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ARETXABALETAKO TOKIKO MONETA: EZKURTXOA 

 

Tokiko moneta, ekonomia birtokiratzeko eta ekonomia lokala indartzeko tresna 

eraginkorra dela frogatu dute mundu zabalean garatu diren hainbat esperientziak:  

Chiemgauer-a (Alemanian), Sol Violette-a (Toulousen, Frantziar Estatuan), Bristol 

Pound-a (Erresuma Batuan), Toronto Dollar-a (Kanadan), Wir Sistema (Suitzan) 

edota Euskoa (Euskal Herriko iparraldean). Jakin ere badakigu, Mondragon 

Unibertsitateko Lanki ikertegiaren gidaritzapean eta Gipuzkoa Foru Aldundiaren 

babespean, Debagoienean Tokiko moneta zirkulazioan jartzeko ekimena martxan 

dagoela.  

 

Eskualde mailan moneta sozial osagarri bat gizarteratzeak edukiko lukeen 

potentzialitatea azaldu ziguten Lanki-ko langileek behin-behineko txosten baten 

bitartez. 

 

Aurkeztu ziguten txosten horretan, besteak beste, honako potentzial hauek aipatzen 

zizkiguten:  

 

 Herriko ekonomia indartzeko bitartekoa da.  

 Kontsumoari orientazio kontziente eta eraldatzailea emateko ahalmena du.  

 Garapen eredu berri bat sustatzeko ahalmenaz gain, eredu ekologikoagoa 

eraikitzen laguntzen du.  

 

 

 



 Eta herritarrak egoeraren kontzientzia hartzen laguntzen duelako, era horretan 

ere, jarrera arduratsuagoak eta parte hartzaileagoak sustatzen ditu; egitasmo 

hezitzailea ere bada, beraz, tokiko monetaren prozesua.  

 

Txostena irakurri eta azalpenak entzun ondoren, kontu potolo baten aurrean 

geundela ohartu ginen  segituan, eta aitortu beharra daukagu, gure ezjakintasuna 

tartean, nahiko galduta ere sentitu ginela.  

 

Begirada Aretxabaletarantz ezarri, eta, noski, pretentziosoak izan gabe, bi ondorio  

nagusi atera genituen: alde batetik, moneta lokalak beste potentzial batzuk ere izan 

zitzakeela, eta bestetik, moneta “pertsonalizatu” egin behar genuela, hau da, geurea 

egin, atxabaltarrena eta Aretxabaletarako, bai diseinuan eta izenean, baita helburu 

eta prozeduran ere. 

 

Eta txostenarekin batera, asmoak ere kajoi batean aparkatu genituen, harik eta 

Lanbide Eskolako zuzendariak, Rikardok, 3 dimentsiotako inpresora bat erakusteko 

gonbita luzatu  eta agian zerbaitetarako erabili genezakeela esan zigun arte. 

 

Eta hortik aurrera dena katai baten moduan etorri zen: inpresorak egiten dituen 

“sorginkeriak” ikusi genituen; Asier irakaslea, proiektuaren eta inpresoraren egilea, 

ezagutu genuen; monetaren ideia bururatu; Aretxarteko lehendakariak, Idoiak, 

monetari ezkurtxo izena jarri,... eta gaur arte.  

 

 

 



Eta zuek ere katai horri heltzea espero dugu.  

Testuinguru honetan eta ondorengo lerroetan, Pagia Ezkurtxotan izeneko Herri 

Proiektuaren ezaugarri nagusiak zuekin konpartitu nahi ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HERRI PROIEKTUA: “PAGIA EZKURTXOTAN” 

 

IZENA: PAGIA EZKURTXOTAN 

NORI ZUZENDUA: LEHEN HEZKUNTZAKO HIRUGARREN ZIKLOKO 

GAZTETXOEI ZUZENDUA. 

PARTE-HARTZAILEAK: “IEFPS Aretxabaleta Lanbide Eskola GLHBI”, 

KURTZEBARRI ESKOLA, ARIZMENDI-ALMEN, ARETXARTE ETA 

ARETXABALETAKO UDALA. 

 

Pagia Ezkurtxotan Herri Proiektua, jarduera didaktiko baten integratzeko 

asmoarekin sortu da, eskolei laguntzeko jaioa, alegia.  

 

Ikasleen garapenean laguntzeko eta oinarrizko konpetentziak garatzeko ikaskuntza –

irakaskuntza prozesuari buruzko ikuspegi konstruktibistan oinarritzen da. 

