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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.

Errealitate gordina
Astebete; denbora horixe igaro da furgoneta martxan
jarri eta A Lamako (Pontevedra) espetxeranzko bideari
ekin genionetik. Ostirala zen, iluntzeko 21:00ak, 1500
km aurretik, eta bidean aurkituko genituen oztopoen
kezka (eguraldia, istripua, kontrolak, bidea...). Dena
ez da txarra, ordea; bidaian bidelagun izandako
pertsonen (5 presoren senide eta lagunak) indar eta
gogoarekin geratzen bainaiz, eta nola ez, ondoan
eraman nuen lagunaren gertutasunarekin.
Larunbata, gaueko 22:30, eta 25 ordu t'erdiren
ondoren, berriro etxera. Nekea izan arren, pozik
nengoen; baina, aldi berean, emozionalki ukituta.
Amorrua, inpotentzia… ez dakit zein hitz jarri. Zergatik
bidaia hori guztia? Orain urte batzuk egoera hori bizi
izan nuela etorri zait gogora. Garai hartan ere bazen
gogorra, onartezina, neketsua... baina, egiari zor,
ez genuen gaur egun senide eta lagunek pairatzen
duten egoera gordina ezagutu; dispertsioak min bera
egin arren, presoak ez zeuden beraien artean hain
sakabanaturik, eta horri esker, senide eta lagunok
elkarrenganako gertutasuna eta babesa sentitzen
genuen bidaia bakoitzean.

Ohartu naiz, ordea, gaur burutik igarotako
pentsamenduak azkar pasako zaizkidala. Badakit
beste denbora batean horrelakorik ez dudala
biziko, eta berriro tokatu bitartean, injustizia
hau egunerokotasunetik aldendu edo ezabatuko
zaidan arriskua dut. Astean zehar asteburuan zer
egin pentsatzen jardungo dut: mendira, parranda
edo auskalo zer. Baina beste askok hor jarraituko
dute, astea joan astea etorri, gertukoari berotasuna
eman asmoz kilometroak eta kilometroak eginez;
izan haur, gazte edo adineko. Zenbaitek, gainera,
nahi izan arren, ezin izango dute gertukoa bisitatu,
bidean egin beharreko kilometroek ezartzen dien
mugagatik.
SAREk dioen bezala, "batu ezin izan garenok batzeko
unea da" eta eman diezaiogun mendekuzko egoera
honi amaiera; egoera honek ezin dezake luzaroan
iraun.
Bukatzeko, besarkadarik beroena beren gertukoak
bisitatu asmoz bizitza arriskuan jartzen duten senide
eta lagunei.
Ondoan izango nauzue.
Beñat Etxabe Iribar
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SALBERAK ITSASKABRARI

JON ANDER DE LA HOZ

ZIGOR SAIZAR

Objektibitankea

Subjektibipakea

H

arrituta-edo begiratzen zioat, Zigor, azkenaldian gure
inguruan sortutako olatuari. Hasten nauk Whatsapp
taldeei begira, sareko iruzkinak irakurtzen eta bietan
gauza bera. Kontua ez dek gehiegi aldatzen tabernako
barra ertzean edo Donostian zehar dabiltzan autobus
urdinetan. Jarri belarria, eta ohartuko haiz.
Korronte bitxia dek, fenomeno estrainioa: perfekzioaren
defendatzaile sutsuenak bihurtzen ari gaituk. Hori dek
gure Troiako zaldia. Tropelka dizkiagu horren adibideak.
Batzuk hedabideen trakeskeriaz etenik gabe ari dituk,
jario geldiezinean. Besteek ez ditek onartzen bere
bizi-curriculuma zikindu dezakeen orbanik txikiena ere,
eta zer esanik ez ahulguneak erakusteaz. Begira ezak
Instagramen, bestela.
Baina ohartu nauk perfekzionismoan —ez perfekzioan—
mantentzeko kontraesanetatik igarotzea beharrezkoa
dela; bestela ez zagok ipuina idazten jarraitzeko modurik.
Goazen hedabideen trakeskeria etenik gabe aipatzen
duten horiengana —kuadrillan badizkiat zenbait—;
edozein eztabaida irabazteko —bai, irabazteko—
sakelekoa hartu eta informazioa bilatzeko moduaz ari
nauk. Hedabideetako informazioa erabiltzen ditek euren
tesiak indartu eta arrazoia dutela frogatzeko. Groucho
Marxen zalerik sutsuenak bilakatu dituk: "Honakoak dira
nire printzipioak; ez badituzu gustuko, baditut beste batzuk".
Kazetaritzaren objektibotasunik eza salatzen dutenek
ez zekitek fakultateko lehen ikasgaiak, hain justu,
objektibotasunik ez dela existitzen dioela. Baina puritano
horiek ohartu al dira haiek ere betaurreko ikusezinak
daramatzatela? Norberaren ikusteko era aurretiaz
bizitakoak baldintzatzen duela?
Betaurrekoak izatea ona dek, betiere hautu kontzientetik
eratorri direnean. Kontua dek munduari begiratzeko
betaurreko horiek, geroz eta gehiago, eta salbuespen
ondratuak salbuespen, Instagrameko filtroetara mugatzen
direla. Eta ederki dakik sare sozial horrek sarri ez duela
islatzen benetako errealitatea...objektibotasunaren
defendatzailerik sutsuenaren kasuan ere.
ARTZAPE · 2018ko azaroa
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urliaren Insta: halako parrandan lagunei lepotik
helduta, Drakula begiak, Picasson koadroetako
ahoak... eta ingelesezko esaldiren bat traolatuta
#happyfriends
@sandiaren Insta: munduko triatloi gogorrena amaitu
ondoren helmugan, besoak gora, bizepsak markatzeko
keinua zainak azaleratzeko, tatuaje tribala eskaparatean
jartzeko... #nopainnogain
#nevergiveup
Objektibitateak "prentsa" hobea dik, Jonan, subjektibitatearen
aldean —komunikabide objektiborik egon ez dagoen
arren—, baina objektibitatea objektu hitzetik zetorrek eta
nagok, urlia eta sandia, guztiok, objektuen morroi bizi
garela: batik bat, munduko gauza guztiak bertan daudela
uste diagun sega-potoaren mende.
Adibidez, Tourra ikustera Piriniotara joan eta txirrindulariak
bost orduz aldapa gora eta behera ibili ondoren,
azkenekoan mozorrotuta beraien alboan saltaka hasten
den sandia, kirolariaren esfortzu subjektiboaz gozatu
beharrean, bideoa edo argazkiak ateratzen dizkianean.
Etaparen ikusgarritasuna, txirrindularien izerdia... bertatik
ikusteko ehunka kilometro egin eta gero sei hazbeteko
pantailan sare-sozial "objektiboetan" erakusteko. #tumatxa
Edota han ikusiko dek sandia ez, meloia baizik, Shakiran
kontzertua ikusteko Bartzelonan dala, Nou Camp
estadioan, jendez leporaino beteta, bi orduko kontzertu
osoa bere Iphonetik begira... Edo opor guztiak Instan
dituena, afari-bazkariak, umearen lehen pausoak, nahiz
eta txikia erori eta sekulako kolpea hartu... Garrantzitsua
objektua dek, gauza, edukitzea, bizitzea baino gehiago.
Bizitzea hain dek subjektiboa! Subjektu hitzetik zetorrek,
norbera izatetik, besteei begietara begiratuta hitz egitetik,
urlia eta sandiaren sentimendu subjektiboak antzematetik,
maite ditugun eta maite gaituztenen azalak ukituz,
besarkatuz… elkar zaintzetik.
Objektibitankearen kanoikadak baino nahiago
subjektibipakearen muxuak kuartel generalera bidaltzea.
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IRITZIA

