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LARUNBATA 7 
KUADRILEN EGUNA 
 
08:00  Oilasko biltzaileak
 auzoan zehar  
09:00  Añorgako IV Kross Herrikoia 
09:30  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 
17:00  Frontenis txapelketaren finala 
18:00  Pilota Goxoa txapelketaren finala  
19:00  Zementonen jaitsiera 
19:10  Bandera igoera
19:30  Kontzertua GABEZIN 
21:00  Bokatak frontoian
ONDOREN Kontzertua RUKULA
00:00  Kontzertua GABEZIN
03:00  Labezomorro erraldoia 

IGANDEA 8 
JUBILATUEN EGUNA 
 
10:00  Jose Manuel Iribar IV 
memorialaren finalak  
11:30  Meza nagusia
12:15  GURE KABIA abesbatzaren 
emanaldia elizan
13:00  Jubilatuen Batzar Nagusia 
14:00  Jubilatuen adiskidetasun bazkaria
17:30  ARKAITZ dantza taldearen emanaldia

OSTEGUNA 12 
SORPRESA EGUNA
 
17:00  Kajen jolasa eta kukaña
18:00  Erraldoi eta buruhandiak 
19:30  Sardina jate herrikoia  
eta sagardo dastaketa
22:00  Sorpresa jaialdia 
01:00  Karaokea gaztetxean

OSTIRALA 13 
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  FAN & GO musika taldearen emanaldia 
20:00  Haurren mozorro festa 
21:30  Orikiz mozorro festa (Bikingoak)
23:00  Kontzertua FAN & GO

LARUNBATA 14  
GAUPASA EGUNA
 
10:00  Erraldoi erakusketa 
11:00  Kalejira erraldoi eta buruhandiekin 
12:30  Erraldoien iritsiera  
(ekitaldia futbol zelaian) 
14:30  Erraldoien bazkaria 
17:00  Ginkana haurrentzat
18:00  Buruhandiak
19:00  Txaranga 
20:00  Zezen suzkoa  
23:30  Kontzertua frontoian  
TREMENDA JAURIA
00:15  Kontzertuak gaztetxean.
 TONY ROCKET eta PELAX

IGANDEA 15
AÑORGA KKE EGUNA

10:00  Bolo tiraketa
10:00  Haurren bolo tiraketa
11:30  Tiroz karabina txapelketa 
12:00  Azoka solidarioa 
12:00  Bakailao lehiaketa 
 eta sagardo dastaketa
13:00  Sari banaketak frontoian (Bolo tiraketa, 
tiroz karabina txapelketa, argazki lehiaketa eta 
bakailao lehiaketa)
14:30  Elkarteen arteko
 bazkaria Jolas Etxean 
17:00  Emakumezkoen Barasa
 Altzariak pilota
 txapelketaren finala 
18:00  Jolas Etxea LXIV pilota
 txapelketaren finalak
19:00  Salbea 
19:30  Erraldoi eta buruhandiak 
21:00  Bokatak Jai Batzordearen alde

ASTELEHENA 16  
KARMEN EGUNA
 
09:00  Diana Añorga Txikira
11:00  Meza nagusia
13:00  Herri soka dantza
18:00  Brokel zikloa 
19:00  Bertso eskolako gazteen saioa
22:00  Bandera jaitsiera

UZTAILAK 7, 8, 9, 13, 14, 15, ETA 16

AÑORGAKO FESTAK
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ELKARTEAREN
AGURRA

Iritsi dira Karmenak beste urte batez. Joan 
ziren hostoak, hotzak eta euriak; eta iritsi 
dira eguzki eta jai giroak. Beste urte batez 
Añorgako Elkartearen eskutik, añorgata
rrekin elkarlan estuan, etorri  dira festak 

ekintza, jan eta edariz lagunduak. 

Aupa Añorga! Udarekin eguzki gutxi baina, gu
txienez iritsi dira Karmenak, Añorgako eragile 
askoren artean gustu handiz prestatutako fes
tak ospatzeko garaia. Lagun artean eta familia 
giroan egun atseginak pasatzeko momentua. 
Horrekin batera, urteari errepaso bat emate
ko momentua ere iritsi da. Hala ere, errepasoa 
baina gehiago etorkizunera begira jarri nahi 
dugu.

