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Mila esker, urtekaria osatzen lagundu diguzuen guztioi.

Añorga, 2015eko uztaila
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LEHANDAKARIAREN
AGURRA

Añorgako urtekari honetan lehen hitzak idaztea 
ohore bat da niretzat. Idazten hastera nindoala 
etorri zaidan lehen pentsamendua izan da nola 
irakurtzen nituen amonak ondo gordeta zituen 
bilduma bihurtuta zeuzkan eskolarrak txikia nin
tzela, lurrean eserita irakurri nituen erdara zahar 
horretan, aitonak Nanu firmapean idatzitako 
hainbat erreportaje. Hurrengo oroitzapena da 
festen atarian egunero soziedadean sartu eta 
aldizkaria hartzeko prest zegoen edo ez ze
goen galdetzea, ikastola bukatu eta festak has
tea horren luzea egiten zitzaidan...

Baina Lehendakariaren agurra omen da idatzi 
beharrekoa orrialde honetan. Lehenengoz eske
rrak eman nahi dizkiot kargu hau hartzera ani
matu nindutenei eta baita lanean hasi eta gero 
egunero animoak ematen ari direnei. Ikaraga
rria da Elkartea eta Añorga aurrera ateratzeko 
jende askok egiten duen lana, kontaezina, ikus
ten ez dena eta balora ezina. Baina badaude 
bi pertsona nire ezker eskuin besoak direnak, 
bata memoria amaigabeko pertsona eta bestea 
praktikotasuna momenturo bilatzen duen pert
sona. Hauei esker doa Añorgako burokraziak 
xuxen. 

Gustatuko litzaidake hurrengo urteko Jolas Etxea 
txapelketa frontoiko estalpearekin jokatzea eta  
festetarako euria eginez gero gune ireki baina 

estali bat izatea, horretan egingo dugu lan ur
tea bukatzeko gelditzen diren hilabeteetan, ez 
da erraza izango eskatzen dizkiguten baimen 
guztiak lortzea baina borrokatuko dugu.

Dirudienez bulebarizazioa aurrera 
doa, oso garrantzitsua iruditzen zait 
proiektu hau, alde batetik Añorga 
txukundu eta arkitektonikoki asko 
hobetuko duelako, baina batez ere 
Añorga eta Añorga Txiki elkarrengan
dik gertuago egongo direlako, denok 
baikara Añorga.

Azkenik esan, ikaragarria izan 
dela aurtengo denboraldia, ga
raipenez betea baina orain uda 
garaian gaude eta festetarako 
prestatu behar garela, Añor
gatarrok horren maiteak ditu
gun Karmenak ospatzeko. Zer 
izango zen Añorga Karmenik 
gabe? Ezin imajinatu. Har eza
zue festa umorez, errespetuz 
eta lan pixka batt egiteko go
goarekin, festak lan askoren 
emaitza baitira. AÑORGA 
AUZOLANEAN ERAIKIZ!

AUPA AÑORGA!!!

Agurtzane Manterola
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LARUNBATA 11 
KUADRILEN EGUNA

08:00 Oilasko biltzaileak auzoan zehar 
09:30 Gazteen Krossa 
10:00 Añorgako III Kross Herrikoia 
11:00 Krossaren sari banaketa 
12:00  Ezkonberri zaharren argazki erakusketa 
12:00 Paella prestaketa 
12:30 Oilasko biltzaileei ongi etorria 
14:00 Koadrilen arteko bazkaria 
15:55 Koadrilen argazki erraldoia 
16:10 Mus txapelketa azkarra 
16:10 Kuadrilen arteko triviala 
17:15 Frontenis txapelketaren finalak 
18:15 Pilota goxoko txapelketaren finalak 
19:00 Zementonen jaitsiera 
19:10 Bandera igoera Eonian        
           elektrotxarangarekin 
21:45 Koadrilen afaria Jolas Etxean 
00:00 Ingo al deu? taldearekin dantzaldia 
03:00 Labezomorro erraldoia 

IGANDEA 12 
JUBILATUEN EGUNA

10:00 Jose Manuel Iribar I memorialaren finalak 
10:30 Xakea 
11:30 Meza nagusia 
12:15 Gure Kabia abesbatzaren emanaldia  
           elizan (meza eta gero) 
13:00 Jubilatuen batzar nagusia 
14:00 Jubilatuen adiskidetasun bazkaria 
17:30 Arkaitz dantza taldearen emanaldia

 
ASTEAZKENA 15 
KARMEN BEZPERA EGUNA 
 
18:30 Erraldoi eta buruhandiak 
19:00 Salbea 
19:30 Sardina jate herrikoia eta sagardo  
          dastaketa Olaizola Sagardotegiaren  
          eskutik 
21:00 Neskaz Esluz binaka partida. 
          Jone Goiri  Jone Aranguren / Arrate  
          Gaztelu   Amaiur Holgado 
22:00 Joko Garbi partida. 
          Ander Iruretagoiena  Josu Aizpurua / 
          Joseba Aizpurua  Unai Azpiroz 

UZTAILAK 11, 12, 15, 16, 17, 18 ETA 19
AÑORGAKO FESTAK
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OSTEGUNA 16 
KARMEN EGUNA

09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin 
10:30  Duatloi herrikoia (bote eta igela) 
11:00 Meza nagusia 
13:00 Herri soka dantza 
17:00 Eskalada ikastaroa haurrentzat 
           Frotoi Atzean 
18:00 Brokel dantza 
           Arkaitz Añorgako Dantzarien eskutik 
19:30 Bertso saioa frontoian. 
          Agin Laburu, Alaia Martin, Izarne   
          Zelaia eta Unai Gaztelumendi 
22:00 Sorpresa Jaialdia 
01:00 Karaokea gaztetxean 
 
 
OSTIRALA 17 
UMEEN EGUNA

10:00 Umeentzako jokoak eta puzgarriak 
16:00 Puzgarriak 
17:00 Umeentzako merendola 
17:30 Ur jokoak 
18:00 Mozorro festarako prestaketak 
18:30 Erraldoi eta buruhandiak 
19:00 Egan musika taldearen emanaldia 
20:00 Haurrentzako mozorro festa 
21:30 Orikiz mozorro festa 
23:00 Dantzaldia Egan taldearekin 
23:00 Zezen suzkoa 
23:00 Rock kontzertuak zine kanpoan 
          Pelax & Cowboys Orchestra, 
          Ganorabakuek eta Blaka

LARUNBATA 18 
GAUPASA EGUNA

09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin 
11:00 Artisau erakusketa 
11:30 Tiroz karabina txapelketa 
12:00 Bakailao prestaketa eta sagardo  
           dastaketa Rufino Sagardotegiaren eskutik 
16:30 Artisau erakusketa 
17:00 Haurren danborrada 
18:30 Ginkana haurrentzat 
19:45 Danborrada nagusiaren irteera 
23:00 Iratzar taldearekin dantzaldia 
23:45 Zezen suzkoa 
00:15 Rock taldeen kontzertua gaztetxean. 
           Mundu umplug the ramones 
00:30 Danborrada nagusiaren emanaldia 
01:00 Kontzertuak frontoian. 
           Iratzar, La Jodedera eta 
           Tajon prieto y los kuajolotes

 
IGANDEA 19 
AÑORGA KKE EGUNA

10:00 Añorgako erraldoi eta 
           buruhandien VIII. topaketa 
10:00 Bolo tiraketa (Izen ematea 11:30 arte) 
10:00 Haurren bolo tiraketa 
12:00 VI Patata tortila lehiaketa 
           (tortilak etxetik ekarri behar dira) 
13:00 Erraldoien erakusketa frontoian 
14:00 Elkarteen arteko bazkaria Jolas Etxean 
16:30 Jolas Etxea LIX. pilota 
           txapelketaren finalak 
19:00 Erraldoi eta buruhandiak 
20:30 Bokatak Jai Batzordeen 
           alde Jolas Etxean 
22:00 Bandera jaitsiera. 
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ELKARTEAREN
AGURRA

Zorionak Añorga!! Uztaila iritsi zaigu eta 
urteko errepasoa egitera gatozkizue! 
Lehenik eta behin eskerrak eman nahi 
dizkiogu 25 Geltokiari auzoko komu

nikazioan eta bereziki euskararen alde egiten 
ari den lanarengatik, eta ozen esan nahi dugu 
beraiek gabe ezinezkoa litzatekeela aurtengo 
aldizkaria aurrera ateratzea, 25 Geltokia bai
ta egun, urtekaria aurrera ateratzeko motore 
nagusia.

Legezkoak direnak aipatuta, aurtengo errepa
so globalari ekingo diogu:

20142015 denboraldia aldaketa mordoare
kin etorri da, besteak beste Lehendakari al
daketa izan zen irailean, eta Agurtzane Man
terolaren gidaritzapean martxa polita hartu 
du Elkarteak. Segituan egin ditu bere Añorga 
KKEk eguneroko funtzionamendurako behar 
dituenak.

Baina hilabete lehenago, 2014ko abuztuan, 
agindu genuen Futbol Zelaiaren harmailen 
berritzeari ekin genion. Auzo lan ederra izan 
zen hura, eta bost urte geroago berreskuratu 
genuen Antxon Ayestaran Kultur Etxerako pa
sabidea, harmailak txukuntzeaz gain noski.

Berrikuntzetako bat Futbol Koordinatzaile be
rriaren etorrera izan da. Segituan jarri zen 
burubelarri Jon Zabaleta Jauna, eta denbo
raldia prestatzearekin batera Zineko aldage
letako bat lesioak gainditzeko Berreskurapen 
Gela bilakatu zuen Imanol Loidi, Kepa Eskort
za, Fernando Hernandez eta beste hainbaten 
laguntzaz auzo lanean. Denboraldi bikaina 
burutu du aurtengo futbol atalak aurrerago 
irakurriko duzuen moduan, baina Zuzendarit
za Batzarrak bereziki zoriondu nahi ditu Jon 
Zabaletaren gidaritzapean lanean ari diren 
guztiak Elkartearen baloreak transmititzen 
fin aritu direlako. Horren adierazle dira Do
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nostiako hainbat tokietatik etortzen ari diren 
haurren gurasoek ematen dizkiguten mezuak, 
tartean, “Euskararen gaia lantzen ari zaretela 
entzun dut” edo “lan taldea eta kiroltasuna sus
tatzen duzuela lehiakortasunaren gainetik esan 
didate” bezalako esaldiak iritsi zaizkigu eta. 
Zorionak denoi!

David Arozena hasi zen neskato mordoarekin 
pala irakasten eta oso gustura daudela esan 
daiteke. Pilota sailak emakumezkoak ikusiko 
ditu palan oraingoz eta espero dezagun pilo
tan ere lehen bailehen.

Aurreko urteko aldizkarian aipatu bezala, 
Udalarekin batera lau entrenatzaile aritu dira 
haurrei euskarazko formakuntza bermatzeko 
ikastaro pilotu batean. Emaitzak ezin hobeak 
izan dira eta aurrera pauso izugarria dela iru
ditzen zaigu, horregatik datorren denboraldian 
Elkarteko ia entrenatzaile guztiek hartuko dute 
parte ikastaro horretan, eta formalki esan aha
lko dugu Añorga KKEn euskara hutsean kirola 
egitea bermaturik dagoela. Bereziki eskertu 
nahi ditugu aitzindariak izan diren Mintxo Be
negas, Mikel Urdangarin, Lander Garcia eta 
Hanot Zabaleta, eta laguntza teknikoa eman 
diguten Alex Aisa Udaletik eta Haritz Olagoi 
Ekin enpresatik. Zorionak!

Hurrengo urteari begira hainbat arlo ditugu 
zabalik. Lehenetsien artean bi proiektu izuga

rri handi ditugu erronka gisa: Frontoiko estal
kia eta Bulebarizazioa. Biak ala biak buru
tuko dira 20152016 denboraldian zehar 
Donostiako Udal berriak eta Cemento Rezo
lak trabarik jarri ezean. Frontoiaren kasuan, 
160.000€z lagunduko digu Donostiako 
Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
eta porlanarekin bide lagun dugun Cemen
to Rezolak. Esan dezakegu 1949az geroztik 
Añorgan izango den aurrerapauso nagusia 
izango dela, garai batean aitzindari izan zen 
Frontoia gaur egungo beharretara egokituko 
baita. Bestalde, auzoaren bizi kalitatea ho
betuko duen bulebarizazioa hastear da, eta 
espero dezagun 2016ko aldizkarian egi bo
robila izatea.

Aurtengo agurrari amaiera emateko azken bi 
urteetan alfabetoko letrekin idatzi ezin den lan 
ikaragarria egin duen Jose Ignacio Garcia 
Narvarteri eskerrak eman nahi dizkiogu. Isil
pean egin du lan, musutruk eta bihotzez. Añor
ga KKEren historia bitan luzatu beharko litzate
ke urtez urte eskerrak emanez egin duenaren 
erdia ordaintzeko. Sinistu izan dugu pertsonak 
ordezkagarriak direla baina huts handia suma
tuko dugu uztailetik aurrera, beraz, MILA ES
KER KOTXEKOTXE ETA DISFRUTATU MEREZI
TAKO DENBORAZ!

Besterik gabe, ondo pasa festetan baina pasa 
gabe!
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Aipatzekoak dira Klubeko mutilen lehen tal
deak lortu dituen sariak, izan ere, bere 
ligako txapeldun geratu ondoren, finala 
irabazi eta Euskal Ligarako txartela es

kuratu baitzituen. Horretaz aparte aurtengo be
rrikuntzetako batek, Erregional taldeak alegia, 
bere helburu nagusia bete eta Gorengoen Mai
lara igo da, Gipuzkoako txapelketa irabaziz. 

Neskak ere ez dira atzean geratu eta kade
te 1. mailak, ohorezko kadeteak eta territo
rialekoak ere Gipuzkoako txapeldun  izan 
dira. Azken hauek gainera Euskal Ligarako 
txartela eskuratu dute. Lorpen handiak dira 
geure jokalariek eskuratu dituztenak. Asko 
disfrutatu dugu zuekin neskamutilak. ZO
RIONAK. 

akke akkefutbola

FUTBOLA
2014-2015 futbol denboraldia ezinhobea izan da Elkartearentzat. Sailean 

berrikuntza nabariak izanagatik,egiten dugun balorazioa oso positiboa 
da.Talde guztiek beraien helburuak bete dituzte eta horrela bost Gipuzkoako 
txapelketa irabazi ditugu.Txapelketa horietatik hiruk mailaz igotzearen saria 

eduki dute gainera. Añorga KKE ko futbol saila zorioneko dago.
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2. MAILAKO NESKAK Nesken lehen taldeak 
denboraldia meritua duen zazpigarren pos
tuan amaitu du, beti ere, oso lehiakorra den 
nazional mailako bigarren kategorian. Taldeak 
hainbat aurpegi berri izanagatik (bai jokala
ri eta entrenatzaileen artean) txukun moldatu 
da, mailak duen exigentzia kontuan hartuta. 
Gustura sentitzeko arrazoiak badituzten arren 
kopan urrun iristeko asmotan dihardute gaur 
egun. Oraingoz finalerdietarako txartela esku
ratu dute eta bertan San Ignazio talde bilbo
tarraren aurka neurtuko dituzte indarrak Unai 
Martinezenak. Finalean Athletic edota Bizke
rre bizkaitarrak aurki ditzakegu, beraz ez dute 
lan makala gure neskek. Lerro hauetatik esker
tu nahiko genieke jokalariei haien jarrera eta 
konpromisoagatik, urtean zehar bidai luzeak 
eduki baitituzte. Hala nola, Zaragoza eta Bur
gosera bidaiatu behar izan dute eta hori beti 
nekeza suertatzen da. Añorgako talde errefe
rentea gazte eta osasuntsu dago eta hori ez 
da gutxi. Hurrengo denboraldira arte neskak. 

NESKEN TERRITORIALA Senior mailari neu
rria bikain hartu eta hauek ere Gipuzkoako 
Txapeldun bilakatu ziren igoera fase luze eta 

gogor baten ondoren. Taldea oso gaztea da 
eta harrigarria izan da senior mailan ema
tera iritsi diren nibela. Maila handiko futbo
laz gozatzeko aukera izan dugu Dani eta 
Jon Basurtoren neskekin eta horretaz aparte 
aipatzekoa izan da taldean egon den giro 
jatorra, arrakastaren arrazoi nagusienetako 
bat seguruenik. Hauen festa ere ez zen nola
nahikoa izan, añorgan egindako afari eder 
batean  primeran pasa baitzuten. Hurrengo 
denboraldian Euskal Ligan arituko dira eta 
horrela AKKE k bere bigarren taldea nazio
nal mailako hirugarren mailan kokatu du, 
lorpen handiak dira horiek. Etorkizuna ber
matuta dugu zuekin neskak. Zorionak.  

NESKEN OHOREZKO KADETEA Aurreko 
taldearen denboraldia goraipatu ondoren, 
zer esan dezakegu talde polit honi buruz. 
Hauek ere Gipuzkoako Txapeldunak izan 
dira, meritu ikaragarria duen denboraldian. 
Tolosa, Eibar edota Lagun Onak bezalako 
talde indartsuen aurretik ipini eta denbo
raldia 63 punturekin amaitu dute, zenbaki 
handiak beraz. Handiak zenbakiak, handia 
taldea. Urte ikusgarria egin ondoren merezi

akke akkefutbola
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tako atse dena hartu eta ziur gaude hurrengo 
urteei begira lanean gogor jarraitzeko asmo
tan direla. Aupa Neskak, Zorionak.  

NESKEN 1. KADETEA Talde oso gaztearekin, 
Gipuzkoako txapeldun izendatu ziren joan 
den maiatzaren 30ean Zestoan jokatu zen fi
nalean Asier Oiz en neskatoak. Meritu handia, 
modalitate berria ezagutu baitute eta hobeto 
ezin izan dira moldatu. Denboraldi biribila 
beraz talde eder honentzat, etorkizunean zere
sana emango duen generazioa, langilea eta 
maila handikoa, erraz konformatzen ez den 
horietakoa. Zorionak. 

NESKEN INFANTILA “A” Bigarren urteko nes
kek denboraldi txukuna burutu dute eta lehen 
fasean beraien multzoko liderrak izan ondo
ren, bigarren fasean  Gipuzkoako Txapelke
tarako finalerdiak jokatu zituzten. Anaitasuna 
ez zuten mendean hartu eta ondorioz kanpoan 
gelditu ziren. Hala ere, urtean zehar egindako 
lana eta esfortzuak nesken kirol zein arlo 
pertsonalerako hobekuntzak ekarriko ditu, hu
rrengo denboraldietarako guztiz baliogarriak 
izango direnak. Futbol 8 modalitatea atzean 
utzi eta futbol 11 ra igaroko dira datorren den

boraldian eta seguru gaude bertan ere txukun 
moldatuko direla. Aupa neskak, jarraitu gogor 
lanean.  

NESKEN INFANTILA “B” Nesken sekzioko 
talderik gazteena izan da aurtengo denboral
dian. Klubeko futbol estrukturan  hasiberriak, 
bertako futbol eskolatik pasatako neska askoz 
osatua. Denboraldia oso ondo hasi genuen, 
txapeldunen fasean sartuaz eta taldeen aurka 
txukun  lehiatuz. Txapeldunen fasean  taldeak 
borroka gehiagoko partiduak eduki zituen, 
neskak asko saiatu arren, partidak aurrera ate
ratzea zailagoa zen. Bigarren fase hau, irregu
larragoa izan denagatik, eginiko denboraldia 
eta lanarekin pozik bukatu genuen. 

MUTILEN 1. ERREGIONALA Aurtengo denbo
raldiko nobedadeen aurrean erregional tal
dearena zegoen. Lehenagotik egon bazegoen 
ere, taldea birsortu eta izugarrizko denboral
dia burutu du. Santo Tomas Lizeoaren aurka 
garaipena lortu eta mailaz igo dira Ion Za
baletaren gizonak. Gainera, hori gutxi ez eta 
finalean gailendu ziren, Gipuzkoako Txapel
dunak ziren, denboraldiaren amaiera biribila 
jartzeko. Talde serioa, ondo landua eta jatorra 

akkefutbola akke
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izan da Erregionala eta horrek guztiak denbo
raldi itzela egitera eraman ditu, merezitako sa
ria dudarik gabe. Bejondaizuela mutilak. 

MUTILEN 1. JUBENILA   Mutilen sekzioko le
hen taldea orain bi denboraldi galdu zen mai
lara itzuli da. Lorpen garrantzitsua lortu dute 
gazte hauek eta klubak merezi duen lekura 
itzultzearekin batera ospatzeko arrazoiak ez 
zaizkie falta Unai Munduatek maisuki zuzendu 
duen taldeari. Izan ere, Liga txapelketan lidert
za bederitzagarren jardunaldian lortu eta liga 
amanerarte berau kendu dien talderik ez bai
ta egon. Horrela, taldearen erregulartasuna 
ikaragarria izan da eta horrek mailako fina
la jokatzeko aukera eman zien. Final handia 
Berion izan zen, maiatzaren 23an, sekzioko 
kideek erraz ahaztuko ez dugun data, ezpairik 
gabe. Aurkaria Beasain talde goierritarra zen, 
haiek ere zenbaki ikusgarriak lortu zituzten liga 
txapelketan eta hori bertatik bertara ziurtatu 
genuen larunbat horretan: bi talde handi, fa
borito handirik gabe lehian. Hain zegoen pa
rekatuta norgehiagoka, non penaltietara iritsi 
behar izan genuen garailea zein izango zen 
erabakitzeko. Añorga KKE izan zen garaile 
bertako hainbat zaletu zein auzotarren disfrute
rako. Hitzik gabe geratu ginen bertaratu gine
nok, poza eta ospakizunak nagusitu baitziren 

bertan. Bandera igoera eder baten ondoren, 
afaldu eta gaua goiza bihurtu zela diote ber
tan egondako protagonistek. 

MUTILEN OHOREZKO JUBENILA Mutilen se
kzioko bigarren taldeak helburuak bete dituela 
esan dezakegu dudarik gabe. Real Unionen 
diharduen Juan Dominguezen gidaritzapean 
igoera faserako sailkatu eta bertan igotzeko 
aukerekin egon dira ia amaierarte. Fase ho
rretan taldea ez zen kikildu eta talde indart
suei aurre egiteko gai izan da, hori ez da lan 
makala izan ere geure taldea mailako gaztee
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natarikoa izaten baita. Jokalarien hobekuntzak 
lehen taldearekin minutuak edukitzera eraman 
ditu hainbat jokalari eta hori ondo egin
dako lanaren seinale izaten da. Bigarren 
taldearen denboraldia beraz kontuan har
tzekoa izan da.

Añorga KKE inoiz galdu behar ez zuen le
kura itzuli da, Euskal Ligara, eta hori ezi
nezkoa izango zen Kluba osatzen duten 
jokalari, guraso, bazkide, zaletu edota au
zotarrik gabe. 

MUTILEN OHOREZKO KADETEA Abuztu 
erdialdean hasi zen Añorgako 20142015 
Ohorezko Kadete mutilen denboraldia 
bukatu da dagoeneko. Txapelketa bukatu
ta, 45 saio gehiago egin eta hurrengo den
boraldi hasierarte agurtu behar.   Taldearen 
joan etorri orokorra ona izan bada ere, le
hen itzulian egin zituzten puntu kopurua iku
sita,  bigarren itzuliko emaitzak sentsazio 
gazigozoak utzi ditu bukaeran. Lehen itzu
lia 3. postuan amaitu zuten baina bigarren 
itzulian, lehenengoan baino 12 puntu gu
txiago lortuta, amaieran 6. postuan bukatu 
dute. Denboraldiak eman dituen beste datu 
bitxi batzuk; 08/18an hasi ziren saioak; 

21 jokalari; 100 saio baino gehiago; 30 
partidu; 51 puntu; 71 gol; 52 kontrako go
lak; 20 gol sartu ditu taldeko goleatzaile 
onenak eta 2 talderekin besterik ezin izan 
dute punturik lortu. Txapelketako helburuak 
lortuta, jokalarien formazioan ere aurrera
pausu bat eman dela esan daiteke. Hurren
go denboraldian jubenil mailan jokatuko 
dute eta aurten egindako denboraldiak be
raien gaitasunean sinisten lagundu beharko 
lieke. 

Bukatzeko, taldeko arduradun eta jokala
riek, AKKE. ko Zuzendaritza eta inguruan 
lanean dabiltzan pertsona guziei eskerrak 
eman nahi dizkiete, futbolean modu hone
tan disfrutazteko aukera emateagatik, Jon 
eta Oierri mila esker. Gora Añorga. 

MUTILEN LEHEN KADETEA Trantsiziozko 
urtea igaro dugu. Aurten genuen erronke
tako bat adinean urte bat nagusiago dire
nen aurka leihatzea zen eta, hurrengo ur
tean baliagarria izango delakoan gaude. 
Lehenengo fasean, multzo gogorra tokatu 
bazaigu ere, bikainki aritu gara. Puntuake
taren inguruan, esan Hernaniko taldearekin 
berdinduta gelditu garela, “gol averagea” 
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aurka izan dugunez, ezinezkoa izan da 
sailkatzea. Bigarren fasean, kopan seku
lako fasea egin dugu. Horrela, hamabi 
partiduetatik bakarra berdindu eta beste 
horrenbeste galduz, gainerakoak bikainki 
irabazi ditugu. Honela azken faseetarako 
sailkatu bagara ere, final laurdenetatik fi
nal erdietara pausoa emateko garaia neke
za suertatu zaigu. Baina dena den ederki 
pasa dugu, fundamentuz entrenatu dugu, 
barre asko ere noski. . . eskerrak ematea 
bakarrik falta da, eskerrik asko mutilak! 
Segi horrela lanean, eta emaitza ederrak 
iritsiko zaizkigu. 

MUTILEN OHOREZKO INFANTILA Ota
barte anaiek zuzendutako taldeak denbo
raldia ezinhobeto bukatu du, Ohorezko 
Infantileko Gipuzkoako Kopa irabaziz. 
Txapeldunen fasera sailkatzeko txartelik 
lortu ez zuten arren, mutilek lana gogotik 
egiten jarraitu dutenaren emaitza izan da 
Berion jokatutako final ederra. Kopa fase 
biribila beraz, porrot eta berdinketa bana 
jasoaz. Honenbestez, denboraldiaren ba
lorazio ona eta positiboa da kirol eta arlo 
pertsonalean mutilen hobekuntza nabaria 
izan baita. Zorionak. 

FUTBOL ESKOLA 
Markak hautsiz   

Aurten ere AÑORGA KKE ko futbol 
eskolak egiten ditu bereak.Kurtso 
eskolarra amaitu den honetan,aurten 
inoiz baino ikasle gehiago izan 
ditugu,benjamin eta alebin mailatan 
banatuta.170 ikasle inguru 14
15 monitorerekin lanean eta ongi 
pasatzen,talde lanean oinarritzen den  
kirol batetaz biziki disfrutatzen.

Gabonetan SANSE k gonbidatzen 
gaituen txapelketetara joan ginen eta 
bertan egun ederrak pasatzeko aukera 
izan genuen.Horretaz aparte,Zubietara 
ere joan gara Errealak antolaturiko 
partidetara.Gainera,hilabetean behin 
antolatzen ziren topaketetan ere parte 
hartzen genuen, Gipuzkoako beste 
futbol eskola ezberdinekin batera 
igande goiz politak igaroaz.

Orain atsedena komeni izanagatik, 
Añorga Multikirola Udan antolatzen 
ari gara, Ekaina eta Uztaila arteko  
goizetan aurrera eramango  dena.
Bertan ikusten bagara primeran eta   
bestela hurrengo denboraldirarte! 
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SASKIBALOIA
Urtero gisan aldaketa ugari izan diren arren, oso osasuntsu jarraitzen du 
Añorga KKEko saskibaloi sekzioak. Horren erakusgarri garbia izan da 

aurtengo denboraldian erakutsi duguna. 

Denboraldi berri bat joan zaigu eta berriz 
ere egindakoaren balorazioa egiteko 
momentua heldu da.  Ehunka partida 
jokatu eta ehunka entrenamendu burutu 

ondoren,  lasailasai eseri eta hausnarketa 
egiterakoan, irribarre adierazgarri bat 
datorkigu ahora Añorgako saskibaloi 
sekzioaren arduradunoi. Eroren bat izan ezik, 
duela hamar urte inork ez luke esanen gure 
auzoko saskibaloiaren garapena izan dena 
izan behar zuenik.  Aurten 10 talde aurkeztu 
ditugu maila desberdinetan eta 100 jokalari 
baino gehiagok izan dute fitxa gurekin. 
Hauen artean, nahi izan duten auzotar guztiek 
saskibaloian aritzeko aukera izan dutelarik. 

Nesken taldeak guztiz sendotuta daude, geroz 
eta izen hobea dutelarik Gipuzkoako saskibaloi 
munduan; mutilen atala ere badoa aurrera 
pixkanaka, aurten 4 talde izan ditugularik 
lehian; sekzioaren inguruan kolaboratzen duten 
pertsonak geroz eta gehiago dira, ondorioz 
geroz eta ekintza gehiago eta hobeto burutu 
ahal izaten direlarik…

Guzti hau delaeta, sekzioa zuzentzen 
dugunok lerro hauek aprobetxatu nahi  ditugu 
Añorgako saskibaloiaren familia osatzen 
duzuen jokalari, entrenatzaile, fisio, guraso
laguntzaile eta zale guztiei eskerrak emateko. 
Sekzioaren garapenerako zuen guztien 
ilusioa, grina eta lana erabat beharrezkoak 
baitira. Mila esker eta horra hor zuen 
ahaleginen emaitza:

NESKEN TALDE NAGUSIA Urte berri bat 
entrenatzaile berri batekin. 2° maila autono
mikotik senior probintzialera jeistea erabaki 
zen. Denboraldi oso ona izan da Final Fou
rrera iritsi arte, nahiz eta alta eta baja asko 
izan ditugun jokalarien artean urtean zehar. 

22 partidu jokatu dira, 20 garaipen eta 2 
porrotekin. 

Denboraldia bukatzeko 4 partidu faltan Final 
Fourrera sailkatuta geunden eta Klubak,   be
rau antolatzea erabaki zuen Benta Berrin.

Nerbioak izan ziren Añorgaren areriorik go
gorrenak eta zailenak gainditzeko. Ezohiko 
akatsak eta intentsitatea izan genituen Bera 
Beraren aurkako aurrefinalean. Azkenean, 33
38 galdu genuen, finalerako eta igoerarako 
aukerarik gabe geldituz. 

NESKEN JUNIORRA Urte zaila aurretik gene
kana, errendimenduko ligan parte hartzea 9 
jokalariz osaturiko talde labur batekin, hoieta
tik zazpi lehenengo urtekoak izanik, sekulako 
erronka zen bai jokalari zein entrenatzailearent
zako. Gogoratu behar da, talde honek aurre
ko bi urteetan jokaturiko bi finalak eta aurten 
errepikatzeko gogoz hasi ziren lanean, jakinik 
helburua lortzeko lan asko egin behar genuela.

Urtero bezala, talde honen ezaugarri nagu
sienak konpromisoa, gogoak eta borrokarako 
grina izan dira entrenamendu eta partidu guz
tietan, taldeak dituen gabezi guztiei aurre egin 
ahal izateko. Honela, taldeak laugarren amai
tu zuen lehenengo fasea eta bigarrenari go
goz ekin zion, final fourrerako txartela lortuz.