JOXI ERAUSKIN

Euskara plazara, mundura

E

uskara, gure hizkuntza kuttuna, ama hizkuntza
eta egunero geure artean hitz egiteko erabilia
duguna; munduan misterio bat dena. Hizkuntza
maitatua batzuentzat, arrotza bestetzuentzat.
Hori horrela izanik ere, milaka urte igaro ondoren
bizirik dugu oraindik gure artean. Hizkuntzalariak,
zientzialariak, historialariak ikertzen duten harribitxia,
baina oraindik sekretu asko gordetzen dituena. Zeltak,
iberiarrak, erromatarrak, barbaroak, arabiarrak,
frankoak, bisigodoak, denak igaro dira lurralde
hauetatik, baina, halere, hemen jarraitzen dugu gure
hizkuntzarekin.
Euskal Herriak bere mintzaira eta kultura antzinatik ditu,
eta euskara, zalantzarik gabe, Europako lengoaiarik
zaharrena da. Mende askotan bizirik iraun du gure
identitatea mantenduz, ikusirik ehunka urtetan nola
bera arriskuan jartzen zuten beste kultura, erresuma
edo inperioak agertu eta desagertzen ziren. Non
dago sekretua, ordea?
Euskal-dun: euskara duena, dakigun edo ikasi dugun
gure mintzairari eustea, hizkuntza menderatzaileen
aurrean egokitzen jakitea. Horra hor! Uste dut hori
izan dela euskararen iraupena eta sekretua. Hori
gabe, ziur asko, honez gero gure hizkuntza galdua
izango genukeen. Euskara desagertu izan balitz, ez
ginatekeen geu izango, beste zerbait baizik. Gure
herriaren nortasunaren zatirik garrantzitsuenetarikoa
euskara izan ohi da. Ez da elementu bakarra, baina
bai giltzarria.
Hizkuntzari eutsi geniolako joan zen gure antzinako
lengoaia garatzen, lurralde bakoitzak bere euskalkian
hitz eginez eta mendez mende bizirik iraunez. Halako
batean, ordea, iritsi zen euskara berrindartzeko garaia,
eta horra hor nola sortu zen Euskaltzaindia 1918.
urtean; euskara babesteko, ikertzeko eta gramatika
arauak finkatzeko erakundea, besteak beste, erabilera
eta eskubideak bermatzeko.
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Euskara batuaren sorrerak izango zituen hasieran
gorabeherak. Lan eskerga izango zen lehen
euskaltzainentzat zazpi lurraldeetako euskalkiak
kontuan hartuta gaurko euskara batuaren oinarriak
finkatzen hastea. Orduan ekin zion bideari jarraitu
dio eta hau gizarte osora zabaldu da.
Izan ere, euskararen garapenean ezinbesteko
izan diren baliabideetan —literatura, hedabideak,
hezkuntza, unibertsitatea, administrazioa, alfabetatzeeskolak, kultura— euskara nahitaezko tresna izan da
administrazio, gizarte eragile eta herritar ororentzat.
Eredu estandar bat sortu izan da, horretarako eredu
bati edo beste bati jarraituz, bidean zailtasun eta
gatazka ugari gaindituz.
Halere, dena ez da kanpaiak jotzekoa. Egun
eguzkitsuetan ere agertzen dira laino beltzak.
Hutsune handiak nabari dira administrazioan, oro
har, eta hedabide ezberdinetan euskararekiko duten
jarreran. Hainbeste urteren ondoren kexak nabariak
dira oraindik, eta euskara hutsean egunkari bakarra
dugu. Horrek denak bigarren mailako bihurtzen du
euskara askotan.
Horrez gain, kalean behar hainbat euskara ez
erabiltzea eta errazkeriaz gaztelaniara jotzea litzateke
beste arazoetako bat. Nahiz eta gizartea argi eta
garbi ari den esaten euskara barneratu nahi duela
bere bizitzan, erraz uzten da alde batera gaztelania
erabiltzeko.
Hori ekiditeko, beste behin ere, ekimen sozial bat abian
da egun hauetarako Euskal Herri osoan: Euskaraldia.
Hamaika egunez ahoa bizi eta belarria prest edukitzea
izango da erronka. Horrelako ekimenak garrantzitsuak
dira jendeak euskaraz jarduteko eta kontzientzia
hartzeko. Halere, urte osoan saiatu beharko genuke
euskaraz egiten. Etorkizuna euskararena da eta
aurrera!
2018ko azaroa · ARTZAPE

KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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KLIK BATEAN

Nika Lertxundik ez du alkatetzan jarraituko 2019an
Nika Lertxundi Getariako alkateak duela egun gutxi
jakinarazi du ez duela alkatetzan jarraituko. Horrela,
udalgintzan egindako ibilbideari amaiera emango dio
2019ko maiatzean eta ez da Getariako EH Bilduren
zerrendagaia izango hurrengo udal hauteskundeetan.
Agurtzeko garaian zazpi urteotako jardunaren
errepasoa egin du eta inguruan izandakoei eskerrak
eman dizkie. Adierazi duenez, "betidanik herriko
hainbat taldetan herrigintzan jardun arren, ordura arte
ez nuen politikarekin harreman zuzenik izan, baina
2011ko udal hauteskundeen momentuan gure herriak,
Euskal Herriak, bizi zuen ezohiko egoera hark EH
Bilduren zerrendaburua izateko konpromisoa hartzera
eraman ninduen".
"Ohore bat izan da Getariako alkate izatea, bereziki
hainbat urteren ondoren Udalean aldaketaren alkate
izatea", azaldu du. Gaineratu du, bere ustez, lortu
dutela orain dela zortzi urte baino herri hobea izatea,
"baina argi dut hori guztia ez dudala nik bakarrik lortu,
oinarrian lanean gogor jardun den talde bat dago",
gaineratu du.
Egindako hobekuntzak izan ditu gogoan, beti denarekin
asmatuko ez zutela aitortuta: "Herria Udalera hurbildu
dugu, edo nik, behintzat, herria hurbil sentitu dut. Uste
dut herriari Udaleko hainbat gaitan parte hartzeko
bideak ireki dizkiogula. Behar-beharrezkoak ziren
hainbat obra ere egin ditugu, eta herrian oso errotuta
zeuden zenbait ekintzatan berrikuntzak txertatzea ere
lortu dugu. Gainera, mailegu berririk eskatu ez eta
Udalak aurretik zuen zorra asko murriztu dugu".
Urteotan alboan izandakoei eskerrak eman dizkie:
"Nire eskerrik beroenak eman nahi nizkieke ibilbide
honetan inguruan izan ditudan guztiei. Eskerrak bi
legealditan nire taldean egon diren zinegotziei, baita
une oro gure atzean egon diren lagun horiei ere:
batzuk aholkuak ematen, beste batzuk lanean, besteak
animoak eta babesa ematen… Halaber, eskerrak eman
nahi nizkieke udal langile guztiei; zuen lanarekin asko
erraztu duzue bidea, eta zuen artean beti sentitu naiz

Nika Lertxundi, Getariako alkatea.

eroso. Eskerrak, nola ez, familiari eta lagunei, beti
hor egon zaretelako eta behar izan dudan guztietan
esku bat bota didazuelako. Eskerrak oposizioan
egon zareten zinegotziei ere, nahiz eta askotan iritzi
kontrajarriak izan, elkarri entzun eta hitz egiteko gai
izan garelako. Eta eskerrak herritarroi, nigan, gugan,
jarritako konfiantzagatik".
Amaitzeko, uste du eman zezakeen guztia eman
duela eta gero, maiatzeko udal hauteskundeetan,
beste batzuen garaia izango dela. Halere, datozenek
bidelagun izango dutela ziurtatu du.
Hain zuzen ere, Getariako EH Bilduk azaroaren
5ean egingo du bilera irekia eta aurreikusten
denaren arabera, han aukeratuko dute 2019ko udal
hauteskundeetarako zerrendaburua. Astelehenez,
19:00etan, elkartuko dira Ulpiano etxean.

Albiste gehiago www.artzape.eus webgunean...
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KLIK BATEAN

Sahatsaga Goiko etxebizitzetarako irizpideak, prest
Amenabar eta Getariako Udalak azken hiru urteetan
izandako negoziaketen ondoren, eraikuntza enpresak
Sahatsaga Goian duen lur eremuan 60 etxebizitza
egingo dira: 20 babes ofizialekoak, 20 tasatuak eta
20 salmenta librekoak.
Lehenengo bietarako hautagai izan nahi dutenek bete
beharreko behin-behineko irizpideak onartu ditu Udalak,
eta horiek azaltzeko bilera egin zuen duela pare bat
aste. Udal batzar aretoa beteta, jakinarazi zuten
getariarrek edo herriarekin lotura dutenek, bai bertan
bizi izateagatik bai lan egiteagatik, lehentasuna izango
dutela. Horrekin batera, zehaztu zuten etxebizitza
tasatuetarako diru-sarrera onargarriak 9.000 eta
39.000 euro artekoak direla eta tasatuetarako, aldiz,
20.000 eta 50.700 euro artekoak.
Irizpide guztiak webgunean dituzue ikusgai.

Irizpideak azaltzeko egindako bilera.