Pasa den abuztuan, Jolas Etxeako jabe aldake
ta izan genuen eta, arazo batzuk tarteko, aste 
betez itxita eman zuen soziedadeak, momen
tu txarrak pasa genituen. Lehendik kontratu 
finkoarekin zeuden langileen subrogazioa 
gure gain gelditzen zela jakin genuen aldake
tak eman behar zuen baina bi egun lehenago. 
Hainbat negoziaketa eta urduritasun ondoren 
kosta zitzaigun baino lortu genuen Kepa Mi
randak Jolas Etxea irekitzea eta oso pozik gau
de hartu duen martxarekin.

Bestetik, lehengo urtean Elkartean hasi genuen 
lan egiteko modu berriari sendotasuna eman 
nahi izan diogu. Horretarako, Eneko Ferradas 
gerente lanak burutzen aritu da eta bere lana 

aurrera ateratzen ari da, ziur gaude lan egite
ko modu honek bere fruituak emango dituela. 
Honez gain, aurreko urtean egin behar izan 
genuen inbertsioak, frontoiaren estalpeak, ez 
digu aukera askorik ematen gauza berri han
dirik egiteko, nahikoa lan dugu orain artekoa 
mantentzeko eta ditugun zorrak aurrera ate
ratzeko.

Aipatu behar da Elkartean aspalditik egin be
harreko lan bat martxan jarri dugula, hurren
go kurtso hasierarako web gune berria izango 
dugu martxan. Gaur egun garrantzitsua da 
web gune eguneratu bat edukitzea eta elkar
teak egiteke zeukan lan hori. Espero dugu 
guztion gustukoa izatea eta guk gure partetik 
interesgarria izan daitezkeen edukiak igotzea.

Azkenik esan, zuzendaritza batzorde honek 
erreleboa behar duela iruditzen zaigula. Jada
nik pasa dira lau urte batzorde hau elkarlanean 
hasi zenetik, nahiz eta bertako asko aurreko 
batzordetik datozen, eta gure zikloa bukatu 
dela iruditzen zaigu. Baina azken urteetan 
gertatu den bezala, ez dugu martxa hartu nahi 
duen talde ez pertsonarik aurkitu. Badakigu 

errespetua eman dezakeela, batzuei lan asko 
dela irudituko zaizuela, baina beste gauza asko 
dira baita ere. Añorgaren eta añorgatarren alde 
lan egitea, gure komunitate honen alde lan egi
tea; lan eraginkorra, asetzen duen lana da eta 
esker onekoa da askotan. Lan egiteko gogoaz 
gain gauza gutxi behar da, gainontzeko prak
tikarekin eta batzordekideekin batera ikasten 
da. Guk egin badugu zuk zergatik ez?

Bukatzeko, ezin ditugu aipatu gabe utzi elkar
tetik kanpo lanean ari diren beste eragile ba
tzuen lana. Añorgan, epe motzean, aldaketa 
asko datozela aurreikusten dugu eta elkarte 
hauek lan garrantzitsua egiten ari dira aldaketa 
guzti hauen plangintzen gainean. Hau dela eta 
auzoko eragile guztien indar metaketa bat egin 
beharra ikusten da aldaketa hauen aurrean 
Añorgak erantzun bateratu eta indartsua eman 
dezan, historikoki beti egin izan duen bezala. 
Hau dela eta, auzotarroi dei egiten digute indar 
metaketa honetara batzeko auzotarron eskubi
de eta eskumenen alde borrokatzeko garaia 
beste behin iritsi dela eta uste baitugu.

6 7
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E z da denboraldi erraza izan futbol 
sailarentzat aurtengoa, denbora gu
txian aldaketa asko eman dira bertan 
eta hurrengo denboraldiari begira 
atala egonkortzea izango da helburu 

nagusia. 

Hala ere, erraza izan ez den denboraldi batean 
kirol mailan lorpen garrantzitsuak eskuratu 
direla azpimarratu nahi dugu, horren adibide 
Lehenengo Talde Jubenilak lortutako igoera, 
hots, denok amesten genuena, egia bilakatuta. 
Lorpen handia izan da, duda izpirik gabe. 

Bestalde, aipatu  Mutilen Ohorezko Mailak eta 
Nesken Bigarren Mailako taldeek  egindako 
denboraldi txukuna, beste urtebetez maila ber
dinean aritzeko txartelak eskuratuz.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu denbo
raldiaren amaieran geure Kluba utziko duten 
jokalari, entrenatzaile, laguntzaile... guztiei, 
zorterik onena oparoaz eta era berean ongi eto
rria eman datorrenean datozenei! 

