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Mauritaniako neskak
gizentzeko haztegiak
Mauritanian neskak gizentzeko haztegiak daude.
Bai, bai, neskak eta ez antzarak!
Dirudienez, antzinako tradizio batek dio emazte
lodi batek gizon aberatsa izaten zuela alboan. Gero
eta dirutsuago izan senarra, orduan eta lan gutxiago
egin behar izaten baitzuen andreak eta horregatik
gizentzen zen. Ondorioz, Mauritanian preziatua
da emaztegaia gizena izatea. Gure asmoa ez da
herrialde bakoitzeko tradizioa epaitzea baina, kasu
honetan, tradizio hori mantentzeko jarraitzen den
bidea onartezina da. Usadio guztiak bezala, hau
ere, garai berrietara egokitu behar da, eta ezin da
tradizioaren izenean giza eskubideen urraketa onartu.
Gizarte bakoitzak bere edertasun ereduak ditu, eta
hori errespetagarria da. Onartezina horren aitzakian
bizitzak arriskuan ipintzea da!
Leblouh izenarekin ezagutzen dira haztegi hauek.
Zortzi eta hamabi urte bitarteko neska gazteak (beste
iturri batzuen arabera bost eta hamairu urte artekoak),
umeak oraindik guretzat, dira hautagaiak. Leblouhetan
neskatxa hauek baldintza negargarrietan bizi dira.
Batzuk denboraldi jakinetan, opor garaian, adibidez,
eta beste batzuk, modu iraunkorrean. Gutxi gorabehera,
egunero 16.000 kaloria jatera behartzen dituzte.
Horretarako, arkume haragia, kameilu esnea (20 litro
arte) eta manteka dira dietako produktu ohikoenak.
Askotan jaki hauek beraien borondatez kontra jan
behar dituzte. Horrez gain, debekatua dute gutxieneko
mugimenduak ere egitea, gorputzean sartutako kaloria
horiek ez erretzeko. Gainera, gizentzen lagundu
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dezaketen botikak ere ematen dizkiete. Gehienetan,
zaintzaileak emakume nagusiak izaten dira, ahal
den gehien loditzeko helburua zelatatzen. Medikuen
aholkuak kontuan izaten baditugu, 9-13 urte bitarteko
neskentzat eguneko 1.600 eta 2,200 kaloria artean
dituzten dietak gomendatzen dira.
Herrialde honetan biztanleen %20 1,25$ baino
gutxiagorekin bizi dela ezin da ahaztu. Emakumeen
bizi itxaropena 55 urtekoa dela ere esanguratsua da.
Ezaugarri horiek dituen afrikar herrialde honetan landa
eremuetako nesken %75 inguru Leblouhetan egotera
behartua izan da.
Laurogei eta ehun kilo bitartean pisatzea da
helmuga 12 urte dituen neskatila baten kasuan.
Neskatxa hauek izan ditzaketen, edo hobeto esanda,
zalantzarik gabe izango dituzten, osasun arazoak
ondorengoak dira: bihotzeko gaixotasunak, tentsio
altua, mugikortasun arazoak, diabetesa, depresioa...
Beraz, gizon aberatsek ezkontza egunean emazte
gizenak dituztela eta, harro sentitzearren, neska hauen
osasuna ez da kontuan hartu ere egiten.
Beste behin emakumeak dira biktimak eta adin
gabeak gainera, genitalen ablazioan eta behartutako
ezkontzetan gertatzen den bezala. Unicefen 2016ko
kanpaina batek umeen eskubideen urraketa jasan
dezaketen nesken ahotan ipinitako esaldia gure
eginez bukatu nahi genuke: liburuak nahi ditugu, eta
ez senarrak!
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Merkatua ekarrita
gizakiaren neurrira
txanponen ordez eskuak,
ahoak ikusten dira.
Lurrak erritmo bat badu,
baina bortxatzen ari da,
zilbor aberatsen bueltan
dabil jira eta bira.
Lanak duina behar du;
goseak, alternatiba;
mendiak, errespetua;
itsasoak gure mira.
Gauzak hobeak lirake
sinpleagoak balira:
salerosiko bagenu
begietara begira.
Uxue Alberdi

Manuel Fernandes
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TOPONIMIA

ANDRES ALBERDI

GAINTZA ETA ALLALLE

Allalle baserria.

Herri-kaskotik irten eta Askizurako oinezkoen bidean,
lehen aldapa igaro ondoren, hantxe eskuinetara
dauden lehen bi baserriei deritzegu horrela.
GAINTZA. Baserri-izen honek ez du azalpen handirik
behar bere esanahiari buruz. Hainbat dira, gainera,
Euskal Herrian izen hori duten herriak (ezagunenak
Gipuzkoakoa eta Nafarroakoa) eta baserriak (eta baita
abizenak ere).
Gaintza izenak, etimologiari erreparatuta,
"goreneko tokia, gainaldea" esan nahi du.
Gainalde horretan, gerta liteke herri bat sortu
izana, baserri bat eraiki izana... Bi osagai ditu
izenak: gain- eta -tza. Altura, gaina adierazten
du gainek, argi dagoenez; -tza, normalean,
ugaritasunaren marka da toponimian, baina tokia
ere adieraz dezake. Bistan da tokiaren esanahia
duela kasu honetan.
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ALLALLE. Izen honi dagokionez, uste oker bat zuzendu
behar da ezer baino lehen: herritar gehienok hala uste
dugun arren, Allalle izeneko baserririk ez da Getarian.
Allalle deitzen diogun baserriaren berezko izena
Akerregiberri da. Nondik sortua da, orduan, Allalle izena?
Itxura denez, Akerregiberrin maizter (errentero) bizi izan
zen familia (aizpuruatarrak, hain zuzen) baten goitizena
da Allalle, ez baserriaren izena.
Nondik Allalle izena? Hipotesirik bidezkoena da ailara-egile
izen elkartuaren laburdura izatea. Ailara, barrikagintzan eta
tinagintzan oholen gorputzaren bueltari eusteko erabiltzen
zen zumezko uztaia zen (gaur egun metalezkoak dira egitura
horiek; fleje, gaztelaniaz). Horiek egitea lanbide zen duela
hamarkada batzuk, eta horretan aritzen zenari ailara-egilea
esaten zitzaion. Euskaraz ahozko moldean normalak diren
aldaketa/galera fonetikoen bidez (bokalarteko -r- eta -g- galtzea
eta asimilazio batzuk), sekuentzia hau dagoela dirudi izenaren
jatorrian: aila[r]a-e[g]ile > allaeille > allalle.
2016ko maiatza · ARTZAPE

HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

"PLATER BAKARRAREN EGUNA"
"Plater bakarraren eguna", horrela
deitu zitzaion 1936ko urriaren
30ean Espainian dekretuz hartu zen
neurriari. Erabakia Gobernadore
Zibilek jakinarazi zieten lurraldeko
udalei eta azaroaren 15ean jarri
zen martxan. Getarian azaroaren
14ko udalbatzarrean jakinarazi
zen. Baina, zer zen "Plater
bakarraren eguna"?
Gerra Zibilean altxamendua
burutu zuen bandoak ezarri
zuen neurria izan zen. "Plater
bakarraren eguna" delakoa
hilabeteko lehenengo eta
hamabosgarren egunean
ospatzen zen. Egun horietan
taberna, jatetxe, ostatu eta
hoteletan plater bakarra jateko
eskaintza egiten zen menu
oso baten kostuan. Hau da,
bezeroek lehenengo eta bigarren
platera eta postrea jango balute
bezala ordaintzen zuten, baina
praktikan plater bakarra jaten
zuten. Eskaintzen zen platera,
zopa, haragia, arraina edo
edozein eltzekari izan zitekeen.
Bezeroak horietariko bat hautatu
behar zuen eta postrearekin
laguntzen zen.
Otordu horietan lortzen zen
etekina ongintzara bideratzen zen.
Diru-bilketa hurrengo hilabeteko
bigarren egunean egiten zen,
legea betetzeko agindua
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zuten establezimenduetan eta
etxe partikularretan. Ordaindu
beharrekoak, gutxienez, egun
horretako irabazien %25a
izan behar zuen eta, gainera,
otorduak ematen zituztenek egun
bakoitzeko bezeroen zerrenda
osatzeko agindua zuten, inolako
iruzurrik egon ez zedin.
Getariako lehen "Plater bakarraren
egun"-eko diru-bilketa 180,75
pezetakoa izan zen. Egun hori
ordea, ez zen hilabetero bete.
1937ko urtarrilean diru-bilketa hori
egiteari utzi zitzaion, besteak beste,
Udalak Laredotik ihesean etorritako
errefuxiatuak eta, portua itxirik
mantendu zen bitartean, herriko
arrantzale pobreak laguntzeko
diru-bilketa berezia egin behar
zuelako. Otsailean eguna berriro
martxan jarri eta 350 pezeta
bildu zituzten. 1939ko ekainetik
abendura bitartean berriro etenda
egon zen. Orduan, diru-bilketa
egiteko ardura zuen herriko
Sección Femeninak ez zuelako
eginbeharra bete. Udalbatzarrak,
egoeraren jabe, sei hilbeteengatik
badaezpadako 460 pezetako
ordainketa egitea erabaki zuen.
Izan ere, "Plater bakarraren eguna"
ospatzeari muzin eginez gero
"Mugimenduaren" kontrakotzat
hartu eta zerrenda beltzetan
sartzeko edo isuna jasotzeko
arriskua zegoen.

Plater bakarraren egunaren publizitate kartela
(Argazkia: www.elespanol.com).
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Eskola eta herriko erakundeak
elkarlanean

M

aiatzean Inguruneko gai berria aurkeztu
ziguten eskolan, Udalarekin eta Cristobal
Balenciaga Museoarekin elkarlanean
egiteko.Gai hori orain dela ehun urteko Getariaren
lanketaren proposamena zen.

Gaiaren planifikazioa erakutsi ziguten eta lau atal
ezberdinetan egin behar genuela esan: Elkanoren
laugarren lehorreratzeko ospakizunei buruzko
historia, Balentziagak txikitan Getarian izandako
bizitza, nekazaritza eta arrantza munduan ekonomi
berrikuntzak eta azken ehun urteko iraultza herrigintzan.

Ikasleak Balenciaga aurrean jostunaz jasotako informazioa apuntatzen.

Lan horretarako irakasleak Idoia Arrietak egindako
liburuaren laburpentxoa txosten batean eman digu,
Balentziaga museoan bertako begiraleak jostunaren
txikitako bizitzaren aipamenak eman dizkigute. Xabier
Alberdirekin Elkanoren monumentuaren eta irudiaren
historia jakin dugu.
Lan horiek denak, informazioa jaso, landu eta guk
sortutako testuak euskarara, gaztelera eta ingelesera
itzuli ditugu.
Talde bakoitzak atal bat landu du eta gai honi buruzko
ibilbide bat planifikatu dugu, Getarian ehun urteotako
esanguratsuak diren leku ezberdinak izango dira.
Orrian azalduko dugu leku horrek ze historia izan
duen azken ehun urteotan.

Xabier Alberdi ikasleei Elkanoren monumentuaren irudiaz azalpenak ematen.

Elkanoren monumentuan informazioa lantzen.
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URRITZA AISIALDI TALDEA

Badatoz, badatoz!
Badatoz aurten ere Urritzako udalekuak! Gogo
handiz jardun dugu lanean aurtengo udalekuak
pasa den urtekoak baino are hobeak izateko, zuek
ere ekintza berrietarako irrikaz egotea espero dugu.
Udaleku giroan sartzen joan zaitezten, duela pare
bat hamarkada Imanol Epelde zarauztarrak Urritzari
egindako kantuarekin uzten zaituztegu.
Kantu berezia da, izan ere, ekintza desberdinetan
zehar bidelagun izaten dugu: jolasetan, irteeretan,
eskulanetan, etab.
Batzuk jadanik entzunda izango duzue Getariako
kaleetan zehar. Beste batzuk, beharbada, aurten
entzungo duzue lehenengo aldiz. Hau horrela, inor
kantua ezagutu gabe gera ez dadin, hemen doakizue
letra:

Udalekutako haurrak iaz San Fermin egunez ura eskatzen herritarrei.

Begiraleen laguntzaz
irrifarra da nagusi
Behin betiko,

malkorik ezin da

Eskutik heldu albokoari

behin betiko

sekula lurrera jausi

Urritza beti dabil kantari

sinple bezain tinko

jolasten dugu baina

Getariako gaztediari

ez dugu etsiko (bis)

era berean ikasi

esan eusteko goiari.

pakean ta borrokan
ez al gera ondo bizi?

