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EGILEAK

Aitor Basurto, Beñat Gaztelumendi, 
Unai Gaztelumendi eta Eneko Sierra.

Mila esker, urtekaria osatzen lagundu 
diguzuen guztioi.

Añorga, 2016eko uztaila
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A ldizkari hau argitaratzeak urtez urte eragiten duen 
zurrunbiloan, baten batek atera ditu kontuak aurtengoarekin 
70. urtea egingo duela festa garaiko gure “errebistak” eta, 
joandako garai batzuetan zurrunbilo horretan ibilia izanik, 

hitz batzuk biltzea eskatu didate urteurrenaren kariaz hitzaurrea 
osatzeko.

Irakurleak adina ikuspegi eta iritzi izango da aldizkariaz; 
aldizkariak auzoari egin dion eta egiten dion ekarpenaz; 
hirurogeita hamar urtetan izan dituen gora behera eta aldaketez; 
gaztelera hutsezko izatetik euskara nagusi izaterako bilakaeraz... 
Urteurrenaren aitzakian gogoeta egiten jarrita, ordea, aldizkariaz 
beraz baino urtez urte aldizkaria argitaratu izana bideragarri egin 
duten emakume eta gizonez, neska eta mutilez nahi nuke aritu.

Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak beti eman izan dio garrantzia 
bere jarduna eta auzoaren bizieraren beste kontu asko idatziz 
jasotzeko lanari eta auzoaren izaera bereziaren elementu 
izatera heldu den “errebista” argitaratzeari. Horrela, Elkartearen 
baitako beste edozein sailetarako bezala, arduraduna eta lan 
taldea bilatu izan du aldizkarirako eta eskatu izan die gainerako 
arduradunei haien zerbitzura jartzeko, uda ailegaeran, urteko 
datu eta kronikak osatzeko.

Horren ondorio da añorgatar eta Añorgara bildutako asko eta 
asko izan direla aldizkarian parte hartu dutenak eta ausartuko 
nintzateke esatera gutxi izango direla auzoan errebistarako datu 
batzuk eman, artikulu edo kronikatxoren bat idatzi, argazkiak 
eskatu, hemerotekarako datuak bildu, karikatura bat egin, 
argazkiak atera, maketatu, bertso batzuk idatzi, elkarrizketa bat 
egin, grabazio bat transkribatu, galdera batzuei erantzun, pasarte 
bat itzuli, testuak zuzendu, marrazki bat egin edo ideia bikain 
bat eskaini ez dutenak. Horiek guztiak txalotzeko eta zoriontzeko 
balio behar du hirurogeita hamargarren urteurrenak. Bejondeiola, 
beraz, Añorga Elkarteari eta bejondeiela kolaboratzaile guztiei.

Koska bat igo nahi nuke, ordea, eta txalo eta zorion mezu 
berezia eman nahi nieke aldizkariaren ardura zuzena izanik, 
epeen mugak estututa, askotan ordu txikitan, loaren kaltean, 
lanean aritu izan direnei. Letrekiko edo literaturarekiko beren 
afizio, ofizio edo gaitasunak errebistara arduraz ekarri dituztenak 
izan ohi dira batzuk; argazkigintza edo aldizkarigintzari 
lotutakoak ere badira; badira espezializazio berezik gabe ere, 
lantaldeko kide izanik, urte batzuetan buru belarri errebistara 
dedikatu izan direnak; badira, gainera, kronista bokazio moduko 
bati lotuta belaunaldikako aldaketen gainetik urtero bere ekarpena 
egiten dutenak. Eskerron mezua haientzako. Bejondeigula!

Aitor Basurto
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LARUNBATA 9 
KUADRILEN EGUNA 

08:00  Oilasko biltzaileak auzoan zehar   
09:40  Gazteen krossa  
10:00  Nagusien krossa  
11:00  Krossaren sari banaketa   
12:00  Paella prestaketa  
12:30  Oilasko biltzaileei ongi etorria  
14:00  Koadrilen bazkaria  
15:55  Koadrilen argazki erraldoia 
16:00  Bazkarian utzitako 
zikinak eta frontoia jaso  
16:10  Mus txapelketa azkarra  
16:10  Kuadrilen arteko triviala  
17:00  Koadrilen arteko jolasak, apustua...   
19:00  Zementonen jaitsiera  
19:10  Bandera igoera EONIAN   
elektrotxarangarekin  
21:45  Koadrilen afaria Jolas Etxean 
00:00  Kontzertuak 
SKAKEITAN eta GOZATEGI 
03:00  Labezomorro erraldoia 

IGANDEA 10 
JUBILATUEN EGUNA 

10:00 Jose Manuel Iribar II 
memorialaren finalak   
11:30  Meza nagusia 
12:15  GURE KABIA abesbatzaren  
emanaldia elizan 
13:00  Jubilatuen Batzar Nagusia  
14:00  Jubilatuen adiskidetasun bazkaria 
Antxon Ayestaran Kultur Etxean 
17:00  ARKAITZ dantza 
taldeko haurren emanaldia 
18:00 Amassorrain Ikastolaren 50. 
urteurreneko dokumentala museoan 
20:30 Bertso saioa frontoian 
 AMAIA AGIRRE, ANDONI EGAÑA, 
OIHANA IGUARAN eta SEBASTIAN LIZASO

UZTAILAK 9, 10, 14, 15, 16, ETA 17
AÑORGAKO FESTAK
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OSTEGUNA 14 
SORPRESA EGUNA

17:00  Eskalada ikastaroa 
18:00  Erraldoi eta buruhandiak 
19:00  Frontenis txapelketaren finala 
19:30  Sardina jate herrikoia 
eta sagardo dastaketa  
20:00 Pelota goxoko txapelketaren finala 
22:00  Sorpresa jaialdia 
01:00  Karaokea gaztetxean

OSTIRALA 15 
UMEEN EGUNA

10:00 Umeentzat joko eta puzgarriak 
16:00  Puzgarriak  
17:00  Umeentzat merendola  
17:30  Ur jokoak  
18:00  Mozorro festarako prestaketak 
18:30  Erraldoi eta buruhandiak  
19:00 Salbea  
19:00 EGAN musika taldearen emanaldia  
20:00  Haurren mozorro festa  
21:30  Orikiz mozorro festa 
22:30  Omenaldia EGAN taldeari 
23:00  Dantzaldia  EGAN taldearekin  
23:00  Kontzertuak zine kanpoan 
 AZKAITER PELOX TRIO, BI BALA eta 
TUTAN COME ON 
23:30  Zezen suzkoa

LARUNBATA 16  
KARMEN EGUNA

09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin  
11:00  Meza nagusia  
11:30  Tiroz karabina txapelketa 

12:00  Bakailao prestaketa    
eta sagardo dastaketa  
13:00  Herri soka dantza 
18:00  Brokel dantza zikloa 
18:45  Ginkana haurrentzat  
23:30  Kontzertuak frontoian, 
LAKET eta IZEBERG 
00:00  Zezen suzkoa  
00:15  Kontzertua zine kanpoan 
  ROCK KAM BROOM

IGANDEA 17

AÑORGA KKE EGUNA

10:00  Añorgako erraldoi eta 
buruhandien X. topaketa  
10:00  Bolo tiraketa 
10:00  Haurren bolo tiraketa  
12:00  IX patata tortila lehiaketa 
13:00 Erraldoien erakusketa frontoian  
13:30  Bolo tiraketaren sari banaketa frontoian 
14:00 Elkarteen arteko bazkaria Jolas Etxean 
16:30  Bizkaiko nesken esku pilota partida  
17:15 Jolas Etxea LXII pilota 
txapelketaren finalak 
Ondoren Erraldoi eta buruhandiak  
20:30 Bokatak Jai Batzordearen alde 
21:00 Pelotako afaria errekalden   
22:00 Bandera jaitsiera
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ELKARTEAREN
AGURRA

Zorionak Añorga! Beste urte batez he-
men gara, Karmengo Festen atarian 
urte oparo bat ospatzera. Eta badira 
70. Poliki-poliki, urtez urte joan gara 

aurrean dituzun orri hauek hitzez betetzen, 
eta garrantzitsuagoa dena, Añorgaren historia 
osatzen. Asko izan dira hasieran “Quincenal” 
bezala, gero “Añorga Escolar” izenpean eta 
azken urteetan “Añorga” soilean izenburu izan 
duen urtekari hau osatu dutenak. Izen handi 
asko daude omentzeko, lerro hauen bitartez 
urtea nola joan den aditzera eman diguten 
pertsona ugari izan baitira. Ez ditugu izen guz-
tiak aipatuko, beti baitago norbait ahazteko 
arrisku madarikatu hori, eta ziur gaude Añorga 
osatzen duen gizarteak buruan izango dituela. 
Añorga Kultur eta Kirol Elkartea osatzen dugun 
Zuzendaritza Batzordeak besarkada estu eta 
sentikor bat bidali nahi die haiei eta baita seni-
tartekoei ere. Izan ere, 70 urtetan zehar Añor-
garen historia idatziz utzi duten guzti horiek 
duten garrantzi kolektiboa itzelezkoa da, eta 
musu-truk osatutako lana erraldoia.

Urtekariaren urteurrena ospatzeko lehen 
“Añorga Escolar” haren azala ekarri nahi 
izan dugu gogora. Hura 1946. urtean idatzi 
zen, uztailaren 16an publikatu eta “Quince-
nal”-en oinordekoa izan zen. Kontuan izan 
behar dugu “Quincenal” delakoa 1937. 

urtean sortu zela Añorgan gertatzen zenaren 
berri emateko, eta gaur esku artean duzun ur-
tekaria haren biloba dela. Dena dela, urtero 
Festa garaian agertzen den aldizkariaren 70. 
urtemuga ospatu nahi dugu zuekin guztiokin.

Eta omenalditxo honen ostean, 2016ra ga-
toz, bizi dugun garaira alegia. Ederra izaten 
da aspaldikoa gogora ekartzea baina ezin-
bestekoa urte honetan pasa dena azaltzea. 
Zuzendaritza Batzordetik mezu argia zabaldu 
nahi dugu: ZURE LAGUNTZA BEHAR DUGU! 
Asko dira martxan dauden proiektuak Añor-
gan, eta badirudi dena dela bikaina, baina 
ez da hala. Ez baita urre dir-dir egiten duen 
oro. Ez dugu esango Añorgaren martxa 
okerra iruditzen zaigunik, ezta gutxiagorik 
ere, izan ere epe luzerako proiektuak martxan 
daudela ikusteak bihotza hunkitzen baitigu. 
Horren adierazle dira urtekari honen bera-
ren 70. Urteurrena, Amassorain ikastolaren 
50.ena, Gazte Asanbladaren 25.ena edota 
Museum Cemento Rezolaren 15.ena. Ebiden-
tea da Añorga ez dela haur txiki bat eta herri 
proiektu bat martxan dagoela, aurrera egiten 
duena. Proiektu hauek guztiak herriaren lanaz 
osatu dira eta bere horretan mantentzen dira, 
izugarrizko nortasuna emanaz Añorgari eta 
añorgatarrei. Baina badaude epe motzean 
gauzatzeko bidean ari diren hainbat ixilpeko 
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lan kezka eta buruhaustea sortzen digute-
nak. Esan behar dugu izaera euskalduna 
ematen digun hizkuntzak ez duela berme 
osoa gure auzoan. Horretarako ekimen 
ugari eta anitzak ari dira osatzen Añorgan, 
Euskara Batzordearen eskutik batzuk eta 
herritarrek aurrera aterata beste batzuk, 
baina norbanakotik hasiko da euskararen 
berreskurapena Añorgan. Bestalde badu-
gu bulebarizazio proiektu bat amaitzear, 
añorgatarren amets izan dena egi bihur-
tzear dagoena, baina ez dezala estali gure 
beharren begia. Añorgan eta Añorga-Txikin 
aparkalekuen beharra dugu eta horren alde 
lanean jarraitu beharko dugu aurrerantzean. 
Kultur eta Kirol Elkarteak 100 urte beteko 

ditu laster eta izaera ematen dion pilota 
sailetik kezka sortzen zaigu, gure frontoia, 
bustitzen den hori estaltzeko lanak kolokan 
egon baitira. Eta bukatzeko, gustatuko 
litzaiguke Añorgaren esku-hartze zuzena es-
katzea, hainbat tokietatik jasaten ari garen 
gutxiestea gelditzeko Herri baten indarra 
behar dugu, elkarrekin lanean ari den Herri 
batena.

Besterik gabe, gozatu Karmenak eta bada-
kizu, ondo pasa baina pasa gabe!!

Gora Karmenak!

Gora Añorga!

9
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Aipatzekoak dira honako kirol lorpe-
nak: alde batetik, nesken futbolean 
bigarren mailako Kopako lorpenaz 
gain, ohorezko kadeteek ligako le-

henengo postuan amaitu eta ondorioz Gi-
puzkoako txapeldun izan ziren eta gainera, 
infantil lehen urtekoek kopa eskuratu zuten. 
Mutilen atalean jubenilen bigarren taldeak 
igoera lortu du ohorezko mailara. Lorpen 
handiak beraz. 

2. MAILAKO NESKAK Inoiz baino talde gaz-
teagoa eduki arren, Unai Martinezenak den-
boraldi bikaina egin dutela esateko moduan 
gaude. Sailkapenean laugarren postu poli-
tean amaitu dute, lehiakortasun handia duen 
maila batean alegia. Geure gazteak ez dira 
kikildu talde indartsuen aurka lehiatu direnean 
eta urtean zehar emaitza bikainak eskuratu di-
tuzte. Behin denboraldia amaituta, beraient-
zat eta Klubarentzat azken aldi honetan hain 
berezia den Euskal Kopa jokatu eta irabazi 
zuten. Zozketan bertan lehen kanporaketa 
ez zutela jokatu behar suertatu ondoren, pe-
naltietan irabazi dituzte Rezolan jokatu diren 
partida guztiak. Emozioa beraz ikaragarria 
izan da eta poza nabaria. Jende asko bildu 
zen Rezolan finalaren egunean eta partida 
benetan ederra ikusteko abagunea eduki ge-
nuen bertara gerturatu ginenok. Azkenean, 
Kopa titulua eta festa geure zelaian geratu 
ziren. Zorionak eta eskerrik asko, beste behin 
ere asko gozarazi diguzue eta!! 

EUSKAL LIGA Aurreko denboraldian lortutako 
igoerak aurten ere jarraipen bikaina eduki 

akke akkefutbola

FUTBOLA
Karmenak datozen garai hauetan Elkarteko futbol sailekoei ere denboraldiko 
balorazioa egokitu ohi zaigu.Balorazioa positiboa da, aurreko urtean lortu 

ziren kirol lorpen garrantzitsuei jarraipena eman baitzaie eta beraz, gustura 
egoteko arrazoiak baditugu. Nesken lehen taldeak hain gustukoa duen 

Euskal Kopa irabazi du beste hainbat lorpen garrantzitsuen artean eta beraz, 
Añorgan, futbolak norabide egokian jarraitzen du. Lerro hauetatik eskerrik 

eman nahi dizkiegu Elkartea, auzo, guraso, arduradun eta jarraitzaile guztiei. 
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duela esateko moduan gaude.Talde honetan 
ere jokalariak oso gazteak dira, kontuan har-
tuta maila bera, senior adinekoa dela. Den-
boraldian merezitako bederitzagarren pos-
tuan bukatu dute eta beraz, meritu handiko 
lana burutu dute urtean zehar Dani, Kepa eta 
Jonen neskek. Etorkizuna bermatuta dagoela 
esango genuke, jokalariek kirol arlo zein arlo 
pertsonalean  maila handia baitaukate. Be-
jondeizuela eta gora zuek!   

NESKEN OHOREZKO KADETEA Sailkape-
neko lehen postua eta beraz, Gipuzkoako 

txapela irabazi zuten Fer Llopisen neskek. 
Hasieratik euren maila erakutsi eta benetan 
partida ederrak eskaini dizkigute. Zenbaki 
handiak lortu dituzte eta lan biribila burutu 
dute, beraz. Taldeko giro bikaina nabaria 
izan da eta horrek ere lagundu die hain mai-
la ona ematerako garaian. Orain atsedena 
hartzea komeni da, indarberritu eta hurrengo 
denboraldiko erronkak gogo biziz hartzeko. 
Zorionak eta hurrengo denboraldirarte.. 

NESKEN 1. KADETEA Nesken kadeteetako 
bigarren taldeak ere maila ona eman du, 

akke akkefutbola
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askotan haien baino adin nagusiago duten 
jokalariz osatutako taldeen aurka. Gainera, 
futbol 11 ko beharretara bikain moldatu dira 
neskak eta papel polita egin dute kadeteen 
lehen maila honetan. Beraien ibilbidean pau-
su garrantzitsu bat eman dute eta lerro haue-
tatik lanean jarraitzeko deia egin nahi diegu, 
haien hobekuntzak ez baitu mugarik. Animo 
eta jarrai horretan. 

NESKEN INFANTILA “A” Mikel Urdangarin 
eta Kattalinen neskek ere denboraldi bikaina 
burutu dute, lan serio baten emaitza dena. 
Zenbaki handiak eta garapen egokia lortu di-
tuzte eta ez zaie lanarengatik pozik eta harro 
egoteko arrazoirik falta. Lehen eta bigarren 
fase ezinhobe bat egin eta gero, gure neskek 
ezin izan zuten finala irabazterik izan. Hala 
ere, azken partida honek ezin du denboraldi 
osoan egindako lana ezkutatu. Zorionak zuei 
ere.  

NESKEN INFANTILA “B” Ander Villalbaren 
neskek ere merituzko denboraldia egin dute. 

Urtean zehar infantiletako lehen urteko neskez 
osatutako taldearen hobekuntza nabaria izan 
da eta horren ondorioz kopako txapeldun 
bilakatu ziren Zestoan jokatutako final eder 
baten ondoren. Poza eta festa ere galanta 
izan zela diote bertara gerturatu zirenek eta 
jakin badakigu, neska hauek ere indartsu da-
tozela. Zorionak! 

MUTILEN GORENGOEN MAILA Maila hone-
tan ere estreinuko urtea izan dugu eta balo-
razioa ezinhobea da. Unai Munduate Her-
naniarraren gidaritzapean taldeak maila oso 
altua eman du eta denboraldiko zati handi 
batean sailkapeneko puntan ikusi ditugu.Tal-
deak gazteak eta beharrezkoak diren  urte 
batzuk dituzten jokalariez osatuta dago eta 
benetan maila eta giro ederrean ibili dira.
Etxeko jokalariez osatutako talde honek ze-
resana emango du klubean eta benetan pen-
tsatzen dugu ez duela oraindik bere azken 
hitza esan eta  jakin badakigu hurrengo den-
boraldirako  helburu politak dituztela buruan. 
Aupa Zuek!  

akkefutbola akke
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MUTILEN EUSKAL LIGA Añorga KKE berriro 
ere Euskal Ligara bueltatu da aurtengo denbo-
raldian eta dirudienez urte askoan gelditzeko 
asmoekin.Mutilen lehen taldeak denboraldiko 
helburu nagusia denborarekin lortu zuen eta 
denboraldi amaiera lasaia  bizitu dute.Kopan  
ere ilusio eta gogo handia jarri du taldeak eta 
lehen kanporaketan Leioa talde bizkaitarra 
kanpoan utzi eta gero lan ederrak eman ziz-
kion bi maila handiagoan diharduen Danok 
Bat talde ezagunari.Gainera taldeak maila 
handiko futbola egin du eta horrek etorkizu-
nera positiboki begiratzea ahalbidetzen du.
Talde langilea izan da, udan oso goiz hasi 
zen lan saioetan eta azkar asko jaso zituen 
Beñat Larrañaga entrenatzailearen ideiak.Ar-
duradunek ere talde ederra osatu dute eta es-
kerrak eman nahi genizkieke Beñat berari eta 
baita Joseba, Jon, Oier eta Lolori egindako 
lan finagatik. Jokalariei ere eskerrik asko, bat-
zuk klubean jarraituko dute  eta beste batzuk 
beste bide bat hartuko dute. Hala ere, denak 
zarete eta izango zarete AÑORGA KKE. 

MUTILEN LEHENENGO JUBENILA Hurren-
go denboraldian sailean ez da lehenengo 
jubenilen parte hartuko duen talderik izan-

go,izan ere,hauek meritu ikaragarria duen 
igoera lortu baitute.Ohorezko mailan ari-
tuko dira eta kluba  igoera honekin  maila  
bikainean jartzen da talde gipuzkoarren 
artean,Euskal Ligan eta Ohorezko mailan 
arituko baita.Honetaz gain, denboraldia 
bikainki amaitu zuten mutilek eta igoera fa-
seko bigarren itzuli eder batekin, promozio 
postua eskuratu zuten.Bertan Trintxerperen 
aurkako kanporaketa ez zen erraza es-
pero,  baina geure mutilek maila handia 
eman zuten bi partidetan.Horrela bada, es-
kerrak ematea besterik ez zaigu geratzen, 
bai jokalari eta bai Xabi Etxabe zein Juan 
Dominguez arduradunei.Lanak bere fruituak 
ematen ditu,mila esker! 

MUTILEN OHOREZKO KADETEA Talde ho-
nekin ere erruz disfrutatuko dugu  aurten-
goan. Lan handia egin dute mutilek eta par-
tida zirraragarriak eskaini dizkigute zaleoi.
Azken momenturarte multzoko indartsuene-
kin lehia estua eduki dute eta horrek meritu 
handia du. Urtez urte gauza politak egitera 
ohitu gaitu talde honek eta aurrerantzean 
ere  maila bikainean arituko direnen ber-
mea ziurtatua daukagu. Talde jatorra eta 

akke akkefutbola

URT16.indd   13 04/07/16   22:32



14

langilea da eta hurrengo denboraldian exi-
gentzia handiko maila batean arituko dira, 
baina ez dira hauek kikiltzen diren horie-
takoak.Zorionak gazte eta arduradunei! 

MUTILEN LEHEN KADETEA Aurtengo den-
boraldiko sorpresa atseginetako  bat Gai-
zka eta Imanolen kadetea izan da.Lehen 
urteko jokalariez osatutako taldea izanaga-
tik, denboraldi biribila egin dute eta igoera 
fasea laugarren postuan amaitu dute.Talde 
indartsuenen aurka ederki moldatu dira 
mailaz gain,lehiakortasun handia erakutsiz. 
Hurrengo denboraldian  ohorezko mailan 
lehiatuko dira eta dudarik gabe a urten 
ikusitakoa  berme bat da klubarentzat, ja-
kin badakigu, geure mutilak berdegunean 
dena emango baitutela.Benetan,Zorionak 
denboraldiagatik.

MUTILEN OHOREZKO INFANTILA Ez du 

urte erraza eduki talde honek,izan ere, le-
hen fasean multzo benetan lehiakorra ego-
kitu zitzaion.Geure mutilak ordea ez dute 
lan egiteko ilusioa galdu eta bigarren fase 
txukun bat burutzeko gai izan dira.Lerro 
hauetatik animoak eman nahi dizkiegu eta 
jakin badakigu geure mutilak ez direla etsi-
tzen  eta horregatik harro egoteko hainbat 
arrazoi badituzte.Segi lanean eta ondo 
pasa uda! 

MUTILEN INFANTIL TXIKIA Hiru fase ezber-
dinetan dago estrukturatuta infantil txikien 
maila. Kontuan hartuta  futbol 11 ra lehen 
aldiz jokatzen dutela,geure gazteak bikain 
moldatu dira eta hurrengo urteko plaza 
lehen fasean lortzeaz gain, errendimendu 
mailako kopa fasea irabazteko zorioan 
ibili ziren, Iker eta Mintxorenak.Azken fase 
ikaragarria egin zuten eta horrek Zumaian 
finala jokatzeko aukera eman zien. Bertan 

akkefutbola akke
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penaltiak izan ziren epaile eta geureek 
izan zuten Bergaratarrekin. Edonola ere, 
hobekuntza nabaria eduki du talde honek 
eta bikain amaitu du denboraldia. Hurren-
go denboraldirarte mutilak.