Errigoraren udazkeneko kanpaina abian da
Azken bost urteetan bezala, Nafarroa hegoaldeko
nekazaritza eta euskara sustatzeko bertako produktuen
kanpaina egiten ari da Errigora.
Getarian farmazian eta drogerian egin daitezke eskariak
azaroaren 14ra arte. Horrez gain, herrian ekimena
kudeatzen duen Eskubide Sozialen Kartako ordezkariak
hilaren 5 eta 6an egongo dira Berdura plazan.
Aurten ere bi saski egongo dira: beltza (saski klasikoa)
eta zuria (berritasunak eta produktu bereziagoak
dituena). Biek ere 50 euro balio dute eta jasotakoaren
%25a euskalgintza bultzatzeko izango da.
Aurkezpenean esan zutenez, "800.000€ bideratu
dira dagoeneko zonalde zigortuko ikastolak eta
AEK indartzera eta, Sortzen elkartearen bidez, sare
publikoan D ereduko taldeen sorrera sustatzera".

Aurreko urteko eskarietarako mahaia, Berdura plazan.

...eta Facebooken.
ARTZAPE · 2018ko azaroa
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ELKARRIZKETA

GETARIAKO KETA
ESKAINTZA ZABALDU,
ILUSIOAK BERRITU
Hamarkada bat baino gehiago da —hamahirugarren denboraldia du— Getariako Ketak futbolean
aritzeko aukera herrira ekarri zuela. Denboraldi honetan hiru kirol modalitate berri hartu ditu bere baitan:
kirol egokitua, areto futbola eta saskibaloia. Nahi duen orori kirola egiteko aukera eskaintzea du
helburu, Iosu Mugikaren esanetan. Okasio hori baliatu du, besteak beste, Gari Manterola getariarrak.
TESTUA
IURE EIZAGIRRE

10

2018ko azaroa · ARTZAPE

ELKARRIZKETA
Egun klubeko kiroletan ibili
ez arren, Ketako aurpegirik
ezagunenetakoa da Iosu
Mugikarena. Edozer behar
dela ere, han dago; hargatik,
lehen eskutik azaldu dizkigu
Ketaren barruan izandako
azken aldaketak.
Klubean hiru kirol modalitate
berri sartu dira aurten. Nola
sortu da horretarako aukera?
Egoera ezberdinekin egin
dugu topo. Iruditzen zitzaigun
bagenuela hasiera ematea orain
arte landu gabe zeuden arloei.
Kirol egokituan genuen gogoa;
bigarrena, saskibaloia, sorpresaz
etorri zen; eta hirugarrena, areto
futbola, berriro aktibatu da.
Udan saskibaloi talde bat
—Sharks— etorri zitzaigun
Zarauztik laguntza eske. Bazuten
kirol azpiegitura, jokalari kopuru
jakin batekin, eta horrek erakarri
gintuen, kirol arloa martxan
izanda errazagoa delako.
Areto futbolari dagokionez,
berriz, azken hiru urteetan eduki
dugu jubenil mailako futbol
hamaikako talde federatua.
Abuztuaren bukaeran jakin
genuen ez zela aterako; horri
irtenbide bat emate aldera,
aukera eman dugu areto
futboleko taldea sortzeko.
Horren atzean burokrazia
asko dago, ondorioz, eskari
ezberdinak egin behar dira,
estatutuak aldatu, kudeaketa...
Gero horiek martxan jartzeko
beraien denbora behar dute,
hiruzpalau hilabete inguru.
Zein helbururekin sartu dira
kirol berriak?
Herrian aukera ezberdin bat
ematekoa. Keta ez da sortu
futbola bakarrik lantzeko. Hasiera
batean horrekin lotuta zegoen
baina bere garaian xakearekin
ARTZAPE · 2018ko azaroa

IOSU MUGIKA
"ANTOLAKUNTZA ETA
ERANTZUKIZUNA BADA,
EDOZERI IREKITA GAUDE"

Iosu Mugika Ketako ordezkaria eta areto futboleko entrenatzailea.

saiatu ginen, orain hauekin. Kirola
sustatzearen alde egin dugu.

izango garela kontuan hartuta
konpromiso hori badagoela.

Zer behar ekarri ditu horrek?
Behar berriak baino gehiago,
gertatzen zaiguna da saskibaloian
ez dagoela azpiegiturarik,
adibidez. Orduan saskiak,
ekipamendu berria, epaileak...
ekonomikoki ahalegina eskatzen
duten gauza asko behar dira.
Horri buelta emateko bazkidetza
gehiago eskatu da jokalariko.

Taldeei begiratuta, zeu zara areto
futbolekoaren entrenatzailea.
Ezberdinak dira hamaikako
futbola edo aretokoa, nola
dabiltza jokalariak?
Ikusten da oraindik egonkortzeko
gaudela. Ez du ematen baloi
baten atzetik goazelako,
baina dena ezberdina da.

Saskibaloi taldeari eskatu
dioguna izan da, gutxienez, lau
urtez gurekin geratzeko; nahiz
eta aurten etorri eta gerora
gauzak konpon daitezkeen,
gurekin egoteko konpromisoa
hartu dute. Horrela, orain egiten
den inbertsioa amortizatu ahal
izango dugu epe horretan.
Urte txarra izango da ekonomikoki,
oso sufritua, baina iruditzen
zaigu buelta emateko gai

Askoz aktiboagoa da areto
futbola, metro gutxitan jokatuta,
asko sufritzen da. Hamaikako
futbola askoz patxadatsuagoa,
landuagoa, da. Han nahiz eta
norbaitek aurrean huts egin,
atzean jendea geratzen zaizu;
hemen, berriz, aurrean edo
edozein lekutan huts eginez gero,
bestaldean dituzu berehala.
Oraindik ohitu egin behar dugu.
Etxeko partidak kiroldegian
jokatzen ditu taldeak. Nolako
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harrera izan du herritarren
aldetik?
Ikusi da jendeak gogoa
daukala. Federatutako gure
hamaikako futbolari zelaia
falta zaio, eta taldeari bere
jarraitzaileek gehiago babestea,
nahiz eta daukagunarekin oso
gustura gauden. Ezberdina
da egoera, jendea edozein
aitzakiarekin kiroldegian
dagoelako bi minututan.
Aurreneko partida pixka bat
eroa izan zen: nahiz eta
saiatu jokalariei esaten zer
egin behar genuen, ez zegon
entzungo zuenik. Jendeak
oso ondo hartu du taldea.
Bere garaian ere halaxe zen,
areto futboleko taldeak lehen
ere jende asko mugitzen
zuen. Berriz areto futbola
aktibatzeak suposatzen dut
haiei ere ilusioa egingo ziela.
Datorren urtean jokalari
gehiago balira, hamaikako
futbolera itzuliko litzateke
taldea?
Aurreikusita daukaguna da,
oraingoz behintzat, urtebeterako
proiektua izatea. Ez dugu

nahi jarraitzeko prest zeuden
11 jokalariak urtebetean kirol
ekintzarik gabe egoterik.
Orain jubenilak dira, datorren urtean
seniorrak; goiko taldeari jarraipena
emateko ezinbestekoa da hauek
zaintzea. Bestalde, beraiek
badakite urtebeteko proiektua dela.
Jubenilak izaten jarraitzen dutenekin
landu beharko dugu urtearen
hasieratik badagoen taldearekin
bat egiteko asmorik; baina ahal
bada, berriro ere hamaikako
futboleko taldea izatea da helburua.
Saskibaloiari helduta, Getariako
Keta Babyauto Sharks nahiko
talde autonomoa omen da.
Bai, nahiz eta orain arte klub
baten barruan egon, beti
funtzionatu dute beraien antolaketa
propioarekin. Hori errespetatu
egingo diegu baina eman dizkiegu
irizpide batzuk elkarlana izan
dadin: beraiek eramango dute
entrenatzailearen kudeaketa,
lekualdaketak, kirol kudeaketa.
Zuzendaritzatik, ezkutu eta herri bat
ordezkatzen dutenez, eskatu zaie
bederatzi hilabeteko konpromisoa,
eta ahal den egokien hasi eta
buka dezatela, kamiseta sentituz.