Doinua: Behin betiko
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INGLIX PITINGLIX

UXOA IRIGOIEN

"The journey not the arrival matters"
"Bideak axola du, ez helmugak" - T.S. Eliot

Maiatzarekin batera iritsi zaigu eguraldi ona, hau poza! Eguzki izpien goxotasuna, iluntze ederrak, lorez beteriko
zelaiak, festak... Etxetik kanpo ordu gehiago igarotzen ditugu barruan baino! Zinemara joan eta bizkotxoa egiteko
arratsaldeak atzean utzi eta mendira edota hondartzara joateko garaia da. Plan aldaketaren harira, mendi irteeren
inguruko hiztegi eta espresioak ikasiko ditugu, Iturzaetako ikasleek irteeretan, Gure Txerukoen "Gaztaren ibilbidean"
praktikan jarri edota besterik gabe gure ezagutza zabaltzeko. Let's go Artzape readers!

Vocabulary

Esamoldeak
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GETARIAKO HITZA

TXIKIEGIA AGIAN

Nork bidalita?
PELLO IRIBAR SORAZU

AMAIA IRAZABAL

BALDEA

ISTRIPUZ
Istripu bat ikusi dut gaur etxera bidean.

Motorzalea auto baten kontra.

Talka gertatzera zihoan momentuan
mundua gelditu da,
Arroa bateko edukiera zuen
egurrezko ontzi zilindrikoa,
bi heldulekurekin. 1960.
urte ingurura arte erabili zen
antxoaren garraio-lanetan. Neurriunitate modura ere erabiltzen
zen, gainera (20 kilo, itsasoko
ohituran), portuetan artean
baskularik ez zenean: “Hainbeste
antxoa-balde, hainbeste pezeta”.

lehenago, istripuz,
besarkatu nauzunean bezala.

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

ARTZAPE · 2016ko maiatza
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IRITZIA

IÑAKI REQUEJO

Herria ala hiria
Bart Bernardo Atxagari eginiko elkarrizketa bat ikusten
ari nintzela, zenbait ideia interesgarri azpimarratu nituen.
Hala nola, euskal gizartearen denotazioaren auzia. Koka
gaitezen trenbide baten gaineko zubi esferiko batean, tren
hotsa nabaria da.
— Hara, badoa beste tren bat- zioen Atxagak, zubi
esferikoaren gainean zegoen bitartean.
Trenak mugimendua eta etengabeko ibilaldiak
eszenifikatzen ditu, aldiz zubiak lotura eta batasuna.
Atxagaren ideiak adierazi nahi zuen euskal gizartea
denotatzeko beste modu bat existitzen dela eta gainera
dogma eta itxituretatik at legokeena, hain zuzen, Euskal
Hiriaren denotazioa. Zaharkitua eta kontzeptu bezala
bidean stop egin duen herria kontzeptua ez bezala,
garaiko nahas-mahasa irudikatuko lukeen hitza litzateke.
Gizarte egoista izatetik gizarte ireki baterako bultzada
emango ligukeen kontzeptu bat.
Herria kontzeptuak mugak besterik ez ditu, Atxagak ongi
azpimarratu bezala, Euskal Herritarra izateko, euskal
dantzak, pilota edota mendia gustatu behar zaizkizu
adibidez. Euskal Herritarra izateko 10 ezaugarriak
besarkatu behar ditu gizabanakoak. Zer gertatzen da
kriketa gustuko duen euskaldunarekin? Ez al da euskal
gizartearen zati?
Aldiz, Hiria kontzeptuak, trenak bezala, mugikortasuna eta
jolasa dakar hizkuntzaren barnera. Diskurtsoa zabaltzeaz
gain, norbanakoak bestea ulertzen du, barnerakoia eta
tolerante egiten gaitu. Hizkuntza egoera solido batean
egonez gero, gizartearen protagonistak harria bezain
mugatuak egongo dira formari dagokionean.
Garaiak aldakorrak dira, eta diskurtsoak garaiaren
bidelaguna izan beharko luke, diskurtsoa baita arimaren
ispilu. Herria kontzeptuak karga semantiko gehiegi izateaz
gain, karga bera oso errepresiboa da, diskretua eta
banagarria.
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Kultura identitatea den heinean, eta kultura historikoa izanik,
eta azken hau aldakorra dela onarturik, kulturak berrikuntza
semantikoa beharrezkoa du, kultura hamaika aurpegi dituen
fenomenoa baita. Baina, milaka aurpegiak modu berean
azaleratu edo definituz gero, errepresio semantikoaren
biktima bihurtuko gara. Azken honek, politika dogmetara
bultzatuko gaituelarik.
Euskal Herria kontzeptuak ez du zentzurik gaurko gizartean,
Herria kontzeptua liberalismo semantikoagatik trukatu behar
da, hitzak askeak izanik gizartearen mugak murriztuko
baitira.
— Hara, badoa beste tren bat- zioen Atxagak, zubi
esferikoaren gainean zegoen bitartean.
Euskal Hiria, han nahasten dira gizabanakoak hamaika
gauza egiten eta partekatzen. Liberazio kontzeptua da,
karga semantikoaren errepresioari aurka egiteko jaioa.
Eginak egiten du euskalduna, eta ez 10 ezaugarrik. Mila
aurpegi ditu euskal gizarteak, semantikoki mugaezinak.
Ondorioz, batasuna emango duen kontzeptuak elkarbizitza
gunea definituz, nahikoa eta gehiegi du.
Dante poeta florentziarrak maisuki azaldu bezala, Nihil
igitur agit nisi tale existens quale patiens fieri debet... hau
da, inork ez du ekintza bat aurrera eramaten Nia azaleratu
nahi ez badu. Atxagaren ideiari jarraituz, gizartea
semantika errepresiboaz haratuagoko zonalde ireki bat da,
arimaren manifestazio ezberdinak bidegurutzean topatuko
baliran, zein edo nork lehen pausoa eman jakin gabe.
Horrek egiten du Euskal Hiria aberats eta Euskal Herria
txiro. Aldiz, hizkuntz semantikak aniztasuna eta askatasuna
ukatzen badu, hizkuntzak euskaldun izateko dogmak
eskainiko ditu. Bestela, Euskal Herria kontzeptua baztertuta,
inklusioa eta tolerantzia beharrezko ondorioak izango dira.
— Hara, badoa beste tren bat- zioen Atxagak, zubi
esferikoaren gainean zegoen bitartean.
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PETRILETIK IKUSMIRAN

16. ZENBAKIA
2003KO MARTXOA
INKESTA, ZER BERRI?, ERREPORTAJEA...: Egunkaria

GETARIARRAK EGUNKARIAREKIN
Kolpe latza jaso zuen 2003ko otsailaren 20an euskarazko prentsak
Euskaldunon Egunkaria itxi zutenean. Getariarrei galdetuta, itxieraren
aurkako iritziak jaso zituen ARTZAPEK inkestan, baita Getariako
Egunkariaren Aldeko Taldea sortu izana ere. Zenbait ekimen egin
ziren, batzuk informatiboak eta besteak euskarazko egunkari berria
sortzera bideratuak. Aldizkariko sail ezberdinetan egin zen Egunkaria
babesteko deia: azalean, poesia eta literatura atalean...
Josune Urresti, Oinatze Silbeti, Zigor Saizar...