Maiatzean taldeak final fourra jokatu zuen 
Ordiziaren aurka, partidu gogorra eta luza
penean erabaki zena. Taldeak portzentai oso 
kaxkarra izan zuen jaurtiketa libreko marratik, 
48 saiakeratatik 15 sartuz bakarrik eta honek 
finala aldapa gora jarri zuen partidu guztian 
zehar. Hala ere, neskek eginiko lana bikaina 
izan da denboraldi osoan zehar. ZORIONAK 
NESKAK
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NESKEN KADETEA “A” Denboraldi gogorra 
Kadete Neskak Errendimenduko gure neskek 
bizi dutena aurten, denboraldi osoan zehar 
egin duten lan eta esfortzu guztia egin duten 
arren ez dute garaipenik lortu gipuzkoar le
hiaketa zailenean.

Hala ere, lehiaketa emaitzak alde batera ut
zita, gure nesken hobekuntza oso nabarmena 
izan da, Apirila bukaeran lortu dituzten emait
zengatik nabarmen, 2 eta 3 puntugatik galduz 
denboraldi hasieran 30 puntugatik galdu zu
ten talde baten aurka.

Zorionak jokalariei bere lan eta konpromi
soagatik egoera zail batean izanik emaitzen 
aldetik, ahaztu gabe, Gipuzkoako lehiaketa 
onenean egonda. 

NESKEN KADETEA “B” Ekipoa energiaz oso 
ondo hasi zuen denboraldia, partidu guztietan 

esfortzu oso ona erakusten, baina adin haue
tan normala den bezala partiduak eskuetatik 
joan zitzaizkigun heinean jokalarien animoek 
behera egiten zuten.

Esperientziatik ikasita ekipoa gogorrago egi
ten joan da, neskek lanean segi dute azken 
momentura arte, eta hori kantxan ikusi da.

Bigarren buelta on baten ostean ekipoa pilak 
kargaturik iritsi da aste santutiik aurrera jolastu
tako partiduetara, adibide bezala 1. fasean 
Easo eta Hernaniren aurka 26 eta 22 puntu
gatik galdu zuen talde berdina 18 eta 16 pun
tugatik talde berdinei irabazteko gai izan da.

Kontuan izanda kadeteetan lehiatutako talde 
honek 4 infantil dituela eta beste 5ak 1. urteko 
kadeteak direla eta egunez egun gogorrago 
lan egiten dutela etorkizun polit bat ikustarazi 
diezaiekegu neska hauei.

akkeSaskibaloia

17

akke

URT15.indd   17 03/07/15   00:37



18

NESKEN INFANTILA ”B”  Añorga K.K.E.ko 
Infantil mailako lehen urteko nesken saskibaloi 
taldea Gipuzkoako txapeldun irten da aurten, 
finalean Bergarako Saskibaloi taldeari gai
lenduz. Markagailuak 18 eta 22ko emaitza 
erakutsi zuen pasa den maiatzaren 2an joka
tutako partidaren amaieran Bergarako kirolde
gian.

Sekzio guztiko talderik gazteenak denboraldi 
ikaragarria burutzea lortu zuen parekotasun 
eta emozio handiko final batean garaipena 
lortuz.  Talde honek egindako lana aipagarria 
izan da benetan, aurreko faseetan 18 garai
pen eta soilik 3 porrot jasan baitituzte, azken 
hauetatik bi puntu bakar batengatik.

Infantil mailako talde hau 2000. Urteko jokala
riez osatuta dago, guztiak ere Aste Santuan 
Añorgako Klubak burutzen dituen Teknifikazio 
jardunaldietatik datoz eta inguruko ikastola 
anitzetan dute jatorria: Jakintza, Luberri, Ibai 
eta Jesuitinas, beti ere Amassorrain Ikastolatik 
irteten direnak taldeko oinarria izanik.

Taldeak irailaren 2an hasi zuen aurredenboral
dia Oscar Sotomayorren esanetara Bentaberri
ko kiroldegian, entrenamendu fisikoak eginez, 
bai kantxetan, baita hondartzan ere garaiko 
giro aproposak aprobetxatuz. Aldi berean la
gunarteko zenbait partida jokatu zituztelarik.

Lehiaketa ofizialaren lehenengo fasean 6ko 
talde batean lehiatzea egokitu zitzaien (Bera 
Bera, Oiarso, Ekintza, Landaberri B, Aldape
ta eta Añorga). Fase honen amaieran eta beti 
ere jokalarien oinarri teknikoen garapenari 
lehentasuna emanez, taldeak meritu handiko 
lehen postu harrigarria lortu zuen 9 garaipen 
eta porrot bakar batekin. Modu horretan Gi
puzkoako Txapelketagatik lehiatzeko eskubi
dea lortu zuen taldeak, kategoriko 12 talde 
onenen artean.

Bigarren fase honetan gure taldeak  Bera 
Bera, Oiarso, Tolosa BKL, Ordizia, Cafes Ai
tona, Zast, CD Internacional, Landaberri A eta 
Larramendi izan ditu aurrez aurre.

Fase honetan taldeak garbi erakutsi du gara
pen handiak lortzen ari zela eta asteburuzaste

buru hobeto lehiatzen zuela nabarmena zen, 
jokalari bakoitzak bere ekarpen interesgarria  
egin zion taldeari. Horrela, taldeak oztopo 
guztiei aurre egin die eta fasearen bukaeran 
9 garaipen eta 2 porrot besterik ez zitueni
zan, sailkapen orokorreko 2. postua eta fina
lerako sailkapena lortuz. 

Finala maiatzaren 2an lehen sailkatuaren 
etxean jokatu zen,  Bergara KKEren aurka.
Etxeko taldeak kantxa abantaila bazuen ere, 
lehia añorgatarrek dominatzen hasi zuten, 
batez ere defentsa sendo batean oinarrituz 
eta abiada handia emanez jokoari. Etxekoek 
ez zuten Añorgakoen jokoari aurre egiteko 
modua aurkitzen eta urduritasuna gailendu 
zitzaien. Atsedenaldian markagailuak 412 
erakusten zuen gureen alde. Jarraipenean 
añorgatar gazteek nagusitasuna mantendu 
zuten partidaren amaieran 1822 ko emait
za laburrarekin Gipuzkoako txapeldun irten 
zirelarik. 

Titulu hau Klubak kategoria honetan lortzen 
duen lehenengoa da eta garrantzia berezia 
du, sekzioko gazteenak izanik etorkizuna itxa
ropentsu ikusteko arrazoiak ematen dizkigu
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lako. Era berean, sekzioak gazteenekin egiten 
duen lan onaren adierazgarri ere bada.

Bukatzeko, Oscar Sotomayorrek, entrenatzai
leak, aipagarritzat jotzen du taldekide guztiek 
entrenamendu bakoitzean erakutsi duten ilu
sioa, ikasteko gogoa eta garapena, egunero 
ongi pasatuz hobetzeko helburuarekin.

MUTILEN TALDE NAGUSIA Denboraldi 
irregularra gure Senior Mutilena. Lehiaketa 
hasi baino hilabete lehenago oso jokalari 
gutxi zituen eta azaroa arte ez zuen 
denboraldi amaierako talde osoa izan. Hala 
ere, lehenengo igoera ligan sartzeko lehian 
bukatu zuen, azkenean sartu zen taldearekin 
average kontuengatik kanpoan geratuz.

Bigarren fasean, asko jokatzen ez zutelarik, 
ez zuten asko sufritu partido guztiak bat 
izan ezik irabazteko, galdutako partidoa 2 
puntugatik galduz eta bigarren fase honetan 
bigarren postuan geldituz.

Ez da denboraldi txarra izan Klubaren 
lehenengo urtea izanik kategoria honetan, 
eta jokalariena elkarrekin jolasten. Lan asko 

aurretik hurrengo denboraldiari begira, non 
taldeak konjuntatuagoa izan eta bai jolasteko 
era, bai emaitzetan, lorpen hobeakeskuratzea 
espero den.

MUTILEN JUNIORRA Aurreko bi urteetan fi
nala jokatu eta gero, errendimenduko ligan 
jokatzea erronka handia zen lehenego urteko 
talde batentzako. Lehenengo fasea partiduak 
lehiatzeko intentzioarekin hasi genuen, eta 
hala izan zen, nahiz eta lortutako emaitzak 
asko ez lagundu. Taldeak edukitako gorabe
herak aparte, taldea tinko mantendu da eta 
lana denboraldi osoan zehar egin du, bukera 
aldean hobekuntza nabaria izanik.

Hala ere, ligak pauso bat atzetik gaudela 
erakutsi digu baino lanarekin maila emateko 
kapazak izango gara, azken kanporaketan 
erakutsi genuen bezala, Beasaingo taldeari 
kanporaketa irabaziz. Hurrengo urteari begi
ra, lanak emaitza hobeak izatera eramango 
gaitu. AUPA MUTILAK!

MUTILEN LEHEN KADETEA Añorgako kadete 
txikiko mutilen taldeak Errendimendurako igoe
ra faserako sailkatzea lortu du, non haien mai
lako talde onenen aurka lehiatu diren. Honela, 
ligako azken fasea oso interesgarria eta pro
betxugarria izan izan den gure jokalarientzat.

Taldeak irailaren 2an hasi zuen aurredenbo
raldia, astean zehar entrenamendu fisikotek
nikoak eta asteburuetan lagunarteko partidak 
burutuz. Era horretan, lehiaketa erritmoa eta 
maila fisikoa lortzen joan ziren gure mutilak 
Oscar Sotomayorren eskutik.

Lehenengo fasea urriaren erdialdera hasi zen, 
gure mutilen taldean 11 taldek lehiatzen zu
telarik, Aloña Mendi, Ordizi, Zast Zarautz, 
Easo San Patricio, CD Internacional, Cafés 
Aitona, Easo Haranberri, Tolosa eta Añorga.  
Hasiera honetan taldea haziz joan zen entre
namenduetan eta ondorioz baita partidetan 
ere, non gure mutilek oso lehiakortasun zein 
intentsitate  maila interesgarria erakusten zu
ten 40 minutuetan zehar. Fase honen amaie
ran meritu handiko  3. postua lortu zuten gure 
mutilek Ordiziren aurka ligako azken partida 
irabazi ondoren. Partida hau erabakigarria 
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izan zen, Igoera faserako sailkapena jokoan 
baitzegoen. Tentsioa gaindituz, gure gazteek 
partida ona egitea lortu zuten 7236ko mar
kagailuaz irabaziz. Horrela, lehen faseko 3. 
Postua lortu genuen Hernani eta Aloña Mendi
ren atzetik, baita onenen aurka igoera fasean 
lehiatzea ere.

Igoera fasean 6 ekipoz osatutako talde 
batean lehiatu behar izan dugu, Easo, An
doain, Erroibide, Hernani, Aloña Mendi 
eta Añorga. Fase honetan taldeen maila 
altuagoa izan da, baina taldeen maila altu 
hori motibatzailea ere izan da gure kade

teentzat, partida guztiak borrokatu dituz
telarik. Fasea garaipen argi batekin hasi 
zuten 6244, Aloña Mendiren aurka, joko 
ikusgarria eta arina eskainiz. Igoera fase
ko partida guztiak oso estuak izan badira 
ere, taldean egon diren zenbait lesiok ezi
nezkoa egin dute emaitza onak modu erre
gular batean lortzea. Liga honen amaieran 
garaipen eta galdutako partiden arteko ba
lantzea 38koa izan da. Hala ere, taldeak 
eta jokalari bakoitzak lortu duten kalitate 
igoera nabarmena izan da eta jokalariek 
minutuak eta esperientzia bereganatu dituz
te etorkizunari begira. 
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TEKNIFIKAZIO ESKOLA

Aurtengo saskibaloi kanpusean adin 
guztietako 25 neskamutil baino gehia
goz gozatzeko aukera izan genuen, 
hainbeste gustatzen zaigun saskiba
loiaz disfrutatzeko. Aste bete nahikoa 
izan zen talde zoragarri bat osatzeko, 
giro ezinhobean goizak jolasean eta 
ikasiz igarotzeko.  Umeek ondoen pasa 
zituzten egunen artean, azken egunean 

egin genuen merendolarena izan zen, 
Amassorrain ikastolan egina. Horrez 
gain, astean zehar David Doblas,Lagun 
Aroko jokalariaren bixita jaso genuen 
eta umeekin jolasetan eta ariketetan 
parte hartu zuen. Amaitzeko, urtetik ur
tera hazten ari den kanpus dibertigarri 
honek horrela jarraitzeko gogoz lanean 
jarraituko dugu, denon aldetik pixkat 
jarrita proiektu haundi eta polit honek 
jarraitu dezan! 
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PELOTA
Pelotako denboraldi hau nahiko aberatsa izan da, naiz eta maila batzuk ez 

duten  heman espero zena. Aipatzekoa batezere Alebinak lortutakoa. Mailaz, 
maila azalduko dizuet.

Dakizuen bezala, Argote, Mendizabal 
eta Oteizak, debutatu eta gerora atze
lari falta handia izan dugu klubean eta 
askok beste talderen batera alde egin 

dute edota zuzenean pilota utzi.

Benjaminetan urte osaon zear Enaitz Oliden 
kanpoko pilotari batekin jokatu behar izan du 
etxean etzegoelako mailako pilotaririk.

Naiko poliki ibili da Elizondoko Udaberri sa
rian Azpi txapeldun geratu dira Oliden eta 
Zestoako Anduaga.

Alebin mailan urte ezin obea, Noah Unanue 
eta Unai Albeniz Gipuzkoako txapeldunak ge

ratu dira naiko errez mendean artu zituztelarik 
Zizurkilgo bikotea.

Julen Orbegozo eta  Noah Unanue txapelak 
lortu zituzten  IV. Zizurkilgo txapelketan.

Unai Amiano eta Noah Unanue baikotza bere 
adiñetan geratu ziren LIZARRAKO  lauterdiko 
txapeldunak.

Unai  Amiano eta Noah Unaue  MALERREKA 
txapelketako   Alebin mailako txapeldun.

ELIZONDO  Udaberri txapelketako txape
lak jantzi zituzten Alebin mailan Unai Amia
no eta Alonso Zestoarrak.

akke akkepelota
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Unai Amiano  jantzi zuen txapela XXV Memo
rial Josetxo Ezkurra lauterdian.  

Infantil mailan Urte nahiko kaskarra izan da, 
esan behar ilusio andia jarrita genuela baino 
emaitza txarrak izan dira.

Aurten  entrenatzaile berria zuten, baina gora
bera andiak izan dituzte urte osoan zehar eta 
ez dugu jakin bideratzen.

Kadete mailan baita urte polita izan da, gi
puzkoako txapelketa eta Euskadiko txapelketa 
lortu dituzte Añorga taldeko Hodei Exposito 
eta Usurbil taldeko Arangurenek  osatutako 
bikoteak.

Baita Gipuzkoako txapeldunak izan dira 
2.mailan Aratz Oliden eta Lorentz Orbegozo.

Txapelketa pribatuetan here oso maila ona 
heman dute naiz eta txapelik lortzerik ez dute 
izan.

Jubenilak naiko txukun aritu dire gipuzkoako 
txapelketako 2. mailako finalerdia jokatzera
ño.

Nagusiak gipuzkoako bigarren mailari eustea 
lortu zuten txapelketa ona egin ondoren jakinik 
bi aurrelari zirela.

A.K.K.E. antolatzen duen txapelketan 10. Txi
kien jolas etxeako finalak Uztailak 13an izan 
ziren eta txapela lortu zutenak.

Benjaminak: 
ARRILLAGA  BELOKI 12 
ERDOZIA – ORBEGOZO 16

Alebinak: 
ARRRIEN – CANTERO 1 
IGOA – UNANUE 16

Infantilak: 
TELLETXEA – ARANGUREN 18 
ORBEGOZO – ZUBELDIA 9

Kadeteak: 
SALABERRIA – ALBERDI 22 
MORON –ZEZEAGA 9

NESKEN ERAKUSTALDIA

Irugarren urtez jarraian neskek hartu zuten Pro
tagonismoa txikien finalak jokatu ondoren.

 lau neska palistak jokatu zuten partida, et
zuten erakutsi zakiten guztia bero geiegi bai 
zengoen jokatu zuten garaian a la ta guztiz 
jendea oso gustora geratu zen ikusitakoerekin.

Horren arira jakin dezazute Dabid Arozenak 
martxan duela nesken pala ikastaroa eta iada
nik 15 bat neska parte artzen dutela.

akke akkePELOTA
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III. EVARISTO AYESTARAN SARIA

Bestalde Uztailak 20an jokatu ziren Jubenbil, 
eta III. Evaristo Ayestaran sariaren finalak 22 
urte azpikoetan eta Elite mailan.

Jubenil mailan AlkasenaMendy 22  Lasa Una
nue 21 

 22 urte azpikoetan txapeldunak

ArteagaErasun 22 Ugalde  Azpitarte 20.

Elite Mailan bigarren urtez jarraian txapela 
eraman zuena Xabi Urbieta  izan zen Mikel 
Perez  Arabarrarekin 22 eta 15 Ojuel Diez 
mendean artuta.

Finaletako jokalari onenak ahuek.

Jubeniletan; Unanue

22 Azpikoetan; Arteaga

Nagusietan; Urbieta

Sari banaketan izan genituen batzuek aipat
zeagaitik: Donostiko alkate jauna; Juan karlos 

Izagirre. Donostiako Kiroletako arduraduna; 
Josu Mirena Ruiz . Gipuzkoako pilota federa
zioko presidentea; Mikel Arregi Ertxin. Eta pe
lotako Konseillu mundialeko ordezkaria; Jaime 
Ochoa

Sari banaketarekin amaitu eta berala omenal
dia egin zitzaion Añorgako Iker Urmeneta pilo
tari Gazteari, naiz eta urte asko daraman kan
txa barruan eskerrak eman nahi genion  berak 
maite duen kirolarekin gure bailara ezagutzea 
eman duen ainbat frontoietan zehar. 

Ez nuke bukatu nahi aipamen berezi bat egin 
gabe eta eskerrik beroenak emanez A.K.K.E. 
partez Evaristo Ayestaran saria egiteko lagunt
za hematen diguten.

Aburuza Kaldereria, Barasa Altzariak, Oliden 
Harategia, Etxezarreta Harategia

Erauskin Harategia, Olizola Sagartegia, Inoxi
lan Metalisteria,

Etxezabal Eraikuntzak, Zabalaga Taillerra, Zu
laika pelotagilea.

Mila Esker.

akkepelota akke
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TRIATLOIA
Denborak aurrera jarraitzen duela denok dakigun zerbait da, eta konturatu 

garenerako 3 urte pasa dira Añorga K. K. E.ko Triatloi Taldea sortu 
genuenetik. 3 urte hauetan zehar, taldea hazten joan da urtez urte, kirola 

bera jarraitzaile kopuruan hazten doan heinean.

Aurtengoan 35 kide izatera heldu gara; 
bada zerbait. Saxofoia jotzen zuen tipo 
tximaluze eta bizardun batek hasiera 
horietan bota zigun utopia hori dakarkit 

gogora honek: “Ezetz, 3 urteetan 50 izatera irit
si!!!” eta broma artean zerbait hitzeman zigula 
ziur nago: “lortzen baduzue….”. Baina dagoe
neko ez dut gogoan. Eta ez zait inporta, beti 
esaten dugun bezala, duela 3 urte ez genuen 
zerbait lortu baitugu Añorgan; bai Añorgan eta 
baita gure bizitzetan ere bai. 

Urte hau baloratu eta izen bat jarri behar izango 
bagenio, egonkortu edo finkatu garen urtea izan 
dela esango genuke. Garapen handia jasan du 
taldeak talde gisa. Berripen bezala igeriketako 
taldea sortu genuen, non astelehen, asteazken 
eta ostiral guztietan, 20:30etatik 21:30etara 
ordu betez Benta Berriko igeri lekuan elkartu eta 
entrenatzen dugun, Kepa Miranda entrenatzai
learen agindupean. Kale bakarrarekin hasi ba
ginen ere, taldekide kopuruak azkar egin zuen 
gora eta gaur egun bi kale ditugu entrenamen
duak burutzeko. Honek, gure igeriketako teknika 

eta sasoia hobetzeaz gain, izugarrizko talde 
izaera sortu eta eman digu, nahiz eta, tamalez, 
35 horietatik 10ek soilik dugun joateko aukera. 
Entrenamenduaren ondoren hartzen dugun “po
teak” akaso ez digu on handirik egingo, baina 
ze ondo sartzen zaigun … Honi lotua, entrena
mendu pertsonal zerbitzuak ere arrakasta izan 
du. Oier Otabarte eta Julen Egaña entrenatzai
leen planifikazio lana eta gure kirolarien esfort
zuari esker urte hasieran ezarritako helburuak 
betetzen doaz, bakoitzak bereak baititu. Hori da 
Triatloi Taldeko gauzarik ederrena; duzun maila 
duzula, duzun helburua izanda edota zaren be
zalakoa izanda, denok bizi dugu triatloia, eta 
kirol honekiko dugun miresmen, errespetu eta 
maitasunak batzen gaitu.

Esan bezala taldea hazi da bai, baina ez fitxa 
gehiago ditugulako, ez eta lorpen handiagoak 
lortu ditugulako, ezta emakumeak gero eta ge
hiago eta indarrez sartzen ari direlako (dagoe
neko 4), ez, baizik eta lagun berriak lortu ditu
gulako lagun talde bat baina gehiago den talde 
batentzat.
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MENDIA
Aurten, hilabetero irteera bat antolatzea izan da atal honen erronka 
nagusiena, irteeren erakargarritasunak jendea gerturatu arazi dezan 

mendizaletasunera

Kurtsoaren hasiera Pirineotan egin ge
nuen Irailean, bi eguneko mendi irteera 
egin genuen, Irailaren 27an, Pala de Ip, 
Tronquera eta Moleta  eta 28an berriz 

ibilaldi bat egin  Candanchutik Ozara igoaz. 
Jendez nahiko arrakastatsua suertatu zen ibilal
di hau. Lehenengo egunean 10 orduko mar
txa eta oso desnibel fuertea igo genuen eta 
bigarrengoan berriz, nahiz eta ibilbidea arina
goa izan, eguraldi txarrak harrapatu gintuen 
bidean.

Azaroaren 2 an Aratz aldera jo genuen, egu
raldia txarra benetan tokatu zitzaigun, baina 
tontorrera iristea lortu genuen. Araiako kaleak 
girotu eta gero  bazkari batekin amaitu genuen 
ibilaldia. Orain arte jende gehiena bildu duen 
irteera; 40 bat lagun.

Abenduaren 14an, Adarra mendiarekin eman 
genion urteari amaiera. Jendearen aldetik 
erantzun ona izan zuen. Besabitik atera, On
ddi mendia igo, gero Adarrako tontorra eta 
bukatzeko Onddo igo genituen.

2015eko lehenengo hilabeteak Gipuzkoako 
itsas ertzeko zenbait mendi ezagutzen ibili 
gara. Urtarrilaren 18an hasi ginen Pagoeta 
mendiarekin. Manterolatik atera, Laurgain 
auzotik igaro eta Pagoetako tontorra eta guru
tzeak gainditu genituen, Ernio Txikitik Aiara 
jaitsi eta hemendik berriz Agorregiko burdino
lara.

Otsailaren 22an, eguraldi txarrarekin  Debara 
trena hartu eta Lastur auzora gerturatu ginen 
oinez. Euripean Saltsamendi tontorra aldera 
bideratu, gainditu eta hemendik berriz Andu
tzera. Itziarera jaitsi eta hemendik Donejakue 
bideari jarraituz, berriro Debara itzuli ginen.

Martxoaren 29an, jende gutxi, baina azaldu
takoak oso animosoak; norbait gaupasa egin
da ere azaldu zitzaigun. Trenez Mendarora 
iritsi eta baso itxi batean zehar igotzen hasi gi
nen, lehenengoz Arnoko tontorra igoaz;  bertan 
hamaiketakoa egin eta gurutzera abiatu ginen, 
bertan argazki batzuek atera eta Deba alde
ra jaitsi. Deban, gustora, terraza batetan eseri 
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eta txakolin botilak edanaz eta razioak janaz, 
eman genion bukaera ibilbideari.

Itsas ertzeko mendien igoerei bukaera ema
teko Erlo eta Izarraitz inguruko zenbait mendi 
igo genituen. Bidaia autobuses egin genuen 
Azpeitira. Hogeitalau bat lagun. Lehenengoz 
Azketa ingurura iritsi, desnibel nahiko gogorra 
gainditu, bertan dagoen elurzulo famatua ikusi 
eta lehenengoz Erloko gururutzera (gaur egun 
desagertuta dagoena) igo, argazki batzuk 
atera eta tontorra gainditu genuen. Jaitsi ginen 
Xoxoteko aterpe ederrera, bertan hamaiketako 
ederra egin eta behin indarrak hartu eta gero, 
Kakuta aldera abiatu ginen. Kakuta gainditu eta 
gaillurrari jarraituz, ingurune karstikoa oso eta 
honek sortzen dituen eragozpenak kontutan iza
nik, mantxo eta arreta haundiz, hain ezaguna 
ez den Aizpeleko tontorrera iritsi geinen. Pagadi 

ederrak igaroaz eta eguraldi ederrarekin, auto
busarekin hitzordua egindako aparkalekura iritsi 
ginen, baina autobusaik ez zegoen han, gera
tutako ordua baino lehen iritsi baikinen. Behin 
autobusa agertu eta, arropak aldatu, argazki 
batzuk atera, oraingo honetan Mendi ataleko 
banderarekin (autobusean utzi baikenuen ahaz
tuta). Otarre jatetxera eraman gintuen autobu
sak eta bertan, enkargatuta genuen paella ja
naz eta humore onarekin eman genion bukaera 
irteera honi.

Ekainaren 7an Andarto mendira daukagu irtee
ra antolatuta. Bertan Araotz aldera kotxez ger
turatu eta Degurixara igotzeko asmoa daukagu; 
hemendik berriz Andartoko tontorrera igo eta 
hemendik berriro Degurixara jaitsi eta Orkatza
tegi eta haren magalean dagoen Aitzuloa eza
gutzeko aukera edukiko dugu.

Ekainaren 28an, nik hain gustokoa dudan Jaiz
kibelgo zeharkaldia egiteko asmoa dugu. Ora
in dela urte batzuk egin genuen, baina berriro 
errepikatzeak merezi duela uste dugu. Espero 
dut jendea animatzea bi irteera hauetara.

Udan atsedena hartu eta irailan itzuliko gara 
Pirinetoako irteerarekin. Udazkenerako berriz, 
Errioxa aldera, Toloñora mendi tontorrera eta 
bodegaren batean bazkaria antolatu nahiean 
gabiltza. Lokiz mendira ere joango gara aza
ro aldera eta urteari amaiera aurten Urdaburu 
mendian emango diogu.

Ikusi daitekeen bezala nahiko betea daukagu 
egutegia eta jendeari animatzeko eskatzen dio
gu mendi atal honetatik. Gure helbururik nagu
siena, kirola eginez gure lurraldea ezagutzea 
eta gauza guztien gainetik, lagun giro onean  
ondo pasatzea da.

Mendi atal honetatik jendeari, mendian  ibilt
zeko, mendiko segurua egitea gomendatzen 
diogu, arriskua duen jarduera bat baita. Mendi 
atalean kudeatzen dugu seguru hau, beraz ger
turatu zaitezte interesa duzuenok.

Jakin nahi izan ezkero hemendik urte bukaera
ra izango diren irteerak, Añorga KKEren web 
orrian agertzen dira, egutegiarekin batera.

MENDIA
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DANTZA
Karmengo Amaren eguna da urteko gure hitzordu nagusia. Añorgako 

Dantzarion urteko zikloa amaitzen eta hasten den eguna. Hala da 
añorgatarrentzat, eta halaxe da baita guretzat ere. Horregatik 2014ko Brokel-
dantzaren zikloan batu zaizkigu zenbait belaunalditako dantzari beteranoak, 

eta hemendik aurrera gurekin ariko dira, gure komunitatea belaunaldien arteko 
kultur transmisioaren bidez mantentzen dela sinisten baitugu. 

D antzan gorpuzten dira gizarteko al
daketak. Sokadantzari Eskudantza 
ere esaten diote hainbat herritan. 
Horregatik, eskua luzatzen diogu 

gure komunitatea irudikatzen duen sokan 
parte hartu nahi duenari. 

Horren aurretik, baina, Jubilatuen Egunean 
egiten dugu taldeko dantzari guztien ema
naldia. Txikienek eta helduen taldekoek 
emanaldi bat egiten dugu, urtean zehar 
ikasitako dantzak eta teknikak auzotarrei 
erakusteko. Honez gero, auzotarrek zenbai
tetan ikusi dituzuen dantzak direnez, ñabar

durak eta dantzariek egindako hobekuntzak 
antzemateko unea izaten da.

GAZTEMUNDU 2014

Sokadantza, Ezpatadantza eta Brokeldan
tzaren zikloa egiten ditugu uztailaren 16an. 
Añorgak euskal dantza tradizionalaren ba
rruan dituen bereizgarrien artean esan de
zakegu, urtean zehar Brokeldantzaren zi
kloa osorik bere horretan egiten duen talde 
bakarra garela; horrek, Gipuzkoako testuin
guruan bereziki, nortasun handia ematen 
digu.
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Bereizgarri hori ikustera etorri ziren aurtengo 
Karmengo Amaren egunean mundu osoko 
euskal etxeetatik etorritako dantzairakas
leak, Eusko Jaurlaritzak antolatutako Gaz
temundu programaren barruan. Diasporako 
eragileen ezagutza eta formazioa lantzeko 
egiten den programa da, eta urtero gai ba
ten inguruan egiten da. Dantza gaitzat har
tuta egindako bigarrena da eta Añorgako 
dantzamaisuak bi edizioetan aritu dira 
gure dantzak erakusten. 2002koan Gari 
Otamendik zenbait kurtso eman zituen, 
eta 2014ko edizioan Jokin Otamendik 
Brokeldantzaren zikloari buruzko ikastaroa 
eman zien, Añorgara etorri aurretik dantzen 
nozioa izan zezaten. 

Añorgan izan ziren Argentina, Txile, AEB 
eta beste hainbat herrialdetako euskal ja
torriko dantza irakasleak, Karmen Eguneko 
dantzak ikusten, eta baita partehartzen 
ere. Dantzako gure espezialiateak ezagutu 
zituzten, eta baita gurea bakarrik ez den 
espezialitatea ere: dantzaren ondorengo 
afaria eta festa. Goizeko ordu txikiak arte 
luzatu zen dantza. 

GIPUZKOAKO PROTOKOLOETAN DANTZAN

Azken hamar urteetan Gipuzkoako Foru Aldun
diaren zenbait protokolotan aritzen gara Añor
gako dantzariak. Aurtengo martxoan Kursaal 
Jauregian Gipuzkoako Urrezko Plaka eman zi
tzaien duela berrogeita hamar urte Gipuzkoara 
etorritako etorkinei. Ekitaldiaren hasieran egin
dako Ezpatadantzan parte hartu genuen Deba, 
Eibar, Elgoibar, Andoain eta Besasaingo dant
zariekin. Jokin Otamendi izan zen tropelaren 
gidaria, eta ezpatatxikiekin aritu ziren Ainara 
Aizpurua eta Gari Otamendi. 

EMANALDIAK ETA DANTZARI-TXIKI EGUNAK

Horrez gain, urte osoan zehar hainbat ema
naldi eta jaialditan aritu dira dantzan taldeko 
gazteak eta helduak. Aurtengo kurtsoan dant
zaritxiki egun ugaritan aritu dira bereziki: Bera, 
Astigarraga, Ordizia, Andoain, Antiguan, Do
nostian, eta noski Añorgan antolatu genuen 
jaialdian. Aurten irakasle lanetan aritu dira: 
Ainara Aizpurua, Egoitz Irazabalbeitia, Mikel 
Urdangarin, Maddalen Gartziandia eta Amaia 
Irurtia.

ITALIARA BIDAIA

Ez gara urtero atzerrira joaten, baina gustatzen 
zaigu noizean behin beste herrialde batean 
gure dantzak erakustea. Bide batez, autobus 
bateko hamar eguneko elkarbizitzak harrema
nak estutzeko balio du, parrandaren bat edo 
beste tarteko, dena esan behar bada.

