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] gutunak
San Anton mendia, ondare estrategikoa

O

raintsu aurkeztu da Itsasertza babesteko eta antolatzeko lurralde plan sektoriala. Plan horren atal bati interes bereziarekin jarraitu diogu. Izan ere, guri
dagokigunean, itsasertzaren gune bereziki sentiberaren gaineko nondik norakoak arautzen ditu; San Anton mendi
magalaren gainekoak hain zuzen ere.
Erabateko babes berezia jaso du plan
horretan magalak; poztu gaitu erabakiak.
Plana esku artean, San Anton mendi
magalak jasoko zuen babes maila egokia
zela iruditzen zitzaigun, hala ere, magal
horretan moila berri bat egiteko egitasmoaren proiektuko planoak ikusi ondoren, eta kofradiak egitasmo hori aurrera
eraman ahal izateko babes maila hori
jaisteko alegazioa sartu zuenez, beste
alegazio bat sartzea erabaki genuen.
Esan bezala, babes maila gorenarekin
ados egonda ere, ezaugarri berritzaile
bat, etorkizunean garrantzitsua izango
dena, erantsi genion gure eskaerari: San
Anton interes paisajistiko orokorreko
gune aitortzea. Europatik iritsiko diren
araudien barruan kontuan izan beharko
den ezaugarria da. Izan ere, Paisajearen
gaineko Europako hitzarmenean ondare
paisajistikoa babesteko helburua ezartzen da.
Ohituta gaude azpiegitura handiak
proiektatzean eta gizartearen aldetik,
edo gizartearen parte baten aldetik, kontrako jarrera jasotzen dutenean estrategikotzat jo, eta obra horrekin aurrera
jarraitzea.
Badakigu, moila berria egingo balitz
edo egiteko egitasmoak aurrera egingo
balu, hura arrazoitzeko orduan estrate-

gikotzat joko luketela.
Bada, ordea, Paisajearen gaineko
Europako hitzarmenean estragikoa zer
den ezartzeko orduan alderdi berritzailerik, beharbada, orain arte bere neurrian baloratu ez den alderdia: paisajearen kudeaketa bera jotzen da
estrategikotzat. Estrategikoa ez bakarrik
maila sozial, kultural, edo ekologikoan;
baita ekonomikoan ere. Estrategikoa
baita lanpostuak sortzeko ere.
Uste dugu horrek bat egingo lukeela
2007-2013 EAEko Arrantzarako plan
estrategikoaren zirriborroarekin. Plan
horretan, helburu estrategikotzat jotzen
da dibertsifikazioa bultzatzea. Hau da,
arrantza tradizio handia, arrantza kultura handia, dagoen tokietan, besteak
beste, turismo berdea sustatzea kostaldeko ekonomia biziberritzeko indarra
izan dadin.
Ingurumen sailburuak, egin dituen
adierazpenak ere poztekoak iruditu
zaizkigu paisajea lehen lerroan jartzearen alde azaldu baita. Ez da garai txarra
estrategiak berrikusten hasteko San
Anton mendiak guztion ondare izaten
jarrai dezan. Batzuentzat estrategikoa
izan daitekeena aintzatestearren, ez
dezagun guztiontzat estrategikoa izan
daitekeena gaitzetsi.
Iñigo Olabarri
Getariako Aralar-Independenteak
Garraio publikoa - Mugirkotasuna

G

arraio publikoak eskuragarri, irisgarri, jasangarri eta erosoa izan behar du
benetan Publiko izaera baldin badu.
Herritar guztien mugikortasuna ziurtatu eta bultzatu behar ditu, guztion
ongizatea bilatu asmoz.

Komunikabideetako iragarki eta
beraien hauteskunde promesetatik haratago ordea, bestelakoa da errealitatea:
Gutxi batzuen interes ekonomikoak
gehiengoarenei gailentzen zaizkie.
Getariako errealitatea ere ez da samurra. Alde batetik, eta herri barruko mugikortasunari dagokionean, lotsagarria da
Getariako udalak, gai honi eskaini dion
arreta urria. Orain arte ezer gutxi egin
eta zerbait egiten hasi denean, baztertzailea den egitasmoa burutuko baitu:
behar gehien dituzten pertsonek erabili
ezingo dituzten eskailera mekaniko egitea.
Bada garaia, alderdi eta erakunde desberdinek eskatu bezala, azterketa erreal
bat egin eta merkeagoak eta herritar
guztientzat baliagarriak izango diren
aukera desberdinen aldeko apustua egiteko: igogailua, urbanoa...
Bestalde, herrien arteko mugikortasunari begiratuz, urte luze hauetan erakunde publikoek hitzetatik ekintzetara
pasatzeko urratsik ez dute eman. Gaur
egun Getarian daukagun garraioa garestia, ordutegietan urria eta ezinduentzako aldrebesa da. Hauteskunde kanpaina
desberdinetan,
autobus
erabiltzaileentzat PNV – EAk egindako
promesa ere ezerezean jarraitzen du:
Bonorik ez getariarrok mugitzeko
dugun garraio “publiko” bakarra merketu eta erabilpena sustatzeko.
Arazo honekin ere iritsi da unea,
herrien arteko loturak hobetu, autobus
maiztasunak handitu eta erabilpen bera
merkeago egiteko. Azken finean,
garraioa pribatu izatetik publiko izatera
pasatzeko.
Haritz Alberdi
Iparra Herri Bilgunea
Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi
baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera
bidali zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez
200 hitz izan beharko ditu eta luzeagoak direnak
mozteko eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu
testu iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du
bere gain hartuko argitaratzen diren iritzien
gaineko erantzukizunik.

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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] inkesta

Artzapetik begira
Aste Santurako planik bai?

Xabier Insausti
ANTIGONAren mezua

Ez, ez dugu planik egiten, normalean Getarian geratzen
gara; batzuetan egun pasak egiten ditugu, eta aurten
ikusiko dugu!
Alma Sanchez
Ez, ez dugu planik; Aste Santutan oporrak
bukatzen ditugu eta lana egin behar dugu.
Ia beti ostalaritzan egin dut lana, eta normalean, beti lan egin izan dut.
Itziar Garrastazu

Aurreko urtetik geneukan plana da: lagun batzuen borda
batera joateko asmoa dugu, Iruritara; hango lasaitasunak on
egiten digu, leku baketsua da oso.
Miren Etxabe
Normalean aldez aurreko planik ez dugu egiten;
lehen, haurrik ez geneukanean asko aprobetxatzen
genuen. Orain, egun pasak egiten ditugu: Nafarroara,
Bizkaira, amaren etxera...
Olatz Urresti

Antigonaren esanahia mendebaldeko historian ereduzkoa izan da. Berak bizitza
defendatu zuen Kreonte erregearen aurrean.
Kreontek, aldiz, legea, kosta ahala kosta.
Bien arteko gorabeherak Sofokles-en
“Antigona” obrak kontatzen ditu. Hortik
aurrera denak dakigu, bizitza bi muturren
artean mugitzen dela. Baina Antigonak,
bizitzaren iturburua izanez, lehentasuna
dauka, beste muturraren aurrean. Eta hori
ahazten zuen Kreontek (gaurko politikari
gehienek bezala).
Proiektu megalomanoen politika (kulturaren izenean), adreiluaren politika (zerbitzu sozialaren izenean), monokultiboaren
politika (ekologiaren edo kalitatezko produktuen izenean), terrorismoaren politika
(justiziaren izenean¡), horiek denak gaurko
egoeraren “sintomak” dira.
Platonek zioen, norbait, zeruan zer gertatzen zen ikasteko beti zerura begiratzen ari
zela, egun batean zulo batean erori zela.
Horrelako zerbait gertatzen zaie politikari
askori. Bere mugagabeko zeruan bizi direla
usten dutenean, errealitatearen tribunalaren
aurrean erortzen dira. Gaur egun, ustelkeria
nonahi agertzen da. Politikariek konbentzitu nahi gaituzte, ustelkeria unean-uneko
arazoa dela, baina sistema osasuntsua dela.
Eta ustelkeriak garbitzen saiatzen dira, sistema salbatzeko.
Politikariak Antigonaren etsai handi
bihurtu dira. Adiskidetzeak batzuentzat
edo/eta besteentzat esanahi kontrajarria
dauka. Gobernatzen dutenek ulertu nahi
dute, adiskidetzeak Antigonaren jarrera
desafiatzailearekin bukatzea aurresuposatzen duela. Baina Antigonak jakin badaki,
politikariak berak (eta euren lagun diruzurrupatzaileak) direla adiskidetzea interesatzen ez zaienak.
Antigonaren ahotsa entzun behar da;
berak hitz egin behar du. Antigona demokrazia da. Eta demokrazia bakarra hitzarena
da. Hitz egin nahi ez duena automatikoki
Kreonte-ren aldera pasatzen da; bere isiltasuna boterearen hitz bihurtzen da. Batzuek
beti monokultismo politikoa landu dute.
Bere buruarekin bakarrik hitz egiten dute,
hau da, inorekin ez. Baina beharbada arrazoia daukate: pluralismo politikoa gure sistemaren amaiera da.
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Zuhaitz Eguna:
172 zuhaitz eta125 lagun

Emakumearen
Nazioarteko Eguna:
Mikrofono librea,
hitza zurea lelopean
Ideia herriko emakume talde batena izan
zen: musika, poesia, bertsoa eta marrazkia…
Hori guztia antolatu zen Emakumearen
Nazioarteko Egunean, Udalaren laguntzaz.
Ekitaldia bertan bildutako guztiek kalejirarekin hasi zuten. Ondoren, Berdura plazan
mikrofonoa zabalik zerbait esan nahi zuen
edonorentzat; eta bat baino gehiago animatu
zen, bertsoak, kantuak, poesia… bildutako
herritarren gozamenerako.