KIROLAK: XXV. Banakako Pilota Txapelketa

25 URTEZ PILOTAN ONDO PASATUZ
2003ko bi-bitako txapelketaren egun berean jokatu ziren herrian
XXV. Banakako Gure Txeru Pilota Txapelketako finalak. Pilota
eskolan zebiltzan 45 haurrek hartu zuten parte txapelketan eta
finalek jende ugari erakarri zuten frontoira. Emaitzez harago,
Segundo Alkortak zioen adin horretan haurrek "atzera jotzen, tantua
lantzen, batetik eta kantxan izan behar den malizia bestetik" ikasi
behar zituztela. Hori guztia ondo pasatzen zuten bitartean.
Kepa Iribar

ARTZAPE INTERNETEN

ZUEK ERE IKUSMIRAN
Badira hilabete batzuk ARTZAPEren ale zaharrak hartu eta azken
urteetan gertatutako gauzak edo bitxikeriak gogora ekartzen
dizkizuegula. Aurrerantzean horretan jarraituko dugu baina zeuek
ere egin ahal izango duzue, orain arte argitaratutako ale guztiak
Interneten jarri baititugu (bale, aitor dezagun: guzti-guztiak ez daude
baina bai ia guztiak). Horrela, zeuek izango zarete herriari errepasoa
emango diozuenak.
Non bila ditzakezuen? Igotako azken aleak gure Facebookeko orritik
ikus ditzakezue eta gainerakoak www.issuu.com/artzape helbidean.
ARTZAPE · 2016ko maiatza
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AGENDA

2016ko EKAINA
4 Larunbata

Munduari lehen bira-500.
urteurrena proiektuaren
aurkezpena herriari
Ordua: 19:00
Lekua: Cristobal Balenciaga Museoa
Antolatzailea: Getariako Udala

5 Igandea

Zaharren omenaldia
Antolatzailea: Guraso Elkartea
Kalejira, meza nagusia, Musika
Bandak eta Abesbatzak eskainitako
kontzertua, bazkaria, dantzaldia...

6-10 astea

Musika eskolaren entzunaldiak

10 Ostirala

Ikasturte bukaerako jaia
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola
Antolatzailea: Zanbuka Guraso
Elkartea
Jokoak, tailerrak eta afari-merienda.

12 Igandea

Dantzari Txiki Eguna
Antolatzailea: Gure Txeru
Getaria, Lesaka, Zarautz, Urretxu
eta Lezok hartuko dute parte.

Mendi irteera Anbotora
Hilaren 9a baino lehen eman behar
da izena turismo bulegoan edo
liburutegian.

16 Osteguna

Katukale irakurle-taldearen
saioa
Ordua: 18:30
Lekua: Liburutegia
Antolatzailea: Katukale
"Plazer bat izan duk, Benito!"
liburuaz ariko dira Mikel
Markez eta Pako Aristi egileekin
eta Benito Letxundi laneko
protagonistarekin.

14

18 Larunbata

Floren Memoriala VI. Futbito
Txapelketako finala
Antolatzailea: Gure Txeru

19 Igandea

Gipuzkoako I. Orientazio
Ligako azken proba
Ordua: 10:00-14:00
Antolatzailea: Gipuzkoako
Orientazio Taldea
Lehen parte-hartzaileak
10:00etan irtengo dira,
azkenak 12:00etan. 13:30ean
orientazio sprinteko finalak
izango dira frontoian eta
14:00etan sari banaketa.

21 Osteguna

Musika eskolako
ikasleen ikasturte
bukaerako jaialdia
Ordua: 18:30
Lekua: Iturzaeta Herri
Eskolako aretoa
Antolatzailea: Musika eskola

23-24
San Juan festak

Lekua: Balentziaga kalea

29 Asteazkena
Odol-ematea

Ordua: 19:00- 21:00
Lekua: Osasun zentroa
Antolatzailea: Gure Txeru

Kirola

UDA 2016: Bela, piraguismo,
surf, SUP, ur azpiko
jarduerak, igeriketa,
frontenis eta patinajea
Informazioa eskuratu edo izena
emateko udaletxera edo turismo
bulegora joan behar da.

Kiroldegiko udako eskaintza
Zunba, frontenis, spinning eta
patinajea gazteentzat; pilates,
spinning, GAP, pilates jubilatuak
helduentzat.

ordubete lehenago. Taldeak
20koak izango dira gehienez.
Bisitak 11:00etan eta 17:00etan
gazteleraz, eta 12:30ean eta
17:30ean euskaraz izango dira
larunbatean. Igandean, 11:00etan
eta 17:00etan euskaraz eta
12:30ean eta 17:30ean
gaztelaniaz izango dira.

12 Igandea

Museoa familian Lautik bolumenera

Cristobal
Balenciaga
Museoa

Ordua: 11:00-13:30
Balenciagaren sorkuntzetan agerikoak
diren forma- eta geometriakontzeptuak irakastea du helburu
egitasmoak. Ikasleek gorputzera
egokitzen diren hiru dimentsiotako
piezak lortuko dituzte, hainbat figura
geometriko bi dimentsiotan patroi
batean marraztu eta buruketa erraz
batzuk eginda.
6 eta 12 urte bitarteko umeak
dituzten familientzako jarduea
da eta elebitan emango da.
Beharrezkoa da izena ematea.
Helduek 7 euro ordaindu beharko
dituzte eta haurrek 5 euro.

11 Larunbata

18-19

Udalaren
oharra
Salbatoreetako musika

Salbatore festetako musika taldeen
proposamenak jaso nahi ditu
Udalak lehenbailehen aztertu ahal
izateko. Bestelako proposamenak
ere egin daitezke. Bidali ekainaren
11 baino lehen kultura@getaria.org
helbidera. Festak abuztuaren 5etik
9ra izango dira.