MUTILEN ALEBINA Klubeko gazteenak ditu 
alebinak eta beraien lehen urtea izan da 
Elkartearen egitura barruan. Giro alaiean 
burutu dituzte entrenamenduak eta haien 
hobekuntza nabaria izan dela esateko 
moduan gaude. Lehen fase bikaina egin 
eta gero, beti zailagoa den bigarrenean 
ere maila ona eman dute eta azken astee-
tan f11 modalitate berriari neurria hartzen 
saiatu dira. Orain uda aprobetxatu, des-
kantsatu eta hurrengo denboraldira arte.

FUTBOL ESKOLA  

Urtez urte Añorga KKE k martxan jartzen 
duen eskola haziz doa . Aurten ere 
haur kopuru handia eduki dugu geure 
artean eta giro paregabe batean kirol 
eta heziketa pertsonalean ere pausu 
handiak eman dituzte gaure haurrek. 
Urtean 10 topaketetan parte hartu dugu 
eta horretaz gain ,Sanseko gabonetako 
txapelketan,Billabonako Manu Muriel 
memorialean eta Errealeak antolatutako 
zenbait topaketetan ere parte hartu 
dugu.Urte biribila itxi berri du eskolak eta 
aurrerantzean ere haren hobekuntzan 
eta garrantzian jarri nahi ditu klubak 
gogoak .Eskerrik asko beste behin ere 
guregan konfiantza jartzeagatik !!

akke akkefutbola
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Dena den, sarrera xume honetan aurten 
ez dugu talde hauen emaitza onen 
berri eman nahi. Sarreratxo honetan 
saskibaloi sekzioaz eta taldeen mar-

txa onaz arduratu diren pertsonak aipatu eta 
omendu nahi ditugu. Beraz, hitz hauek idaz-
ten dituen honek, tarte txiki hau aprobetxatu 
nahiko luke zuek egindako lan guztiagatik 
eskerrak emateko. Haizeari, Carlari, Alaitzi, 
Oscarri, Asierri, Hanoti, Enekori, Andoniri, 
Unairi, Andoni Perezi, Alfonsori eta guraso la-
guntzaileen taldeari, esker mila. Zuek guztiek 

egin duzue posible denboraldi historiko hau 
aurrera ateratzea eta zuen eskuetan geratzen 
da Añorgako saskibaloiaren etorkizuneko 
arrakasta. Bateginik lanean jarraituz gero, 
aurrerantzean ere, hainbeste maite dugun 
sekzio honek, oztopoak gainditu eta garai bi-
kainak bizitzen jarraituko dituela ziur nagoe-
lako, MILA ESKER berriz ere.  

SENIOR NESKAK Azken urteetan bezala, 
sekulako denboraldia lortu dute gure senior 
neskek, berriz ere, Final Fourrean lehiatu 

SASKIBALOIA
Añorga saskibaloiak aurrera egiten jarraitzen du. Aurten inoiz izan dugun 

talde eta fitxa kopururik handiena aurkeztu dugu, 120 jokalari inguruk osatu 
dituzte kategoria desberdinetan lehiatu diren 11 taldeak. Dagoeneko, benetan 
oso kontutan izan behar ditugun zenbakiak dira. Talde guztiek haiengandik 

espero zena eman dute, klubaren eta auzoko izen ona Gipuzkoa osoan zehar 
eramanez. Baita Gipuzkoaz haratago ere, Italian eta Errioxan lehiatzen ere 

izan baititugu gure taldeak
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eta gero. Lehenengo fasea bigarren postuan 
bukatu zuen taldeak, Beasainen atzetik, lehen 
fase honetan añorgatarrak gainditzeko gai 
izan zen talde bakarra izan zelarik.

Orokorrean, lehenengo fase hau seriotasun 
handiarekin jokatu zuten neskek eta partidu 
gehienak nolabaiteko erreztasunarekin iraba-
zi zituzten. Aldiz, bagenekien bigarren faseko 
partidak askoz lehiatuagoak izango zirela eta 
taldeak pauso bat aurrera eman behar zuen, 
jakinik beste taldeek esperientzia handiko 
jokalariekin kontatzen zutela.

Honela, taldea duda batzuekin ekin zion bi-
garren faseari lehenengo bi partiduetan majo 
sufritu eta gero. Garbi zegoen aurkariek par-
tidu guztiak lehiatuko zituztela eta indartsu 
eta gogor aritu behar zen taldea nahi zituen 
emaitzak lortu ahal izateko. Azken partidu-
ra arte gauzak erabaki gabe zeuden, bai-
no helburua lortzeko partidu bakar bat falta 
zitzaigun: aurkaria, Beasain. Ezagutzen ge-
nuen, lehenego fasean galdu genuen baina 
bigarren fase honetako lehenengo partidan 
4 puntugatik irabazi genien. Lortu genuen, 
seriotasun handiarekin jokatu genuen partida 

osoan zehar eta Final Fourreko helburua lortu 
genuen.

Behin hemen, helburu bakarra gozatzea zen. 
Hondarribia zen gure aurkaria, maila gore-
netan jokatu duten bi jokalari zeuzkaten eta 
denboraldi guztian zehar taldeko liderrak 
izan dira. Espero zena bete zen eta aurkaria 
nagusitu zen sekulako autoriratearekin, bai se-
mifinaletan gure aurka baita finalean ere.

Orokorrean, urte oso ona senior neskek bi-
zitakoa, denboraldi hasieran finkatu zen 
helburua lortuz eta urtean zehar saskibaloi 
momentu oso onak bizi ditu taldeak. Aupa 
neskak!!

SENIOR MUTILAK Senior mutilen bigarren den-
boraldia izan da aurtengoa taldea sortu zene-
tik, eta lehenengoa entrenatzailearekin. Talde 
gaztea, pare bat jokalari kenduta, eta progre-
sio handiarekin. Taldearen lanik handiena, en-
trenatzailearen esanetara ohitzea izan da.

Liga erregulara 2. lekuan amaitu genuen 9 neu-
rketa irabazita eta 1 galduta, 2. maila probin-
tzialera igoera ligarako txartela lortuaz. Nahiz 

URT16.indd   17 04/07/16   22:32



18

eta emaitzak alde eduki liga erregularrean, 
taldearen hobekuntza ez zen nahi genuen be-
zalakoa. Igoerako ligan, ez ginen partidu es-
turik irabazteko gai izan, liga erregularrean ez 
bezala. Igoera partida batengatik ez zen lortu. 
4. postuan amaitu genuen (3 igotzen ziren), 8 
garaipen eta 6 porrotekin.

Denboraldi osoko 7 porrot horietatik (bat ezik, 6 
puntugatik galdu genuela), beste guztiak puntu 
bat edo bigatik galdu genituen. Oso talde le-
hiakorra izan gara.

16/17 denboraldiko helburua, mutilen hobe-
kuntza lortzea da. Horrekin batera igoera lor-
tzen bada, askoz hobeto.

JUNIOR NESKAK ERRENDIMENDUA Lau 
urteko abenturari amaiera ezin hobea eman 
diete gure junior neskek, Gipuzkoako erren-
dimendu mailako txapeldunak. Urtea Gi-
puzkoako maila gorenean hasi zuten aurreko 
urteko emaitzari esker eta lehenengo fasea 
laugarren postuan bukatu eta gero, helburua 
garbia zen, aurreko hiru urteko emaitza erre-
pikatzea: finalera iristea. Eta hala izan zen, 
finalerdietan Easo zen aurkaria, teorian talde 
indartsuena, bai lortutako emaitzengatik bai 
zuen taldeagatik ere (hurrengo urtean Euska-
diko txapelketan arituko da). Partida hasiera-
tik kontrolpean izan zuten añorgatarrak eta 
finalerako txartela lortu zuten, hurrengo igan-
dean Zarautz, etxeko taldea, izan zuten aur-

akkeSASKIBALOIA akke
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kari. Sekulako partida ikusi zen, talde bakoi-
tzak zuen onena eman eta gero luzapenera 
iritsi zen partida, eta 19-0 partzialari esker 
gure taldeak garaipena eskuratu zuen, GI-
PUZKOAKO TXAPELDUNAK. Bizitako zikloari 
bukaera ezinhobea, Aupa neskak!

JUNIOR NESKAK PARTE HARTZEA Urte 
polita izan da aurtengoa junior partehartze 
taldearentzako. Taldekide berriak izan arren, 
giro polita egon da uneoro taldean. Bai en-
trenatzaile baita jokalariek ere, urte polit ho-
netan gozatzeko aukera izan dute, eta nahiz 
eta momentu guztiak onak ez izan, beti izan 
dute irribarre bat ahoan. Talde polita eraiki-
tzea lortu da, bakoitzak bere aletxoa eskainiz 

eta urtea ezin hobeto bukatuz. Hurrengo urtea 
ondo baino hobeto igarotzea espero dugu, 
aupa Añorga!

JUNIOR MUTILAK ERRENDIMENDUA Den-
boraldia ondo hasi zen, lehenengo taldeko 
lehenak izanik, bi partida besterik galdu on-
doren. Bigarren fasean gauzak aldatu ziren 
eta soilik bi garaipen lortu ondoren azkenau-
rrenak ziren, joan-etorriko kanporaketa bat 
jolastaren beharra izanik maila mantentzeko. 
Bi asteburu jarraian, bi partido oso gogor 
jolastu zituzten, eta bi partido horiek bigatik 
irabazi ondoren denboraldi hasieran jarritako 
helburua burutu zuten, maila mantentzea.

JUNIOR MUTILAK PARTE HARTZEA Emai-
tzak alde batera utzita dudarik gabe hau 
izan da talde honek egin duen orain arteko 
denboraldirik onena. Saskibaloiaz disfrutatuz 
momentu oro eta talde bezala jolastuz, maila 
oso ona erakutsita ia urte osoan defentsan, 
baita erasoan denboraldi bukaeran ere.

Partidu asko eskutik alde egin digute igotzeko 
aukerak izateko azken jardunaldietan, jokoa 
kontrolatuz 30-35 minutuz, baina abantaia 
onak galduz partidak nola itxi ez jakiteagatik.

Espero dugu esperientziaz ikasi izana.

KADETE MUTILAK Kadete gizonezkoen gure 
taldeak Gipuzkoako txapeldunorde izatea 
lortu du, urtearen zatirik handiena maila bikai-
nean jokatuta.

Oscar Sotomayorrek entrenatzen du talde hau 
ere, eta denboraldi bikaina egin du, finalera 
iritsi baita bere kategorian, eta han ezin izan 
zuen aurkaria gainditu. Lehenengo itzuli apar-
ta egin zuten, ordea, partida bakar bat galdu 
gabe, eta horrek ilusio handia piztu zuen gure 
jokalariengan, buruan genituen helburuak lor-
tzen saiatzeko moduan geunden eta, baina 
denok, bagenekien jakin, lanik egin gabe ezi-
nezkoa izango zela horiek lortzea.

Asteak aurrera joan ahala, taldea hazten joan 
zen, eta hobekuntza sentsazioak agerian zeu-
den nola entrenamenduetan hala partidetan; 
gero eta sendotasun handiagoa genuen,  
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ideiak gero eta argiago genituen eta gero eta 
hobeto ulertzen genuen elkar.

Bigarren itzulian, mutilen lehiakortasun maila 
hazi egin zen, taldearen eta aurkarien eska-
kizun-maila igotzearekin batera. Hobekuntza 
fisikoa ere nahitaezkoa izan da gure maila 
bereko edo handiagoko taldeen aurka ari-
tzeko. Estu hartu izan ditugu minutu askotan, 
eta gainditu ere bai batzuetan.

Txapelketaren bigarren fase honetan, lehen 
postuan geratzea lortu genuen gure mul-
tzoan, eta horri esker jokalekuaren fakto-
rea alde izan genuen txapelketaren finala 
jokatzeko. Ilusio handiz iritsi ginen finalera, 
baina kontziente izanda aurrean aurkari bat 
genuela, eta errespetu handia geniola, ka-
litate handia baitzuten, banaka zein talde 
moduan.

Finala ez zen partida erraza izan guretzat. 
Ustekabeko lesioren bat izan genuen, eta 
aukeran urduritasun handiegia eta eskar-
mentu gutxitxo; horren ondorioz, ezin izan 
genuen gure bertsiorik onena erakutsi, eta 

kanpoaldeko jaurtiketetan ez ginen urtean 
zehar bezain ondo ibili.

Zorionak gurasoei eta jokalariei, urte bikain 
honengatik. HANDIAK ZARETE!

KADETE NESKAK Kadete nesken taldea 
13 jokalariz osatuta egon da, baina hain-
bat gora-beheraren ostean 10 jokalarirekin 
amaitu du. Parte hartze mailan aritu dira 
eta maila horretan bigarren multzoan jolas-
ten aritu dira, bertan bigarren postua lortu 
dutelarik.

Taldea gogoz eta ilusioz betetako jokala-
riez osatuta egon da eta horri esker pixka-
naka taldea joko mailan hazten joan da, 
partidu polit eta interesgarriez gozatzeko 
aukera eskaini digutelarik. 

INFANTIL NESKA HAUNDI Infantil handi 
mailako gure taldeak ondo merezitako hi-
rugarren postua lortu zuen bere kategorian.  
Oscar Sotomayorrek entrenatzen dituen nes-
kak Final Four-a jokatzeko sailkatu ziren, 
duintasun eta meritu handiko txapelketa 

akkeSASKIBALOIA akke
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eginda; lehiakortasuna eta partida bakoi-
tzean borrokatzeko grina erakutsi zituzten. 
Taldearen bloke nagusiari eutsi ahal izan 
diogu infantilen bigarren urte honetan, eta 
pixkanaka-pixkanaka egiaztatu ahal izan 
dugu nola jokalari bakoitza urratsak egiten 
eta hobetzen ari den.

Lehenik eta behin azpimarratu beharra dago 
jokalari guztiek erakutsi duten konpromisoa 
eta inplikazioa, oso lan ona egin baitute 
eta ia hutsik egin gabe parte hartu baitute 
denboraldi osoan.

Infantilen ziklo hau modurik onenean amai-
tu dugu: lehenbiziko urtean Gipuzkoako 
txapeldun geratu ginen, lehiaketan zehar 
eta entrenamenduetan etengabe igotzen 
joanda, eta, bigarren urtean, berriz, Final 
Four-era sailkatzea lortu dugu; ondo merezi-
tako saria, zalantzarik gabe.

Denboraldia amaitzeko, Udaberri Torneoa 
jokatzen ari da taldea, goragoko kategoria 
batean (kadeteak), hurrengo denboraldira 
begira lanean.

Nabarmendu behar da jokalari guztiek ja-
rraituko dutela hurrengo urtean, eta beste hiru 
lagun sartuko dira taldean, aurten infantil txi-
ki kategorian aritu direnak. Beraz, bermatuta 

dago talde ona eta lehiakorra izango dugula, 
ikasten eta hobetzeko jarraitzeko grina duena.

Bestalde, aipatzekoa da, era berean, gu-
rasoen lana, babesa eta leialtasuna, une 
oro taldearen ondoan egon baitira, betiere 
jokalarien eta taldearen zerbitzura. Eskerrik 
asko guztioi!

INFANTIL TXIKI NESKA Denboraldi polita 
burutu du infantil txiki taldeak. Jokalarien gi-
roa bikaina izan da bai kantxa barruan bai 
kanpoan ere.

Hasieratik bi gauza erakutsi ditu ekipo honek, 
konpetitzeko gaitasuna, beti esfortzu maila 
berdina eskeiniz parean talde apalagoa edo 
sendoagoa izan arren, eta lan etiko ona, aha-
lik eta gogorren lan eginda astean zehar.

lan gogorra eta giro onaren artean  hobekun-
tza ikaragarria ikusi da.

INFANTIL TXIKI MUTILA Denboraldi oso ona 
infantilena. Taldeak denboraldi osoan zehar 
lan gogorra egin du, partida guztietan lehiat-
zen eta asko hobetu dutela nabarmenduz. 
Helburua soberan lortu dute; ahalik eta ge-
hien disfrutatu eta hobetu. Hobekuntza ikus-
teko datu bezala, bere mailaren Gipuzkoako 
finalerdian gutxigatik ez dira sartu.

akke akkeSASKIBALOIA
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PELOTA
Pelotako denboraldi hau nahiko aberatsa izan da, nhaiz eta maila batzuk ez 
duten eman espero zena. Aipatzekoa batez ere Alebinek lortutakoa. Mailaz, 

maila azalduko dizuet.

Ondo dakizuen bezala, Argote, Men-
dizabal eta Oteizak, profesionaletan 
debutatu eta gerora atzelari falta han-
dia izan dugu klubean eta askok beste 

talderen batera alde egin du edota zuzenean 
pilota utzi.

Unai Amiano eta Julen Orbegozok Gipuzkoako 
binakako txapela lortu dute eta Unai Amianok 
banaka eta talentuetan.

Kadete mailan Gipuzkoako txapela lortu dute 
Lorentz Orbegozo eta Aratz Olidenek.

61.JOLAS ETXEA TXAPELKETA.

Txapelketa honen barruan maila txikiek Jose 
Manuel Iribaren oroimenez bere izena ematea 
erabaki degu.

I. Jose Manuel Iribar saria

Umeak Gorostidi - Gorostidi 16 
Etxeberria - Oliden 7

Kimuak Ruiz - Arbaiza 5 
Amiano - Unaue 16

Haurrak Goikoetxea - Etxeberria 18 
Albeniz - Urbieta 2

Jolas Etxea txapelketa

Gaztetxoak Alberdi - Oliden 22 
Orbegozo - Murua 14. 
Finaleko jokalari onenaren saria Jon Alberdik 
irabazi zuen.

Gazteak Oyarbide - Salegi 19 
Iribarren - Irurita 22. 

Finaleko jokalari onenaren saria Xabier Iriba-
rrenek irabazi zuen.

IV. EVARISTO AYESTARAN Elite saria

Promesak. Larrañaga - Imaz 14 
Ugalde - Otaduy 22. 
Finaleko jokalari onenaren saria Andoni Ugal-
dek irabazi zuen.

Elite. Arteaga - Linzoain 18 
Azpiri - Tabar 22. 
Finaleko jokalari onenaren saria Mikel Taba-
rrek irabazi zuen.

UNAI AMIANO GIPUZKOAKO 
TXAPELDUNA.

Unai Amiano Aurrelari Irundarra. Gi-
puzkoako txapelketako 3 txapelak beregana-
tu dittu.

Zein adinarekin hasi zinen pelotan?
8 urterekin ikastolan pixka bat.

Familian baduzu pilotaririk?
Bai nire anaia zaharrena biok jokatzen dugu 
Añorga taldean.

Zeinek sartu zizun pilotaren zaletasuna?
Mikel Alzaga Aspaldiko pilotari Irundarrak.

Eskubia edo Ezkerra?
Ezkerra.

Zure golperik onena ?
Mozketa.

Zein dezu pilotaririk gustukoena?
Lehen Xala, eta orain Irribarria

akkepelota
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Ikusten duzu zure burua profesionaletan?
Ez

Zenbat denbora igarotzen duzu astean entre-
natzen?
3 ordu pilotan eta 1 fisikoa

Kirol gogorra iruditzen zaizu?
Lan asko egin behar izaten da bi eskuak lan tzeko

Entrenamenduak gustukoak dituzu?
Bai, serioak direlako eta asko ikasten dugu 
gure entrenatzailearekin.

Zein duzu entrenatzailea?
Mikel Unanue eta fisikoa Ramon Erostarbe

Beste kirolik egiten duzu?
Lehen atletismoa eta futbola

PELOTA
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Zer sentitzen duzu txapela buruan jartzen di-
zutenean?
Poza izugarria.

Zeinekin gogoratzen zara?
Gurasoekin, izugarri laguntzen digute urte 
osoan alde batetik bestera frontoietara urbil-
tzeko.

Eskuak modu berezian zaintzen dituzu?
Ez, momentuz ez dut inungo arazorik izan.

Arzorik sortzen dizu pilotak ikasketekin?
Ez

Zergatik etorri zinen Añorgako pilota eskola-
ra?
Noah Unanuek jokatzen zuen partidua Zes-
toan, baita nire anaiak er.  Mikel Unanueri 
asko gustatu zitzaion Iker nire anaia eta ko-
mentatu zigun froga bat egitera joateko. Biok 
joann ginen eta horrela ikusi genuen oso talde 
ederra zegoela entrenatzeko eta bertara etorri 
ginen.

15/16 denboraldia zer moduzkoa izan da?
Oso ona. 3 txapel garrantzizkoak irabazi di-
tut, Gipuzkoa banaka, Gipuzkoa binaka Julen 
Orbegozorekin eta Gipuzkoa talentuena Lau-
terdian.

Zein izan zaizu zailena lortzen?
Bi banaka jokatu ditudanak, binakakoa erre-
zagoa izan nuen, Atzelari oso ona neukan.

Zer moduz bikote lagunarekin?
Julen Orbegozo, erreza da berarekin jokatzea 
beti dago nik ezin dudan lekua hartzen eta 
horrek aurrelariari lasaitasun handia hematen 
dio.

Zeni eskeintzen diozu txapelak?
Nire Gurasoei eta entrenatzilei.

Zen bat txapela lortu dituzu ?
I. Jose Manuel Iribar, Zizurkien, Baztangoa eta 
Zaramagakoa.

akkepelota akke
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TRIATLOIA
Pixkanaka-pixkanaka ez badirudi ere denbora aurrera doa eta triatloi taldean 

ere hori nabari dugu. Urtetxo bat gehiago bete dugu, 4 hain zuzen, eta 
aurreko urtea egonkortze urtea izan bazen, konfirmazioarena, serio goazela 
eta norantza egokian adierazten duena alegia, hau emakumeen urtea izan 

da ezbairik gabe.

Zoritxarrez triatloia, kirola orokorrean 
bezalaxe, gizonezkoei egokitzen zaien 
alor bat da. Hau argi eta garbi ikusten 
dugu lasterketa bakoitzean, edonora 

goazela. Gizonezkoak askoz ere gehaigo 
dira, baina, zorionez, topiko horiek atzean 
uzten goaz pixkanaka bada ere. Gero eta 
emakume gehiago ikusten ditugula onartu 
beharra dago eta kirolaren gogortasuna 
beraientzako ere badela argi uzten dutenak. 
Eta horren eredu dira aurten taldekide bihurtu 
zaizkigun neskak, gainontzeko mutilak 
gaizetsi gabe noski. Lehen genuen bakarrera, 
aurten 7 emakumezko izatera pasa gara, 
eta espektatibak handituz goaz pixkanaka, 
lasterketa guztietan demostratzen baitute hau 
ere emakumezkoen kirola dela, eta haien 
jarrera, gogo bizia eta irrifarrarekin beste 
pertsona batzuk ere animatzen baitituzte. 
Eredugarria da hau, txalotzeko madukoa.

Talde bezala handitzen, heldutzen goazen 

honetan, ezinbestekotzat jotzen dugu gure pri-
merako giro honetan emakuemak ere egotea, 
eta guztiz harro sentitzen gara ditugunaz eta 
gurera hurbilduko direnaz ere; adorea behar 
baita, bai, baina gauza gehienetan bezala, 
dena hastea da! Eta behin hasita, uztea izaten 
da arazoa! Hori bai, zuek ez gaitzazue inoiz 
utzi, bikainak baizarete! 

Milesker talde hau eta taldearen baloreak 
errealitate egiten dituzuen guztioi, batez ere 
emakumeoi, baita animatzen gaituzuenoi, edo 
aurpegi arraroz eroak egongo bagina beza-
la begiratzen gaituzueneoi edo kuriositatez 
begiratzen gaituzuen guzti horiei ere. Eta ur-
tero bezala, milesker, arrazoi batengatik edo 
besteagatik ametsak betetzera abiatu zareten 
eta tamalez taldea utzi dezuten horiei ere, na-
hiz eta, zihur asko, zuen hutsunea ez du inork 
beteko. Ametsak bete ditzazuela, eta zuen 
ametsaren parte izatea badugu, nahi dezute-
nerako, hementxe gaude!
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MENDIA
Indartsu hasi zitzaigun kurtso berria Añorgako mendizaleei: irailan ohi dugun 
moduan, Pirineotara egin  genuen ibilbidea. Tramacastillara autobusean iritsi, 

eta han sekulako sorpresa: txu-txu trena. Ibilgailu  kurioso honetan, 10 km 
igo genituen mendian Barranco de las Vacas deritzaion parajeraino. Bertatik,  

Canal del Pan izeneko pasabidea zeharkatu, eta sekulako paiasaiarekin 
egin genuen topo: Ibon de  Bucuesa. Mendizaleen ohiturari jarraituz, beti 
gora, Inpernuaren antzeko hartxingadi batean gora, 300  bat metrotako 

desnibela gainditu genuen. Somola Alta eta Pico Nevera mendiak gainditu, 
eta Vilanua  herrira jeisten hasi ginen. 1.800 metroko desnibelean, benetako 
jeitsiera latza. Vilanuan aterpean gauzak  utzi, afaldu eta ederki irabazitako 

parranda txiki bat ere, egin genuen.

