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

Eskerrak San Juanengatik

2016ko kuotak

San Juan festetako batzordeak 2016ko jaien
balorazio baikorra egiten du. Eguraldia nahasia
izan da nahiz eta ekitaldi ia guztietan aterruneak
izan. Jendearen partaidetzarekin gustora izan
gara eta lerro hauen bitartez bertan izan diren
guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, bereziki
festak aurrera ateratzen lagundu gaituzten
guztioi.

Apirilean iragarri genizuen, aldizkarian egindako
berrikuntzekin batera, urteko bazkide kuotak
jasoko genituela hurrengo hilabetean. Taldean
izandako zenbait aldaketa tarteko, ezin izan
genuen orduan egin, eta jakinarazi nahi dizuegu
egun hauetan ari garela horretan.

Eskerrik asko denoi!

Gogoratu, aldizkaria herrian jasotzen dutenentzat
25 eurokoa dela kuota eta herritik kanpo jasotzen
dutenentzat, berriz, 30 eurokoa.

Hurrengo urtean berriz!

Eskerrik asko proiektuari emandako babesagatik!

Artzape Euskara Elkartea

San Juan Festetako Batzordea

Oporrak
ARTZAPE aldizkariko erredakzioak oporrak hartuko ditu abuztuan. Ondorioz, abuztuaren 1etik 31era Facebookeko
profilean ez da albisterik argitaratuko eta abuztuaren amaieran ez da aldizkaririk argitaratuko. Iraila hasieran
itzuliko gara.
Ondo pasa oporrak!
Artzapeko erredakzioa

ZaiNTZa
EGUNak

abuztua: 8-15 eta 22-28.
iraila: 12-18.
fUlDaiN
farMaZia
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TTIP:
saria ala ziria
Urriaren 17an Pobreziaren eta Bazterkeriaren
aurkako Nazioarteko Eguna da. 2005etik salaketa eta
aldarrikapenerako jardunaldia izan dadin ahotsa altxatzen
ari gara. Helburua: munduko, Europako eta Euskadiko
pobreziaz eta desberdintasunez euskal gizartea informatu
eta sentsibilizatzea.
Pobreziaren datuak ikaragarriak dira: Estatuan 13
milioi lagun bizi dira pobrezia edo bazterkeria arriskuan;
haurren pobrezian Europar Batasuneko bigarren herrialdea
da. Bitartean, 2012tik 2013ra aberatsen kopurua %13
hazi da. Desberdintasunaren hazkunde deskontrolatu horrek
kalte egiten dio pobreziaren aurkako borrokari eta gero eta
pertsona gehiagok emigratu behar dute. Egun, 9 lagunetik
batek ez du behar adina elikagairik eta 1.000 milioi baino
gehiago egunean 1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi
dira. Biztanleriaren %1 aberatsenek pilatutako aberastasuna
%44tik (2009an) %48ra (2014an) hazi da. Euskadin,
populazioaren %16,8 pobrezia eta bazterkeria arriskuan
zegoen 2014an (247.954 pertsona).
Egungo eztabaida handiek inpaktu lokala dute,
baina isla globala. EBren eta AEBn arteko Merkataritza
eta Inbertsioen Itun Transatlantikoa (TTIP) adibide. Aurten
TTIPa da gure aldarrikapenen helburua; 2016ko amaieran
onartuko omen duten itunak, araudi marko berri bat dakar
bi eskualdeen arteko merkataritza eta inbertsio harremanak
arautzeko, planetako merkatu handiena sortuz.
TTIP ez da bakarrik merkataritza arloko akordioa. Itun
berri bat da, nazioz gaindiko enpresa handien interesei
baino lagunduko ez diena, produktore txiki, kontsumitzaile,
merkatari eta, oro har, hiritarren kaltetan. Baditu hainbat
ekimen ekologia, gizarte, lan, ekonomia... arloetan inpaktu
oso negatiboa izango dutenak eta defizit demokratiko
handia ekarriko dutenak. Emakumeen eskubideengan
ondorio negatiboa izango du bereziki, besteak beste,
Europako eta AEBtako legeak behetik berdintzen badira,
herrialde askotan emakumeen lan eskubideetan lortutako
aurrerapenak galduko direlako.
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Zero pobrezia kanpainaren hamargarren urteurren
honetan, kezkatuta gaude TTIP bezalako akordioek
izan ditzaketen zorigaiztoko ondorioekin, pobrezia
eta desberdintasuna dakartzatelako eta ondorioz, giza
eskubideen urraketa. Politika publikoek osoki bermatu
behar dituzte giza eskubideak, batez ere pobrezia,
desberdintasun eta jasangarritasun ezari aurre eginez.
Arazo horien aurkako borroka justizia globaleko kontu
bat da, exijitzen baitugu munduko pertsona guztientzako
giza eskubideak bete daitezela.
Gizarte zibilak oso paper garrantzitsua jokatzen
du eta, beraz, kudeaketa publikoan gizarteak aktiboki
parte hartuko duela bermatu behar da. TTIP bezalako
itunak horren aurka daude, bere armadura juridikoak
demokrazia eta herrien subiranotasuna mugatzen
baititu. Gainera, negoziazio prozesu osoa sekretupean
daramate, legebiltzarren eta hiritarren kontrolpetik kanpo,
Zuzenbide Estatuaren oinarrizko printzipioak hautsiz.
Nazio Batuek oraintsu sinatu dituzte Garapen
Sostengarriko Helburu berriak (garapenerako tresna
bezala onartu dira ingurumen arloko helburuak eta
gizarte bakezaleak, hots, hobeto gobernatuak eta
inklusiboagoak). Horregatik, orain inoiz baino gehiago
geldiarazi behar ditugu TTIP bezalako akordioak, maila
globaleko politika koherenteak martxan jartzeko.
Pobrezia eta desberdintasuna ez dira ez
justifikagarriak ez ezinbestekoak: desagerrarazteko
borondate politikoa eta hiritarra behar da. Hiritar
guztiek bat egin dezakete bi elementu horiek ezabatzeko
aldarriarekin, dela salaketen bidez, dela mobilizazioetan
parte hartuz, edo eguneroko bizitzako hautu eta
jarrerekin. Pobreziaren aurkako Astean Euskadiko
hainbat lekutan parte-hartze aktiboa izateko aukera eta
ekimen ezberdinak egongo dira.
Euskadiko GGKEen Koordinakundea
Elan Euskadi
2016ko uztaila · ARTZAPE

Zero zabor eta erraustegia

"Burua duenak ez du erraustegia bere ondoan nahi,
bihotza duenak ez hemen ez inon"

Oraingo honetarako Getariako
Zero Zaborri kolaborazioa eskatu
diogu. Segidan beraien iritzia:
Europatik gero eta nabarmenago
datozenean Ekonomia Zirkularraren
haizeak, Gipuzkoako Diputaziotik
hondakinen arazoaren irtenbidea
erraustegia dela esanez datoz.
Duela aste gutxi, Getariara gai
honen inguruan hitz egiteko bi
mediku ekarri genituen, hainbat
ikerketa eta iritzi plazaratzeko
asmoz. Beraien esanetan,
erraustegiek osasunerako oso
kaltegarriak diren hainbat
sustantzia isurtzen dituzte. Hori
frogatzen duten hainbat ikerketen
berri eman ziguten. Ikerketa hauen
arabera "erraustegi baten ondoan
bizitzeak minbiziaz hiltzeko
arriskua handitzen du".
Dena esaten hasita, beste batzuk
diote lotura hori oraindik frogatu
gabe dagoela, ukatzen ez badute
ere. Hala ere, medikuntzan oso
garrantzitsua den printzipio baten
berri eman ziguten: "zuhurtziaren
printzipioa". Printzipio honek dio
zalantzaren aurrean, zerbait egin
baino lehen ziurtasun handiarekin
jokatu behar dela. Kontuan hartzen
ARTZAPE · 2016ko uztaila