Parte-hartzaileak lanari buruzko azalpenak jasotzen.

Artea, artelatza, haritza, pagoa,
lizarra, hartzea, astigar txikia,
urkia, gereziondoa, lili zuhaitza,
gorostia, erramua, kurpitza, urritza,
pinazia, pinua, itsas pinua eta
atlasko zedroa; horiek guztiek etxe
zoragarria izango dute hemendik
aurrera: San Anton mendia. Guztira
125 bat lagun- haur, gazte eta heldujoan ziren zuhaitzak eta zuhaixkak
landatzera.

Getariako Udalak eta Aldundiko
Landa eta Ingurunearen Garapenerako Departamentuak antolatutako
ekimenak herriko zenbait elkarteen
laguntza izan zuen: Gure Txeru eta
Getariako Txirrindulari Taldeena.
Horien guztien laguntzari esker, eta
herriko txistulariek giroa alaiturik,
zuhaitzak landatzen amaitutakoan,
hamaiketako ederrarekin tripa bete
ahal izan zuten parte-hartzaileek.

Mikrofono librean animatu ziren lagunak.

Herriko haurren
eskuz banakako XXIX.
Pilota Txapelketa
Aurten ere, Gure Txeru elkarteak antolatuta, herriko haurrak pilotan jokatzen ikusteaz gozatzeko aukera izan zen joan den
martxoaren 4an: bost partida jokatu eta
gero, Gorka Aristi, Ekihotz Etxeberria,
Aitor Andreano, Ximon Aranguren eta
Maikel Larrañaga izan ziren txapela lortu
zuten pilotariak.
Haur horiek kiroldegia dute entrenamendu leku. Juan Luis Urresti eta Andima
Iribar monitoreen begiradapean, 50 haur,
horietatik 2 neska, urrian hasi ziren entrenatzen, eta ekaina aldera amaituko dute.
Orduan izango dute eskuz binakako finala
jokatzeko aukera.

Patxi Larrañaga.

Zuhaitz Eguneko hainbat irudi
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Pilota Txapelketako finalistak.

] bi hitzetan

Arraunari buruzko mahai-ingurua
“Arrauna gaur egun eta etorkizunean”
izan zuten hizpide kirol horretan adituak diren bost gonbidatuek: Jose Luis
Korta, Kaikuko kirol manager berria;
Mikel Orbañanos, Hondarribiako entrenatzailea eta arraunlaria; Antton Illarramendi, Zarauzko Arraun Elkarteko presidentea; Jabier Etxabe, Getariako
Arraun elkarteko entrenatzailea, eta
Manu Maritxalar, arraun aditua. Horien
guztien “patroi”, mahai-ingurua gidatuz, Euskadi Irratiko esatari eta Artzape
lan-aldeko kidea den Kepa Iribar getariarra izan zen.
Getariako udaletxeko batzar aretora
jende ugari hurbildu zen gonbidatuei
entzutera: bertan, harrobiari, legeei eta
fitxaketei buruzko hainbat iritzi entzun
ahal izan ziren.

Eskolako Agenda 21

Adin guztietako herritarrek bete zuten aretoa.

Getariako Iturzaeta Herri Eskolak
Zumaia, Zestoa eta Orioko eskolekin
batera hartzen du parte Eskolako Agenda
21ean. Herri horietan proiektu hau lantzen den bigarren urtea da, eta, iaz bezala,
aurten ere lan handia egiten ari dira ikasturte osoan.
Eskolako Agenda 21, Ingurumen Hezkuntzaren barruan, garapen jasangarria
lantzeko tresna da. Azken urteetan, ingurumena kezka iturri bihurtu da gizartean,
eta, nola ez, eskola-komunitatean. Ondorioz, eskolak ingurumena hobetzearen
aldeko baloreak sustatzeaz gain, ingurumenaren egoera hobetuko duten jarrera
aktiboak landu behar ditu, eta Eskolako
Agenda 21 helburu horiek betetzeko
diseinatu den tresna da.

Elurra eta eguraldia lagun
herriko 37 lagunentzat
Udalak Luz Ardidenera antolatutako
bigarren eski-irteerara 37 lagun baino
ez ziren animatu, otsaileko lehenengo
irteeran baino dezente gutxiago;
oraingoan zortea aldeko izan zuten,
izan ere, egun batzuk lehenago egindako elurrari esker, eskiekin eta snowekin gozatzeko aukera izan zuten.
Eguna eskiatzen pasa eta gero,
aterpean izaten den giroa ere ez da
makala izaten!

Talde txikia izan arren, oso ondo pasa zuten asteburua.

Udaberrian sartu garenarekin batera,
martxoaren 21ean aurten, Eskolako
Agenda 21eko Udal batzarra ospatu zen.
Iturzaeta Herri Eskolaren Agenda 21
Batzordeko partaideek (ikasle, irakasle eta
gurasoek osatzen dute batzordea) Udalari
helarazi dizkiote herriko diagnosia aztertzerakoan aurkitu dituzten arazoak eta
horiek konpontzeko hartuko dituzten
konpromisoak eta egoera hobetzeko Udalari egiten dizkioten proposamenak.
Bilkuraren lehendabiziko atalean Herri
Eskolako 4, 5 eta 6. mailako ikasleek eta
gurasoek plazaratu zituzten arloak honakoak izan ziren: zakarrontziak, birziklapen edukinontziak, informazioa, eta kale
garbitasuna. Udaleko ordezkariak arlo
bakoitzari erantzuna eman ondoren, bilkuraren bigarrengo atalean diapositiba
emanaldia eskaini zen, 1, 2 eta 3. mailako
ikasleek aurkeztuta. Bertan jasotzen ziren
aurkitutako arazoak eta proposatutako
konponbideak. Bilkura amaitu zenean
hamaiketako ederra dastatu ahal izan
genuen bertan izan ginen guztiok.
2007ko martxoa artzape-7

Kepa Iribar

] elkarrizketa

Ganix Arakistain

Getaria bezalako herri txiki bat mundu mailan ez da askotan
aipatua izaten. Gurearen kasuan, hori gertatzen denean, ia
beti Balenciagaren edo Elkanoren izenari lotuta izaten da
gainera. Hala ere, iaztik, mundu guztiko aldizkari, web orri,
eta telebistetan azaldu da Getaria (sarritan ez aipatu arren
zein herri den), munduan zehar jende askok ikusi du Playa
Gris. Herria bera sortu baino askoz lehenago lehertzen zen
olatua. Ur masa basatia, bere burua N-634 errepidearen kontra amorruz botatzen duena, itsasoa zeharkatu ondoren,
segundu gutxi batzuetan bere botere guztia agertzen duena.
Gutxi dira basapiztiarengana hurbildu, hura otzandu, eta
bere indarra sentitu dutenak surfa eginez. Ibon Amatriain
izan zen lehenengoa, Mikel Agote, Adur Letamendia, Axier
Muniain, eta beste batzuk ondoren. Bi ezaugarri behar dira
hori lortzeko: gaitasuna eta ausardia, g eta a letra hasieran
dutenak, Ganix Arakistain bezalaxe.
Ganixek birritan dastatu du Playa Gris. Bodyboard-arekin jeitsi du olatu hori: 2006ko otsailean eta abenduan. Gaztetapen
gaude elkarrizketa egiten. Inor ez dago surfean, itsasoa
mugituegia dago.