Hurrengo egunean berriz, autobusa hartu 
eta Yebra de Basa herrira joan ginen, 
hemendik Santa Orosia  baseliza inte-
resgarrira, eta Zoqueko baseliza eta 

gurutzera igo ginen; oso ibilbide ederra.  

Urrian berriz, Lokizeko mendilerrora abiatu gi-
nen. Autobusak Galdeano herrian utzi zigun, 
eta hemendik  San Cosme y San Damian men-
dia igo genuen. Bertako aterpean, bakoitzak 
eramandako janari eta  edariekin, hamaiketako 
ederra dastatu genuen. Basaulako kobazulora 
bisita bat egin, eta Barindanora  bazkaltzera, 
Faustina jatetxean. Esan beharra dago, jatetxe 
honetan ateratzen duten kantitatearekin aste  
guztirako elikatu ditekela pertsona bat.

Azaroan, Erroizpe eta Lagarte mendietan zehar 
ibili ginen. Ibilbide erraza eta ederra. Beras-
tegitik abiatu  eta Erroizpe, Lagarte, Minaxuri 
(tontor karstiko oso interesgarria) eta Arburu ton-
torrak igo eta gero,  berriro Berastegira jeitsi 
ginen, goiza ederra behin igaro eta gero. 

Abenduaren hasieran, ibilbide gidatu bat egin 
genuen Ulia inguruan. Markos Sierra uliazaleak, 
bere  ezaguerarekin ingurune honen leioak ireki 
zizkigun. Benetan interesgarria ibilbide hau.

Urtarrilan eta urteari ongietorria emateko, etxe-
tik gertu dagoen Urdaburura egin genuen irtee-

ra.  Ugaldetxon ibailgailuak utzi eta Obarango 
baso ederratan zehar, Urdabururen tontorra 
gainditu genuen.  Hemen gauza kuriosoa gerta-
tu zitzaigun: despiste bat zela medio, mendi tal-
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dearen erdiak alde batetik  igo zuela, eta beste 
erdiak bestetik. Ugaldetxora guztiok batera jeitsi 
ginen; gaitzerdi.

Otsailean, Aralarrera egin genuen irteera. Liza-
rrustira autobusean joan, eta Putxerri tontorra igo 
genuen.  Elurretan zehar, bainan inguruneaz dis-
frutatzeko egun zoragarriarekin. Tontorra gaindi-
tu eta gero bertan  dagoen kobazuloari ere egin 
genion bisita. Babarrun jate oparoarekin eman 
genion amaiera egun honi.

Apirilan, Etxauriko haitzetara. Ibilgailuz egin 
genuen bidaia. Amildegi zorabiagarriek ingura-
tuta,  lehenengo zatian, bide errazagotik biga-
rrenean, Sarbil mendi tontorrera igo ginen. Be-
herakoan zenbait  baseliza ikusi eta ibilgailuak 
hartu eta Etxauri herrira joan ginen bazkaltzera. 
Bertako frontoian,  pilotarekin txokotan jolasten 
ibili zen zenbait bazkalostean.

Maiatzan, Nafarroaren erdira bidaiatu genuen, 
Ardanaz herrira, eta Itzagaren mendikatean 
dauden,  Itzaga, Ganbella eta Santa Agata 

tontorrak igo genituen. Idozin herrian amaitu 
genuen ibilbidea. 

Ikusi diteken moduan, kurtso nahiko ugaria izn 
da ibilbideei dagokionez. Kontutan izan behar 
dugu  gainera, Añorgako mendizaleak ari di-
rela Munduan dauden beste mendietara mugi-
tzen. Iazko udan hor  ibili ziren Dolomitetan, Via 
Ferratak egiten, zenbait Añorgatar mendizale 
Pirineotan ere mugitzen  zaizkigu ere hemengo 
mendizaleak: Midi D´Ossau, Vignemale, Balai-
tous, e.a.  

Gure helburua, jendeari mendiarenganako eta 
ingurunearenganako maitasuna eta errespetua  
suspertzea da eta horretarako mendiaz eta men-
diarekin disfrutatu eta ondo pasatzea, behar  
beharrezkoa dela iruditzen zaigu; eta horretan 
ari gara; lortzen ari garen edo ez zuek epaitu 
beharko  duzue.

MENDIA

2016-06-03 
Añorgako bi amona Urbian       

Pili Alkain eta Maria Luisa Mendiolak (75 
eta 72 urte) ez zuten uste lortuko zutenik, 
esperantza handirik gabe abiatu ziren 
Arantzazutik gora, baina, zer diren gau-
zak, mantso mantso, gelditu gabe, Urbia 
puntaraino igotzea lortu zuten. Han, ongi 
merezi zeukatela eta, plater konbinatu 
bana jan, eta berriz ere Arantzazura jait-
si ziren, pozez txoratzen. Marka ezarria 
dago, beste amonaren bat gainditzera 
animatzen den arte.
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ERRALDOIEN 
KONPARTSA

Pim, pam, pum, kohete soinua, haurrak korrika dabiltza, badatoz 
buruhandiak! Eta hala da, badatoz buruhandiak beren maskuriekin, eta 
atzean, txistulariak lagunduta, hor datoz erraldoiak. Alkate eta Alkatesak 

beren agerraldia egiten dute eta honekin festak hasi direla dakigu. 
Fideltasunez beren urteroko zitara etortzearekin, txiki eta ez hain txikien 

zoramena dakarte.  

Ohitura bihurtzen ari den eran, iaz, IX. 
erraldoi eta buruhandien topaketa 
izan genuen. Bertara, Zizurkil, 
Legazpi, Mutriku eta Ostargiko 

konpartsak etorri ziren. Benetan ikaragarria 
izan zen eguna igaro genuen eta urtetik urtera 
jende gehiago erakartzen dugula konturatu 
gara. 

Auzoko topaketaz gain, deitzen gaituzten 
topaketetara joaten saiatzen gara, bertako 
konpartsekin anaiarteko harremanak 
sustatzen ahalegintzen. Hau horrela Añorgara 
etorritako konpartsen deiei kasu egin genien 
eta Zizurkil, Legazpi, Mutriku eta Ostargik 
antolaturiko topaketetan parte hartu genuen. 
Hauetaz gain, Martutenera, Antiguara 
buruhandiekin eta Añorga Txikiko jaietan 
ere parte hartu dugu, baita Amassorrain 
ikastolaren urteurrenaren festan ere. Baina, 
denetatik bat azpimarratu beharko bagenu 
Azpeitiara egindako irteera izango litzateke: 
bertara joateko gonbita lortzeko hainbat 
saiakera egin ostean, iaz lortu genuen. 
Topaketa berezia da Azpeitian ematen dena, 
ez bakarrik Gipuzkoa mailako konpartsa 
ugari biltzen delako bertan, baizik eta ondoko 
lurraldeetako koadrilak ere bat egiten baitute 
hemen. Gaineratu behar dugu Azpeitian 
lehiaketa ere izaten dela, ohitura den kalez 
kalekoaz gain, bertan zein konpartsak hobe 
dantzatzen duen erabakitzen delarik. 

Umiltasun osoz esan dezakegu añorgatarrok 
berriro ere gure arrastoa utzi genuela. 
Oraingo honetan 2. postua lortu genuen 
banakako saioan. Esan beharra dugu 
gure Alkatesak oso ondo egin zuela, 
nola ez (dena esan beharra dago) Iñigo 
Soroak maisuki gidatua. Satisfazio osoz 
jaso genuen garaikurra baina dagoeneko 
buruan dugu datorren urtean 1. postua 
lortzea. 

Guzti hau ez litzateke posible izango Gure 
Kabia elkarteko emakumeek gure erraldoien 
janzkerak eraberritzeko lanengatik ez 
balitz. Hitz hauen bitartez, gure esker ona 
bidali nahi diegu beren lanarengatik, gure 
erraldoiek ez bailukete gaur egun duten 
presentzia izango beraien esfortzuagatik 
ez balitz. 

Eta amaitzeko, ezin bukatu intendentziaz, 
entseguetan izerdia botatzeaz eta gure 
erraldoi zein buruhandiak han eta hemen 
gora zein behera mugitzeaz arduratzen 
den koadrilari gure esker ona agertu gabe. 
Animo! Horrela jarrai, behar zaituztegu. 
Eta nola ez, gure erraldoiak dantzan 
jartzen dituzten Txistulari eta Trikitilariei ere 
eskerrak eman nahi dizkiegu beste behin. 
Beraien doinuei esker lortzen baitugu gure 
erraldoi eta buruhandiak plazaratzea. Mila 
esker! 
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DANTZA
Dabilen harriari ez zaio goroldiorik lotzen

H ala dio esaera zaharrak, hainbate-
tan hainbatek erabilitakoak. Tradi-
zioz jasotako dantzak egiten ditugu 
Arkaitzen, Gipuzkoako dantza-siste-

metan oinarritutakoak bereziki eta, aurten 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren dantza tradi-
zionalerako Dantzan Ikasi formazio-progra-
maren barruan taldeko zenbaitek ikusi ahal 
izan dugun moduan, aldaketaz aldaketa 
egindako ibilbidean jaso ditugu gaur egun 
egiten ditugun dantzak. 

Aldaketa horietako bat egin genuen 
2015eko Karmen Egunean, aspaldiko par-
tez emakumez eta gizonez osatutako soka 
atonduta. Lehen aldia izan zela esateko 
tentazioa izan lezake askok, titularra bo-
robiltzeko, baina errespetu gutxi erakutsiko 
genieke gurearen aurretik Añorgan egin-
dako soka-dantzetan modu batean edo 
bestean parte-hartu duten emakumeei.

Dantzaren bidez, historia arakatzeak 
irakasten digu, etengabe eta adibide uga-
rirekin, gertakariak ez direla sekuentzia 
lineal bakar batean gertatzen, ertz eta aur-
pegi askoko harri poliedrikoa dela errea-
litatea; eta hala ez balitz ere, pertsona 
bakoitzak bere betaurrekoekin eta gorpu-
tzean idatzita geratu zaizkion sentimentue-
kin begiratzen dio errealitateari. 

Harria baldin badabil -eta badabil-, ez 
zaio goroldiorik itsatsiko, baina ertzak 
baldin baditu -eta baditu- zailagoa suer-
tatuko zaio aurrera egitea. Dantzari eta 
talde gisa dugun jarduera-esparrua anitza 
da eta, edozeren gainetik, soziala. Horre-
gatik, ez dugu ahaztu nahi egin ditugun 
aldaketok sortu dituzten tentsioak gure 
komunitatean. Aldaketok gaur egungo gi-
zarteari dagokion dantza-eredu bat eta, 
azken batean, justizia soziala planteatze-

ko egin ditugula uste dugu, eta horretarako 
zilegitasuna dugula, Añorgako dantzak eta 
taldea kudeatzen ditugun neurrian.

Bizi dugun garaian, genero-bereizketari eta 
sortzen dituen asimetriei buruzko auzia pu-
ri-purian dago. Guretzat, baina, modako 
gai politikoa izatetik areago, konpondu 
beharreko gizarte-egiturazko auzia da; 
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modako gaia izateak esan nahi baitu inoiz 
pasako dela modatik, beste gai batzuri 
arreta emateko (arrazismoa, klase sozialen 
arteko bereizketa, etab.). Eta modako gaia 
den neurrian, harrituta geratu gara hainbat 
auzotarrek soka-dantzaren gainean eraku-
tsitako bat-bateko arretarekin eta kezka-
rekin. Puntu horretan, ez genuke aipatu 
gabe utzi nahi 1988an hasi zirela Añor-
gan soka-dantza berriz ere egiten, orduko 
Arkaitzeko kudeatzaileek egindako balio 
handiko berreskuratze-lan baten ondorioz. 
Ia hogeita hamar urteko perspektibarekin, 
esan dezakegu Añorgako kultur eta gizar-
te ondareari, eta Euskal Herriko dantzaren 
mapari egindako ekarpen oso garrantzitsua 
izan zela. 

Etengabeko aldaketak eta egokitzapenak 
dira, beraz, dabilen harriari ertzak sortzen 
dizkiotenak. Ezinbestean gainera. Auzota-
rron arteko elkarbizitza osasungarrirako, 
ordea, oinarrizkoa da ertzak kamustea, 
transmisioaren harriak etorkizuneko belau-
naldiak harrapa ditzan. 

Biarritzen sortu berria duten Jondoni 
Soka-dantzako kopletan dioten moduan, 
“ez da inoiz modaz pasatzen, modatik 
kanpo dena”. Horregatik Arkaitz taldean 
lanean segiko dugu, modak gorabehera, 
añorgatar guztiak ordezkatuko dituen jato-
rri, arraza, ideologia, sexu eta sexualitate 
guztietako eta, batez ere, etenik gabeko 
soka osatzeko lanean.

Dantza
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HELDUEN TALDEKO EMANALDIAK

Karmengo Amaren eguneko dantzek marka-
tzen dute gure urtearen zikloa. Aurtengo ema-
naldien zerrenda egiten hasi aurretik, egin-
dako saio-kopurua murritza dugu. Zerrenda 
osatzearekin batera memoriara etorri zaizki-
gun bizipenak gogoratzean, ordea, balantze 
oparoa egin dugu. Ohiko legez, antolakun-
tzaren eta prestaketen uneko buruhausteak eta 
larriak, ia, ahaztuta.

2015eko urrian Arizkunen izan ginen, hango 
Kirikoketa-festan dantzatzen. Halako para-
je ederrean dantzatzeko aukera izanda, ez 
genion eutsi asteburua han pasatzeko tenta-
zioari. Gustura asko aritu ginen bertakoekin 

festan eta dantzan, eta halakoek ohikoa du-
ten legez, izango du segida harreman eder 
horrek. Data bertsutan egin genuen emanaldi 
bat Martuteneko festetan.

Oparoa izan zen urria, hilabate amaieran 
Zemento Museoaren urteurren ospakizune-
tan aritu ginelako. Talde osoko kideek hartu 
genuen parte, helduek eta haurrek. Udaberri 
partean berriz, eta azken urteotan ohikoa 
dugun moduan, Hernaniko dantzari-egunean 
aritu ginen.

Aurretik, Gabonen atarian, Gipuzkoako 
Urrezko Dominen banaketa-ekitaldiko Ez-
pata-dantzan parte-hartu genuen Gipuzkoa 
osoko eta Iruñeko dantzariekin batera. Badira 

akkeDANTZA akke

URT16.indd   32 04/07/16   22:32



33

akke

hamar urte ia etenik gabe Gipuzkoako Foru 
Aldundiak ematen duen sari eta aitortza nagu-
siaren ekitaldian aritzen garenetik. Aurtengoa 
edizio berezia izan da, Juan Antonio Urbeltz 
eta Marian Arregi izan baitira izendapena 
jasotakoak. Balio bikoitza du izendapenak 
Arkaitz taldearentzat: batetik, lehendabizi-
ko aldiz dantzak jaso duelako Gipuzkoako 
erakundeen aitortza nagusia, eta bestetik, urte 
luzez elkarlanean ari garelako Añorgako dan-
tzariak Urbeltzekin eta Arregirekin. Hori esatea 
da Euskal Herriko dantzaren azken mende er-
diko erreferente nagusiarekin aritu garela esa-
tea.

DANTZARI TXIKIAK

Ohikoa duten eran, taldeko dantzari txikienek 
emanaldi asko eman zituzten eskola-kurtsoa 
amaitzeko tenorean. Aurten aritu gara: Beran, 
Mutrikun… eta bereziki Añorgan. Amassorrain 
ikastolaren 50. urteurrena aurtengo gertaera 
nagusietakoa izan da Añorgan, eta Arkaitzeko 
taldekide asko bertako ikasle izan ziren eta di-
ren neurrian, ospakizun-ekitaldietan parte-hartu 
genuen.

Bestetik, eta azken boladan urterokoa dugu-
nez, dantzari-txiki eguna egin genuen apirilaren 
17an. Eguraldia izan zen beste edizio arrakas-
tatsu bat osatzeko askorik lagundu ez zuen 
bakarra. Gainontzean, taldeko dantzari hel-
du, guraso, irakasle eta ikusleek jarrera aparta 
erakutsi zuten eguraldiak eragindako ezusteko 
guztiei aurre egiteko garaian eta hala pasa ge-
nuen egun eder bat, dantzan eta jolasean, Mu-
triku, Deba, eta Astigarragako haurrekin batera. 

Lerrootatik bi aipamen berezia egin nahi diegu 
Jubilatuen Elkarteko lagunei, haiek jositako jan-
tzi ederrak estreinatu baitituzte taldeko haurrek. 
Bihotz-bihotzez, eskerrik asko!

90. URTEURRENA

Ez da datarik borobilena, baina bai kontuan 
hartzeko modukoa. Añorgan 1926tik dantza 
egiten dela gogoratu nahi dugunez, urri partean 
zenbait ekitaldi egingo ditugu (hitzaldi, erakus-
keta, jantzi-erkusketa, etab.). Jarduera nagusia 
urriaren 15ean egingo dugu, emanaldi batekin 
eta bazkariarekin. Informazio gehiago emango 
dugu aurki.

akkeDantza
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ANTZERKIA
Azken urteetako uztari ezin izan zaio jarraipena eman aurten, nahiz eta 

programatu dena erantzun polita izan duen ikusleen aldetik. Azken datuak 
adi egon behar garela ohartarazten gaitu, eta datorren urterako programazio 
osoagoa burutzen saiatuko gara. Hau izan da antzerkiak aurten emandakoa:

SAREAN KATEATUAK (NOMOFOBIAK)

Otsailaren 19an ospatu zen Donostia Kulturak 
urtero antolatzen duen Poltsiko Antzerkia. Jolas 
Etxean bildutakoak ederki gozatu zuten ikuskizu-
naz. Urtero legez euskaraz izatearen baldintza 
jartzen du Elkarteak eta aurten ere kasu egin digu-
te. Ohiko bihurtzen hasi den Jolas Etxeako jangela 
bete zen.

AMASSORRAIN IKASTOLAREN 50. 
URTEURRENA

Ikastolaren 50. urteurrenarekin koinzidituz Añor-
gako Antzerki Tailerrekoek ikuskizun polita antola-
tu zuten. Ikastolako patioan izan zen emanaldia 
beste hainbat ekimenei amaiera polita emateko. 
Maiatzeko 27.ean hasi ziren ospakizunak eta 
antzerkigintzako adar den bufoien esketxa eskaini 
zuten.

IKASTOLAKO EMANALDIA

Urtero legez aurten ere ekainean eskaini diz-
kigute ikastolako haurrek euren antzerki lanak 
Antxon Ayestaran Kultur Etxean. Bi emanaldi, 
goiz eta arratsalde izan ziren. Lehena klaseki-
deentzat eta bigarrena guraso eta kuriosoent-
zat. Polita joan zen eguna.

ANTZERKI TAILERRA

Aurten 8 lagun aritu dira Asier Sotaren gida-
ritzapean eta esan behar dugu giro polita 
aurkitzeaz gain aukera ezinbestekoa dela an-
tzerki munduko irakasle erreferentziala dugula 
Añorgan, beraz, antzerkia gustuko baduzu 
datorren urteko irailan zabalduko da matrikula 
epea. Izan ere, irailean izango dugu aurten 
sortutako lanaz gozatzeko aukera.

akke
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BERTSO ESKOLA
-1-

Kurtso hau oroitzapen
bat dugu geroko
jokoa jolasa da
ta jolasa joko.

Lotsak eragin arren
hamaika oztopo

hankamotzak hankamotz
ta potoak poto

pozik egiten dugu
elkarrekin topo.

-3-
Entzuten ez duenak
ez du erantzuten:

bertsoak eman digu
hainbat ezagupen

batzuk nola bizitzan
laguntzen diguten
ikasteko asmotan
gara gu jarduten
elkarri kantatuaz
elkarri entzuten.

-5-
Zabal dadin bertsoaz

dakigun zatia
astero elkartzea

da erabakia
pixkana eraikitzen

baita enpatia
gure zuritotxoa,
gure ebakia...

Bertsoa da arrazoi
eta aitzakia.

-7-
Gure parrandetako
zein bertso-klaseko

bertso grina ez baita
hain erraz aseko

ez dugu nahirik oholtza
gainean jartzeko

baizik lagun artera
astero sartzeko

eta hitzak estutuz
ondo pasatzeko.

-2-
Dozenaka bertso txar

kantatu ditugu
(maiz onen batek ere

harritu gaitu gu)
jolastuz ikastea
izanik helburu

Jolas Etxeak sortzen
asko lagundu du...
Guretzat Añorga da

Kultur Hiriburu.

-4-
Aurten obrek zikindu

digute kotxea
fabrika ertz hau baita

horrelakoxea
arnastea delako
hona etortzea

espazio aske bat
nahi dugu lortzea:
Añorgarentzat eta
Añorga sortzea.

-6-
Hona etortzen denak

dakiena daki
helburua beldurra

galtzea izaki
kantatuaz aritu

ohi gara azkarki
batzutan ausart  eta

besteetan lotsati
mikro itxura daukan
pertxa-mutur bati.

-8-
Biltzen gara hamar bat

bertsozale sutsu;
Joxe Marik barratik

ematen digu su
eta gure ar berak
pizten bazaitu zu
hitzekin jolastea
gustuko baduzu
ostiralero bertan
izango gaituzu.

URT16.indd   35 04/07/16   22:32



36

akkemusika

MUSIKA
Jolas Etxeako Kontzertuen bigarren ikasturtea izan dugu aurtengoan eta 

arrakasta dezentekoa izan da. Dakizuen moduan hilabeteko azken ostiralean 
egiten da kontzertua, eta aurten 5 izan dira. Hemen duzue aurtengo uzta:

LIHER

Lide Hernando donostiarrak zuzendutako 
taldea izan genuen Jolas Etxeako 
Kontzertuaren estreinaldian azaroaren 
27an. Hilabete eta gero banda utziko zuen 
Beñat Antxustegik ere jo zuen haiekin, eta 
Lideren ahots potenteaz gozatzeko parada 
izan genuen. Jende ugari gerturatu zen 
kontzertura eta oro har gustora entzun zuten 
kontzertu rock & rolleroa.

BI ZALDI

Abenduaren 28an, Inuzente egunaz bat 
etorriz izan genituen Gartxot, Txusta 
eta Sierra gurean. Inozentada latza 
zirudienak kontzertu goxo bihurtu zen eta 

bertaratutakoek laudorioak bota zizkieten 
hirukoteari. Pop estilo lasaiko bertsioak 
egiten dituzte, ingelesetik euskarara 
itzulitakoak. Bukatzeko Itoitz talde 
mitikoaren Lau Teilatu kantarekin amaitu 
zuten, bertaratutakoek ere kantari bukatu 
zutelarik.

LAUROBA

Topera dabil azken aldian Iker Lauroba 
donostiarra eta disko berria aurkezten 
izan zen gurean. Bakarkako lan ederra 
eta intimista defendatu zuen Jolas Etxean 
urtarrilaren 29an. Ikusle dezente izan zen 
hirugarren saio hartan eta txalo zaparrada 
batez amaitu zen emanaldia.

akke
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MALAQODA

Zarauztarra da “arratsalde euritsuetan 
entzuteko musika” egiten dutela esaten 
duen laukotea. Kontzertu akustiko bikaina 
eskaini zuten eta 2 orduz izan genituen 
jo eta jo jendea dantzan jarri zuten arte. 
Jende mordoa bildu zen otsailaren 27ko 
arratsaldean.