Areto futboleko taldea Getarian jokatutako azken partidan.
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Orain arte ez da saskibaloi
talderik izan herrian, zer ekar
dezake honek?
Kirol modalitate berria
izateak aukera bat gehiago
izatea dakar,. Inor zalantzan
egon bada, bertatik bertara
izatea probatzeko aukera,
erakargarriagoa izaten da eta
errazago eman daiteke pausoa.
Lortu dugu norbaiti gogoa
sortzea eta dagoeneko
taldearekin bat egin du
getariar batek. Guretzat oso
garrantzitsua da bat egite hori.
Kirol egokituan zer asmo duzue?
Gorka Uzkudun taldekideak
istripu handia izan zuen duela
urte batzuk eta esan genion
kirol bat egiteko gai bazen,
federatuko genuela. Lan
ikaragarria egin du eta guk hitza
beteko dugu; txirrindularitzan
eta atletismoan ariko da.
Horrez gain, udako pozetako
bat izan da getariar batek kirol
egokituan parte hartzea. Irati
Idiakezek bat egin du gurekin
eta neguko kiroletan hartuko du
parte, snow atalean —denboraldia hurbildu ahala ARTZAPEn
izango duzue horren berri—.
Erregistroa egina dago eta
espero dugu gozatuko duela
berak nahi duen bezala, beti
ere gure babesarekin.
Aldaketa hauekin, badirudi
edozeri irekita zaudetela.
Atzetik antolakuntza ona eta
erantzukizuna badago, beti
ere. Azken finean lan asko eta
ordu pila bat daude ikusten ez
direnak, eskertzen ez direnak
eta inoiz eskertuko ez direnak,
baina ikustea talde edo lagun
taldeak daudela kirol ezberdinak
egiten, astebururo bederatzi
hilabetetan, eta pixka bat
lehenago antolatzen... Gauza
horiek bete egiten zaituzte.
2018ko azaroa · ARTZAPE

ELKARRIZKETA
Txikitatik du gustuko saskibaloia
Gari Manterola gazte
getariarrak. Hamar urtez
Zarautzen jokatu ondoren,
utzi egin zuen lana tarteko.
Ketak bere baitan hartu duen
taldean berriro bere zaletasunaz
gozatzeko aukera du.
Heldu berria zara Getariako
Keta Babyauto Sharks taldera,
nolakoa izan da hasiera?
Keta futbol taldearen bidez jakin
nuen Sharks klubean sartu zela.
Beraiek deitu zidaten taldean
getariar bat izateko interesa
zutela esanez, eta hamar urtez
ibili eta gero, gogoa piztu
zidan Sharksen sartzeak.
Beraiekin hitz eginda, telefonoz,
harrera zoragarria egin zidaten.
Taldean ere beste bat bezala
tratatu naute, getariarra izanda
ere, Zarauzkoa banintz bezala.
Aurretik ibilia zara, noiztik duzu
zaletasuna?
Oso txikitatik, futbola aukeratu
beharrean, saskibaloia aukeratu
nuen. 9-10 urterekin Zarautzera
joan behar izan nuen.
Zer zekarren horrek?
Herrian ni bakarrik ibiltzen
nintzenez saskibaloian, amaren
beharra izan dut beti. Ez da
futbolean bezala, han talde bat
dago. Ni bakarra nintzen eta
amak eraman eta ekartzen ninduen
egunero. Bera egon izan ez balitz,
uste dut zaila izango nukeela
segida ematea saskibaloiari.
Sharks taldea ere handik dator.
Bazenuen harremanik beraiekin?
Bai, lehen ere ezagutzen nituen,
orain utzita daude gehienak eta
gazteagoak hasi dira. Idatzi
zidana ere nirekin ibilitakoa zen.
Esaten da Sharksen
ezaugarrietako bat dela lagun
taldea osatzea. Hala bizi duzu?
ARTZAPE · 2018ko azaroa

GARI MANTEROLA
"BADAGO GOGOA ZER
SENTSAZIO ERAGITEN
DUGUN IKUSTEKO"

Gari Manterola, Sharks saskibaloi taldeko jokalaria.

Bai, lehen partidaxka jokatu
genuenetik, Debatik. Bukatu eta
gero garagardoak edatera joan
ginen, pintxo batzuk jan...
Nola antolatzen zarete?
Entrenatzailerik ez dago baina
bai entrenatzaile-jokalari bat,
aktak-eta betetzeko. Sistema
bat edo beste ere baditu
antolatuta baina helburua
da bakoitzak bere minutuak
jokatzea. Denok berdintsu
egiten dugu, ez ditu batek 30
minutu eta besteak 5 jokatzen.
Ohiko entrenatzaile batek taldeko
bost onenak erabiltzen ditu, bada,
hemen denok dena jokatzen
dugu; horrek egiten du taldea.
Nola hasi duzue denboraldia?
Irabazten hasi ginen, batere
entrenatu gabe, gainera. Izan
ere, ez dago lekurik entrenatzeko,
saskien zain gaude. Hala ere,
nahiko txukun ibili ginen.

Saskiak azaroan helduko dira.
Bai, azarorako espero dira. Lehen
laupabost partidak kanpoan
jokatuko ditugu eta gero kanpoan
eta Getarian —azaroaren 17ko
asteburutik aurrera— hasiko gara.
Nolako harrera espero duzue?
Aurreneko partidarako badago
gogoa zer sentsazio eragiten
dugun-edo ikusteko. Kirol berri
bat da herrian eta lehen partidan
uste dut jendea azalduko dela,
gero ez dakit zer izango den.
Zure esperientziatik, zer ekarriko
dio herriari saskibaloi taldeak?
Gazteei piztu diezaieke zerbait,
inoiz ez dutelako ikusi herrian
bertan jokatzen. Egia esan, herri
txiki honentzako beste talde bat
ateratzea oso zaila iruditzen zait.
Gero, agian, baliteke Zarauzko
jendearekin batu eta bigarren bat
sortzea. Hala ere, gerta daiteke
lehen baino gehiago gustatzea;
uste dut jendea animatuko dela.
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Euskaraz bizi gara, etxean, lagunartean eta lanean. Ulertzen duen jendeari euskaraz egiten
saiatzen naiz; adibidez erosketak egiterakoan, euskaraz egiten dut lehenengo hitza,
eta ulertzeko gai bada euskaraz jarraitzen dut, nahiz eta erantzuna gaztelaniaz izan.
Batzuetan ez da erraza, baina egin daiteke. Lanean, banakako bilerak euskaraz egiten
ditut ulertzeko gai diren gurasoekin, aurretik haiekin adostuta, eta ulertzetik, pixkanaka,
beraiek ere euskaraz egitera pasatzen dira asko. Ikasturte honetan Iturzaeta Herri Eskolak
pauso garrantzitsua eman du, talde bilera guztiak euskaraz egitea erabaki du eta.
Ulertzen ez dutenei gaztelaniaz idatziz ematen zaie informazioa eta guraso euskaldun
IRANTZU EZENARRO
bati eskatzen zaio bileran bidelagun izateko.
Hainbat euskaltzale egiten saiatzen zena eragile eta erakundeek
sustatzea pozgarria da. Euskaraldiak orain arte ausartzen ez zen
askori euskaraz egiteko edo mundu horren parte izateko aukera
emango dio, eta euskaraz egiten duenari, berriz, erakutsiko
dio ez duela zertan gaztelaniara pasa aurrekoak euskaraz
erantzuten ez diolako; elkar ulertuz gero, aurrera.
Ahobizi gisa, euskaraz ulertzen duten baina agian
gaztelaniaz eta tarteka euskaraz egiten didaten
ingurukoei dena euskaraz egitea izango da nire
egitekoa. Eta egun horien ondoren horri eustea
izango da nire erronka.

CRISTOBAL ETXANIZ

Euskaraz
Getaria
osoarekin egiten dut, etxetik
hasita, inguruko denekin.
Zoritxarrez, gaztelaniaz ikasi
genuen eskolan, baina gaur egun ere
erraztasun handiagoa daukagu euskaraz hitz
egiteko. Hala ere, herrian badaukagu ohitura txar bat: erdaldun batekin
batzen garenean koadrilan, euskara alde batera utzi eta harengatik erdaraz
egiten hasten gara.