badugu erraustegi batek 30-40
urteko bizi iraupena duela, zuhurtzi
are eta handiagoa eskatu zieten
Diputazioko agintariei.
Bestalde, tximinietatik airera
doazen sustantzi oso kutsakorretatik
aparte, hondakinak erre ondoren,
%25a gelditzen da eskoria eta
errauts toxiko bezala. Eta hauek
zabortegi berezi eta arriskutsuetan
gorde beharko dira. Non?
Duela egun batzuk, El Pais
egunkariak honoko hau zioen:
"Holandako Ingurugiro eta
Nekazaritza ministerioak
Alkinaarren (Amsterdametik
hurbil) dagoen erraustegiaren
itxiera agindu du. Inguruko 39
baserrietako esne eta haragietan
dioxina kontzentrazio handiak
bilatu dituzte, bere kontsumo eta
salmenta ere debekatu dituztelarik".
Halere, badira bideak hau
ekiditeko, eta hor hasten da herri
agintarien eta norbanakoen ardura.
Gaur guztiok onartzen ditugu
birziklatzearen onurak. Beraz,
zergatik ez du Udalak hondakinak
gaika biltzeko nahitaezko sistema
ezartzen? Hainbat herritan,

hainbat alderdi politikok egokitu
eta onartu dituzten sistemak?
Getariak jarraitu behar al du
Gipuzkoako birziklatze tasarik
txikiena duen herria izaten?
Herritarrok ere badugu zer eginik.
Gogoratu hondakinik onena
sortzen ez dena dela. Beraz,
ahalik eta erosketa jasangarriena
(plastikozko poltsarik gabea,
kartoiz bildu gabekoa e.a), ahalik
eta gehien bertako janariak erosiz,
sortzen duguna gaika dagokion
tokian utzita... pauso garrantzitsuak
ematen ariko ginateke zero zabor
bidean.
Bukatzeko, beste behin ere,
material eta hondakinen kudeaketa
egoki baterako benetako irtenbidea
zein den gogoraraziko dugu.
Produktuen diseinu eta ekoizpenetik
hasita, kontsumo eta berreskurapen
faseraino Zero Zabor ikuspegitik
eraikitako eredua, edo bestela
esanda, ekonomia zirkular eta
efizientea lehenbailehen geurean
eraikitzea da irtenbidea. Hori
izango da klima aldaketaren
mehatxuari aurre egin eta Euskal
Herri iraunkor eta osasungarria
eraikitzeari egin diezaiokegun
ekarpena.
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ARTZAPETIK BEGIRA

KEPA IRIBAR

Udara
Bazkalostean El coche fantástico edo El Halcón callejero moduko serie bat
ikusi ostean elkartzen ginen plazan. Toalla lepoan hartu eta hondartzara.
Malkorbera batzuetan. Zenbat jolasten genuen! Bai hondarretan eta
baita uretan ere. Futbolean, kartetan (primer aviso para el asesino!!),
azkena ikutzen, bainujantzia buru gainetik astinduz baño gallego...
eta Gaztetapera joanez gero (garai hartan menditik behera bidezidor
batetik) olatuak ziren protagonista nagusi. Aurrena gorputza soilik
erabilita. Ondoren, neguan elurretan erabiltzen genuen txanperua gure
lehen bodyboard bihurtu genuen, gure lehen paipola. Mollan ere makina
bat ordu igarotzen genituen. Saltoak eginez, pantalan azpietan jolastuz
(Faustino sutan jartzen zen arte), edo euskera ez zen hizkuntza batean
gehien erabiltzen genuen esaldiaren bidez: "señor@, nos echa dinero al
agua por favor!". Edukazio handiko umeak ginen eh, beti "por favor" hori
ondo azpimarratuz. Frantsesak ere gustoko genituen, itsas ondoko txirlak
edo lazunak, denetarik saltzen genien. Eta NASAk ikertzeko modukoa
da: ez dugu mutaziorik jasan gasoilez ondo hornitutako ur haietan ordu
mordoa igarota ere.
Aurrerago, zenbait urtetan, txibiek garrantzia handia hartu zuten gure
udaratan. Bat gogoratzen dut bereziki (Jon ere oroituko da): Iratxo Dordoka
izenez bataiatu genuen botean arratsaldero joaten ginen gure koañak
hartuta. Ez dakit zenbat harrapatu genituen, baina gaizki lijatutako bote
hartako poliesterrak bizkarreko azal guztia urratu zigula atzo balitz
bezalaxe gogoratzen dut.
Eta horrelaxe, zanbulla, olatu, eta txibi artean ume izatetik gazte izatera
igaro ginen. Eta udarako egunek duten xarmari gauekoa ere gehitu genion.
Estherren izozkiak Artzapen, aurreneko parrandak, eta herriko festak.
Zertan ez dugu onartuko ba? Neskatan seko txarrak ginen!!!
Guk egiten genuena aurtengo udaran ere makina batek egingo duzue,
beraz, gozatu!!!!!
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HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

TXISTULARIEN LANA 1956KO
SALBATORE JAIETAN
Uztaila aurrera doa eta gero eta gertuago ditugu Salbatore jaiak. Ez
da lehen aldia lerro hauetara gai hau ekartzen duguna. Artxiboan
topatutako dokumentu batek jarri digu amua oraingoan ere eta, jaien
gertutasunari erreparatuta, irenstea erabaki dugu.
Jaietan eta festa giroan musika beti dago presente gurean. Egun berezi
hauek alaitzeko erantzukizuna izateaz gain, burutzen diren ekitaldiak
handitasunez janztekoak ere badituzte musikariek. Horien artean,
jaietan, danbolin-jole edo txistulariak protagonismo berezia izaten
dute. Izan ere, danbolina eta txistua ezin aproposagoak suertatzen
dira soinean hartu eta, kalez kale alde batetik bestera, herria girotzen
ibiltzeko.
1956ko Salbatoretan eta Elkanoren jaian txistulariek egin beharreko
lanak jasotzen dituen dokumentua topatu dugu gure bilaketan. Ondoko
zutabean txistularien egitarau hura.

Abuztuak 4, larunbata:
•

20:00etan Buruhandi eta Erraldoiak lagundu.

Abuztuak 5, igandea:
•

7:00etan Alborada.

•

9:00etan herriko kaleetan zehar ohiko
Biribilketa.

•

Gauean, musika bandarekin batera, dantzaldia.

Abuztuak 6, astelehena (Salbatore eguna):
•

7:30ean Diana eta Alborada.

•

9:30ean herriko kaleetan zehar ohiko Biribilketa.

•

9:45ean udaletxe aurrean Alkate soinua
(jantzi tradizionalekin).

•

Meza Nagusiaren ondoren, herriko
agintariei elizatik udaletxerako bidean
lagunduz Alkate soinua.

•

Ondoren, udaletxearen aurrean, Agur Jaunak agintariek desfilatzen duten bitartean.

•

Arratsaldean, 21:00ak arte, musika
bandarekin batera, dantzaldia.

Abuztuak 7, asteartea:

Azken urteetan herriko jai nagusienetan presente egoten dira txistulariak, San Antonetan kasu; 1956ko
Salbatore Jaietan ere lan ugari izan zuten.

ARTZAPE · 2016ko uztaila

•

8:00etan Diana eta herriko kaleetan zehar
ohiko Biribilketa.

•

Arratsaldean, 21:00ak arte, musika
bandarekin batera, dantzaldia.
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FARMAZIAREN AHOLKUAK

Zika birusa

A

zken urteotan infekzio asko hedatu dira munduan
barrena. Ebola, MERS, SARS edo hegaztien
gripe desberdinak, esaterako, haien ohiko
esparru geografikotik atera eta beste lurralde batzuetara
iritsi dira. Azken hilabeteotan ahoz aho dabil gurean
ezezaguna zen birus baten izena: Zika. Zeintzuk dira
bere ezaugarriak? Guretzako mehatxua al da?
Birusa 1947. urtean ezagutu zen Ugandako Zika
basoan, hortik izena. Afrikako mugak hautsi eta beste
kontinente batzuk astintzen hasi arte, ez da mundu
mailako osasun arazo bihurtu.