TXALAINAK

Martxoaren 19a letra larriz zegoen 
markatua añorgatarren ajendan, herri 
barrikotea antolatu baitzuen lagun talde 
batek. Olaizolako sagardoaz bultzatutako 
bazkari ederra osatu zen Jolas Etxean trikitixa 
eta panderoz alaitua. Amaiera bikaina 
emateko Txalaina taldea izan genuen. 
Bizkaitarrek Hertzainak talde mitikoaren 
bertsio zoragarriak jo zituzten gainezka 
zegoen tabernaren zoramenerako.

Jolas Etxeako Kontzertuak zikloaz gain 
Amassorrain Ikastolaren 50. urteurrenarekin 
koinzidituz Asgarth, Kiwis, Physis versus 
nomos eta Burun Danga taldeen kontzertuak 

ikusteko aukera izan genuen Antxon 
Ayestaran Kultur Etxean. Asgarthek eman 
zion hasiera emanaldiari eta hasterako 
lepo zegoen aretoa. Añorgatarren kanta 
mitikoez gozatzeko aukera izan genuen eta 
bat baino gehaigo izan zen gogoz geratu 
zena, izan ere 7 kanta eskaini zizkiguten 
añorgako heavyek. Baina eztanda rockero 
zaharrek egin ohi dute eta hala izan zen. 
Kiwis taldea izan ziren hurrengoak eta 
kontzertu motza eskaini baziguten ere 
zoramena piztu zen añorgako zinean. Jo 
ohi dituzten bertsioez gain euskarazko 
kanta bat eskaini nahi ziguten eta hala 
egin ere, Benito Lertxundiren “Gure bide 
galduak” kantaren bertsio rockeroa osatuz. 
Gerora Physis versus nomosekoak iritsi 
ziren eta ordu txikitako kontzertua eskaini 
ziguten. Rock esperimentala taularatu zuten 
eta ez ziren gutxi izan bertan adi-adi egon 
zirenak. Emanaldi sortarekin amaitzeko 
Xabier Matxain teklista añorgatarra duen 
Burun Danga taldea izan zen. Musikaz 
gozatzen dutela argi utzi zigun Iñigo Serrulla 
musikari handiak lidertzen duen taldeak. 
Bukaerarako arrastoak ez ziren geratu 
maiatzak 28 hartan añorgako bazterretan.
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Taldea sendotuz
Proiektu guztietan errepikatu ohi 
dira patroi batzuk, eta 25 Gelto-
kian aurten bizi izan duguna, gutxi 
gorabehera laburtzeko, hasie-
rako ilusio eta hazkuntza aldiaren 
ondorengo egonkortze fasea izan 
da: alegia, jada baditugun tresna 
horiek elikatzen aritu gara batez 
ere. Webgunean biltzen ditugu 
auzoarekin lotutako albisterik ga-
rrantzitsuenak, baina, izatez, sare 
sozialetan dugu jardun handiena, 
gure Twitter eta Facebook kon-
tuetatik zabaltzen baitugu dena, 
albiste garrantzitsu zein txikikeria.

Denboraren perspektibatik, gustura gaude 
egindako apustuarekin. Iruditzen zaigu zulo 
bat bete dugula, Añorgan falta zen bertako 
ekintza eta gertaeren berri emango zuen he-
dabide bat, Donostia mailakoek –ulertzekoa 
den bezala– ez zutelako gaitasunik auzoko 
aniztasuna eta aberastasuna bere osotasu-
nean zabaltzeko. Pentsatzen dugu 25 Gelto-
kia martxan denez geroztik auzoa batuago 
dagoela, komunitatea sendoago, Aingeru 
Zaindariko azken puntakoak eta Añorga Txiki-
ko etxeorratzekoak berdin berdin ari dira egu-
nero Añorgan gertatzen denaz irakurtzen, eta 
horrek balio handia du. 

Berdin iruditzen zaigu funtzio politiko bat –po-
litikaren zentzu zabalenean- betetzen duela 
gure proiektuak. Gai batzuk mahaigainerat-
zeko tresna ezin hobea da, izan ere. Añorga 
mailan funtsezkoak diren hainbat gai azale-
ratu ditugu, auzotarren agendan garrantsitsu 
bilakatuaraziz. Esaterako, Belartza 2 poligo-
noaren inguruan informatuz auzoa pizten la-
gundu dugu, eta ez zaigu iruditzen kasuali-
tatea denik ekainaren 29an Enrique Ramos 
Hirigintza zinegotziarekin egin zen bilerara 

90 lagun inguru gerturatzea. Bai, badakigu, 
gaia berez da arantzatsua. Baina benetan iru-
ditzen zaigu 25 geltokia bezalako tresnarik ez 
balego, halako deialdiek ez luketeela arrakas-
ta bera izango. Erreferentzia bihurtu gara au-
zoan, añorgatar orok daki nora sartu behar 
duen auzoaren berri izateko.

Baina norbere buruari botatako loreek balioa 
dute baldin eta behar denean norbere buruari 
kritika zorrotza egiteko gaitasuna badago. Eta 
guk ere badugu autokritikarako beharra. Esan 
dugu egonkortasun fasean gaudela. Aurrera 
goaz ditugun tresnekin, betetzen dugu funtzio 
bat, baina agian bertan goxo samar genbil-
tzan azkenaldian.  Ez genuen sumatzen hasie-
rako gogo eta ilusiorik, albistearen zain egon 
beharrean geu albistearen bila joaten ginene-
ko garaiak igaro ziren. Ulertzekoa ere bazen, 
gutako asko beste hainbat proiektutan buru 
belarri gabiltzan heinean. Baina albo batera 
utzi genituen kontu dexente: egiten ditugun bi-
deoak nabarmen gutxiago dira orain; webgu-
nean daukagun blog komunitatean ez du inork 
idazten; bazkide kanpaina geldituta daukagu; 
diru-laguntzak eskatzeko ere ez gara aktiba-
tzen. Daukaguna onartu dugu, neurri batean. 

Agian horregatik izan da hain garrantzitsua 
aurten gertatu zaiguna: taldea handitu dugu. 
Jende gaztea sartu da 25 Geltokian, auzokoa, 
eta hasieratik gabiltzanok haiengan ikusten 
dugu guk hasieran genuen ilusioa. Neurri ba-
tean, guri ere kutsatzea lortu dute, gainera. 

Badira baikor izateko motiboak aurrera begi-
ra. Talde berri honek luzerako indarra du, eta 
gainera, lokal berria egokitzeko zain gaude, 
Añorgan bertan. Lokal horretan bulego txukun 
bat taxutzeko asmoa daukagu, pentsatuz, 
gure lana toki batean zentralizatzeak bultzada 
emango diola proiektuari. 

Azkenik, auzoari bizia ematen ari zaretenoi, 
miresmenetik, mezu bat bidali nahi genizueke: 

eragileak
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zuek segi gauzak antolatzen. Baina ez ahaz-
tu, egun, egitea bezain garrantzitsua dela egin 
duzula jakinaraztea. Guk ikaragarri eskertuko 
genizueke egiten duzuen hori komunikatzeko 
txipa piztuko bazenukete. Atera argazkiak, 
grabatu bideoak, idatzi paragrafo labur bat, 
eta bidali gure korreora. Guztia kubritzera ez 
gara iristen, baina zuek bidaltzen diguzuen 
guztia gustu handiz zabalduko dugu. 25 Gel-
tokia ez baita 5 lagunen kontu bat. Añorga 
osoak du hemen zeregina.
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2016-05-27/28  50. 
urteurreneko festa handia

Hilabete luzez itxaron eta gero iritsi 
zen 50. urteurreneko festa. Atzean 
geratzen ziren jende askoren ordu 
eta ahalegin handiak dena presta-
tzeko. Gozatzeko unea iritsi zen eta 
ondo egin genuen gainera!

 
Ostiralean, klaseak bukatu zirenean, Haritz 
Illarramendiren taldeak txokolate beroa presta-
tu zigun. Hori eta gero, Ane Pirataren txanda 
iritsi zen. Anek ederki kutsatu zuen bere alai-
tasuna eta harekin talde guztiak, txikiak eta 
koxkorrak, denak batera dantzan jarriz. 

Piratek bukatu zutenean, kafe antzokiaren 
ordua heldu zen. Ikastolarekin lotura duten 
artistek saio ederra utzi ziguten. Asgarth tal-
deak 50. urteurreneko kanta zuzenean jo zi-
gun.  Beñat eta Unai Gaztelumendi eta Ane 
Labakak bertso bikainekin sarrera egin zuten 
gero.  Naiara Egaña, Saioa Rodríguez eta 
Thalita Veigak maisutasunez jo zuten pianoa. 
Eduardok eta Elene Solozabalek Aladdin 
ekarri zuten Añorgara. Adrianek publikoa pol-
tsikoan sartu zuen bere runbekin. 6.mailakoek 
Aleluia jo zuten txirularekin eta, horretaz gain, 
sekulako txalo sorta jaso zuten filme musikalen 
playbackarekin. Iker Dorronsoro eta Amaia Ar-
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zak dantzan jarri gintuzten haien trikitixa eta 
panderoarekin.

Sariak ere banatu ziren: hondartzako futbol 
txapelketako neska txapeldunei, Orixe Txikiko 
garaileei eta eskolari buruzko galdetegiaren 
asmatzaileei. Bukatzeko, Añorgako Antzerki 
taldeak (Maitane, Maialen, Leire eta bi Mad-
dik) eskola zoro-zoro bat  antzeztu zuten.

Ezin dugu ahaztu Aizpea eta Josune aurkezle 
bikainak eta Eneko Sierraren lana arlo tekni-
koan, Beñat Ijurko eta Alkorta ahizpen lana an-
tolakuntzan, ezta tortila edo bizkotxoa egiten 
edota txosnan lanean ibili ziren gurasoak.

Larunbatean goiz-goiz Amassorraingo Joko 
Olinpikoak ospatu genituen Añorgako futbol 
zelaian. Duela 5, 10 edo 25 urte eskolatik pa-
satako ikasle ohientzat haurtzaroko momentu 
ahaztezinak berbizitzeko aukera zen eta eder-
ki pasa zuten Bakarne eta Marianek antola-
tutako jokoekin: lokotxak, erreleboak, zakuak, 
sokatira edo globo zapalketa.

Zahartrosia ahaztuta bikain defendatu zuten 
gure parte hartzaileek beren kolorearen ko-
loreak, giro oso onean. Publikoak ere ederki 
pasa zuen.

Ondoren bazkari popularraren tenorea iritsi 
zen. 700 pertsona baino gehiago bildu ginen 
giro ezin hobean eguna behar bezala ospa-
tzera: ikasle, ikasle ohi, irakasle, irakasle ohi, 
familiako... Bitartean Maitena Illarramendik 
txikien gozamena ekarri zuen “Gatz, Titiritorto 
basatia” txotxongilo ikuskizunarekin.

Bazkaldu eta gero, omenaldia heldu zen. Ire-
ne eta Juani Barraganek sarrera eman zuten. 
Olatz Arrizabalaga eta Jokin Otamendi aur-
kezle zirela, duela 50 urte eskola sortu zuten 
familiek añorgatarren beroa jaso zuten. Beñat 
Gaztelumendik bertsoa kantatu zuen eta Ore-
ka TXk txalapartaren doinuak ekarri zizkiguten. 
Horren ostean, kintaldi bakoitzeko ordezkariak 
harmailetara igo ziren argazki historikoa ate-
ratzeko.

Arratsaldeak aurrera egin zuen giro onean. 
Txikiek Kongito, Mermelada, Bibotudo eta Pai-
lazo buruhandien kolpeekin asko gozatu zu-
ten, eta handiek Eonian elektrotxarangarekin 
eskeletoa mugitzen.

Egun osoan Museum Cemento Rezolan ikas-
tolaren ibilbideari buruzko erakusketa ikusgai 
egon zen, argazki zaharrak eta berriak, obje-
ktu historikoak eta tentu handiz egindako doku-
mentala. Marian, Bakarne, Garbiñe, Manoli, 
Mertxe, Lourdes, Arantxa eta beste askoren 
lan handia dago honen atzean. Gogoan izan 
esposaketa hilabete batzuz luzatuko dela eta 
museoan izango dela ikusgai.

Festa gauera arte luzatu zen zineko kontzer-
tuekin: Asgarth, Kiwis, Physis versus Nomos 
eta Burun Danga esker oneko publiko baten 
txaloak jaso zituzten.

Bi egun zoragarri. Bizi genituenok denbora 
luzez gogoratuko ditugunak. Egindako esfor-
tzuak merezi izan du.

Beste 50 urte eta gero, gehiago!
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Igogailua behar dugu

Se nos pide desde la dirección de la 
Revista Añorga que escribamos un pe-
queño artículo sobre nuestra actuación 
como Asociación Vecinal, y aunque 
nos parece difícil, tampoco queremos 
aburriros con la enumeración de nues-
tras actividades que han sido muchas y 
variadas a lo largo del periodo termina-
do.

Es verdad que las Asociaciones Vecinales no pa-
rece que vendan mucho en el movimiento políti-
co actual, pero su labor silenciosa en la mayoría 
de los casos es importante, y a nuestro entender 
necesaria para mejorar la convivencia del vecin-
dario y para ser interlocutor legal ante las Institu-
ciones con el fin de conseguir una mejor calidad 
de vida en los barrios.

Aunque nuestra labor es callada, no dudéis que 
estamos pendientes de las necesidades y proble-
mas que tiene el barrio y trabajando para bus-
carles una solución. No queremos enumerarlas 
porque sería largo y cansino, y nos consta que 
ya las conocéis, pero sí queremos haceros partí-
cipes y pedir vuestra colaboración para solucio-
nar uno de los problemas que a nuestro entender 

tiene prioridad entre las muchas necesidades del 
barrio.

NECESITAMOS UN ASCENSOR

Puesto que el vecindario va entrando en años y 
necesitamos comunicar las zonas altas y bajas 
del barrio. Para eso es imprescindible el citado 
ascensor. Tenemos adelantada la gestión pero no 
tenemos mucha esperanza en conseguirlo, por lo 
que necesitamos la colaboración del vecindario 
puesto que con la unión se consiguen los objeti-
vos. Sirvan de ejemplo los siguientes logros: auto-
bús urbano, cierre de la N-1 que desemboca en 
la construcción del nuevo boulevard, etc etc.

Aunque tenemos bastantes más necesidades, no 
queremos como decíamos anteriormente satura-
ros, pues creemos que todos las conocemos.

Aprovechamos la ocasión que nos brinda la re-
vista para manifestaros que esta Asociación está 
abierta a todos los vecinos de la zona que quie-
ran pertenecer a ella, así mismo deseamos que 
el nuevo boulevard sirva para mejorar la convi-
vencia entre los diversos estamentos del barrio así 
como sus vecinos y vecinas.

Agradeciendo la oportunidad que nos brindáis,
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Nolako mundua utziko 
diegu gure seme-alabei?

Denok nahi dugu, noski, onena on-
dorengoentzat, baina onena esatean 
ez dugu seguruenik gauza berbera 
ulertzen. Seguru batzuk dirua, etxea, 
ekonomia indartsua, hitz batean, 
ondasunak garrantzitsutzat jotzen 
ditugula; beste batzuk, aldiz, aire 
garbia, kutsatu gabeko itsasoa, baso 
ederrak utzi nahi dizkiegu, nahiz eta 
aukera honek diru handirik ez duen 
ematen.

 
Gure agintariek, eta mundu osoko gehienek, 
ondasunen bidea aukeratu dutela ez dago 
zalantza handirik, ez dakigu haien seme-ala-
bentzat, baina bai beraientzat. Adibideak 
milaka ditugu, baina oraingoan añorgatarroi 
oso hurbiletik tokatzen zaiguna aipatuko dugu: 
hondakinen kudeaketa.

Urte luzeak daramazkigu gai honen inguruan 
liskarrean; erraustegia bai ala ez, gaikako bi-
lketa nola egin... Eta azken hilabeteetan be-
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rriro gaia pil-pilean daukagu, Gipuzkoako 
agintariek, 2015eko hauteskundeen ondo-
ren, Zubietako erraustegiaren (Añorgatik 
3-4 kilometrora) proiektua berriro mahai 
gainean jarri dutenean. Ezin dugu ahaztu 
auzoan bertan badugula erraustegi bat, Ce-
mentos Rezola, gero eta hondakin gehiago 
erretzeko baimena duena eta gero eta kon-
trol bakanagoak eskatzen zaizkiona Eusko 
Jaurlaritzaren aldetik.

Hondakinen arazoa mundu mailakoa da eta 
leku desberdinetan irtenbide anitzak ema-
ten saiatu dira. Hauetako bat, XX. mendean 
batez ere, errausketarena izan da eta on-
dorioak aztertu ondoren Europan atzerako 
martxa sartua dugu, Legebiltzarrak esana 

baitu “2020an ezingo da erraustu birzikla-
garri eta biodegradagarri den gairik”. Aldi 
berean gaikako bilketan aurrera pausuak 
eskatzen ditu “2020an materia organikoa 
gaika biltzea derrigorrezkoa izango da”.

Gipuzkoako agintariek alderantzizko apus-
tua egina dute: urtean 200 000 tona hon-
dakin erretzeko gaitasuna duen erraustegia. 
Erraustegi honen, beste guztiek bezala, 
Rezola barne, gai kutsakorrak eta toxikoak 
aireratuko ditu: CO2, NOx, SO2, partiku-
la mikroskopikoak, metal astunak (beruna, 
artsenikoa, merkurioa, kadmioa...), dioxi-
nak eta beste hainbat gai, hauetako batzuk 
oraindik ezezagunak. Honen guztiaren on-
dorioz ingurumena kaltetua suertatuko da: 

eragileakañorga bizirik eragileak
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klima-aldaketa, euri azidoa. Gainera gure 
eta gure seme-alaben osasuna ere kaltetua 
suertatuko da: arnas aparatuko arazoak, 
minbizien ugaritzea, sortzetiko malforma-
zioak, etab. Hau frogatzen duten ikerketa 
ugari egin dira mundu osoan, guretzat hur-
bilena Madrilgo Carlos III institutu ofizialak 
egindakoa, non estatuko erraustegiak azter-
tuta honako ondorioa atera duen: 10 km-
ko inguruan aipatutako arazoen ugaritze 
esanguratsua gertatzen da. Kontuan izan 
añorgatarrok bi erraustegiren eraginpean 
izango garela.

Erraustegiaren aldekoek alternatibak eskat-
zen dituzte eta berriro Europako Legebil-
tzarrak ematen dizkigu: hondakinak murri-
ztu, berrerabili, birziklatu, konpostatu eta 
honen guztiaren ondoren eztabaidatuko 
dugu geratzen den errefus apurrarekin zer 
egin. Pausu hauek txukun emango bageni-
tu, Gipuzkoako herri askotan egiten duten 
bezala, urtean ez genituzke 160 000 tona 

zabor sortuko, 30 000 tona edo gutxiago 
baizik, eta ez luke zentzurik kantitate ho-
nentzat erraustegia eraikitzeak. 

Añorgan ere badugu zer hobeturik; edu-
kiontzi guztiak kaleetan ditugu, baina asko 
gara hondakinen bereizketa behar bezala 
egiten ez dugunok. Ondorengo grafikoan 
ikusten den bezala gure zabor poltsaren 
parte handiena birziklagarria edo konposta-
garria da. Etxetik has gaitezen lanak txukun 
egiten!

Dirutza kostako zaigu gipuzkoarroi zabo-
rrak erretzea; 1 200 000 milioi 35 urte-
tan, zabor tonako 200 € baino gehiago, 
enpresa pribatu batek kutxara joango di-
renak, irtenbide merkeago, eraginkorrago 
eta ekologikoagoen aurrean. Erraustegiak 
ez du ia lanposturik sortuko, dirua enpresa 
handi baten esku geratuko da; aldiz birzi-
klapenean oinarritutako kudeaketak ehunka 
pertsonentzat lana suposatuko luke.

eragileak eragileakañorga bizirik
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Konplize ditut eta... 
maite ditut denak

Eman ditugu hainbat pausu joan berri 
zaigun urtebete honetan. Elkartu eta 
zenbait gairen aurrean aritu gara baina 
gozotik bezala gazitik ere izan du 
aurtengoak.

Emakumeok egindako lanaren aitortza helburu 
«Añorgako emakumeon aztarna» argazki erakus-
keta jarri genuen Elkartean. Gorga Historia Minte-
giak emandako babesarekin; lagun artean, festa-
tan, herrigintzan zein kirolean aritutako emakume 
ugari ekarri genituen gogora. Bertan ikus zitezkeen 
lanean zein festan. 

Lehen munduko emeak, kapitalistenak, lur usaina 
daukaten andre indigenak, zuri, gorri, horiak, bel-
tzetan beltzenak…

Miren Amuriza «Kapulana bat zintzilik» Mozanbi-
keko emakumeen artean izan ondoren jasotakoe-
kin hurbildu zitzaigun museora. Kooperazioaz, ne-

kazaritzaz, haurtzaroaz, hizkuntzaz aritu zitzaigun 
bertsoz bertso.  Lurralde bero hari lotutako galdera 
eta piztutako sentimendu ugari jaso genizkion. Ei-
der Eibarren ilustrazioak lagun Martxoaren 8ko 
bazkalosteko girotze polita izan genuen. 

Urteak une mikatzagoak izan ditu ordea. Emaku-
mearen aurkako indarkeriak aurpegi asko ditu. 
Eta bat urtero emakume erahilak, urtero emaku-
meek jarritako salaketarena da. Sistema hete-
reopatriarkalak izan behar dugunaren eredua 
inposatzen digu. Azaroaren 25a genero indar-
keriaren egunaren harira auzoan ekintza egin 
genuen.

Amorrua eta haserrea sotu digun erasorik ere 
izan da aurten auzoan. Zenbaitek aldizkako 
gertaera solte gisa aurkeztu nahi dituzten artean, 
argi azaldu nahi genuke hauen atzean sistema 
oso  bat dagoela: hau egituratzen duen sistema 
heteropatriarkala. Eta ez gaude erasoen beldur 
bizitzeko prest.  

eragileak
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Genero indarkeriarekin piramide bat irudikatuko 
bagenu alderik zabalenean, oinarrian modu sutila-
go batean ikusten ez den praktika “normalizatua” 
legoke. Hala nola: iragarki sexistak, mikromatxis-
moak, umore edota hizkuntza sexista  erabiltzea. 
Horregatik aurten ere jai parekideak eta askeak 
aldarrikatu nahi ditugu.  Zer da eraso sexista 
bat? Guztion ardura al da jasaten ditugun era-
so sexistei erantzun ematea? Baietz uste dugu! 

Horregatik aurtengo jaietan ere  DENOK go-
zatzeko propsamena egiten dizuegu. (Ikus kua-
droa)

Lotsatiak, ausartak, argalak, gizenak, iletsuak, 
soil-soilak, marimutilenak, katemeak, gorilak, 
panterak, zezenak…

Konplize zaitugu ta, nahi duzun arte! 

URT16.indd   47 04/07/16   22:32



48

25 urte eta askoz gehiago

Urte berezia izan da aurtengoa Añor-
gako Gazte Asanbladarentzat, izan 
ere, ekintza desberdinetaz gain, 25. 
Urteurrenaren ospakizuna eman da. 

Azaroaren 21ean goizean goiz hasi zen ospa-
kizuna herri azoka eta ume jolasekin. Jarraian, 
añorgatar guztien arteko brindixa egin zen 
ondorengo bazkari eta bertso saioari harrera 
emanez. Arratsaldeko desafioa eta gero, festari 
amaiera emateko, kontzertua antolatu zen Su Ta 
Gar, U.K. Bill eta Eonian taldeekin.

25 urteen kontua alde batera utziaz, esan be-
harra dago aurten ere Euskal Herriko hainbat 
talde pasa direla guretik, haien musika doinuak 
zabaltzera. 30 bat talde izan dira `euro zikin 
bat´ dinamikaren osagarri, adibidez Mana-
gaitz, Pornox, Baneki, Arkaiko, Kamorrah… 
Bestalde hilabeteko bigarren ostiraletako ilunt-
zeei xarma pixkat emateko asmoaz, `Kontzertu 
Mutturrak´ eskaintzea erabaki zen, pintxoak eta 
kontzertu akustikoak buru direla. Artisten artean 
Andoni `Tony Rocket´ Ollokiegi, Atazal bikotea 
eta Olatz Salvador bakarlari lanetan errezital-
dia emanaz.