2014ko abuztuaren amaieran, Donostiako 
Konstituzioplazako emanaldia egin eta egun 
gutxira abiatu ginen Italiako Rimini hirira. Dena 
ondo lotuta eta prestatuta izan arren, zenbait 
ezusteko izan genituen antolatzaileekin, eta 
azkenean dantzan askorik egin ez bagenuen 
ere, izan genuen emanaldiren bat edo beste 
egiteko tarterik. Trago txarren bat edo beste 
hartzea tokatu zitzaigun. Hori ere abenturaren 
parte da, eta gainerako guztiak ederki joan zi
ren zintzurretik behera. Beste behin ere, taldeko 
kideen arteko umore onak, eta guztien lankide
tzari eta taldeko kudeatzaileen lan onari esker, 
anekdota txikia baino ez zen izan italiar anto
latzaileekin izandako gorabehera. 
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BERTSO ESKOLA
Ostiralero biltzen gera ta 

egin zaiguzu bixita!

Bertsozale koadrila bezala biltzen 
hasita“Gipuzkoa Bertsotan” ekimenean 
aritu dira Izarne Zelaia, Unai Gaztelumendi 
eta Asier Azpiroz. Baina bertsoaren bidea 

ez da oholtzan hasten. Oholtzara iritsi aurretik 
bertso asko kantatuak dira hirurak. Añorgako 
bertsoeskolan aukera dago lagunarte ederrean 
buruari buelta batzuk emateko.

Akaso etxean ez zizuten sekula bertso zaharrik 
kantatuko. Akaso ez zenuen zure lagunekin 
sekula hitzjokorik egingo. Akaso ez zara 
lagunarteko afarietan gehiegi hitz egiteko zalea 
izango. Akaso errazagoa da zuretzat formula 
matematikoak ikastea “batetikan korrozka” 
doinuaren melodia mingainera ekartzea baino. 
Akaso ez zenuen sekula Lazkao Txikiren marrazki 
bizidunik ikusiko. Akaso igandero lo hartuko 
duzu Hitzetik Hortzerari begira. Eta, hala ere, 
bertsoeskolara gonbidatuta zaude!

Bertsozale koadrila bezala biltzen 
hasitakoak aurrera egin du urteekin. Eta 
talde bihurtu da. Gaiak prestatzen ikasi 
duen taldea; saioetara elkarrekin joaten 
den taldea; mikrofono aurrean jartzera 
ausartzen den taldea; saioak antolatzen 
dituen taldea. Ostiraleroko gozamenera 
mugatzen zena hedatuz joan da. Orain 
gabonetako Olentzeroak badu ondotik nork 
kantaturik; Donostiako Herria tabernako 
gabon gaueko saioetan Añorgako bertso
eskolatik ateratako ahotsek hartzen dute 
parte; Maialen Lujanbio eta Jon Maia ekarri 
genituen Añorgara eta ekimen batean baino 
gehiagotan kantatzeko pausua eman dugu. 
Zuk ere eragin, kantatu eta, batez ere, 
gozatu nahi? Bertsoeskolan erratzmutur 
bat izango duzu zure ahotsa jasotzeko 
gogoz ostiralero 17:00etatik aurrera Jolas 
Etxean. Animo!
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ERRALDOIEN 
KONPARTSA

Benetako profesionalak bezala, lanean jarraitzen dugu gure konpartsa 
pixkanaka hobetzeko asmoz. Berrikuntza interesgarri batzuekin, gure 

erraldoien itxura hobeagoa emateko asmoz, lanean jarraitzen dugu urtean 
zehar hainbat entseguekin eta era berean gure instalakuntzen zaharberritze 

lanetan dihardugu. 

Behar den tokian gure konpartsa erakusteko 
aukera ez dugu sekula galtzen. 
Konpartsa honek atentzioa deitzen du 
beti doan tokira doala, bere elegantzia 

eta ikusgarritasunagatik. Ez bakarrik bere 
erraldoiengatik, zeinak beren pertsonalitate 
propioa duten, baita buruhandiek ere, ez 
baitago gure inguruan hain deigarriak diren 
figurarik.  Beraien arropekin, beraien korrika 
egiteko era, maskuriekin jotzea eta haurrekin 
egiten duten elkar jokoak, aho zapore ederra 
uzten dute joaten diren tokira doazela. 

Aurtengo irteerei dagokionez, urtero bezala 
gure auzoan antolatzen dugun irteerarekin 
hasiko dugu errepaso hau. Iaz 8. Urtez 
egin genuen topaketa, Irrintzi, Legazpi, 
Goizueta eta Ostargiko konpartsekin batera. 
Pixkana sendotzen doan topaketa da auzoan 
antolatzen dugun hau. 

Mutrikuko konpartsako kide batzuen bisita ere 
izan genuen, gure topaketa nola antolatzen 
genuen ikusi nahi baitzuten; bisita honetatik 
Mutrikura joateko gonbita sortu zen. Bertan 
izugarrizko eguna igaro genuen, non Mutrikuko 
konpartsako kideez gain, Kataluniatik 
etorritako Sant Celoniko konpartsako kideak 
ezagutu genituen. 

Tratu berezia izan dugu Zizurkilen sortu berri 
den konpartsarekin. Beraien aurkezpenera 
joateaz gain, birritan bueltatu gara hara 
beraiekin festa antolatzera. 

Ezin falta Legazpira urtero egiten dugun bisita, 
beti egiten dugun hartueman horren inguruan. 
Bisitatu dugun beste leku bat, Donostiako 
Martutene auzoa izan da, eta nola ez 
urtero bezala Añorga Txikiko festetan gure 
buruhandiak beraien jokoa erakutsi zuten, 
bertako haurren poztasunerako. Aurtengoan 
ere Antiguako auzora ere irten gara San 
Sebastian bezperatan. 

Kronika hau bukatzeko esan, hitz hauek 
idazten ari garen bitartean, Gure Esku 
Dago dinamikak Donostian antolatu duen 
topaketarako prestatzen ari garela. 

Eta betiko lez, ezin amaitu gurekin era 
desinteresatuan konpartsa osatzen laguntzen 
diguten, musikari, buruhandi, erraldoi, eta 
abarrei gure esker ona adierazi gabe. Eta era 
berean gogoratu parte hartu nahi duen orok 
ateak zabal zabalik ditugula. 
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ANTZERKIA
Aurtengoan ere antzerkia ikusteko aukera izan dugu Añorgan, baina 

garrantzitsuagoa dena, antzerkian aritzeko aukera ere egon da. Talde txikia 
bezain indartsua da Añorgakoa. Asier Sota handiaren gidaritzapean dabiltza 
duela bost urte antzerkian hasi zirenetik eta emaitza paregabeak lortu dituzte 

urtero antzezlan bat eskaini baitute.

AMETS ZIRKOA SALGAI 

Aurtengo lehen zita Antxon Ayestaran Kultur 
Etxean izan zen Ion Martinez “Txiki” eta Saioa 
Royoren eskutik. “Amets zirkoa salgai” ikuskizuna 
eskaini zuten apirilaren 25ean. Zirko giroarekin 
nahasita azken emanaldia ematera doazen bi 
pailazoen eskutik ikusi ahal izan genuen zirko 
honen itxiera.

EKOETIKOPATETIKOBIKOA

Donostia Kulturak urtero antolatzen duen Poltsiko 
Antzerkiaren baitan ikusi ahal izan genuen Alex 
Tellok zuzendutako eta Anabel Arraiza eta Jabier 
Rodil aktoreek antzeztutako emanaldia. Maiat
zaren 22an izan zen Jolas Etxeako jangelan eta 
jende ugari gerturatu zen berau ikustera. Esan 
beharra dago Donostia Kulturak Poltsiko antzerki
rako ematen duen saria jasoak direla Atea teatro 
konpainia antzezlan honengatik.

AMASSORRAIN IKASTOLAKO 
EMANALDIAK

Ekainaren lehen astean etorri ziren Amassora
ingo haurrak antzerkiaz publikoa gozaraztea. 
Antxon Ayestaran Kultur Etxean eskaini zuten 
LHko gazteek urtean zehar ikasitakoa eta jendez 
gainezka zegoen Zineak txalo zaparrada han
diekin jaso eta agurtu zituen. Ekainaren 11ean 
berriz LH 6. Mailakoek eskaini zuten eurena, eta 
lehenekin bezala zoramena nagusitu zen han 
zeudenen artean.

COR LEONIS

Asier Sotaren gidaritzapean aritu dira ikasturte 
honetan ere Añorgako Antzerki Eskolako gaz

teak. Aurtengo talde jator honek familiari buruzko 
antzerkidokumental bat prestatu zuen eta urtero 
bezala, barrez eta hausnarketaz betetako obra 
osatu zuten; 45minutu inguruko luzapena izan 
zuen Antxon Ayestaran Kultur Etxean ospatu zen 
urteroko emanaldiak.

Hurrengo urteari begira jendea animatu nahi 
dugu antzerkiaz gozatzera, ikusle bezala eta 
baita antzezle moduan ere. Elkartera deituta edo
ta bertaratuta egin daiteke hau. Asier Sota beza
lako irakaslea edukitzeko aukera ez da askotan 
ematen eta aprobetxatu behar dela iruditzen 
zaigu. Aurten ere DBH 1eko ikasleei luzatu zaie 
eskaintza eta 1415 urte bitartean daudenek ere 
izango dute antzerkiaz gozatzeko aukera.
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MUSIKA
Aurreko urtekarian aurreratu genuen bezala, hilabetero musika emanaldi 

bat eskaintzeko asmoarekin azaldu ginen. Kontuan izan behar da, 
urteroko ekimenez aparte, azken urteetan sendotuz joan dela antzerkia eta 

bertsolaritza, eta ez dugula lortu Obabako Testiguak literatur taldea osatzea. 
Kulturaren atal nagusi bat musika dela kontuan hartuta, hilero kontzertu bat 
eskaintzea zen gure helburua eta buru-belarri jarri ginen horretan. Hileroko 

azken ostiralean Jolas Etxean jarri genuen zita.

XABI SAN SEBASTIAN BAND

Gabonen aitzakiapean eman genion hasiera 
ekimen honi. Abenduko azken ostiralean izan 
zen Jolas Etxean Xabi San Sebastian eta bere 
bandaren emanaldia. 20etan hasi zen eta giro 
polita ikusi ahal izan genuen. Rock & Roll estiloa 
jorratzen du donostiarrak eta ordu beteko kontzertu 
bikaina ikusteko aukera izan genuen.

PELAX & COWBOYS ORCHESTA

Urtarrileko zitari kale egin genion baina otsailean 
hartu genuen txanpa. Egiako Unai Pelayo etorri 
zen bere bandarekin, honek ere Rock & Roll estilo 
potenteaz añorgako publikoa dantzan jartzera 
asmoz ailegatu zen. Ez ziren gutxi izan bertan 
kontzertuaz gozatu zutenak eta 19:30etan hasi 
zena 20:30ak inguru amaitu zen. Joolas Etxeako 
Zigorrek afaltzera gonbidatu zituen taldeko kideak 
esker ona emateko.

BERTSHOW

Orixe sariko finalak medio martxoko zita atzeratu 
zen apirilera. Azken ostiral horretan Bertshow 
emanaldia ikusteko aukera izan zen. Bertso saio 
musikatu honek ez zuen dena den jende asko 
bildu Jolas Etxean, baina ederki gozatu zuten 
bertsolari eta musikariek. Jorratu zituzten doinuak 
anitzak izan ziren, esaterako blowing in the wind, 
no woman no cry eta casablanca bezalako 
doinu anglosaxoiei habanera, pello joxepe edo 
jon zaharra bezalako doinu euskaldunak batu 
zitzaizkien. Ordu eta laurdeneko saioa izan zen 
eta azkenerako juntatu ziren lagun batzuk saioa 
ikustera.

PHYSIS VERSUS NOMOS

Beñat Antxustegi donostiarrak lidertzen duen talde 
psikodelikoa izan genuen maiatzean Añorgan. 
Doinu lasaiak eta gogorrak tartekatuz eta ezohiko 

akordeak erabiltzen dituen talde 
honek momentu magikoa eskaini 
zion Soziari. Ez zen jende ugari 
batu, baina han zeudenak buruan 
gordeko dute momentu hura. Eurak 
sortutako kantak eta Laboa, Ruper 
edota Duten bertsioak joz eman 
zuten ordu eta erdiko emanaldia.

Datorren urteari begira hasi gara 
dagoeneko zenbait talderekin 
hizketan eta estilo ezberdineko 
musikak jorratzea da asmoa. 
Zita, aurten bezala, hileko azken 
ostiralean izango da. Espero 
dezagun musikazaleak goxatzea!
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Auzoak erabili 
gaitzala

Urte eta erdi da proiektua martxan 
jarri genuela eta oraindik bide 
asko baldin badugu aurretik ere, 
auzoan erreferentzia hartzen ari 
garelakoan gaude. Horren erakus-
le da lehen urte betea bete berritan 
25.000 bisita izan zituela gure 
webgunean.

Orain dela urte eta erdi sarera saltoa egin 
ostean, egonkortzea eta Añorgako erre
ferentzia informatiboa izatea jarri genion 
gure buruari helburu. Aspaldi ohartu ginen 
Añorgan zegoen hutsunea komunikatiboaz, 
askotan antolatu dira bi ekintza egun eta 
ordu berean, elkarren berririk ez izatearren. 
Eta gaur egun kalean ipinitako kartelek 
eraginkortasun informatiboa galdu duten 
garaiotan, lanabes bat eskaini nahi diegu 
Añorgako eragileei 25 GELTOKIAn.

25.000 BISITA

Ikusi dugu jendeak jarraitzen gaituela, 
2000 biztanleko auzo batean, sarea era
biltzen duten euskal hiztunak erdia ere ez 
dira izango. Jakitun gara zien den gure 
komunitatea, zenbaterainoko (norenganai
noko) irisgarritasuna dugun badakigu. Ho
rregatik urte betean hain komunitate txikian 
funtzionatzen dugun eragilea izanik, aurre
ra bidean aldapak lautu dizkigu 25.000 bi
sita jaso izanak. Ikusi dugu auzotarrek sare 
sozialen bidez, edo webgunearen bidez, 
hemengo berri jasotzeko guregana jotzen 
dutela. Eskertuak gaudela ezkutatu gabe, 
beste pausu bat eman nahi dugu: auzoak 
begiratu gaitzala baino auzoak erabili gait
zala nahi dugu. Blogari eta eragile bakoit
zarei erabiltzaile bana eman diogu, nahi 

duenean bere albisteak, deialdiak, oharrak 
webgunean publika ditzan. Edozein eragi
le edo pertsonak bere kontua egin nahiko 
balu, 25geltokia@gmail.com helbidera 
mezu bat bidaltzea baino ez du. Besoak 
zabalik jasoko dugu

ITXURA BERRIA

Apustu garrantzitsua izan da erabiltzaile 
ezberdinak sortzearena. Horregatik bes
te pauso bat eman nahi izan dugu aurten 
egindako saltoaren neurrian. Webguneari 
itxura berria eman diogu. 3 ataletan banatu 
dugu: Lehenengoak guk egindako albiste
entzat utzi dugu tartea, bigarrenean eragi
leentzat eta hirugarrenean blogarientzat. 
Informazioa ordenatuago dagoelakoan 
gaude.

HEMENDIK AURRERA LOKAL BERRIA 
“ARZAK ENEA BERRI” ERAIKINEAN 
AÑORGA KKEREKIN BATERA

Oso garrantzitsua da hurrengo urtera be
gira lortu duguna. Añorga KKErekin batera 
lokala konpartituko baitugu “Arzak Enea 
Berri” eraikin berrian. Elkartearen laguntza 
ezinbestekoa zaigu proiektuarekin aurrera 
jarraitzeko, eta elkarlanean elkar elikatuko 
dugulakoan gaude. Gorgakoak ere gertu 
izango ditugu eta badugu elkarri zer eskai
nia. Esan beharrik ez dago, ateak irekita 
izango ditugula datorrenarentzat.

Oso auzo bizia dugu gurea. Mila ekintzako 
egutegia da urtea hemen. Egiten denak ba
lio du, baina gertatzen denari argi egin be
har diogu, bistan jarri behar dugu. Hori da 
gure erronka. Bidea ondo markatua dauka
gu. Jarraitzea besterik ez da.
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50. urteurrenaren 
ospakizunak ate joka

Aste pare bat baino ez dira falta 
Amassorrain ikastolak 2014-15 kurt-
soko pertsianak jaisteko. Bi hilabetez, 
isiltasunak hartuko du haurren al-
garen lekua. Ikasle, irakasle, langile 
eta familiek merezitako atsedena 
hartu eta gero, di-da batean berriro 
itzuliko gara eskolara kurtso berriari 
ekiteko. Baina datorrena ez da kurtso 
normala izango… 

Denborak hegan egiten du eta, oharkabean, 
eskolak aspaldi utzi zuen bere gaztaroa. 
201516. kurtsoan Amassorrain ikastolak 50 
urte beteko ditu. Merezi bezala ospatzeko 
gertakaria. Har dezagun denbora makina eta 
egin dezagun mende erdia atzera.

1965ean, familia eta euskaltzale askoren 
lanordu, izerdi eta ausardiari esker lortu zen 
Amassorrain ikastola sortzea, euskara bera 

debekatua zegoen garai ilun hartan. Ez zen 
erronka makala, ordea. Auzoko eskola nazio
nal erdaldunari alternatiba euskalduna bilat
zea zen helburua. Miren Terese Alemán izan 
zen lehenengo andereñoa.

Kokapen ezberdinak ezagutu ditu gure ikasto
lak: 

 Hasierakoa: Añorga Kirol Elkarteak doan 
utzitako zinema atzeko lokala
 1968: AizpuruaTelleriatarren etxea
 1969: Añorgako elizaren sakristiaren gai
neko lokala
 1971: Añorga Txikin, Rezolak utzitako 
lokala
 1978: Gaur egun Amassorrainek duen 
egoitza.

Mende erdiko ibilera luze honek merezi beza
la behar du eta hori prestatzeko  lehenengo 
urratsak ematen hasi gara. 2016ko Maia
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tzaren 272829ko asteburua aukeratu dugu. 
Oraindik prestaketen hastapenetan gaude bai
na pentsatzen ari diren ideia batzuk luzatuko 
dizkizuegu:

 Bideoklipa
 Eskolaren historiari buruzko dokumentala
 Herri bazkaria
 Omenaldi bat sortzaile, irakasle eta fa
miliei
 Kontzertuak eta kirol ekitaldiak

Baina ez dezagun gehiegi aurreratu…

Urteurrenaren leloa hautatu dugu ikasle eta gu
rasoen arteko proposamenen  artean. “Izana 
lore, geroa kimu, 50 urte horren testigu” izan 
da eta ospakizunetan lagunduko gaitu. 

Besterik gabe esatea zuen lankidetza eta 
ideiak ongi etorriak izango direla añorgatar 
guztion ikastola den honen urtebetetzea ospat
zen laguntzeko

Mende erdiko ibilera luze 
honek merezi bezala behar du 
eta hori prestatzeko lehenengo 

urratsak ematen hasi gara. 
2016ko Maiatzaren  27-28-

29ko asteburua aukeratu dugu.
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Martxoak 8tik 
harantzago

Aurten sortu da Añorgan Emakumeen 
Asanblada deitu dugun gune berria. 
Bertan, belaunaldi ezberdinetako 
emakumeok esparrua aurkitu dugu 
elkarrekin bidea egiteko. 

Martxoak 8  berezia da feministontzat… Egun ho
rren inguruan urtero milaka ekimen, ekintza, hitzal
di, kontzentrazio eta manifestazio pilatzen zaizki
gu. Gure auzoan urteak dira M8ko otorduak adin 
eta ideologia ezberdineko emakumeak elkartzen 
dituela egunari tarte atsegin bat lapurtu nahian. 
Emakume adinduenari emandako loreak aitor tza
keinu izaten ziren eta, nola ez, harremantzeko eta 
ikasteko aukera ere ematen zuen emakumeen na
zioarteko egunak.

Egia da azken hamarkadetan asko aurreratu 
dela emakumeen eskubideetan: emakumea lan 
mundura sartu da, bozkatzeko eskubidea lortu 

du, kiroletan eta goi karguetan ikus daiteke… 
Hala ere, aski da gure herrira/auzora begira
da botatzea oraindik ere egiteko asko dagoela 
ikusteko.

Hutsune horietatik abiatuta, 2015 urtean Añor
gako Emakume Asanblada sortu dugu eta femi
nismoak proposatzen dizkigun gai, galdera eta 
ikuskerak aztertzeko gune iraunkorra izan nahi 
dugu urtean zehar. Emakumeen ahaldun tzea, 
formakuntza aukera eta sortzen diren gaien in
guruko gune irekia izateko jaio gara, beraz, 
gogoz dabilen emakume orori gonbita egiten 
diogu gurekin lan egitera.  

Pixkanaka aldaketak eman ditzagun, gizon zein 
emakume, heldu zein gazte izan beharrezkoa 
dugu betaurreko moreak jantzita kalera irtetea, 
zeresanik ez datozkigun Añorgako jaietan ere. 
Jai askeak, erosoak eta parekideak nahi ditugu
lako auzoa elkarrekin morez kolorezta dezagun!

URT15.indd   38 03/07/15   00:37



39

eragileak eragileakEmakume asanblada errekalde gastronomia elkartea

Nueva Junta Directiva 
entre los fogones

Un año más nos asomamos de nuevo 
a este informativo desde nuestro txoko 
de Errekalde, para dar cuenta de las 
actividades que durante este año hemos 
mantenido.

Habiendo cumplido ya su mandato la Junta Di
rectiva comandada por José Ramón Gómez, dio 
el testigo a la dirigida por el añorgatarra Javier 
Gabilondo. Se cumple así un capitulo más en la 
dirección de nuestra querida sociedad. Toda la 
suerte del mundo a la nueva Junta Directiva y el 
deseo de que tengan un mandato tranquilo y lleno 
de actividades.

Al igual que en años anteriores, desfiló nuestra 
tamborrada infantil por Donostia, luciendo sus 
flamantes uniformes y batiendo a modo sus tam
bores y barriles, gracias a la mano paciente y 
firme de sus principales artífices, Oskar y Martín, 
aunque sin menospreciar el buen hacer y gran 
sentido musical de los chavales.

En lo referente a la actividad gastronómica, desta

ca el barrikote de sidra, llevado a cabo por “MAI
ZKU” propietario de Alorrenea Sagardotegia, 
que nos deleito con una sidra esplendida. No 
estuvo mal tampoco la comida del XXXIII aniver
sario y en la que, como viene siendo habitual, se 
hizo entrega de los trofeos a nuestros campeones 
y subcampeones de mus, que este año han ido 
a parar en parejas a Jokin Urdangarin y Mikel 
Rezola, que vencieron en la final a Eugenio Es
tevez e Iñigo Atxaga, en individual el campeón 
fue Eugenio Estevez, que dio buena cuenta del 
amigo Jokin Urdangarin. La entrega de trofeos fue 
realizada por los representantes de las entidades 
invitadas al festejo, como viene siendo costumbre.

Informar también, que disponemos de plazas li
bres para ser Socio, si alguna persona estuviera 
interesada, se ponga en contacto con la Junta Di
rectiva, a través del siguiente correo electronico, 
errekaldeelkartea@hotmail.com

Finalmente desearos a todos los añorgatarras y 
visitantes, que paséis unas felices fiestas, e invita
ros a que os deis una vuelta por Errekalde, donde 
seréis bien recibidos.
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Gazte Asanbladak
25 urte betetzen ditu

25 urte igaro dira Añorgako hainbat 
gazte elkartu eta Añorgako Gazte 
Asanbladari hasiera eman ziotela. 
Aurten, beraz, urte berezia da gu-
retzat eta hori ospatu nahian buru 
belarri gabiltza Gazte Asanbladako 
25.urteurrena antolatzen. Urteurrene-
ko helburua zein den argi dugu, anto-
laketa eta ospakizunean belaunaldien 
arteko harremanetan sakontzea. 

Iraila heldu zen eta Gazte Asanbladako ki
deek argi izan genuen zein izango zen gure 
aurtengo helburua, Añorgako Gazte Asanbla
daren 25.urteurrena prestatu eta antolatzea, 
hain zuzen ere. Baina gauza bat garbi ge
nuen, 25.urteurrena Gazte Asanbladako kide 
izandakoen, kide direnen eta kide izango 
direnen artean prestatzea eta antolatzea zela 
gakoa, izan ere, soilik honela lortuko genuen 

ospakizun hau guztiona sentitzea eta arrakas
tatsua izatea. 

Hau honela, otsailean, 25.urteurrena prestatze
ko lehenengo bilera deialdi irekia egin genuen 
eta harrera bikaina izan zuen. Adin ezberdine
tako hainbat pertsona bildu ginen eta dinamiken 
bidez, talde handian zein talde txikietan, izaera, 
helburuak eta metodologia adostu genituen. On
doren etorri ziren martxoko, apirileko, maiatzeko 
eta ekaineko bilera deialdi irekiak. Nahiz eta 
bilera hauetara jende gutxiago gerturatu, ilusioa, 
gogoa eta prestutasuna ardatz izanik, urteurrena
ri itxura eta forma ematen hasi ginen. 

Eta martxa honetan jarraitzen dugu orain ere, 
azaroa partean izango den ospakizun honi be
gira, gauzak ahalik eta ondoen egiten saiatzen, 
beti ere, gure helburua ahaztu gabe: prestaketan 
eta antolaketan belaunaldien arteko harremane
tan sakontzea eta ospakizunean bertan egingo 
diren ekintzak ere helburu horretan oinarritzea. 

eragileak eragileakgazte asanblada
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Hau honela, egun horretan belaunaldien arteko 
brindisa egingo dugu 25 urte hauetan pasatako 
jende guztia biltzeko asmoarekin. Era berean, 
belaunaldien arteko jolasak egongo dira gure 
arteko harremana estutzeko xedearekin eta Añor
gako taldeek kontzertuak eskainiko dituzte arrat
saldean zehar eta gauean. Jakina, bazkaria ere 
izango dugu. 

25.urteurrena alde batera utzita, Gazte Asan
bladaren aurtengo jardunari erreparatzen 
badiogu, aisialdiari dagokionez, musika es
kaintzaren aldetik fin jarraitu dugu gaztetxean 
hamaika kontzertu antolatuz “€ zikin bat” proie
ktuaren baitan. Aurten gaztetxean jo duten talde 
batzuk aipatzearren: Ezustean, Txorroskilo, Go
ragaleak, The Sinners, Northern Pride, Blaka, 
Pelayo y sus malditos, Orreaga 778, Oldarkor, 
Verräter, etab. 

Aisialdiarekin jarraituz, ezin izan dugu Txan
txangorriren hileroko eskaintzarekin jarraitu. Bilt
zeko genituen oztopoak aurreikusiz, ikasturtean 
zehar hiru ekintza “indartsu” egitea adostu ge
nuen eta halaxe egin dugu: euskararen eguna 
ospatu genuen, jolas tradizionaletan murgildu 
ginen eta zirkoa antolatu genuen. Ekintzek ha
rrera ezin hobea izan dute. Mila esker Txan
txangorrin sinesten duzuen guztioi! Aurtengo 
nobedadea izan da ekintza horietako bat Añor
ga Txikin kokatu genuela, izan ere, hausnarketa 

bat egin ondoren iruditu zitzaigun Añorga Txiki
ri bizitasun apur bat eman nahi geniola. Erant
zuna oso ona izan zen. 

Gazte Asanbladako partaideen harremanak 
estutzeko eta Gazte Asanbladara jende berria 
gerturatzeko asmoarekin, hilabeteko azken os
tiraletan gazte afariak antolatzen hasi ginen, 
izan ere, pentsatu genuen modu informal honek 
jende berria gerturatzeko aukera eskaintzen 
zuela. Hala ere, ez dugu gazte jende berria 
afaritara gerturatzerik lortu, baina gure artean, 
hasierako hilabeteetan behintzat, harrera ona 
izan dute azken ostiraletako afari hauek eta bi
leratako dinamikatik kanpo ondo pasatzeko eta 
elkarrekin disfrutatzeko aukera eman digute. 

Azaroan antolatu genuen Gazte Egunak ere 
aukera paregabea eman zigun gazteen ar
tean giro polit bat sortzeko. Bazkarian 50 bat 
lagun bildu ginen eta arratsaldean Añorgako 
elektrotxarangak añorgatar guztiok dantza ja
rri gintuen. Gaueko kontzertuek eta berbenak 
amaiera eman zioten Gazte Egunari. 

Ikasturtean zehar ekintza puntualak ere antolatu 
ditugu. Horietako batzuk: garbiketa produktu 
naturalak egiten ikasteko tailerra, “Ciutat Mor
ta” dokumental emanaldia eta urteroko Santo 
Tomas eguna. Bestetik, Añorgako eragileekin 
ere elkarlanean aritu gara hainbat ekintza pun
tualetan eta horrek gure arteko harremanetan 
sakontzea ahalbidetu digu, hala nola, Ernai 
Añorgarekin, Libre Añorgarekin eta Añorga 
KKErekin. 

Añorgatarren harrera ere gero eta hobea da, 
baita harremana ere. Izan ere, Gazte Asanbla
datik egiten ditugun ekintzak eta proiektuak he
rritik eta herriarentzat egiten ditugu, herri proie
kzioaren ikuspuntutik, alegia, eta uste dugu 
auzotarrek eskertu egiten dutela. 

Hogeina gazte gara Gazte Asanbladan gabilt
zanak eta egiten dugun horretan sinesten du
gulako gaude hemen. Gazte Asanblada tresna 
bikaina da gure ametsetako Añorga eraikitze
ko, horregatik, gazte, zu ere beharrezkoa zara! 
Denon artean egingo dugu! 

Zorionak AGA!
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Zalaparta 
handirik gabe

Eginkizun edo agerkizun handi-
rik gabe egin du Gorga elkarteak 
beste urte bat bere ibilbidean. Festa 
garaiko urteroko bildumatxoa Erre-
kalderi dedikatutako urtekari txukun 
batez osatu zuen eta pozgarri izan 
da hargatik auzotarren oniritzi eta 
zorion mezuak jaso izana. 

Gainerakoan, bilketa lanak aurrera egin du 
eta izan dira beste mila bat argazki urte 

honetan gureganatu ditugunak. Erakusketei 
dagokienean, Jolas Etxean mendizaletasuna
ri lotutako argazki erakusketa jarri izana da 
aipagarri. Lekua mugatua izanik eta gaiaren 
inguruko argazkiak askotxo izanik, aldatzen 
joan gara erakustokiko argazkiak, berritasuna 
emanik noizean behin erakusketari.

Iaz etxe handia eraistea albiste berezi eta ger
taera historiko izan zen eta, horren kontzient
zia izanda, ahalegin berezia egin genuen 
momentu horiek gordeak izan zitezen. Argazki 
eta pelikula dezente egin genuen eraisketa 
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fase guztien berri jasotzeko. Bildutako irudi 
esanguratsuenekin DVD bat osatu dugu eta in
teresa dutenen artean banatu.

Uda parterako egitekoetan bi dira aldizkari 
hau argitaratuta izango den garaian erreali
tate izango diren argazki erakusketak: Rezola 
museoan garai bateko ezkonberrien argazkie
kin osatutako erakusketa eta urteroko urtekari 
bildumatxoa, aurten auzoko baserriei dedika
tutakoa.