Nola transmititzen da?
Birusa Flaviviridae familiakoa da eta Aedes aegypti
espezieko eltxoek transmititzen dute, denge eta
Chikungunya bezala. Gure inguruan dagoen eltxo
arrunta Culex generokoa da eta ez du gaixotasunik
transmititzen. Aedes taldekoen artean Tigre eltxoa
(Aedes albopictus) dugu, baina gaur arte ez da ziurtatu
Zika zabaldu dezakeenik.
Ikertzen ari diren beste transmisio bideen artean, sexuharremanak, odola eta amagandik fetuarenganako
transmisioa daude.

Zein sintoma ditu?
Eltxoaren ziztadatik 3-10 egunetara agertuko dira
sintomak. Hala ere, birusarengatik kutsatzen diren lau
pertsonatik batek garatzen ditu.
Sukarra, buruko mina, nekea, konjuntibitisa, artikulazioetako
mina eta larruazaleko erupzioa ager daitezke, hau da,
gripearen antzeko sintomak. Baina, azken hilabeteotan,
eta honek sortu du kezka, Amerikako jaioberrien
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mikrozefalia kasuen igoerarekin lotu da. Zika birusaren
eta mikrozefalia zein beste gaixotasun neurologiko
batzuen arteko lotura frogatutzat eman du Estatu Batuetako
Gaixotasunen Kontrolerako eta Prebentziorako Zentruak
(CDC). Hala ere, aipatu dute infektatutako haurdun guztiek
ez dutela zertan ume gaixorik izan behar.

Nola diagnostikatzen da? Txertorik ba al dago?
Odol-analisiaren bitartez diagnostikatu daiteke eta
oraindik ez dago txertorik
Estatu Batuetako Osasun agintariek, Zikaren kontrako
txertoa pertsonengan frogatzeko argi berdea eman zuten
ekainaren bukaeran; bi enpresa farmazeutikok egingo
dute ikerkuntza. Lehenengo une honetan segurtasuna,
tolerantzia eta defentsak sortzeko gaitasuna aztertuko dira.

Zeintzuk dira kutsatze arriskuko zonak?
2007ra arte 14 kasu soilik ezagutzen ziren, baina
harrezkero hedatuz joan da. Afrika eta Asiatik Karibera,
eta Hego eta Erdialdeko Ameriketara, zabaldu da.
Ondorioz, mementoan Kolonbia eta Brasil epidemia
handia sufritzen ari dira.
Zika birusaren munduko banaketaren mapa hemen
kontsulta dezakezue: http://www.cdc.gov/zika/
geo/index.html.
Oraingoz Euskal Herrian lasai gaudela dirudi, baina
laster hasiko gara udako bidaiak prestatzen, eta jendea
farmazietara helduko zaigu honen inguruko galdera
eta zalantzekin. Berri onak ditugu hauentzat: eltxoen
ziztadak ekiditeko erabiltzen ditugun produktu gehienak
baliagarriak dira Aedes generoko eltxoentzat, eta
beraz, birusaren kutsatzea ekiditen dute.

2016ko uztaila · ARTZAPE

URRITZA AISIALDI TALDEA

Eskerrik asko
Konturatzerako uztailaren amaieran gaude.
Martxoa izango zen prestaketekin hasi ginenean.
Antolaketa plana egin, Udalerako proiektua prestatu,
aurrekontua, kalkuluak, kalkuluak eta kalkuluak. Pasa
den urtean 42 haur izan genituen gurekin. "Ba...
gutxigorabehera 50-55 izango dira aurten", pentsatu
genuen.
Prestaketek aurrera egin zuten. Maiatza hasiera
iritsi zen. Izen-emate orriak banatu eta informazio
bilera. Udaletxeko pleno aretoa jendez lepo, gure
azalpenak entzun asmoz. Berriz ere bilerak... "60 bat
aurten nik uste baietz e!".
Izen-emate epea amaitu eta jendeak apuntatzen
jarraitu zuen. Eta azkenean... 90 haur inguru izan
ditugu aurtengo udalekuetan!!! ESKERRIK ASKO!

ARTZAPE · 2016ko uztaila

Urritza taldea osatzen dugun guztion izenean,
eskerrik beroenak gugan konfiantza izan duzuen guztioi
eta gurekin hilabete ahaztezin hau pasatzera animatu
zareten guztioi. Aurtengoa izugarria izan da. Urritzako
abestia 90 haurren ahotan entzuteak ez du parekorik...
Enegarrenez, mila esker.
Askizuko irteeraren aurretik idatzi dugu hau, eta
beraz, bertako sorpresatxoen aurrerapenik ez dugu
emango. Urte osoan gogoratzekoa izatea espero dugu,
eta guk zuekin disfrutatzen dugun adina disfrutatzea
zuek gurekin.
Besterik gabe, jaso agur bero bat begirale guztion
partetik, eta ez ahaztu, Urritzak urtean zehar ere lanean
diharduela, eta beraz, animatu gure hileroko ekintzetara!
AUPA URRITZA!!!
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INGLIX PITINGLIX

UXOA IRIGOIEN

"Where there are too many cooks
the soup will be too salty"

"Sukaldari gehiegi dagoen lekuan, saldak gatz gehiegi izango du"

Michelin izarrak, telebistako lehiaketak, errezeta liburuak, garaian garaiko produktuak... Sukaldaritza modan dago
azken urte hauetan nahiz eta Euskal Herrian betitik garrantzia eman diogun arloa izan den. Egunerokotasunean
hainbat otordu prestatzen ditugu, teknika desberdinak eta denetariko osagaiak erabiliz, betiere osagai garrantzitsuena
ahaztu gabe: maitasuna! Ea ba amantalak jantzi eta let's go cooking!
Vocabulary

Esamoldeak
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GETARIAKO HITZA

TXIKIEGIA AGIAN

Nork bidalita?
Artzapeko lantaldea

AMAIA IRAZABAL

ZIRRINGILO

ZAINTZEN
Batzuk, besteak zaintzen
zaintzen dute euren burua,
beste batzuk, beren burua zaintzen
zaintzen dituzte besteak.

Inguruko herri batzuetan ere
izen horrekin ezagutzen da.
Euskara estandarrean sugandila
du sinonimoa, eta horixe da
hitzik ezagunena eta hedatuena.
Muskerra baino txikiagoa
den narrasti arre hau intsektuz
eta beste hainbat ornogabez
elikatzen da. San Antongo
mendian ugari ikusten dira.

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

ARTZAPE · 2016ko uztaila

BELAONTZIA
Ni belaontzia banaiz,
zu aita, itsasargia izan zara,
eta zu ama,
zu belak puztu dizkidan haizea.
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IRITZIA