Aisialdiaren ikuspegiarekin jarraituta eta mu-
sika alde batera utziz, hainbat laburmetrai, 
dokumental eta pelikula proiektatu direla aipatu 
beharra dago. Kirolak ere badu bere tokia gaz-
tetxean, izan ere II.Ping Pong txapelketa joka-
tu genuen, zeinetan Mattin Matxain izan zen 
txapeldun.

Urtero bezala, Santo Tomas egunean giroa 
berotzen saiatu ginen ikatza erabiliz. Betiko 
parrilada, talo, sagardo eta trikiaren laguntzaz 
goiza pasa genuen, arratsaldean donostiako 
azokara abiatzeko asmotan.

Bestalde aurtengoa ere izan da harremaneta-
rako urtea. Apirilaren 30ean elkarlanean ibili 
ginen Firestoneko urteurrena zela eta. Patronal 
Punk, Txipittu, Malos Tiempos Bastardos eta 
Dj BitSound-ek osatu zuten kartela. Donostial-
dera joaz, Piratetako Eskifaien kofradiakoek 
haien festa ospatu egun osoan zehar gaztetxe 
eta inguruan. Futbolarekin jarraituz, 2.mailako 
nexkek , `euskadiko kopa´ irabazi eta geroko 
ospakizun, afari eta ondorengoak eman ziren, 
gaztetxean talde giro ezinhobea jartzea lortuz 
bertako jende, jokalari eta gurasoentzat.

eragileakgazte asanblada eragileak
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Ilusioz aurrera
Urterokoak bilakatu diren agerral-
dietan hutsik egin ez eta auzoko 
ekitaldi garrantzitsuetan gure ekar-
pentxoa egiteak laburbiltzen du 
urteko jarduna.

Hala joan da urtea. Udako aldizkari eta 
erakusketaren iragarpena egin genuen aldi-
zkari honen aurreko alean eta horiek izan zi-
ren festa garaian kaleratuta udazkeneko urte 
sasoi hasierari bide egin ziotenak. Arrakas-
tatsua gertatu zen Rezola Museoan ezkonbe-
rrien argazkiekin osatutako bilduma. Erakus-
keta txukuna eta bertaratu zen jendearen oso 
gustukoa.

Hortik aurrera, urtero egin ohi dugun bezala, 
Jolas Etxeako jangelan argazki  bildumatxoa 
jarri dugu, aurten emakumeen egunaren ha-
rira eta auzoko emakume taldekoek hautatu-
tako argazkiekin emakumea gait duen bildu-
ma jarri dugu. Ekintza berezi gisa, frontoiaren 
sorreraren berri ematen duten argazki sorta 
batekin osatutako koadro handi bat prestatu 
eta jarri genuen bolatoki zaharreko aterpean, 
Gure Kabiaren sarrera ondoan. 

Ikastolak aurten izan duen ospakizun handian 
ez dugu gure ekarpentxoa egin gabe egon 

nahi izan eta gure elkarteko kide batzuk sar-
tuak dituzte ordu batzuk -gustura sartuak, nos-
ki, gainerakoak bezala- ikastolatik pasa diren 
ikasleen argazkiak erakusketa baterko pres-
tatzen eta moldatzen. Azken emaitza 60ko 
hamarkadan jaiotakoak ziren lehen ikasleen 
ondoren, urtez urteko bizpahiru argazkiz osa-
tutako bilduma izan zen. Polita eta, batez ere, 
hainbeste protagonista izanik, arrakastatsua.

Hasi berri dugun udarako ere eginak ditugu 
lanak eta aldizkari honek argia ikusten duen 
aldi beren izango dira auzotarren artean bai 
urteroko argazkiak osagai nagusi dituen aldi-
zkaria, aurten Añorga erdiguneari dedikatua, 
eta Rezola museoan jarritako argazki erakus-
keta, aurten lehen jaunartzeetako argazkiez 
osatua. Emango dute, zalantzarik gabe, ze-
resanik, zer oroiturik eta zer gogora arazirik.

Jada zazpi urteko ibilbidetxoa egina dugun 
honetan, hasierako zabaltze azkarrak bare-
tuak dira eta egonkortuta dabil gure jardu-
na. Egonkortze horrek esan nahi du argazki 
bilduma berriak, erritmo apalean bada ere, 
etengabe jarraitzen dutela guganatzen eta 
lan jardun jarrai bat finkatu dela taldearent-
zat, jardun horren emaitza delarik jadanik 
28.000 argazkiko bilduma. Lan talde txikia 
gara, baina ilusioak bultzatzen gaitu eta ilu-

eragileakgorga
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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. 

Una vez más los mayores del barrio aparecemos 
en la revista de fiestas para dar a conocer, nues-
tras andanzas, trabajos e inquietudes durante 
este último año.

Antes de enumerar los actos más significativos, 
igual que en años anteriores y como preámbulo 
a las fiestas del Carmen, el 12 de Julio se cele-
bró el día grande de Gure Kabia. A las 11,30 

eragileakgure kabia

Ez gaude 
geldirik egoteko

eragileak
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misa por los socios fallecidos en el año, ameni-
zada por el coro, al finalizar la misma dimos un 
pequeño concierto. Acto seguido Asamblea Ge-
neral Ordinaria en el Museum Cemento Rezola y 
a las catorce horas comida de hermandad en la 
Casa de Cultura Antxon Ayestaran. A los postres, 
homenajeamos y obsequiamos con una placa a 
los socios que en el 2015 cumplian 80 años y 
con un pequeño presente a los que cumplían 85 
años. A continuación el grupo Arkaitz nos ofre-
ció un precioso repertorio de bailes. Un día muy 
completo y al gusto de todos.

Dentro de las actividades, realizadas durante el 
año comenzaremos por pilates, que se realiza dos 
días por las semana. Durante una hora todas las se-
manas realizamos manualidades, este año se han 
confeccionado cuarenta faldas para las chicas del 
grupo de baile, como también hemos confeccio-

nado trajes nuevos a los gigantes, debido a que 
se han transformado las extructuras de los mismos.

Hemos asistido a todas las inaguraciones del 
Museum Cemento Rezola, como la de Mujeres 
Arquitectas, otra en relación al hormigón y típi-
cos ruidos que han sido referencia en la vida de 
Añorga, como los hornos, tuto, conjuntado con 
música. Tambien se presentó, Arte y Cemento, 
cinco obras de seis artistas contemporáneos.

En el apartado de excursiones y viajes, se realizó 
un viaje a Portugal y a los Alpes Suizos. Una ex-
cursión a Zumaya en barco para visitar el Flysch, 
visitamos también lratxe, visita guiada por Donos-
ti, Pamplona y el Señorío de Bertiz y por último a 
Bayona y el Fuerte de Guadalupe.

El coro con su directora Limbiana Soto, sigue con 
mucho entusiasmo ensayando todas las semanas 
y actuando tanto en centros de jubilados como 
Shara, Asilo Matía y Beriyo y participando como 
todos los años en el encuentro coral de toda Gui-
puzkoa, este año en Hondarribia. Participamos 
en todos los funerales y primeros aniversarios. Es-
tamos muy satisfechos por los buenos resultados 
y la mejora del mismo.

En el mes de Noviembre, se celebró la asamblea 
para la elección de una nueva junta directiva. 
Debido a que no se presentó nadie para este 
cargo para dos años, asumimos bajo la presi-
dencia de Constan Rodriguez, seguir los mismos, 
que son José María Mugika, José María Inchaus-
ti, Esther Inchaurraga, Juani ldiaquez, Mari Mar 
Coll y Maite Arzak.

En el mes de Octubre, lamentamos la pérdida de 
Mari Carmen Ballesteros, la que durante muchos 
años fué presidenta de Gure Kabia, y cuya dedi-
cación, como su desinteresada colaboración es 
digno de tener en Cuenta.

Beste urte bat igaro da, eta orain arte bezalatxe, 
lanean jarraitu dugu jubilatoak ere. Hala ere, go-
zatzeko eta ongui pasatzeko ordua iritsi zaigu 
Aurtengoan ere.

FESTA ZORIONTSUAK IGARO DITZAZUELA 
OPA DIZUEGU AÑORGATAR GUZTIOI GURE 
KABIATIK.

eragileakGURE KABIA
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Auzoaren
historian errotuta

Añorgaren parte den museoa, zementu 
industriari buruzko ezagutza handitze-
ko helburuarekin jaio zen, baina baita 
Cementos Rezolako 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.

MUSEOKO 15. URTEURRENA

2015eko urrian Museum Cemento Rezolak 15 
urte bete zituen eta honako ekitaldiak prestatu ge-
nituen zuekin ospatzearren:

Urriak 17 Arkitektura Tailer Artistikoa: Fabrika 
Tailerra! (Maushaus-ek antolatua)

Lan taldean, eraikuntza bat sortu genuen Añor-

gako pilotalekuan 4 eta 11 urte bitarteko haurre-
kin.

Urriak 27 Orfeoi Gaztearen emanaldia, Añor-
gako elizan.

Urriak 28 – Otsailak 27 Erakusketa: arcVi-
sion Prize, Emakumeak & Arkitektura

Urriak 31 Añorgako Taldeen emanaldia

Arkaitz Dantza Taldea Añorgako pilotalekuan (hel-
duak + haurrak) eta Bertso Saio Musikatua Mu-
seum Cemento Rezolan.

Azaroa – Abendua Zine Ziklo Dokumentala. 
Post-industriala.

(2015 Ondare Industrialaren Nazioarteko Urtea) 
Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoarekin 
elkarlanean.

eragileakmuseum cementos rezola eragileak
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DSS2016EKIN ELKARLANEAN

Donostia 2016ren inaugurazio ekitaldietan par-
te-hartu zuen Museoak HIRIAN BIZI ekintzarekin. 

Hizketa gunea hiritarrei irekia; eraikuntza 
gaiak, espazio publikoak nola bizitu… aztergai.

Parte-hartzaileak: 

Ula Iruretagoiena – Arkitektoa. Donostiako Arkite-
ktura Goi Eskola Teknikoko irakaslea. Mikel Díaz 
de Ilarraza – Kraftkovia taldea. Donostiako Arkite-
ktura Goi Eskola Teknikoko irakaslea. Pablo Gar-
cía Astrain – ATARI Kultura Arkitektonikoa Elkartea. 
Acha&Zaballa estudioa, Europan 13 lehiaketan 
aipamen berezia jasoak.

Hizketa eta kafe mahaiak.

Hirien eraldaketak eta behar sozialak. Arkitektura 
eta haurtzaroa. Espazio publikoa bizi. Arkitektura-
ren joera berriak.

LABORE: PROIEKTU ARTISTIKOENTZAT 
EGOI TZA-PROGRAMA

Donostia 2016rekin eta Donostiako Museo Sa-
rearekin elkarlanean gauzatutako proiektua. LA-
BOREk Donostiako ekipamendu kulturaletan artista 
eta sortzaileen presentzia bultzatzea zuen helburu, 
gune hauetan beraien lana burutzea errazteko eta 
ekintza artistikoak antolatzeko ekipamenduaren 
ingurune sozialarekin. 

Programan Donostiako Museo Sareko 6 museoek 
hartu genuen parte: Aquarium, Elizbarrutiko Mu-
seoa, Museum Cemento Rezola, Untzi Museoa, 
Real 100 Museoa eta San Telmo Museoa. Zentro 
bakoitzak  site specific proposamen artistiko bat 
hartuz.

Egoitza ezberdinak urtarriletik martxora bitartean 
burutu ostean, lanak museoetan egon dira ikusgai.

Ainara LeGardon eta Jaime de los Ríos izan ziren 
Museum Cemento Rezolan erresidentzia progra-
ma hau garatzen.

Artistek asteak eman zituzten museoan eta 
lantegian lanean, Añorga auzoko soinuen en-

tzutean murgilduta. Kreazio prozesuan zehar, 
zementuak eratzean, higitzean edo igurztean 
sortzen duen soinua aztertu zuten; hormigoi, 
zementu eta lantegian sortutako hainbat mate-
rial bildu eta hauen ukimen eta materialtasuna 
arakatzen ibili ziren.

Ainara leGardonek eta Jaime de los Ríosek ins-
trumento-instalazio hau aurkeztu zuten, gerturatzen 
den orok aktibatu, esperimentatu eta jo zezan. 

CAEMENTUM: Gailu ezberdinen bibrazioa sen-
tsore batzuen bitartez jasotzen da, eta hots-ehun-
durak mikrofono batek jaso eta ordenagailu 
batera bidaltzen ditu. Algoritmo baten bitartez, 
aretoko soinua hormigoizko (i.light – Italcementi 
Group) bloke zeharrargi batean irudikatzen da. 
Irudiak sortuz eta eraldatuz joango dira etengabe, 
bisitarien bat-bateko eragiteari esker.

ORAIN, UDARAN ZEHAR MUSEOAN

ARTEA ETA ZEMENTUA Aldi baterako erakuske-
ta Museoan, 2016ko irailaren 10a bitarte.

6 artista garaikideen zementuan eginiko 5 obra 
artistikoei harrera egiten die oraingoan Museum 
Cemento Rezolak erakusketa honekin.

1. Juan Pablo Ordúñez / Mawatres: “Cristales 
rotos”.

2. Oier Iruretagoiena: “Buruak III”.

3. Zuhar Iruretagoiena: “Absentia. Triangelu go-
rria, lerro urdina”.

4. Ainara Legardon & Jaime de los Ríos: “Cae-
mentum”.

5. Iago Rey de la Fuente: “Mikado”.

AMASSORRAIN IKASTOLAK 50 URTE Añor-
gako Amassorrain ikastolak 50 urte betetzen ditu 
eta Museoan antolatu dute argazki erakusketa bat. 
Zatoz Museora eta bilatu zaitez argazkien artean, 
ziurrenik zure burua aurkituko duzu orain dela urte 
askotako txangoren batean, inauterietan... edo 
ikastolarekin egindako ekintzaren batean.

Festa onak igaro Añorgatarrak!

eragileakmuseum cementos rezola
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Organoak 50 urte
Denok dakigu zeinen garrantzia 
duen eliza batean organoa beza-
lako instrumentu batek. Edozein 
kultu edota erlijiok, horrelako instru-
menturen bat eduki ohi du elizkizu-
netarako. 

Añorgako parroki elkartean gauza bera ger-
tatu ohi da. Hasieratik, kronikek dioten beza-
la, D. Manuel Arizmendi agertzen da parroki 
koruko zuzendari eta organista nagusi beza-
la, dirudienez armonium bat zen jotzen zuen 
instrumentua, eta ziurtasun osoz ez dakigun 
arren badirudi elizan gaur egun gordetzen 
dena instrumentua izan liteke hau. 

Geroago, eta parrokia izateko eraberritze 
lanak egin zirenean (1942-1944 urte bitar-
tean) koru txikian lau tuboko organoa ezarri 
zen. 

Merkatura HARMONIPHON deritzon or-
gano sistema iritsi zenean, sistema berri 
hau ezartzeko erabakia hartu zen. Horrela, 
1950. urteko Irailaren 29an, elizan zegoen 
organoaren truke gehi 85.000 pezeta,  
Mujika etxearekin egin zen tratua sistema 
berri hau ezartzeko. Logikoki sistema berri 
honek prestakuntza hobeak ematen zituen 
eta potentzia handiagoko bozgorailuek eta 
erregistro berriek soinu ederragoa ateratzen 
zuten. 

60. hamarkada hasieran eta ziurrenik mu-
sikarako afizioak bultzatua, askotan bera 
izaten baitzen organista nagusia, D. Julian 
Rezolak benetako tubo organo bat erosteko 
proposamena egin zuen. 

Horrelako erosketa garrantzitsu bat egite-
ko, D. Jose Olaizolari, Sta. Mariako orga-
nista ezaguna eta konpositoreari,  eskatu 
zitzaion aholkua. Honek hainbat aukera 
aztertu ostean JUAN DOURTE etxearekin 

egiteko aholkua eman zuen. Olaizolak berak 
aukeratu zituen egokienen iruditu zitzaizkion 
erregistroak. 14 erregistroz osaturiko orga-
noa zen gehi 3 erregistro amaiera tuboak 
montatu gabe. Kontratua entrega-epe eta or-
dainketa-epe zehatzekin sinatu zen. 

Organoa koruaren erdian ezarria dago, eta al-
dare nagusiaren parean. Instrumentu honek 18 
erregistro ditu, 61 notako 2 teklatuetan eta 30 
notako oin teklatuetan banatuak. Banakun tza 
bakoitzeko horrela daude banatuak erregis-
troak: 6 erregistro organo nagusian, 8 errezi-
tatibo espresiboan eta 4 erregistro pedalean. 

eragileakparrokia eragileak
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Organo hau Cementos Rezolaren donazio 
bat izan zen eta 450.000 pezetako kostea 
izan zuen. 

Anekdota moduan esan daiteke, behin 
3/4ak ordainduak zeudenean, muntaketa la-
nak egiten ari zen enpresaren porrot susmoak 
iritsi zirela. Egokitze lanak eginda eta koru 
txikia eraitsia zegoelarik urte betez itxaron be-
har izan zen, iragarpen ilunenak ekarri zituen 
honek. 

Beste organo bat erosteko beharra ia era-
bakia zegoenean, dei bat jaso zen esanaz 
organoaren muntaketa lanak hasiko zirela. 
Eta horrela 1966ko maiatzaren 22an, be-
deinkapen eta inaugurazio meza egin zen. 

Organoaz hitz eta hitz aritu eta beroni soinua 
ateratzen duenaz ez hitzegitea delitu izan-

go litzateke.  Lehen aipatutako D. Manuel 
Arizmendiz gain, pertsona bat azpimarratu 
beharko genuke, D. Floren Egizabal. Berau 
izan zen parrokia izendatu zenetik hil arte, or-
ganista nagusia, eta ziur oraindik añorgatar 
askoren memorian daudela bere errezitalak. 

Hutsune handia geratu zen bere heriotzare-
kin. Hasieran musika ikasten zuten añorga-
tar gazte batzuek bete zuten, (Murua, Davo 
anaiak, Urrestarazu…). Beste pertsona ba-
tzuk (Ramon Beraza adib.) ere jo izan dute 
organoa momentu puntualetan, eta azken 
aldiko ospakizun nagusienetan Pello Mendi-
zabal izan dugu organista nagusi. 

Añorgatar askoren memorian izango dira 
gure organoaren doinu melodikoak gordeak 
beti hor baitago gure bizitzako ospakizun ga-
zi-gozoetan.  

eragileakparrokia
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ETXERA!
Badira bost urte  ETA erakundeak ekintza arma-
tuak  bertan behera utzi zituela, Euskal  Herriko 
gizartean beste ziklo berri bat irekiaz. Denbora 
guzti honetan, urteak joan eta urteak etorri, Estatu 
Espainiarrak eraiki duen egoera antidemokratikoa 
gero eta ageriagoa da. Hamarkada luzeetan 
zehar eraikitako estrategia naipezko gaztelu bat 
bezala erortzen ari da. Hala ere, Euskal Preso, 
Errefuxiatu eta Iheslari politikoen egoera ez da al-
datu. Okerragora joan da. Preso asko beren jaio-
territik urrunago eraman dituzte eta era berean, 
dauden kartzeletan bakartuta edo kideengandik 
bananduta daude. Iheslari edo deportatuek, etxe-
ra itzultzea ezinezkoa dute, horrek suposatzen 
duenarekin. Gainera, eta hori gutxi balitz, kon-
dena betetzen duten preso politiko ugarik euren 
askatasuna mehatxupean izaten dute gobernuak 
asmaturiko kondena berriekin, hor dugu Santiago 
Arrospideren  kasua. 

Espainiar eta frantziar Gobernuak Euskal Preso eta 
iheslarien afera bake prozesua blokeatzeko era-
biltzen ari dira,  orain arteko legedi berezian sal-
to bat eginez. Urruntzearekin batera,  kartzelako 
egoera okertzen dute isolamendua edo mitard –a 
gogortuz, larriki gaixo dauden edo adinekoak di-

ren presoak kartzelan mantenduz eta hirugarren 
gradua eskuratzeko baldintzak gogortuz. Honen 
aurrean Euskal Preso Politikoen Kolektiboak estra-
tegia aldaketa bat egin du kurtso honetan. Gober-
nuaren pasibotasuna ikusirik, kolektiboko zenbait 
presok, egoera bakoitza banan-banan aztertu 
eta beraien egoera larria aintzat hartuz, kondena 
etxetik ahalik eta gertuen betetzea eskatu zioten 
gutun bidez kartzeletako administrazioari. Era be-
rean preso hauen abokatuek zuzenean Auzitegi 
Nazionalean egin zuten eskakizun hau. Lehenen-
go kasuan gehienetan ez zuten erantzunik ere 
izan, besteetan ezetza izan zen. Bigarren kasuan 
ordea erantzuna gutxienez kuriosoa izan zen: 
Auzitegi Nazionalak ukatu egin zuen dispertsio 
politikak presoen eta euren senideen eskubideak 
urratzen zituenik. 

Egoera honetan euskal gizartearen aldarria gar-
bia eta jendetsua da: euskal preso politikoen 
etxeratzea. Urte hasierako manifestazioek, Bilbo 
eta Baionakoak, hala erakutsi zuten. Beste mobili-
zazio ikusgarri bat Otsailean eman zen, estatuko 
kartzela bakoitzera egindako martxekin. Kartzele-
tan ere borrokak garrantzitsuak izan dira, aipaga-
rrienetakoa Fresnes-eko presondegian emandako 
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gose greba izanik. Gobernu espainiar eta frantse-
sa ez dute egoera aldatzerik nahi. Komodo senti-
tzen dira presoen eta euskal gizartearen aldarriei 
muzin eginez. Badakitelako prozesuak aurrera 
egiten badu, eta presoen eskubideak errespetat-
zen badira, galtzeko dutela. Europar Batasuneko 
Giza Eskubideen Auzitegiak hainbat alditan esan 
dio espainiar gobernuari Euskal Presoen eskubi-
deak errespetatu behar dituela, dispertsioaren po-
litika nabarmenduz. Baina honek barne estatuko 
eskumenak direla argudiatuz aurrera jarraitzen du 
politika kriminal honekin. Gogoratu behar dugu 
27 urtetan hamasei senide edo lagun hil direla 
dispertsioaren errepideetan eta kontaezinak dira 
erietxean, koman egon direnak, larriki zauritu di-
renak, … eta gogoratu behar dugu ere dispert-
sioa politika martxan jarri zuten partidu politikoak. 
Urrunketa eta dispertsioa sinonimo dira. Euskal 
gizartearen mobilizazioak ekarriko ditu presoak 
etxera, ez sasi politikariak. Egin ala ez egin hor 
dago gakoa!

Añorgan, Gurutz Agirresarobe eta Jose Mari Do-
rronsoro presoen egoera ez da aldatu gehiegi 
kilometrotan, bata Sevilla II eta bestea Puerto III es-
petxeetan daudelarik. Baina bai ordea maila pert-
sonalean, Gurutzen kasuan behintzat. Martxoan 
aita izan da berriz ere. Zorionak Gurutz! Luken du 
izena eta hilabete itxaron behar izan zuen ikusi 
ahal izateko, espetxetik ekarri zuten arte. Ordube-
tez utzi zioten Hernaniko etxean egoten eta gero 
espetxera eraman zuten berriz ere. Langraitzeko 
espetxean egon arren bisitaldi familiarra Sevilla 

II-ko espetxean egin behar zutela esan zieten 
senideei, neskalaguna eta bi haurrekin I000 km 
bidaia egitera behartuaz. 