Beraz, ekintza hauek onak dira, guri ez ezik, erdaldunei ere bultzada emateko. Ea horrela ausartzen
diren aurrera egiten, beraiek saia daitezen pixka bat euskaraz. Poliki-poliki ea konbentzitzen diren eta
onartzen duten beraiek daudenean euskaraz egitea, izan ere, askok ez dute onartzen.
Badaude erretiratuen elkartean gazteleraz egiten duten batzuk. Azaldu diegu nola egingo zaien
euskaraz eta nahi dugula gaztelaniaz egin arren, esandakoa euskaraz jasotzeko prest egotea. Onena
litzateke niri ere euskaraz erantzutea baina kostatu egingo zaie. Orduan, poliki jokatu behar dugu, eta
akatsak eginda ere, berak onartu eta esan behar du "huts egin dut baina saiatuko naiz euskaraz egiten".
Ni erretiratuen elkartetik aparte, pilotakoan ibiltzen naiz. Han gehienek egiten dute euskaraz eta ez
daukagu arazorik, gazteekin ibiltzen naiz eta. Gehiago? Bestelako lekuetan saiatuko naizen? Egoera
gertatuz gero, bai.
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Gaur egun Getarian bizi naiz eta hurbilekoenak, familia eta lagunak, euskaldunak
dira. Beraiekin komunikatu nahiko nuke, gehiago ulertu, eta horren bidez, hobeto
integratu euskal kulturan. Horretan hasteko modu ona da hizkuntza; gainera,
herrian barneratuago egoten lagunduko didala uste dut.
Lanean, egoilar asko euskaldunak dira eta euskaraz egiten didate. Ni ere saiatzen
naiz beraiekin hala egiten, ahal dudan neurrian behintzat. Baina beno, pixkanaka
ari gara.
EDEIDY RODRIGUEZ
Euskaraldia euskara praktikatzeko modu ona iruditzen zait eta horrela
euskaraz ikasten jarraitzea espero dut. Belarriprest bezala, ahalik
eta jende gehienarekin euskaraz komunikatzen saiatuko
naiz. Beraiek euskaraz egin diezadatela eta nik ere hala
erantzungo diet, ahal dudan neurrian. Ezin dudanean,
gazteleraz egingo diet.
Bestalde, animatuko nuke jendea Euskaraldian
parte hartzera. Euskara hizkuntza gutxitua da eta
ondo legoke gero eta jende gehiagok ikasi eta
praktikatzea.

Aitona alemaniarraren
abizena dut baina odolean
daramat euskara. Amonetako
bat irakaslea izan zen 1936an
Elgoibarko San Migelen, eta auzoko
umeei euskaraz ematen zizkien eskolak. Gero
kargugabetu egin zuten pertsona batek, apaiz batek, "gorria" izateaz salatu
zuelako. Helduek guk zerbait ulertzea nahi ez zutenean, euskaraz egiten zuten.
Hala ere, guk ez genuen ikasi, eta badut pena hori.

REGINA LEHR

Zarautzen lanean hasitakoan konturatu nintzen inguru honetan asko egiten zela eta behar nuela. Ondorioz,
euskaltegian ibilia naiz; azkena, erretiroa hartzera nindoala joan nintzen ikastaroez galdetzera. Gero, ordea,
erretirorik hartu ez eta denbora falta dut.
Euskaraz hitz egin eta elkarrizketa batzuk izan ditzaket, baina gai sakonagoez aritzeko hitzak falta ditut.
Gainera, adierazi nahi dudana azaltzeko presa sartzen zait eta gaztelerara jotzen dut. Zenbaki altuekin ere
zailtasunak ditut baina erosketak egitean, adibidez, saiatzen naiz, nahiz eta hanka sartu. Etxean ere alabak
euskaraz egiten dit, eta bikotea eta biok eman dugu izena Euskaraldian.
Duela gutxi dataz nahastu eta lanekoei honakoa esan nien: "Hemendik aurrera euskaraz e, ze ni belarriprest
nago". Gero irakurri nuen egunkarian noiz zen Euskaraldia; hala ere, lankideak jakinaren gainean daude
dagoeneko.
ARTZAPE · 2018ko azaroa
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Euskal Herrira heldutakoan ez nekien hitzik euskaraz, halere asko gustatzen
zitzaidan. Urte askoz egon nintzen Bilbon baina ez zuten euskaraz asko hitz
egiten; herrietan gehiago egiten da.

ABDELKEBIR AGDID

Normalean, dendara datorren jendeak euskaraz egiten du. Hasieran inor gutxik
zerabilkien gaztelera eta harritu egin nintzen. Beraiekin komunikatzeko zerbait egin
behar nuela pentsatu nuen, euskara hitz egitea elkarbizitza bultzatu eta integratzeko
modua delako.

Etxean ikasten dut, bakarrik; jendeari galdetzen dizkiot hitzak, idatzi eta gero etxean ikasten ditut pixkanaka.
Oraindik ez dut ongi ikasi baina zerbait ulertzen dut. Jendearekin poliki hasi nintzen, "egun on" esan eta
"arratsalde on"en esanahia galdetuz. Horretan eroso sentitzen naiz.
Herritarrek eskertzen dute euskaraz aritzea, izan ere, zuk
beste pertsona baten hizkuntza egiten duzunean, berdin
du nongoa den, aurrean duzun hori harro sentitzen da.
Hizkuntzak ikastea zoragarria da; bat hitz egitean, ate
bat irekitzen da. Etxeak bezala dira: ate nagusi bat
dago baina barruan beste asko ditu, geletakoak.
Lehen atetik igarotzean barruko denak irekitzen
zaizkizu.

Txikitatik euskara ikasi
dugu. Luzez Bilbon bizi
izanda, hala egiten genuen
etxean nahiz eskoletan.
Jolastokian, ordea, gaztelerara
jotzen genuen askoren hizkuntza naturala
hori zelako. Kalean, berriz, beti topatzen
genituen euskarazko edo honen aldeko taldeak. Animoz ondo egonda, saiatzen
MIKEL MUÑOA
nintzen Bilbo inguruan lehen hitza euskaraz egiten, batzuetan sorpresak izaten
nituelako dendetan edo tabernetan. Apur bat baxuagoa egonda, ordea, gaztelerara jotzen nuen zuzenean.
Hona etorritakoan, duela 15-16 urte, Getaria euskararen arnasguneetako bat zen, euskara hutsez bizi zen
herria. Denborarekin ikusi dut gaztelerak irabazi dituela eremu batzuk, adibidez, ume batzuek hala egiten
dute beraien artean, zenbait dendari eta tabernari ez dira gai euskaraz erantzuteko, pediatra erdalduna
da... Harremanak euskara hutsez izateko berriro ere ahalegina egin behar nuela sentitu eta kezkatzen hasia
naiz. Gainera, kezka bikoitza da herritarrak zein bertan bizi direnak oso eroso ikusten ditudalako, ez dago
euskararen aldeko joera edo borrokatu beharraren sentipenik, ez delako behar hori izan.
Euskaraldiarekin piztu daiteke euskaldun izatearen kontzientzia hori. Hizkuntza gutxitua hitz egiten dugu,
Getarian ere nabaritzen da hori nahiz eta errazagoa den euskaraz hitz egin edo euskaraz bizitzea. Hala
ere, ez nuke esango gaur egun %100ean euskaraz bizi daitekeenik. Beraz, uste dut oso aukera polita dela
gunea euskalduntzeko eta euskararen kontzientzia zabaltzeko.
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Pobreziarekin akabatu arte:
nekazaritza eredua

G

aur egungo nekazaritza eredua, ingurumenaren
degradatzea eta talde txiroenen egoeraren
okertzea elkarlotuta daudela dio nazioarteko
zientzialari talde batek, eta zientifikoki demostra
daitekeela. 2018ko ekainaren 29ko Berria
egunkarian azaldu zituen konklusioak Unai Pascual
ikerlari eta taldekideak. Lan osoa ekainaren 14ko
Nature sustainability aldizkari ospetsuan argitaratu
dute Nekazaritza intentsifikazioaren ondorio
sozioekonomikoak izenburupean.
Nature sustainability aldizkaria garrantzitsua al da?
Munduan zientzia arloan dagoen aldizkaririk
ospetsuenetakoa da Nature.
Nortzuk dira artikuluaren egileak?
Nazioarteko bederatzi ikerlari: Erresuma Batua,
Danimarka, Katalunia, Espainia, Frantzia eta Euskal
Herriko Unai Pascual jauna. Azken hori Ingurumen
ekonomian ikertzailea, klima aldaketarako euskal
zentroko kidea eta uste askoan Cambridge
unibertsitateko irakasle izandakoa da.
Zergatik da garrantzitsua talde honek dioena?
Milaka milioi dolar zalantzan jartzen dituelako.
Pascualen taldeak dio "nekazaritza intentsibo
ekologikoa" dela diruz lagundu beharrekoa eta
ez teknologikoa; ebidentzia zientifikoak daudela.
Errealitatea alderantzizkoa da, ordea: milaka milioi
dolar publiko doaz nekazaritza intentsibo teknologikoa
bultzatzera nazioarteko hainbat erakunderen bidez,
zer lortzeko eta ingurumenaren zein gizartearen
hobekuntza. Taldearen arabera, ondorioak aurkakoak
dira kasurik gehienetan, alegia, ingurumena edo
komunitatea kaltetzen dira, baita biak batera ere.
Zer da nekazaritza intentsibo teknologikoa?
Nekazaritza paradigma honen oinarrian dago ongarri
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kimikoak eta bioteknologia (landare barietate
emankorragoak) erabiliz lurraren produktibitatea
hobetzen dela eta ondorioz, ingurumena eta
komunitatearen ongizatea ere bai. Baina Unai
Pascual zientzialariak dio aurkakoa gertatzen dela,
eta adibide bat jartzen du: arto bioteknologikoak
uzta hobeak ematen ditu epe motzera, baina epe
ertain eta luzera lur azpiko ur erreserbak lehortzen
ditu, lurraren emankortasuna murriztu, azken finean,
naturaren erresilientzia kolokan jarri. Bestalde,
errealitateak esaten du inbertsiogile handienek
bakarrik hobetzen dutela errenta, eta epe motzera,
gainera. Nekazari txiroen egoera ez da hobetzen.
Zer da nekazaritza intentsibo ekologikoa?
Lekuan lekuko aukerak aztertu eta naturak eskaintzen
dituen funtzioak optimizatzea jakituria tradizionalari
kasu eginez, eta ekoizpena ongi banatzea.
Unai Pascual eta taldekideen lanaren garrantzia
handia da: ebidentziak sintetizatu dituzte,
zientifikoki landu eta Naturen argitaratu. Orain eredu
teknologistari aurre egiteko argumentu zientifikoak
daude.
Gogoratu, 2016an 109 Nobel saridunek
Greenpeace salatu zutela transgenikoak (eredu
teknologista) errefusatzeagatik, konkretuki, urre
koloreko arroza. Gizateriaren aurkako krimentzat
jo zuten nekazaritza teknologikoa errefusatzea eta
munduko hedabide guztietan zabaldu zen albistea.
Ikerlari talde honek dio nekazaritzako diru-laguntzen
politika errotik aldatu behar dela eta nekazaritza
intentsibo ekologikoa sustatu, ebidentzia zientifikoetan
oinarrituz.
Zer diote Nobel saridunek?
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HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Karabineroen kuartela