AITOR IRIGOIEN

Hondar eta izar artean.
Bizitza osoa bizitzaren zain
Erabat txundituta nengoen, zeruko milaka izarrei begira,
haimako bi haur gerturatu zitzaizkidanean: "Zertan
ari zara? Ondo al zaude?". Niri hain ederra iruditzen
zitzaidan hura, eurentzat ezin arruntagoa zen. Hondar eta
izar artean bizirautera behartutako herria izaki.
Gau luze eta ilunak bizitakoak baitira Mendebaldeko
Saharako biztanleak 1884an Espainiako lehen
espedizioak iritsi zirenetik. 1960an, Nazio Batuen
Erakundean, Saharak bere etorkizuna erabakitzeko zuen
eskubidea aitortu zen, eta Espainiari hori gauzatu eta
Saharatik joatea eskatu zitzaion. Espainia ados azaldu zen.
1975ean, alabaina, hitza ez betetzeaz gain, Espainiak
Madrilgo Hiruko Akordioa sinatu zuen, ezkutuan, Maroko
eta Mauritaniarekin, Saharako lurrak bi hauen menpe utziz.
Urte berean, Martxa Berdea deituriko inbasioa prestatu
zuen Marokok, Saharako lurrak bortizki bonbardatuz.
Sahararren zati handi batek Algeriako desertura ihes egin
behar izan zuen. Era berean, 300.000 marokoar kolono
Saharara abiatu ziren, ihes egindakoen etxeak okupatzera.
Horrenbestez, halako erasoen aurrean, sahararrak beren
buruak babestu beharrean aurkitu ziren. Marokorekin gudan
izan ziren 1991n bi aldeek bake ituna sinatu zuten arte.
Adostutakoen artean urtebeteko epean autodeterminazio
erreferenduma egitea zegoen.
Saharak adostutako guztia bete zuen. Marokok ez, eta
okupazioa sakontzen eta aurrerapausoak oztopatzen
jarraitu zuen. Blokeo egoera da nagusi ordutik, eta Saharak
hiru zatitan banatuta jarraitzen du:
- Errefuxiatu kanpamentuak: 200.000 pertsona
(biztanleri erdia baino gehiago) erbestean daude, Algeriako
desertuko leku idorrenean. Laguntza humanitarioari esker
bizirauten dute, eta egoera gero eta zailagoa da.
Belaunaldi gazteek deserria soilik ezagutzen dute.
- Gune okupatua: Saharako jatorrizko lurren 2/3 da,
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eta kostalde osoa (gune emankorrena) hartzen du. Han ere
egoera oso gogorra da, Marokoko gobernuak errepresio
eta giza eskubideen urraketa sistematikoa aplikatzen baitu.
- Gune liberatua: Saharako jatorrizko lurren 1/3
da, barrualdeko lurrak eta txiroenak. Gudan sahararrek
berreskuratu zituzten.
Gune okupatuaren eta liberatuaren artean, Sahara goitik
behera zatitzen duen "Lotsaren harresia" eraiki zuen
Marokok. Guztira 2.700 km luze ditu, eta 10 milioi mina
antipersona daude harresiaren inguruan.
Egoera honen jatorrian herrialde batzuen interes
ekonomikoak daude, fosfatoaren eta arrantzaren
ingurukoak. Beraz, Marokoz gain, injustizia honek
arduradun gehiago ditu. Espainiako estatuak du
erantzukizun handiena, oraindik ere Saharako "potentzia
administratzailea" delako. Baina 40 urtetan bertako
gobernu bakar batek ez du ezer egin egoera konpontzeko.
Frantzia eta AEB ere, Marokon dituzten interesak medio,
haren aliatu leialak dira. Nazioarteko komunitateari
dagokionez, 150 ebazpenetik gora onartu dira NBEn
Sahararen autodeterminazio eskubidea aldarrikatuz
eta Marokok Sahararen gain subiranotasunik ez duela
berretsiz. Guztiak paper hutsean geratu dira.
Pasatako egun bakoitza Marokoren garaipen bat da, eta
Sahararentzat sufrimenduaren areagotzea, itxaropena
agortzen eta etsipena agertzen hasia baita. Hainbeste
urteren ostean, bizirauteko eta euren kultura, nortasuna,
mantentzeko gai izan direnek, denon laguntza behar dute.
Hondarretan bizi den herria, herri-hondar bihur ez dadin.
Desertura ihes egindakoak desertu bilaka ez daitezen.
Euren lurretara, etxeetara itzultzea soilik eskatzen dute
sahararrek. Bakean bizitzeko eskubidea. Bizitzeko
eskubidea. Bizitza. Itxaronaldi amaigabera kondenatu
ditugun hauek bizitza osoa baitaramate zain... bizitzaren
zain. Hondar eta izar artean.
2016ko uztaila · ARTZAPE

PETRILETIK IKUSMIRAN

18. ZENBAKIA
2003KO MAIATZA
ARRANTZAREN TXOKOA: Arrantzaleen kexua

ARRANTZALEAK LEHORREAN
Prestigek "Kantauri itsasoa basamortu" bihurtu zuela genion. 200
miliatara joan eta esku hutsik itzulita, lehorrean ziren arrantzaleak. "Ez
dago plaktonik itsasoan eta ondorioz arrain txikirik ez da bilatu (...)
Gure kostara hurbiltzen da arrraina baina janaririk aurkitzen ez duenez
buelta egiten du. Arrain txikirik ez badago handiagorik ere ez, dena
kate bat da eta antxoarekin batera hegaluzearekin berdina gertatutako
denaren beldur gara", zioen Jose Mari Irigoien kofradiako presidenteak.
Jon Illarramendi

ERREPORTAIA: Lapurtutako estatua

ELKANOREN BIDAIAK
Ezagunak dira getariarrontzat Elkanoren nondik norakoak eta
bere estatuarenak ere kontatu genizkizuen: 1800. urtean suntsitu
ondoren, 1861ean berria jarri zuten herrian. 36ko gerran, ordea,
okupazioko indarrek Donostiara eraman eta Pasealeku Berrian jarri
zuten. Jon Esnalek kontatu zuenez, 1978ko maiatzaren 15ean
haren bila joan, soka batekin lotu, tira eta Getariako bidea hartu
zuten, Donostiako udaletxe aurretik pasatzea ekidinda.
Agustin Ezenarro

AKORDATZEN? Aspaldiko kontu zaharrak

SAREGILEAK OROITUZ
Saregileen lana aintzat hartzekoa da orain eta lehen. Garaiko
argazkiaren txokoan portuan agertzen dira lana fin-fin eginez. "Ikusten
duzuen bezala garai hartatik hona gauzak ez dira asko aldatu; moilako
edozein txokotan ikusten baititugu gaur egun ere emakumeak beren
aulkitxoekin lanean gogor". Gauzak ez direla asko aldatu esango
ote genuke gaur ere?
Agurtzane Uzin
ARTZAPE · 2016ko uztaila
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SALBERAK ITSASKABRARI

IÑAKI REQUEJO

ZIGOR SAIZAR

Itsaskabrak
Salberari

Salberak
Itsaskabrari

Salberak ukituz gero basahuntzaren hezurrarekin igurtzi
behar dela jotako lekuan diote. Hamaika hezur beharko
ditiat aurrerantzean, erbesteak indartu hau eta! Kontuz ibili
hadi, itsaskabra harri tartean egoten omen duk ezkutaturik
eta gauez ateratzen omen duk ziztu bizian, kontuz gero!

Iepa Iñaki, zer moduz haiz? Barbarinik erre gabe
oraindik? Honezkero lazunen bat parrillan egingo
huen frantsesen batentzat! Hasi nauk beneno pixka
bat botatzen hemendik aurrera gure tête à tête izango
den Artzapeko tarte honetan.

Frantsesak, Eurokopa galdu arren Getarian zeudek "je
veux un turbot, s'il vous plait" esanez; kokoteraino! Hemen,
lazunak dikean saltoka umeekin jolasean jarraitzen diaten
bitartean, Faustino urrezkoa ari duk egiten, hori da
hori barbarin festa diaguna barrilan! Erbestean ez duk
Getariako culinary moda ahaztu ehhh? Zer nolako moda...

Urteak dituk getariarron topagune honetara azaldu
ez naizela, nahiz eta erbestetik aldizkariaren irakurle
amorratua izan. Eta esan behar diat piper apur bat
faltan botatzen diadala, txapakalezkako gazteen
atala kenduta, beste guztia "politikoki zuzenegia" ez
ote den... Hori esan banioan esan nioan ba, aldizkari
honetako zuzendari txit agurgarriari: "Hi badakik zer
egin behar duan, hasi berriz idazten; ah, baina
baldintza batekin ehhh! Hire abentura nudisten berri
ez ezak eman, dagoeneko ez daukak edaderik horrela
ibiltzeko eta". Sinpatikoa, gure mutila...