Argazki eder askoak ditugu Gorgaren bildu
man garai bateko ezkontzetakoak, ezkonbe
rrien oroigarri izaerako argazkiak. Uste izan 
dugu badutela argazki horiek edertasun apar
teko bat, ezkonberri gazte sasoitsu eta ederren 
ikuskeraz haratago, zeremonia ukitu eta apain
garriez gain, sotiltasun deigarri bat agertzen 
dutenak. Erakusketa batek horiek guztiak ager
tu nahi ditu eta, askoren ezaguerakoak izanik 

bertan agertuko direnak, uste izatekoa da 
arrakastatsua izango dela erakusketa. 

Udako urtekariari dagokionez, azken urtee
tako aldizkariak Añorga Txiki eta Errekaldeko 
etxe eta eraikinei dedikatu ondoren, baserriei 
buruz aritu nahi izan dugu aurten, nahiz eta 
ez den erraza auzoko baserrien zerrenda ze
hatza eta egokia egitea; izan ere, auzoaren 
mugak aldatu egin izan baitira denboran 
zehar eta, bestetik, etxe edo eraikin bati ba
serri izaera aitortzeko garaian ez baita beti 
adostasun erabatekoa izaten. Argazki bat 
eman diogu baserri bakoitzari eta ditugunen 
artean kalitate baldintza minimoak betetzen 
dituztenen artean zaharrena aukeratu dugu. 
Beti bezala, ez da gure asmoa gauzak nola 
izan ziren esatea, baizik eta añorgatar askori 
beren memorian eragin eta auzoko baserrien 
inguruko oroitzapen eta istorioak astindu eta 
azaleratzea.

eragileak eragileakgorga
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Gure Kabia, urtetik 
urtera gazteago

Los jubilados de Añorga han demos-
trado estar en plena forma. Repasamos 
doce meses repletos de actividades en 
los que nuestros mayores han tenido 
la oportunidad de conocer mundo, 
aprender y compartir experiencias, y 
han demostrado una vez más que la 
juventud es cuestión de actitud. 

Otro año más, los mayores del barrio, invitados 
por la revista Añorga, compartimos estas pági
nas con vosotros para dar a conocer las distintas 
actividades que hemos llevado a cabo entre julio 
de 2014 y julio de 2015.

Como viene siendo habitual, el año arrancó con 
una fecha muy señalada en nuestro calendario: 
el Día del Jubilado,  que en 2014 tuvo lugar el 
día 12 de Julio. Comenzamos con una misa en 
homenaje a  todos los socios fallecidos durante 
el transcurso del año, tras lo cual el coro ofreció 

un pequeño concierto en la misma iglesia. Acto 
seguido, y como es costumbre, se celebró la 
Asamblea General Ordinaria en el Museum Ce
mento Rezola, donde se repasó la memoria de 
actividades relativa al curso. Posteriormente, nos 
trasladamos a la casa de cultura Antxon Ayesta
ran  para la comida anual de hermandad, en la 
que nos reunimos aproximadamente un centenar 
de personas. A los postres fueron reconocidos 
con una placa todos los socios que en 2014 
cumplieron 80 años y, también se les dio un 
pequeño obsequio a los que el pasado año 
celebraron los 85. Como colofón a una inme
jorable e inolvidable jornada, Arkaitz Añorgako 
Dantzariak nos deleitó con una extraordinaria 
actuación.

En el apartado de visitas a museos y exposicio
nes, hemos sido invitados por el Museum Ce
mento Rezola a  todas las inauguraciones de 
las muestras que se han organizado en su seno, 
entre las que destacan la retrospectiva de los 50 

eragileak eragileakgure kabia

URT15.indd   44 03/07/15   00:37



45

años de historia del ochote Ertizka, o la presen
tación del libro y CD de Añorgatarrak . 

También hemos tenido la oportunidad de cono
cer rincones de nuestra geografía en excursio
nes de día al Valle de Baldorba, Arizkun, Aniz 
y Olite en Navarra,  y también a Abadia y 
pequeños pueblecitos de Lapurdi en Iparralde.  
Más allá de nuestras fronteras, hemos podido 
disfrutar de inolvidables viajes a París y Norma
día en Francia y los Fiordos de Noruega en el 
norte de Europa. Junto con un grupo de Geta
ria, se organizó asimismo una escapada a Ma
drid, a la que se sumaron algunos de nuestros 
jubilados. 

La actividad física también ha estado presente 
en nuestro día a día, puesto que hemos tenido 
la oportunidad de acudir a clases de pilates du
rante el curso dos días a la semana, y también 
hemos participado en dos marchas reguladas, 
la primera en Oñati y la segunda en Martutene.  
Gure Kabia también ha estado presente en dis
tintos campeonatos de juegos de mesa como el 
dominó, ajedrez, bote, rana, toka y cartas. En 
esta última modalidad, llegaron a clasificarse 
para semifinales la pareja formada por Cons
tan Rodriguez y José Fabrique.  

Las manualidades han seguido siendo este año 
uno de los protagonistas de las actividades  
que hemos desarrollado en Gure Kabia, como 
la pintura y la costura, que nos han permitido 
seguir aprendiendo nuevas técnicas de trabajo 
y desarrollando nuestra creatividad en buena 
compañía.

Cada vez más activo y participativo, el coro 
Gure Kabia ha sido uno de los elementos 
que más cambios ha vivido este año. El 1 de 
Septiembre, José Mª Inchausti dejó la direc
ción del coro. Desde Octubre, Limbiana Soto 
tomó las riendas de la formación, desarrollan
do las funciones de dirección de la misma, 
así como aleccionándonos musicalmente. 
Con el coro también hemos participado en 
diversos conciertos y recitales en Donostia, 
como en Lugaritz y centros de mayores como 
Txara,  y también en Añorga, donde hemos 
cantado en las misas de primer aniversario en 
memoria de las personas fallecidas.

Tanto el día de Santo Tomás como la víspera 
de Reyes, por un lado, ofrecimos bocadillos 
de txistorra, caldo y una consumición a todo 
aquel que se acercó a Gure Kabia. La vís
pera de Reyes, por otro lado, ofrecimos una 
merienda especial a los participantes de la 
cabalgata. 

En lo que a las reformas se refiere, aprove
chamos las vacaciones de verano en el mes 
de agosto para desinfectar el  local y ponerlo 
a punto para el comienzo del curso en Sep
tiembre. 

Beste urte bat igaro da, eta orain arte be
zalaxe, lanean jarraituko dugu jubilatuok 
ere. Hala ere, gozatzeko eta ongi pasatze
ko ordua iritsi zaigu aurtengoan ere. FESTA 
ZORIONTSUAK IGARO DITZAZUELA OPA 
DIZUEGU AÑORGATAR GUZTIOI GURE KA
BIATIK!

eragileak eragileakgure kabia
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Auzoaren
historian errotuta

Añorgaren parte den museoa, 
zementu industriari buruzko ezagut-
za handitzeko helburuarekin jaio 
zen, baina baita Cementos Rezo-
lako langileek eta noski auzotarrek, 
Añorgatarrek, euren historia ulertu 
eta kontatzeko lekua da, egungo 
ekintza kulturaletan modu aktiboan 
parte hartzeko lekua eta etorkizuna 
marrazteko espazioa ere. 

AÑORGATARRAK. KONTAKIZUNAK OROI-
MENETIK ETA ANORGATARRAK II. LANA-
REN MEMORIA

Añorgako Museum Cemento Rezolak, au
zoaren eta bere biztanleen oroimenaren be
rreskuratze lanetan izugarrizko pausua eman 
du liburu baten argitarapenarekin eta doku
mental baten edizioarekin. 

“Añorgatarrak. Kontakizunak oroimenetik” 
liburua eta “Anorgatarrak II. Lanaren memo
ria” dokumentala, 2010. urtean luzerako jaio 
zen “Anorgatarrak” proiektuaren parte dira. 
Proiektu honen helburu nagusia Añorga au
zoaren oroitzapenak jasotzea eta hedatzea 
da, 1850. urtetik zementu industriara zuzenki 
lotua.

Museoaren behin betiko erakusketan aurki 
dezakegun “Añorgatarrak I” ikusentzunezko
rako laburbildutako kontakizunak jasotzen 
dira “Añorgatarrak. Kontakizunak oroimene
tik” argitalpenean. Lehenengo dokumentalak 
Añorgako bizilagun helduenen testigantzak 
jasotzen ditu; oroitzapenak, bizipenak, bitxi
keriak eta eguneroko bizitza, Cementos Re
zolaren inguruan jaiotako kolonia industrial 
honetan.

Bestalde, “Añorgatarrak II. Lanaren memoria” 
beste dokumental bat da, baina kasu hone
tan, bai lanean eta baita erretiroan dauden 
langileen testigantzak jasotzen dira. Añor
gako lantegiaren inguruan, auzoko eta, aldi 
berean, Gipuzkoako industriahistoria berre
raikitzen laguntzen du. Museoaren behin beti
ko erakusketako aretoaren Cementos Rezola
ren historia jasotzen duen gunean eraldatua 
izan da ikusentzunezko berri hau ipini ahal 
izateko.

Beraz, aprobetxatu eta disfrutatu bi bideo zo
ragarri hauetaz gure museoan! 

ORAIN, UDARAN ZEHAR MUSEOAN

Designconcrete. Hormigoia diseinatuz. 
2015eko maiatzaren 21ean, Museum 
Cemento Rezolak, Hormigoizko Diseinuei 
buruzko erakusketa bat inauguratu du, In
teriorismo eta Arkitekturako Designhouses 
enpresa gipuzkoarrarekin elkarlanean. “De
signConcrete, Hormigoia diseinatuz” erakus
ketak hainbat arkitekturaproiektu batzen 
ditu;  gehienbat etxebizitza eraikinak dira, 
Designhouses enpresak egindakoak eta batik 
bat Gipuzkoan kokatuak. Hormigoiak paper 
berezia egiten du eraikuntza eta apaingarri 
material izaki. 

Donostian eta Zizurkilen kokaturiko hain
bat eraikuntzez gain, erakusketak Arabako 
Errioxako Eskuernagan dagoen Viura Hotela
ren proiektu originala du barne, Beatriz Pérez 
Echazarreta arkitektoarekin elkarlanean egin
dakoa. 

Erakusketa berri honekin, Museum Cemento 
Rezolak eta Designhousesek hormigoia alda
rrikatu nahi dute material ultramoderno bat 
bezala, arkitekturari eta diseinuari forma ema
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ten laguntzen duena, gehienbat bere azken 
hobekuntza teknologikoei esker.

Ezkonberriak erakusketa Aurten ere, Añor
gako jaiak izanez, unerik egokiena da gure 
auzoari buruzko erakusketa bat egiteko. Ho
rrela, Gorga Historia Mintegiaren eskutik, 
Añorgako ezkontzak jasotzen dituen erakus
keta bat izango dugu ikusgai gure museoan. 
Argazkiz osaturiko erakusketa bat izango da, 
garai bateko ezkontzetan murgiltzeko auke
ra eskainiko digutelarik, ezkonberrien irudiak 
erakutsiz. Hurbildu beraz festetan zehar his
toriaz eta maitasunez betetako erakusketa 
honetara. 

“Etxeko apal eta paretatik 
Auzokideen artean 

ekarriak 
garai bateko 
ezkonberriak”

MUSEOKO 15. URTEURRENA

Emakumeak eta arkitektura. Aurten Museum 
Cemento Rezolak, XV. urteurrena ospatzen 
du, ondorioz eta hau modu berezian ospat

zeko, Emakumeak eta arkitekturari buruzko 
erakusketa bat antolatuko du. Honetan, arc
Visíon sariaren partehartzaile eta irabazleak 
izango dira protagonista, beraien proiektu 
eta lanak erakutsiz, eta noski gaur egun du
ten garrantzia azpimarratuz. ArcVisíon Prize, 
2013. urtean jaio zen, Italcementi Groupen 
eskutik, hau nazioarteko lehiaketa bat da, 
emakume arkitektoei zuzendurikoa. ArcVi
sion sariaren helburu nagusia, berrikuntza eta 
funtzionaltasun ideiak eta proiektuak bultzat
zea da. Gainera, emakumearen ikuspegian 
ipintzen du garrantzia sari honek, emakume 
arkitektoak izan dituzten lorpenak gailentzen 
dituelarik. 

Museum Cemento Rezolak, etorkizunean 
inauguratuko duen erakusketan, lehiaketak 
egun arte izan dituen hiru arkitekto iraba
zleak, hiru partehartzaile espainiarrak eta 
aipamen berezi moduan sarituak izan diren 
arkitektoak jasoko ditu ikusgai.

Beraz, XV. Urteurrena ospatzeko ezin hobea 
den erakusketa bat dugu aurretik, arkitektura 
ikuspuntu interesgarri izaki. Festa onak igaro 
Añorgatarrak!
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Festetan ere egin dezagun 
preso eta iheslarien alde!

Festak gozatzeko aukera dira, elkarre-
kin egoteko aukera, hitz egiteko 
aukera. Eta euskal preso eta iheslarien 
alde egiteko aukera ere bai. Tamalez, 
oraindik badauzkagulako gurekin fes-
tekin gozatu ezin dutenak ere. Dispert-
sioa, ihesa, kartzelan jasan beharreko 
gaixotasunak… Gogorra da preso eta 
iheslarien egunerokoa. Eta auzoan ez 
ditugu ahaztuko.

Joan zen 2014a eta badoa 2015a ere. Bai
na, oraindik ere, ehunka dira Espainia eta Frant
ziako espetxeetan, etxetik urrun dauden euskal 
presoak. Eta dozenaka dira beren etxeetara 
itzuli ezinda deserriko ezlekuetan dabiltzan 
iheslariak ere. ETA erakundeak armak utzi eta 
bost urte betetzera doazen honetan, suetenik 
ez da izan estatuen estrategian. Euskal Herrian, 
ordea, gelditu gabe jarraitzen dugu lanean. 

Dispertsioa zenbaki bat izan daiteke. 400 
euskal preso beren zigorra Euskal Herritik 

kanpo betetzen ari direnak. Eta 400 pre
so horietako bakoitzari, gehitu lagunak, 
semealabak, bikotekideak, gurasoak, 
anaiarrebak… Eta ateratzen den zenba
kiari biderkatu kartzeletara egin beharreko 
distantzia kilometrotan: 300 kilometro Zuera
ra, 700 kilometro Villenara, 1200 kilometro 
Algecirasera, 840 Osnyra, 800 Fleuryra… 
Eta distantzia horri biderkatu gasolina, bi
derkatu bihurgune bakoitzaren atzean ezku
tuan dagoen arriskua eta astebururo dena 
utzi eta errepidera atera beharrak dakartzan 
ondorio psikologiko eta sozialak. Dispert
sioak ez du ideologiarik, ez du kolorerik, 
ideologia eta kolore guztiak dituzten pertso
nak harrapa ditzakeelako. Dispertsioa zigor 
erantsi bat da, presoaz gain bere ingurua 
ere gizartetik isolatzen duena, pertsonak 
apurtzen dituena. Horregatik sinesten dugu 
dispertsioa ez dela preso baten inguruaren 
arazoa soilik; denon arazoa da, jendarte 
bezala, herri bezala ere denoi eragiten di
gulako. Giza eskubideak urratzen dituenak. 
Eta pertsona baten giza eskubideak urratzen 
dituenak, jendarte osoarenak urratzen ditu.
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GAIXO LARRIAK

Eta dispertsioa bezala, espetxeetan sendabiderik 
gabeko gaixotasunekin preso egotea ere izan 
daiteke zenbaki bat, datu hotzetan adierazia: 
Ibon Fernandez de Iradi, Lannemezanen preso 
dagoena, etxetik 230 kilometrotara, esklerosi 
anizkoitzak joa; Ibon Iparragirre, AlcaláMecon 
preso dagoena etxetik ia 500 kilometrotara,  HIE
Sak joa; Txus Martin, Basaurin preso dagoena, 
eskizofrenia paranoideak eta antsietate desoreka 
orokortuak joa; Aitzol Gogorza, Josetxo Arizku
ren, Garikoitz Arruarte, Joseba Codo, Jose Migel 
Etxeandia, Jose Ramon Lopez de Abetxuko, Iñaki 
Etxeberria… Atzera bueltarik gabeko gaixotasu
nek jota daude guztiak. Eta gaixotasunaren gordi
na areagotu egiten da kartzelako baldintza txarre
tan; etxekoengandik urrun eta behar bezalako 
zaintzarik gabe kasu askotan. Gaixo dauden pre
soak ez dira beren inguruaren arazo soilik, denon 
arazo dira, bizi garen jendartearen elkartasunaz 
eta giza eskubideekiko atxikimenduaz ari baikara 
gaixotasunak eta izenak zerrenda hotzetan aipat
zen ditugunero.

Eta berdin gertatzen da 70 urtetik gora izan arren 
preso jarraitzen dutenekin; berdin gertatzen da 
zigorraren hiru laurdenak eta bi herenak bete di
tuzten presoekin; berdin gertatzen da bizi osoko 
espetxe zigorra eta espetxealdi luzapena jasaten 
dutenekin. Oinarrizko eskubideen urraketak dira 
guztiak eta Euskal Herrian lanean ari gara horiek 
gainditzeko. Hala, euskal presoak hasiak dira da

gozkien eskubideak bermatzeko banakako eskae
rak egiten; herriz herri eta auzoz auzo presoen es
kubideen alde ari diren taldeak martxan daude…

ETA AÑORGAN, ZER?

Añorgan ere tinko eusten diogu gure konpromi
soari. Auzoa aldatzen ari den honetan, aldaketa 
horretara egokitu egin gara gainera. Astelehene
tako kontzentrazioa ostiralez egiten dugu orain, 
eta AñorgaTxikin beharrean Añorgan, arratsalde
ko 19:00etan. Gero eta gehiago gara errepide 
ertzera hurbiltzen garenak, falta zaizkigun presoak 
bertatik noiz itzuliko diren zain gaudenak. Gaur 
egun, Sevilla II espetxean dago Gurutz Agirresaro
be, etxetik 900 kilometro pasatxora. Eta Puerto III 
kartzelan Jose Mari Dorronsoro, 400 kilometrota
ra. Biak auzoan nahi ditugulako, lanean jarraituko 
dugu.

Lan bai, baina, nola? Batzuetan erabakiak urrun 
hartzen direla iruditu arren, gutako bakoitzak, 
jendarte honetako kide bezala, ardura daukagu 
presoez hitz egiteko, gure ingurukoekin beraien 
egoeraz aritzeko, adostasunak lantzeko. Auzoz 
auzo, herriz herri, pixkanakapixkanaka presioa 
egin behar dugu. Euskal Herrian gehiengoa gare
lako euskal presoen eskubideen alde gaudenak. 
Eta presoen eskubideen alde egotea, giza eskubi
deen alde egotea da. Denon eskubideen alde 
egotea da. Aukera ederra daukagu, amesten du
gun Euskal Herri juxtu eta elkartasunezkoaren alde 
lan egiteko, festetatik hasita.

eragileak eragileakpreso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua
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Ume umetatik entzun izan dut gizartea bitan bana
tzen dela. Baina era berean kontrakoa ere entzun 
izan dut.  Horiek munduarekin haserre bizi diren 
betikoen betiko txorakeriak direla, alegia.

Egun, bizitakoa bizi ondoren baietz esan dezaket, gizar
tea bitan banatzen dela eta gu ohartu edo ez banaketa 
hori eman egiten dela. 

Ugazabak eta langileak. Azal zurikoak eta azal ez zu
rikoak. Emakumeak eta gizonak. Helduak eta gazteak 
 haurrak. Erdaldunak eta euskaldunak… Sailkapena 
luzea da, baina, beti eskema bera: zapaltzaileak eta 
zapalduak.

Ezer berritzailerik esan ez badut ere batzuetan gogora
tzea komeni zaigula uste dut. Zapaldu eta zapaltzaileen 
munduan bizi garela gogoratzea eta bakoitzak  bere 
egunerokotasunean zapalkuntzak nola bizi dituen azter
tzea . Era berean bakoitzak bizi duen zapalkuntza beste 
askok ere sufritzen duela ohartu beharko gara. Beraz, 
gaur egungo gizartea bitan banatzen da. Baina, zapal
du eta zapaltzaileen mundu hau, Euskal Herri hau, Añor
ga hau nahi al dugu? Nik ez. Eta nik bezala, zapalduak 
garela sentitzen dugunok ez dugu zapaldu eta zapal
tzaileen mundurik nahi. Oso sinplea da. Jendarte justu 
bat nahi dugu. Jendarte justu bat hitzetan eta ekintzetan.

Eta,  zer egin dezakegu zapaldu eta zapaltzaileen gizar
te honekin amaitzeko?  Beno. Bada niretzat oso garran
tzitsua den kontu bat. “Gauzak horrela dira” bezalako 
ideiak burutik uxatu behar ditugu. Berez horrela diren 
gauza bakarrak naturaren legeak ( grabitatea…) dira. 
Gainerakoa, jendartea, generoa, bakoitzaren izaera, 
egitura ekonomikoak… ez dira horrela, eraikiak dira. 
Bai, eraikiak.

Eta gauzak ez badira horrela, eraikiak badira, aldatu 
daitezke eta honetan sinestea ezinbestekoa da. Gauzak 
aldatzea posible da! Erraza? Ez . Posible? Bai.

Hala, erraza izango ez den neurri berean, aldaketak 
ere ez dira berez etorriko, aldaketak eragin egin be
harko dira. Are gehiago , eragin egin beharko ditugu. 
Zapaldu eta zapaltzaileen mundu honekin amaitzeko, 
beraz,  gu gara giltza. Tabernetan hitz egin dezakegu, 
baina, horretaz gain antolatzea da aldaketa lortzeko 
bide bakarra. Badakit mundu prekario honetan ez dela 
erraza denbora ateratzea, baina, bakoitzak konpromiso 
zehatz batzuk hartu eta bere neurrian eta bere gustuko 
tokian ekarpena egin behar duela pentsatzen dut. Batzuk 
gehiago, besteek gutxixeago, batak etxebizitza eskubi
dearen aldeko taldean, besteak emakume asanbladan, 
besteak gazte taldeetan, prekario asanbladan edota 
euskara batzordean baina, denok antolatu eta lanean 
hasi behar dugu, aldaketa gure herri txiki honetatik hasi 
behar baitugu. Gauzak aldatzeko denon beharra dago.

Helburua gizartea aldatzea bada, aurrera begira izan
go ditugu aldaketan sakontzeko aukera eta erronka ge
hiago, baina, gaur gaurkoz, ahalik eta jende gehien 
norabide horretan lanean hasi behar gara. Bidea ez 
dugu hutsetik hasiko, izan ere, añorgan aldaketa helburu 
duen herritar asko ari da lanean lehenago ere. Eurek ha
sitako bideak indartu edota beste batzuk sortu beharko 
ditugu. Elkartu eta lana gogotik egin beharko dugu. Gure 
ale txikia jarri eta Euskal Herrian zapalkuntzarik gabeko 
añorga aske bat eraikitzeari ekin behar diogu.

Gaurkoan ilusioz idazten dut, izan ere, gure herrian, 
añorgan, aldaketarekin lotutako mugimendu polita sor
tzen ari da azken boladan. Besteak beste aurten jaio 
dira Etxi Gabe, Añorgako Emakume Asanblada eta 
Firestoneko Herri Lantegi Berreskuratua eta poliki poliki 
zapalkuntzarik gabeko añorga eta Euskal Herri baterantz 
urratsak ematen ari gara herrian.

Herri bat eta hamaika borroka. Denak aldaketaren no
rabidean eta gu, herritarrak protagonista. 

Zu gabe ez dago. Lanera!

Mikel ESNAOLA
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Auzo berri bat
eraldatu bidean

GORGA ERREKA

Etxe Haundiaren eraisketarekin 
eman zitzaion 2015ean zehar 
amaiera Gorgaren kanalizazio 
berriari. Gogora dezagun Ura 
agentziak hasi zuela erreka ho
nen “zeruari begira”ko obra, hau 
da, ezkutuan urteak eman dituen 
erreka bistan da dagoeneko. Re
zolako fabrikapean besterik ez 
zaigu gordetzen gure Gorga, 
baina bistan da Arzak Eneatik 
Atotxa Errekaraino. Azken pau
soa pinudi sorta bat ipintzea 
fabrikaren pantaila moduan izan 

da. Pinu itxurako zuhaizka horiek 
tamaina hartzen dutenean ez 
omen dugu hain erraz topatuko 
Cementos Rezolaren grisa. 

Ahateak ikus daitezke bainua 
hartzen Gorgaren ur gardene
tan euren bidaia Añorgako ere
muetaraino egin zutenetik eta 
harri tarteetan gordeta 2015eko 
ekainean askatu diren aingirak 
ez ditugu erraz topatuko, baina 
hemen ikus dezakezuen argaz
kiak egiten du zin kontu honen 
inguruan. Laster Añorgako angu
lak saltzeari ekingo diogu.

ARZAK ENEA BERRI

Etxe Haunditik joan eta Zine 
a tze ko etxe berria estreinatu 
dute gure aspaldiko bizilagu
nek. Behingoz ACR enpresak lu
zatu duen obra amaitu eta lehen 
festen zaratak entzuteari ekingo 
diote hainbat bizilagunek, eta 
akaso Arzak Enea Berritik ere 
entzungo gaituzte. Kontua da 
etxe berri honek ekarri dituela 
Añorgara biztanle berriak: bat
zuk bertakoak zirenak eta au
zora bueltatu direnak, eta beste 
batzuk sekula hemen bizitakoak 

Aspaldiko Añorga Eskolarretan begiratu beharko genuke Añorgan ditugun obrak noiz 
hasi ziren jakiteko. Badirudi mendeak joan direla eta obretan jarraitzen dugula. Eta 

laster bukatuko dira? Ez aixkide! Datozen lerroetan egin berri direnak eta 2015-16ean 
hasiko direnak aipatuko dira.

URT15.indd   51 03/07/15   00:37



52

gizartea gizartea

direnak. Ongi etorriak zarete 
denok lerro hauen baimenare
kin!

Eraikin honetan bertan kokatuko 
da gainera 25 Geltokiaren eta 
AKKEren bulego berria etorkizu
nean, Udalari esker, berak laga 
baitigu jabetzan zuen lokala. 
Iristeko errazagoa den lokala 
egungo beharretara egokitu eta 
2016 urtean zehar martxan jart
zea da helburua orain.

FUTBOL ZELAIKO HARMAILA 
BERRIAK

Askoren ahotan zebilen har
mailen egoera kaskarra, eta 
2014ko udan ekin zitzaien au
zolan zoragarri baten bueltan 
eraberritzeari. Eraisketa lanak 
egin ziren 30 bat kideren la
guntzaz, eta zoragarriak izan 
ziren ordainetan eman zitzaiz
kigun bazkari laburrak. Jan eta 
lanera! Hori izan zen leloa egun 
haietan. Etxezabalek egin zi
tuen profesionalen eskuetan utzi 
beharreko lanak eta gaur egun 
esan dezakegu berriz ere be

rreskuratu dugula esertzeko leku 
duina eta azken hau bezain ga
rrantzitsua den Antxon Ayesta
ran Kultur Etxerako pasabidea, 
orain posible baita 2010az ge
roztik egin ezin zitekeen bidea: 
aldageletatik zinera bide motze
na.

ERREKUPERAZIO GIMNASIOA

Antxon Ayestaran Kultur Etxean 
bazegoen futbol eskolako bilte
gitzat erabiltzen zen aldagela 
modukoa, baina Imanol Loidi, 
Fernando Hernández, Kepa 
Eskortza, Iñigo Soroa, Ion Za
baleta eta beste hainbati esker 
gaur egun lesioak sendatzeko 
errekuperazio gela eta gimnasio 
bihurtu da. Elkarteko kirolariek 
pairatzen dituzten lesio minga
rriak kontuan hartuta proposatu 
zen bere eraikuntza eta hilabe
te eskasean burutu zituzten la
nak Añorgan ditugun pertsona 
handi hauek. Mila esker esatea 
doakoa egiten zaigun honetan 
berebiziko garrantzia izan due
la sinestarazi nahi genuke lerro 
hauen bitartez. Aurtengo garai

penek zerikusi zuzena baitute 
hobekuntza honi eskerrak.

BULEBARIZAZIOA

Bazetorren, bazetorren… baina 
ez da oraindik iritsi. Lizitazioak 
eginda, badirudi 2015eko urria
ren bukaeran ikusiko dugula egi 
bihurtzen. Bulebarizazioa? Ez. 
Bulebarizazioaren obrak. Zortzi 
hilabeteko aurreikuspena dute 
eta dena egoki badoa 2016ko 
ekainaren erdialdera izango da 
errealitatea. Bulebarizazioa? 
Ez. Bulebarizazioaren lehen fa
sea, Arzak Eneako biribilgunera 
iristen dena. 

Zortzi hilabeteko obrak izango 
dira behintzat, horrek eskatzen 
duenarekin: pazientzia. Elkarte 
ezberdinek egingo ditugu lotai
lu lanak. Añorgaren kasuan, eta 
25 geltokiaren laguntzaz, Añor
ga KKE arduratuko da auzota
rrak momenturo informatzeaz. 
Nola? Jolas Etxeako kortxoetan 
ipiniko dira deialdi eta notifika
zio guztiak fisikoki eta kontsul

Eraikin honetan (Arzak Enea berri) bertan 
kokatuko da gainera 25 Geltokiaren eta 

AKKEren bulego berria etorkizunean, Udalari 
esker, berak laga baitigu jabetzan zuen 

lokala. 
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tagarri izango dira 25geltokia.
info webgunean  birtualki. Irado
kizun eta kexak ere kanal haue
tatik bideratzen saiatuko gara, 
eta obra hasi baino lehen bilera 
irekia ospatuko da Antxon Ayes
taran Kultur Etxean. Etorkizune
ko Añorgak asko du irabazteko 
baina zortzi hilabetez behintzat 
pixkatxo bat galtzeko prest egon 
behar gara. Pazientzia.

FRONTOIAREN ESTALPEA

Añorga KKEk egin du orain artean 
bere eskuetan izan duen guztia 
frontoiaren estalpe berria fikziotik 
errealitatera pasatzeko. Eta ez da 
gutxi izan. Lehenik, eta aurreko 
urtekarian aurreratu genuen mo
duan, Gipuzkoako Foru Aldundia
ren dirulaguntza eskaera onartu 
eta eman ziguten. 80.000€. Ez 
da gutxi. Baina ez zen nahikoa, 
eta Udaletxe zein Kirol Patrona
toarekin bildu eta bildu ibili ostean 
beste 80.000€ko hitzarmena 
sinatu zen 2015eko maiatzean. 
Beraz, 160.000€ ditu Elkarteak 
beste hainbeste balioko duen obra 

aurrera ateratzeko. Baina non
bait ez da urre dirdir egiten duen 
oro eta zain egon beharko dugu 
2016ra arte behintzat. Momentu 
honetan Rezolaren esku dago es
talpea. Lehenik egurrezkoa zena 
hormigoi bihurtu behar da, baina 
garrantzizkoagoak diren eraikitze 
baimenak lortu behar dira aurretik. 
Horiek ez daude gure eskuetan. 
Eraiki nahi den estalpeak okupa
tuko duen lurren kalifikazioa etxebi
zitzak eraikitzeko dago aurreikusia 
Plan Orokorrean eta beraz, Rezo
laren baimena behar da lur eremu 
horri kirol ekipamenduen kolorea 
emateko. 

Baikorrak gara eta ziur gaude Kul
tur Etxearekin pasa zen moduan, 
Frontoiaren estalpearekin ere gau
za bera pasako dela. Lehena ez 
zuten eraistea lortua eta bigarrena 
eraikiko dugu.

Badugu beraz beste urtebete 
obren inguruan hitz egiteko. Txin
txoak izan eta ia datorren urteka
rian errepasoa besterik ez dugun 
egiten!

Baikorrak gara 
eta ziur gaude 

Kultur Etxearekin 
pasa zen moduan, 

Frontoiaren 
estalpearekin 

ere gauza bera 
pasako dela. 