U

ztaileko idatzian militarren
kuartelaren aipamena egin
zen, betiko moduan, udal
aktetako informazioa kontuan
hartuta. Informazio iturri horren
arabera, Getarian XIX. mendean
zehar presente egon zen
espainiar estatuko indar armatuen
eraikina izan zen kuartela. Udal
aktek diotenez, eraikin hau
botatzeko baimena 1885ko
ekainaren 28an eman zitzaion
Udalari.
XX. mendera salto egin behar
da Getarian beste indar armatu
baten eraikinari buruzko aipamen
bat edo beste aurkitu ahal izateko,
Karabineroen postuarena, alegia.
1935eko irailaren 7ko udal
aktaren arabera, Karabineroen
kuartelean telefonoa jartzeko
laguntzarik ez ematea erabaki
baitzuen Udalak. Karabineroak
1829an sortu eta 1940ean
Guardia Zibilaren aginduetara
jarri zen segurtasun publikora
bideratutako polizia erakundea
izan zen. Mugak zaindu eta
kontrabandoa eragoztea zen
gorputz militar horren misioa,
horregatik, dokumentu askotan
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Mapan agertzen da "Karabineruen txabola". /Argazkia: www.getaria.eus.

mugazain modura identifikatzen
dira, Getariako udal aktetan
gertatu moduan.
Esan bezala, 1935ekoa da
lehen aipamena, baina jakina
da herrian lehenagotik zeudela.
Serapio Mugicak 1918an
kaleratutako Geografía de
Guipúzcoa liburuak hau argitzen
du: "La vigilancia municipal está
a cargo de dos alguaciles; no
hay guardia civil, pero sí puesto
de carabineros. al mando de un
sargento". (Mugica 1918, 860
orr.).

Karabineroak Guardia Zibilean
integratzeak herrian azken horren
presentzia nabarmen haztea ekarri
zuen. 1940ko urriaren 27ko
udal aktan Azpeitiako Guardia
Zibilaren eskaera bat jasotzen
da, Getarian kuartel baten
beharra zutela esan eta Udalak
lokal apropos baten bilaketan ea
lagunduko luken galdetuz. Bi urte
geroago, 1942ko uztailaren 11n
Karabineroena izandako postua
Guardia Zibilarena izatera pasa
zen ofizialki, nahiz eta 1940az
geroztik azken horien eskuetan
zegoela jakina zen.
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22 urtez... ta segi aurrera!

L

ehenik eta behin, mila esker
Harralde! Bejondeizuela orain dela
bi hamarkada pasatxo txoko hura
altxatzea erabaki zenutenoi. Eta nola
ez, urte hauetan guztietan "herriko"
izaten lagundu duzuen guztioi; aupa!
Ez da makala izan Harraldek egin
behar izan duen ibilbidea. Ez diote
erraza ipini ez sistema kapitalistak,
ezta horien indar biolentoek ere.
Horren adibide herrian ematen ari
diren prezioen gorakada etengabeak,
pertsonen indibidualizazioa edota
espainiar polizia autonomikoaren
jazarpena. Harralde eta bere oinarri
ideologikoak irauteko erakutsi duten
gaitasuna txapela kentzekoa izan da.
Hari horri tiraka, herritar eta
eragileokiko izan duen begiruneak
aipamen berezia merezi du. Guretzat
ez da izan pote batzuk hartzeko lekua
bakarrik —hori ere gustu handiz
egiten genuen—, herria, mundua,
ulertzeko beste ikuskera bat bultzatu
nahian ibili den espazioa baizik:
•

Proiektu komunitarioa:
herritarrengatik sortu, herritarrek
altxa, herritarrek mantendu
eta herritarrek erabaki dute
desegitea.

•

Konspiratzailea: inposatzen
dizkiguten arauak, bizi
ereduak... hausten zituen tokia
izan da (mezuetan, irudietan,
praktikan...).
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•

•

•

Irekia: bizitza guztian mantendu
izan du eragileokiko begirunea.
Gure beharrei erantzuteko ateak
zabalik aurkitu ditugu, beti! Gure
mezuei lekua egiteko, txoko bat
uzteko, materiala lagatzeko...
prest edozertarako!
Eraldatzailea: dokumental,
hitzaldi, erakusketa, eta abar
izan dira. Komunikabide eta
mezu nagusietan zabaldutako
titularren aurrean alternatiba
orekatu, justu eta demokratikoak
existitzen direnaren esperantza
zabaldu izan digu.
Justua: saiatu izan da turismo
mota honek sortzen duen
espekulazio etengabearen
aurrean bide propioa eraikitzen
(kontsumogaien prezioa...).

Ziur Harraldek herrian arrastoa utzi
duela eta konbentzituta gaude kimu
berria(k) loratuko direla.
Ezin buka jada askoren aho eta
buruetan dagoen hausnarketa
plazaratu gabe:

•

Gune saturatuak ditugu, Kale
Nagusia kasu.

•

Gure ondarearen/izaeraren
zati handi bati bizkarra ematen
ari gara: euskara "saltzeko"
gutxiago erabiltzea, eragileei
gero eta leku gutxiago...

•

Itxuraz besteen berdina bihurtzen
ari gara.

•

Bada "jaiegunak jai" errespetatu
nahi ez duenik.

•

Lehentasun nagusia batzuen diruirabaziak ziurtatzea da. New
Yorkeko maratoiarekin normala
dena gurean kexa iturri da.

Ez litzateke gaizki egongo, terrazen
arautegian herritar batek adierazi
bezala, neurri azkar bezala Kale
Nagusia "gune saturatua" izendatzea
eta aurrera begira herritarrekin
gogoeta bat egitea. Horra hor
guretzat etorkizun labur-ertainerako
erronketako bat.
Harraldekideok, animo eta aurrera!