Ezagun al duk Japoneko Shibuya bidegurutzea?
Getariarrok inportatu diagu ideia, zer gertatzen ari
da Artzape eta Katrapona plazarekin? Erbestean egon
arren, etor hadi egun bat inguruotara eta erbestea
segundo batean ahaztuko duk, hau jende andana!
Getariarron lonja berria, arrai nahastua kiloka! Kantauri
gogotsu egongo duk arrantzarako!
Zertarako erabiliko diagun tartetxoa azaltzea ere ez
legoke gaizki, prentsa arrosa bihurtu aurretik, ez al
duk uste? Lehendakariaren baimenarekin. Politikoki
zuzena ez duk Getaria Zigor, apolitikoa edo idiota
izatekotan (grekeraz, gai politikoetan parte hartzen ez
duen hori). Katraponako arrai nahastua tinetatik atera
eta itsasora askatzea izango duk bion helburua, sapere
aude! Ilustratuegiak ez ote? Hau lotsa!
Kontatu beharko duk zertara hoan Holandara ezta?
Aurreko batean jatetxeko mahaiko bezero batzuk entzun
nitian esanez Sterna paradisaea edo itsasoko enara
omen duk British Antartic Survey-ren aburuz migraziorik
luzeena duen animalia: 70.000 mila kilometroko
migrazioak, bizitza osoan ilargira 3 aldiz joan-etorria
bezala. Maastricht-eko Ironman-eko kilometroak ez ote
dituk hainbeste izango ezta? Gehiegitxo agian...

Salitredun herrikoa izanik, ezin erronkari ezezkorik
eman eta hemen ari nauk hiri apasta botatzen. Bere
garaian Jon Sarasua eta Andoni Egañak Zozoak
Beleari liburu hartan bezala, elkarri idatziz herriko
gaiak, euskal herri-hiriko kontuak, mundu-globaleko
katramilak beste ikuspegi batetik astintzea proposatzen
diat. Bi zutabetan, bat ezkerrean eta bestea eskuinean
(hik Podemosekoa izateko itxura guztia daukak eta
ezkerra hiretzat utziko diat).
Ah eta txoko hau ere Getariako lexikoarekin bataiatu
beharko diagu, bestela Andres haserretu egingo
zaiguk. Zozoak Beleari izan beharrean zer iruditzen
zaik Salberak Itsaskabrari? Iruditzen zaidak tarte
honetan ziztatu egingo diagunez, hobeto ezkontzen
zaiola izenburu hori Zozoak Beleari baino.
Ze esaten duk?

Zorte on Holandako haize-erroten artean! Geluk!

16

2016ko uztaila · ARTZAPE

TOPONIMIA

ANDRES ALBERDI

ERROTA ETA IGARATEGI

Igarategi, San Prudentzioko bidegurutzearen hasieran.

Zumaiarako errepidean, San Prudentziorako
bidegurutzearen hasieran, eskubitara daude gaur mintzagai
ditugun bi etxeak. Lehenengo, Igarategi dago, izen bereko
goragoko poligonoari izena ematen diona; eta pixka bat
goraxeago, Errota. Liburu batzuetan, Igarategi eta Errota
izenen ordez, 'Igarategi errotak' izenarekin ageri dira.
Deigarria gerta daitekeen bitxikeria daukate bi izen hauek:
biek gauza bera esan nahi dute.
Errota. Denok dakigu errota zer den, baina hitz horren
nondik norakoa beharbada ez. Latinezko rota(m)
(=gurpila) hitzetik dator errota hitza. Errotako elementurik
garrantzitsuena rota hori zen, aleak txikitzeko baliatzen zen
harrizko gurpila (errotarria), alegia. Rota hitzak gaztelaniaz
rueda eman zuen (rueda oro har, eta rueda de molino);
euskaraz, ordea, rotak errota eman zuen. Hasieran harriari
emango zitzaion izen hori, baina gero etxe osoari deitzeko
erabili izan zen.

Ez da izango Hego Euskal Herrian errotarik ez duen
herririk, eta baserri askoren izen-eraketan ageri da: Errota,
Errotaburu, Errotagain, Errotatxiki, Rotaetxe (Errotaetxe)…
Igarategi. Bi osagai ditu izen honek: igara + -tegi. Igara
osagaiak (Iparraldean eihera moldez erabiltzen dena)
errota izenaren euskal forma zaharra da; errota esan nahi
du. Bigarren osagaiak, -tegik, parajea edo tokia. Beraz,
igarategi errota-parajea da.
Aldaera handi edo txikiagoekin, izen hauetan ageri da:
Igara, Igaran, Igerabide, Igerategi/Iherategi... Bada
defendatzen duenik Hondarribiko Iger lurmuturraren izena
ere hortik datorrela.
Badu euskarak batez ere Bizkai aldeko toponimian sarri
ageri den errota esan nahi duen beste hitz bat: bolu (boli).
Hitz hori latineko molinum hitzetik dator, eta izen hauetan
ageri da: Bolueta, Bolibar, Bolinaga, Borinaga...

KLIK BATEAN

Finantza arloan euskara bultzatzeko hitzarmena
Getariako Udalak, UEMAko beste hamarnaka
herrirekin batera, arlo finantzarioan euskara sustatzeko
hitzarmena sinatu du Laboral Kutxa eta Kutxabankekin.
Udalaren eta erakunde horien arteko harremanak,
ahozkoak zein idatzizkoak, euskaraz izango direla
bermatu dute, baita bi finantza entitateek beraien
bulegoetan bezeroekin dituzten harremanak ere.
Zenbait neurri hartuko dituzte erakundeok, besteak
beste, bulegoetako langileak lan mota guztietan
euskaraz aritzeko gai izatea eta zerbitzu guztietarako
kontratatzen dituzten langile berriak elebidunak
izatea; bezeroei euskaraz egitea lehen hitza eta posta
elektronikoz bidalitako informazioa ere euskaraz edo
elebitan izatea, eta produktu berriak kontratatzera
doazenei eskaintza euskaraz egitea.
Nika Lertxundi Getariako alkatea eta Kutxabankeko ordezkaria. /UEMA

Hitzarmenak bost urte iraungo du.

Katukaleren programa berria prest
Katukale irakurle taldeak dagoeneko prest du 2016ko
irailetik ekainera landuko dituzten liburuen zerrenda.
Liburuak irakurzaleen artean aukeratu dituzte.
Hona hemen zerrenda:
•

Iraila: Lili eta biok, Ramon Saizarbitoria.

•

•

Urria: Atertu arte itxaron, Katixa Agirre. Idazleak
parte hartuko du saioan.

Otsaila: Barkamena, kondena, tortura; Joxe
Azurmendi. Idazlea saioan izango da.

•

Martxoa: Sumisioa, Michel Houllebecq.

•

Azaroa: Beti oporretan, Harkaitz Cano.

•

Apirila: X hil da, Alaine Agirre (bertan egongo da).

•

Aben dua: Mun d u a b e t e t z e n z e n u t e n ,
Tere Irastortza. Idazlea liburuaz ariko da
irakurleekin.

•

Maiatza: Kanikosen, Takiyi Kobayashy / Hiromi
Yoshida.

•

Urtarrila: Enaz banaz, Xabier Amuriza.

•

Ekaina: Hauts haietatik, Unai Villena. Egileak
irakurleekin bukatuko du ikasturtea.
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AGENDA

2016ko UZTAILA-ABUZTUA
29 Ostirala

DJ Gaua.
Elektropeña eta Rubio

Gazte Eguneko I. paella
txapelketan izena emateko
epe amaiera

Ordua: 20:00-23:00
Lekua: Katrapuna kantina

Lekua: 635 201 990 telefono
zenbakian

30 Larunbata

4 Osteguna

Ordua: 09:00
Lekua: Herriko frontoia
Antolatzailea: Udala
•
Taldea gutxienez bost
jokalarik osatu behar dute.
•
Lau mailatan banatuko dira
taldeak: 1. eta 2. mailak,
3. eta 4. mailak, 5. eta 6.
mailak, eta 1. eta 2. DBH.

Lekua: 688 617 588 telefono
zenbakian.

Salbatore jaietako VI. Futbito
Txiki Txapelketa

31 Igandea

Getaria/Zarautz itsas
zeharkaldia
Ordua: 10:30ean infantilak eta
12:00etan helduak
Lekua: Getariako portuan du
irteera probak
Antolatzailea: Zarautz Balea Igeri
Kirol Elkartea

Aba Taano gospel taldearen
emanaldia
Ordua: 19:30
Lekua: Parrokiako Piedadeko
kapera
"Música para salvar vidas"
Ugandako umezurtzei laguntzeko
proiektuaren aldeko ongintzako
kontzertua da. Sarrera doan izango
da baina amaieran dohaintza
eskatuko da.