Zergatik Playa Gris?

Bizi osoan hor egon dek olatu
hori, txikitatik ikusi diu olatu
hori hor zegoela, eta esaten
dek “beno, egunen batean nik
hartuko niake olatu hori, ez!”
Denborarekin gauza eboluzionatzen tziak, aurrena Ibontxok hartu zian, eta egun
batian han neola, ikusi nian
Adur sartzen eta esan nian
“hau dek nere aukera, olatu
hau baino indartsuagoak
hartu dizkiat eta haizea hartzera”. Kamino Etxeko haitzetatik salto nian, asko pentsatu
gabe zer egiten nian egia esan,
baino beroan sartu, eta pikora
iritsi. Kriston kuadrua: motoa
haitzetan, Adur alde egiten,
Agote laguntza eske, eta bat
hartzeko aukera izan nian.
Abenduan berriz, Axi eta Jokinekin jun nitxon, hasieran
grabatzen bakarrik egon
nitxon, eta Axik aukera eman
zitxan. Hiru olatu hartu nizkian. Aurrenekoa izan huen
kañeroena, motorrak tirata
olatua hartu, nik ez nitxakin
ezta nora nijuan ere, infernura
edo; momentu horretan ez
dek pentsatzen.

www.gnshore.com
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Zer sentitzen dek olatu erraldoi hori jaisten? Zer ikusten
eta entzuten dek?

Nik abiadura sentitu nian, ez
dek ikusten; “ez erori” pentsamendu bakarra. Momentu
batzuetan hegan joan behar
dek, santxeski batekin autopistan joatea bezala. Aurreneko
olatua
amaitzean,
motoan etorri lituan nere bila
eta “beste bat” esan nian. Hiru
hartu nizkian.
Halako olatu handiak hartzeko beharra zer dek, itsasoari aurka egitea, edo norberaren mugak zeintzuk
diren jakitea?

Gero eta emozio gehiago nahi
diagu, denetarik frogatu
ondoren metro bateko olatuak
ez hau tentatzen. Hala ere,
askotan mugak uste baino
urrunago egoten dituk, eta
jendeak beldur psikologikoa
izaten dik. Olatu motak ere
baldintzatzen dik; Mundakan
esaterako, lau metroko batean
erori eta hasierako zarta kristona dek, baina gero atera egiten dik. Honek ez, hondoan
txingurria bezala ibiltzen hau.
Zer da surfa hiretzat?

Ba, egunero pozik jartzen
nauen gauza. Nahiz eta ez
praktikatu, amesten, irakurtzen, zoriontsu egiten dikena
azken finean. Niretzat itsa-

] elkarrizketa ] Ganix Arakistain

Playa Gris

Playa Gris, 2006ko abendua (www.gnshore.com).

soan sartzea bakarrik magia
dek… eta surfa egitea naturarekin izugarria dek. Surfa egin
ez duenak ezin dik jakin. Eta
misteriotsua ere badek, pentsatzen jartzen haiz olatuak
nondik datozen, milaka kilometro eginda, hik hartzen dek
eta pentsatzen dek “olatu hau
non sortu ote da?”; eta gero
asko ikasten dek surfaren
inguruan: meteorologia, haizeak, korronteak... egunero
ikasten dek zerbait, eta beti
zegok zerbait gehiago ikas-

teko. Itsasoa hi baino gehiago
dela, azken finean.
Bodya, surfa, longboard-a,
dena egiten duk. Zer eskaintzen dik bakoitzak?

Ni txikitan paipoakin hasi
nitxon, surfisten gehiengoa
bezala, danak etzanda hasten
dituk. Nire intentzioa ez dek
inoiz izan surfera pasatzea.
Hamabi urterekin izan nian
zalantza bat, baina ondo moldatzen nintzela ikusita, kortxoarekin segi nian. Ni beti

izan nauk kortxeroa, eta beti
hala izango nauk. 19 urterekin
ordea, bata eta bestea probatzen hasi nitxon, azkenerako
Rocaputan tabla handi batekin sartzeraino.

rako erabili, pikoan norbait
arraunean baldin baziok
motoak utzi egin behar ziok
etab.

Eboluzioa, beraz?

Surfa horregatik usteldu dek,
baina kalean ere horrela gertatzen dek. Txikiak ginenean
uretara sartu eta denbora
gehiago zeramatenak errespetatzen genizkian. Giroa orokorrean aldatu dek. Niretzako
txikitan zaharrak idoloak
lituan. Orain hi hemen hago
bizitza guztian eta umeek
barre egiten diate. Lehen
zaharrek erakutsi egiten ziaten; olatuak hartu aurretik
surfeko legeak ikasten hituan.
Orain jendeak usten dik surfa
tente jartzea dela. Ni txikitako
oroitzapenekin
gelditzen
nauk.

Bai, niretzat bizitzako alor
guztietan denetarik probatu
behar dek. Zerbaitetan estankatzen baldin balai, plazer
asko galtzen dituk. Orain, olatuaren arabera aukeratzen
diat kortxoa edo tabla, edo
dena delakoa. Azken finean,
kontua ez dek munduko txapelduna izatea edo babesleak
lortzea, dek hik disfrutatzea.
Uretako motoak ere sartzen
ari dituk.

Fernando de Noroña, Brasil (Edu Bartolomé).

Jende asko ez zagok ados,
kontaminazioagatik,
ez
delako surf tradizionala,
baina eboluzioaren aurrean bi
aukera zeudek: edo parte
hartu, edo pasatzen utzi. Eta
eboluzioaren aurrean ni nauk
aurrenekoa parte hartzen.
Egia dek motoak bere mugak
behar dituela: olatu handita-

Errespetoa desagertzen ari
al dek uretan?

Surfak munduko hainbat
txoko ezagutzeko aukera
eman dik.

Brasil, Portugal, Frantzia,
Kanariar Uharteak... leku ederrak dituk, baina surfa desber2007ko martxoa artzape-9

] elkarrizketa ] Ganix Arakistain

A
(

G

d

b

d

i

t

z

o

o

t

g

g

e

h

Playa Gris

b

h
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dina Hawaiien dek. Olatu
indartsuak, jende pila... Surfa
han sortu huen, eta era berezian bizi diate.
Nolakoa da hiretzat olatu
perfektua?

Oraintxe bertan olatu perfektua baino gehiago niretzat
izango huke egun perfektoa:
egun oso bat eduki ezer ez
egiteko, olatu luze batzuk, eta
tablarekin. Eskubi bat, olatua
metro betekoa, 200 metrokoa,
ura epela... udako egun horietako bat, zerbaitegatik jende
gutxi dabilena eta ilundu
artean ibiltzen garena. Eta,
paipoarekin ere gustora hartuko niake Kanarietako olatu
bat, bi metrokoa tuboarekin.
Baina lasai, ez izatea tentsioko
bainu bat, disfrutatu.
Zer dek Gaztetape?

Nere etxea. Gaztetapen baino
lasaiago ez nauk inon senti-
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tzen, azken hondar alea ere
ezagutzen diat hemen. Hainbeste urte surfa egiten dagoeneko bazekiat hondartzako
fondo mota denak nolakoak
diren. Eta Gaztetapen sartzen
nauk eta kanpoko bat etortzen dek eta sentitzen diat “ni
nauk hemengoa, hi”. Kanpoan beti errespetoz ibili
behar dek. Eta olatuak onak
dituk, Gipuzkoako edozein
hondartzarekin konparatuta
olatuak dituk oso onak; fama
inoiz ez dik izan baina
Zarautz, Deba, Orio, edozeinekin konparatuta, hemengo
konstantzia, indarra, olatuak... leku gutxitan, e! Egun
onak eta txarrak zeudek
baina... hau txollo bat dek.
Surf Elkartea ere sortu dek.