 

Konstruktibismoaren kultura pedagogikoaren ikuspegian eskola-eredu irekia behar 

da, sinergiak sortzeko eta inplikatutako alderdi guztiekin lankidetzan aritzeko prest 

dagoena.  

 

Errealitatea ulertzeko bitartekari dugu gure ezkurtxoa. Jostailua balitz bezala, 

jolasaren bidez testuinguru erreal baten –herriko dendetan- esperimentatzeko eta 

praktikatzeko egoeran jarri nahi ditugu ikasleak. 

 

Ikasketak esanguratsuak, iraunkorrak eta funtzionalak izan daitezen, ikasketek 

ikasleak bizi duen eguneroko errealitatearekin eta testuinguruarekin lotura izatea 



garrantzizkoa denez, eskolak planteatzen dituen jardueretarako gertuko ingurua, 

eguneroko egoerak, profesionalak… kontuan hartu, eta neurrian-neurrian, esan 

dugun bezala, eskolei lagundu nahi izan diegu ekarpen xume honekin. 

 

Ikasleak izango dira oinarri gure proiektuan, eta begi bistakoa da beren parte hartze 

aktiboa bultzatu nahi dugula. 

 

Horretarako, ikasleen ezaugarriak, garapen maila, beharrak, adina, ikasteko moduak, 

interesak, motibazioak… hartu ditugu kontuan esku artean duzun proiektutxoa 

diseinatzerako orduan. 

 

Gaur egun ukaezina da errealitatearekin lotura duten ikasketak esanguratsuagoak 

eta iraunkorragoak direla ikasleentzat.  

Beraz, Aretxabaletako gaztetxoen bizipenean, esperientzian eta jolasen 

testuinguruan txertatutako ikas prozesua sendotu nahi du Udalak Pagia Ezkurtxotan 

Herri Proiektuaren bitartez, ikas-irakaskuntzaren eraikuntza elkarlanaren bidez 

jorratuz. 

 

ARETXABALETAKO LANBIDE ESKOLA 

Ezkurtxoak Aretxabaletako Lanbide Eskolan egiten dira 3 dimentsiotako 

inpresorarekin. Asier, Labide Eskolako irakaslearen laguntza ezinbestekoa izan da, 

inpresorak martxan jartzeko eta txanponak egiteko: inpresorak muntatu internetan 

dagoen “Rep-rap” proiektutik jaitsitako informazioarekin, txanponaren diseinua eta 

abar.  



Aretxabaletako Lanbide Eskolarekin Udalak, harreman sendoa eta emankorra du. 

Eta honen pieza klabe bat eskolako Rikardo Lamadrid elkarlanerako duen jarrera 

positiboa goraipatu nahiko genuke. 

Hiru ezkurtxo izango ditugu gaztetxoen artean banatzeko: 

Euro batekoa. Gorri kolorekoa. 

2 eurokoa. Berde koloretakoa. 

Eta azkenik, urdina, 10 eurotako ezkurtxoa. 

Momentuz 200/300ezkurtxo banatuko ditugu ikasleen  artean. 

Euroak ikasleen artean banatuko dituzte tutoreek.  

Ikastetxeek erabakitzen dute noiz den momenturik egokiena.  

Pagia, ezkurtxotan banatuko da ikasleen artean.  

Aretxabaletako dendetan soilik erabiltzeko aukera dute- litxarreria dendetan -Guztia 

gastatu beharko dute, dendariak ez du gainerakorik  itzuliko (momentuz, agian 

aurrera begira ..). 

Dendariek Udaletxera jo beharko dute ezkurtxoak eurotan jaso ahal izateko. 

 

EZKURTXOA, gure monetaren izena; nondik dator 

Aretxabaleta, herri izen gehienak bezala, toponimo bat da, eta bere osagaiak nahiko 

gardenak dira: 

aretx+zabal+eta. Dirudienez, aretx hitzak egungo adieraz gain, 'haritz' 

"Quercus sp", 'zuhaitz' esangura ere esan zuen. Amaieran dugun -eta atzizkiak 

esanahi desberdin bi izan ditu, lokatibo hutsa edo lokatibo-pluralizatzailea. Beraz 

'haritz zabalen lekua' edo 'haritza zabalaren lekua' da itzulpena.  

Aretxabaleta, “haritza zabalaren lekuan” sortzen den monetak ezkurtxoa izan behar 

duela begi bistakoa da, haritzak, nola ez,  ezkurrak ematen baitu. 



Aretxabaleta, herri moduan aspaldian ageri da Leintz Ibarrean Eskoriatzarekin batera 

1630an banatu ziren arte. 

 

 