Ez genuke idatzi hau amaitu nahi aurten joan zai-
zkigun bi pertsona gogoratu gabe. Xabier Alkain 
eta Batiste Argote. Xabier Alkain Ipinazar Añor-
gan jaio zen 1955eko ekainaren 12an, geroago 
bere familia Amarara joan zen, eta 1988ko urta-
rrilaren 10ean atxilotua izan zen. Data honetatik 
aurrera Karabantxel, Alkala de Henares, Teruel, 
Almeria eta Martuteneko espetxeak pasa zituen 
libre izan zen arte.  1992ko ekainean lehenen-
go arazoak agertu ziren Karabantxelgo erietxean 
ingresatu zutenean, baina uztailean bere kideek 
alarma piztu zuten. Hauek psikiatra eta psikolo-
goek zaindu zezaten eskatu zuten baina kartze-
lako medikuek ez zuten ezer egin. Urte bereko 
azaroan, Teruelgo espetxean, familiak izendatu-
tako psikologo batek ikus zezan lortu zen, baina 
segituan Almeriara eraman zuten. Han 93ko mar-
txotik aurrera espetxeko medikuek tratatu zuten. 
Bere senideek eta abokatuek eskakizun ugari egin 
zituzten konfiantzazko medikuek bisitatu zezaten, 
Martutenera eraman zezaten, Almeriako zuzen-
daritzarekin hitz egiteko, … baina ez zuen ezerk 
balio izan. Abokatuek 60. artikuluaren aplika-
zioa eskatu zuten: larriki gaixorik dauden presoei 
aplikatzen zaien baldintzapeko askatasuna. De-
presio maniakoa diagnostikatu zioten eta horren 
ondorioz  96ko urtarrilean Martuteneko espetxera 
eraman zuten. Bitartean Amara eta Añorgako bi-
zilagunen artean plataforma bat osatu zuten bere 
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askatasuna aldarrikatzeko. Ekintza ugari egin zi-
ren berak askatasuna lortu zuen arte. Kartzelatik 
atera zen eta hasiera batean nahiko ondo erreku-
peratu zen, baina gaixotasunak gutxinaka bere bi-
zitza itzaltzen  joan zen lehengo maiatzean zendu 
zen arte. 

Batiste 1950eko urtarrilean jaio zen Txarrataingo 
baserrian. 1964ko apirilean bizikletan zihola ka-
mioi batek harrapatu eta hanka galdu zuen. Be-
rak beti esaten zuen egun hartan berriz ere jaio 
zela. La Sallen delineazioa ikasi zuen eta 76an 
lehenengo aldiz atxilotua izan zen. 77ko amnistia 
legearekin kalera atera zen. Beranduago berriro 
ere atxilotua izan zen Itsason kontrol batean eman-
dako enfrentamendu batengatik baina astebete 
komisaldegian pasa ostean aske utzi zuten. 79an 
berriro etorri ziren bere bila baina alde egitea lortu 
zuen baserri guztia inguratuta egon arren. Gero-
ra polizia batek ea nola egin zuen galdetu omen 
zion. Honen ondoren Hendaian errefuxiatu zen 
87ko ekainean atxilotu eta polizia espainiarrari 
itzulia izan zen arte. Urtebete egon zen kartzelan 
aske geratu zen arte. Errefuxiatu zegoen bitartean 
urte bereko ekainean GALek bere aurka atenta-
tzen saiatu zen, baina badirudi nahastu egin zirela 
eta ekintzaren ondorioz Garcia Goena hil zuten. 
GALen azken ekintza izan zen hura. Kartzelatik 
atera zenean Gureaken hasi zen lanean eta LABe-
ko delegatua izan zen. Ezin ditugu Kubarako bere 
bidaiak ahaztu, bere burugogorkeria edota bere 
txantxak. Horietako bidai batetik bueltan zela hil 
zen iazko abenduan.       

Azken hitz bezala gogorarazi nahi genizueke 
ostiralero, arratsaldeko 19:00etan Euskal Pre-

so Politikoen aldeko kontzentrazioa egiten dela 
Añorgan. 

EUSKAL PRESO ETA ERREFUXIATUAK ETXERA!!!
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Itxura aldaketa
gauzatu bidean

BOULEBARIZAZIOA

Azkenean errealitatea da obra 
hau. Badirudi atzo ari ginela 
zebra bideak lurrean margo-
tzen, N-1 errepidea kentzeko 
eskatzen. Eta gaur, ia-ia amaitua 
dago lehen fasea. 

Aurreko urteko aldizkarian pa-
zientzia eskatzen zitzaizuen 
lanak zortzi hilabetez luzatuko 
zirelako, eta egia esan portae-
ra itzela izan duzue. Egon dira 
eztabaida sortu duten zenbait 
gauza baina oro har lan guztiak 

egoki gauzatu direla uste dugu.

Jolas Etxea atzeko zonaldea itxi 
egingo du Añorga KKEk, aspaldi 
ikusi baikenuen zonalde arriskut-
su bihurtzen ari zela, eta plaza 
funtzioa bete behar duenak ko-
txeak soberan ditu. Hau jakinda, 
Añorga KKEtik, eta lanak hasi 
baino lehen, aparkaleku gehia-
go egitea eskatu genuen, eta 
Bilduren gobernuak baiezkoa 
eman zigun, aztertuko zuela 
zein zen egoera. Gero hautes-
kundeak etorri ziren eta EAJ eta 
PSE-EEren arteko gobernua osatu 

zen. Orduz geroztik aparkale-
kuen kontua okertu zen. Bilera 
egin genuen zinegotzi berriare-
kin, PSEko Enrique Ramosekin 
eta harek esan zigun partaidetza 
prozesu batean atera zela zo-
nalde berdeak lehenesten zitue-
la auzoak, eta beraz zaila zela 
horiek egitea. Gero Udaleko te-
knikari ezberdinekin eztabaida-
tu dugu aparkalekuen egoerari 
buruz, eta partaidetzakoekin ere 
prozesu parte hartzaile bat egin 
nahi genuela adierazi genuen, 
nola ez auzoa informatzeko, eta 
horretatik, egoera aztertu eta 

Aurreko urtean hainbat berrikuntzen berri ematen genuen, hala nola Arzak Eneako 
etxe berria, Gorga errekaren txukuntzea, Etxe Handiaren eraistea, futbol zelaiko 

armaila berriak… eta bereziki bi aipatzen genituen: boulebarizazio obren lizitazioa eta 
frontoiaren estalpea.
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gero irtenbide egokiena propo-
satzeko. Baina Udal teknikariek 
ezezko borobila eman ziguten 
beste behin eta adierazi zuten 
aparkaleku gehiago ez zela 
egingo boulebarizazio eremuan.

Alternatiba moduan, aspaldi es-
katu genion laguntza Udalari Re-
zolak eraiki behar zuen parkina 
asteburuetan behintzat publiko 
bihurtu zezan. Baina guzti hau 
oso motel doa eta argi dagoena 
zera da: boulebarizazioa amai-
tuta aparkaleku arazoak egongo 
dira añorgan, eta ez da izango 
Añorga KKEk esan ez zuelako, 
edo horretan lan egin ez due-
lako, baizik eta Udalak hala 
nahi izan duelako.

Bestelakoan, izugarria irabaziko 
dugu añorgatarrok lan hauekin, 
eta Añorga-Añorga Txiki kone-
xioa erreal bihurtuko da behin-
goz.

FRONTOIKO ESTALPEA

Aurreko urtean aurreratu ge-
nizuen bezala dirulaguntza 
eta hitzarmenaren bitartez 
160.000€ lortu genituen aspal-
diko Añorgaren arazoetako bat 
konpontzeko, alegia, Frontoiari 
estalpe bat eraikitzeko. Horre-
la, plazarekin lotuz oinezkoen 
izugarrizko espazioa irabaziko 
zuen Añorgak. Aurreko aldizka-
rian ere esaten genuen Rezola-
ren esku zegoela dena, eta bai, 
hala egon zen. Eta bai, eran-
tzuna eman zuen ere. Proiektua 
aldatu genuen, izan ere Udalak 
berak eskatzen zigun aldatzeko 
eta hormigoizko egin genuen. 
Beraz, uda pasa eta segituan 
lortu genuen Rezola proiektuan 
inplikatzea, baina orduan hasi 
ziren Udal teknikariekin ara-
zoak. Izan ere Añorgan eza-
guna den udal arkitekto batek 
zaildu du obra hau azken unera 

arte. Trabak eta trabak besterik 
ez ditugu ikusi proiektu honetan 
baina azkenik esan dezakegu 
dena ondo badoa 2017ko urta-
rrilan frontoiaren estalpea errea-
litatea izango dela.

Obrak pare bat hilabetez luza-
tuko dira eta beraz, frontoi in-
guruko zonaldean kontuz ibili 
beharko gara, baina espero de-
zagun Gabonak iristerako ater-
pe berri bat izatea Añorgan.

Lerro hauetatik obren inguruan 
lanean aritu zareten guztiak 
zoriondu nahi zaituztet eta oro 
har añorgatar guztiei, hainbat 
eta hainbat urte pasa baititugu 
obretan, eta behingoz, 2017an 
lasai egingo dugu lo… 2019an 
boulebarizazio bigarren fasea?

BELARTZA 2

Polemika piztu zen Belartzako 
zonaldean Mercadona eta Mc-
Donalds jarri nahi zutela jakin 
genuenean. Hasi ziren hainbat 
informazio iristen eta segituan, 
auzotar batzuk tira egin zioten 
hariari eta sekula obra egin be-
har zela egiaztatu zuten. 

Hainbat kexu jaso zituen obra 
hasiera horrek hainbat elkar-
teren partetik eta hau guztia 
partaidetza bilera batera iritsi 
zelarik. Bertan, Enrique Ramos 
aritu zen esplikazioak ematen, 
eta nahiko giro nahasian burutu 
zen.

Gaur egunean duda handia 
dago poligono hori eraikiko ote 
den ala ez, beraz ikuskizun da-
torren hilabeteetan zer gertatuko 
den. Egia da oso informazio gu-
txi jaso duela auzoak gai honen 
inguruan eta gertutik jarraitu be-
harreko gaia izango dela.

Alternatiba moduan, aspaldi eskatu genion 
laguntza Udalari Rezolak eraiki behar zuen 

parkina asteburuetan behintzat publiko 
bihurtu zezan. Baina guzti hau oso motel doa 
eta argi dagoena zera da: boulebarizazioa 
amaituta aparkaleku arazoak egongo dira 

añorgan, eta ez da izango Añorga KKEk esan 
ez zuelako, edo horretan lan egin ez duelako, 

baizik eta Udalak hala nahi izan duelako.
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2015-9-22 
Bulebarizazio lanak eslei-
tu dituzte        

Donostiako udalak jakinarazi 
Fotomontaje 1du Construcciones 
Moyua enpresari esleitu zaizkiola 
Añorgako bulebarizioko lanak. 
Behin esleipena eginda, zortzi 
hilabeteko epea izango dute au-
zoa oinezkoentzat egokitzeko. 
Proiektuak 2,257.000 euroko au-
rrekontua izango du. Auzotarren 
urteetako eskaria, beraz, urtebete 
baino gutxiagoan gauzatua izan-
go da.

2015-9-24 
Mercadona multinaziona-
lak supermerkatu erral-
doia irekiko du Belartzan       

El Diario Vascok argitaratu due-
nez, Mercadona supermerkatu 
kate erraldoiak establezimendu 
berri bat irekiko du Añorgan, 
Belartzan, hain zuzen ere. Udal 
iturriak aipatuz, tramite batzuk 
baino ez zaizkie falta, super-
merkatua hango harrobi zaharra 
zegoen lurretan egitekoak dira. 
Honekin batera “McAuto” han-
burgesategi bat ere irekiko lukete 
Mc Donalds katearena.

2016-5-5 
Hilabetero bigarren igan-
dean azoka Firestonen      

Hilabetero bigarren igandean 
ospatzen da eta hau jada hiru-
garrena dute. Firestonen martxan 
dauden proiektuak ezagutu eta 

bertan ekoitzitako produktuak har-
tu edota erosteko aukera izango 
da: Tintartean serigrafia tailerre-
ko  kamixetak, Mailuka altzariak 
proiektuak berreskuratutako al-
tzariak, dohako dendako arropa 
edo oinetakoak, etxebizitzakoek 

egindako ogia, artisau desberdi-
nen produktuak… Umeentzat ere 
ipuin kontalariaren txokoa izango 
dugu liburutegiko liburuen lagun-
tzaz. Gainera, jateko eta edate-
koa ez da faltako zuzeneko musi-
kaz lagundurik.

albisteak>>

2016-02-18 
Prekarietatearen aurkako Correscales ekimena 
Añorgtatik igaro zen       

Otsailaren 18an 9.40ean Errekalde paretik igaro zen prekaritatea-
ren aurkako Correscales ekimena, eta Donostian zehar hainbat eki-
taldi antolatu ziren horren aitzakian. Lau egunean, otsailaren 22ra 
bitartean, korrikalariek 800 kilometro egin zituzten Bilbo eta Bar-
tzelona lotuz. Zehazki, bi hirietan Movistarrek dituen dendak lotuko 
dituzte, konpainia horretarako lanean zebiltzan azpikontratatutako 
langileek 2015ean egindako greba mugagabea baita ekimenaren 
sorburua. Correscales izena behargin horien lan tresna nagusiaren 
aipu modura aukeratu dute. Eskailera, alegia.

Añorgako eragile ugarik egin dute bat ekimenarekin: Ernai Añor-
gak, Firestoneko lantegi berreskuratuak, Añorgako Sortuk, Añorgako 
Emakumeen Asanbladak,  25 geltokiak eta Añorgako Gazte Asan-
bladak. Donostiako Udalak ere ekimenari babesa adierazten dion 
mozioa onartu du.
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L ehendabiziko aldiz, Añorgako 
Udaleku Ibiltariak antolatuko 
dira. Ideia joan den udan sortu 
zen. “Multikirola Añorga Udan” 

ekimena burutzen da gurean eta 
Añorgako gazte batzuk ekimen horri 
begira geundela, jabetu ginen seku-
lako lana suposatzen duen ekimen 
honetan añorgatar oso gutxik parte 
hartzen dutela. Bestalde, ohartu gi-
nen adin tarte batetik aurrera Añor-
gako gazteek Añorgan ez dutela 
udan aisialdi eskaintzarik.. 

Udalekuak antolatzearen ideia ate-
ra zen orduan, udalekuak añorga-
tar gaztetxoentzat, hain zuzen ere. 
Aukera bikaina iruditu zitzaigun 
añorgatar gazteak elkarrekin elkarbi-
zitza polit eta aberasgarria izateko. 
Adin honetan, izan ere, institutura 
igarotzen direnean, Añorgatik alde 
egiten hasten dira eta interesgarria 
da udalekuak bezalako espazioak 
eskaintzea. Zergatik iruditu zitzaigun 
aukera ezin hobea zela? Batetik, 
Añorga komunitatearekiko atxikimen-
dua sustatzeko eta, bestetik, añor-
gatar gazteen artean harremanak 
sortzeko, baita gazte eta hezitzaile 
añorgatarren artean ere. Era berean, 
gazteek ere ikus dezaten, herrian 
zerbait egin nahi dugunean edo he-
rriari zerbait eskaini nahi diogunean, 
herritik sortu dezakegula, parte har-
tzaile aktibo izanez, gauzak egin 
eta eraiki ditzakegula. 

Eta halaxe sortu ditugu Añorgako 
Udaleku Ibiltariak. Añorga kultur eta 
kirol elkarteak bere babesa eman eta 
kudeaketa eta antolaketa lanetan ibi-
li gara orain arte, proiektu hau buru-
tzeko motibazioa eta aipatutako hel-
buruak ardatz izanik. 17 eta 26 urte 
bitarteko 13 lagun inguru ibili gara 
antolaketa eta kudeaketa lanetan. 
Erantzuna ezin hobea izan da eta 
gure arteko harremanak estutzeko 
balio izan digu, baita elkarrengan-
dik ikasteko ere. Esperientzia aberas-
garria, beraz. 

Udalekuak antolatzen diren lehenen-
go urtea izateko, Añorgako gazte-
txoen artean erantzun oso ona izan 
dugu. 11 eta 15 urte bitarteko 20 
gazte inguruk eman dute izena. Fa-
miliekin eta gazteekin egindako bi-
leretan gogoa, konfiantza eta mo-
tibazioa transmititu digute. Honek 
sekulako indarra eman digu. 

Ondorio garbi bat behintzat atera 
dezakegu. Herriak bere beharrak 
identifikatu eta auto-antolakuntzaren 
bidetik lantzen dituenean, komunita-
te osoari onura egingo dioten emait-
zak lortzen dira. Guk garbi ikusi ge-
nuen, herritik eta herriarentzat. Senti 
dezatela haur eta gazteek ere añor-
gatarrok maite eta behar ditugula. 
Añorgak aurrera egingo badu, haur 
eta gazte hauek denak ere zaindu 
egin behar ditugu.

Miren Serrano
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2016-12-18 
Santo Tomas eguna ospa-
tuko dute añorgatarrek     

Urtero bezala, Santo Tomas 
eguna ospatuko dute añorgata-
rrek Abenduaren 21ean. Giro 
ederra egongo dela eta, gonbi-
datzen dituzte herritarrak.

2016-03-04 
Añorgako gazteentzako 
(2002-2003-2004) udaleku 
ibiltariak antolatu dituzte        

Añorgako gazteentzako (2002-
2003-2004) udaleku ibiltariak 
antolatu dituzte AKKE eta Añor-
gako gazteek Uztailaren 30etik 
abuztuaren 7ra.

Euskal Herriko txokoak ezagutuz, 
Bera eta Amaiur lotuko dituen 
ibilbidean, goizez hiru bat or-
duko ibilaldiak egingo dituzte eta 
bazkalostean, jolas eta ekintza 
desberdinak. Aurrez adostutako 
herrietan egingo dute lo, fron-
toietan eta ikastoletan. Deigarria 
gau bat Mendaur tontorreko bor-
dan igaroko dutela eta beste bat 
Artikutzako aterpetxean.

Antolatzaileek martxoaren 11n 
19:30etan eta martxoaren 12an 

17:00etan egingo dituzte bi-
lerak Añorgako Jolas Etxean. 
Egun bakoitzean, bi bilera egin-
go dira. Bata, gurasoekin eta 
bigarrena gazteekin. Bertan, 
ibilbidea garraioa, otorduak, 
lotarako tokia, prezioa, ase-
gurua, izen ematea etab. ai-
patuko dira. Horrela, galderak 
eta kezkak argitzeko tartea ere 

eskainiko da. Gazteekin, euren 
interesa ikusi eta udalekuetan 
zer egitea gustatuko litzaiekeen 
(arratsaldeko ekintzak, gaube-
lak) argitzea da helburua.

(Aurre izen emate epea Mar-
txoak 14tik 25era zabalduko 
da AKKE- ko bulegoan eta sa-
rean).

albisteak>>
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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.

Lurrak saldu. Prezioa jaitsi. Lurrak erosi.  
Legeak aldatu. Lur gehiago erosi. Plan 
urbanistiko bat osatu; gaizki, trakets, 
baldar. Berdin du. Aurrera. Onartu da. 
Inork ez daki. 2 urte, 5, 6, 7 urte.

Diario Vascon Añorgan Mercadona 
jarriko zigutela irakurri genuen 2015ean. 
“Zer da hau?“ Tabernan kexatu ginen 
denok. Herritar xumearen esplotatzaile 
gorenenetako bat, FAES (PPren fundazioa) 
finantzatzen duen eta armadarekin lotura 
duen enpresa bat Añorgan.

“Baina, zer egingo diogu ba!”  Kexa 
artean eta amorruz, “beste aldera begiratu” 
eta pasatzen utzi genion. Egia esan, gu 
ohartzerako Belartza-Cantera eremuan 
burutzen ari diren obrarako proiektuak 
onartuta zeudela gogoratzen dugu 
urtebete beranduago, autokonplazentziaz.

Ez genuen, ordea, erreakzio bera izan 
2016ko martxoan zenbait enpresa 
Añorgako baserritarrei lurrak erosi nahian 
zebiltzala jakin genuenean. “Belartza 2? 
Serio? Ez al zen betirako gelditu? Zerbait 
egin behar dugu!”

Herritar talde bat biltzen hasi eta 
ohartzerako sekulako lur mugimenduak 
hasi ziren Canteratik Belartzara, gora. “Zer 
da hau? Ezin dira Belartza 2 egiten hasi! 
Oraindik azken onarpenerako prozesu 
dezentea falta zaie”, esaten genion elkarri.

Eta hala zen. Ezin zuten halakorik 
egin. Beraz, salatu egin genuen. 
Eta udalak entzungor. Alkateak eta 
hirigintza zinegotziak gezurra gezurraren 
atzetik esaten zuten, baina, azkenean 
añorgatarrok arrazoi. Lur pilaketak, harria 
txikitzea, Irubide errekari eragindako 
kalteak eta zabaldutako pistak ilegalak, 

Mikel esnaola
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denak. Ondorioa? Bat ere ez gezurretan 
aritu ziren udal ordezkarientzat eta bat 
ere ez eraikuntza enpresarentzat. Gutxien 
gutxienez, modu irregularrean pilatutako 
harriak bertatik ateratzeko agintzea? 
Baina, zertarako? Ilegala den beste gauza 
bat egin nahi dute eta harri horrekin, 
zertarako aterako dute? Ilegala den lur 
pilaketa probisional hori etorkizuneko 
Belartza 2ko lehen plataforma bezala 
aurkezten du eraikuntza enpresak proiektu 
batean. Eta zer dio Udalak? Ezer ere 
ez. “Hechos consumados” enpresak eta 
“beste alde batera begiratu” Udalak.

Canterako kontuekin askoz gehiago 
egiterik ez genuela eta Belartza 2 
babesteko argudio bila hasiak ginen. 
Zientoka arrazoi mahai gainean. Eta 
halako batean eskandalua berriro.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
Canterako lanak nork egin behar dituen 
erabakitzeko konkurtso publikoa aurkeztu 
zen. Bi hilabete ziren lanak hasi zirenetik. 
Bi hilabetez ilegalak izan ziren obrak 
eta harrapatu egin genituen. Guk bai, 
baina, hirigintza zinegotziak bi hilabetez 
ez zuen arazorik ikusi. Edo ez zuen 
ikusi nahi izan. Azkenean adierazpenak 
egin zituen. Bi hilabete hauetan eginiko 
lanak obrak hasi aurreko egokitzapen 
lanak zirela esan zuen. Tartean tunela 
eraitsi zuten eta astebetetik gora trafikoa 
Karmengo Amatik bideratu behar izan 
zuten. Egindako zulaketa eta leherketak 
ere ez dira nolanahikoak izan. Belartzan 
dugu obren aurreko egokitzapen lanetatik 
ateratako harri pila.

Azkenean multa proposamena. Baietz, 
eginikoa ilegala zela eta multa jarriko 
zietela. Zenbat? 5000€-ko isuna jarri nahi 
diete eraikuntza enpresakoei. Obrako 
aurrekontua 1.300.000€-koa da. Datu 
bezala, Canterako obrak burutzen ari 
den enpresa, lanak hasi baino hilabete 
lehenago edo sortu zen eta 3000€-ko 
kapital soziala du. Alegia, beste enpresa 
baten enpresa pantaila bat da, obra ilegal 
bat burutuko zutela jakinda harrapatuz 

gero kiebra aldarrikatu ahal izateko 
sortutako enpresa.

Canterako obra aurrera berriro. Bitartean 
Fiskaltzan dago kontua. Tartean Udalak 
ez du emandako baimenari jarritako 
helegitea erantzun. Hilabeteko epea 
iragan zaio eta beraz, enegarrenez, ez 
du bere betebeharra bete. Ondoriorik? 
Bat ere ez.

Canteran zer gertatuko den batek daki, 
baina, kontu hauek denak ikusita… Obra 
ilegalak, honek etorkizuneko jarduera 
lizentziekin lotuta badituen eta azaltzen 
luzatuko ez naizen bide judizialak eta 
gertatutako guztiak ikusita, posible da 
ez Mercadona ez beste enpresarik ez 
bertaratzea. Edo bai!

Eskandaluak, beraz, Canteran eta 
irregulartasunak oraindik fase guztiak 
onartuta ez dituen Belartza 2-n. Kontu 
ilunak denak eta zertarako? Beharrik 
ez dagoen industrigune bat eraikitzeko. 
Natura suntsitzeko. Añorgatar asko eta 
askoren bizi eredua suntsitzeko.