NESKEN BIGARREN MAILA  

Bigarren Mailako nesken talde nagusiak al
daketak izanagatik, denboraldi oso txukuna 
burutu dutela esan beharrean gaude. Uda zaila 
izan ondoren, taldeak abuztuaren lehen astean 
ekin zion lanari entrenatzaile talde berriarekin. 
Javier Solchaga lasartear entrenatzaile gaztea 
izan zen aukeratua erronka aurrera eramateko 
eta beste laguntzaileen lan eskergarekin, zo
riontzeko denboraldia egin dute.

Kontuan eduki bigarren mailak zailtasun han
dia dakarrela berarekin gaur egun, izan ere, 
izaera profesionala duten kluben presentzia 
areagotzen ari da urtez urte eta potentzia han
diko taldeen aurka indarrak nola neurtu diren 
ikusteak,  meritua bikoiztu besterik ez du egi
ten. Beste behin ere geure nesken maila oso 
altua izan da eta horren gainetik azpimarratu 
nahi dugu taldeak erakutsi duen bizi poza, bai 
saioak aurrera eramateko garaian baita txape
lketako momentu zailetan ere, talde aparta 
izan direla erakutsiz. 

Denboraldia zazpigarren postu dotore batean 
amaitu dute, emaitza ederrak erdietsiz eta 
partida bat bera ere aldez aurretik galdutzat 
eman gabe, talde lehiakorra izan da eta horrek 
asko balio du!

Hain gustukoa duten Euskal Federazioak 
denboraldi amaieran antolatzen duen kopan 
ere eman dute zeresana neskek, beste behin 
ere finalera iritsiz eta bertan Athleticen aurka 
aurpegia emanez, 2 eta 4ko kontrako emai
tzarekin joan ginen etxera, baina inoiz baina 
harroago.

Bada, eskerrak eman nahi dizkiegu jokalari, 
lan talde, guraso eta zaletu orori, datorren 
denboraldira arte guztioi, opor gozoak igaro! 

NESKEN EUSKAL LIGA  

Bigarren taldearentzat ez da denboraldi erra
za izan, luze egin zaie urtea asko kostatu zaigu 
mailari neurria hartzea. Lanak ez ziren xa
murrak geureentzat, taldea oso gaztea izanik 
senior mailako lehen taldeen aurka indarrak 
neurtzea ez ziren erronka makalak eta ondo
rioz, taldeak maila galdu du jaitsiera postue
tako bat okupatuz.

Kirola horrela da, ezin beti nahi duzuna lortu 
eta denboraldiak horrela suertatzen direnean 
onartzea eta egindako akatsez ikastea besterik 
ez zaigu geratzen. Hala ere, geure taldeaz eta 
zuzendu duten arduradunen lanarekin harro 
gaudela oso azpimarratu nahi dugu, beraien 
lana, esfortzua, ilusioa eta konpromisoa han
diak izan baitira. Emaitzek lagundu ez iza
nagatik, azken egunera arte serioski lanean 
jarraitzeak denboraldia zapore gozoarekin 
bukatzea ahalbidetu du eta horrek badu bere 
balioa. 

Mila esker lanerako izan duzuen jarreragatik 
eta orain atseden hartu! . 

NESKEN JUBENILA

Jubenilek denboraldi biribila egin dute eta be
rriro ere erakutsi dute zer mailako pertsona 
eta jokalariak diren. Talde langilea, prestua, 
gaztea, lehiakorra eta  freskoa izan da jube
nila eta horren ondorioz parte hartutako bi 
txapelketetan gailendu dira, lehenik jubeni
len mailan eta ondoren senior mailako kopa 

akke akkefutbola futbola

FUTBOLA
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kuntza nabaria izan dute gainera urtean zehar eta 
etorkizun oparoa daukagula argi dago. Beraien 
multzoan lehenengoak geratu eta gero, bigarren 
fasean kanporaketetarako sailkatu ziren, denbo
raldi polit bat biribilduz. 

Ongi pasa udara! 

NESKEN LEHENENGO INFANTILA D  

Aurrekoen antzera, lehen urtekoak izan diren 
jokalariez osatutako taldea izan da hau ere. Den
boraldia hauei ere ederto joan zaie eta lehen fase
ko multzoan lehenengo postua eskuratu ondoren, 
bigarren fasean kanporaketetarako txartela lor
tzea ez da makala izan. Urtean zeharreko lana ona 
izanda, gustura asko hartu ditzakete oporrak geu
re gaztetxoak, merezitakoak izango baitira. Dato
rren urtean berriro ere F8ko modalitatean arituko 
dira.  Zaindu eta bueltara arte! 