Hori pixka bat kasualitatez
sortu huen. Hasi giztin jakin
gabe zer zen, eta hiru urtean
konturatu gaituk ze eran-

tzunkizun den, ze lan ematen
duen. Hor ikusi diagu jendeak
askotan hitz egin egiten duela,
baina lan egiterako orduan
bizkarra
ematen
duela.
Ardura hartzeko unean jendeak ez dik laguntzen. Kluba
azken finean denok gaituk,
etorkizunean inork parte
hartu nahi badu denontzat
dek, eta azkenean bostek hartzen diagu ardura guztia.
Aurten serio jarri gaituk,
orain lokala egin behar diate,
eta Zuzendaritzan taldetxo
bat egin diagu gauzak ondo
egiteko, diruzaina, idazkaria,
etab. Eta, hemen batzuk moskeatu egin dituk ez diegulako
abisatu, eta pentsatzen dek
“bi hilabete egon gaituk burua
jaten egin behar dugula eta ez
dek inor etorri, eta orain egin
dugunean, nik lagunduko nian
esaten diate, horrek ez dik
balio”. Nik animatu nahi diat
jende guztia parte hartzera,

lan asko egongo dek, aurten
ekitaldi asko egingo dizkiagu:
inaugurazioko festa, ekologia
kontuak Surfrider Foundation
taldearekin, txapelketa lokala,
egun pasa gazteekin, euskal
zirkuitoko probaren bat ere
egingo dek hemen, ikastaroak… surf garbia egin nahi
diagu, konpetiziorik ez,
umeek ikusteko zer den surfa.
Bukatzeko besterik esan
nahi al dek?

Eskerrak eman nahi zizkioat
urte hauetan lagundu ziaten
guztiei, lehenik eta behin nire
gazte garaitan zitxon jende
guztiari, hori hor gelditu zaidak, nire errotan. Neretzat
surfa garai hartako surfa
huen, oraingoa ezberdina dek,
orduko ilusioa berezia huen:
hi, Kortxo, Iñigo Larrazabal,
Imanol Quintero, Jose Inazio,
Joxe, Manolito... garai hartako
surfa ez dek gehiago errepika-

h
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Ganixi buruz diotena

Axier Muniain
(free surfer profesionala)

Aritz Larrinaga
(bodyboardlari profesionala)

Hodei Collazo
(surflari profesionala)

Ganix duela urte asko ezagutzen

Pertsona moduan oso tipo jatorra

diat, eta bai neuk ikusitakoa eta bai

da, oso noblea, bere lagunen

besteei entzundakoa bertsio bera

laguna. Uretan oso pertsona lasaia,

dituk, eta berari buruz nitxakan

berdin dio olatu oso-oso txikiak edo

idea berretsi zidak azkenaldi hone-

oso-oso handiak egotea, bera beti

tan batik bat: sekulako ausardia

egongo da uretan. Ez dio beldurrik

zakakela, itsaso handia eta bortitza

olatu handiei, asko gustatzen zaiz-

Oso pertsona umilla da. Bodyboard-ean eta oso ondo ibiltzen da,
kriston potroak ditu, olatu handietarako balio du, eta egia esan
pertsona ona da, berekin bidaiak
egiteak eta surfeatzeak gustoa
ematen du.

oso gustoko dizkikela, eta bertan

kio. Beti errespetu handiz sartzen

oso ondo moldatzen dekela. Bes-

da uretara baina beldurrik gabe.

talde, oso tipo jatorra dek. Kortxero

Oso tipo ona da eta laguna dut.

tuko, oraingo jendeak ez dik
ezagutuko, 90eko surf hura,
bainujantzi eta paipo zahar
batzuk hartu eta uretara. Gaztetapen sua egiten genian,
denok hemen aldapian egoten
gixtin... ni horrekin gelditzen
nauk. Niretzat surfa hori dek.
Surfaren xarma hori galdu
egin dek. Etxekoei ere eskerrak, beti animatzeagatik, eta
Essus surf dendari, laguntzeagatik.
Grabagailua eta argazki
kamera albora utzita ere hitz
egiten jarraitu dugu, itsasoari
begira. “Mareak gora egiten
duenean akaso bainu bat
egongo dek” dio gure protagonistak. Arratsaldean uretan
izango da.

gutxi ikusi dizkiat maila batetik
gorako itsasoa hartzeko ausardia
eta teknika dutenak, eta Ganix dek
horietako bat. Horren adibide garbia dek Playa Grisen motorrarekin
hartu zizkian olatuak, ni uretan
nitxon, eta bi katxarro ikusgarriak

“Gaztetapen baino lasaiago ez
nauk inon sentitzen, azken hondar
alea ere ezagutzen diat hemen”

hartu zizkian, txapela kentzeko
modukoak. Bodyarekin Tow In eginez, motorraren laguntzaz ez dek
errexa, hemen inguruan ez dek
horrelakorik ikusi. AUPA GANIX,
SEGI HORRELA!!!

Argazkia: Kepa Iribar

Ganix: eboluzioa, txanperotik uretako motorrera.
2007ko martxoa artzape-11

Zazpi Euskal Herrita
Heldu Euskarari!
"Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari… " zioen Korrika
1entzat Amurizak egindako kantuak. Mende laurdena igaro
eta gero, Niko Etxart eta Hapa-hapa izan dira Korrika 15
kantuaren egileak, eta bere mezuak dioen bezala, HELDU
EUSKARARI!
Lelo hori oihukatuz iritsi zen Korrika 15 Getariara, gauerdiko 00:10ean gutxi gorabehera. Aurretik, gaua girotzeko
sardina jana izan zen Berdura Plazan. Herriko sarreran
jende ugari bildu zen Korrikari ongi etorria emateko, horien
artean herriko zenbait txistulari eta Iturzaetako Herri Eskolako 6. mailako gazteak euren txistuekin; oso momentu
hunkigarria izan zen. Herriko kaleetan barrena lekukoa eraman eta gero, Zumaia aldera abiatu zen txalapartaren soinuak agurtuta.
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Korrika 15 iritsi baino lehenago, ordea, beste zenbait ekintza
izan dira: otsailean, adibidez, Korrika Kulturalaren barnean,
bertso afari arrakastatsua izan zen Akarregi Txiki txakolindegian. Bestalde, Korrika Txikia ere antolatu zen korrikaren
bezperan: Herri Eskolako haurrek lekukoa Getariako kaleetan barrena eraman zuten, eta gero, txokolatada eta ipuin
kontalari musikatua izan zituzten.
Korrika 15ean euskararen lekukoa eraman duten herritarrak
hauek izan dira:
*566 km Ezker Abertzalea: Beñat Etxabe, Naia Iturbe eta
Karmele Iribar.
*567 km Udala: Nikanor Rodriguez.
*568 km Gure Txeru: Terese Eizagirre, Mikel, Danel eta

an zehar,
Gorka Olano./ Artzape: Amaia Iribar eta Garazi Eizagirre.
*569 km Babexa Dendari Elkartea: Arantxa Iribar.
*570 km Soziedadeak: Joxe Manuel Gorostiaga/ Aralar: Aintzane Ezenarro eta Aratz Perez.
*571 km Itsasmendi: Luisa Palacios./ Irizabal arrainak: Fernando Campos.
Getariako Korrika taldeko kideek eskerrak eman nahi dizkie
bai Korrika Lagunen bidez, bai kilometroak erosiz Korrika 15
diruz lagundu duten guztiei: “Herriko denda, enpresa,
taberna, elkarte... guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu: Iñaxita, Ile Argi, Biyok, Gotzon, Augusto, Merke, Amalur, Agustina, Olatz, Getariano pasteleria, Taxco, Elkano jatetxea, Sahatsa, Sopas, Eztitegia, Ekain, Fuldain, Eulali, Ostolaza anaiak,

Juanita Markox, Ana Mari, Eroski, Harritarte, Estankoa, Ksub, Izarri, Astillero, Guadalupe, Mahasti, Iruretagoiena,
Itsas-Etxe, Joxe Mari harategia, Xagu, Itsaspe, Portu, Giroa,
Getariako albaitaria, Udala, Ezker Abertzalea, Txeru, Artzape
aldizkaria, Babexa, Ixkote, Mariñelak eta Txoritonpe soziedadeak, Aralar, Itsasmendi, Irizabal arrainak eta Iturzaeta
Herri Eskola. Horrez gain, gure eskerrik onena Korrika Txiki,
Bertso afaria eta beste hainbat ekintzetan lagundu duten
herritar guztiei”.
Getariako Korrika Batzordeko kideak pozik agertu dira egindako lanaren emaitzekin, eta bi urte barru ospatuko den edizioan Korrika taldean parte hartzera jende gehiago animatzea espero dutela adierazi dute.
2007ko martxoa artzape/13