Lehena ez zuten 
eraistea lortua eta 
bigarrena eraikiko 

dugu.
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2014-10-17 
“Etxi gabe” sortu dute 
hainbat añorgatarrek 
auzoan bizi nahi dutela 
aldarrikatzeko        

“Etxi gabe” kanpaina prestatu 
dute hainbat añorgatarrek. Au
zoan etxebizitzaren arazoari 
konponbidea bilatzea dute hel
buru. Hau da egiten duten gal
dera.

Nola lortuko dugu Añorga bizi 
bat ezin badugu Añorgan bizi?

2014-10-21 
Jardunaldi feministak an-
tolatu ditu Ernaik ostiral 
eta larunbaterako       

Añorga Txikiko Firestone lante
giko hormetan azaldu den “vio
lación legalización” pintaketari 
erantzute, auzoko hainbat era
gileren babesarekin jardunaldi 
feministak antolatu ditu Ernaik 
asteburuan. Ostiral iluntzean, 
20.00etan, mikromatxismoei 
buruzko bideo emanaldi izan
go da aurrena, eta eztabaida 
ondoren. Larunbatean, ostera, 
16.30ean, Amassorrain ikasto
lan elkartuko dira, segidan Fi
restoneko pintaketa ezabatu eta 
gainean borroka feministaren 
aldeko bat margotzeko. Bertarat
zen direnek bapo meriendatzeko 
parada izango dute. Ekimenera 
atxikitu dira Añorgatxikitarrak 
Auzo Elkartea, Añorgako Sortu, 
Añorgako Gazte Asanblada, 
Añorga Kultur eta Kirol Elkartea 
eta 25 Geltokia.

2014-11-17 
Larunbatean omenaldia 
egin zitzaien Jaime Rodri-
guez eta Mari Karmen La-
sarteri, urtetan Gure Kabian 
eginiko lanaren esker onez       

Jaime Roriguez eta Mari Karmen 
Lasarte senar emazteak urtetan 
izan dira Gure Kabia elkarteko 
barran eta sukaldean lanean. Bai 
elkartean bertan eta baita auzoan 
ere egindako eskertu nahi izan 
zieten hainbat añorgatarrek.

gizartea

albisteak>>

gizartea

2014-11-02 
Eraistear diren Rezola lantegiko etxe zaharra oku-
patu dute hainbat añorgatarrek       

Cementos Rezola lantegiko etxe zaharra eraistekoak dira astelehe
nean, Gipuzkoa21 boulevarizatzeko eta Gorga ibaia azaleratzeko 
bidean. Horren aurrean, hainbat añorgatarrek etxea okupatzea era
baki dute, eta bertan bizi dira ostegunetik. Salatu nahi dute Añorgan 
60 etxebizitza huts inguru dauden bitartean horietatik 30 eraiki ho
rretan, auzotarrak bizitzera kanpora joan beharrean aurkitzen dire
la, ezin dituztelako Añorgan bizitzeko gutxieneko baldintzak bete. 
Azaldu dutenez, aspaldidanik Añorgako gazteek inguruko herrietara 
joan behar izaten dute emantzipatzeko garaia heltzen zaienean, 
alokairu merkeagoen bila. Era berean, etxebizitza politika orokorrak 
salatu nahi dituzte, egun egiten diren etxebizitza planek jendearen 
beharrak ase beharrean gutxi batzuen poltsikoak betetzeko asmoa 
dutela iruditzen baitzaie. Eraistear diren Rezola lantegiko etxe zaha
rraz gain, beste adibide bat ere bada auzoan, beraien irudiko: Ato
txaErrekan landa ingurune bat urbanizatu zuten luxuzko etxebizitzak 
eraikitzeko. Egun, lur horietako partzela gutxi batzuk soilik daude 
erosita, gainontzekoek bere horretan jarraitzen duten bitartean.

Etxebizitzaren gaia pilpilean dabil Añorgan azkenaldian, eta horren 
erakusle da orain gutxi sortutako “Etxi Gabe” mugimendua, añorga
tarrek Añorgan bizitzeko duten eskubidea aldarrikatu asmoz sortua.
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Bazkal aurretik aurreskua eta 
bertsoak jaso zituzten elkartean, 
eta ondoren bazkaria izan zen 
Jolas Etxean. 60 lagun inguru 
bertaratu ziren, tartean auzoko 
eragile askotako ordezkariak.

2015-02-13 
Aranzadik KCMEM proie-
ktua jarriko du martxan 
Añorgan, oroimen histo-
rikoaren berreskurape-
nean sakontzeko asmoz    

Aranzadirekin elkarlanean KC
MEM proiektu europarrean 
parte hartuko dute Añorgako 
hainbat norbanako eta eragilek. 
Antolatzaileek adierazi dutenez, 
ikerketa taldean parte hartu nahi 
duten Añorgatarren bila dabilt
za. Informazio gehiago 943 
364 192 telefonora deituta edo 
Museoan bertan jasotzeko auke
ra dago.

KCMEM proiektuak, helduek 
oroimen historikoaren berresku
rapenean aktiboki parte hart
zeadu helburu, tokian tokiko nor
tasunarekin lotuz, trebetasunak 
eta gaitasunak jasoz.

2014-05-09 
Martxoak 8ko egitaraua 
aurkeztu du sortu berri 
den Añorgako Emakume 
Asanbladak  

Emakume Langilearen Nazioar
teko Eguna antolatzeko biltzen 
hasi ostean eratu da Añorgako 
Emakume Asanblada. Lehen le
hen zita garrantzitsua Martxoak 
8a du eragile berriak, eta aste
burua ekintzaz bete bete presta
tu dute.

Larunbatean goizean auzoko 
nesken pala partidua eta jokoak 
prestatu dituzte. Emakumeak ki
rol munduan baztertuta aurkitzen 
direla aldarrikatuko dute horre
la. “Gainerako egunetan ukatua 
zaigun lehen plano hori bilatzen 
dugu” adierazi dute. Ondoren 
pintxopotea egingo dute Jolas 
Etxean eta gaztetxean. Igan
dean, Donostiako boulebardetik 
12:30ean irtengo den manifes
taziora joateko deia egin dute. 
Amaitzean emakume bazkaria 
egingo da Jolas Etxean, eta ba
zkal ostean dokumental baten 
emanaldia izango da Museum 
Cementos Rezolan.

2014-05-15 
Añorgako Firestoneko erai-
kina ireki dute ehundaka 
lagunek proiektu eraldat-
zaileen topaleku izateko    

Gaur arratsaldeko bostak aldera 
200 lagun inguru hurbildu dira 
Añorga Txikin hutsik dagoen Fires
tone fabrikara. Ekonomia sozial 
eraldatzeilearen filosofiaren bai
tan eman nahi diote erabilera erai
kinari. Momentuz asteburu osoko 
egitaraua prestatu dute. Auzotar 
ugari ibili da gunearen atontze la
netan, eta bertaratzeko deia egin 
diete antolatzaileek añorgatarrei.

gizartea gizartea

2015-01-15 
Erantzun jendetsua eraso sexistari    

Astelehen iluntzean Añorgan izandako eraso sexistari erantzuteko 
manifestazio jendetsua izan da gaur arratsaldean Añorga Txikiko 
kaleetan. Hasi eta bukatu Amassorrain ikastolan egin da, eta 
amaieran deitzaileek hartu dute hitza. Garbi utzi dute ez dutela 
halako erasorik onartuko, eta eraso sexisten aurrean autodefent
sa feminista aldarrikatu dute. Erasotutako neskari babes zaba
la erakutsi dio honela auzoak eta txalo zaparrada luze batekin 
amaitu da mobilizazioa.
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Dagoeneko hiru urte igaro dira Añorgako Gazte 
Asanbladako hainbat partaide bildu eta Txan
txangorri Aisialdi Taldea sortu genuenetik. Asmo 
handiko proiektua zen hura eta hala izatea nahi 

genuen. Izan ere, bazegoen bildu ginen gazteoi kezkat
zen gintuen zerbait eta oraindik ere kezkatzen gaituena: 
Añorgako gazteak herrian bizitzarik ez egitea. 

Beraz, ideia hau buruan genuela sortu genuen Txan
txangorri. Añorgan aisialdia eskainiko bagenu herriari 
bizia emango geniokeela argi ikusi genuen eta, ondo
rioz, zera lortuko genuke: haurrek herriarekiko duten 
atxikimendua areagotzea eta, beraz, komunitate zent
zua sustatzea. Askotan entzun izan dugun moduan, 
“haurrak dira etorkizuna” eta guk hori garbi ikusi ge
nuen Añorgaren kasuan. 

Izan ere, zein da gure auzoaren errealitatea? Au
zoko umeak 12 urterekin Amassorrain ikastolatik Lu
berri institutura (Antiguan) igarotzen dira. Lagun be
rriak egiten dituzte, hainbat “kuadrila” sortzen dira 
eta Antiguako auzoan ibiltzeko joera handitu egiten 
da. Faktore hau ukaezina da. Hala ere, honekin ez 
dut esan nahi zerbait negatiboa denik, ezta gutxiago 
ere. Esperientzia eta bizipen aberasgarria da, jaki
na. Esan nahi dudana da, Añorgako haur eta gaz
teek ez badute inongo komunitate zentzurik garatzen 
Añorgarekiko, etorkizunean, zeinek borrokatuko du 
Añorgagatik? Zeinek hartuko ditu herriko hainbat ar
dura? Zeinek antolatuko ditu festak? Eta auzolanak? 
Zeinek emango dio bizia herriari?

Uste genuen Txantxangorrik ale txiki bat jarri zezakeela 
prozesu honetan eta horretan jardun gara orain arte. 
Egia da, gehienbat haur txikiak gerturatu direla, azken 
urte honetan batez ere, nahiz eta haur nagusiagoek 
ere parte hartu duten, hiru urtez hilero Txantxangorriko 
zitara huts egin ez duten horiek. Aupa zuek! 

Talde barruan izan ditugu horren inguruko eztabai
dak. Norentzat egin nahi ditugu ekintzak? 6 urtetik 
gorakoentzat? Nagusiagoentzat? Denentzat? Nola 
egingo dugu? Ez da erraza izan. Bestalde, talde ba
rruan ere aldaketa ugari izan ditugu. Gehienok ikasleak 
ginen proiektu hau martxan abiatu genuenean, orain, 
ordea, ia gehienok langileak gara eta lehen baino 
denbora gutxiago dugu gauzak antolatzeko, baita gu 
gure artean biltzeko ere. Horregatik, azken urte hone
tan, hiru ekintza egitera mugatu gara, pena handiz. 
Ukaezina da jende berria behar dugula Txantxangorrik 
jarraipen bat izateko edota antzeko beste proiektuak 
gauzatzeko. 

Oraindik ere gogoan dut antolatu genuen lehenengo 
ekintza. 2012ko urriaren 20an izan zen “mendi mar
txa girotua” izenburupean. Zoritxarrez eguraldi txarra 
egin zuen eta ume bakarra agertu zen. A ze nolako 
hasiera, ezta? Nolako arrakasta izango ote zuten gai
nerako ekintzek? Oztopoak oztopo guk ilusio handia 
genuen eta benetan sinesten genuen herriak parte hart
zeko gogoa erakutsiko zuela. Eta halaxe erakutsi digu 
Añorgak hiru urte hauetan zehar. 

Ikastolak bete duen funtzioa ere gakoa dela azpimarra
tu nahiko nuke. Izan ere, ikastolak informazioa gurasoei 
helarazten lagundu digu, komunikazio lana erraztuz. 
Mila esker Amassorrain!

Esperientzia oso aberasgarria izan da hiru urte haue
takoa. Ikasi dugu, “desikasi” dugu, poztu gara, urduri 
jarri gara, elkarri lagundu diogu, aisialdi ereduak ez
tabaidatu ditugu, informatikan adituak bihurtu gara… 
Txantxangorriren facebookeko argazkiei begira jartzen 
naiz eta oilo ipurdia jartzen zaidala ezin dut ukatu. 

Mila esker bihotz bihotzez hau guztia posible izateko 
parte hartu duzuen heldu, gazte eta haur guztiei!

Miren Serrano
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40 urte saltsan

Orduan ere epai mahai entzutet
su batek dastatzen eta baloratzen 
zituen aurkeztutako kazuelak. Salt
sa eta ezadostasunak baziren ere 
epaileen erabakiekin; kazuelak 
gatza gehiegi zeukala, perrexilik 
ez zeramala, epaileen artean ira
bazleen senide ugari zegoela… 
Gixona eta Martin Gastesirentzat 
izan zen lehen garaipena.

Ordutik gaurko egunera, bikote uga
ri pasa da lehiaketatik. Zaharrak 
joan eta belaunaldi berriak azaldu 

dira, bakoitzak bere ezaugarri eta 
“toke” berezia emanez aurkeztutako 
lanari. Badira tradizionalak, gauzak 
betiko erara egiten dituztenak, beste 
batzuk abanguardistak, gehienak 
”artistak”, narratsak eta zikinak ere, 
gaupaseroak (ugari garai batean), 
sukaldea ahazten dutenak, buta
norik ez dutenak, ondokoari olioa 
urtero kentzen diotenak, zerrendan 
apuntatu gabe azken orduan azalt
zen direnak… nabari da ezaugarri 
ezberdineko artaldea dela bakailao 
lehiaketakoa.

Hori bai denen helburua lan 
txukun bat aurkeztea izaten da, 
eta benetan horretan saiatzen 
direla. Bezperako ajeak gain
dituaz, lagun giroan igarotako 
ordu pare edarrak suertatzen dira 
bakailao lehiaketakoak. Lerro 
hauetatik 40 urte hauek ospat
zeko deialdia luzatzen dizuet. 
Azaldu bakailaoa probatzera eta 
sagardoarekin freskatzera. Agian 
zeozer ikasteko aukera ere izan
go duzue. Oraindik ere etorkizun 
luzea du lehiaketak aurretik,

1976 urtean ospatu zen lehendabiziko aldiz bakailao lehiaketa Karmengo Amaren jaien 
barruan. Bakailaoa pil-pil eran prestatzea oinarritzat hartuta, garai hartako sukaldari 
finenak hurbildu ziren frontoi aldera. Txato Uralderen gidaritzapean, Martin eta Joxe 

Manterola , Surrupe eta Wangeneberg, Txorre anaiak, Xonbero eta beste auzotar 
ospetsuak ziren parte hartzaile.
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2014-09-03 
Asteburu honetan ospatuko 
dira Añorga Txikiko festak        

Azken urteetako ohiturari jarraituz, 
aurten ere Añorga Txikiko festak 
antolatu ditu Añorgatxikitarrak auzo 
elkarteak. Asteburu honetan ospa
tuko dira, eta egitarau zabala pres
tatu dute.

2014-10-01 
Gazte afariak, hilabeteko 
azken ostiraletan     

Añorgako Gaztetxean gazte afa
riak zerbitzatuko dituzte hilabe
tero, azken ostiraletan. Auzoko 
gazteak mahai baten bueltan 
biltzea dute helburu, ondo pasa 
eta prezio duin batean afaltzeko 
asmoz afariak 34 euroko prezioa 
izango dute. Ekimena aurkeztu 
ondoren hilabete itxarotea gehiegi 
iruditu zaienez, salbuespen bate
kin hasiko dira: etzi, urriaren 3an, 
izango da lehen afaria. Gazte 
Asanbladak gogoa eta gosea 
duen edonor bertaratzeko deia 
luzatu du.

2014-11-18 
Larunbatean ospatuko da 
Añorgako Gazte Eguna        

Datorren larunbatean, azaroak 
22, Gazte Eguna ospatuko da 
Añorgan. Gazte guztiok batu eta 
denok batera gozatzeko eguna 
dela diote Añorgako Gazte Asan
bladako lagunek eta horretarako, 
goizetik hasita, egun osoko egita
raua prestatu dute.

Goizeko 11etan Añorga txikiko 
zelaian tailerrak eta jolasak burutu 
ostean Añorgako zinean bazkal
duko dute gazteek. Bazkariak 5€ko 
prezioa izango du eta apuntatzeko 
aukera ostegun iluntzera arte izango 
da Jolas Etxean eta Gaztetxean jarri 
dituzten zerrendetan zein agaztea
sanblada@gmail.com helbide ele
ktronikoan. Bazkal ostea girotzeko 
bingoa eta mahai jolasak proposatu 
dituzte gazteek eta ondoren auzoko 
Eonian elektrotxarangarekin poteo 
girotua burutuko dute. Eguna amait
zeko kontzertua, berbena eta DJak 
izango ditugu gaztetxean.

Gazte Añorgatar guztiei bertarat
zeko gonbitea luzatu die Añorgako 
Gazte Asanbladak.

2014-02-04 
Hilabete osoko egitaraua 
antolatu du gazte asanbla-
dak     

Ekintza ugari burutuko ditu gaz
te asanbladak abenduan zehar. 
Gazteak añorgan batzeko duten 
helburuaren baitan antolatu dute 
egitaraua eta euren iritziz denen 
gusturako ekintzak antolatu dituzte.

Haurrentzako Txantxangorri aben
duaren 6an, arratsaldez. Ondoren, 
iluntzeko 22.30etan zinea gazte
txean inguratzen den guztiarentzat.

Hurrengo asteburuan berriz pin
txopotea ostirala arratsaldez, gaz
tetxean eta baita Jolas Etxean ere. 
Zerbeza eta Patatak ekimenak har
tuko du lekukoa abenduaren 13an 
eta herri komunikabideen inguruan 
hariko dira bertaratukoak.

Abenduan 21ean berriz Santo To
mas eguna antolatuko dute gazte 
asanbladako kideek eta bapo jan 
eta edateko aukeraz gain, otarra 
ere zozketatuko omen dute.

Amaitzeko eta kartelean ageri ez 
bada ere, azken hiru hilabetetako 
bideari jarraituz abenduaren 26an 
azken ostiraleko gazte afaria egin
go dute gaztetxean.

Ekimenetan parte hartzeko deia lu
zatzen die Añorgako Gazte Asan
bladak añorgako gazteei.

2014-12-04 
Txantxangorrik euskaraz 
bizi nahi du     

Txantxangorrik emango dio hasie
ra gazte asanbladak antolatutako 
abenduko eskaintzari. Luzaro hau
rrekin bildu gabe egon ondoren, 
euskararen egunaren harira bil
duko dira haurrekin. Collagea eta 
karaokea da larunbata abenduak 
6rako luzatu duten eskaintza.

2014-12-18 
Santo Tomas eguna Añor-
gan        

Abenduaren 21ean goizeko 
11.00etan añorgako gaztetxean 
elkartzeko deia luzatu du gazte 
asanbladak. Azken urteetako ohitu
rari jarraituz, taloak, txistorra eta sa
gardoaz gozatzeko aukera izango 
da. Gainera inguratzen denak bere 
taloa egiteko esperientzia bizitze
ko aukere ere izango du. Bestalde 
etxeko produktuekin osatutako ota
rra ere zozketatuko dute.

albisteak>>
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2015-02-10 
Gazte Asanbladak aurten 
beteko ditu 25 urte, eta 
ospakizunen antolaketan 
parte hartzeko deia egin du     

Aurten beteko dira 25 urte Añor
gako Gazte Asanblada sortu ze
netik, eta urte hauetan bertan parte 
hartu duten kide guztiei dei egin 
zaie ospakizunen antolaketan par
te hartu dezaten. Horretarako bi
lera larunbat honetan izango da, 
12:00etan Gaztetxean.

2015-02-10 
Museum Cementos Rezolak 
100.000 bisitariren marka 
gainditu du     

Añorgako Museum Cementos Rezo
lak asteburu honetan izan du bere 
100.000. bisitaria: Miguel García, 

Donostian bizi den ingeniari nafa
rra. Sari moduan: Basque Cullinary 
Centeren bi lagunentzat degustazio 
menua eta eraikinera bisita oparitu 
dizkio museoak.

2015-02-13 
Amassorrain Ikastolako 
haurrek Munduko Herriak 
gaitzat hartuta ospatu dituz-
te inauteriak         

Amassorrain ikastolako haurrek in
auteriak ospatu dituzte gaur. Bertan, 
“munduko herriak” gaitzat harturik 
desfilea egin dute inguratu diren gu
raso eta lagunen aurrean.. 

2015-03-12 
Gazte Asanbladak 25. ur-
teurrenerako logo lehiaketa 

jarri du martxan     

Añorgako Gazte Asanbladak 25. 
urteurrena ospatzeko erabiliko den 
logoa hautatzeko lehiaketa jarri du 
martxan. Irudian azaldu beharreko 
testua “Añorgako Gazte Asanblada. 
25 urte” izango da. Parte hartzaileek 
hurrengo ostiralerako bidali beharko 
dute logoa 25geltokia@gmail.com 
helbidera edo ostiralean bertan 
arratsaldeko 17:00etan gaztetxean 
egingo den bilerara eraman behar
ko dute.

Datorren ostiralean urteurrena anto
latzeko hurrengo bilera. Urteurrena
ren ospakizunekin aurrera darraite 
auzoko gazteek. Hurrengo bilera 
datorren ostiralean, hilak 21, egingo 
dute. Bilerara gaur egungo asanbla
dakideez gain, 25 urte hauetan ze
har izandako kideek ere gonbidatu 
dituzte, ahalik eta parte hartze zaba
lena nahi baitute.

2015-05-19 
Errekalde eta Lasarte-Oria arteko bidegorria, zabalik    

Gipuzkoako Foru Aldundiak Errekalde eta LasarteOria bitarteko bidegorria gaur ireki du. Maiatza 
amaierarako lanak amaituko direla iragarri zuen udalak eta hala izan da.

Tarte hori irekita, bidegorri bidez lotuta gelditu dira Donostia eta LasarteOria. Bidegorria eraikitzeko la
nak Campezo enpresak egin ditu, 690.000 euroko kostua izan dute eta bost hilabete inguru iraun dute.
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Ikuspuntu askotatik hitz egin daiteke bizikleta 
garraio moduan dituen bertuteen inguruan, 
hasi ingurumenarekiko duen errespetuan, jarrai 
ekonomikoki gure poltsikoentzako eragiten duen 

zulo txikiaz edo norberaren osasunarengan duen 
onura neurgarrietan. Publizitate kanpaina baterako 
laburtu beharko balira bertute hauek jasangarria, 
merkea eta osasuntsua dela esango genuke. Baina 
badirudi gaur egun dena dela hiru hitz magiko horien 
jabe. Bizikleta hiru arrazoi hauekin sustatzerako 
garaian arazo bat gertatzen da, aldagarriak direla, 
beste zeozerekin trukatu daitezkeela, normalean 
publizitatearekin bonbardatzen gaituen gauzaren 
batekin. Ingurumenaren errespetuaren kontua 
adibidez hurrengo kotxea CO2 isurketa gutxiko 
azken modelo baten erosketarekin trukatu dezakegu, 
iragarkiaren arabera hau ere ekologikoa baita! 
Arlo ekonomikoari dagokionez, kotxeek apenas 
kontsumitzen omen dute… eta gainera maletero 
erraldoi horrekin supermerkaturako hurrengo 
bidaian 3×1 aukera guztiez baliatu gaitezke! Eta 
osasun onuren inguruan, ba supermerkatuan bertan 
badira hamaika dieta, janari ‘light’ eta pilula 
lan hori ederki egiten omen dutenak. Hauxe da 
publizitateak saltzen digun mundu ankerra.

(...) Baina bizikletan ibiltzearen plazera, beste 
plazer mota guztiak bezala, modu zakarrean egin 
daiteke edo erraztu eta intentsitatea handitzeko 
moduak topa daitezke. Bidegorri, ’30 gune’, 
aparkaleku eta abarrak ez dira nahita nahi ezkoak 
bizikletaz hirian mugitzeko, baina badira bere 
erabilera hobetzeko ‘lubrifikatzaileak’. Zalantzarik 
ez dago bidegorri sare on bat, aparkaleku 
estaliak, zentzu onean egindako lehentasunak 
eta abarrak txirrindaren erabiltzaileak finkatu eta 

berriak sortzeko ahalmena duela. Gogoratzen 
Donostiara joateko errepide bazterreko hesiaren 
atzealdetik igaro behar ginenean? Alde horretatik 
Añorgan hobekuntza nabaria izan da azken urteei 
begira, bidegorri aparta baitugu Errekaldetik 
Infernuraino (Añorga txikiko zatia falta da, baina 
benetako ’30 gunea’ balitz ez legoke arazorik 
nire usteetan). Ulergaitza egiten zaidana Añorgan 
dauden txirrinda aparkaleku kopurua da, 10 bat 
bizikletentzako besterik ez. Futbol zelaia, frontoi 
galanta, Gaztetxea, Kultur Etxea, Kluba, eliza, Gure 
Kabia eta Jolas Etxeako erabiltzaile guztientzat 
10 bizikleta aparkaleku. Ah, barkatu eta 80 bat 
autoentzako lekua, noski.

Polemika pixka bat piztearren proposamen bat 
egingo dut nire txoko honetatik, museoaJolas Etxea
autobus geltokia osatzen duten hiruki horretan 
kotxeak sartzeari galaraztea, eta bertan aterpedun 
txirrinda aparkaleku polit bat egitea (udaletxeari 
eskatua edo zergatik ez, denon artean egina) 
gurpilak puzteko puzgailu eta guzti. Eta alkohola 
plazeraren lubrifikatzailea denez (bakoitzak 
uler dezala nahi duen modura) ez legoke 
gaizki tabernan trago bat eskaintzea bizikletaz 
gerturatzen direnei, esaterako ostiraletan (bazpare 
gogoraraziko dizuet kotxea hartuz gero ezin 
dela alkohola edan… legeak esana, amen). Zer 
iruditzen?

Amaitzeko eta ukitu sofistikatu bat emateko idatzi 
honi, hona H.G.Wells¬ek idatziriko esaldi bat:

‘Pertsona heldu bat bizikletaren gainean ikusten 
dudan bakoitzean, ez dut esperantza galtzen 
gizateriaren etorkizunean.’

Eneko eizagirre
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Murriztu

Goazen berriz hasierara, murrizke
tara, murrizketa festetan. Murrizketa 
dena neurrigabekoa den garai ba
tean. Neurrigabeko otorduak, neu
rrigabeko mozkorrak, neurrigabeko 
pankartak, neurrigabeko kontsumoa. 
Baina nola heldu jasangarritasunari 
Añorgako festetan?

Erronka horretan dabil azken urte 
hauetan Añorgako jai batzordea. 
Baina nola murriztu? Murriztu kont
sumituz, erabiliz. Aukera egokiak 
kontsumituz. Berrerabilgarriak diren 
edalontzietatik hasi ziren Añorgako 
hainbat elkarte urteko jai ezberdi
netan, eta gero festetan.Orain dela 
ez urte asko zabaldu zen hauen 
erabilpena azkenik txosna guztie
tara. Jakina da pertsona batzuen 

gogoko neurria ez dela hau, baina 
sor ditzakeen eragozpenen gainetik 
ekartzen dituen onurak azpimarratu 
behar dira. Ez da diskurtso ekologis
ta dioen moduan hondakinak murri
ztu behar direla bakarrik, lanean ari 
direnen artean, garbitzeko garaian 
jaso beharrekoan diferentzia galanta 
dago. Erosotasun gehiago jaietan 
lanean dabiltzanentzat.

Edalontzi berrerabilgarrien ildo berdi
nari jarraituz, orain dela pare bat urte 
plater eta mahaitresna berrerabilga
rriak alokatzen hasi zen jai batzor
dea egiten diren otordu guztietarako. 
Neurri hau hartu zenetik txukuntzeko 
garaian sumatzen den aldaketa 
nabarmena da baita ere, gainera, 
badirudi, jendeak gustukoago duela 

neurri hau. Baina aurten plater eta 
mahaitresnak alokatzeko inor gabe 
geratu gara, eta atzerantz pausorik 
eman ez nahian irtenbide baten be
harra izan zen. Hau dela eta Añorga 
Kultur eta Kirol Elkarteak bere gain 
hartu du Añorgan urte osoan zehar 
erabiliko diren mahaitresna eta pla
terak erosteko ardura. 

Añorga egunean ospatzen den afa
ria izaten da Añorgan egiten den 
otordurik handiena, beraz ospakizun 
hau erreferentziatzat hartuta 500 pla
ter eta 250 mahai tresna erosi dira. 
Platerak, behar haina eskuratu dira 
baina kubiertoak garesti xamarrak 
direnez, festetako eskaerari aurre egi
teko nahikoak besterik ez dira erosi. 
Baina alokatzeari utzi eta plater eta 

Murriztu, berrerabili, birziklatu. Hauek dira ingurunearen zaintzaren hiru manamenduak, 
maila horretan. Murriztu, berrerabili, birziklatu; murrizten dena ez baita berrerabili ezta 
birziklatu behar. Murriztu, berrerabili, birziklatu, era berean berrerabilitakoa ez delako 
birziklatu behar. Murriztu berrerabili, birziklatu; birziklatuz gero, transformazio bat eta 

gero, bigarren bizitza ematen diogulako materialari. Eta guzti hau hasierara berriz 
bueltatzeko, murrizteko, ama lurrarentzat pisuegia baita guk egiten diogun ustiaketa.
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mahaitresnak erosi ditugunean, lan 
karga gehitu zaie arduradunei, hauek 
garbitu egin behar baitira berriz ere 
erabiltzeko moduan egon daitezen. 
Hau dela eta Zigorri laguntza eskatu 
zaio, berak Jolas Etxean dituen garbi
gailuak erabili ahal izateko. 

Behin neurrigabeko kontsumoa 
zertxobait murriztu dugunean hon
dar ale bat gehituz, berrerabiliz, 
azken mandamendura iritsi gara. 
Birziklatu. Birziklatu ahal den guz
tia; betiko papera, plastikoa, bei
ra eta orain gutxi bereizten hasi 
garen organikoa. Lehen hiru gaiak 

nahiko erreza izaten da aurrez 
hartutako neurriak direla eta, murri
zketa. Baina organikoa momentu 
labur batean kantitate handitan 
sortzen da. Hau dela eta, udale
txeari egiten zaio eskaera kontai
ner marroi bat ekarri dezan, lana 
erosotasunarekin egiteko. 2015 
honetan berriz, badaukagula edu
kiontzi marroia Añorgan eta hori 
erabiltzeko esan digute; hori bai 
kontainerrerako pare bat giltza eta 
poltsa biodegradagarriak eskuratu 
dizkigute. Hau dela eta, eta bo
luntarioa izaten den lan karga mu
rrizteko helburuarekin, edukiontzia 
frontoiraino mugitu zen pasa den 
Añorga egunean, beti ere gero 
bere tokian utziz. Hau da, Ma
homa ez badoa mendira mendia 
doa Mahomarengana. 

Azkenik esan garbitzea, jasotzea, 
murriztea, berrerabiltzea eta bir
ziklatzea denon esku dagoela. 
Festak denontzako direla eta inori 
ez zaiola gustatzen garbitzea, gu
txiago beste batek zikindutakoa. 
Horregatik esan lan hauetan, eta 
gainontzekoetan, denon laguntza 
beti eskertzen dela, eta adibidez 
platerak ondo hustuz gero eta ber
tan soberakinak ez uzteak asko 
errazten du gero platerak garbitu 
behar dituenaren lana.  

Murriztu, berrerabili, birziklatu. 
Hauek dira ingurunearen zaintzaren 
hiru manamenduak, maila horretan. 
Murriztu, berrerabili, birziklatu; murri
zten dena ez baita berrerabili ezta 
birziklatu behar. Murriztu, berrerabili, 
birziklatu, era berean berrerabili
takoa ez delako birziklatu behar. Mu
rriztu berrerabili, birziklatu; birziklatuz 
gero, transformazio bat eta gero, bi
garren bizitza bat ematen diogulako 
materialari. Eta guzti hau hasierara 
berriz bueltatzeko, murrizteko, ama 
lurrarentzat pisuegia baita guk egiten 
diogun ustiaketa.