MUTILEN JUBENILA A  

Ez da erraza talde honekin bizitakoa testu 
batean laburbiltzea, ez horixe. Denboraldi ga
lanta egin dute eta datorren urtean AÑORGA 
KKE Euskal Ligan arituko da, dudarik gabe, 
merezi duen mailan. Bada, klubeko sekziotik 
eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen, 
honako arrazoiengatik:

ESKERRIK ASKO aspaldi ez bezala klubeko 
partaide orori disfruta arazteagatik, bai aste
buruetako maila apartagatik, baita eguneroko 
lanean azaldutako prestutasun, konpromiso 
eta bizipozagatik. 

ESKERRIK ASKO taldearen jarraipena zirrara 
eta ilusio handiarekin bizitzea posible egin du
zuelako, denok taldearen partaide ginela senti 
arazteagatik.

eskuratuz (kontuan hartu geure taldea kade
teez osatutakoa dela), beraz, ikaragarria lortu
takoa. Txapelketez aparte, berezia da taldeak 
etengabeko hobekuntzarako duen gosea eta 
horrek egunetik egunera pertsona eta kirolari 
dotoreak izatera eramango ditu, ezbairik gabe. 

Datorren denboraldian senior mailan arituko 
dira hasieratik eta lanerako bide horretatik ja
rraitzekotan, poz handiak ematen jarraituko 
dutela seguru gaude. 

Zorionak neskak, bejondeizuela eta eskerrik 
asko! 

NESKEN  OHOREZKO KADETEA  

Lehen urteko taldea izan da aurtengoan gure oho
rezko kadetea, horrek nagusiagoen aurka lehia
tzera eramaten gaitu eta bertan geure gazteek lan 
txukuna egin dute, etxean sendo aritu dira talde 
indartsuenei kontra eginez eta merituzko lana 
egin dutela argi eta garbi dago.

Horren adibide mailari eusteko arazorik ez du
tela izan dugu. Aurtengoak datozen sasoietarako 
balioko diela ziur gaude eta beraz talde honek ere 
zeresana ematen jarraituko duela jakin, badakigu. 
Lerro hauetatik denak eskertu nahi ditugu hilabe
te luze hauetan egindako lanagatik. 

NESKEN OHOREZKO INFANTILA A  

Urte aparta talde gazte honentzat. Bigarren urte
ko infantila, aurten berrikuntza bezala maila be
rri batean parte hartuz. Bikain aritu dira ligaxka 
txapelketan eta Tolosa liderraren atzetik amaitu 
dute denboraldia, ez da ahuntzaren gauerdiko ez
tula. Gainera, ondoren kopako kanporaketetan ga
raikurra lortu zuten, emozioz beteriko eta Erreala
ren instalakuntzetan jokatutako final eder baten 
ostean. Datorren urtean futbol modalitate berria 
ezagutuko dute, 11koa hain zuzen ere eta horre
tarako prest daude geure neska gazteak, animo! 
 

NESKEN OHOREZKO INFANTILA B 

Aurrekoek denboraldi aparta egin badute, hauek 
ere ez dira atzean geratu. Ligaxka txapelketa au
rrekoen atzetik amaituta, egiaztatu dute maila 
ederra daukatela hauek ere listoia oso oso altu 
ipiniz. Taldetxo honek ere lana erruz egin du 
denboraldi honetan eta berau goraipatzea ere be
harrezkoa da. Hauek ere, datorren denboraldian 
modalitate berrira pasako dira eta ziur gaude bes
teekin batera, poz galantak ematen jarraituko du
tela, animo neskak! 

NESKEN LEHENENGO INFANTILA C  

Jarraian datozen taldeak lehenengo urteko neska
tila infantilak dira, gehientsuenak futbol eskolatik 
eratorriak eta klubeko estrukturan lehen urtea 
izan dutenak, beraz, estreinako urtea izanagatik, 
ederki moldatu dira F8ko modalitatean. Hobe

akkefutbola akkefutbola
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MUTILEN JUBENILA B  

Taldea osatzerako garaian izandako arazoak 
kontuak edukita, benetan pozik eta harro  gaude 
jokalari hauek aurten egindako lanarekin. Hasiera 
latza izan bazen ere, langile eta fin aritu dira geure 
mutilak, zailtasuna erronka bilakatuz eta txape
lketan lehiakortasun handia erakutsiz. Izaera be
reziko taldea da eta horrek momentu zailenetan 
aurrera begiratzea egiten die. 