Gizarte Ekimeneko langileek, tartean getariarrak, lan itzarmen berriaren alde borrokan jarraitzen dute.
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ARKITEKTURA

EIDER IRIBAR

Eraikuntza jasangarria

"

Mundua aldatzen hasi aurretik, eman itzazu hiru
bira zure etxearen inguruan", dio esaera txinatar
zaharrak. Etxebizitza berde multzo batek urbanizazio
berde bat sortzen baitu, urbanizazio berdeak elkartuta
hiri berde bat eta hiriek mundua.
Eraikinak dira ingurugiroa jasaten ari den kaltearen
kausa nagusienetako bat, mundu mailako energia
kontsumoaren erdia eraikinetan gertatzen baita. Eta,
gainera, eraikinek sortzen dute munduko CO2 isurien
%40 eta hondakin solidoen %20.
Jada eman badituzu hiru bira zure etxearen edo
energia fakturen inguruan, ohartuko zinen berogailua
dela etxebizitza batean energia kontsumo eta CO2
gas isuri gehien sortzen dituena. IDAEren arabera,
batez besteko etxebizitza bateko kontsumoaren
%47 berokuntza sistemak sortutakoa da; gutxi
gorabehera, etxetresna elektrikoek eta ur bero
sistemak sortzen dutena baino 2,5 aldiz handiagoa
eta argi sistemari dagokiona baino hamar aldiz
handiagoa.
Eraikinak nola funtzionatzen duen jakin behar da
berogailu sistemaren kontsumoa gutxitu ahal izateko. Ez
da beharrezkoa kontzeptu arkitektoniko konplexuetan
aditua izatea, eraikinak bere inguruarekin duen
harremana ulertzea baizik.
Kontaktuan dauden bi espazioren arteko tenperaturan
aldea dagoenean, beroak tenperatura altuko espaziotik
espazio hotzagora ihes egiten du. Bero ihes horren
zenbatekoa bidean aurkitzen duen oztopo mailaren
araberakoa izango da. Beraz, zenbat eta bero ihes
handiagoa izan, orduan eta berogailuaren behar
handiagoa izango dugu tenperatura jaitsiera hori
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konpentsatzeko. Era horretan, gure etxeetako leihoak
autopista bihurtzen dira beroarentzat eta gainerako
fatxada Zarautz eta Getaria arteko bidea. Horregatik,
kontsumoa gutxitu nahi badugu, fatxadako elementuak
Miako bide bihurtu behar ditugu. Eta hori eraikuntza
jasangarriaren bidez lortzen da.
Eraikuntza jasangarriaren helburua da eraikin berriak
altxatu eta zaharrak eraberritzea diseinu berritzailea,
material berriztagarriak, teknologia ekologikoa eta
efizientzia energetikoan oinarritutako teknologiaren
bidez. Horiekin guztiekin, materia toxikoak eta
hondakinak murrizten dira, bero galerak gutxitzeaz
gain.
Eraikuntza jasangarriaren ezaugarriak ondokoak dira
eta hurrengo ataletan horiei buruz arituko gara:
• Efizientzia energetikoan oinarritutako teknikak
(pasiboak eta aktiboak).
• Isolamendu termikoa.
• Teknologia berriztagarriak edo energia
berriztagarrietatik datozen iturrien erabilera.
• Material natural eta ahal bada bertakoak.
• Hondakinen kudeaketa eta birziklatze sistema hobea.
• Domotika eta monitorizazioa.
Ingurumen arazoaren errudun dira eraikinak eta
badu soluzioa. Kontuan izan behar da gizartea eta
mundua hobetu ditzakeen kontzeptu garrantzitsua dela
eraikuntza jasangarria.
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Gure familiakoekin berriketan
O

hitura onak ez galtzeko hemen gara berriro. 6. mailako Iturzaeta eskolako ikasleak gara, eskolako
zaharrenak, hain zuzen ere. Eta ikasturte honetako lehen idatzia prestatzea egokitu zaigu.

Euskarako saioetan pertsona ezberdinen elkarrizketak aztertu ditugu eta oraingoan zuei, irakurleoi, gure familiakoei
egindako elkarrizketen berri ematea pentsatu dugu. Denon artean bi aukeratu ditugu, Gorka Gonzalezi eta Joxe
Mari Garrastazuri egindakoak. Bertan beraien bizitzako gora beheretan sakontzeaz gain, egunerokoan bizitako
hainbat abantaila eta desabantaila agertzen dira. Zuen gustukoa izango delakoan, eskerrik asko.

GORKA GONZALEZ

"Triatloietan hartzen dut
parte baina kros ugari
ere egiten ditut"
Gorka Gonzalez 1977an jaio zen Zarautzen.
Txirrindulari profesionala izan zen sei urtez. Kirolarekin
lotuta zeuden gauzak egitea gustatzen zitzaion. Gaur
egun ez da kirolari profesionala, baina kirola egiten
jarraitzen du.
Zergatik aukeratu zenuen txirrindularia izatea eta
ez beste kirolen bat?
Txiki-txikitatik txirrindan ibiltzea gustatzen zitzaidan.
Beste kirol batzuk ere probatu nituen, baina txirrindan
hobeto moldatzen nintzen.
Zein urtetan hasi zinen txirrindulari profesional
moduan?
2000. urtean hasi nintzen Euskaltel-Euskadi taldean.
Zein izan zen txirrindularitza profesionala uzteko
arrazoia?
Euskaltel-Euskadi taldeak kontratua berritu ez zidalako.
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Zein abantaila ekarri zizkizun txirrindulari
izateak?
Nire betidaneko afizioa nire lanbide bihurtzea, alde
batetik eta leku berri asko ezagutzea, bestetik.
Zein desabantaila ekarri zizkizun txirrindulari
izateak?
Etxetik kanpo denbora dezente igarotzea eta
lagunekin eta familiarekin nahi adina denbora ez
egotea.
Gaur egun zein kirol praktikatzen duzu?
Triatloietan hartzen dut parte, baina kros ugari
ere egiten ditut. Beraz, igeriketa, atletismoa eta
txirrindularitza praktikatzen ditut.
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URRITZA AISIALDI TALDEA

JOXE MARI GARRASTAZU

"Txikitatik izan ditut
gustuko baserriko lanak"

Udazkena
Kaixo Urritza eta Katxopa kideok:

Joxe Mari Garrastazu 48 urteko askizuarra da, Etxetxo
baserrikoa. Baserrian jaio eta bertatik ateratzen du
bizimodua. Betidanik baratzean lan asko egin du,
baina gaur egun baratzaz gain, mahastiak ditu.
Nork erakutsi dizu ofizio hori?
Aitak erakutsi zidan txiki-txikitatik.
Betidanik izan al duzu horretan jarduteko interesa?
Bai, txikitatik izan ditut gustuko baserri inguruko lanak.
Gogorra al da baserritik bizimodua ateratzea?
Bai, oso zaila da baserritarra izatea, lan asko egin
behar delako egunero.

Udara atzean utzi eta elkarrekin egun eguzkitsuak igaro
ondoren, ikasturte berriari indartsu ekiteko energia
dabilela nabari da herrian. Gure haur eta gazteak
pozik eta gogoz ikusten ditugu, eta bat baino gehiagok
galdetu digu hurrengo ekintzaren berri; a ze poza gurea!
Horregatik, gu ere gogoz eta indarberrituta gaude,
ekintza berri eta politak prestatzeko ilusio handiarekin.
Hasteko, esan beharra dugu Urritzako azken ekintzetan
haur ugari izan ditugula. Batetik, irailaren 28an udarako
udalekutako argazki bilduma ikusteko elkartu ginen.
Bertara adin ezberdinetako haurrak gerturatu ziren eta
momentu politak gogoratu genituen. Bestetik, urriaren
20an frontoian hainbat jolas antolatu genituen; ekintza
jendetsua izan zen. Hori horrela, hurrengo hilabeteetako
ekintzetan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.

Beste lanekiko, zer desabantaila du baserritik bizitzeak?
Atseden egunik ez izatea eta eguraldiaren menpe bizitzea.
Gaur egun Getariako txakolinak izen handia dauka.
Beti ez da horrela izan.
Zer aldaketa egin behar izan duzue?
Alde batetik tresneria berritu behar izan dugu,
bestetik, mahasti berriak landatu ditugu eta, azkenik,
etnologoaren laguntza behar izan dugu.
Nola du izena zuek ekoizten duzuen txakolinak?
Txakolinak baserriaren izena darama, Etxetxo txakolina.
Txakolina saltzea erraza egiten al zaizue?
Ez, ez da erraza. Konpetentzia handia da eta kalitatea
eskaini behar da.
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Bestalde, gure zorionik beroenak eman nahi dizkiogu
Katxopa gaztelekuari, azaroaren 1ean bigarren urteurrena
ospatuko baitu. Gainera, bertako gazteentzat sorpresak
ditugu, egun euritsuetan ere gaztelekuan arratsalde
dibertigarriak pasatzeko. Horrez gain, ongietorria eman
nahi diegu 2007. urteko neska-mutilei, urtero bezala
ilusio handiz hartuz belaunaldi berria. Eta zer esan kide
berriei? Ongi pasatzeko tartea nahi baduzue, bertaratu
Katxopara eta parte hartu ekintzetan, besterik gabe.
Ongi izan eta laster ikusiko gara.
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urpekHARIAK