Azkenik esan 
garbitzea, 

jasotzea, murriztea, 
berrerabiltzea eta 
birziklatzea denon 

esku dagoela. Festak 
denontzako direla 
eta inori ez zaiola 

gustatzen garbitzea, 
gutxiago beste batek 

zikindutakoa.
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ingurumena ingurumena

2014-10-24 
Nafarroako euskalgintza 
eta nekazaritza laguntzeko 
aukera Añorgan, Errigora 
ekimenaren eskutik       

Nafarroako erriberako nekazariek 
azken urteetan egoera gogorra 
pairatzen ari dira Txina, Peru eta 
beste urruneko tokietatik etortzen 
ari diren zainzuri, piper eta bes
te hainbat produktuen konpetent
zia zorrotzagatik. Hori dela eta 
ekoizpena, eta ondorioz lana 
eta nekazari kopurua, ikaragarri 
jaitsi dira erriberan. 1990ean es
aterako 7.000 hektareatik gora 
zainzuri landatzen ziren, 2013an 
aldiz ez ziren 1.000 hektareatara 
iristen.

Euskararen egoera ez da askozaz 
hobeagoa Nafarroako hegoal
dean. Erriberan euskarak duen 

presentzia ahula, guztiz aurka 
duen hizkuntz politika baten esku
tik hizkuntzaren bizi irautea bera 
kolokan dago.

Errealitate horri erantzun praktiko 
bat emateko asmoz Errigora he
rri ekimena sortu zen orain dela 
urte batzuk, auzolanean nafar he
goaldeko produktuak Euska Herri 
osora helarazteko eta era berean 
erriberako euskalgintzari hauspoa 
emateko. Elikadura burujabetza 
eta euskara elkarrekin uztartzeko 
‘Nafar hegoaldeko uzta, euska
rari puzka’ kanpaina abiatu dute 
oraingoan eta Añorgara ere iritsi 
da eskaintza. Kanpaina hau Zaz
piak bat, Sortzen, AEK, Ikastolen 
elkartea eta Errigoraren elkarlana
ren emaitza da. Kanpaina hone
tan nafar hegoaldeko produktuen 
sorta bat eskuratzeko aukera izan
go da 50 €ren truke. Diru horren 

%25a erriberako euskalgintzara 
bideratuko da. Iaz 8.000 saskitik 
gora banatu ziren eta 112.000 € 
bildu ziren euskalgintzara biderat
zeko. Kasu hartan besteak beste 
Lodosako ikastolako egoera eko
nomiko itogarria arintzeko erabili 
zen diru hori.

Hortaz, nafar produktu ederrekin 
ahogozatuz euskarari bultzada 
eman nahi dion orok aukera izan
go du Jolas Etxean bere saskia 
eskatzeko azaroaren 12a baino 
lehen.

2015-06-22 
Gorga errekan aingirak 
bota zituzten pasa den 
ostegunean  

Gorga ibaia gero eta garbiago 
dagoela aprobetxatuz, aingirak 
bota zituzten pasa den ostegu
nean.

2015-06-26 
Bihar eguerdiko 12etan 
Guardaplata Basherri 
taldeak bere proiektuaren 
aurkezpena egingo du 
museoan        

Guardaplata Basherri taldeak 
bere proiektuaren parte izateko 
aukera eskaini nahi die añorgata
rrei. Bertan kontsumo taldea sort
zeko aukera dago. Edozein duda 
argitzeko eta auzotarren galderei 
erantzuteko bihar goizean egingo 
dute beren proiektuaren aurkezpe
na Museum Cemento Rezolan.

albisteak>>

2015-02-27 
Añorgako familien %33ak bereizten du materia 
organikoa    

Hiri Azpiegitura eta 
Zerbitzuetako zi
negotzi Nora Gal
parsorok otsailaren 
24an aurkeztu zi
tuen konpostajearen 
eta materia orga
nikoaren bilketaren 
inguruko azken be
rriak. Bertan ikusten 

denez Añorgako familien %33ak materia organikoa bereizten 
du. Donostiako beste auzoekin konparatuz nahiko ondo kokatuta 
dago, Amara Berriren ondoren gehien bereizten duen bigarren 
auzoa baita. Hala ere, oraindik, hiru familietatik bik materia or
ganikoa zaborrontzira nahastuta botatzen du.
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Belarriek izan zuten euskararen hotsa jasotzeko 
ohorea. Belarrien bidez burmuinera ailegatutako 
lehen hitz haiek ezin ditut oroitu, baina ezin 
ditut isildu. Zerebroko sarean barrena, doinua 

begietara ailegatutakoan, irudi bihurtu ziren euskal  
hotsak, mundua euskaraz  ikusten erakutsiz begiei. Hala 
ezagutu nuen Euskal Herria. Geroago, eztarritik gorako 
bidea eginez, ahotik kanporatzen dugun arnasak hitz 
bihurtu zituen hotsak eta irudiak,  eta  inguruan  nituen 
guztiekin mintzatzen hasi nintzen.  Lehenengoetakoak 
“bai” eta “ez” izan ziren: galderaerantzunen arteko 
zubia gurutzatzeko aukera. Izaki soziala izateko aukera. 
Hartu eta emanetan, nahiak eta beharrak azaltzeko eta 
lortzeko autobidea eraikia zegoen.  Hitzak egin eta 
hitzak jaso, mezuak sortu eta mezuak jaso. Zegoeneko, 
bizitzaren bidaian murgildua nengoen, horretarako 
behar nituen hizkuntzakodeak lagun. Arnas hartzearekin 
batera, hizkuntzakode jostalari hark mingaina dantzan 
jarri zidan, aldartea gorabehera, hitzen segidak sortzen 
zituen kantuak, lepotik beherako organoetara ailegatu 
ziren, bihotzeko taupaden erritmoarekin bat egiteko. 
Sentimendu eta emozioen berri izan nuen orduan, bihotz 
euskaldunaren odola gorputz osoko zainetara barreiatuz.  
Barnea hustu eta betetzeko lanabesa eskuratu nuen une 
hartan. Bizitzako ibilbidea egiteko zakuan ez nuen ezer 
falta.

Halaxe, erraz eta oharkabean egin nintzen euskararen 
jabe. Ingurukoek ere kode bera zerabilten, doinu bera, 
hizkuntza bera. Taldeko kide sentitu nintzen.

Baina, denboraz, semaforoak agertu ziren autobidean 
eta balaztak sakatzera behartuta sentitu nintzen. Argi 
gorri eta berdea noiznahi tartekatzen hasi ziren. Abisurik 
gabe, askotan beharrik gabe. Hiriaren erdialdean 
dagoen horietakoa da semaforoa. Etengabe kolorez 

aldatzen dena: orain gorri, orain berde, orain gorri: 
lehenengo martxa sartu, abiadura hartu eta, berriz ere, 
frenatu egin behar: gorri. Semaforo bat, eta beste bat, 
eta beste bat… bata bestearen atzetik. Alegia, euskaraz 
abiatu eta noiznahi erdaraz aritu beharrean.

Euskara, berez, hizkuntza bat besterik ez da. Gainerako 
guztiek (frantsesa, ingelesa, arabiera…) betetzen duten 
funtzio bera betetzeko sortua: gizonemakume talde 
batek  elkar ulertzea. Baina, batek daki zergatik, naturatik 
at dagoen normaltasuna eza tarteko, beste hizkuntzak 
handiek ez bezala pasioak sortzen ditu: maitasuna 
eta gorrotoa, borondate eta utzikeria, komunikazio 
eta inkomunikazioak. Ez da ulertzen erraza. Azken 
batean, gizakia, han eta hemen, lehen eta orain,  beti 
baliatu da hizkuntzaz egunari aurre egiteko, espezie 
berekoen artean bizirauteko; beraz, esan daiteke, 
oinarrizko premia asetzeko bitarteko bat besterik ez dela 
hizkuntza. Nola liteke, orduan hainbeste kezka, haserre, 
aldarrikapen eta ardura eragitea? 

Bizi garen gizarte anitz honetan ez dago uneoro 
semaforoa berde dagoen biderik, geldialdirik gabeko 
joanik. Gorri ugari dago berde artean. Erdaldun ugari 
dagoen bezala euskaldun artean. Horiekin geldialdia 
egitea tokatzen zaigu, baina, semafororik gabeko 
gero eta zati luzeagoak eraikitzea euskal hiztunon esku 
dago.

 “Agur”, ”Aio”, ”Eskerrik asko” eta halako hitzak edonon 
edo edonori entzuten dizkiogu, modan daude, baina 
gainontzekoak… Baneki bihur dadila badakit. Baneuka 
izan dadila badaukat ez dakitenentzat. Badakit 
bihur badakigu eta darabilt bihur dadila badarabilgu 
dakigunontzat. Hori lortzeko jarrera besterik ez dugu 
behar: hasi eta segi euskaraz.

Maddalen gartziandia
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“Jabetzea eta ahaldun
sentitzea da gakoa” 

Bai Euskarari” esan genuen orain dela ia hogei urte, eta ordutik ia hogei Kilometroak, ia 
hogei ikasturte eta ia hamar Korrika pasa dira. Eta pankarten atzean esaten dugu baietz, 

euskaraz bizi nahi dugula, euskaldunak izan nahi dugula. Baina, nola egin? Hogeita bost urte 
betetzera doa Donostiako Bagera Euskaltzaleen Elkartea. Eta aurten aurpegi berri bat jarri 

diogu Añorgan elkarteari: Idoia Trenor. Auzo Batzordera galderak prestatuta etortzen da. Gaur 
erantzun bila jarri dugu.

Fnaleko zurrunbilotik urte erdia pa
sata, udaren atarian eseri gara 
JolasEtxean Beñatekin. Betiko ume 
aurpegia du, baina hitzak tentuz 
neurtzen ditu. Zorroztasunez mint
zo da eta, hogeita zazpi urte bete 
berritan, adinak eta esperientziak 
emandako eskarmentuarekin bere 
bertsogintzan etapa berri bati ekiten 
ari da.

Euskararen hiriburua omen da. 
Baina, nolakoa da euskararen 
egoera Donostian?
Berez egia da Donostian, Euskal 
Herriko gainerako hiriburuekin al
deratuz gero, euskararen egoera 
hobea dela. Baina Donostian asko 
dago egiteko. Datuak alderatuz 
gero, Donostian bizi garen biztanle
riaren ehuneko 70 inguru gai gara 
euskara ulertzeko, baina erabilera 
15era edo jaisten da, 2011ko 
soziolinguistikako datuen arabera. 
Aldea izugarria da zenbat erabilt
zen den eta zenbatek dakigunaren 
artean. Ni ez nintzateke ausartuko 
euskararen hiria dela esatera, bide 
luzea dugu oraindik aurrean.

Bageran ari zara lanean. Ze egite-
ko dauzka Bagerak? 
Beti egon da Donostia euskaldun
tzeko eginkizun horretan: euskara

ren normalizazioa, euskararen era
bilera eta euskararen sustapena ditu 
helburu. Horretarako programa eta 
ildo ezberdinak daramatza aurrera. 
Egitasmo batzuk daude euskararen
gandik urrun bizi den jende hori hur
biltzeko asmoa dutenak: Mintzala
gun eta Auzoko. Bagerak asmatua 
da Mintzalagun egitasmoa, gero 
Euskal Herri osora zabaldu zena. 
Beste hainbat ildo ere badaude: 
Donostian egiten diren ekitaldi 
ofizial eta ez ofizialen behake
tak egin eta txostenak bidalt
zen ditu behar den lekura…

Auzoekin harremanak ere 
lantzen ditugu eta San Jua
nak, KantuJira, hitzaldiak, 
jardunaldiak, Euskaltegiekin 
hitzarmena… Baina nik uste dut 
Bageraren egiteko handiena hori 
dela: euskaltzaleen sarea elikatzea 
eta artikulatzea eta aktibismo puntu 
horri eustea.

Auzoekiko harremanaz ardura-
tzen zara. Tartean, Añorga ere 
ezagutzen duzu. Nolakoa da 
egoera Añorgan? 
Juxtu Añorgako kasuan ez dago kale 
erabileraren neurketa eginda. Lau 
urtetik behin Klusterrak egiten dituela 
neu
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rketak, eta Añorgan hutsune hori 
dago. Gainerako herri eta auzoe
tako datuei begiratuta ikusten da 
Donostian gertatzen dena gertatzen 
dela herri eta auzoetan ere: dezen
te gara euskaraz dakigunok, baina 
gero erabiltzen dutenak ez dira 
hainbeste. Eta jaitsiera handia da, 
4050 puntu ingurukoa. Gero auzo 
edo herri batetik bestera asko aldat
zen da.

Añorga oso auzo euskalduna da. 
Eskaintza euskaraz dago, aktibo 
dagoen jendea euskalduna da, an
tolatzen diren ekimenak eta eskain
tza kulturala euskarazkoak dira, oso 
arraroa litzateke zerbait gazteleraz 
antolatzea Añorgan. Hutsuneak ere 
egongo dira, noski, baina hutsu
neak behar ditugu ekiten jarraitzeko, 
baina daukagun horri duenbalioa 
ematen ikasi behar dugu.

Auzoetan Euskara Batzordeak 
sortu dira azken hilabeteotan. 
Zein da beraien lana?

Guztira hamar auzotan daude. Kon
tua da Udaletxeko Euskara Planean 
auzoek protagonismo handia hartu 
zutela. Ikusten zen ez zela nahikoa 
hirira begira osatutako plan bat ego
tea, auzo bakoitzak errealitate oso 
ezberdina daukanez bere lanketa 
propioa egin behar zuelako bere 
errealitatera egokituko zen plan in
tegral bat osatze aldera. Plan horiek 
osatzeko sortu ziren batzordeak ora
in dela hiru ikasturte. Auzo bakoitza 
mundu bat da, eta asmoa ere hori 
da: auzo batzorde bakoitzak au
zoaren beharrei erantzutea luzera 
begira. Ahalik eta eremu gehieneta
ra iristea da asmoa.

Euskararen normalizazioaz ari 
garenean, askotan bi foku jar-
tzen ditugu: plano orokorra bata 
(administrazioaren jokabidea, 
araudiak…) eta norbere konpro-
misoan bigarrena. Auzo batean 
ze lan egin daiteke?
Auzo batek asko egin dezake. Nire 
ustez guzti honen giltza da. Azke

EUSKARA EUSKARA

“Añorga oso auzo 
euskalduna da. 

Eskaintza euskaraz 
dago, aktibo dagoen 
jendea euskalduna 

da, antolatzen diren 
ekimenak eta eskaintza 
kulturala euskarazkoak 

dira, oso arraroa 
litzateke zerbait 

gazteleraz antolatzea 
Añorgan”
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nean administrazioa edo udala da 
mezuak bidaltzen dizkiguna hiri
tarroi, baina askotan mezu horiek 
galdu egiten dira bidean. Donos
tiako errealitatean auzo bakoitzaren 
izaera oso ezberdina da, eta auzo 
bakoitzak erantzun behar die bertan 
bizi diren herritarren beharrei. Plan 
hau eragile askorekin batera adostu 
zen, herritarrekin partaidetza proze
su baten bidez aurrera eraman da. 
Hor kontenplatuta daude auzo ez
berdinenk proposamenak. Baina 
nire ustez giltza da auzo bakoitzak 
edukitzea bertan bizi direnei zer 
komeni zaien, ze behar dituzten, 
zeri erantzun behar zaion… Parke 
bakarra badago eta euskararik en
tzuten ez baldin bada zerbait egin 
beharko da, edo haurrentzako es
kaintza guztia gazteleraz bada al
datu egin beharko da…

Askotan aipatzen da konpromiso 
indibiduala: euskaraz hitz egitea 
norbere erabaki bat omen da. 
Baina zenbateraino dago norbere 
esku?
Nik uste dut norbere esku uste du
guna baino gehiago dagoela. Egia 
da badaudela beste hainbat faktore 
lagundu dezaketenak. Taberna ba
tera sartu eta tabernaria euskaraz 
entzuten baduzu, edo Laboral Ku
txara sartu eta “hemen euskaraz” 
kartela ikusten baduzu identifikazio 
bat daukazu, eta desberdin sart
zen zara leku batean edo bestean. 
Baina norbere esku ere asko dago. 
Taberna batera sartu eta inork ez 
badit seinalerik ematen tabernariak 
euskaraz dakien edo ez, norberari 
dagokio lehenengo hitza euskaraz 
egitea. Gure esku dago gainerako 
faktoreak aldatzea ere. Lehenengo 
erraztasuna behar dut, noski, estres 
linguistiko hori gainditzen lagun
duko didana. Baina batzuetan gu 
gara gure buruaren muga, giltza 
izan gaitezkeen bezala.

Euskararen ezagutzak gora egin 
du, baina ez dugu lortu kaleko 
erabilera neurri berean haztea. 
Zertan ez dugu asmatu?
Egia da euskalgintzak sekulako au
rrerapausua egin duela: duela gutxi 
euskaraz hitz egitea debekatuta 
zegoen eta, batzuetan, ikuspegia 
zabaldu eta ibilbidea den bezala 
aztertu behar da. Berreskurapen ho
rretan herri mugimenduak sekulako 
lana egin du ikastolak sortzean, he
dabideak euskalduntzean, gune ofi
zialetan euskara sartzean… Baina 
uste dut hor inbertitzearen ondorioak 
pairatzen hasi garela beste eremu 
batzuetan hutsuneak ikusten hasi 
garenean. Jendeak non erabiltzen 
du hizkuntza, noiz komunikatzen 
da? Sare sozialetan, kuadrilan, jaie
tan, parkean, parrandan… Eta hor 
dago hutsune nabarmenena. Klase 
edo lantoki barruan euskaraz hitz 

“Baina norbere esku 
ere asko dago. Taberna 
batera sartu eta inork 

ez badit seinalerik 
ematen tabernariak 
euskaraz dakien edo 
ez, norberari dagokio 

lehenengo hitza 
euskaraz egitea.”
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egingo dugu eta atea zeharkatzen 
dugunean ez dakit zer gertatzen 
den gure buruetan, baina aldatu 
egiten da. Hala ere galderak ez 
luke izan behar non ez dugun as
matu, zer daukagun berrasmatzeko 
baizik.

Feminismoaren inguruan lan egin 
izan duzu. Ze antzekotasun ikus-
ten dituzu feminismoaren eta eus-
kalgintzaren erronken artean?
Mugimendu batek besteari asko 
eman diezaioke: euskalgintzak asko 
ikas dezake feminismotik, baina fe
minismoak ere bai euskalgintzatik. 
Gizarteko eragile eta mugimendu 
ia guztiak gaude ziklo berri baten 
hasieran, eta feminismoa lortzen ari 
da ziklo berri horretan likido bihur
tu eta moldatzen joatea, diskurtso 
plastikoagoak izan eta pertsonon 
bizitzetan sartzea… Eta norbere 
hausnarketa pertsonaletara sartzea 
iristea ere lortu du. Euskalgintzak ere 
badauka zer ikasi hortik ahalduntze 
ikuspegitik: norbere burua, norbere 
jokabideak hizkuntzaren erabilera

rekiko norberak hausnartzen baditu, 
jabetzetik egiterako jauzia eman 
dezakegu, eta horrek erabilera hi
rukoiztu egingo luke. Horretarako 
jabetzea eta ahaldun sentitzea da 
gakoa. 

Iruñean “Euskara, estatugintza 
eta naziogintzaren erdian” jardu-
naldietan feminismoan asko era-
biltzen den kontzeptu bat agertu 
zen euskalgintzaren erdigunera: 
pentsamendua eta diskurtsoa bai-
no praktika jarri behar dugula 
erdigunean. Hala ikusten duzu? 
Nik uste dut euskalgintzak asko egin 
duela praktikatik eta praktikak para
leloan joan behar du: oso diskurtso 
interesgarriak egin ditzakegu, baina 
ez badugu hori paraleloki praktika 
ezberdinekin uztartzen jai dauka
gu. Probatzen joatea da gakoa; 
akatsak egiten, erortzen… Norbere 
errealitatea ezagututa abiatu behar 
da, ez du eredu berak balio leku 
guztietarako. Añorgan ikusten badu
gu arazo bat dagoela koadrila ez
berdinen artean ez delako euskaraz 

egiten, festetan probatxo bat egin 
dezakegu. Ez duela funtzionatzen? 
Beste zerbait egin daiteke. Hor ikus
ten dira emaitzak.

XXI mendean gaude, euskaldun 
guztiok hizkuntza bat baino gehia-
go dakizkigu, gaztelerazko eta in-
gelesezko produktuak ere kontsu-
mitzen ditugu… Zergatik biziraun 
behar du euskarak?
Nik uste dut herri honetan bizi nai
zen momentutik nahi nukeela bizi
rautea gure nortasunaren parte iza
teko. Aurreko batean Lorea Agirrek 
ere bota zuen: “ze behar daukagu 
euskaldun izateko?”. Nik badut be
harra, baina nire inguruan askotan 
ez dut behar hori ikusten eta zalan
tzak sortzen dizkit galderak. Agian 
ez luke izan behar “zergatik bizi
raun behar du”, baizik eta “zerga
tik nahi dugu bizirautea”. Hizkuntza 
aniztasunaren barruan kokatu behar 
dugu euskara, ekologia baten ba
rruan. Hor asko du emateko euska
rak. Eta biziraun behar badu nahi 
dugulako izan dadila.

EUSKARA EUSKARA
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2014-10-17 
Euskara ikastaroan eta 
guraso eskolan izena 
emateko epea zabalik da      

Amassorrain Ikastolan helduentzat 
eskainiko diren bi kurtsotan izena 
emateko epea zabalik da. Euska
ra ikastaroa da bata, eta ikastolak 
berak antolatu du.DSCN6725 
Ikastolako haurren gurasoei ez 
ezik, auzotar guztiei zabaldu zaie 
aurten izena emateko aukera. 
Astean bi egunetan bilduko dira, 
15.00etatik 16.30era, euska
ra landu, mantendu eta ikasteko 
asmoz. Antolatzaileek adierazi 
dutenez, parte hartu nahi duenak 
lehenbailen eman behar du izena 
ikastolako bulegoan ala bertara 
deituta.

Euskara ikastaroaz gain, guraso 
eskolan izena emateko aukera 
ere bada oraindik (urriaren 20ra 
arte). Guraso elkarteak antolatu du 

eta ikastolako gurasoei bideratuta 
dago, beti ere haurrekin modu po
sitiboan erlazionatzen irakasteko, 
eta hazteko motibatzeko. Zortzi 
saio izango dira guztira, eta ordu
tegia oraindik zehazteke badago 
ere, bi aukeretako bat izango da: 
edo 15.00etatik 16.30era, edo 
18.00etatik 19.30era. Gutxie
nean, 13 laguneko taldea osatu 
nahi dute, eta izena ematen duten 
gurasoen araberakoa izango da 
matrikularen prezioa.

2014-12-02 
Errigorako saskiak 
banatu dira iada 
Añorgan, erriberako 
euskarari bultzada 
emanez    

Pasa den ostegunean iritsi ziren 
nafar hegoaldeko produktuz 

beteriko saskiak Añorga alde
ra. Auzo lanean Nafarroako 
Ablitas herrian saskiak osatu 
ostean, bolondresez osaturiko 
sare handi bati esker Euskal 
Herrian barna Errigorako sas
kiak banatzen aritu dira azken 
aste honetan. Modu honetan 
iritsi dira Añorgako Jolas Etxea
ra produktu goxoz beteriko 14 
saskiak. Kontuan izan ekimen 
honen bitartez bilduriko diruaren 
%25a Nafarroako hegoaldeko 
euskararen alde lan egiten du
ten proiektu ezberdinei emango 
zaiela beraien lan kementsua 
ahalik eta hobekien gauzatu 
dezaten. Añorgaren kasuan 
175 € izango dira lan hortara 
bideraturiko xoxak, eta Euskal 
Herri mailari erreparatuz gero 
aurtengo kanpainian banatu di
ren 12.000 inguru saskiei esker, 
151.000 euro izango dituzte 
eskuragai.

albisteak>>

EUSKARA EUSKARA

2015-03-23 
Euskara 
ikastaroan eta 
guraso eskolan 
izena emateko 
epea zabalik da      

Atzo eguerdian pasa 
zen Korrika Añorga
tik. Agurtzane Man
terola AKKEko lehen
dakariak hartu zuen 
lekukoa lehenengo 
eta ondoren Amas
sorrain ikastolako 
Aitzol eta Norak era
man zuten.
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Kuriosoa da nola estatu batuarrek deitzen 
dioten euren buruari: american. Kontinente 
osoa beraiena balitz bezala. American. Beste 
lurraldeei zilegitasuna ostu nahian, erdi aroan 

eman zen moduan. 

Americo Vespucioren “omenez” jarri zitzaion lur 
eremu oso bati izena. Europarrak izan ginen 
aurkikuntza honen aitzindari, eta guk erabaki 
genuen nola izendatu, harriari harri, urari ur, 
lotsari lotsa eta kontinente bati Amerika.

Baina ez dezagun ildoa galdu, Ameriketako Estatu 
Batuak da izen ofiziala eta amerikar izendatzen 
dute euren burua. Jabetzaz ari dira. Great 
Britain izan zen behin, edota La France. Baina 
independentzia gerratearen ostean American dira. 
Eta mundu guztira zabaltzen hasi ziren jabego 
hori. Munduko potentzia bihurtu arte: american.

Gaur egun denok ezagutzen dugu historia. 
Ala ez? Gure eskolako notetan gainditua dago 
behintzat, baina zer ikasi dugu? Eta nork erakutsi 
digu? Ahoa betetzen zaigu Euskal Kultura hitz 
larritan jartzen dugun aldiro. EUSKAL KULTURA. 
Hori baita geurea, zein bestela? Herriko festetan  
harroharro dantzatzen dugu fandangoa. Inork 
baino hobeto. Eta arinarina zer esanik ez! Buruz 
dakizkigu Bilintxen bertso onenak eta Maialen 
Lujanbiorenak ikasi bidean gara. Ikurrina dugu 
itsatsia gure kotxeko atzealdean, ardi latxaren 

ondoan, etxeko leihoetan, igandetako poloan pin 
moduan, euskarako koadernoan eskuz margotua, 
manifestazioetan, Udaletxeetan, munduko Euskal 
Etxe guztietan, tatuaturik, bihotzean, ahoan, 
ahoan, ahoan, eta sudur puntan jartzen zaigun 
edozein tokietan. Ilargian laster. Euskaldunak 
gara eta hori da geure kultura.

Baina… bai? Hori al da geure kultura? Fandangoa 
eta gero, reaggetoiarekin gozatzen dugu behin 
eta berriz, Paulo Coelhoren poemak jartzen ditugu 
facebookeko horman, txinatik ekartzen digute 
ardi latxaren ondoko pegatina, etxeko leihoetan 
ospatzen ditugu “la roja”ren garaipenak. Isilpean. 
Zaran erosten ditugu igandeetako poloak, 
gazteleraz hitz egiten dugu euskarako klaseetan, 
gerra egin nahi dugu manifestaldietan, hirigintza 
lantzen da Udaletan, eta folklorea diasporan, 
tatuaturik dugu Mc Donalds hitza urdailean, eta 
kontsumoa daramagu bihotzean. Ahoa betetzen 
zaigu Euskal Kultura ahoskatzen dugun aldiro. 
Ahoa betetzen zaigu zeinen euskaldunak garen 
erakutsi nahi dugun guztietan. Ahoa betetzen 
zaigu gure euskaltasuna edozeren gainetik  
jartzen dugunean. Baina ez dugu euskal kulturarik 
arnasten. Ilargitik eroriko bagina, tupust! We are 
american, and this is our culture. 

Eta zu? Amerikanoa zara? Ala libre egingo 
zaituen kultura baten alde egin nahi duzu ihes? 
Zergatik ez diogu Euskal Kultura deitzen horri?

Eneko sierra
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Hamarkada bat 
ukabilkadaka

Orain 10 urte eman zuten aurre
neko kontzertua Añorgako U.K. 
BILL taldekoek, Hendaiako Kant
tun. Utikanen arrastoetatik jaiotako 
proiektua da, eta Rafa Cabeza 
du ernamuin. Lehendabizi, Unai 
Corral bateri jotzailearekin elkartu 
zen, baxu jotzaile bila hasi aurre
tik. Azkenean, gertuen zeukatenari 
deitu zioten lan horretarako: Iker 

Laurobari. Taldea borobiltzeko bi
garren gitarra bat komeni zitzaiela 
irudituta, Oier Txoperenarekin jarri 
ziren harremanetan. Eta aurrera, 
gaurdaino.

Bidean izan dituzte aldaketak: Lau
robak taldea utzi behar izan zuen 
beste proiektu batzuei denbora ge
hiago eskaintzeko. Haren ordez, 

Iker Iparragirre sartu zen baxulari 
gisara orain bost urte, eta oraindik 
berak jarraitzen du. Doinu rocke
roak dira U.K. BILLekoenak, eta tal
dekide bakoitzak iturri desberdine
tatik edaten duen arren, badituzte 
guztiei eragin dieten taldeak. AC/
DC edota Foo Fighters, kasurako. 
Baina, Txopek nabarmentzen due
nez, eragina ez da talde handie

Hamar urte bete dituztela aprobetxatuz, U.K. BILL taldearen atzera begirakoa egin dugu, eta 
taldekideekin solastu gara beren lan egiteko moduaz, egungo aldarteaz, musika panorama 

orokorraz, Añorgako egoeraz, eta beste.
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tara soilik mugatzen, eszenatokia 
elkarbanatzen duten talde askok 
uzten diete arrastoa: “talde eze
zagun batekin jotzen duzu eta ika
ragarriak izan daitezke”, dio. Era 
berean, entseguak dira beraientzat 
musikaz hitz egiteko asteko une 
laburrak, eta “hor beti ateratzen 
dira gustatzen zaizkigun taldeen 
izenak”.

Hamarkada oso batean eszena
tokietan arituagatik, ez dira kon
formatu, eta asko eskatzen diote 
beren buruari oraindik, Txoperenak 
azaltzen duenez. “Exijenteak gara. 
Gertatzen da, ordea, lau pertso
nako talde batean bakoitzak ona 
den horri buruzko iritzi desberdina 
daukala, eta, noski, eztabaidatu 
egiten dugu”. Hori ona da, bere 
ustean. “Denok gauzak ahalik eta 
ondoen egiten saiatzen garen sei
nale. Zerbait gustuz egiten duzu
nean zure buruari gehiago eskat
zen diozu. Eta hori da ederrena, 
jarraitzen duzula zerbait bilatzen, 
ideia berriren bat, gitarraren soi
nuren bat…”. Oroz gain, lagun 
talde bat dira. “Gurasoekin ere 
eztabaidatzen dugu, nahiz eta 
asko maite ditugun. Hemen berdin. 
Agian zuk kantu baten eskema oso 
garbi daukazu, eta albokoak ere 
oso argi dauka, baina haren eske
ma ez da zure bera. Sorkuntzako 
tirabira horiek beti dira onak, era
maten jakinez gero”.

KANTUAK SORTZEKO MODU 
ASKO

Sorkuntza prozesua ez da beti ber
dina izaten. Batzuetan etxetik ekart
zen dute ideia bat, egon daitekee
na nahikoa garatuta, edo oraindik 
garatzeko. Garatuta egonez gero, 
lokaleko lana asko errazten da. 
Aldiz, etxetik riff bat soilik ekartzen 
badute, kantua biribiltzeko buelta 

asko eman behar izaten diote. Ho
rixe da, hala ere, gehien gustatzen 
zaien sorkuntza bidea, Cabezak 
dioenez: “Era horretara, denok 
egiten dugu kantua geure”. Azken 
aldian modu horretan ari dira fun
tzionatzen, beraz: oinarrizko ideia 
batetik abiatu, gero kantua taldeki
de guztien artean garatzeko.