1 Astelehena

Gazteen patata-tortila
lehiaketan izena emateko
epe amaiera
Lekua: Udalean edo turismo
bulegoan
ARTZAPE · 2016ko uztaila

Baltsa txapelketako izenemate amaiera

Salbatore
jaiak
5etik 9ra
5 Igandea

Gazte Eguneko I. paella
txapelketa
Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada
•
16 urtetik gorakoentzat
•
Sua, mahaiak eta paellerak
Gaztetxeak jarriko ditu.
•
Gutxienez kilo bat arroz
erabili beharko da; beste
edozein osagai onartuko da.
•
Edaria, izozkia eta kopa
egongo dira 5€-ren truke.

7 Igandea

XX. marmitako lehiaketa
Ordua: 10:00
Parte-hartzaileek 09:15erako egon
beharko dute plazan.
Antolatzailea: Udala
•
Taldeak bi sukaldariz
osatuko dira (bat getariarra)
•
Antolatzaileek jarriko dituzte
beharrezko osagaiak, sua
eta lapikoa. Sukaldeko
tresnak bikote bakoitzak
eraman behar ditu.
•
Banatutako osagaiak
bakarrik erabili daitezke.
•
Bakoitzak, gutxienez, 20
lagunentzako marmitakoa

•
•
•
•
•
•

•

egin beharko du.
13.00etan suak itzaliko dira.
13:15ean epaimahaia osatu
eta irabazleak aukeratuko ditu.
Baldintza horiek betetzen ez
dituena, lehiaketatik kanpo
geratuko da.
Lehen sarituak 300€ jasoko
ditu, bigarrenk 180€ eta
hirugarrenak 120€.
600 lagunentzako lekua
egongo da bazkaltzeko.
Uztailaren 28 eta 29an
eta abuztuaren 1 eta 2an
bazkaritarako konfirmazioa
eta tiketen salmenta.
Menua: marmitakoa, postrea,
sagardoa eta kafea.

8 Astelehena

Seigarren baltsa lasterketa
Ordua: 17:30
17:00etan dike berriko esplanadan
egon behar da.
Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada
•
Baltsa bakoitzean zortzi
pertsona gehienez.
•
Gutxieneko adina 12 urte.
•
Ibilbidea: dike berriko
esplanadatik Altxerriraino
urez, eta baltsarekin oinez
Itsas Etxera.
•
Baltsek eskuz eginak
beharko dute.
•
Amaitutakoan baltsak
Kofradi zahar atzean utzi
edo gorde egin behar dira.
•
Sari-banaketa txosnetan.

9 Asteartea

Gazteen arteko IV. patatatortila lehiaketa
Ordua: 11:00
Antolatzailea: Udala
•
14 eta 18 urte arteko gazteek
har dezakete parte, binaka.

•
•

•
•

Antolatzaileek 4 patata, 5
arraultza, olioa eta gatza,
eta sua emango dituzte.
Parte hartzaileek eraman
beharko dituzte zartagina,
labana, sardexka, eta
osagaiak nahasteko eta
buelta emateko ontziak.
12:30ean bukatutzat
emango da txapelketa.
Epaimahaiak kontuan
hartuko du tortilaren itxura,
zaporea eta sukaldarien
janzkera (imaginazioa eta
originaltasuna).

25 Osteguna

Labradorreko Newman
Sound Abesbatza eta Easo
Abesbatzaren kontzertua
Ordua: 20:30
Lekua: Salbatore Deuna parrokia
Antolatzailea: Donostiako
Musika Hamabostaldia eta
Getariako Udala

Cristobal
Balenciaga
Museoa
Balenciaga parpailan barrena

erakusketa

Data: 2016ko martxoaren 19tik
irailaren 18ra
Hiru aretotan barrena 60 pieza
baino gehiago ikus daitezke:
jantziak, ehunak, irudiak, agiriak,
baliabide didaktikoak...
Cristobal Balenciaga. Legatu
denboragabea erakusketa
Data: 2016ko urtarrilaren 1etik
abenduaren 31ra
Cristobal Balenciagaren obraren
ezaugarri nagusiak agerrarazi nahi
ditu erakusketak, baita modaren
eta diseinuaren historiari egindako
ekarpena ere.
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TXOSNAGUNEA
ERREIBINDIKAZIOA ARDATZ,
JAI HERRIKOIAK BULTZATZEKO
Erlojuaren aurka aritzera ohituta daude Haritz Esteban, Unai Aldalur eta Asier Fernandez.
Uztaila aldapatsua izan dute, baina euren lasterketak zerikusi gutxi du Frantziako Tourrarekin.
Salbatore jaietako txosnen prestaketan dabiltza hirurak: Esteban eta Aldalur, Gazte
Asanbladaren elastikoarekin. Preso eta iheslarien aldeko txosnarena darama Fernandezek.
TESTUA ETA ARGAZKIAK
JON ANDER DE LA HOZ
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Berriz ere gainean ditugu
Salbatoreak. Zein da
txosnagunearen aurtengo
helburua?
Unai Aldalur: Herriko jaiei
bizipoza ematea. Udaletxeak
antolatutako ekintzen
alternatiba izan nahi dugu,
baina jendea partekatuz.
Festa parte hartzaileak
izatea, geronek antolatuak,
inori eskean ibili gabe.
Haritz Esteban: Urteetan,
alferrikako diru asko gastatu
da jai ofizialetan, bitartekari
batek ehuneko handi bat
kobratzen zuelarik. Gure filosofia
bestelakoa da: herritarrek urtean
zehar izandako ideiek festetan
isla izatea nahi dugu. Herriak
herriarentzat egindako festa
batzuk lortzea da nahia.
Asier Fernandez: Gure
txosnari dagokionez, hura
jartzeko helburua betiko
bera da. Preso eta iheslarien
egoera ez da aldatu, eta
haien aldeko aldarrikapena
egitea. Horrez gain, badirudi
orain gaia apur bat apalduta
dagoela, eta haien egoera
bisualizatzea da gure asmoa.
Nola prestatzen duzue guztia?
Aldalur: Gazte asanbladakook
bi hilabete eta erdi lehenago
presoen aldeko txosnarekin
biltzen gara, Udalari aurkeztu
beharreko proposamen
bateratua zehazteko. Bi txosnak,
toki berdinean egon arren,
funtzionamendu autonomoa dute.
Horregatik, paraleloki asanblada
irekiak antolatzen ditugu
gaztetxean, jendearen nahiak
zeintzuk diren jakiteko. Hala,
antolatzen diren ekintzetako
parte-hartzea bermatzen
da. Horiek egin ostean,
udaletxearekin biltzen hasten
gara, eta txosnako txandak,
lan taldeak... osatzen ditugu.
ARTZAPE · 2016ko uztaila

"Badirudi presoen gaia apur bat apalduta
dagoela, haien egoera bisualizatzea da asmoa"
Asier Fernandez

"Ez dakit jai alternatiboak diren, lehen akaso
bai, baina egun Udalaren programa eta gurea
bateragarriak direla iruditzen zait"
Haritz Esteban
Fernandez: Teknologia berriek
asko laguntzen dute, eta
whatsapp bidez komunikatzen
gara bi txosnetako kideok.
Jende asko gara, eta nork
zer egin duen azaldu behar
izaten da. Gero, bileretan,
funtzionamendu egokirako
oinarri bateratuak ezartzen
ditugu Udalera jo aurretik.
Esteban: Egitarauari
dagokionez, oinarri handi
bat aurreko urteetatik hartzen
da. Funtzionatzen duena
mantendu egiten da, nahiz
eta arriskatzeko joera ere
badugun, ideia berritzaileen
bila. Aurreko urteetako egiturak
aprobetxatzen saiatzen gara
Udalarekin biltzen zaretela
diozue: diru-laguntzarik
jasotzen duzue?
Fernandez: Udaletxeak ulertzen
du gunearen garrantzia,