Lehen faseko multzoan igoera fasea  jokatzetik 
gertu ibili baziren ere, kopan ederto lehiatu dira 
geure mutilak, finalerdietara iritsiz. Datorren 
sasoiari dagokionez batzuk lehen taldeko jokalari 
bilakatuko dira eta besteak bigarren taldean ari
tuko dira, indartsu eta lehen taldean izan ditzake
ten aukerak probesteko asmoz. 

Handiak zarete mutilak!

MUTILEN OHOREZKO KADETEA 

Talde berezia izan da hau ere, izan ere, gauzak 
beltzen zeuden momentuan egoera iraultzeko 
gai izan dira geure mutikoak. Beraiek baino ho
beto ez daki inork zenbat sufritu duten, beti ere 
erraza ez den maila batean emaitzak iristen ez 

direnean. Baina astean zehar gogotsu lan egi
ten jarraitzeak sari potoloa izan du eta bigarren 
itzuli bikain bat burututa, kirol mailari dagoz
kion helburuak beteta geratu dira. Talde jatorra, 
sanoa, eramateko erraza den horietakoa da, hau 
da, ahoan irribarrea mantentzen duten horie
takoa, gustua ematen du saioetan ikusteak.

Zoriondu lan talde osoari, lan handia egin eta 
majo sufritu ondoren merezitako oporrak ditu
zuelako jarraian, berriro ere datorren sasoian 
energiaz lepo etorri gero!

Zintzoak izan, lagunak.

MUTILEN LEHEN KADETEA 

Trantsiziozko urtea izan ohi da lehen urte kade
teena eta horretan aritu dira buru belarri, askotan 
beraien baina zaharragoak zirenekin lehiatzen 
eta datorren denboraldirako prestaketa horretan 
pozik egoteko arrazoiak ez zaizkigu falta. Belau
naldi lehiakorra da hau eta aurrerago datozen 
erronketarako prest daudela argi erakutsi dute. 
Bada, pausoz pauso aurrera doaz bere ibilbidean 
eta gu ere beraiekin bat goaz, bide berdinean.  

Disfrutatu uda!  

ESKERRIK ASKO nola ez eta batik bat jokalariei, 
haietako askoren lehenengo eguna etortzen zaigu 
burura sekzioaren barruan denbora dezente dara
magunoi, a ze oroitzapenak 8 urtetxorekin futbol 
eskolan... izugarria. Gurekin hasi eta gurekin hazi 
zaretelako, ohorea gurea da !! 

Era berean, ondoren gehitu zaretenoi ere gure es
ker ona, denbora gutxiago eraman arren etxekoak 
bilakatu zaretelako, bejondaizuela !! 

ESKERRIK ASKO taldearen inguruan egon zara
ten arduradun ezberdinei. Zuen dedikazioa han
dia izan da (zenbat bilera eta buruhauste asteak 
eta partidak prestatzerako garaian). Denak ezin
besteko bihurtzearen garrantzia ondotxo zeneki
telako eta sortu duzuen lan giro bereziak fruituak 
eman dituelako, zuek gabe ez gindoazen inora. 

ESKERRIK ASKO geure entrenatzaileari, Lande
rri, urte osoan egin duzun lan handiak  merezi
tako saria ekarri dizulako, klubera etorri zinen 
lehen egunetik eskaini diguzunagatik eta zaren 
bezalakoa izateagatik. Orain bideak bereizi arren 
gutako bat izango zarelako, hots, beti gure taldean 
egongo zarelako. Lerro hauetatik zorterik onena 
opa dizugu ibilbide berrian!

Atseden hartu eta zaindu zaitezte lagunok.

MUTILEN ERREGIONALEN 
OHOREZKO MAILA 

Senior taldeak debuta egin du aurten Gi
puzkoako maila altuenean eta etxekolanak 
eginda bukatu du denboraldia. Urtea luzea izan 
den arren, pozik bukatu dugu taldeak eman 
duen mailarekin. Inertzia on bat hartzea ez da 
erraza izaten maila honetan, berdintasun eta 
lehiakortasun handia eta horrek bukaera alde
ra nahi baino sufrimendu gehiago pasatzera 
eraman gaitu, sasoia hamalaugarren postuan 
amaituz.