Gau irekia

Ordua: 21:00-00:00
Erakusketa gauez bisitatzeko
aukera egongo da, Donostiako
PADDAM duetoaren zuzeneko
musikaz lagunduta.

Salbatore Deuna XIX. Pilota
Txapelketa

11-12

Antolatzailea: Gure Txeru
Federatutako kadete, jubenil
eta 22 urtetik azpikoentzako
txapelketa. Hilabete honetan
astelehen, asteazken eta
larunbatetan jokatuko dira
partidak.

Ordua: 11:00, 12:30,
17:00 eta 17:30
Bisita gidatuen kopurua handituko
da egunotan eta sarreren prezioan
sartuta egongo dira. Bisitariek
izena eman beharko dute museoko
harrera-lekuan bisita hasi baino

Bisita programatuak

DIY tailerrak - Jantzi bat
sortzea birziklatutako
materialekin
Ordua: 10:00-14:00 eta
15:30-18:30
Diseinu, ekoizpen eta kontsumo
arduratsurako hurbilketa egin eta
jantziak eta osagarriak sortzeko
"upcycling" teknikak irakatsiko dira.
Parte-hartzaileek patroigintzako
eta joskintzako oinarrizko edo
erdi-mailako jakintzak izan behar
dituzte. Tailerrak 55 euro balio ditu
(materiala barne). Tytti Thusberg
diseinatzaile finlandiarra izango da
irakaslea.
2016ko maiatza · ARTZAPE
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Urola Kostako Udal Elkartea

Bailara eraikiz
Enpresentzako zerbitzuak
Informazioa. Aholkularitza. Prestakuntza. Diru-laguntzak.
Lehiakortasuna hobetzeko programak.
Enpresen lankidetza.

NEKAZARITZA
ELIKADURA

ONTZIGINTZA
ITSAS INDUSTRIA

ARTE
GRAFIKOAK

Gure helburua da eskualdeko
enpresei laguntzea beren
lehiakortasuna eta modernizazioa areagotzen.
Helburu horrekin, 2010etik
eskualdeko enpresekin orpozorpo dihardugu.
TURISMOA
OSTALARITZA

MANUFAKTURA
INDUSTRIA

EGURRA
ALTZARIAK

Zuentzat dira gure zerbitzuak,
Aia, Getaria, Orio, Zarautz
eta Zumaiako enpresentzat.
JARRI GUREKIN HARREMANETAN
Urola Kostako Udal Elkartea
ENPRESENTZAKO ZERBITZUAK
enpresa@urolakosta.eus
Tel. 943890808
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w w w. u r o l a k o s t a . e u s
LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO PROGRAMAK
Eskualdeko enpresentzat hainbat programa ditugu lehiakortasuna hobetzeko:

INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA
ESKUALDEKO ENPRESENTZAT

BERRIKUNTZA

Enpresa arloko informazioa edo
aholkularitza behar baduzu, jarri
gurekin harremanetan.

Produkzioan:
· Baliabideen optimizazioa.
· Ekoizpen aurreratua, industry 4.0.
· Lan-arriskuen prebentzioa.
Produktuan:
· Bideragarritasun azterketak.
· Ekodiseinua eta marketin berdea.
· Ekonomia zirkularra.

ENPRESENTZAKO BULETINA

DIBERTSIFIKAZIO AUKERAK
· Nazioartekotzea.
· Negozio aukera berrien azterketa.
ENPRESA ANTOLATZEKO EREDU BERRIAK
· Kultura eraikitzea, giza baliabideak kudeatzeko.
· Partaidetza enpresan.
· Adimen lehiakorra.

Egin harpide eta informazioa
jasoko duzu hamabostero: albisteak, programak, diru-laguntzak...

ENPRESEN LANKIDETZA
Gaur egun, lehiakorrak izaten jarraitu nahi duten enpresek merkatuaren
eskakizunei aurre egiteko ezinbestekoa dute sektore bereko edo balio
kate bereko enpresekin elkarlanean aritzea.
Talde horietan hainbat aukera eta gai lantzen ditugu: enpresek elkar
ezagutu, lankidetzarako aukerak aztertu, arazo eta gai praktikoak landu
(hornitzaileak, logistika, lan komertziala...).
Zatoz! Elkarrekin hobeto!

· Egurra eta altzariak
· Nekazaritza eta elikadura
· Azpikontratazio industriala
· Arte grafikoak
· Itsas industria
· Eko-diseinua eta marketin berdea
· Industria 4.0

«Arin iritsi nahi baduzu zoaz bakarrik; urrun iritsi nahi baduzu, goazen elkarrekin»
Urola Kostako Udal Elkartea · Urdaneta bidea 6, Zarautz · 943 89 08 08 · harrera@urolakosta.eus
ARTZAPE · 2016ko maiatza
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MAIATZA JAIRIK JAI
Maiatzak ez du aspertzeko aukerarik eman; hasi, Antxua Egunaren aitzakian hasi ginen eta hilabete amaiera arte
iraun zuen parrandarako gogoak, ez baitzen animorik falta izan Euskal Astean (hurrengo orrialdean argazkiak).
Tartean San Isidro jaiak ospatu zituzten Meaga auzoan, afari, animalia, prozesio eta hamaiketakoekin.
Antxua Egunean (orri honen goialdean argazkiak), Bittor Oroz Eusko Jaurlaritako Nekazaritza, Arrantza eta
Elikagaien Politikarako sailburuordeak adierazi zuen aurten gertu eta ugari egon dela antxoa eta horrek erakusten
duela espeziea bere onera etorri dela. Gipuzkoako eta Bizkaiko arrantzaleen kofradiak, berriz, ez zeuden

18

2016ko maiatza · ARTZAPE

gustura kanpaina hasierako prezioekin. Lehen egunetan antxoa handia sartu zela baina gero, txikiagoa sartzean,
prezioak jaitsi behar izan zituztelako kexu ziren.
Euskal Astearekin amaitu ziren maiatzeko ospakizunak, eta besteak beste, Laburbira film laburren emanaldia, Gure Txeru
dantza taldearen ikasturte amaierako dantza ikuskizunak eta larunbateko Euskal Jaia egin ziren. Euskal Jaiaren baitan,
Gazte Alaiak txistulari taldeak Ixio irakaslea omendu zuen azken hamarkadan gaztetxoei txistua erakusteko egindako
ahaleginagatik. Duten "kanterarekin harro" daudela adierazi zuten txistulariek eta Ixiok emozioz jaso zuen txapela.
Larrain Dantzaren ondorengo irrintzi lehiaketan, Aingeru Aizpuru (14 urtez azpikoetan) eta Erika Larrañaga (14
urtetik gorakoetan) izan ziren irabazleak. Arratsaldeko Trikitilari Gazteen lehiaketan, berriz, Andoni Oruesagasti
eta Uxue Kerejeta.
ARTZAPE · 2016ko maiatza
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Elkano 500 proiektua festa
baino gehiago izango da,
"Getaria, Gipuzkoa eta
Euskadirentzat hobekuntzak"
lortu nahi dira.
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Testua eta Argazkiak
JON ANDER DE LA HOZ