Amaia Iribar

] erreportaia

Antxoaren eztabaidan kate luzea
Gaur egun Antxoaren arrantzan Getariako 17
itsasontzik jarduten dute. Nolako kostera datorkie?
Antxoaren Urteko Harrapaketa Kopurua zero izatea, beste era batean
esanda, TAC zero izatea, horixe da
joan den abenduaren 22an Europako
Batasuneko Arrantza ministroek Bruselan adostu zutena: 2007ko ekainera
arte, Bizkaiko Golkoan antxoaren
arrantzaldia debekatzea erabaki zuten.
Alabaina, Frantziak proposatuta, apirilaren 15a eta ekainaren 15a bitartean,
espeziearen egoera aztertzeko (arrantzan jarraitzeko aitzakia?), harrapaketa
zientifikoak egin ahal izango dira. Epe
horretan, Lapurdi eta Frantziako 8
ontzi atera ahal izango dira arrantzara,

eta Gipuzkoa, Bizkaia, Kantabria,
Asturias eta Galiziakoak beste 20;
beraz, flotaren zatirik handiena kanpainatik at geratuko da.
Erabaki horrek haserrea sortu zuen
Gipuzkoako, Bizkaiko eta Espainiako
arrantzaleengan, izan ere, antxoa ez
arrantzatzearen aldekoak baitziren.
Lapurdiko eta Frantziako arrantzaleek, ordea, pozik hartu zuten bertan
adostutakoa.
Gaur egun, hitzarmenak bere horretan
dirau; hori dela eta, Bizkaiko eta

Gipuzkoako arrantzaleek zalantza
ugari dauzkate argitzeke: ikerketa kanpainak espeziearengan izan dezakeen
eragina, ikerketa horretan azkenean
parte hartuko duten itsasontzien kopurua, ikerketaren iraupena, itsasontziak
hautatzeko irizpideak, harrapaketen
kuota, harrapatutakoaren salmenta...
Eztabaida horretan, Getariako Kofradiak bere iritzia zuen hasiera-hasieratik: kuota txiki bat harrapatzearen aldekoak ziren; beraz euren jarrera, antxoa
ez arrantzatzearen aurkakoa zen. Kostaldeko guztien iritzia, aldiz, antxoa ez
arrantzatzearen aldekoa zen.
Hori guztia jakinda, antxoaren arrantzarekin zerikusia duten zenbait lagunengana jo dugu eztabaida honetan
duten iritzia jakin nahian, eta Bruselan
adostutakoak nola eragin diezaieketen
galdetzera.
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] erreportaia ] Gaztelekua

Horra hor euren ekarpenak:
JOXE MARI IRIGOIEN,
Getariako Kofradiako presidente ohia.
“Joan den urtean kuota txiki batekin
irten ginen itsasora, baina, tamalez, ezer
gutxi harrapatu zen. Aurten, oro har,
jendea haserre zegoen, alegia, ez zuela

tzi batzuei arrantza esperimentala egiteko aukera emango diete; beraz, kontua
da lehenengo sei hilabetekoan gainontzeko itsasontzi guztiek kilo bat antxoa
ere ezingo dutela harrapatu. Antxoa
asko agertuko balitz, beharbada, posible
izango litzateke bigarren sei hilabetekoan arrantzatzea, baina, zertarako?
Garai horretan zimarroia (edo eta hegaluzea) arrantzatzen dugu, eta guk ezin
dugu bietara jardun; gainera, kontua ez
dago batere erraza, oraindik gauza ugari
daude zehazteko: arrantza esperimental
horretan nahi den guztia harrapatu eta
saldu daiteke? Zer irizpide erabiliko
dute ontzien aukeraketan?... Txokeak
izango direlakoan nago”.

Horrez gain, aurten berdela asko ari dira
harrapatzen, eta esaerak dioen bezala,
berdel urtea, antxoa urtea izan ohi da. Niri
behintzat, kostera polita izatea gustatuko litzaidake: ez pila bat harrapatzea,
bai ordea bapore bakoitzak 100.000150.000 kilo arrantzatzea; baina hori itsasoak ematen dituen gauzak dira...
Antxoarik ez izateak arrisku bat dakar:
beste edozein lekutatik etorriko dela
antxoa, eta hori, hemengo antxoarentzat
ez da ona; nire ustez, kanpoko antxoa ez
da txarra, ez, baina hemengo antxoa
bakarra da, hemengoa bezalakorik ez
dago... Berez gauza goxoa da!”

LURDES ETXEBERRIA,
sare konpontzailea.
MARIANO LARRAZABAL,
arrain eroslea.
“Barku berean gaude sartuta denok:
antxoarik ez badago, arrantzaleak gaizki

inork arrantzatzera irten behar; Eusko
Jaurlaritza ere iritzi berekoa zen, hau da,
ez zela itsasora irten behar.
Getariarrok, aldiz, ez geunden horrekin
ados, baizik eta arrantzatzearen aldekoak ginen: kuota txiki bat jartzearen

“Kontua ez dago
batere erraza,
oraindik gauza
ugari daude
zehazteko”
aldekoak. TAC txiki hori jartzearen arrazoiak ondoko hauek lirateke: batetik,
2005ean antxoa txiki asko ikusi zela, eta
horren arabera, aurten, bi urte pasa eta
gero, antxoa hori handituta egongo dela;
bestetik, guztiok
itsasora irteteko
aukera izan; antxoarik ez badago, ba
beno, denok etxera etorri, antxoaren
harrapaketak gelditu eta segi beste
arrain mota batzuk arrantzatzera (berdela, txitxarroa, sardina...). Getariarrok
horren bila joan ginen, baina gainerako
arrantzale guztiek kontra egin zuten.
Orain debekua jarri dute, baina itsason-

“ Itsasora ez badira irteten, guk ez daukagu lanik; hau da, esaten badute antxoaren arazoagatik ezin dutela itsasora
irten, gu, atunetan hasi arte, lanik gabe
geratzen gara. Beraz, horren ondorioz,
ez dugu irabazten, eta badakizu, egunero diru asko behar da; guztia kate bat
da. Bestalde, oraindik ez dakigu Getariatik zenbat bapore joango diren antxoaren arrantza esperimentala egitera, eta
noski, ez dakigu ezer.
Getarian gaur egun 34 sare-konpontzaile izango gara gutxi gorabehera, bi
taldetan banatuta, eta talde horietako
bakoitzetik ordezkari bat joan da beste
herrietako ordezkariekin bilerak egitera.
Gainera, ez dakigu arrantzaleek dirulaguntzarik izango duten ala ez, baina
sare-konpontzaileok diru-laguntza jasotzeko eskaera egin dugu”.

eta gu ere gaizki, kate bat da. Guk,
arrain erosleak izanda, edozein arrainekin egiten dugu lana, baina dudarik
gabe, beraiek bezala, antxoa ekartzen
badute nahiago; izan ere, itsasoan dabiltzan bitartean, arrain bat edo bestea
ekartzen dute. Edozelan ere, barkuak
zenbat eta hobeto ibili, zenbat eta arazo
gutxiago izan, guretzat hobe.
Bestalde, Getariako Kofradiak duen iritziarekin bat nator: hau da, kuota txiki
bat jarrita ontzi guztiak itsasoratu, guztiek aukera berdina izan, eta ikusi ea
antxoarik badagoen edo ez; ez dagoela?
Neurriak hartu. Nik ez dut ondo bilatzen batzuek joateko aukera izatea eta
beste batzuek ez...
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] harritarten txutxupeka / herri eskola

Herria ezagutzen
San Anton mendiaren lur-muturra dela
eta, erraz ezagutu dezakegu Getaria.
Donostiatik 31 kilometrora dago kostaldean. San Anton mendiak eta Malkorbe
eta Gaztetape hondartzek inguratzen
dute hirigunea. Garate mendiaren magalean kokatua, ekialdetik Zarautzek, mendebaldetik Zumaia eta hegoaldetik Aia,
Oikia eta Aizarnazabalek inguratzen
dute herria.
Lur eremuari dagokionez, 11,2 km2-ko
azalera du, eta hiriguneaz gain, Askizu,
San Prudentzio, Eitzaga eta Meaga
auzoek osatzen dute.
Egun 2.504 biztanle ditu. Azken urteotan
biztanleriak gora egin du eta atzerritarren
kopuruak ere gora egin du. Gaur egun
Hego Ameriketako (Txile,Argentina,
Venezuela…),
Afrikako
(Senegal,
Maroko…) eta Europa ekialdeko (Errumania) hainbat lagun bizi dira bertan.
Getariako portua San Anton mendiaren
magalean dago. Antzina irla izan zen
mendiak portua mendebaldeko haizeetatik babesten du. Hori dela eta, Getariako
portua babes portu paregabea da, segurua eta sarrera egokia duena. Ondorioz,
historian barrena Getariako portua arran-

tza merkataritzan babes portua izan da.
Egun, Euskal kostaldeko baxurako arrantzako portu garrantzitsuenetakoa da.
Azken urteotan lan handiak egin dira
portuan. Arrantza eta turismoko portu
izateko erazko azpiegitura du gaur egun
Getariako portuak.
Getariako zaindariaren jaiak Salbatore
deunaren izenean ospatzen dira, abuztuaren 6ko astean.
Lau urtean behin, Salbatore jaietan, Elkanoren lehorreratzea ospatzen da. Ekitaldi
horrek lehenengoz munduari itzulia
eman eta Getariako seme ospetsua Sanlucar de Barramedan lehorreratu zenekoa
antzezten eta oroitzen du.