eta laguntza bat ematen
du. Programan azaltzen da
zenbatekoa den kantitatea, eta
eskertuta gaude alde horretatik.
Aldalur: Diru-laguntzak
kontzertuetarako bideratzen
ditugu gehien bat. Ematen
diguten kantitateak baldintzatzen
du kontzertuen maila eta
kantitatea. Azkenaldian, justu
samar jasotzen ditugu eta
mailaz jaitsi behar izan dugu.
Esteban: Duela 15 urte
laguntzarik ez zegoen.
Gaztetxea txosna muntatzen
hasi zenean, 2008an, garaiko
Udal Gobernuak —EAJ— ikusi
zuen gazteok mugimendua
sortu genuela, eta laguntza
ematen hasi zen. Nire ustetan,
horretarako gakoa mugimendu
herrikoi zabal gisa funtzionatzen
asmatu izana da; adibide gisa,
txirrindulariek edo bestelako
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txosnek ez zuten halakorik
lortu. Gazteok herritar multzo
handi bat mugitu dugu,
eta Udala ohartu da festak
antolatzerakoan kontuan hartu
beharreko jendea garela.
Txosnaguneak ez du helburu
ekonomikorik?
Esteban: Txosna jartzearen azken
helburua oso ezberdina da bi
elkarteei dagokienez. Presoen
aldeko txosnak helburu ekonomiko
garbia du, senideei laguntzekoa.
Arazoa publiko egitea ere
lortzen dute plazan kokatuta.
Gazte asanbladaren txosnak
bestelako helburua du: Getariako
mugimendu honen presentzia
bertako jaietan bermatzea. Hala
ere, dirurik geratzen bada festen
amaieran, gaztetxean urtean
zehar egiten diren ekintzetara
bideratzen du asanbladak.
Fernandez: Egia da. Guk
presoengatik jartzen dugu

txosna, haien beharrei aurre
egiten laguntzeko: medikuak,
abokatuak, senideen
bidaiak... diru asko behar
da hau sostengatzeko.
Aldalur: Normalean, txosna
bera, edariak eta beste
ordaintzeko darabilgu
irabazitakoa, baina urte
batzuetan diru dezente lortu izan
da. Baina ez da inondik ere
helburua: Gaztetxeko ekitaldiak
%90 batean autofinantzatu
egiten dira, batez ere sarrera
bidez. Gero, egia da lokalean
hobekuntzak egin izan ditugula
diru horrekin: musika ekipo
berria, esaterako, zeina jaietan
txosnetara jaisten dugun.
Esteban: Bai, eta Gaztetxeaz ari
garela, adibide bat: udaletxeari
dirua eskatzean, badakigu
bueltan zerbait exijituko digutela.
Horregatik, dependentzia
ekonomikoa murrizten saiatzen

"Sakon aztertu beharreko gaia da: ezin da
eraso sexisten aurka tinko azaldu eta gero
bide eman diezaioken musika jarri"
Unai Aldalur

Iazko herri bazkariaren ondoren ateratako argazkia. /Getaiko Gaztetxea

gara, nahiz jakin argia eta
ura eurek ordaitzen dutela.
Kontuan hartu behar da herrian
ekitaldi gehien egiten dituen
mugimendua asanbladak eta
Noiznahi kolektiboak osatutakoa
dela, eta gure iturrietatik
edatea ez dela beti posible.
Nolakoa da bi txosnen arteko
harremana?
Fernandez: Gazteek indar
gehiago dute, festak beste era
batera bizitzen dituzte. Gu
helduagoak gara eta helburu
ezberdinengatik gaude hor...
eta noski, zenbait talka izaten
ditugu. Hala ere, guztiok
ezagunak gara eta harremana
ona da, elkar ulertzen baitugu.
Aldalur: Oro har, ona.
Adibidez, musika aparatua
txandakatu izan dugu, eta
haserreak baino gehiago,
jaien ikuskera diferenteak
dakartza gaizki ulertuak.
Zuen jai eredua zein da?
Erreibindikazioak lekua du zuen
gunean.
Esteban: Ez dakit jai
alternatiboak diren; lehen
akaso bai, baina egun
Udalaren programa eta gurea
bateragarriak direla iruditzen
zait. Militantziari dagokionean,
gure guneak bereizketa ororen
aurkako jarrera du: ez du
inolako sexismorik, homofobiarik
edo arrazakeriarik onartzen,
eta erasoak zer esanik ez.
Bereizketa ekonomikoa
murrizten saiatzen gara: tragoak
merkeagoak ditugu, edozeinek
ordaindu ahal izateko.
Aldalur: Hain justu, horixe izan
da arazo puntua azken urteetan:
jende bat kexatu izan da musika
komertziala edo letra sexistak
dituena entzun izan delako
noizbait. Sakon aztertu beharreko
gaia da, eta kontrolatu: ezin
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da eraso sexisten aurka tinko
azaldu eta gero haiei bide
eman diezaioken musika jarri.
Fernandez: Presoen aldeko
aldarrikapena egiteko jartzen
da bi txosnetako bat. Gainera,
gai horretan sentsibilizatutako
jendeak hartzen du parte, eta
militantzia erabatekoa da, gure
aldetik behintzat. Jai ereduari
dagokionean, parte-hartzailea
izatea da aldarri gorena.
Duela urte batzuk lekuz aldatu
ziren txosnak. Onerako, ala
txarrerako?
Esteban: Gunea bera 200
metro soilik aldatu da, eta
bistak ere antzekoak dira.
Lehengo lekua Euskal Herriko
pribilegiatuena zen, Kantauri
itsaso guztia aurrean genuen,
baina tabernen zirkuitotik
kanpo geratzen zen, eta jende
konkretu batek uko egiten zion
etortzeari. Alde horretatik, asko
hobetu da egoera. Goiko lekua
ere zoragarria da, eta lehen
inguratzen ez zen jende bat etorri
egiten da. Txosnagunea erabat
normalizatua dago, eta hori
txosnen garaipen txiki bat da:
herrian erreferente bilakatu da.
Aldalur: Behean erosoago
egoten zen, eta hobea zen
agertokia jartzeko... baina
Haritzek esandakoa, orain herrira
gerturatu da. Lehen aparteago
zegoen, eta guri behintzat,
izugarrizko lotsa ematen zigun
gerturatzeak. Orain, gazteenek
ezkutuan jarraitzen dute.
Bi progamak bateragarriak
direla diozue. Zein iritzi duzue
Udalaren jai ereduaz?
Esteban: Azken bospasei
urteetan ikaragarri aldatu
da egoera. Lehen pribatuan
prestatzen zuten eta partehartzea ere hiru ekitalditara
mugatua zegoen: konpartsa,
ARTZAPE · 2016ko uztaila

marmitakoa, eta Salbatore
Eguneko meza nagusia. Jendea
gustura zegoen hiru ekitaldi
zituelako eurentzat prestatuta,
ohartu gabe gainontzeko guztiak
ere eurek ordaindutakoak zirela.
Bilera irekiak egiten dira orain,
eta programa egiten parte
har daiteke. Uste dut pauso
garrantzitsua eman dela.
Aldalur: Gure gunera datorren
jendea gaztea da batez ere.
Udalarekin tirabirak izan
ohi dira ordutegia dela eta,
baina kontuan hartu behar da
Getariaren herri ereduak gazteak
ostalaritzara bultzatzen dituela;
%50 jatetxeetan, tabernetan... ari
da lanean. Hala, horrek festetan

gutxienez 1:00ak arte denak
lanean egotea dakar. Ezin da
planteatu 1:00etan irteten den
gaztea herriko jaietan 4:00etan
etxera joatea. Salbatoreak
guztionak dira, eta adostasunera
iristea garrantzitsua dela uste dut.
Fernandez: Udalak ikuspegi
zabala du: haurretatik hasi eta
zaharretaraino bete beharreko
espazioak ditu. Gazteei
dagokienean, guri proposamenak
egiten dizkigu, eta haien
espazioa kudeatzen ere uzten
digu hein batean, badakielako
gazteak bertan izango direla.
Bestalde, kontaktuak pasatzen
dizkigute; batukadekin
horixe egin dute aurten.

Besteik-pe.

Katraponan jartzen ziren lehen txosnak.

Taldeek oholtzatik duten bistetako bat.

Itziarren Semeak.