Hitzei dagokienean, berriz, aitot
zen dute askotan erraztasuna falta 
izaten zaiela nahi duten hori adie
razteko. Horregatik eskatu izan dio
te laguntza inguruko jendeari, Be
ñat Gaztelumendiri, adibidez. Hori 
bai, halakoetan ez diete orrialde 
zuririk eskaintzen: taldekideek argi 
izan ohi dute kantuak zer buruzkoa 
behar duen. Horrela azaltzen du 
Cabezak: “Guk ideia oso argi bat 
nola adierazi ez genekiela esaten 
genion Beñati, eta berak segituan 
ateratzen zuen. Erraztasun horrek 
liluratzen nau. Oroitzen dut azke
neko aldiz lagundu zigunekoa: dis
koan ahotsa grabatzen ari ginen, 
baina artean esaldi batzuk falta zi
tzaizkien kantuei. Beñat gonbidatu 
nuen estudiora, bazkaria prestatu 
nion, eta lanean hasi ginen. Kurio
soa da nola zu egon zaitezkeen hi
labete askotan hitzei bueltak eman 
eta eman, alferalferrik, eta batba
tean kanpoko pertsona batek se
kulako erraztasunez konpontzen 
dizun dena”. Izan ere, musikariak 
dira beraiek, eta hitzak dira be
ren puntu ahula. Baina  edozeri 
buruzko letrarik ez dute nahi, “U.K. 
BILLeko unibertsotik” hitz egin nahi 
dute.

PANORAMA ALDAKETA

Hamar urteotan goitik behera alda
tu da musika panorama. Teknolo
gia berriek musika entzuteko modu 
berriak ekarri dituzte, eta horrek 
kontsumitzaileen ohiturak aldatu 

U.K. BILLen 
hastapenetan 

Asgarth zebiltzan 
puri purian. Haien 

azken urteetan 
elkarrekin jo zuten 

toki askotan. 
Rafak, garai 

haiek, “urrezko 
garai” bezala 
oroitzen ditu. 

Gerora, Orreaga 
778koekin ere 
jo zuten, haiek 

hasiberriak 
zirenean. Orain, 
ostera, lokalak 

beteta jarraitzen 
duela ikusten 
du Cabezak: 

“gaztetxoek bi 
talde dituzte, 

elektrotxaranga 
bat eta rock 

gogorra egiten 
duen beste bat. 

Hori pozgarria da. 
Urte askoan jarrai 

dezatela”.
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ditu. U.K. BILL taldekoek ezagutu 
dute diskoetxe batekin lan egitea 
zer den. Hori bukatu da, ordea. 
Orain, Cabezaren ustez, lehen 
baino errazagoa da norbere lana 
ezagutaraztea. Informazio gaindo
sia dago, ordea, eta bidean galdu 
zaitezke. “Askotan ematen du dis
koek ez daukatela lehen zeukaten 
jarraipen hori. Beti autogestioaren 
bidez egin dugu lan, eta, zentzu 
horretan, garai interesgarriak dira 
hauek, aukera ematen dizutelako 
ia dena egiteko: diskoa grabatu, 
plazaratu, jendarteratu…”. Musi
kalki ere, abanikoa asko zabaldu 
dela iruditzen zaio Cabezari, eta 

orain musika genero desberdinak 
nabari direla. Aldiz, lehen adinako 
oihartzuna lortzen duen talde gutxi 
dago egun: “Talde txikiagoak dira 
oraingoak, baina kalitate aldetik 
orain 1020 urte zebiltzanak baino 
hobeak”.

Euskal Herriko musikagintzan trantsi
zio une bat nabari du Txoperenak: 
“Egon zen ska musikaren boom bat, 
dantzarako musika egiten zuten 
oso talde onak sortu ziren. Noski, 
rockarentzat ez dira oso une onak 
izan”. Bere ustez, berdin gertatzen 
da beti: “talde on bat ateratzen 
denean, hari erreparatzen diote 

musika talde bat sortu nahian da
biltzan milaka gazteek. Hori pasa 
zen 80ko hamarkadan punkroc
karekin, 90eko hamarkadan Su ta 
Garrekin, eta gero skarekin. Orain, 
pixka bat agortzen ari da. Talde on 
asko daude, baina zaila da gaina 
nabarmen hartzea”.

Añorgako musika egoera ere asko 
aldatu da urteotan. U.K. BILLen 
hastapenetan Asgarth zebiltzan 
puri purian. Haien azken urteetan 
elkarrekin jo zuten toki askotan. 
Rafak, garai haiek, “urrezko garai” 
bezala oroitzen ditu. Gerora, Orre
aga 778koekin ere jo zuten, haiek 
hasiberriak zirenean. Orain, oste
ra, lokalak beteta jarraitzen duela 
ikusten du Cabezak: “gaztetxoek 
bi talde dituzte, elektrotxaranga 
bat eta rock gogorra egiten duen 
beste bat. Hori pozgarria da. Urte 
askoan jarrai dezatela”. Lokala 
edukitzea funtsezkoa da Cabeza
rentzat: “egon ala ez egon. Alde 
hori izan daiteke lokala. Añorga 
Txikin oraindik bada entsegu lokal 
bat, eta edozein auzotarrek har de
zake ordua entseatzeako”.

Hamar urtean ez dute etenik izan. 
Bakoitzak bere lana edukiagatik, 
astearte eta ostegunero bildu dira 
entseatzeko. Hiru disko argitaratu 
dituzte, laugarrenarekin dabiltza 
orain. Beti jarraitu dute aurrera, be
ren baliabide gutxiekin. Txoperenak 
azaldu du zein den beren jarduna
ren funtsa: “ilusioa daukagu, gustat
zen zaigulako egiten duguna, eta 
ez dakigulako beste ezer egiten. Ez 
gara sekula talde handi bat izan, 
ezta behar ere. Beti egin dugu nahi 
izan duguna nahi izan dugunean, 
eta ahalik eta ongien egiten saiatu 
gara. Hamar urteotako balorazioa 
ona da, oraindik sasoitsu eta go
goz jarraitzen dugu eta”.

“Ilusioa daukagu, gustatzen zaigulako egiten 
duguna, eta ez dakigulako beste ezer egiten. Ez 

gara sekula talde handi bat izan, ezta behar ere.”
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2014-12-23 
Ostiralean Xabi San 
Sebastianen kontzertua 
Jolas Etxean   

Ostiral honetan 19:30etan Xabi 
San Sebastian band taldearen 
kontzertua izango da Jolas Etxean 
Añorga KKEk antolatuta. Sarrera 
doainik izango da.

Kontzertu hau elkartean gabone
tarako prestatutako egitarauaren 
parte da..

2015-02-19 
U.K. BILL taldeak 
Irutxuloko Hitzaren alde 
bideoklip berria egin du  

Aurten bete ditu 10 urte Irutxuloko 
Hitzak, horren harira U.K.Bill rock 
talde añorgatarrak kanta berria 
egin du, eta baita bideoklipa gra
batu ere auzotar askoren parte 
hartzearekin.

2015-02-21 
Asier Azpiroz “Azpi” 
txapeldun XIV. Abra 
Sariketan 

Asier Azpiroz “Azpi” izan da 
Algortan jokatzen den bertsolari 
gazteen Abra sariketako garai
le. Aurtengo sariketa berezia 
izan da, Algortako bertso es
kolak 35 urte bete dituela eta, 
orain arteko txapeldun guztien 
artean ospatu dute aurtengo 
sariketa, eta bertan zen kan

KULTURA KULTURA

albisteak>>

2015-03-23 
Arkaitz Oiartzabal “Xamoa” Orixeko txapeldun berria      

Arkaitz OIartzabal “Xamoa” izan zen irabazle ostiral iluntzean jokatutako Orixe Sariko finalean. Bigarren 
Nahikari Gabilondo izan zen, eta bere atzetik gelditu ziren Ander Lizarralde, Mikel Artola, Xabier Sukia 
eta Xabier Legarreta “Arano”. Amassorrain ikastolak ematen duen kartzelan botatako bertsorik onenaren 
saria ere Xamoak irabazi zuen.
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tuan Beñat Gaztelumendi ere. 
Jon Martin, Maddalen Arzallus, 
Jone Uria, Endika Igartzabal, 
Nerea Ibarzabal eta Nuria Cor
tadak kantatu zuten Beñat eta 
Azpirekin batera. Azkenean pu
blikoaren erabakiz Azpirentzat 
izan zen txapela.

2015-02-24 
Martxoaren 13tik 27ra 
jokatuko da aurtengo 
Orixe Saria 

Martxoaren 13an eta 20an izan
go dira bi urtez behin Añorgan 
jokatzen den Orixe bertso sarike
tako kanporaketak, eta 27an joka
tuko da finala.

Lehen kanporaketan Eneko Aba
solo “Abarkas”, Ander Lizarralde, 
Unai Muñoa, Xabier Sukia, Eneritz 
Zabaleta eta Julen Zelaieta ariko 
dira kantuan. Bigarrenean, berriz, 
Xabier Legarreta “Arano”, Nahika
ri Gabilondo, Manex Mujika, Iker 
Osa, Arkaitz Oiartzabal “Xamoa 
eta Iñaki Zelaia. Saio bakoitzeko 
3 lehenak sailkatuko dira mar
txoak 27ko finalera. Bi kanporake
tak eta finala Jolas Etxea jatetxean 
izango dira afalostean. Bertan ja
rriko da afaritarako izena emateko 
zerrenda.

2015-04-21 
‘Amets zirkoa salgai’ 
antzezlana, larunbatean 
Antxon Ayestaran kultur 
etxean   

Añorga KKEk antolatuta, “Amets 
zirkoa salgai” antzezlana eskai
niko dute larunbatean Ion Marti
nezek eta Saioa Rojok, 20.00eta
tik aurrera Antxon Ayestaran kultur 
etxean. Bazkideek 3 eurotan ikusi 

ahal izango dute, eta bazkide ez 
direnek, berriz, 5 eurotan.

2015-05-03 
Argazki Lehiaketa   

Aurten “Añorga aldizkaria“ ren 
azala osatzeko argazki lehiake
ta antolatu du Añorga KKEk 25 
Geltokiaren laguntzaz. Irabazle 
bakarrak 500€ko saria jasoko 
du. Argazkia ateratzeko aitzakia 
“Añorga Ezezaguna“ izango da, 
argazkia Añorgan bertan aterata 
izan beharko du.

2015-05-19 
Lelo lehiaketa, 
Amassorainen 50. 
urteurrena ospatzeko 

Amassorrain ikastolak 50 urte be
teko dituela eta, urteurrenak lelo 
bat izan dezan nahi dute. Leloa 
aukeratzeko lehiaketa egingo 
dute. Beraz, ikasle nahiz gurasoen 
artetik biltzen diren lelo guzien ar
tean egokiena aukeratzeko epea 
zabaldu dute maiatzaren bukaera 
arte. Ikastolaren jaialdian, ekai
naren 12an, bozka gehien jaso 
duen leloa zien den jakinaraziko 
dute. Proposamenak bidal dai
tezke emailen bidez (amassorra
inzuzendaritza@gmail.com) edo 
idazkaritzan dagoen kaxa batean 
utziaz.

2015-05-19 
‘EkoetikopatetikoBikoa’ 
antzezlana, ostiralean 
Jolas Etxean

Ostiralean, 20:00etatik aurrera, 
“EkoetikopatetikoBikoa” antzezla
na izango da ikusgai Jolas Etxean. 

Alex Tello usurbildarrak idatzi eta 
zuzendutako obra Politsiko Antzer
ki Sorkuntzan aukeratua izan da 
eta Jabi Rodil eta Anabel Arraizak 
bizitza emango diete Biki eta Vic
tor pertsonaiei. 

2015-06-03 
Cor Leonis antzezlana 
eskainiko du Añorgako 
Antzerki Eskolak 
larunbatean

Larunbat honetan eskainiko du 
Añorgako Antzerki Eskolak bere 
aurtengo antzezlana zinean. Arrat
saldeko 19:45etan izango da eta 
45 minutuko iraupena izango du.

2015-06-07 
Asier Azpiroz eta Unai 
Gaztelumendi Gipuzkoako 
Txapelketarako sailkatu 
dira

Atzo Ataunen jokatu zen “Gi
puzkoa Bertsotan” ekimeneko 
azkeneko kanporaketa, eta bertan 
kantatu zuten Asier Azpirozek eta 
Unai Gaztelumendik, hurrengo 
kanporaketarako txartela eskura
tuz.

Iñaki Gurrutxaga oriotarra geratu 
zen lehenengo, 258,5 punture
kin. Asier Azpirozek hirugarren 
postua eta 250 puntu lortu zituen, 
eta Unai Gaztelumendi bosga
rren izan zen, 244 punturekin. 
Jasotako puntuei esker biek lortu 
dute udazkenean jokatuko den Gi
puzkoako Bertsolari Txapelketara 
sailkatzea, beste 28 bertsolarire
kin batera. Udazkenean sartuko 
dira lehian orain dela lau urte fina
laurrekoetara sailkatzea lortu zuten 
bertsolariak, Beñat Gaztelumendi 
tartean. 

KULTURA KULTURA
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politika politika

Maiatzaren 24ko Udal eta Foru Hauteskundeen 
ondoren politologo askoren analisia irakurri eta 
aztertzeko aukera izan dugu baina Añorgako 
emaitzen azterketa zehatzik ez da egin 25gel

tokiko kazetari finek argitaratutako albistea salbuesten 
badugu: Donostian eta Gipukoan ez bezala Añorgan 
EH Bildu izan da lehen indarra EAJ nagusi izan den hau
teskundeetan. 

Udaleko emaitzei erreparatuz, EH Bilduk bozken %43a 
lortu du 536 bozkekin  Añorgan duen babes zabala 
agerian utziz eta EAJ bigarren indarra izan da 371 
bozka lortuta. Aldea nabaria bada ere, EAJak aldea 
murriztu dio EH Bilduri partehartzearen igoerak eta EH 
Bilduren aurka Adegi eta Diario Vasco bezalako botere 
faktikoek bultzatutako bozka baliogarriak mesede egin 
diolarik. Honek agerian uzten du PPk galdutako bozka 
gehienak EAJra joatea, soilik 39 lortu baititu. Gainera, 
PSEk ongi eutsi dio hauteskunde erronkari 2011ean bai
no 20 bozka gehiago lortu baititu 182ra iritsiz. Irabazi 
koalizioaren 69 bozkek Euskal Troikak (EAJPSEPP, azken 
honen ordezkaritza nabarmen murriztua) Donostian eta 
Gipuzkoan duten nagusitasuna ezerezean uzten du 
Añorgan. Ondorioz, balorazio kuantitaboa eginez esan 
dezakegu ezkerrak irabazi dituela Udal Hauteskundeak 
langile klasea gehiengoa den eremuan. 

Emaitzen atzean dauden arrazoi nagusienak koaliziori 
erreparatuta aztertuz. Izan ere, EH Bilduk ez die eutsi 
2011ean Bildu eta Aralar batuta lortu zituzten bozka 
kopuruei: 607. 

Komeni da gogoratzea azken lau urteetan Añorgan 
martxan jarritako dinamika eta proiektu nagusiak 
bertako eragileekin elkarlanean: partehartze politi
kak (goiko parkea Añorga Txikin, Eskola Zaharretan 
gune soziokulturala sorrera bultzatzeko diru partidak 
aurrekontu partehartzaileen bidez,…), hondakinen ku
deaketa jasangarriagoa (konpostagunea, edukiontzi 
marroia txiparekin,…), politika sozialak indartu (etxe
kaleratzerik ez da egon lau urteetan ez Añorgan ez 

Donostian udal gobernuaren bitartekaritza eta eragile 
sozialen presioari esker, languntza sozialetara bidera
tutako dirua laukoiztu,…), euskarari bultzada (euskara 
batzordea sortu, parketarrak dinamika,..), N1eko bu
lebarizazioaren hasiera, Añorgako frontoia estaltzeko 
dirulaguntza, etab. Zaila da lerro gutxi batzuetan egin
dako guztia laburtzea baina norabidea argia izan da 
lau urte hauetan: ezkerreko eredu poilitiko, ekonomiko 
eta sozialaren oinarriak jartzea herritarrak ahaldunduz 
eta erabakiguneak auzo eta herrietara hurbilduz. EH 
Bildu helburua hau betetzen saiatu dela inork gutxik ja
rri dezake zalantzan Añorgako eragile desberdinetatik 
hasita baina askotan egiten den guztia eta modua ko
munikatzen ere jakin behar da. Arlo honetan izan du 
gabezia nabarmena eta agian herritarren mesedetara 
egin diren gauza guzti horiek herritarrei zuzenean ez 
komunikatzeak babes maila handiago ez izatea eragin 
du. Zerikusi handia izan du ere lehen momentutik Gi
puzkoako egunkari salduena den Diario Vascoren EH 
Bilduren aurkako kanpaina mediatikoak. Deigarria da 
ikustea etxekaleratzeak egiten dituzten bankuak akzio
nista dituen eta herritarren osasunarentzat kaltegarria 
den errauste planta bezalako makroproiektuak defen
datzen duen egunkaria dela Gipuzkoako eta Añorgako 
langile klasearen artean salduena.

Azken lau urte hauetan instituzio eta auzo/herrien artean 
indar desoreka egon da. Herri dinamikek izan behar
ko luketen lehentasuna ez zaie eman indar handienak 
instituzioen kudeaketan zeudelako. EH Bilduren proiektu 
politikoa hegemonikoa nahi badu izan herri mugimendu 
indartsu bat saretzetik eta instituzioak herritarren zerbit
zura jartzetik etorriko da. Hegemonia politikoa kalean 
irabazten da eta azken lau urte hauetan Añorgako 
eragile anitzek egin duten lana da adibidea. Borroka 
desberdinetan dabiltzan eragileek egiten dute posible 
egunez egun ezkerreko abertzaleok nagusi izatea ez 
bakarrik hauteskundeetan baita Añorgako kaleetan ere. 
Beraz, 2011ko udal hauteskundeetatik bozka kopuruan 
EH Bildu jeitsi bada ere, Añorgako gizartean inoz baino 
indartsuagoa den mugimendua da.

Iker Urmeneta
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“Gure proiektua hiriak 
bistaratzea zen helburua

eta lortu dugu”

Ezin dugu elkarrizketa hau hasi 
zorionak eman gabe, Alka-
te izango zara hiriaren babes 
handiarekin. Zer egin duzue 
lau urte hauetan 4. Indar izate-
tik 1.a izatera pasatzeko?
Lan egin dugu oposiziotik, ze
gokigun tokitik. Lan egin dugu 
batez ere guk ikusten dugun hiri 
proiektu bat eraiki nahian, horre
tarako jende askorekin egonda, 
eta jende askori entzunda, uste 
baitut azken hau dela egin be
harreko gauza nabarmena. Uste 

dut lortu dugula proiektu hori aur
keztea, proiektu hori bistaratzea 
eta babes hori jasotzea. Hori 
izan da finean lau urte hauetan 
egin dugun ibilbidea eta neurri 
batean lortutako emaitzak horri 
erantzuten dio. Pentsatzen dut 
beste faktore batzuk ere egongo 
direla hertsiki  Donostiako udala
ri ez dagozkionak eta horiek ere 
lagun izan ditugula, baina guri 
dagokigunean behintzat Hiriaren 
proiektuaren inguruan zentratu 
garela uste dut.

Añorgan ordea 2. Indarra izan 
da EAJ. Zer egingo du Udalak 
Auzoan beste alderdi bati babesa 
eman diotenak bereganatzeko?
Norberak babesa eman dio nahi 
izan duen alderdiari eta hori erres
petatu behar dela esan nahiko 
nuke lehenik eta behin, eta hemen
dik aurrera egokitu zaidana guz
tion Alkate izatea da. Honi lotuta 
Añorgak izan ditzakeen arazoak, 
kezkak, edo dena delakoak entzu
tea eta aintzat hartzen saiatzea da 
gure eginbeharra. Hori izango da 

Eneko Goia Laso (Donostia, 1971), zuzenbidean lizentziatua da eta EAJ alderdian 
dabil 1989 urteaz geroztik. 2011tik 2015era EAJko buru izan da Udalean eta azken 

hauteskundeetan Alkate aukeratu du datozen lau urteetarako Donostiako herriak babes 
zabala jasota. Añorgan bigarren bozkatuena izan da 371 bozkekin. 
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gure jokabidea. Eta nola egiten da 
denon Alkate izateko? Momentu 
honetan Añorgan bizi den jendeak 
bizi kalitate duin batekin bizitzen 
jarraitu dezan, zerbitzuak izan dit
zan, eta bertan bere bizitza egi
teko aukera edukitzea daukat zer 
eginen artean. Batez ere hori dela 
gakoa esango nuke.

Elkartean euskararen alde lanean 
ari gara azken urteotan. Horreta-
rako Udalak formakuntza proiek-
tu bat luzatu zuen aurreko urtean 
AKKEko lau entrenatzaile heziz. 
Aurten 48 izango dira formakunt-
za jasoko dutenak. Udalak horre-
lako ekimenak babesten jarraituko 
du?
Bai jakina. Legealdi honetan ezber
dintasun ugari izan ditugu Udal Go
bernuarekin baina honetan adibidez 
eskutik joan garela esango nuke, eta 
aurkeztu diren ekimenak babestu 
ditugu. Esaterako, Udaletxean ber
tan dagoen Euskara Plana babestu 
dugu. Guretzat garrantzitsua da 
euskalduna den auzo bat, Añorga, 
euskal gune izaten jarraitzea. Hori 
bermatuko duten iniziatibak man
tentzea inportantea dela iruditzen 
zait. Horretan ez dugu aldaketarako 
asmo edo nahirik, uste baitugu eman
dako pausoak onak direla eta bide 
horretan jarraitu behar dela.

90.eko hamarkadaz geroztik N-1 
EZ leloari eutsi zion auzoak. Badi-
rudi Bulebarizaio proiektua luzat-
zen joan dela eta bi hamarkada 
eta erdi geroago oraindik ez dela 
gauzatu. Ze egoeratan dago eta 
zeintzuk dira hurrengo urratsak?
Momentu honetan, aurreko udal 
gobernuak lizitaziora atera zuen 
Bulebarizazio Proiektua. Orain 
proiektu proposamenak aurkeztu 
eta gero adjudikatu egin beharko 
da. Lizitaziora ateratzeak esan 
nahi du jadanik baduela aurrekon
tu asignatu bat eta gu ez goaz hori 
aldatzera. Bulebarizazio horren 
alde egin dugu apustua legealdi 
guztian zehar eta espero dut urte 
honen bueltan bulebarizazioaren 
obrak hastea. Hori da guk dauka
gun asmoa, eta eginda zegoen 
bide horri eutsiko diogu.

Polikipoliki joango gara ekiten bi
garren fasera ere iristeko. Uste bai
tut garrantzizko eginkizuna dela, 
añorgaren egunerokotasunaren 
beste hainbat arloetan ere eragina 
duelako. Ez da gure asmoa arlo 
horretan atzerapausorik ematea 
baizik eta aurrera egitea.

1949an eraiki zen Añorgako 
Frontoia, eta oker ez banago 
Donostiako lehen frontoi estalia 

“Legealdian zehar 
ezberdintasun 

ugari izan 
ditugu Udal 

Gobernuarekin 
baina euskararen 

kasuan eskutik 
joan gara.
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izan zen. 2015ean Añorga KKEk 
eta Donostia Kirolak estalpe berri 
bat eraikitzeko hitzarmena sinatu 
berri dute. Eraikitzeko baimenen 
faltan, ze iritzi dauka eratu berri 
den Udalak proiektu honen au-
rrean?
Orokorrean esan ohi dut gauzak 
ez direla hasten norbera ailegat
zen denean, baizik eta besteek 
hasitako gauzak jarraipena izan 
behar dutela ahal den heinean, eta 
hori adostuta baldin badago, egon 
daitezkeen zailtasunak nola gain
ditu ikustea eta bide onetik erama
tea dagokigu guri. Hau izango da 
gure egitekoa.

Etxebizitza gutxi batzuentzat izan 
da eskuragarri azken hamarka-
datan Donostian, eta Añorga ez 
da aparte egon. Auzoko gazteen 
gehiengoak beste herrietara mar-
txa egin behar izan du. Ba al du 
Udalak asmo zehatzik gazteak 
eta etxebizitza uztartzeko? Eta 
bereziki Añorgan?
Beste herrietara joatearen ezagut
za zuzenzuzena daukat nire kasua 
baita, eta ez naiz añorgatarra, 
baina jakina da Hirian etxebizitza
ren prezioarekin daukagun arazoa 
eta alde horretatik planteamendu 
orokor bat egiten jarraitu behar 
dugu. Nik uste dut alokairuaren bi
detik eman behar zaiola horri erant
zuna, administrazio publiko batetik 
hori izan behar duelako bidea, hau 
da, etxebizitza eskubidea bada, 
edukitzeko eskubidea da eta ez 
jabetzan izatekoa. Alde horretatik 
baditugu leku ezberdinetan etxe
bizitza publikoak eraikitzeko eta 
hauek alokairuan emateko hainbat 
proposamen, ez zehazki Añorgan, 
legez ezin baita ezberdintasunik 
egin, Donostiako barruti munizipa
la bakarra delako eta alde horre
tatik dauden beharrei erantzuten 
zaielako barruti horren esparruaren 
baitan.

“Bulebarizazioan 
eginda zegoen 
bideari eutsiko 

diogu”
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Añorgaren kasuan, Atotxa Errekako 
gunean aukera bat dagoela ikusten 
dugu eta kanpainan aurreikusi ge
nuen moduan gure asmoa izaten 
jarraitzen du. Bertan Udaletxearen 
lurrak daude, aurreko legealdian 
saltzen saiatu zen Udala, zailta
sunak egon ziren, eta pentsatzen 
dugu egon daitekeela aukeraren 
bat kooperatibak eratze bitartez 
agian. Gainera auzoan bertan 
egon daitezkeen beharretara mu
gatzeko aukera ematen du eta lan 
horretan Etxegintza jarri litzateke 
kooperatiba horien zuzentzaile be
zala. Lan horiek egingo lituzkeen 
agente bezala, hirugarren batena 
joan beharrean. Eta hori garatzeko 
asmo irmoa dugu, egon daitezkeen 
zenbait guneetan horrelako proie
ktuak martxan jarri kooperatiba 
eraketaren bitartez, etxegintzaren 
tutoretzapean.

2016an Kulturaren hiriburu 
izango da Donostia Europari eta 
munduari begira. Añorgan ez 
dago Kultur Etxe publikorik eta 
dagoena ezin da XXI. Mendeko 
baldintzetara egokitu AKKEk ezin 
baitu horrelako inbertsiorik egin. 
Trukean 7000€ko hitzarmena 
dugu Donostia Kulturarekin, bai-
na soilik kultur ekintzan 35.000€ 
baino gehiago gastatzen ditu 
Elkarteak. Desoreka izugarri ho-
nen aurrean, ba al du Udalak 
Añorgako Kulturan inbertitzeko 
asmorik?
Galdera horrek ez dauka erant
zun errazik populismoa egin nahi 
ez bada. Donostiak badu Kultur 
Etxe sare nahiko handia, nahiz 
eta egia den ez dela leku guztie
tara ailegatzen. Gainera Udaletxe 
bezala Kultura arloan inbertitzen 
dena dezenteko kopurua da. Alde 
horretatik Kultur Etxeen azpiegitura 
mapan elementu berriak kokatzea 
ez da gauza erraza. Horren or
dez beste modu batera erantzunak 

ematea bilatu behar dela uste dut. 
Añorga KKEren kasua izan daiteke 
horietako bat. Donostia Kulturaren 
bitartez alde batetik, eta pentsatzen 
dut Udaletxeko partaidetza sailaren 
bitartez izango duzuela diru sarrera
ren bat. Loiolako Erriberetakoa da 
nahiko kasu antzekoa, beraiei bai
tagokie Loiolako Kultur Etxea, baina 
errealitatea da ez direla bertara joa
ten. Bertan auzo ekimen bat sortu 
da eta Udaletxeak lagatako lokal 
baten bitartez, neurri batean garat
zen dituzte horrelako proiektuak. 
Uste dut hori dela bide errealistena 
eta horretan sakondu behar dugula, 
dauden aukerekin erantzunak ema
ten saiatzea. Egia esan momentu 
honetan zaila litzateke Kultur Etxe 
baten eraikuntza planteatzea. Hori 
da errealitatea nire ustez.

“Etxegintza kooperatiba 
baten zuzendari 

izanda bideragarria 
litzateke añorgatarrek 
añorgan alokairuzko 
etxe publiko berriak 

eskuratzea.”
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“Barrio dormitorio” delako 
zorigaiztoko ezizena du 
Añorgak. Auzo bizitza Ikas-
tolaren eta AKKEren bueltan 
ematen da soilik. Zenbait 
denda itxi dituzte azken ur-
teetan. Ba al dauka politika 
zehatzik merkataritzan era-
gingo duena? Eta hala bada, 
Añorgan ere eragina izan 
dezake?
Denden gaian egoera ez da 
batere erraza, uste dut feno
meno orokor bat ematen ari 
dela eta fenomeno orokor ho
rren elementu guztiak Udaletxe 
batetik kontrolatzea ez dela 
gauza erraza. Zenbait arlotan 
zentralizazio prozesu bat ema
ten ari da non Hiriko erdigu
neari garrantzi handia ematen 

ari zaion, jendea inbertitzeko 
prest dagoelako, eta ondorioz 
auzoen arazo bihurtu da. Hala 
ere, auzo bakoitzean, batez 
ere gertutasuneko eskaintza 
eman dezaketen minimo ho
riek mantentzea da guk nahi 
genukeena eta identifikatzea 
zein guneetan egin behar den 
hori. Gune horiek landuz eta 
batez ere urbanistikoki ondo 
kokatua geratu daitezen es
fortzua egin nahi dugu, auzoz 
auzokako identifikazio horren 
bitartez gertutasuneko merka
taritza hori bermatze bidean. 
Noski, testuinguru orokorra 
ez dugula lagun jakinda, uste 
baitut hori ere kontuan izan 
behar dugula. Baina garrant
zitsua da gertutasuneko horiek 
mantentzea.

Ekainaren 21ean ospa-
tu zen Anoetan Gure Esku 
Dago ekimena. Bertan 
Alkate Jauna ikusteko 
aukera izan genuen. Nor-
banako gisa agertu zen ala 
Donostiako Udalak eraba-
kitze eskubidearen aldeko 
aldarria babestuko du?
Gure Esku Dagoren ekital
dietara beti joaten naiz hi
ritar modura, gainera, uste 
dudalako Gure Esku Dago 
ekimenak baldin badauka 
bertute bat plano horretan 
mugitzea da hain zuzen. 
Ziurrenik esparru bakoitzean 
egin beharko da egin beha
rreko lana eta Erakundeek 
daukate beren esparrua, bai
na Gure Esku Dagok daukan 
funtzioa bereziki giza mu
gimendu bat izatea da, 
gero beste prozesu batzuk 
lagundu ditzakeenak, edo 
bultzatu ditzakeenak. Neurri 
horretan behintzat nik beti 
hartu izan dut parte gainera, 

Alkate izan aurretik ere joan 
nintzen Donostian egin zen 
lehen bilerara. Bide batez 
esan oso jende gutxi azaldu 
ginela Koldo Mitxelenara. 
Donostian egin diren beste 
ekimenetan ere hartu izan dut 
parte, giza kate txikian adibi
dez, edota Hiritik kanpo, 
giza kate handian ere izan 
nintzen eta beti joan naiz hiri
tar moduan. Uste dut horrela 
joatea dagokidala.