3.MAILA

] elan-euskadi
Elan Euskadik irabazi
du inauterietako
eskaparate lehiaketa
Elan Euskadik inauterietan
parte hartu zuen, Elkano
kalean duen egoitzako eskaparatea apainduz. Udaletxeak
antolaturiko lehiaketa irabazi
du, lehen sariari dagozkion
110 euroak jasoz. Gobernuz
Kanpoko Erakundearen bazkideek apaindu zuten egoitza,
tartean zelarik Manuel Fernandes margolari eta eskulturgilea. Hego Amerikako baso edo
oihan bat irudikatu zuten, bere
magia eta misterio guztiarekin.

sen esku egon dira. Beraiek
diotenez, “Sri Lanka. Indiaren
malkoa. Definizio tristea irribarrea eta adeikortasuna erabatekoa den tokirako. Topikoa
agian, baina bizimoduaren
aurpegi atsegina da guztion
bizitzan, bakarra dugun bizitzan”. Argazkietan denetarik
ikus daiteke: pertsonak, merkatuak, begiradak, eta noski,
irribarreak. 6 € balio du egutegi bakoitzak.

Egutegiak

Kubara lehen kontainerra

Elan Euskadik 2007ko egutegi
bereziak jarri ditu salgai
Elkano kalean duen egoitzan.
La lagrima de la india izenburupean, Sri Lankan ateratako
argazkiek osatzen dute egutegia, hilabete bakoitzeko bana.
Izenburuak adierazten duen
bezala, irla hau malko baten
modukoa da, eta mapa batean
begiratzen baduzue, Indiak
isuritakoa dela dirudi. Bi eratako egutegiak daude, argazkiak zuri-beltzean dituztenak
edo koloretakoak. Benetan
irudi ederrak eta bereziak dira.
Zarauzko Otzarretak bereziki
Elanentzat egindakoak dira,
hortik jasotzen den dirua hainbat proiektu bideratzeko.
Argazkiak eta diseinua Iñigo
Gesalagaren eta Silvia Chave-

Martxoaren 3an irten zen
Kubarako urteko lehen kontainerra. Betiko moduan,
denetarik bidali da: eskolako materiala, informatikakoa, arropak, jostailuak,
botikak, etab. Elan Euskadiren asmoa ahal bada hiru
kontainer bidaltzea da.
Horretarako larunbatero biltzen dira GKEaren bazkideak eta laguntzaileak, bildutako materiala behar
bezala antolatzeko. Zarautzen izaten da, taldeak duen
egoitzak, goizeko 09:00etatik
eguerdiko 12:30era. Joan
nahi duenak zabalik izango
ditu ateak. Kubako kanpainaren arduraduna Juan Mari
Aranguren da (telefonoa:
943140281)

Manuel Fernandes egoitza apaintzen.
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Miren Fuldain eta Amaia Ubigain [

Medikamentu faltsuak:
benetako osasun arazoa

Munduko Osasun Erakundeak medikamentuen faltsutzea
“isileko epidemia”-tzat jo du. Nazioarteko maila eta
goranzko sofistikazioa duen fenomeno honek dagoeneko
192.000 heriotza eragin ditu. Beraz kontuan eduki beharreko gaia da.
Faltsutze honi konponbidea aurkitzerako orduan agertzen
den lehenengo arazoa kuantifikazioa da. Munduko Osasun Erakundeak dituen datuek adierazten dutenez kontu
honek munduko medikamentuen salerosketaren %10ari
eragiten dio. Hala eta guztiz ere isilean mantentzen den
jarduera dela esan daiteke.
Medikamentuak faltsutzen aritzen direnak gezurretako
konpainiak erabiltzen dituzte iruzurra aurrera eramateko.Gobernuek mundu mailan salerosketa bultzatu nahi
dutenean mugetako kontrolak murriztu egiten dituzte eta
faltsuketan aritzen direnak horretaz baliatzen dira medikamentu hauek lurralde batetik bestera pasatzeko. Oinarrizko printzipio aktiboak eta hauen fabrikaziorako erabiltzen diren ekipoak lortzeko dokumentu faltsuetaz
baliatzen dira, eta horrela produktu originalen legez kanpoko kopiak egitea lortzen dute.
Horregatik guztiagatik garapenean dauden lurraldeetan
medikamentuen kalitatea bermatzea oso zaila da. Munduko Osasun Erakundeak dioenez 193 lurraldeetatik
%20ak bakarrik du erregularizazio egokia, eta horrela
garapenean dauden herrialdeak babesik gabe gelditzen
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dira medikamentuen faltsuketaren aurrean. Ondorioz 4
medikamentutatik 1 faltsua da. Baina garbi eduki behar
dugu medikamentu faltsuetaz ez garela medikamentu
generikoetaz ari. Generikoak ez baitira medikamentu faltsuak, generikoak medikamentu originalaren patentea
agortzen denean ekoizten diren medikamentuak dira eta
originalekiko konparaketak egin ondoren eraginkortasun
bera duten medikamentuak direla erakutsi dute; erregularizatuta daude eta beraien ikerketa txostenak dituzte.
Europan, egoera ez da horren larria, hemen medikamentuen banaketa oso araututa baitago, eta horrek farmazietan
medikamentu seguruak egotea ziurtatzen du.
Herrialde garatuetan medikamentu faltsuen salerosketa
egiterako orduan farmazietatik kanpo dauden bideak erabiltzen dituzte. Alde batetik, kirol profesionalaren inguruan mugitzen diren medikamentuak daude; hauen
artean, gimnasioetako anabolizanteak eta hormonak aurkitzen dira. Bestetik, internet bidez saltzen diren medikamentuak dira, adibidez, inpotentziarako erabiltzen den
Viagra izango litzateke aipagarrienetariko bat, edo lasaitzeko eta argaltzeko balio duten beste medikamentu
batzuk. Automedikatzeko joera handia dugu eta sendagilearengana ez joateagatik bide hauek aukera egokitzat hartzen ditugu medikamentua lortzeko, kontuan izan gabe
osasuna arriskuan jartzen ari garela. Beraz, garbi izan
behar dugu hauetariko medikamentu bat eskuratuz gero
faltsua izateko aukera handia duela.

] petrilaren harritarteetik / Zigor Saizar

ZERTAN ARI GARA?

07:30

etik 08:30erako zaintza zerbitzua, lanera joan behar duten
gurasoek seme-alabak ikastolan/eskolan/haurtzaindegian
utz ditzaten.

soentzat, edo zinera, edo afaltzera, edo kontzertura, edo
zer demontre! bakarrik eta
lasai lo egin nahi duten koittaduentzat.

08:30etik 12:30era hezkuntza/irakaskuntza
formala
ikastetxean.

Bapo, amaitu zait 24 orduko
eguna haurra “kolokatzeko”
(ez ote gaude hau bultzatzen
dugunok “kolokatuegi”?). Ai,
ez, ez, uda ahaztu zait: udaleku irekiak herrian, goiz eta
arratsaldez; bertan, plastikako
tailerrak, abestiak, dantzak,
jolasak, txangoak... dena oso
ludikoa, ondo-ondo pasatzen
dute haurrek... ikasturtean
egiten duten ia guzti guztia
errepikatuz (begiraleei errespeturik handiena zor diet,
baina ez dute lan makala!).

12:30etik 13:30era jangela zerbitzua, seme-alabei bazkaltzen eman ezin dieten gurasoentzat.
13:30etik 14:30era aisialdiko
begiraleek dinamizatutako
aktibitate zerbitzua: jolasak,
dantza, bertso-eskola, ingelesa...
14:30etik 16:30era arratsaldeko irakaskuntza formala
ikastetxean.

18:30etik 19:30era musikaeskola, eskola-kirola, ingeleseskola, dantza-eskola, koroa,
katekesia, judo, karate, tai-chi,
gym-jazz, chi-tai, jazz-gym,
chin-chan... eta nahi duzuen
izen oriental ulertezin amaigabea gehitu.