Elkano 500
UBERAK IRAUN DEZAN
Monumentua, estatua, kalea, jatetxea. Herrira sartu, eta metro koadro gutxian bistadizo bat
ematea nahikoa da Elkanok Getarian duen presentziaz jabetzeko. Kalean behera joanda,
beste hainbeste. Bidaiarientzat postalak, bigarren estatua, arraindegi izenetan edota kofradia berriaren sarreran aurkitu daitezke itsasgizonari eginiko erreferentziak. Baita txakolin
botiletan ere.
Hain etxeko dena, baina, ez da horren ezagun
herriko mugetatik kanpo, eta hura ezagutarazteko
Elkano 500 egitasmoa jarri dute martxan zenbait
instituziok; tartean, Getariako Udalak, Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak. Maiatzaren
24ean aurkeztu zuten proiektua Balentziaga museoan,
eta Nika Lertxundi alkateak adierazi bezala, Elkanoren
ondarea zabaltzeko asmotan dira: "Elkano jauna, zu
lemapean aritzeko prest bazaude, gu munduari bira
emateko prest gaude".
Iragan azaroan abiatu zuten egitasmoa, EAJ, EH
Bildu eta PSE-EEk Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako
mozio baten harira. Legebiltzarreko alderdi guztien
aldeko botoarekin onartu zen mozioa, lau puntutan
oinarritua: lehendabizikoan, Elkanoren balentriaren
V. mendeurrena oroitzeko programa bat egin zezala
Jaurlaritzak, Getariako Udala eta Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin elkarlanean. Bigarrenez,
zirkumnabigazioarekin zerikusia izan zuten beste
herriekin ekimenak partekatu eta UNESCOren Munduko
Ondarearen zerrendan Magallanes-Elkano ibilbidea
barneratzea. Hirugarrenez, Estatuko, Europako
edota Nazio Batuetako erakundeekin harremanetan
jartzea, urteurrenaren ospakizunetan inplikaturiko
euskal erakunde guztien parte-hartzea berma dezan;
eta, azkenik, 2017tik aurrera ekimena bultzatzeko
aurrekontu partida esleitzea.
Joan Sebastian Elkanoren uberak iraun dezan
sortutako programak jasotako babes zabalaren lekuko,
hainbat ordezkari politiko eta instituzional bildu ziren
ARTZAPE · 2016ko maiatza

Balenciaga Museoan. Han ziren, besteak beste,
Iñigo Urkullu lehendakaria, Bakartxo Tejeria Eusko
Legebiltzarreko presidentea, Josu Erkoreka eta Ana
Oregi Eusko Jaurlaritzako kontseilariak, Markel Olano
Gipuzkoako Ahaldun Nagusia edota Idoia Mendia eta
Jon Azkue PSE-EEko legebiltzarkideak. Bertan, baita,
Getariako udal gobernua eta EAJko udal taldeaz gain,
Zarautz, Zumaia, Orio eta Aiako udal ordezkariak ere,
Getariako zenbait eragilerekin batera.
Beñat Aristi aktoreak egin zien ongi etorria bertan
bildutakoei. Artista getariarrak Joan Sebastian Elkanok
Gaztelako korteei bidalitako gutuna irakurri zuen,
euskaratua. Gutun harekin, Elkanok munduari emandako
biraren berri eman zion Carlos V. enperadoreari. Hain
justu, Aiako Laurgain etxean galdutzat ematen ziren
zortzi testuren aurkikuntzaren berri emateko probestu
zuen ekitaldia Urkullu lehendakariak, Aristik irakurritakoa
haietako bat izaki.
Gutun hartatik hiru ideia nabarmendu zituen
lehendakariak: mundua borobila dela frogatzeaz
gain, espedizioak eginiko esfortzua eta itsasgizon
haien adorea eta lana: "Egungo egoeran balio duten
ideiak dira. 500 urte igaro dira eta Elkanok Getaria,
Gipuzkoa, Euskadi eta munduarentzat eredu izaten
jarraitzen du", adierazi zuen Urkulluk. Bere aldetik,
Markel Olanok "Elkanoren lorpenak utzitako altxorra
zabaltzeko beharra” azpimarratu zuen, eta adierazi
zuen Getariako Udalak proiektua aurkeztu zionean
Gipuzkoako Batzar Nagusien onespenarekin Aldundiak
"baiezko borobila" eman zuela. Nika Lertxundik,
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aldiz, aurkezpenak egitasmoaren berri emateaz
gain, "sustatzaileen arteko harremanak bideratu eta
xehetzeko balio" zezakeela aitortu zuen.

Aurrekoaren jarraipena

Hala, 400. urteurrenarekin hasitako uberari
jarraitu nahi dio proiektuak. "Ez da festara mugatuko",
azaldu du Maribi Aranguren udal ordezkariak.
Horretarako, laugarren mendeurrena bete zenean
egindako eraldaketa ekarri du gogora: "Herriarentzat
estrategikoa izan zen ordukoa; egungo udaletxearen
eta kofradia zaharraren eraikinak egin ziren, moila
handitu zen, eta errepideak hobetu ziren. Hortik
ere izango du V. mendeurrenak". Bere esanetan,
egitasmoa ez da 2019-2022 urteetara mugatuko,
"denboran iraungo duen zerbait" egitea baita
helburua.

Xabier Alberdi instituzioetako ordezkariei azalpenak ematen.