Itziarren Semeak taldeak iaz txosnetan emandako kontzertua.

23

ERREPORTAJEA

"Urtarokotasuna apurtzen ari da. Orain artean pentsatu izan
dugu ekainetik irailera soilik etortzen direla turistak, baina azken
urteotako datuek erakusten dute joera aldatzen ari dela".

ERREPORTAJEA

Bisitarien gorakada herrian

Testua
JON ANDER DE LA HOZ

Turismoa,
pozoindu daitekeen goxokia
"It was not a small fishing village?". Arrantzale herri txiki bat ez ote zen hau, alegia. Horixe
galdetu zuen, harrituta, uztaileko astelehen batean Getarian paseoan zebilen bikote irlandarrak. Ezusteko galderari zer erantzun ez zekien herritarrak baietz erantzun zion. Baietz...
baina neguan bakarrik, eta astelehenetik ostiralera.

T

urismoak hazkunde handia izan du Euskal Herrian
azken boladan, eta Getaria ez da salbuespena.
Datuek baieztatzen dute: urtebetean, urtarriletik
ekainera etorritakoen kopurua %34 hazi da. Bereziki
deigarriak dira 2016ko otsaila eta martxoko datuak;
aurreko urtearekin alderatuta, %228 eta %138
bisitari gehiago etorri da, hurrenez hurren. Turismo
bulegoko langile Nerea Kamiok azaldu du zergatia:
"Urtarokotasuna apurtzen ari da. Orain artean pentsatu
izan dugu ekainetik irailera soilik etortzen direla turistak,
baina azken urteotako datuek erakusten dute joera
aldatzen ari dela, nahiz eta udakoak ere etengabe
goraka jarraitzen duen".
Iaz, urteko lehen sei hilabeteetan 10.500 lagun inguru etorri
ziren herrira; aurten 14.050 izan dira. Hilabete guztietan
egin da gora aurreko urtearekin alderatuta, apirilean izan
ezik. Iazko Aste Santua hilabete horretan ospatu izanak
zerikusia du. Alabaina, 2016ko Aste Santuan 2015ekoan
baino %27 bisitari gehiago heldu da.
Kamioren ustez, zenbait faktorek baldintzatu dute
gorakada hori: "ETAk jardun armatua behin betiko utzi
izanak, adibidez, ikaragarri igo du bidaia agentziek
antolatutako txangoen kopurua". Horrez gain, azaldu
du merkatu berrien xerkak ere eragina izan duela.
Hala, oporrak beste urtaroetan dituzten herrialdeetako
bisitarien kopurua nabarmen hazi da: Japonia eta
Hego Koreatik etorri dira horietako asko. Azkenik, Done
Jakue bideko "frantses ibilbideak" duen saturazioak ere
erromes asko bultzatu du kostako ibilbidea hautatzera,
Zarautz bideko paseoan antzeman daitekeenez.
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Bestalde, Donostia2016 Kultur Hiriburutzak zerikusi
handia izan du inguruko herriek pairatutako
igoerarekin. Kamioren esanetan, "hiriak berez duen
ospeari estrategia instituzionala gehitu zaio; hau da,
Donostiako Udalak kongresu eta bileren turismoa
erakartzeko esfortzua egin du. Goi denboralditik kanpo
kokatzen ohitu da turismo mota hori, eta diru gehien
uzten duena izan ohi da, erosahalmen handiko jendea
delako". Zehaztu du kongresistak familiekin etorri ohi
direla maiz eta egonaldia inguruko herriak ezagutzeko
baliatzen dutela.

Pieza asko dituen puzzlea

Onurak edo kalteak, zer dakartza turismoak? Bisitari
asko jasotzen dituzten herri eta hirietan ohiko galdera
da, gaia puri-purian dagoenez. Zoru publikoaren
saturazioa, gentrifikazioa, karga gaitasuna... duela
urte gutxi ezezagunak ziren kontzeptuak pixkanaka
tokia egiten ari dira leku turistikoen egunerokotasunean.
Turismoaren bilakaeraz kezkatuta, plataforma ugari
sortu dira Venezia eta Bartzelona bezalako hirietan.
Urrutira joan gabe, turismoak Donostian duen inpaktua
neurtzen ari da Kamio Bartzelonako unibertsitate
batean. Ikerketaren zati handi bat Donostiako Parte
Zaharreko bizilagunei egindako inkestetan oinarritu
du, datu turistikoak albo batera utzita. Horrek
turismoaren inpaktu soziokulturala aztertzeko bide
eman dio.
"Txostena osatzeko dagoen arren, herritarren artean
iritzi gehienak antzerakoak direla ondorioztatu daiteke
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lehen begiratuan". Zehaztu du iritzi positiboak eta
negatiboak bildu dituela Donostian, eta ez direla
asko urruntzen gainontzeko hiri turistikoetan egindako
ikerketen emaitzetatik. Positiboen artean, bizilagun
gehienek lanaren sorrera azpimarratu dute: "Hori bai,
lanpostu prekarioak direla zehaztuz". Negatiboen
artean, berriz, zaratak eta lur publikoaren saturazioak
bildu dituzte kexa gehien. Bestalde, donostiarren
ustez, Udala arazoei adabakiak jartzera mugatzen

da. Ordenantzak arazoa ohiko bihurtu ostean lantzea
dute horren sintomatzat.

Zoru publikoaren saturazioa,
gentrifikazioa, karga gaitasuna...
duela gutxi arte ezezagunak
ziren kontzeptuak lekua egiten
ari dira leku turistikoetan
Zoru publikoaren saturazioa gentrifikazioarekin lotu
du Kamiok: "Negozio turistikoa errentagarritasun
handikoa da. Horrek inbertsore handiak erakartzen
ditu, eta negozio ezberdinekin betetzen da, demagun,
Donostiako Parte Zaharra. Bertakoek alde egin
behar izaten dute, ezin dituztelako inbertsore horien
kopuruak ordaindu bertan bizitzen jarraitzeko. Behin
hori gertatuta, janari, okindegi, arropa eta bestelako
denda txikiak desagertzen joaten dira, supermerkatu,
taberna eta souvenir denden mesedetan".

Bi urtez, utarriletik ekainera turismoak izandako bilakaera erakusten du grafikoak.

Horrek identitate galera dakarrela zehaztu du, eta
etorkizunean sortzen dituen arriskuez ohartarazi:
"Bisitariak lekuko berezitasunaren bila bidaiatu ohi du,
eta horren lekuan arima gabeko herri bat aurkitzen
badu, arrisku handia dago gehiago ez itzultzeko".
Bartzelonan gehien saltzen dena txapel mexikarra
izatea jarri du horren adibidetzat.
Azken urteetako egunkarietan turismoarekin lotutako
albisteak aztertuz gero, ikus daiteke ohikoak bilakatu
diren zenbat hitz agertzen direla. Boom, arrasar
edo récord dira haietako hiru. Ez da gutxiagorako:
Donostiako hotel, pentsio, eta bestelakoetan
1.000.000 lagunek egin zuten lo 2015ean, aurrez
ezarritako 500.000 pertsonen langa erraz gaindituz.
Kamioren esanetan, baina, arazo handiena da bertako
auzo guztiek ez dutela bisitari karga bera, eta oso
kontzentratua dagoela zonalde batzuetan. Neurri
txikiagoan bada ere, Getarian ere gertatu daitekeela
ohartarazi du.

Kale Nagusia, herritar eta turisten topagunea.
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Turismo jarduerak aurrera egitea begi onez ikusten du
teknikariak, baina azpimarratu du oreka beharrezkoa
dela. Horretarako, karga gaitasunari garrantzi handia
ematen dio: hiri edo herri batek zenbat jende hartzeko
gaitasuna duen kalkuluari, alegia. Beharrezkoa deritzo
azterketa hori egiteak, baldin eta turisten eta herritarren
arteko bizikidetza osasuntsua lortu nahi bada.
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Publizitate tarifak
Tamainak
4,3 x 4
9x4
13,6 x 4
9x8
13,6 x 8
orri erdia

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

Jarri
publizitatea
ARTZAPEn!!!

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