Eskuzaitzeta, Poligono 27, Molinao… 
Hutsik eta azpi erabilita denak. Ez dago 
industrigune berrien beharrik. Ez dago 
natura suntsitzeko inolako arrazoirik. Eta 
dena añorgatarron bizkarrera?

Jabetzen al gara 20 urtean nola aldatu 
den gure Añorga? Belartzako poligonoa, 
autopista, donostialdeko bigarren gerrikoa, 
Zuhatzuko industriagunea, Atotxa Errekako 
txikizioa…

Orain Belartza 2? Hurrengo zer? Lore 
Tokin 10.000 etxebizitza (DV-k argitaratu 
zuen behin)?

Aurrera begiratu, baina, erotu gabe, 
orainari heldu behar diogu eta 
añorgatarrok lanean jarraitu behar dugu 
irudikatzen dugun Añorga egia bilaka 
dadin eta pixkanaka pixkanaka eta metroz 
metro kapitalaren hondeamakinek azpian 
harrapatu eta irentsi ez gaitzaten.

ingurumena
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2015-12-03 
Urreztigain kontsumo tal-
deari berrekiteko asmoz 
dira hainbat auzotar    

Urreztigain kontsumo taldeko 
kideek bilera deitu dute  Oste-
gunean 19:00etan  Añorgako 
Museoan. Orain bi aste elkartu 
baziren ere, oraingo honetan, 
ahalik eta jende gehiena bil-
tzea nahi dute eta interesa izan 
dezaketen guztiak gonbidatzen 
dituzte bertara.

Añorgatarrak Urreztigain kon-
tsumo taldea bezpizteko asmoz 
agertu dira. Kontsumo taldeak 
ateratako uztaren kantitatearen 
arabera banatuko lirateke ota-
rrak Añorgan.

2016-02-16 
Errausketaren aurkako 
hitzaldia Añorga Txikin 

Ostegun honetan Añorga Bi-
zirik taldeak eta Errausketaren 
aurkako koordinadorak hitzal-
dia antolatu dute Añorga txiki-
ko auzo elkartean, 19:00etan. 
Bertan, erraustegiaren beharra 
bertan behera uzten duten argu-
dioak mahaigaineratuko dituzte, 
datuetan oinarrituz. Gainera, Eu-
ropan mailako baliabideen era-
bilera iraunkorra eta Gipuzkoan 
egin nahi duten Errauste planta 
aurrez aurre jarriko dituzte. Dio-
tenez, “aukera ederra” izango 
da azken aldian komunikabide 
desberdinetan argitaratzen ari 
diren informazioak osatu ahal 
izateko.

2016-04-19 
Ostegun edo ostiralean 
zabalduko dute errepidea     

Azken aldian obretan ari dira 
Añorgako errepidean.   Buleba-
rizazio lanak aurrera darrai eta 
amaitzear da lehen fasea.  Aste 
honetan zabalduko dute erre-
pide berria Lasarterako noran-
zkoan, eta zaharra mantenduko 
dute Donostiaranzko norabi-
dean. Gauzak ondo, ostegun 
edo ostiralean zabalduko dute 
errepidea. Lehen fasea espa-
loi eta berdeguneak txukunduz 
amaituko da.

Bestalde, bigarren faseari eman-
go zaio hasiera datorren astean, 
alde batetik Museum Cemento 
Rezola pareko lurra berritu eta bi 
errepideen arteko zatia bukatuko 
dute. Hauek amaitu bezain pron-

to Añorgako sarbidea bukatuko 
dute.

Amaitzeko, eta nahiz eta data 
zehatzik ez egon, bigarren fasea 
amaitzean emango zaio hasiera 
lanen azken zatiari, Cementos 
Rezola ondotik igarotzen den tar-
teari alegia.

2016-05-12 
Belartzako lanak geldit-
zeko eskatu dute hiru 
talde ekologistak 

Belartzako lanek hirigintza arau-
dia urratzen dutela eta udalari 
gelditzeko eskatu diote Ekolo-
gistak Martxan, Eguzki eta Ha-
ritzalde Naturzaleen elkartean. 
Gaur eman dute prentsaurrekoa 
Donostiako Udalean bertan. 

albisteak>>

2016-06-5 
Belartza 2 gelditzeko eskatuz prentsaurreko zaba-
la eman dute hainbat añorgatarrek    
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Imajinatu nahi nuke duela 150 
urteko añorgatarra harria lan-
tzen. Egunero jaiki, gosaldu eta 
lanera, harria txikitzea. Hamai-

ketakorako paradotxoa egin eta 
berriz harria txikitzea. Iritsiko zen 
bazkalordua tartean eta gero ha-
rria txikitzea. Arratsalde partean, 
lana amaituta joango zen etxera 
eta akaso, eta indarrez balego, 
lagunekin elkartuko zen afalordua 
iritsi bitartean. Harrobiko lana ne-
kez imajinatu dezakedan arren, 
horrelako itxura hartzen diot. Lan 
nekeza.

Auzian jarri daiteke akaso Cemen-
tos Rezolak harrobi lanak egin ote 
dituen, baina egi borobila dena 
duela gutxi arte Añorgako bizitza-
ren zentro izan dela da. Uste dut 
azken hau ukaezina dela.

Eta agian galdetuko diozue zeuen 
buruari: “ze demontre ari da Eneko 
euskarako atalean kontu hauek ate-
ra nahian?”. Esplikazio erraza du: 
sinetsi nahi dut duela 150 urteko 

ia edozein langilek euskaraz egin-
go zuela, nahiz eta ziurrenik egon-
go zen kanpotik etorritakoren bat. 
Eta sinetsi nahi dut hamaiketako, 
bazkari, poteo edota afal orduko 
hizketaldiak euskarazkoak izango 
zirela familia zein lagunekin. Pen-
tsatu nahi dut harriari ere hala hitz 
egingo ziola duela 150 urte bizi 
zen añorgatarrak.

Baina gatozen gurera, 2016ra 
hain zuzen. Kanteraz aparte as-
paldi da harrobia badugula añor-
gan. Eta bertatik ateratzen dugu 
harria. Batzuk distiraz daramate 
añorgaren izena mundutik zehar, 
eta beste batzuk, diamante itxura 
ez duten arren brillo propioa dute. 
Harri guztiek osatzen dute gure 
harrobia, eta ez dezagun ahaztu 
gizarteak ematen diela “harri bitxi” 
etiketa, izan ere diamante batent-
zat kareharria ere harria besterik 
ez baita.

Fabrikan bezalaxe, gurean ere 
hargin ugari ari da harria lantzen 

Eneko Sierra
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eta fintzen, ahal duen distira polite-
na atera arte. Haien bizimodua eta 
duela 150 urteko harginarena nekez 
alderatu daiteke. Nabaria da aldea. 
Baina gure entrenatzaile eta mo-
nitoreek ere jaiki bezala gosaltzen 
dute, lanera doaz, hamaiketakoa 
egiten dute, bazkaltzeko premia 
daukate, harrobia lantzera datoz, 
poteak hartzen dituzte lagun artean, 
eta afaltzera joaten dira etxera. Bi-
zimodu ezberdina ohitura berdinez 
osatua. Sinetsi nahi dut aspaldiko 
langile hark euskaraz ere egiten zio-
la harriari eta esan dezakegu gure 
“harginek” ere ohitura hura berresku-
ratu dutela. Izan ere, hiru urte joan 
dira entrenatzaile zein monitoreek 
haur eta nerabeei euskaraz egiteko 
formakuntza jasotzen dutenetik. Do-
nostiako Udalak proposatuta eta la-
gunduta hasi ginen bide hau egiten 
eta emaitza onak jasotzen ari gara. 
Konturatu gara besteak beste, zei-
nen garrantzizkoa den euskara hu-
tsezko formakuntza ematea txikienei, 
kontuan izanda ehuneko oso handi 
batek D ereduan ikasten duen arren 
aisialdia erdaraz bizi duela.

Errefentziazkoa da entrenatzailea 
euskalduntze lan honetan, horrega-
tik erabaki genuen Udalaren eskutik 
egitea ibilbide luze hau. Alegia, 
bost entrenatzaile izatetik Añorga 
KKE osatzen duten entrenatzaile ia 
guztietara zabaldu dugu formakun-
tza hau. Horrela, Añorga KKE osat-
zen dute ia ikasle guztiek egiten 
dute kirola eta kultura euskaraz. 
Bereziki txikienengan jarri dugu 
arreta, horiek izango baitira etorki-
zuna eta gazte gaztetatik jasotako 
ohiturak transmitituko baitituzte etor-
kizunean.

Emaitza oso onak eman ditu pro-
gramak eta Elkarteak pertsona bat 
izendatu du proiektuaren jarraikor-
tasuna berma dadin. Hiru hilabetez 
behin egiten dira neurketa eta ba-
lorazioak, eta orduan aztertzen da 
talde bakoitzaren eboluzioa.

Beraz, esan dezakegu gaur egungo 
gure harginek ere euskaraz egiten 
diotela harriari, baina zorionez ha-
rri hauek ahots propioa dute, eta 
poliki-poliki bada ere eurek ere eus-
kara izango dute ahotan.

EUSKARAeuskara
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Soinean eta
ahoan, euskara

Auzo txikia da Añorga, baina, mugimendu handikoa. Egiaren lekukoa hartu dute hilabete 
honetan, eta astebeteko txandatan euskara hutsean bizitzeko erronkari aurre egiten ari dira.

2016-05-27 
Estitxu Zabala 
Irutxuloko Hitza

Egiakoen lekukoa hartu dute 
Añorgan. Añorgan euskaraz 
biziko gara esperientziari 
ekin zioten maiatzaren 2an, 
eta ekainaren 3a arte euska-
ra hutsean ariko dira.

Maddi del Campo eta Asier 
Azpiroz dinamikaren talde 
motorreko kideak dira biak ere, 
eta esperientzian parte hartu dute 
jada. Batak, bigarren astean, eta 
besteak, hirugarrenean. «Proposa-
mena Bagera elkartetik etorri zen. 
Beñat Gaztelumendiri esan zioten 
interesgarria izan zitekeela Egian 
egindakoa Añorgara zabaltzea. 
Lau lagun bildu ginen, eta Añorga-
ra egokitu genuen», dio Azpirozek.

Horrela, bost asteko iraupena ema-
tea erabaki zuten; eta eragileka 
izan beharrean, kuadrillaka egitea. 
«Ikusten genuen Añorgan baldintza 
egokiak genituela dinamika egite-
ko. Euskararen jakintza maila han-
dia da eta ulermena ia %100 da», 
gehitu du.

Astez aste, auzoko eragile, kua-
drilla edo norbanakoek euskaraz 
egiteko konpromisoa betetzea zen 
asmoa, Egian bezala. Partaideek 

soinean txapa bat eta alboan 
koaderno bat eraman dute, 

eta bertan idazten ari dira 
izandako esperientzia: «As-
tero kuadrilla batzuek hartu 
dute konpromisoa, dinami-
karen txapa jantzita; eta, 
tartean, eragileren bat ere 
ibili da: futbol taldekoak, 
dantza taldekoak…», dio 
Azpirozek.

Batzar bat egin zuten lehe-
nengo, dinamikaren berri ema-

teko, eta, ondoren, Telp tailer bat 
egin zuten. Tailerra aurretik egin 
nahi bazuten ere, dinamika hasi 
zuten astean bertan egin zuten. 
«Jendea oso gustura atera zen, 
dena praktikara begira zegoela 
esan zuten. Nahiz eta lau orduko 
ikastaroa izan, oso azkar pasa 
zitzaiela zioten, eta benetan era-
bilgarria izan zela», dio Del Cam-
pok.
Bi lagunek argi izan zuten hasiera-
tik dinamikan parte hartuko zutela: 
«Ikusten genuen Añorgan jakintza 
altua izanda ere gaztelerara jotze-
ko ohitura handia zegoela, eta ha-
lako jarduera batek aukera eman 
zezakeela ohiturak aldatzeko. Es-
perientzia hau ez dugu aste haue-
tan geratzea nahi, hasiera izatea 
baizik, Egian bezala. Euskara kale-
ra atera, erabili eta indartzeko», 
gehitu du Del Campok.

EUSKARAeuskara

“Proposamena 
Bagera elkartetik 
etorri zen. Beñat 

Gaztelumendiri esan 
zioten interesgarria 
izan zitekeela Egian 
egindakoa Añorgara 
zabaltzea. Lau lagun 

bildu ginen, eta 
Añorgara egokitu 

genuen”
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Dinamikaren berri zabaltzea nahiko 
erraza izan dela dio Azpirozek: «Ez 
du lan karga izugarririk suposatu. 
Jendeak ongi erantzun du, eta ez 
dugu lan handirik izan auzokoak 
animatzen. Ehun lagun inguruk parte 
hartuko genuen momentuz».

Bizitako esperientziatik ondorio guz-
tiak baikorrak dituzte. Del Campok 
onartu du ohiturak aldatzea zaila 
dela, baina egingarria ikusten du: 
«Egoera batzuk daude sekula bizi 
gabekoak, eta zaila den arren, 
egin daiteke. Adibidez, elkarrizketa 
elebidunak edukitzea. Nik aurretik 
ez nituen sekula eduki, esperientzia 
berri bat izan da, kuriosoa, baina 
egin daitekeena. Gainera, kontura-
tzen zara gehiago ingurukoek zein 
hizkuntza erabiltzen duten».

Ondorio garbi bat atera du Azpi-
rozek: «Bakarrik ezin duzu zure 
ingurua euskaldundu, baina zure 
aukera pertsonal askok beste-
engan eragin handia dute». Be-
harra sortzean dago gakoa Del 
Camporen ustez: «Euskaraz hitz 
egiteko beharra sortu ezkero, 
agian jende gehiagok egingo 
luke euskaraz».

Azpirozen esanetan, elkarrizketa 
elebidunetan luzatzea da zaile-
na: «Elkarrizketa motzak badira, 
erraza da; Jolas Etxeako taber-
nariak, esaterako, ez daki euska-
raz. baina ulertzen du. Badakigu 
kexatu egin zela gazteleraz eska-
tu ziotelako. Hala ere, bi minutu-
tik gora jarraitzea zaila izaten da 
halakoetan».

“Euskaraz hitz 
egiteko beharra 

sortu ezkero, 
agian jende 

gehiagok egingo 
luke euskaraz”

EUSKARA
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2016-04-10 
Añorgak hartuko du 
lekukoa     

Donostiako Egia auzoa. Urtarrilaren 
8tik martxoaren 4 arte auzotarrek 
norbere kabuz eta eragileek astebe-
tez euskara hutsean aritzeko konpro-
misoa hartu zuten. 200 pertsona 
inguruk hartu du parte Egian Euska-
raz Bizi Nahi Dugulako ekimenean. 
Kalera atera dira eta euskaraz daki-
tenei, ez dakitenei, erdizka dabiltza-
nei… Denei argi utzi nahi izan diete 
euskaraz egin nahi dutela. Beldur 
ziren jendearen erreakzioez, baina 
uste baino harrera hobea jaso dute. 
Harritu ere harritu dira, beti euskarari 
eutsita noraino irits daitezkeen ikusita.

Egian Euskaraz Bizi Nahi Dugulako 
ekimenaren sustatzaileen iritziz, “era-
bat aberasgarria izan da hilabete 

eta erdi honetan Egian gertatutakoa. 
Erratzeko beldurrik gabe esan daite-
ke ez dela inoiz horrelako esperien-
tziarik martxan jarri Euskal Herrian”. 
Amaiera ofiziala emateko jaia egin 
zuten martxoaren 12an. Ekimena 
bukatu da, baina auzotar askok 
konpromiso txikiak hartu dituzte eta 
hemendik aurrera betetzen saiatuko 
dira.

Egiak Añorga auzoari pasa dio le-
kukoa. 2.000 biztanle inguru ditu 
eta Donostiako euskaldunenetakoa 
da. Laster herri batzarra egitekoak 
dira eta dagoeneko kuadrillak zirikat-
zen hasita daude.

Donostiako Bagera euskara elkar-
teak ekimena auzo gehiagotara 
zabaltzea nahiko luke. Elkarteak 
ez du auzoetan ekimena anto-
latzeko ardura hartuko, baina bi 

egiteko baditu: batetik, Egiako es-
perientzia kontuan hartuta, hurren-
goei antolaketarako balioko dien 
gida praktikoa idatziko du, eta 
bestetik, auzoek ekimena abiatu 
dezaten sustapena egingo dute..

2016-06-02 
Ostiralean “Euskaraz 
bizi nahi dut” ekimenari 
amaiera emango diote 
añorgatarrek  

Ostiral honetan “Euskaraz bizi nahi 
dut” ekimenari amaiera emango 
diote añorgatarrek. Arratsaldeko 
18:00tan bilduko dira herritarrak 
beraien bizipenak elkarri kontatze-
ko eta ondoren, bideo emanaldia 
egongo da.

albisteak>>

EUSKARA

2016-04-05 
Añorgan euskaraz bizi nahi dugu 
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2016a eta kultura, nahi gabe 
ere nahasten diren bi kontzeptu. 
Kulturaren urtea omen da 
aurtengoan Donostian. Añorgan 

aspaldi hasi ginen kulturari bere 
garrantzia ematen. Guk ez dugu 
emanaldi erraldoirik ekartzen; 
ez daukagu halako baliabide 
ekonomikorik, eta, akaso, horrek berak 
ere lagundu egiten digu kultura beste 
modu batera ulertzen. Añorgan behetik 
gora sortzen baita kultura: antzerkian, 
dantzan eta bertsotan aritzen gara 
astero-asteroko lan isilean; plazer 
hutsez hasitako musika taldeak 
dauzkagu, unea iritsitakoan nork 
bere bidea egiten dutenak. Guretzat 
kultura  Añorga elkartzeko modu bat 
baita; elkarrekin sortzekoa eta elkar 
aberastekoa. Eta aurten ere halaxe 
izan da.

beñat gaztelumendi

KULTURA
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“Ez zait gustatzen bertsolaritza 
beste kultur jarduerentzat 
eredugarritzat saltzea”

2016-01-17 
Kepa Matxain 
ARGIA
“Ajearekin erantzun zitian finala-
ri buruzko galderak. Gutxienez 
burua argi duela erantzun ditzala 

finalaren ajeari buruzkoak”. Inesen 
ahotsa mintzo zitzaidan, ohi be-
zala, aholkuaren eta sermoiaren 
arteko marra fin horretatik. “Hobeto 
pentsatuta, galde iezaiok edozer-
taz finalaz izan ezik. Eraman ezak 

gustura sentituko den toki batera, 
Añorgako mendialde horretan ba-
zaudek makina bat. Zergatik ez 
duk probatzen, adibidez, Lukainka-
tegi erretegiarekin? Bere jaiotetxe-
tik 50 metro eskasera zagok, eta 

Oraindik ez da aparretatik jaitsi, goizegi da Gipuzkoako txapeldun berri izateak zertan eragin 
dion tentuz aztertzeko. Hori jakinda, finalaz ahalik eta gutxien eta bertsolaritzaz ahalik eta 
gehien hitz egiten saiatu gara. Atera diren gaiak: belaunaldi berria, kolektibotasuna edota 

bertsolarien inertziak, besteak beste.

URT16.indd   73 04/07/16   22:32



74

KULTURA KULTURA

badakik zer, lehengoan Jakoba 
Errekondo topatu nian bertan. Hura 
joaten bada toki ona izango duk, 
ziur. Ba al dakik nondik datorren 
Lukainkategi izena? Istorio polita 
duk. Ostiral Santu batez bertako 
Praxku in fraganti harrapatu omen 
zitean lukainka puska bat jaten, eta 
geroztik...”. Gauza gutxi dago be-
larri-ertzeko marmar etengabea bai-
no gogaikarriagorik. Isiltzeko, otoi, 
agindu nion Inesi, baina ez zegoen 
Inesik inguruan. Haren ordez, Be-
ñat Gaztelumendi eta grabagailu 
piztu bat neuzkan aurrean, lehenen-
go galdera noiz egingo zain.  

Munduari kantatzeko zure tokia 
topatu omen duzu txapelketa ho-
netan. Ahots propioa. Nola lortzen 
du hori bertsolari batek?
Bertsoak bi ezaugarri ditu: teknika 
–neurriz eta errimaz osatua– eta 
hor barruan sartzen duzun edukia. 
Lotuta dauden arren, bi lanketa des-
berdin dira. Teknika denok antzera 
ikasten dugu bertso-eskolan: errima 
zerrendak eginez, doinuak lan-
duz... Beti egongo dira bertsolari te-
knikoagoak, baina txapelketan ga-
biltzan guztiok daukagu esan nahi 
duguna esateko gutxiengo teknika. 
Auzia da teknika hori zertarako era-
biltzen duzun. Bertsoa da esan nahi 
duzun hori esaten saiatzea, jakinda 
ez duzula inoiz lortuko, teknikoki ez 
zarelako iritsiko, aukeratzen dituzun 
hitzek ez dutelako esango justu zuk 
buruan zeneukana, hitzek beren 
pisu ideologiko propioa dutelako. 
Txapelketan saiatu naiz une ho-
netan mundua ikusteko daukadan 
posiziotik kantatzen, esan nahi 
nuen horretatik ahalik eta hurbilen. 
Saiatu naiz gaiei ertzak bilatzen, 
pertsonaien larruan sartzen, ahalik 
eta bertso errealistenak osatzen, 
apaingarririk gabeak. Zeure burua-
rekin etengabe borrokan aritzea da 
bertsoa, eta, normalean, zuk gal-
tzen duzu.

Badago, orduan, esan nahi duzu-
nari buruzko aurre gogoeta bat. 
Bertsolaria igaro al da modu intui-
tiboago batean kantatzetik modu 
premeditatuago batean kantatze-
ra?
Zer esan nahi dudan baino gehia-
go da nondik esan nahi dudan. 
Ahalik eta garbien edukitzea mun-
duan non gauden kokatuta, nondik 
ari garen hitz egiten. Bertsotan has-
tean ez dut pentsatzen “mezu hau 
bota nahi dut”. Bertsolariek oro har 
ez dute hori egiten, eta, egingo 
balute, ez litzateke ona. Egia da 
bertsokera aldatzen ari dela: lehen 
bukaerak gehiago kargatzen ziren, 

arrazoi absolutuagoak kantatzeko 
joera zegoen. Orain, diskurtso po-
tolo bat bota beharrean, diskurtso 
horren ertzak bilatzera jotzen da, 
arrazoi maiestatikoak albora utzita. 
Inertziek hor jarraitzen dute, noski, 
eta are indartsuagoak dira txape-
lketan: hainbeste lagun aurrean 
edukitzeak nahi gabe eramaten 
zaitu arrazoi zabalak botatzera, 
ahal den jende gehien kabitzeko. 
Baina arrazoi zabal horien ertzak 
bilatzean ari naiz benetan ondo. 
Hori da gutxitan lortzen dudana, 
eta benetan egin nahiko nukeena.  

Aipatu dituzun ezaugarriak 
orokortu al daitezke, gutxi asko, 
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zure belaunaldira?
Belaunaldi berriak nola kantatzen 
duen ez dakit. Agin Laburuk modu 
batera, Alaia Martinek beste era 
batera... Kritiketan aipatu zen 
Alaiak eta biok antzera heldu ge-
niola kartzelakoari, eta izan daite-
ke, baina plazan nabaritzen dira 
desberdintasunak. Belaunaldiez 
aritzea baino interesgarriagoa da 
bakoitzak bere ekarpena egitea, 
barrura begiratuz eta bertsolaritza 
ikusteko leku desberdin bat topatuz.  

Bertsolariaren ikuspuntutik bai, 
ziur asko, baina kritikariarenetik 
joera orokorrei erreparatzea da 
benetan interesgarria. Kasu isola-

tuetan oinarrituta zaila da kritika-
rako elementuak sortzen.  
Bai, eta Gipuzkoako Txapelketa 
honek eman ditu irakurketa globala-
goak: adibidez, ia ez zaio kantatu 
euskal gatazkari, presoak ez dira 
ia aipatu ere egin. Tematika aldatu 
da, batetik, jarri diren gaiek oso gu-
txitan ukitu dutelako hori, eta, bes-
tetik, gai irekietan –kartzelakoetan, 
esaterako–, bertsolariari hautatzea 
egokitu zaionean, ez duelako hortik 
jo. Aldiz, asko kantatu zaie bikote 
harremanei, familia barrukoei, la-
gun artekoei... Ez da bertsolaritza-
ren kontua bakarrik, gizartea aldatu 
da.