Beraz, kontuak atera: semealabak ekartzen ditugu eta
gero zenbat denbora pasatzen
dugu urtean beraiekin?
Noski, lana egin behar dugu,
guztiok, amak direnak eta
aitak direnak. Baina kontua
zer da, umeak gure ordutegietara moldatzea ala alderantziz? Ikastetxeei, udalei,
gobernuari, ludotekei, haurtzaindegiei umeak “edukitzeko” ordutegi zabal, malgu
eta mugagabeak eskatzea ala
gure lantokietan, sindikatuetan ordutegi moldagarrien
alde egitea?

20:00etatik 08:00etara gaueko
haurtzaindegi zerbitzua (bai,
bai, ondo irakurtzen ari
zarete, gaueko haurtzaindegia! Eta ez da nik asmatua,
irratian entzun berria baizik),
gauez lana egiten duten gura-

Nire gurasoek, haurra nintzenean, behin baino gehiagotan
aipatu izan didate “internatuak” zer ziren: etxeko egoera
zela-eta (alargun geratu, umezurtz, krisi ekonomikoa, anaiarreba asko...), familiek seme-

16:30etik 18:30era ludoteka
zerbitzua lanetik oraindik
itzuli ezin duten gurasoen
seme-alabak zaindu ahal izateko.

alabak hazi eta hezi ezin
zituztenean, ezinbestez (eta
berriz diot, ezinbestez) bidali
behar izaten zituzten egoitzak. Bertan, ikasteaz gain, jan
eta lo ere egiten zuten. Hau
da, 24 orduak “internatuetan”
bizi izaten ziren ikasleak,
ikasle “internoak”.
Bi belaunaldi pasa dira, eta
nago berriz ere antzeko egoeretara iristen ari ez ote garen,
baina argi izanda arrazoiak
ezberdinak direla. Norberak
atera ditzala kontuak. Zer
kontatuko diete gure semealabek beraien bilobei euren
haurtzaroa nolakoa izan zen
kontatzen hasten direnean?
Gero gurasook, kapaz izango
gara gure umeei “traumarik”
ez sortzeko, xelebrekeriak bat
bestearen atzetik egiteko.
Adibidez, gure patrikatik
ordaindutako telebista programa txoroetako batean,
aita-amen aurpegietara kremazko pastelak botatzen ikusiko ditugu haurrak, batere
errespeturik gabe, gurasoak
erabat barregarri utzi arte.
Den-dena, umeari gezurrezko
zoriona eman nahian, gure
gabeziak estaltzeko besterik
balio ez duen zorion-fikzioa,
noski.
Zertan ari gara? Guraso-eskolak... ondo daude, baina agian
guraso guztiok berriz ere ikastolara joaten hasi beharko
genuke.
A, eta gauza bat: BIBA GURE
GURASOAK!
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] katraponako petriletik /

Amaia Iribar

Jabier Gastañares
“Getariara etorri nintzenean jendeak
oso ondo hartu ninduen”
Hamalau urte zituela hasi zen lanean
Legazpiko fabrika batean: “Egunero,
handik irtetean, tailer txiki batera joaten
nintzen iturginaren lanbidea ikastera,
eta noski, bide batez, txanpon batzuk
ateratzera; ia konturatu gabe hasi nintzen ofizio honetan, pixkanaka. Soldadutzan egindako lagun batek animatuta,
hogeita lau urte nituela, Zarautzera etorri nintzen beste batentzat iturgintzan
lan egitera; bertan, urte eta erdi igaro eta
gero, Getariako auzo polit honetara etorri nintzen, eta bertan hasi nintzen lehen
aldiz nire kontura lanean. Garai hartako
oroitzapen onak ditut; oro har, Getariako jendeak ondo hartu ninduen, batez
ere, garai hartan udaletxean zeudenek
asko lagundu ninduten”.

Barnealdetik kostaldera etorritakoa da, Legazpitik
hain zuzen ere; bizitzaren berrogeita hamar urte iturgintzari lotuta, eta horietatik gehienak, Getarian.
Nork ez du bere zerbitzuen beharrik izan?

Harrezkero, lanean jardun du, etxez
etxe, herramienta kaxa lagun duela:
“Getarian lanean hasi nintzenetik nire
kontura egin dut lana beti: badirudi ez
dizula inork agintzen, baina hori ez da
horrela; izan ere, gure lanean norberak
baino gehiago beste guztiek agintzen
baitute. Gure lanaren lema zera da:
nahiz eta gaurko deitu, atzo joan behar
zenuen”.

“Gustuko ofizioa izan
dut, bestela ez dago 50
urte aguantatzerik”
Atzera begiratuz gero, bera iturgin hasi
zenetik, makina bat gauza aldatu dira,
batez ere erabili ohi dituzten lanabesek
izan dute aldaketa: lehen, edozein lan
txiki egiteko, tresna pila bat behar zen:
lanerako mahaia, herramienta kaxa…
Lanean baino lanerako behar ziren
herramientak
eramaten
denbora
gehiago pasatzen zuela aitortu digu
Javierrek: “Gaur egun, berriz, beste
material batzuekin egiten dute lan,
maneiatzeko errezagoak direnak; nire
ustez, iturgintzan ez da lehen adina lan
fisiko egiten, lehen pisu gehiago ibili
behar zen gora eta behera”.
@topagunea.com
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Bestalde, gustuko lanbidea duen ala ez
galdetu diogunean, berehala baietz
erantzun digu: “Nahiz eta urteekin
batera pazientzia gutxitzen joan, gustuko ofizioa izan dut, bestela ez dago 50
urte aguantatzerik: lanbide guztietan
bezala, denetik izaten da, batzuetan gustukoak, besteetan, ordea, ez… Baina,
tira, bizkar handi xamarra daukat.
Makina bat gertaera, anekdota gertatu
izan zaizkit urte horietan guztietan, ez
liburu bat, baizik eta liburutegi bat osatzeko adina istorio!”
Badira hiruzpalau urte jubilatu dela,

baina gaur egun beste Konpainia batentzat egiten duela lan esan digu: “Nik
uste nuen jubilatu eta gero ez nuela
lanik egingo, baina baita zera ere! Orain
Konpainia zahar batentzat egiten dut
lana, “Mevasa” izenekoa; badakizu, me
vas a traer el pan, me vas a traer el periódico… Beraz, ez naiz aspertzen, beti daukat zer egina, eta bestela, paseatzera joaten naiz kalera”.
Argi dago Legazpiko getariar honek ez
duela ez umore faltarik!

] moniren errezeta [

kritika / Izaskun Larrañaga

TXURROAK
Osagarriak: (dozena bat )
Baso bat irin
Baso bat ur

Baso bat ur irakiten ipini,
gatza bota eta baso bat irin
bota; masa bat egin eta txurroei forma emateko aparatuan sartu. Gauza da ur eta
irin kantitatea bera izatea.

Gatza
Olioa
Azukrea

Sartai batean olioa bota eta
bero-bero dagoenean txurreran frijitu; azukrea bota
bakoitzak nahi duen kantitatea eta listo, jateko prest.
On egin!!!

“Palestina, zure mina” (liburua)
Idazlea: Begoña Bilbao
Argitaletxea: Elkar
Argitalpen urtea: 2007
Orrialde kopurua: 118
Begoña Bilbao bermeotarraren
hirugarren lana dugu “Palestina, zure mina” eleberria.
Idazleak nahiko berandu eutsi
zion literaturari; hori dela eta,
honen aurretik bi lan baino ez
ditu egin: Ibaia maitasunaren
oztopo (Erein, 2001) eta Isuritako ura ez da batzen (Elkar,
2004). Lehenengo bi lanekin
haur eta gazte literatura eta
herri kondairei buruzko gaiak
landu zituen baina aurten
kaleratu berri den honetan,
eleberriaren munduan murgildu da.
Eleberri honetan, orain dela
urte batzuetatik Europan eta
mundu guztiko albistegietan
entzun ohi dugun arazoari
buruz hitz egiten digu: Palestina eta bertan jasan dituzten
arazoei buruz. Bilbaok 1967.
urte inguruan ekin zion Palestinako gatazka aztertzeari eta
bertako bi lagunekin harremana izateko aukera izan du.
Horien laguntzaz Palestinak
bizi duen egoera erreala ezagutu du, eta eleberrian islatu
du.
Istorioko protagonista emakume gazte bat da. Gazako
erietxe batean zabaldu ditu

begiak; buruan kolpe bat hartu
du, eta ordu batzuez konorterik
gabe egon ondoren esnatu da, ez
du ezer gogoratzen. Begiak ireki
eta gure protagonista barne
gatazka batean murgiltzen da:
“Nor naiz? Non nago? Zer egiten
dut hemen?” Hasieran ez du
jakingo palestinarra ala judutarra den. Denbora pasa hala oroimena berreskuratzen hasiko da.
Fikzioa eta errealitatearen
artean kokatzen da Bilbaoren eleberri hau; ez du benetako istorioa kontatzen baina errealitatetik hurbil dauden ekintzen
zertzeladak ditu. Protagonistak
zuzenean hitz egiten digu eta
gertu dagoela sentiaraziko digu.
Eleberri labur baina sakona;
fikzioa nahiz errealitatea, errealitate gordina, islatze duena; bide
batez, zenbaitzuk ahaztua duten
lurraldearen saminaren ispilu,
ahantzi ezin daitekeen lurraldearen borroka. Lan bikaina.