Nola definituko luke Eneko 
Goiak bere burua, eta zer 
uste du eman diezaiokeela 
ordezkatzen duen hiriari? 
Oso zaila egiten zait neure 
burua definitzea, hori norma
lean errazagoa da besteren 
batek egiten badu. Esaten 
dute serio xamarra naizela, 
ez dakit ze punturaino den 
hori egia eta baita exigen
tea ere, gainontzekoekin 
eta neure buruarekin. Eta 
zer eman dezakedan? Pre
tentzioso izan nahi gabe, 
lana behar den adina. Eta 
horretarako prest nago. Asko 
maite dut nire hiria eta ho
rrek motibazio handia ema
ten dizu lanerako. Pentsaera 
irekikoa naiz, ez dut nire 
burua pertsona itxi bezala 
ikusten. Badauzkagu garen 
alderdi politikokoak gare
lako horrelako etiketa batzuk 
baita ere, baina niri ez zait 
gustatzen halako etiketa ge
hiegi izatea. Esango nuke 
pentsaera irekikoa naizela, 
gauzak ulertzeko gai naizela 
eta gauzak egin behar direla 
jendearekin hitz eginez eta 
guztien artean. Zer gertatuko 
den denborak esango du eta 
lau urtetara hiritarrek, baina 
nik horrela ikusten dut nire 
burua.
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2014-11-19 
Preso eta iheslariak 
etxeratzearen aldeko 
kontzentrazioak ostiraletan 
egingo dira aste honetatik 
aurrera         

Preso eta iheslarien eskubideen 
aldeko Añorgako mugimenduak 
jakinarazi du orain arte astelehen 
iluntzetan egiten ziren konzentra
zioak ostiraletan egingo direla 
aste honetatik aurrera. 19:00etan 
izango dira ostiralero Jolas Etxea 
aurreko autobus paradan (orain 
arte Añorga Txikiko rotondan iza
ten ziren).

Deitzaileek auzotarrei dei agiten 
diete preso eta iheslariak etxerat
zearen alde astean ordu erdi hori 
gutxenez eskaini dezaten.

2014-12-23 
Hainbat ekintzatarako 
deia egin du Añorgako 
preso eta iheslarien 
eskubideen aldeko 
mugimenduak       

Añorgako preso eta iheslarien 
eskubieen aldeko mugimenduak 
aurtengo gabonetarako ere egi
taraua prestatu du. Gabonak 
etxean norbait falta duten seni
deentzat egun gogorrak izaten 
direla eta preso eta iheslarien 
aldeko aldarria kalera ateratze
ko garai egokia dela azaldu du 
mugimenduak.

Abenduaren 26an ostiraleroko 
konzentra izango da. 27an, 
berriz, mural margoketa egingo 
da errekalden. 28an Martutene
ko espetxera martxa izango da. 
Abenduaren 31n urteko azken 
kontzentrazioa burutuko da. Eta 
urtarrilaren 10ean Bilbon izango 

den mobilizaziora joateko deia 
egin dute, autobusetako zerren
dak ohiko lekuetan jarriko dira.

2015-03-16 
Gazte Martxaren 
aurkezpena egingo 
du Ernaik ostiralean 
gaztetxean 

Datorren ostiralean iluntzeko 
20:00etan Gazte Martxaren aur
kezpena burutuko du Ernaik añor
gako gaztetxean. Gazte Martxa
ren nondik norak azaldu eta gazte 
afaria egingo dute ondoren.

Joan den urteetan bezala udabe
rriko ekimenera gazte añorgatar 
ugari biltzeko asmoa adierazi dute 
eta helburu hau lortzea garrantzit
su ikusten dute, izan ere, ondo pa
satzeko aukerarekin batera gazte 
añorgatarren arteko harremanak 
sendotzeko aukera bikaina dela 
diote

“Añorgan sortzen ari diren herri 
mugimenduetan gazteok protago
nista gara eta gazte martxaren ha
rira bildu, elkar ezagutu, elkarrekin 
hitz egin eta ongi pasatzeko auke
rari ezin diogu ihes egiten utzi!” 
adierazi dute antolatzaileek.

2015-03-26 
Larunbatean Libre eguna 
ospatuko da Añorgan         

Larunbatean Libre eguna ospatuko 
da Añorgan. Herri harresietako 
isunei eta libre dinamikaren bai
tan epaiketa politikoak geratzeko 
egindako mobilizazioetan izan
dako isunei aurre egin ahal izate
ko antolatu dute eguna.

Bazkaria, pelota partiduak, kont

zertuak eta ekintza ugari antolatu 
dituzte. Pintxo potearekin hasiko 
da eguna, ondoren Laranjaz blai 
jarduerarekin jarraituko dute eta 
bazkariaren aurretik Ekitaldia an
tolatu dute.

Arratsalderako utziko dituzte pe
lota partiduak, Antiguo eta Añor
gatarren arteko lehia izango da, 
Matxain – Urmeneta / Fernandez 
– Ortiz de Urbina. Egunari amaie
ra emateko, zinean kontzertuak 
izango dira, ZE ESATEK!, IZE
BERG eta Q AREN`TONES

2015-04-20 
Aurtengo ekimenaren 
aurkezpen ekitaldia 
egingo du Añorgako Gure 
Esku Dagok ostiralean       

Iaz izandako arrakastaren ostean, 

politika politika

2015-05-25 
EH Bildu berriz ere lehen 
indarra Añorgan, EAJk 
nabarmen irabazi dituen 
hauteskundeetan    

EH BIlduk alderdi bozkatuena iza
ten jarraitzen du Añorgan, nahiz eta 
EAJri ateratzen zion aldea murriztu. 
536 boto jaso ditu koalizio abertza
leak eta 371 EAJk. Donostian beste
lako emaitzak izan dira, hala ere, 
Juan Karlos Izagirrek Gipuzkoako 
hiriburuko alkatetza galduko du Ene
ko Goiaren mesedetan.
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aurten ere auzotarrak mobiliza
tu nahi ditu Añorgako Gure Esku 
Dagok erabakitze eskubidearen 
alde.

Aurtengo ekimenaren nondik 
norakoen berri emateko, aurke
zpen ekitaldia antolatu dute da
torren ostiralerako. Arratsakdeko 
20:00etan izango da, zinean. 
Ekitaldiaren ostean, lehengo ur
tean bezala, basurde pintxoak ba
natuko dira. 

2015-05-12 
Juan Karlos Izagirre, 
EH Bilduko alkategaia, 
Añorga Txikin izango da 
bihar auzotarren galderei 
erantzuten

Egungo Donostiako alkate eta EH 

Bilduko alkategaia den Juan Karlos 
Izagirre Añorga Txikira hurbilduko 
da hauteskunde kanpainan auzoz 
auzo egiten ari den plazazplaza 
ekimena burutzeko. 17:30etan 
hasiko da, Añorga Txikiko fron
toi azpiko plazan, eta hurbiltzen 
diren herritarren galdera guztiak 
erantzungo ditu, bai aurrera begi
ra dituen erronkei buruz eta baita 
orain arte udal gobernuak egin
dakoari buruz.

2015-05-22 
Añorgan Joste-Eguna 
izango da maiatzaren 
30ean

Hilabeteak dira Añorgako “Gure 
Esku Dago” dinamikako lantaldea 
lanean hasi zenetik. Ekainaren 
21ean Euskal Herriko lau estadio 
betetzeko asmoa dago, tartean 

Anoetakoa. Estadioetan oihal 
erraldoiak zabalduko dira herrita
rrak erabakitze eskubidearen al
deko gehiengoa josten ari direla 
irudikatzeko. Oihal horiek herri eta 
auzoetan ari dira banatzen eta 
koloreztatzen, tartean Añorgan. 
Hala, maiatzaren 30ean Joste 
Eguna antolatu dute Añorgan, oi
hal zatiak koloreztatu eta elkarri 
josteko. Goizetik eguerdira bitarte
ko egitaraua prestatu dute “Gure 
Esku Dago”ko kideek.

Goizeko 11:30ean izango da hit
zordua eta haurrentzako jolasak, 
joste tailerra eta pintxoak izango 
dira bertan. Horrez gain, oihal 
zatiak finantzatzeko erabiliko da 
bertan jasotako dirua, eta ekaina
ren 21ean Anoetan egingo den 
ekimenerako sarrerak ere salduko 
dira.

politika politika
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kirola kirola

Liluraturik naukate azken aldi honetan, ez dakit 
ondo nondik, etengabe loratzen ari diren 
mugimendu sozial, kultural eta politikoek. 
Badirudi 6 urte luze hauetan pairatzen ari garen 

krisialdi ekonomiko eta sozialak jendea etxeko 
sofaren erosotasun goxotik altxa eta ekintza zuzenak 
egitera bultzatu dituela, entzuten diren hainbat 
injustiziak direla medio. Baina mugimendu berrien 
eta berrituen loretoki honetan, badaude norantza 
ezberdina edota kontrajarriak direnak ideia eta 
metodoen aldetik. Hori bai, denek gauza bakar 
batean bat egiten dute: gizartea aldatu beharra 
dago. 

Normalean jendearen barrenak ukitzera iristea 
ez da erraza, ez bada pertsona horiek suminduta 
daudelako jada eta deserosotasun horrek barrenak 
jaten dizkiolako. Horrelako garai batean gaude 
orain, eta bai mugimendu batzuk zein besteek 
jendea erakartzeko eta indar gehiago izateko 
aprobetxatzen ari dira. Gizartea aldatu beharra 
dago, zenbait ideiekin hautsi eta beste berri 
batzuk ezarri, gizartea berak aurrera egin dezan.  
Arazoaren irakurketa hau ez da berria. Paulo Freire 
hezitzaile brasildarrak zioen, gizartea etengabe 
aldatzen ari dela, etengabeko iraultza batean 
egon behar duela aurrera egin nahi badu. Freirek, 
hezkuntza jartzen zuen etengabeko iraultza hori 
gauzatzeko tresna gisa. Zioen, haurrei ideia berriak 
ezartzen bagenizkion, etorkizuneko gizarteak ideia 
berriak izango zituela, haurrak baitira etorkizuneko 
gizarteko kide. Ni guztiz bat nator Freirerekin, baina 
gainera hezkuntzako tresna edo azpitresna indartsu 
bezala jarduera fisikoa eta kirola proposatuko nuke.  
Ez nik bakarrik, beste hainbat eta hainbatek ere 

bai. Parlebasek dioen bezala, tokian tokiko joko eta 
jolasek bertako gizartea islatzen dute; haien kultura, 
ohiturak, ideiak, printzipioak… eta gainera haurrak 
gizarteratzeko tresna ezin hobea da. Orduan, kirola 
gaur egungo gizartearen isla da. Beraz, zergatik ez 
hasi iraultza bat joko eta jolasen bidez? Zergatik 
ez transmititu etorkizunerako nahi duguna kirolaren 
bidez? 

Zorionez, gaur egungo gizartea gero eta 
aktiboagoa da eta jarduera fisikoak eta kirolak gero 
eta presentzia handiagoa dauka norbanakoaren 
bizitzan. Gero eta jarduera mota gehiago 
proposatzen dira, ia pertsonak adina, eta aniztasun 
hori ederra da, gizartea eta pertsonak bezala. 
Badirudi atzean uzten goazela, oso pixkanaka 
bada ere, kirola esatean futbolaz bakarrik hitz egiten 
genuen egunak. Badirudi, pixkanaka bada ere, 
kirola esatean gizonezkoen kontu esklusibo batez 
hitz egiten ari gineneko egunak. Badirudi haurren 
kirola hezkuntza prozesuaren barruan ikusten hasi 
garela, errendimenduari begiratu beharrean. 
Badirudi garaipenak ez direla kopetan neurtzen, 
esperientzietan baizik. Badirudi, kirola bizitzaz 
gozatzeko bide bezala hartu dugula. 

Bueno, bada zerbait. Zerbait ondo egiten ari garela 
dirudi. Kirola gure gizartearen isla bada, esan berri 
ditugun ezaugarriak ez daude gaizki etorkizuneko 
gizarte “berri” horrentzako. Beraz, jarrai dezagun 
bidea egiten, bizitzako edozein arlotik, baita kiroletik 
ere. Erabil dezagun kirola eraiki nahi dugun gizarte 
hori eraikitzeko tresna gisa. Erabil dezagun kirola 
bizitzaz disfrutatu eta zoriontsu izateko! Ez al da ba 
hori guztion helburua?

julen egaña
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kirola kirola

“eta ranpa, kolorez 
beteriko ranpa...”

Añorgatarra zara, lehorrekoa. 
Nola zaletu zinen arraunera?
Txikitatik gustatu izan zait arrau
na, iraileko lehenengo bi igan
deetan, hondartzatik, kontxako 
barandilatik edo donostiko kaietik 
ikusi izan det kontxako estropa
da, egia esan behar bada horiz 
jantzita. 2008tik emakumeak 

kontxan parte hartzen hasi zirene
tik zerbait piztu zen nere barnean 
eta osabari galdetu nion ea nun 
hasi arraunean, San Juanera joa
teko esan zidan, emakumeekin 
lanean serio hasi zirela eta ondo 
gororatzen dut 2010eko urtarrila
ren 8ko entrenamendua, ergome
troan.

Sakrifizio handiko kirolaren fama 
du arraunak. Nolakoa da arraun-
lari baten astea?
Azaroan entrenatzen hasi eta kon
txa amaitu arte, asteartetan jai egi
nik egunero entrenatzen genuen. 
Udaberria iritsi arte larunbat eta 
igandeetan uretan eta asteegune
tan ergometroa, korrika, pesak... 

Añorgan beti izan da arraun zaletasuna. Bakoitzak bere kolorea darama Donostiara iraileko 
lehen bi igandeetan. Bakoitzak bere trainera animatzen du. Aurten ordea San Juango batelerek 
zer egingo egon gara, bertako tostetan aritu baita Agurtzane Manterola añorgatarra. Kontxako 

bandera irabazi berritan arrauna utzi eta AKKEko patroi berria dugu.
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kirola kirola

Behin uda iritsita egunero uretara 
joaten ginen, suplente gelditzen ba
zinen ergometroan. Baina hori ez 
da horren sakrifikatua, sakrifikatua 
dena, udaran ondartzara edo men
dira joan ezina, oporretara joaterik 
ez izatea , parrandarik ez egitea, 
jatekoa zaintzea... dira.  

Teknika eta indarra, biak eskat-
zen omen ditu arraunak. Nondik 
gehiago?
Biak dira garrantzitsuak, traineruak 
konpentsazio hori behar du, postu 
batzuk bestak baino teknikoagoak 
dira. Baina ez da postu kontua 
bakarrik, itsasoa edo erreka den 
ere bai. Estropada itsasoan jokat
zen denean teknika gehiago behar 
da eta errekan denean indarra. 
Nere kasuan teknika izan da trai

neruan egotera eraman nauena, 
hori uste dut behintzat, polibalentea 
izan naiz eta postu askotan ibilia. 

Kontxako bandera irabazi duen 
lehenengo añorgatarra zara. Ho-
rrek badu esanahirik zuretzat?
Lehenengo Añorgatarra bai baina 
ez dut nere herriaren izenean iraba
zi eta naiz eta ilusio handia egin, 
ez det imajinatu nahi Donibaneko 
arraunlariek zer sentitu zuten bere 
herrira kontxako bandera erama
tean. Imajinatzen kontxako bande
ra Jolas Etxeako balkoian?
 
Arraun munduan izaera berezia 
ematen zaio Kontxako banderari. 
Zer dauka bada?
Gaur egun bai emakumezkoen eta 
bai gizonezkoen saririk handiena 
dauka kontxak, emakumezkoen ka
suan nabarmena da desberdinta
suna beste estropadekin alderatuz. 
Gizonezkoen erdia baina gutxigo 
izan arren. Ikurriña ospetsuena da,  
jende gehien erakartzen duena, bi 
igandetan jokatzen da berezitasun 
bezela, gipuzkoako traineru guz
tiek daukate sartzeko aukera, tra
dizioz beterik dago, portaletaseko 
apostuak, bi luzetara jokatzen da... 
Azken finean neretzako berezi egi
ten duena txikitatik ikusi izana eta 
sortzen duen ikusmira da, abuztuko 
azkeneko astetik kontxa bukatu arte 
zenbat pertsonek galdetzen dizuten 
prestaketa ondo dijoan, estropada 
jokatuko dezun... eta RAMPA, KO
LOREZ BETERIKO RAMPA. 

Mundu oso bat mugitzen da 
arraunaren inguruan, zaleak, 
telebista, egunkariak... Baina 
gizonezkoek lortzen duten oi-
hartzunera hurbiltzen ari zarete 
emakumeak?
Agian harriak gure gainera botat
zea izango da baina telebistak 
eta irratiak emakumezkoen arrau
nagatik apustu egin duela esan

“Ez det imajinatu 
nahi Donibaneko 
arraunlariek zer 

sentitu zuten 
bere herrira 

kontxako bandera 
eramatean. 
Imajinatzen 

kontxako bandera 
Jolas Etxeako 
balkoian? ”
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kirola kirola

go nuke, nesken futbola baino 
gehiago ikusten eta entzuten da 
behintzat. Baina noski ez gera gi
zonezkoen ohiartzuna izatera irit
si, hala ere gizonezkoen trainerua 
goi mailan ez dagoen herrietan, 
Zumaian adibidez neskei buruz 
hitz egiten da gehiago, baina 
Orio batean...  

Hainbeste emozio bizi eta gero, 
zein izan da urteko momenturik 
hunkigarriena Joseba Zaldua-
rentzat?
JZ. Momentu asko ditut gogoan, 
baina bereziena debut ofiziala 
izan zen. Anoetan Celtaren aur
kako partidu hori ez dut inoiz 
ahaztuko. Egia da Lisboan joka
tu nuela lehen aldiz taldearekin, 
baina hori aurredenboraldia zen 
eta ez da gauza bera. Gainera 
Celtaren kontra 43 irabazi ge
nuen markagailua iraulita. Etxean, 
zaleen aurrean jokatzea, ametsa 
betetzea izan zen niretzat. Bes
talde, oso gogoan dut baita ere 
Bartzelonari 31 irabazi genione

koa. Horrelako gauzak ez dira 
egunero lortzen. 

Taldeko kirola da arrauna. Zen-
baterainoko garrantzia du tal-
deak?
Arrauna taldeko kirola da ezbairik 
gabe. Oso garrantzitsua denek 
elkarrekin arraun egitea paladaz 
palada, patroiari kasu egitea 
denak batera joateko, ziaboga 
egiteko adibidez, irteera bat... 
Gainera elkarrekin pasatzen diren 
ordu guztiak eta gero hobe talde 
moduan jokatzea bestela... 

Aipatu dugu sakrifizioa, talde 
lana... Arrauna utzi eta Añorga 
KKEn presidente kargua hartu 
duzu. Lagunduko dizu esperient-
ziak?
Sakrifikazioa eta talde lana espe
rientzia ona dira bai kargu horta
rako eta baita beste gauza asko
tarako, horietaz aparte arraunak 
konstantzia eta behin estropada 
hasita bukatu arte jarraitu behar 
dela erakusten dizu.

“Ez gera 
gizonezkoen 

ohiartzuna izatera 
iritsi, hala ere 
gizonezkoen 
trainerua goi 

mailan ez dagoen 
herrietan, Zumaian 

adibidez neskei 
buruz hitz egiten 

da gehiago, baina 
Orio batean... ”
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2014-07-25 
David Arozena 
azpitxapeldun gelditu 
da Euskal Herriko 
herriartekoan

David Arozenak ezin izan du Do
nostiako taldearekin Euskal Herri
ko txapela irabazi Euskal Herriko 
herriarteko pala motzeko txapelke
tan. Pilotari añorgatarra denboral
di bikaina ari da osatzen hainbat 
final jokatu eta txapel bat baino 
gehiago irabazita. Gaur Donos
tiako Atano III frontoian jokatutako 
finalean garaipena Sestaoarrent
zat izan da.

2014-10-01 
Triatloi taldean izena 
emateko epea zabalik da

Añorga KKEko Triatloi taldeak 
zabaldu du izena emateko epea. 
Aurten, hamabi urtetik aurrerako 
edozein neskamutil apuntatu dai
teke, eta astean hiru entrenamendu 
egingo dira apuntatzen direnekin 
zehaztuko dute egutegia. Talde 
bat osatu nahi dute aurrena, tal
dean entrenatuz entrenamenduak 
dibertigarriagoak direlako. Julen 
Egaña entrenatzaileak azaldu 
duenez, “triatloi zaletasuna gaz
teei transmititzea” dute helburu. 
Azkenaldian “sekulako gorakada” 
bizi du triatloiak, baina oraindik 
helduak dira parte hartzaile gehie
nak. Kirol gogorraren irudi eman 
lezakeela aitortzen du Egañak, 
Ironman eta gisakoak imaginat
zen dituela “trialoi” hitza entzuten 
duenak, baina mito hori gezurta
tu nahi du. “Distantzietan dago 

gakoa, adin bakoitzari egokitzen 
zaion distantzietan lehiatzean. 
Gainera, triatloia oso aproposa 
da gazteen garapen egokirako, 
hiru kirol modalitate uztartzen 
dituelako eta demostratua da
goelako haurrak zenbat eta kirol 
modalitate desberdinagoak egin, 
orduan eta garapen egokiagoa 
izaten duela”. Gaineratu du ez 
dela kirol bortitza, futbola eta sas
kibaloia izan daitezkeen modura: 
“Hiru modalitateak ziklikoak dira 
eta gaitasun aerobikoak hartzen 
du garrantzia gehien. Era berean, 
modalitatez aldatzeak lasterketa 
dibertigarri bihurtzen du”.

2015-03-25 
Mattin Matxain garaile 
Udaberri Txapelketan

Mattin Matxain añorgatarrak eta 
Ion Alberdi antiguotarrak txapela 
lortu dute Udaberri Txapelketan, 
jubenil I. mailan, Oiarbide – Usan

dizaga bikoteari 2220 irabazi 
ondoren. Partidu oso luzea jokatu 
zuten, ordu eta erdi ingurukoa ia, 
eta bi atzelarien lana nabarment
zekoa izan zen. Usandizaga kol
pez sendo aritu bazen ere, Alber
dik sendo eutsi zion atzealdean, 
ia ezer huts egin gabe, eta, azke
nean, pilotakada askoren ondo
ren, lortu zuten partidua irabaztea.

2015-06-16 
David Arozenak 
Gipuzkoako Herriarteko 
pala txapelketa irabazi 
zuen igandean

Aurten ere Donostiako taldeak ira
bazi Gipuzkoako Herriarteko pala 
txapelketa. Andoaingo taldea 
izan zuten aurkari donostiarrek. 
Txapelketa hau bi modalitatetara 
jokatzen da, paleta larruz eta pala 
motzean. David Arozenak paleta 
larruz jokatu zuen Sarasolarekin 
batera, eta 3521 irabazi zuten.

kirola kirola

albisteak>>

2014-05-01 
Mutilen erregional mailako taldeak igoera lortu du        

Añorgako erregional mailako futbol taldeak igoera lortu zuen 
atzo, Santo Tomas Lizeoari 01 irabazita. Zenbait urtetako etena
ren ondoren hau zuen Añorga KKEko taldeak lehen denboraldia 
mailan, eta denboraldi ikusgarria egin du, partida bakarra gal
duta.  Datorren denboraldian gorengo mailan ariko dira.

eskerrak
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kirola kirolaeskerrak

U rte asko izan dira, 40 baino ge
hiago. Egunero, eguzkia edo euria 
izan, elurra, izotza, haizea edo ma
txuraren bat izan, zintzo zintzo ogia 

beti etxean.

Garai batean baserrietako esnea kale edo 
“letxeroarengana” eraman eta ogia etxe
ratzen genuen. Baina lan hori desagertu 
zenean, ogia eskuratzea arazo bat bihurtu 
zen guretzat. Eta hor non azaltzen zaigun 
Añorgako okina, bere autoa ogiz beteta, 
baserriz baserri banaketa eginez!

Lehendabizi Jose Luis Unanue, askotan ora
indik haurrak ziren bere semeak berarekin 
hartuta, ofizioa erakutsiz. Gero Mikel, bere 
semea, urte askotan zehar. Zenbat kande
la erre ote dituzte inguruko etxeko andreek 
(gehienak desagertuak) bere pilota par

tiduak edo lesioak ondo amaitu zitezen! 
Azken urtetan berriz Migel eta Joxe Mari 
Manterola. Guztiek hutsik gabe ekarri di
gute goizero ogia etxeraino, eta askotan, 
sukaldeko mahairaino.

Okindegia itxi dute, baina beste okin ba
tek beraien lanarekin jarraitzeko ardura 
hartu dute, eta ez dugu goizero ogirik falta 
etxean. 

Ezin utzi hainbeste urtetako harremana eta 
zerbitzu ona besterik gabe… Horregatik, 
Txikierdi auzo honetako bizilagunek bihot
zez diogu ESKERRIK ASKO!

Eskerrik asko, Unanue familiari.

Eskerrik asko Migel eta Joxe Mari Mante
rolari.

ESKERRIK ASKO 
AÑORGAKO OKINEI
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ez niri adarrik jo! ez niri adarrik jo!

BARRAKISTAK
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ez niri adarrik jo! ez niri adarrik jo!

B arrakak jartzera etorri ziren Añorgara. 
Izan zitezkeen arrainbanatzaile, izan 
zitezkeen Rezolako buzodun, izan 
zitezkeen liburuzain, izan zitezkeen 

Donbasseko Herri Miliziako gerrillari, izan 
zitezkeen oilaskobiltzaile, baina nomada 
bihurtu eta karabana zuri bat erosi zuten. 
Eta ibili ziren Sofian, ibili ziren Bucaresten 
(Budapesten zeudelakoan), ibili ziren Erro
man, ibili ziren Marsellan eta ezustean iritsi 
ziren Euskal Herrira, inauterien aurretxoan, 
eta beraiek bezala jantzitako milaka herri
tar ikusi zituzten kazuela zaharrak hartuta 
Kaldereroak zirela aldarrikatuz. Eta kaldere
roak zirela esaten hasi ziren beraiek ere, eta 
kalderero izan ziren egun batez, biharamu
nean jendea ijito deitzen hasi zitzaien arte; 
ijito gora eta ijito behera, denok ijitoak ez 
bagina bezala munduko bazterren batean. 
Baina kasurik ez zieten egin eta polikipoliki 
karabanari karroak eransten joan ziren: au
totxokeak, tiropitxoia, igela, oheelastikoak… 
Eta mundua jatera abanderado zuriak jant
zita atera zirenak mundua koxkaka jan eta 
jan hasi ziren; oheak baino elastikoago ge
ratu zitzaizkien azpiko kamisetak baina mun
dua jaten segi zuten, medikuak zilborestea 
ebakitakoan egindako marinelen korapiloak 
kamiseta azpira arriskutsuki agertuz. Hiruk 

erabaki zuten erosketak egiteko garaia zela; 
hori ez zela itxura, eta Lasarteko merkatuan 
Armanirenak zirelakoan berrogeita hamarna 
zentimotan erositako alkandora koloretsuak 
jantzi zituzten. Baina abanderadoa ezin izan 
zuten konbentzitu; “azpiko kamiseta da nire 
territorio librea” aldarrikatzen zuen karaba
nako mus partida amaiezinen sueten are 
luzeagoetan, “azpiko kamiseta da nire territo
rio librea”, nahiz eta askatasunetik aske izan 
nahi zuen zilborra polikipoliki aldebakartasu
nez pausuak ematen hasi. Gerrillari zaharrak 
erabaki zuen berak ez zuela alkandorarik 
lotuko Donbass eta Kobane eta Krimea eta 
Zugarramurdiko sorginak askatzen zituzten 
arte. Partisano txapela paristarra jantzita 
zeramanak Unai Iturriaga ikusi zuen telebis
tan bertsotan, eta berak ere horixe izan nahi 
zuela erabaki zuen: patiladun. Eta Rezolako 
labean erretako kortxo batez margotu zituen 
bere Schwarzeneggerren irribarrearen ert
zak. Gerrillari zaharrak zakur bat ostu zuen 
zirkotik eta aldamenekoak hortentsia bat Lo
reTokiko zalditegitik. Eta langileak ziren, edo 
hala zioten behintzat etxetik abiatu zirenean, 
lanera zetozela Añorgara; Marsellara, Erro
mara, Budapestera –barka, Bucarestera eta 
Sofiara joan ziren bezala. Baina barrakak 
ahaztu eta barran geratu ziren. 
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1. Mariaxun Soroa, 2. Klara Beloki, 3. Maritxu Serrano, 4. Petra Beloki, 5. Juani Usandizaga, 6. Arazeli Ganzo, 7. Mari Karmen 
Urdangarin, 8. Mari Jose Goikoetxea, 9. ?, 10. Arantxa Agirresarobe, 11. Maria Castillo Aristegi, 12. Maite Arzak, 13. ?, 14. 
Maribel Zapirain, 15. Arantxa Soroa, 16. Mari Karmen Iturriza, 17. Loli Basurto, 18. Mari Karmen Soroa, 19. Xixili Altuna, 20. Luli 
Rodriguez, 21. Begoña Huegun, 22. Carmen Aranburu, 23. Maria Jesus Nogues, 24. Maritxu Mugika, 25. Maria Jesus Azkono
bieta, 26. Isabel Zabala, 27. Pili Illarramendi, 28. Pepi Azkonobieta, 29. Rosi Eizagirre, 30. Maria Dolores Sarobe, 31. Maritxu 
Para, 32. Loli Soroa, 33. Ana Mari Serrano, 34. Mari Jose Goikoetxea, 35. Mariaxun Igoa, 36. Juani Arozena, 37. Mari Karmen 
Arizmendi, 38. Mari Karmen Zapirain, 39. Miren Basurto, 40. Miren Arzak, 41. Mari Karmen Irizar, 42. Maite Urbizu, 43. Maribel 
Usandizaga, 44. Kontxi Soroa, 45. ?, 46. Jose Mari Lekunberri, 47. Joaki Agirresarobe, 48. Koro Del Kanpo, 49. Arantxa Altuna, 
50. Lourdes Pagola, 51. Ramoni Soroa, 52. Arantxa Soroa, 53. Mari Jose Izagirre, 54. X Aranburu, 55. Pili X, 56. Mertxe Gartzia, 
57. Jaione Alkainn, 58. Maite San Jose

1. Balbino Azkarate, 2. Jose Mari Aranalde, 3. Fernando Zelarain, 4. Josetxo Agirresarobe, 5. Juan Mari Del Campo, 6. Migel Mari 
Ostolaza, 7. Jose Ignazio Amilibia, 8. Luis Mari Ormazabal, 9. Jeronimo Izagirre, 10. Jose Antonio Olaizola, 11. Jose Manuel Iza
girre, 12. Matias Goldarazena, 13. Manolo Soroa, 14. Fermin Durandegi, 15. Manolo Intxausti, 16. Jose Manuel Mendiola, 17. 
Xanti Pagola, 18. Jose Mari Ormazabal, 19. Manolo Bravo, 20. Imanol Rezola, 21. Jose Antonio Agirretxe, 22. Jose Luis Gaston, 
23. Iñaki Agirretxe, 24. Jose Mari Lekunberri, 25. Yon Mikel Zelarain, 26. Luis Uralde, 27. Mikel Del Campo, 28. Jesus Mari Del 
Campo, 29. Jaime Idiakez, 30. Ambrosio Alkorta, 31. Jose Mari Intxausti, 32. ?, 33. Jose Antonio Uralde, 34. Joseba Basurto, 35. 
Txemi Goldarazena, 36. Josetxo Basurto, 37. Javier Del Campo, 38. Luis Lazkoz, 39. Joxeba Sudupe, 40. Joxeba Loidi, 41. Txena 
Arozena, 42. Imanol Arizmendi, 43. Iñaxio Eizagirre, 44. Pako Irizar
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