Denboraldia amaitzeko partida gutxi falta zi
renean, taldean entrenatzaile aldaketa eman 
zen eta horregatik eskerrak eman nahi dizkie
gu Ibor Manzano, Joxerra eta Aritz Aranzaberi 
egindako lanagatik, mila esker benetan.

Taldeari dagokionez, mailan egonkortzea izan
go da helburua datorren urtean eta taldeak ez 
du aldaketa askorik sufrituko, hori bai, igo di
ren gazteek ezinbesteko freskotasuna erantsi
ko diote eta ziur hauen grina ere handia izango 
dela. 

Datorren denboraldira arte!  

akkefutbola akkefutbola
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MUTILEN OHOREZKO INFANTILA  

Ohorezko Infantilak ere amaitu du denbo
raldia aurtengoz eta balorazio positiboa egin 
behar dugu zentzu guztietan. Lehiakorrak 
izateko lan handia egin behar izan duen taldea 
izan da eta aurreneko fase zail baten ondo
ren, denboraldiaren bigarren atalean taldeak 
hobera egin du. Horrek erakutsi digu badoala 
hobekuntzan taldea eta orain maila aldaketa 
horretara nola egokitzen diren ikusi beharko 
da. Ziur ederki moldatuko direla, talde lanean 
txapeldunak baitira! 

Segi horrela mutilak ! 

MUTILEN LEHENENGO INFANTILA  

Hauek ere hobekuntza handia egin dute eta 
urte txukuna egin dute oso. Talde honetan bi 
infantilen adinetako jokalariak izanagatik, ez 
dira kikildu diren horietakoak izan eta futbo
lerako duten zaletasuna handia dela argi eta 
garbi geratu da. Lehen fase bikaina burututa, 
bigarrenean zailtasun gehiago izanagatik, tal
deak berdinberdin jarraitu du lanean, bertako 
giroa ederki mantenduz eta hori ez da erraza 
izaten beti, zorionak beraz. 

Azkenik, klubean jarraitzen dutenei gero arte 
eta izango ez direneri esker handiak. 

Zorte on, mutilak. 

MUTILEN INFANTIL TXIKIA  

Zintzo, jator, langile eta AKKE odolean dara
maten jokalariez osatutako talde ederra da 
lehen urteko infantila. Txikitatik futbol esko
lan aritutako asko daude bertan eta egunero 
ikusten dugu klubari duten begirunea ika
ragarria dela. Azkar hazten ari den taldea da 
hau eta aurten ere modalitate berrira ederki 
moldatu direla esan beharrean gaude eta be
raz, gertutik zaindu beharko dugun taldea da. 
Elkarbizitza sanoa duten jokalariak, lagunak, 
eta lanerako jarrera ezin hobearekin zeresan 
handia emango dute aurrerantzean ere. Segi 

horrelakoak izaten gazteak eta etorkizuna 
zeuena da! 

Ahaztu baino lehen eskerrak eman Asier Sal
guero entrenatzaileari, oso gustura egon gara 
zurekin klubean eta espero dugu zuk ere gu
taz oroimen ona eramatea, hori baina hobe
rik ez baita.  

Zorte on eta Eskerrik Asko Axi!!

MUTILEN ALEBINA 

Alebinek lehen urtea zuten klubeko estruktura 
barruan eta talde fina direla erakutsi dute, giro 
eder batean egoteaz gain. Prestutasun jarrera 
handia eta zentzu guztietan hobetzeko intere
sa dira taldearen ezaugarri nagusiak eta etor
kizunari lasaitasun eta optimismoz begira die
zaiokegula jakin badakigu. Urtea luzea izan da 
hauentzat eta liga txapelketan parte hartzeaz 
gain, txapelketa ezberdinetan ere maila aparta 
eman dutela azpimarratu behar dugu. 

Mila esker ume, arduradun eta guraso zein 
familiarteko guztiei, zuen jarrera bikaina izan 
baita. 

Atseden hartu.

akkefutbola akkefutbola
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akkeSASKIBALOIA

S Urtero bezala, denboraldi hasieran 
taldeen osaketa nahiko gogorra 
izan zen. Azkenean 8 talde egitea 
lortu genuen, 90 jokalari  baino ge
hiagorekin. Urteak pasa ahala zai

lagoa egiten da taldeak betetzea. 