Duela ehun urte bezala, Elkanoren figuran bat
eginda "Getaria, Gipuzkoa eta Euskadirentzat
hobekuntzak" lortzea da nahia, eta bide horretan
proiektu estrategikoa eta kulturala nahastuko dira,
eta orduko egitura hartuko dute erreferentziatzat.
Orduan, azpiegiturez gain bestelako aldaketarik
ere izan zen herrian, haietan mugarri izanik 1922.
urtea.
Horren baieztapena Kaxildo Alkortak ARTZAPEri
helarazitako dokumentuan aurkitu daiteke.
Dokumentua 1922ko irailaren 4ko Getariako
udalbatzarraren akta da, Ignacio Ucin alkateak,
eta Julian Agote, Jose Agustin Sorazu, Jose Maria
Aranguren, Bernabe Mayoz, Pedro Gereka eta
Manuel Aranzabal zinegotziek nahiz Ignacio
Etxebeste idazkariak sinatua. Bertan, munduari lehen
bira eman izanaren 400. urteurrena aitzaki hartuta
IV. Mendeurrearen Batzordeak abian jarritako
zenbait proiekturen berri ematen da.

San Anton mendian egitekoa zuten monumentuaren hainbat irudi.

Hain justu, udalbatzar hartan herriaren izena
Guetaria de Elcano-rengatik ordezkatzeko eskaera
egin zitzaien botere publikoei, eta ordukoa da
armarriari bi erregeren irudia, lurraren irudia eta
Primus circumdedisti me inskripzioa ezartzeko
erabakia ere.
Horrez gain, irailaren 4ko udalbatzarrak handik bi
egunera (irailaren 6a, urteurrenaren data) hastekoak
ziren herri sarrerako monumetuaren lanen lehen harria
kokatzean Alfonso Txurrukak herriari hitz batzuk
esatea adostu zen, zenbaiti eskerrak emateko: Ramon
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Kortazarri, udaletxearen eraikina 60 egunean eraiki
eta hura ordaintzeko diru-laguntzak lortzeko emandako
laguntzarengatik; Casa Torreseko markesari, Elias
Salaberriari eta Ignacio Zuloaga pintoreari, aldiz,

Galdutzat ematen ziren Joan
Sebastian Elkanoren zortzi
testu aurkitu dituzte Aiako
Laurgain etxean. Haietako bat
irakurri zen ekitaldian.
Udalari emandako lursail eta pintura koadroengatik.
Halaber, laurak herriko seme kuttun egitea onartu zen
aho batez.
Aurrez aipatu monumentua, egun herri sarreran
dagoena, ez litzateke egungo kokalekuan egongo
hasierako asmoa bete izan balitz. Xabier Alberdi
historialariak Balenciaga Museoan egindako
aurkezpenean azaldu zuenez, lehendabiziko
asmoa San Anton mendiaren puntan kokatzea zen;
alabaina, finantzamendu arazoek baldintzatuta
egungo kokalekuan ezartzera behartu zituen
agintariak.
Hain justu, San Anton mendian egitekoak ziren
monumentuaren planoak eta zirriborroak lortu ditu
Getariako Udalak, eta erakusketa bat antolatu dute
museoan, aurkezpenera bertaratutakoek ikusi ahal izan
zutena. Bertan, koadrotan ikusgai daude lehiaketara
aurkeztu ziren proiektu ezberdinak, gehienak ere
garaiko arkitektura nazionalistaren barruan kokatu
daitezkeenak.
Igaro zen, baina, IV. mendeurrena, eta V.aren
atarian dago Getaria. Hori jakinik, eta antolakuntza
iturriek adierazi dutenez, datozen egunetan zabalik
egongo da erakusketa herriarentzat, "jendea giroan
sartzen joan dadin", eta bertan ikusgai egongo dira
lan hauek. Horrez gain, proiektuaren nondik norakoak
azalduko zaizkie herritarrei egun batzuz, Elkanoren
uberari jarraiki doazen herritarrak Elkano 500
egitasmoaren inguruan informatu eta proiektuarekin
bat egiten dutenak bildu asmoz.
ARTZAPE · 2016ko maiatza
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Hamabost urteren ondoren 160 ale, 300
bazkide inguru eta facebookeko profilean 400
jarraitzaile ditu ArtzAPEk; eskerrik asko!

ERREPORTAJEA

ARTZAPEk 15 urte

Testua eta Argazkiak
JON ANDER DE LA HOZ

HAMABOST URTE
PETRILETIK BEGIRA
Gauzak aldatu egiten direla azaldu zion kamaradari Hertzainakeko Garik. Arrazoia zuen;
ARTZAPEko lehen aleari begiratu besterik ez dago. Arrantzale Egunari buruz osatu zen erreportaje nagusia, eta Ulpianori egindako elkarrizketak, arraun elkartearen 25. urteurrenak eta
babes ofizialeko etxeen inguruko berriekin osatuta argitaratu zen 2001eko maiatzean.

E

gun ez dago arrantzale egunik; Euskal Jaiak hartu
du haren lekua. Ulpiano zendu zen, eta orain
haren lankideek bere izena daraman eraikinean
sendatzen dituzte gaixoak. Arraun elkarteak aurten
40. urteurrena ospatuko du, eta ez du zumaiarren
laguntzarik beharko KAE liga, zeina orduan ez zen
existitu ere egiten, laugarren aldiz irabazten saiatzeko.
Babes ofizialeko etxeekin ez nahastu, baina: Herrerieta
amaierakoak ziren orduan albiste, ez Sahatsaga
goikoak.
Jon Illarramendi zuzendari zela ikusi zuen argia
ARTZAPEk, maiatzak 25 zituela. Ofizio eta afizio
ezberdinetako jendeak osatzen zuen lan taldea.
Koordinazioaz eta adminitrazioaz Oinatze Silbeti eta
Josune Urresti arduratzen ziren, eta Kepa Iribar, Ane
Miren De la Hoz, Agustin Ezenarro, Itsaso Ezenarro,
Josune Uzin, Agurtzane Uzin, Ane Azkue, Imanol
Iribar eta Edurne Aramendik osatzen zuten lan taldea,
maketazio lanetan Unai Atristain aritzen zen bitartean.
Haietatik, Josune Urresti da 15 urte geroago lan taldean
jarraitzen duen bakarra.
"Jonek deitu ninduen, ia kontuak eramaten arituko
nintzatekeen galdezka. Horrela hasi nintzen, eta
oraindik lan taldean nabil", argitu du Urrestik.
Orain, baina, ez da lantegi horretan ibiltzen; beste
zeregin batzuk ditu: "Bileretara joan eta beti bada
norbaitekin tratua egin edo boletoak saldu beharra.
Horrelakoetan ederki moldatzen naiz". Lan horrek
ez omen dio konpromiso lar eskatzen, eta Urrestiren
ustez hori izan da hainbeste urtez irauteko gakoa.
ARTZAPE · 2016ko maiatza