] apirileko agenda
[[Apirilak 29]
LIBURU EGUNA 2007
APIRILAK 23,
ASTELEHENA:
IPUINAREN ORDUA
APIRILAK 25,
ASTEAZKENA: 18:30ean,
Getariako VI. Literatur Lehiaketako sari-banaketa, udaletxeko Areto Nagusian.

] Hitzaldiak
[Apirilak 24, asteartea]
ELIKADURA ETA
ELIKAGAIAK
Ordua: 18:00etan
Lekua: Arrantzale Zaharren
Elkartea
Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren Elkartea – Aulas
Kutxa

] Irteerak
[Apirilak 1, igandea]
MENDI-IRTEERA
(Goiz buelta)
GETARIA – ASKIZU
(Getaria - Zabalaga –
Pikamendi – Iturregi – Urkidi
– Alikante – Askizu)
Irteera-ordua: 09:30
Itzulera: 14:00ak aldera
Antolatzailea: Gure Txeru
[Apirilak 26, osteguna]
IRTEERA
(Baiona bisitatu, Oiartzungo
Aduritz sagardotegian bazkaria eta Hondarribia bisitatu)
Antolatzailea:
Arrantzale Zaharren Elkartea
[Apirilak 29, igandea]
LESAKAN DANTZARI

EGUNA
Lesaka, Lasarte eta Getariako
dantzariak bertan egongo
dira
Getariako 50 dantzarik parte
hartuko dute

] Kirolak
Gure Txeru elkarteak antolatuta, apiriletik maiatza bukaera,
“XABI
IÑURRITA
MEMORIALA”
X. FUTBITO TXAPELKETA
Partida-egunak:
Larunbat
arratsaldetan
16:00etatik 20:00etara
(bost partida)
Gure Txeru elkarteak antolatuta,
“SALBATORE DEUNA X.
PILOTA TXAPELKETA”
federatuentzat
(kadeteak,
jubenilak eta 22 urte azpikoak)
Izen-ematea:
Martxoaren 28tik apirilaren
15era
Txapelketaren hasiera:
maiatza
Antolatzailea: Gure Txeru
[Apirilak 27, ostirala]
ARETO FUTBOLA: Irizabal
Arrainak - TECNUN
Ordua: 21:30
Lekua: kiroldegia
KIROLDEGIKO EKINTZA
BERRIAK:
-SPINNING:
Astelehena eta asteazkena
(20:30-21:15) Apirila-ekaina
-AEROBIC:
Asteartea eta osteguna
(19:30-20:30) Apirila-ekaina
-SALSA:

Astelehena
(20:30-22:00) Apirila-ekaina
Informazioa eta izen-ematea: Sahatsaga kiroldegia

] Lehiaketa
GETARIAKO VI. LITERATUR LEHIAKETA
IPUINA, BERTSOA/
OLERKIA eta PIROPO
modalitateak
Lanak aurkezteko epea:
2007ko martxoaren 29a,
13:00ak arte.

] Kz gunea
Apirileko ordutegia:
17:00etatik 20:00etara
(Asteartetan tutorea egongo
da, 09:00etatik 13:00etara)
* Interneteko ikastaroa egin
nahi baduzu, informa zaitez
Kultur Etxean.
APIRILEKO MINTEGIAK:
[Apirilak 10, asteartea]
BIDALI POSTAL BAT
(10:00-11:00)
JUSTIZIA EZAGUTU
(11:00-12:00)
[Apirilak 17, asteartea]
OSASUN TXARTEL
ELEKTRONIKOA
(10:00-11:00)
ELIKAGAIEN SEGURTASUNA
(11:00-12:00)
[Apirilak 24, asteartea]
LANPOSTUA BILATU
(10:00-12:00)
Lekua:
Kultur Etxeko
lehen solairua

] Gaztelekua
[Apirilak 10, asteartea]
FUTBOL TXAPELKETA
TAILERRAK: BROTXETAK
[Apirilak 11, asteazkena]
FILMA
TRIBIAL ERRALDOIA
[Apirilak 12, osteguna]
FRONTENIS TXAPELKETA
TAILERRA:
BELARRITAKOAK
[Apirilak 13, ostirala]
PING PONG ERAKUSTALDIA ETA TXAPELKETA
TAILERRA
[Apirilak 21, larunbata]
GETARIAKO SKATE
PARKERA IRTEERA
[Apirilak 28, larunbata]
FILMA
[Apirilak 29 igandea]
GOIZEKO IRTEERA:
ESKALATZERA
ARRATSALDEAN TAILERRA: BOLIGRAFOAK

telefono interesgarriak
Udal bulegoa ....943 896 024
Faxa ............943 140 190
e-mail: udala@getaria.org
Kiroldegia ........943 140 432
Kirol-portua ......943 580 959
Taxiak
Segundo ......607 720 242
Jose Mari ....607 403 498
Udaltzaingoa ....943 896 146
Liburutegia ......943 896 147
Anbulatorioa ....943 140 957
Botika ..............943 140 441
Herri Eskola.......943 140 729
SOSdeiak ......................112
Kofradia ............943 140 200

artzape aldizkaria
943 000 548
artzape@topagunea.com

FULDAIN farmaziaren
zaintza egunak: apirilaren
22tik 29ra (biak barne)

] akordatzen

zorion agurrak

Zutabea ala arraina?

Xabin Iribar
Apirilak 3
Zorion pottolo-pottoloak
etxekoen partez.

Amaia Osa
Martxoak 12
5 muxu potolo
etxeko printzesari.

Maialen eta Iban
Otsailak 19 eta Martxoak 25
Zorionak bikote, ondo pasa zuen eguna, muxu handi
eta potolo bana etxeko txikien eta denon partetik.

Nerea eta Joakin Aranguren
Martxoak 17 eta 15
Aupa pareja, autentikoak zarete, e!
Zorionak eta ondo pasa zuen eguna. Muxu potolo bana etxeko
“biurrien” eta denon partetik.

Begoña Larrazabalek utzitako argazkia.

Argazkia orain dela hogeita zazpi bat urtekoa da gutxi gorabehera, 1980. urtekoa. Iñaki Zubizarreta eta Tomas Aranguren lehengusuek harrapatu zuten zutabea dirudien angira. Gaztanbilloten
arrantzatutakoa da: behin garbituta, 40 kilo pisatzen zuen.
Atal honetan jartzeko moduko argazki zaharren bat baduzu,
deitu 943000548 telefonora edo artzape@topagunea.com helbidera bidali.

Irati Azpeitia
Martxoak 31
Zorionak etxekoen partetik
eta ondo pasa zure eguna.

Nerea Valero
Apirilak 26
Zorionak familia
guztiaren partetik.

Aintzane Ezenarro
Martxoak 18
Zori on-onak, korrikalari! Jarraitu
orain bezain langile. Etxekoak eta
lagunak.

Igor Gomez
Apirilak 10
Zorionak eta 9 muxu
potolo zure
familiaren partetik.

Nora eta Ane Azkue
Apirilak 2
“Zorionak zuen urtebetetzean, zorionak eta
urte askotarako...“ Artzapeko kideen partetik.

Unax
Martxoak 18
Zorionak pototo! Zure
lehen urtebetetzeagatik.
Muxu asko amatxo ta aitatxoren partetik.

Maddalen Iraola
Martxoak 4
Zorionak zure 8.
urtebetetzean eta
muxu potolo bat
denon partetik.

Aiala eta Ninbe
Martxoak 24 eta 16
Muxu goxo eta potolo bana etxeko bi erreginentzat! Zorionak etxekoen partetik.

Norbait zoriondu nahi izanez gero,
argazkia bere testutxoarekin Txeruko
postontzian utzi edo eta Eskualtxetara
eraman. Gogoratu! bazkideok doan daukazue eta bazkide ez zaretenok 4 €
ordaindu beharko dituzue argazki
bakoitzagatik.
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