Denboraldia giro atsegin batean igaro dute 
talde desberdinek. Entrenatzaile eta jokala
rien arteko harremana orokorrean oso ona 
izan da, eta ez da azpimarratzeko arazorik 
egon. Emaitzei dagokionez, senior taldeenak 
zeharo desberdinak izan dira. Emakumezkoek 
probintziako 1. mailarako igoera lortu zuten 
Azpeitian jokatutako Final Fourean. Gizo
nezkoak, berriz, 2. mailatik 3. mailara jaitsi 
ziren. 

Junior taldeetan, nabarmentzekoa da neskek 
egindako lana, izan ere, jokalarien erdia lehen 
urtekoak ziren. Mutilei dagokienez, errendi
mendu kategorian jokatu dutenak, aipatzekoa 
da denboraldi hasieran lortutakoa, Euskal Li
gara igotzeko Final Foura jokatu baitzuten. 
Hala ere, ezin izan zuten igoera lortu eta den
boraldiaren bigarren zatian ez ziren espero
tako emaitzak eskuratu.

Kadete taldeetan, azpimarratu beharra dago 
bigarren urteko neskak A1era sailkatu iza
na, bertan errendimendu mailarako igoera 
azken momentura arte borrokatu baitzuten, 
helburua lortu gabe. Lehen urteko neskek ere 
denboraldi ona izan dute, kategoria berri
ra moldatuz eta hobetzen jarraituz. Mutilek, 
jokalari faltagatik urtebete jokatu gabe igaro 
ondoren, denboraldi oso ona izan dute ere, 
jokalari berri askorekin.

Infantil neskek lan bikaina egin dute urte 
osoan zehar, eta haien hobekuntza oso nabar
mena izan da denboraldi amaieran, ikasitakoa 
asko izan baita. 

Amaitzeko, aipatzekoa da saski eskolarekin 
jarraitu izana. Honetan, Aste Santuko kanpu
saren ondoren gazteenentzako aukera bat es
kainiz, 30 umek hartu dute parte. Espero dugu 
datorren urtean ume gehiagok izena ematea, 
beraz denok animatzen zaituztegu saskiba
loiaz gozatzeko eta ikasteko etortzera. 

Eskerrak eman entrenatzaile eta koordina
tzaileei, sekzioak maila honetan aurrera egin 
dezan egindako lana eta esfortzuagatik. Mila 
esker.

Eta eskerrik asko ere sekzioa uzten duten 
jokalariei urte hauetan emandakoagatik

MILA ESKER GUZTIEI.  

Taldeek euren helburuak lortu dituzte: gaz
teenek ikasitakoa barneratu dute, infantilek 
kasu; eta besteek mailari eutsi diote, nesken 
kadeteen kasuan Final Fourrean sailkaturik. 
Nesken junior taldeari dagokiola denboraldi 
txukuna egin dute Final Fourraren atarian ge
ratuta eta mutiletan talde batek Gipuzkoako 
txapela lortu du eta besteak mailari eutsi dio. 
Bukatzeko aipatu mutilen seniorrak kategoria 
salbatu duela bukaera agoniko baten ostean. 

SASKIBALOIA

SASKI ESKOLA

Aurtengoa bigarren urtea izan da Añorga saskiba
loi taldeak saski eskola antolatu duena. Amasso
rrain ikastolan egin dira entrenamenduak eta ha
siera batean 10 haur hasi baziren ere, aste santuan 
egindako kanpusari esker, 30 haurrekin bukatu 
dugu urtea. 

Adin ezberdinetako haurrak izan ditugu bertan 
eta jolas/ariketen bidez, kirol honek dituen bakar
kako teknikak eta talde lana landu ditugu. 

Guretzat garrantzitsua da haurrek kirol hau ere 
ezagutzea eta ume eta gurasoen balorazioek 
erakusten digute bide onetik goazela.

Hurrengo urtean ere saski eskola proiektu hone
kin jarraituko dugu, orain arteko ilusio eta gogo 
berarekin!

SENIOR NESKAK

Ez da denboraldi erraza izan Senior Neskena. Na
hiz eta 15 fitxekin hasi denboraldia, bajak zirela 
eta, jende gutxirekin suertatu zen taldea azarotik 
aurrera. Hala ere, partida gehienak irabaztea lortu 
zuten neskek,  bi partida soilik galduz denboral
dian zehar. Azkenean, nahiz eta finalerdiak galdu, 
helburua lortu zuten; igoera. Zorionak!