Maite Rosende ilustratzailea,
liburutegian

P

asa den urriaren 3an Printze Txikia liburuaren
75. urteurrena ospatzeko marrazketa tailerra
eskaini zuen Maite Rosendek liburutegian. Bertara
gerturatu ziren haurrek, collagea eta estanpazio
teknikak erabiliz, Printze Txikiaren omenez egindako
postal ederrak sortu zituzten.
Maitek Katalunian eta Txekiar Errepublikan horma
pintura, ilustrazioa eta animazio ikasketak egin
zituen eta gaur egun irudiarekin zerikusia duten beste
esparru batzuk ere lantzen ditu, hala nola, diseinu
grafikoa, argazkigintza edo bideo-edizioa. Bere lana
hainbat banakako erakusketetan aurkeztu izan du eta
argitalpen ugarietan parte hartu du beste ilustratzaile
eta idazleekin batera.
Gainera, Donostiako Zinemaldiaren kartel lehiaketa
irabazi du azken hiru urtetan jarraian. Gutxitan
izango duzue, beraz, Rosende geldirik ikusteko
aukera: ilustrazio-klaseak eta tailerrak eskaitzeaz gain,
ilustrazioaren esparruan haurrei zuzendutako hainbat
lan burutzeko asmoa dauka.
Azaroaren 7an bueltan izango dugu Getariako Udal
Liburutegian. Collagea eta estanpazioa izango dira
berriro ere tailerraren ardatz nagusiak baina oraingoan
gaueko animaliak eta beste piztia batzuk” izango da
proposatutako gaia.
5 urtetik gorako 15 haurrek parte hartu ahal izango
dute bertan eta izena ematea beharrezkoa izango da.
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GETARIAKO HITZA

TXIKIEGIA AGIAN

ANDRES ALBERDI

´

MATAYA

Idazlea
AMAIA IRAZABAL

BILA
Egunero hiru orrialde idazten zituen.
Hiru orrialde egunero.
Hitz bat ere ez gutxiago.
Hitz bat ere ez gehiago.

Geziak adierazten du zein eraikin zen mataýa.

Gaur egungo gazteei hitz ezezaguna egingo zaie
beharbada gaurko hau. Adin batetik gorakook,
ordea, ondo gogoratzen dugu non zegoen
mataýa, gaur eguneko Katrapona plazaren sarrera
den gunean, argazkian ikus daitekeen bezala.
Makina bat bider egonak gara eraikin horretan
behiak-eta nola hiltzen zituzten ikusten.
Mataderia erdal hitzetik dator mataýa hitza, euskarak
bereak dituen laburdura eta fonetismo batzuk
aplikatuta. Ahozko moldean Getaria getaia esaten
dugun bezala, mataderia mataýa esaten dugu.
Hauek dira aldaketak: mataderia > mata(de)ria >
mata(r)ia > mataýa (azken urratsean,
Geta(r)ia > Getaia bezala).

Hiru orrialde.
Ez zuen istoriorik kontatu nahi.
Ez zuen egunerokorik idatzi nahi.
Baina egunero idazten zituen.
Hiru orrialde. Egunero.
Harik eta egun batez, ustekabez,
lerro artean topatu zuen arte.

Irakurlearen erantzuna aurreko hileko Tópia hitzaz
"Ezagunak nituen hitza eta bere esanahia.
Amarekin konpartitu nahi izan nuen eta berak
berehala zera esan edo kantatu zidan: "Umia
xaguak jango, umia xaguak jango".
Dirua edo goxokiak botatzen ez zituztenean
kantatzen omen zuten.
Imajina ditzaket eliza atarian neska eta mutil
koskorrak hori oihukatuz".
Josune Uzin Berasaluze
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AGENDA

2018ko AZAROA
1 Osteguna

Katxopa gaztelekuaren II.
urteurren festa
Lekua: Katxopa gaztelekua

2 Ostirala

Hallowen prestaketa
Lekua: Katxopa gaztelekua

Ttak! bakarrizketa

Ordua: 18:30
Lekua: Berdura plaza
Antolatzailea: Getariako Udala
Beatriz Egizabal klown eta
antzerkilariaren eskutik.
Euskaraldiaren harira antolatutako
emanaldia.

3 Larunbata
Hallowen

Lekua: Katxopa gaztelekua

5-6 Al.-As.

Errigoraren saskiak
eskatzeko mahaia
Ordua: 18:30-20:00
Lekua: Berdura plaza
Antolatzailea: Eskubide Sozialen Karta
Bestela farmazian eta drogerian
eska daitezke azaroaren 14ra arte.

7 Asteazkena

Marrazketa eta estanpazio
tailerra
Ordua: 18:00
Lekua: Udal liburutegia
Gaueko animaliak eta beste
piztia batzuk gaitzat hartuko dute
Maite Rosende ilustratzaileak eta
bertaratzen diren 5 urtetik gorako
umeek.

10 Larunbata

Ping pong txapelketa
Lekua: Katxopa gaztelekua

11 Igandea

54. Behobia-Donostia
lasterketarako autobusa
Ordua: 08:45
Lekua: autobus geltokia
Antolatzailea: kiroldegia
Autobuserako izena azaroaren
8a baino lehen eman behar da
kiroldegian (943140432 zenbakian edo kirolgune@hotmail.com
helbidean). Autobusa osatzen ez
bada, Zarauzkoekin batera egingo
da ibilbidea.

Luxemburguoko Orkestra
Sinfonikoaren emanaldira
joateko autobusa
Ordua: 17:50
Lekua: autobus geltokia
Antolatzailea: Kursaal
Kursaala eskura egitasmoaren baitan
autobusa jarri dute eskualdetik
Kursaalera joateko. Autobuserako
lekua erreserbatu egin behar
da azaroaren 5a baino lehen
943140957 telefono zenbakian
edo info@getariaturismo.eus
helbidean. Kontzerturako sarrera
aparte erosi behar da www.kursaal.eus
webgunean.

16 Ostirala

Kontzertuak: Falsa Bandera eta
zehazteko dagoen talde bat
Lekua: Gaztetxea
Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada

9-11 Or-Ig

17 Larunbata

Lekua: Askizu auzoa
Egitaraua dugunean webgunean
jarriko dugu.

Ordua: 12:00
Lekua: plaza
Antolatzailea: Urritza Aisialdi Taldea

San Martin jaiak
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Eskulan tailerra: txotxongiloak

Agenda www.artzape.eus webgunean
eguneratzen dugu. Adi egon!

Euskopoli txapelketa

eta Nuevo Catecismo Católico

Lekua: Katxopa gaztelekua

Lekua: Gaztetxea
Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada
Sarrerak aurrez jarriko dira salgai.

18 Igandea
Diana

Ordua: 09:30
Lekua: herriko kaleetan
Azaroa Musikaz Blai egitasmoaren
baitan.

Getariako Musika Bandaren
kontzertua
Ordua: 12:30
Lekua: Salbatore Deuna parrokia
Eneritz Jauregik zuzenduko du Azaroa
Musikaz Blai egitasmoaren baitan
antolatutako emanaldia.

4 t'erdiko esku pilota finala
Lekua: Katxopa gaztelekua

21 Asteazkena

Xixili Donaren eguneko
ospakizuna: Musika
Eskolaren emanaldia
Ordua: 17:30
Lekua: Berdura plaza
Ondoren, txokolatada egingo da.
Azaroa Musikaz Blai egitasmoaren
baitan.

Mahai-ingurua: Euskara
bizirik estatu egiturarik gabe?
Ordua: 19:00
Lekua: Alhondiga
Antolatzailea: Eskubide Sozialen
Karta
Pako Aristi eta Gotzon Barandiaranek
hartuko dute parte.

22 Osteguna
Iratxera irteera

Antolatzailea: Arrantzale Zaharren
Elkartea

23 Ostirala

Kontzertuak: Uranium Club

24 Larunbata

Alkate Txiki Eguna
Antolatzailea: Getariako Guraso
Elkartea

Mastertxef: txokolatezko
napolitanak
Lekua: Katxopa gaztelekua

25 Igandea

Getariako Abesbatzaren
kontzertua
Ordua: 12:30
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokia
Ruben Mejutok zuzenduko
du Azaroa Musikaz Blai
egitasmoaren barruan
antolatutako emanaldia.

Pelikula
Lekua: Katxopa gaztelekua

29 Osteguna

Oinarrizko formazio
feministako bigarren saioa
Ordua: 18:30-20:30
Lekua: Alhondiga
Antolatzailea: Eskubide Sozialen
Karta, Getariako Udala, Gipuzkoako
Foru Aldundia
Gaia: "Nola jarri bizitza
erdigunean? Ekonomia
feministaren oinarriak".

Katukale irakurle taldearen
saioa
Ordua: 18:30
Lekua: liburutegia
Bernardo Atxagaren "Obabakoak"
liburua izango dute hizpide.
2018ko azaroa · 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.

www.artzape.eus
egin bazkide
Txeruko postontzian // info@artzape.eus
Izen-abizenak:
Helbidea-Herria:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
Kontu zenbakia:
Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

