
 

Talde motorra 
 

2022ko Lehorreratzerako proposamenak zehaztuz 

ELKANOREN LEHORRERATZEA 1	

Bileren egutegia

1.  Urtarrilak 26 asteazkena, 
18:00-20.00 Udalean

2.  Otsailak 9 asteazkena, 
18:00-20.00 Udalean

3.  Otsailak 23 asteazkena, 
18:00-20.00 Udalean

4.  Martxoak 9 asteazkena, 
18:00-20.00 Udalean

* Oharra: saio hauetakoren bat 
baliatuko da tripulatzaileekin 
bilera bat egiteko, eta aurrez 
zehaztuko dugu talde motorrak 
bere osotasunean egon behar 
duen, edo ez. 
 

Zer landu eta zehaztu behar dugu saio horietan?

4 gaietan jarriko dugu fokua:
•  Ekitaldiaren kontakizunean eta antzezpenean 2022ko edizioan 

barneratuko diren aldaketak.

•  Partaidetza- eta parekidetasun-arloetan emango diren  
urrats/aldaketak: tripulatzaileekin bilera, zerbait gehiago?

•  Ezagutzaren pedagogia eta sozializazioa areagotzeko zerbait 
egingo den, eta baiezko kasuan zer: bestelako euskarriak, eta abar.

•  Logistika arloan zerbait desberdina aurreikusi behar den, aurrekoak 
kontuan hartuz.

Talde motorreko partaideak:
•  Getariako Udala: Haritz Alberdi, Ibon Gereka, Iosu Mugika, Aitor Urresti, 

Marivi Aranguren, Erun Ortiz
•  Herritarrak: Marian Aizpuru, Beñat Aristi, Maialen Gereka, Gaizka 

Gorostiaga  
•  Elkano Fundazioa: Rafa Zulaika
•  Prometea lantaldea, erraztaile lanetan



 
2022ko Lehorreratzerako proposamenak zehaztuz 

Kontakizuna eta antzezpena: zenbait mezu indartu. Nola? 
 

ELKANOREN LEHORRERATZEA 2	

Kontakizuna eta 
mezuak

Zer berria/desberdina egingo dugu 2022an? 

Orain arteko ideiak 1 atala: 
portua-eliza

2 atala:  
eliza

3 atala: 
elizatik gora

Megafonia 
bidez

Beste modu 
batzuk

1. Elkano nolakoa zen 
(dakiguna): 
euskalduna, itsas-
merkataria, itsas-
nabigazioan ezagutza 
zuena, egiteko era jakin 
batzuk zituena…

2. Getariako herriaren 
presentzia eta izaera, 
garai hartan.

-  Portua zein kaleak 
“jantzi” 

3. Merkataritza-helburua 
izan zuen espedizioa 
izan zela.

-  Espezie eta 
antzerakoak baliatu

4. Bidaiari ekiterako, eta 
bidaian bertan, 
eskifaiak jakintza eta 
ezagutza asko zuela –
orientazioa eta abar-.

-  Marinelek, kateen 
ordez, bestelako 
elementu batzuk 
erakustea: itsas-
mapak...

5. Elkanok kapitaitza 
hartutakoan talde-lana 
zaindu zela, eta 
marinelen artean 
harreman demokratiko 
edo horizontalak  eman 
zirela. 
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Kontakizuna eta 
mezuak

Zer berria/desberdina egingo dugu 2022an? 

Orain arteko ideiak 1 atala: 
portua-eliza

2 atala: 
 eliza

3 atala: 
elizatik gora

Megafonia 
bidez

Beste modu 
batzuk

6. Elkanok 
egindakoagatik jaso 
zuela 
errekonozimentua: 
armarria; eta Getariako 
herriak aitortzen diola 
mundubiraren lorpena 
espedizioari.

-  Elkanok 
erregearengandik 
jaso zuen armarria 
elizako pasartean 
barneratu. 

7. Mundubirak ekarri 
zuena: balentria, 
aniztasuna, elkar-
ezagutza zabala, 
kultura desberdinen 
lotura…

-  Kartela.
-  Egungo karrozen 

ordez, 
kontinenteen 
aniztasuna islatuko 
duten delegazioen 
ideia esploratu

8. Munduari bira eman 
ostean ontzian 18 
marinelez gain 3 
indigena ere etorri 
zirela; eta Cabo Verden 
12+1 geratu zirela. 

-  18+3 marinel 
itsasontzian.
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Kontakizuna eta 
mezuak

Zer berria/desberdina egingo dugu 2022an? 

Orain arteko ideiak 1 atala: 
portua-eliza

2 atala:  
eliza

3 atala: 
elizatik gora

Megafonia 
bidez

Beste modu 
batzuk

9. Mundubirak, argiez 
gain, itzalak ere izan 
zituela: sufrimentua, 
gatazkak, eraginak… 
maila eta dimentsio 
desberdinetan: 
eskifaian, zain geratu 
zen herrian, topatutako 
beste herrialdeetan, 
espedizioan zehar…