"Gainera, saltsera bat naiz eta gustura nabil" esanda
amaitu du zergatien azalpena.
Uxoa Sorazu garai hartako zinegotziaren ekimenez
abiatu zen aldizkaria sortzeko proiektua, 2001eko
urtarrilean. Herriko kazetari eta kultur arloko jendea
bilera batera deitu zuen Sorazuk, eta orduan ezarri
ziren lehen oinarriak. Illarramendiren esanetan, "herri
aldizkarien fenomenoa pil-pilean zegoen inguruko
herrietan, eta Uxoak antzeko zerbait egin nahi zuen”.
Hala, lan taldeak udalari zirriborroa aurkeztu eta
baiezkoa jaso ostean, Gure Txeru elkartearekin hitz
egin eta haien babes legalarekin abiatu zen ARTZAPE,
IFZa partekatuta.
"Herrian txertatzea zaila izan zen", Illarramendiren
ustez. Haren esanetan, jendeari azaldu egin behar izan
zitzaion zer zen ARTZAPE, aurrekaririk ez zuelako. Askok
begi onez ikusi arren, bestelako iritzirik ere bazegoen
jendearen artean. Eurek ere beldur apur bat bazutela
onartu du: "Zenbat iraungo zuen galdetzen genion elkarri,
eta begira, hamabost urte egin ditu dagoeneko!".
Garaiko herri aldizkarien moldearen arabera sortua,
egungo argitalpenarekin alderatuta zenbait berezitasun
zituen. Hizkuntzari zegokion haietako bat; lehendabiziko
urteetan, herriko aldaera eta euskara batua partekatzen
zituen. Urteen joanarekin, baina, Getariako hizkuntz
erregistroa alboratu eta estandarraren aldeko apustua egin
zen. Izan ere, ARTZAPE "hizkuntzaren normalizaziorako
tresna" gisa ikusten du zuzendari ohiak. Bere arabera,
aldizkariaren lorpen handienetakoa "jendea euskaraz
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irakurtzen jarri izana" da, batez ere horretarako ohiturarik
ez zuten helduak.
Moldea finkatzeak, ordea, ez du martxa ona
bermatzen, eta izan dira urte latzak ere. Ekonomia
arloan, batez ere. Amaia Iribar eta Maider Ostolaza
2006an hasi ziren ARTZAPEn lanean, eta bertan jardun
zuten 2011 arte. Ekonomikoki buruhauste handiak pasa
zituztela azaldu du Iribarrek: "Eusko Jaurlaritzak ikaragarri

murriztu zituen diru-laguntzak, eta kinka larrian egon
ginen". Hainbat neurri hartu behar izan zituzten; tartean,
euren soldatari uko egitea egoera hobetu arte.
Zozketak, mus txapelketak, festa egunetako tabernak
eta harpidetza kanpainak beharrezko suertatu ziren
ARTZAPEren biziraupena bermatzeko. Kostuek gora
egin ahala, harpidedunen eta publizitatearen zorioneko
ekarpenekin irautea zaila bilakatu zen. Horregatik, beste
pauso baten beharra ikusi zuten: "Artzape, noiz arte?"
kanpaina jarri zuten martxan, herriari egoera larriaren
berri eman eta bultzada ekonomikoa emateko modua
bilatuko zuen oinarri baten bila. Garai horretan ernaldu
zen egungo lan taldea, aurretiaz lanean zebiltzan Monika
Uzkiza eta Izaskun Larrañagarekin bat eginda.
Hala, bizirauteko formulen bila jardutean eman zen
egoera hobetuko zuen pauso estrategikoa; euskara
elkartearen sorrera, alegia. Elkartearen sorrerak IFZ
propioa sortzeko ahalmena eman zion aldizkariari, eta
denboran zehar jarraitzea ahalbidetu dion sarea osatu
du, besteak beste, egindako ekitaldiekin. Adibidetzat,
Mikel Urdangarin eta Eñaut Elorrietaren kontzertuak eta
Zuhaitz Gurrutxagaren bakarrizketa.

Hasierako taldeko kide batzuk lehen alearen aurkezpenean.
Abar Aranburu

Egun, hein batean egoerari buelta ematea lortu
delarik, eta 15. urteurrenaren karietara, Artzapek beste
pauso bat eman eta argitalpenari ukitu berri bat eman
dio. Lau orri gehiago sartzeaz gain, maketazioan
aldaketak egin eta datozen hilabeteetan sinadura
berriek beteko dituzte orrialdeak, lehengoekin batera.
Horrez gain, zenbait kultur ekitaldiz gozatzeko parada
izango dute herritarrek laister.
Hilabetekaria "herrian erabat finkatuta, eta
osasuntsu" dagoela uste du Illarramendik, eta
ohartarazi du hori ezinezkoa litzatekeela, urte guzti
hauetan zenbaitek egin duen lan boluntarioarengatik
ez balitz. Kazetariez landa, bere jai orduak proiektua
ateratzeko lanean aritu direnez ari da, "haiek gabe
bizirautea ezinezkoa zatekeelako".

Artzape Euskara Elkartearen sorrerako hainbat kide iaz argitaratutako egutegian.
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Erraz esaten den arren, 15 urte ez dira bete errazak;
zer esanik ez horrelako agerkarietan. Gariri arrazoia
emanda, ARTZAPEk ere usu izan ditu aldaketak, eta
ez beti onerako. Horregatik, lan taldeak txoko hontatik
eskerrik beroenak helarazi nahi dizkie 15 urte eta
160 ale hauetan aldizkaria sustengatu duten guztiei.
Lehendabiziko alean, Jon Illarramendik txikiteo ohitura
galtzen ari ote zen aztertu zuen erreportaje batean.
Hamabost urte geroago, asteburuetan kalean estropezurik
egin gabe ibiltzeko abilezia duenak meritu ederra du. Ia
hemendik hamabost urtera egoera nolakoa den kontatzeko
moduan gauden.
2016ko maiatza · ARTZAPE

Publizitate tarifak
Tamainak
4,3 x 4
9x4
13,3 x 4
9x8
13,3 x 8
18 x 8
orri erdia

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

Jarri

publizitatea
ARTZAPEn!!!

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

zAiNtzA
fuLDAiN fArMAziA

Maiatzak 5 Maiatzak 12
Ilberria
Ilgora

Ekainaren 1etik 5era
EGuNAk

Maiatzak 20 Maiatzak 27
Ilbetea
Ilbehera