Belaunaldien arteko harrema-
na ulertzeko modua –zaharrek 
gazteei lekukoa pasatzea, mugi-
menduaren jarraikortasuna azpi-
marratzea– eta horrek berarekin 
dakarren kultur teorizazioa –trans-
misioaren ideia, eta abar– oso 
zabaldua eta konpartitua da bert-
solaritzan. Euskal kulturgintzako 
eredu apropos bezala jarri ohi da 
maiz. Iruditzen zaizu beste kultur 
diziplinetara esportagarria dela?
Diziplina bakoitzak du bere kodea. 
Bertsolaritzaren kodea oso apro-
posa da transmisio horretarako, 
sorkuntza prozesua bera elkarba-
natzen dugulako: belaunaldi eta 
mundu ikuskera oso desberdineko 
jendea gabiltza oholtza berean, 
eta behartuta gaude denon artean 
saioak eraikitzera. Bestalde, bert-
solaritza ezin da beste hizkuntza 
batean egin, euskaraz izan behar 
du derrigor, eta horrek ere asko 
errazten du. Bertsolaritza eredutzat 
jartze hori ez dut uste guregandik 
datorrenik, nik behintzat ez dut 
horrela bizi. Are gehiago, ez zait 
gustatzen bertsolaritza kultur eredu 
esportagarritzat saltzen denean, 
ez zaidalako iruditzen hala behar 
lukeenik. Diziplina bakoitzak bere 
erara funtzionatu behar luke, bere 
kodeen arabera, bere beharren 
arabera. Uste dut diziplinen arteko 
zubi gehiago eraiki behar geni-
tuzkeela, eta horretarako ez da ona 
inor eredu bezala jartzea.

Finalaren osteko elkarrizketetan 
asko azpimarratu duzu bertso-
laritzaren balio kolektiboa, beti 
konnotazio positiboz. Bururatzen 
zaizu kolektibotasun horrek izan 
dezakeen arriskurik?
Kolektibo izateak badu arriskua 
politikoki zuzenera erortzekoa, edo 
mugimendua jartzekoa sortzaile 
bezala izan ditzakezun asmoen 
gainetik. Dena dela, kolektibota-
suna eta norberekotasuna lotuta 
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doaz beti. Bertsoa ez da kolektiboa 
bakarrik. Nik, adibidez, oso intimo-
ki bizi dut bertsoa, nire esperientziei 
oso lotua. Baina bertsolaritza zer-
bait pertsonal bezala ulertzea ere 
ez da zuzena, hankamotz geratzen 
da mugimendurik gabe. Ilunben 
7.000 lagun hunkitzen direnean, 
ez dira soilik hunkitzen entzun duten 
bertsoa barruraino iritsi zaielako, 
baita ere seguru asko lau urtean 
ez dutelako aukerarik izan halako 
nukleo batean biltzeko, euskara hu-
tsezko ekitaldi batean. Ezin dira bi 
gauzak bereizi. Bertsogintza ezin 
da ulertu bertsolaritza gabe.

Bertso batek, ona izateko, bes-
teak beste entzulearengana iritsi 
behar duela esan izan duzu. Ent-
zulearengana iristeko modu asko 
daude, ordea, eta horietako bat 
izan daiteke hura deseroso sen-
tiaraztea, bere balioak eta usteak 
zalantzan jartzen saiatzea. Irudi-
pena daukat ez dela hainbestetan 
hartzen bide hori.
Batzuetan zaila da barruko iner-
tziei aurre egitea. Bertso on batek 
erabaki hori du barnean, ea ber-
tsolaria gai izan den aukeratzeko 
publikoak eroso entzungo duen 
zerbait kantatu nahi duen ala zer-
bait deserosoa. Erabaki hori inert-
ziaz hartzen denean nabarmen 
gelditzen da. Bururatzen zaizkit, 
hala ere, une deserosoen adibide 
batzuk: 1997an, Donostiako Be-
lodromoan, Jon Maiari eta Unai 
Iturriagari jarri zieten gai bat, gu-
txi gorabehera zioena: “Zuek bi 
neska zarete, orain arte oso lagu-
nak. Orain, ohartu zarete lagunak 
baino zerbait gehiago zaretela”. 
Gaia entzundakoan publikoa ba-
rrez hasi zen. Jon Maiak lehen 
bertsoa bukatu zuen esanez “ez 
dut ulertzen zergatik ari zareten 
denok barrez”. Badago hor bide 
bat bertsolaritzarentzat: kilimak 
eragiten saiatzea, eraikitako ideia 

batzuk kolokan jartzen saiatzea. 
Ahalegindu behar genuke horre-
tan, beti ere kontuan edukita gaia 
entzun eta hamar segundotara hasi 
beharra dagoela kantuan. Baina 
badaude kasu gehiago. Ez dut 
uste, adibidez, Maialen Lujanbiok 
BECen gauza erosoak kantatu zi-
tuenik gai gehienetan.

Ziur asko azken urteotan ahots de-
seroso nabarmenenak feminismo-
tik etorri dira. Haiek ausartu dira 
komunitate baten balioak hankaz 
gora jartzen, asko oso deseroso 
sentiaraziz.
Bai. Gauza asko daude birpent-
satzeko: adibidez, gizonok tratu 
txarrei buruz kantatzen dugunean 
emakumearen larrutik egin ohi 
dugu beti. Beti gizonetik kantatzen 
dugu, eta emakumetik aritzea jus-
tu biktima garenean, “emakumea” 
eta “biktima” lotuz, arriskutsua 
iruditzen zait. Kartzelako batean, 
interesgarria litzateke gizon batek 
tratu txar emaile baten paperetik 
kantatzea. Nola pasa zara kolpe-
tik halako zerbait egitera? Botere 
harreman hori nola eraiki duzu? 
Noski, hori hiru bertsotan azalt-
zeko oso ona izan behar duzu –
Unai Iturriagak egin zuen BECen 
2009an–. Hor espektro handi bat 
zabaltzen da kantatzeko. Bidea 
urratzeko, ordea, zeure buruare-
kin oso seguru egon behar duzu. 
Zalantzak baldin badituzu ea gai 
izango zaren hiru bertsotan hori 
egiteko, zaila da hortik jotzea. 
Balio handiko ahalegina litzate-
ke, baina jaialdi batean egiteko 
errazagoa. Jaialdietan aurpegiak 
ikusten dituzu, badakizu noraino 
jarrai dezakezun tenkatze ho-
rretan. Txapelketako hasierako 
sentsazioa beldurra izaten da, ez 
erortzen saiatzea, eta hortik zaila 
da deserosotasuna bilatzea. Baina 
badaukat gogoa saiatzeko. Segur-
tasun hori bilatu nahi nuke.

“Gauza 
asko daude 

birpentsatzeko: 
adibidez, gizonok 

tratu txarrei 
buruz kantatzen 

dugunean 
emakumearen 
larrutik egin 

ohi dugu beti. 
Beti gizonetik 

kantatzen dugu, 
eta emakumetik 

aritzea justu 
biktima garenean, 
‘emakumea’ eta 
‘biktima’ lotuz, 

arriskutsua 
iruditzen zait”.
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2015-10-28 
Gazte asanbladak 25 urte

Aurten dira 25 urte Añorgako Gaz-
te Asanblada sortu zela, eta laster 
izango da ospakizun eguna, aza-
roaren 21ean. Horretarako, egitarau 
oparoa antolatu dute asanbladatik 
igarotako belaunaldi desberdinetako 
kideen artean.

2015-10-29 
Hamabost urte betetzen ditu 
aurten Museum Cementos 
Rezolak eta ospakizunetan 
murgilduta dago

Hamabost urte bete dira aurten Mu-
seum Cementos Rezolak ateak ireki 
zituenetik. Horregatik ospakizunetan 
bete-betean sartuta dago Añorgako 
Museoa.

Urriaren 17an hasi ziren frontoian 
eginiko Arkitektura tailer Artistikoare-
kin, haur ugari hurbildu zen Mausha-
us-ek antolatutako fabrika tailerrera.

Urriaren 17an, berriz,  Orfeoi Gaz-
teak emanaldia eskaini zuen elizan.

Urriaren 28an, joan den asteartean, 
“arcVision Prize, Emakumeak & Ar-
kitektura erakusketa inauguratu zen. 
Jende ugari etorri zen Añorgara, 
hainbat instituziotako ordezkariak tar-
tean, Donostiako alkate Eneko Goia, 
besteak beste. Erakusteka datorren 
otsailaren 27 arte egongo da ikus-
gai.

Datorren larunbatean, Urriak 31an, 
bertako taldeen emanaldiak izango 
dira. 17:30ean Arkaitz Añorgako 
Dantzariak arituko dira frontoian 
dantzan. Gero, 19:00etan, Bert-

so Saio Musikatua izango da Mu-
seoan. Beñat Gaztelumendi, Ane 
Labaka, Asier Azpiroz eta Izarne 
Zelaia bertsolariak arituko dira Haritz 
Casabal gaijartzailearen agindueta-
ra, Eneko Sierrak eta Ixak Arrutik sa-
xoa eta gitarra jotzen duen bitartean.

Azaroa eta Abendua bitartean, 
Zine Ziklo Dokumentala Post-indus-
triala izango da Añorgako Zinean, 
ekintza hau 2015 Ondare Indus-
trialaren Nazioarteko Urtearen ba-
rruan, Donostiako Arkitektura Goi 
Eskola Teknikoarekin elkarlanean 
aterako da aurrera. Honako doku-
mentalak eskainiko dira: Azaroaren 
18an 12:45etan “Añorgatarrak II” 
eta 13:15etan “Oda a la fábrica 
abandonada”. Abenduaren 2an 
12:45etan “En Construcción” eta 
14:45etan “Pasaiako dokumentala”.

Antolatzaileek auzotar oro gonbidat-

zen dute ospakizun ekintzetan parte 
hartzera.

2015-12-20 
Gipuzkoako Bertsolari 
Txapelketa irabazi du Beñat 
Gaztelumendik

Buruz burukora Alaia Martinekin iritsi, 
eta Gipuzkoako Bertsolari Txapelke-
ta irabaztea lortu du Beñat Gaztelu-
mendik. Bere hirugarren txapelketa 
zuen Añorgako bertsolariak, eta Illun-
ben kartzelako on bat egiteko go-
goz zegoela adierazi zion Irutxuloko 
Hitzari, finalaren aurreko egunetan. 
Helburua lortu zuen, buruz buruko 
saioa iritsi zenean, bere “plaza ma-
gikoan”. Hala, Inaxi Etxabek jantzi 
zion Gaztelumendiri ongi merezitako 
txapela, 7.000 lagunen aurrean, 
atzo arratsaldean.

KULTURAKULTURA

albisteak>>

2015-12-27 
Andoni Unsainek egina da Euskal Herriko txistorrarik 
onena     

Andoni Unsain añorgatarra Zarauzko Precocinados Gesalako par-
taidea da eta  Precocinados Gesalaga, Ordiziako Euskal Herriko 
txistorra XVIII txapelketako txapelduna izan da.
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“Elkartearekiko konpromisoa 
sendotu da jokalariengan”

Bi urte dira Futbolaren ardura 
hartu zenutela. Nola izan zen?
Oier Berra: ez zen egoera erreza 
izan. Kargua eskaini zidatenean 
zalantza ugari izan nituen baina 
urteetan zehar Añorgarekiko har-
tu nuen konpromisoak bultzatu 
ninduen proiektu berri honetan 
sartzea.

Ion Zabaleta: Alde batetik gaur 
egun dugun proiektua aurrera 
eramateak ilusioa pizten zidan 
bizitza futbol munduan eman os-
tean nire ikuspuntua txertatu nahi 
nuelako Añorgan, eta horretarako 
aukera eman zidaten. Bestetik, 
Hernaniko futbol taldea atzean 
utzi nuen zortzi urte igaro eta 

gero bertan lagun ugari utzi nitue-
larik.
 
Zertan aldatu da Futbol atala?
O: Esan dezakegu genituenak 
baino talde gehiago ditugula 
gaur egunean, eta horrek bidera-
tu du gaur egunean beste baliabi-
de batzuk edukitzea eta jende 

Puntual agertu zaizkigu Oier Berra eta Ion Zabaleta. Lehena, Zuzendaritza Batzordeko Futbol 
ataleko kide da eta bigarrena Kirol Zuzendaria dugu. Bi urte igaro dira Futboleko ardura hartu 

zutela, eta balantzea egiteko eskatu diegu.

kirolakirola
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gehiagorengana iristea. Horrez 
gain azken bi denboralditan arlo 
guztietan lortutako emaitzen bi-
dez Futbol atalak aurrera pausoa 
eman du.
Z: Planteatutako proiektuan me-
todologia berria sortu genuen 
eta bertan pertsona kualifikatu 
gehiago sartuz eguneroko lana 
hobetzera bultzatu du. Lan honek 
bere fruitua eman duela esan de-
zakegu harrotasunez. Dena den 
garrantzitsuena kirol arlotik kanpo 
egin diren lorpenak aipatuko ni-
tuzke, Elkartearekiko atxikimen-
dua sortu da eta Futbol atalean 
dauden partaide orok bere sentit-
zen ditu Klubeko beste taldeetako 
emaitzak ere. Adibidez, bigarren 
mailako nesken finalean lortutako 
giroa ederra izan zen eta jende 
askoren oroimenean gordeko da.
O: Ionekin guztiz ados nago eta 
gaur egun Futbolean dugun giroa 
ezin hobea dela gehitu behar dut.
 
Historikoki pisu handia izan du 
nesken futbolak Añorgan. Gaur 
egun ze pisu du zuen egituran?
Z: Ardura handiko atala da nire 
ustez, historikoki izandako lorpe-
nengatik. Orain berriz, Errealak 
lehen mailako taldea duenez 
erreferentzi bezala hartzen dugu 
gure oinarrian dabiltzan jokala-
riak bertara iristeko aukera izan 
dezaten. Sartu nintzenetik bi ata-
letan baliabide berdinak eskaint-
zen dizkiegu.
O: Konsziente naiz nesken atalak 
pisu handi duela Añorgan, eta 
gainera uste dut izaten jarraitu 
behar duela. Beti esan izan dut 
Añorgako neskak bertako altxo-
rra direla, eta atal hau zaintzen 
jarraitzeak garrantzi handi du 
niretzat.
Z: Azken Euskal Kopa irabazteak 
Añorgak emakumeen futboleko 
erreferente izaten jarraitzen due-
la baieztatu du.

O: Uste dut Gipuzkoa mailan 
azken urteetan emakumezkoen 
lizentzia federatibo kopurua 
etengabe hazten ari dela eta 
horrek parekidetasunaren bidean 
laguntzen du.
 
Mutilen erregional taldea be-
rreskuratu zenuten. Zein izan da 
bere ibilbidea?
O: Duda handiak nituen talde 
honen berreskurapenean, baina 
izan duen ibilbidea kontuan har-
tuta, esan dezaket elkarlanean 
hartutako erabakia zuzena izan 
zela, izan ere mailaz igo eta 
Gipuzkoako Txapelketa iraba-
zi zituen eta aurten denboraldi 
duin eta polita egin du. Horrez 
gain kontuan hartu behar dugu 
taldean ari diren jokalariak etxe-
koak direla eta jubenilen jarrai-
kortasuna bermatzen dela.
Z: Guztiz ados Oierrekin. Niri 
suertatu zitzaidan taldea gidat-
zea eta Añorgarako nahi du-
dan talde izaera ikusi dut talde 
honengan. Ohore bat izan zen 
horrelako taldea zuzentzea.
 
Elkarteko atal guztiak hartzen 
ditu euskara proiektuak. Uda-
laren partaidetza zuzenarekin, 
euskararen aldeko apustua egin 
zuen AKKEk. Futbol arloan zer 
egiten duzue konpromiso horren 
baitan?
O: ilusio eta gogo handiz eut-
si genion proiektuari eta berak 
duen garrantzia helarazi nahi 
izan diegu Elkarteko arduradun 
ezberdinei. Berau aurrera era-
mateko ezinbestekoa izan da 
hauen konpromisoa, eta lerro 
hauen bitartez eskertu nahi ditut. 
Gainera, aurten, proiektua talde 
ia guztiekin jarri dugu martxan 
eta lortutako emaitzak oso posi-
tiboak izan dira. Dudarik gabe 
Klubak aurrera egin behar du 
proiektu honekin, honelako eki-

Oier Berra: 

“Konsziente naiz 
nesken atalak 

pisu handi duela 
Añorgan, eta 

gainera uste dut 
izaten jarraitu 

behar duela. Beti 
esan izan dut 

Añorgako neskak 
bertako altxorra 
direla, eta atal 
hau zaintzen 
jarraitzeak 

garrantzi handi du 
niretzat.
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menek bihurtzen baitute Elkartea 
berezi.
Z: egia da proiektu honen ba-
rruan egonda gauza gehiago 
egin daitezkeela eguneroko 
lanean gabiltzanen artean. Ba-
dakit futbolean hitz tekniko asko 
erabiltzen ditugula eta euskarat-
zea prozesu zaila eta luzea dela, 
baina hitz horiek euskaraz era-
biltzea ohitura bihurtu nahi dugu. 
Erreferente garen entrenatzaileek 
euskaraz egiteak, eurentzako 
aisialdia dena euskara hutsez 
egiten laguntzen du, eta horrela, 
bizitza euskaraz egitea posible 
dela azaleratzen laguntzen dugu-
la uste dut.
Eta hemendik aurrera zer?

O:  Nire kasuan hau izan da 
Zuzendaritza Batzordeko kide 
bezala egin dudan azken ur-
tea. Futbol arduradun moduan 
egin dudan etapa hau itxiko dut 
beraz, baina futbol egituraren 
barruan jarraituko dut lanean. 
Gainera errelebo naturaletan si-
nesten dut eta horrelako aldake-
tak beharrezkoak direla sinetsita 
nago etengabeko hobekuntza 
nahi badugu behintzat. Ez dut 
dudarik Klubean bertan jende 
oso prestatua dagoela ardura 
hori hartzeko eta horrek nolabai-
teko lasaitasuna ematen dit.
Z: Añorga lehen mailan ikusi arte 
ez dut moztuko bizarrik!
O: Jajajaja

kirolakirola

Ion Zabaleta:

“...kirol arlotik 
kanpo egin 

diren lorpenak 
aipatuko nituzke, 

elkartearekiko 
atxikimendua 

sortu da eta Futbol 
atalean dauden 
partaide orok 
bere sentitzen 
ditu Klubeko 

beste taldeetako 
emaitzak ere.”
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2015-11-12 
Añorga KKEko hiru 
futbolari Espainiako 16 eta 
17 urte azpiko selekzioen 
deialdian

Añorgako emakumezkoen lehen 
taldeko jokalariak diren Nerea 
Eizagirre Lasa eta Saioa Martinez 
de Olcoz Fuentes estatuko emaku-
mezkoen 17 azpiko selekzioaren 
deialdian sartu dira. Las Rozaseko 
Futbol Hirian, datorren azaroaren 
16 eta 18 bitartean, burutuko di-
ren entrenamenduetan parte har-
tuko dute.

Han izan da aste honetan ere, 

emakumezkoen Ohorezko Kadete-
ko jokalaria den Amaiur Sarriegi, 
estatuko 16 azpiko selekzioaren 
entrenamenduetan.

Klubetik zorionik beroenak eskaini 
nahi dizkiegu hiru jokalari hauei, 
Añorga KKE- ren izena estatu mai-
lara zabaltzeagatik eta bertan 
egunero egiten den lana saritzea-
gatik.

2015-11-28 
Mattin Matxain, 
Gipuzkoako txapelketako 
azpitxapeldun

Mattin Matxain Gipuzkoako 
Txapelketan azpitxapeldun gelditu 
zen atzo, Usandizagarekin batera 
Alegian jokatutako finalean Expo-
sito eta Arangurenen aurka 22-7 
galdu ondoren. Bikote gorria na-
gusi izan zen hasiera hasieratik 
eta urdinak, saiatuagatik, ez zuen 
partiduan sartzeko aukerarik ere 
izan. Usandizagak eskuin eskua 
zeharo minduta hasi zuen parti-
dua, eta horrek zeharo baldintzatu 
zuen partidua, Aranguren jaun eta 
jabe izan baitzen atzean. Ma-
txain jokoan airez sartzen saiatu 
zen arren, aurkariek menperatu 
zuten partidua. Gutxienez, Euskal 
Herriko txapelketarako sailkatzea 
lortu dute

kirolakirola

albisteak>>

2016-06-12 
Bigarren mailako neskak Euskal Kopako txapeldunak Eibarri penaltietan irabazita
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Bai, Amassorrainena 
da erru guztia. Ume-
tako txandal haiena, 
belaun urratuetan pe-

gatinak bata bestearen atzetik 
jarri eta zuloak estaltzen geni-
tuen garai haiena; Aubixako 
bidaiena, eta Mallorkakoena, 
eta Pagoetakoena, eta Uliakoe-
na, eta Hondarribiakoena, eta 
Bertizkoena; eta “Amassorrain, 
Amassorrain, Amassorrain hobe-
rena” eta gaur egun kantatzeak 
lotsa ematen digun abestiaren 
bigarren zati horrena; eta ne-
guko izotzetan patinatze-pista 
bilakatzen zen futbol zelaiko 
area harena; eta Firestonetik 
jaisten zen zakur beltz iletsu 
zorritsu eta gaizto harena; eta 
Olinpiadetan talde beltzak ur-
tea joan eta urtea etorri egin-
dako tranpena; eta Argitxorena; 
eta Santo Tomasetan ikastolako 
sarreran hedatzen zen gaztaina 
erre usainarena; eta udazke-
neko festarena; eta udaberriko 
festarena; eta Juliaren pure eta 
tortilla eta baina eta San Jakobo 
eta oilasko gozoena; eta por-
txeko sabaian zintzilik zeuden 
eskailera haiena; eta ikastolako 
kurtso bukaerako afarian lapur-
tutako lehendabiziko sagardo 
botila haiena; eta abenduan 
agertu eta, Olentzeroren antza 
harrigarria izan arren, umeokin 
haserre bizi zen gizon harena; 
eta Popoxena; eta psikomotrizi-
tate gelarena; eta Mari Karme-
nek idazkaritzan prestatutako 

mantzanilena; eta Bakarnerena 
eta Marianena eta Anarena eta 
Mari Joserena eta Izaskunena 
eta Arantzarena eta Manolirena 
eta Garbiñerena eta Lourdesena 
eta hain haurtzaro zoriontsua 
oparitu ziguten haiek guztie-
na; gure haurrak ere guk ikasi 
genuen gela haietan ikastera 
eraman gintuen lotura hau sor-
tu ziguten haiena, gure haurrek 
biharko ikastoletan Añorgako 
izenak behintzat ikas zitzaten; 
Añorga bizitzeko modu berezi 
hau erakutsi ziguten haiena da 
errua; orain festak iritsi eta bon-
boari heltzen diogu, eta musika 
darigu gorputzeko guruin guztie-
tatik, eta maitasunez begiratzen 
diogu elkarri, Davidek kamerari 
bezala, adibidez, eta auzoa 
dastatu, usaindu, ikusi, jan, 
irentsi egin nahi dugu Jokinen 
aho zabalduaren antsietate, gri-
na eta zoramen horrekin guztia-
rekin; maite dugulako porlanez 
beteriko plaza eder hau; guk 
eraikitzen dugunak eraikitzen 
gaituelako gu ere, eta mundua 
ederra delako, lagun honez 
eta prekarioki garbitutako plas-
tikozko edalontzietatik (urtetik 
urtera “zuritoa” eta “kaña” no-
raino diren markatzen duten ma-
rrak zentimetro pare bat behe-
rago dauzkatenak, dena esate 
hasita) ikusten dugunean. 

Bai, Amassorrainena da erru 
guztia.  
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