SENIOR MUTILAK

Ondo hasi zen denboraldia Senior Mutilen
tzat, erritmo onarekin jolastuz eta pixkanaka 
bere jokoa aurkituz. Baina orduan bajak iza
ten hasi ziren. Jende gutxirekin entrenatzea
ren ondorioak nabaritzen hasi ziren: erritmo 
falta, jokoaren progresio gutxi… Eta horrek 
frustrazioa ekarri zuen taldean, oso ondo hasi 
zen denboraldia, denboraldi kaxkar batean bi
hurtuz.

JUNIOR NESKAK

Urte zaila gure juniorrentzat, bakarrik 9 fi
txekin urtea aurrera ateratzeko erronka au
rrean geneukalako. Hau nahikoa ez balitz gure 
jokalarietako bat lehenengo partidan 2 hila
beterako lesionatu egin zen. Baina jokalarien 
konpromisoari eta kadeteen laguntzari esker 
arazorik gabe egin genion aurre urte hasierari.

Hasieran kostatu zitzaigun lehiaketan sar tzea, 
entrenatzailea jokalariak ezagutzen ez zitue
lako eta jokalari batzuk elkarrekin jolasten zu
ten lehenengo urtea zelako.

Dena den emaitza oso onak lortu genituen, ur
tarrilean amaitu zen ligan hirugarren postua 
lortuaz.
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Entrenamenduetan 5x5 entrenatzeko geneu
zkan arazoak alde batera utzita, oso lan ona 
eraman dute aurrera jokalariek. Beraz ZO
RIONAK neskak, plazer bat izan da zuekin lan 
egitea.

JUNIOR MUTILAK AZKEN 
DENBORALDIA 2107-18

Bi zatitan bana genezake gure aurtengo txanpa. 
Argiak eta itzalak, orekan iraun duen taldea. 
Agian, gure mingainean gelditu den zapore sa
mina argian hasitako urtea itzaletan ezkutatu 
izan delako da.

Argitasunean jakin genuen egoten. Harriturik 
ginen bai barrutik, bai harmailetatik. Taldetxo 
honek ikaragarrizko emaitzak erakutsi zituen 
joko polita, ausarta eta iraunkorra sortuz. Ez ze
goen gelditzerik, ezta entrenatzaileen eskutik! 
Preso ginen erotasunean eta zein kontent! Ima
jina ezin ziren partiduak irabazi genituen, ima
jina ezin ziren paseak esku egokietara heltzen 
ziren magia bezala. Bihotz taupada urduriak, 
izerdiak eta irrifarrak nagusi. Gure taldea euska

di mailan lehiatzeko finaletara heldu zen. Sines
gaitza eta aldi berean, ametsetan soilik dastatu 
genuen gozoki ttikia. Polita da argitasunez ingu
ratzea, polita da egun beltzetan kiroldegira sartu 
izan naizenean eta 12 mutilek eta entrenatzaile 
bikain batek eragin dezaketen pozaz kutsatzea. 

Argiak sortzen du itzala, eta argitasunez itsu 
i tza lean murgildu ginen batbatean. 

Itzalean egonik ikasi genuen. Bizitza gogorra 
ote? Gauza gehiegi ditugu buruan eta agian 
gure itzaletan egotera behartuak sentitzen gara, 
bakardade horrek lagunduko gaituelakoan edo 
inguruan negar malko bat isurtzeak gure ahu
lezia erakutsiko duelakoan. Erran behar dut or
dea, aurten ikusi dudan momentu indartsuena 
mutil hauetako batek pistan isuritako malkoen 
ostean sortu dela. Bertan isurtzea, gordeak izan 
beharrean, hori da argitasuna. 

Bertan hasi ginen argi izpi ttikiak sumatzen gure 
artean, itzalak nagusi ziren bitartean. Denboral
di hasieran eraiki zen talde indartsua noizean 
behin azaltzen zela bakarrik. Irrifar bat utzirik 
gure artean. 

Alferrikoa da talde berdina ez den multzo bati 
berdina eskatzen jarraitzea. Entrenatzaileak 
konturatzen ginen ez zegoela modurik atzera 
bueltatzeko eta dena dela, temati jarraitu genuen 
gure ideiekin talde berria eraiki ordez. Gure hel
burutik urruti gelditu ginela dirudi, helmuga za
paldu gabe. Helmuga zapaldu gabe?

Etapa bat bukatu eta bertze bat hasi. Urte eta 
erdiz mutil talde honek erakutsi didan guztia 
dut gogoan eta ez nuke atzera egingo akatsak 
konpontzeko. Argiak eta itzalak izan dira abera
tsak harreman honetan, horiengatik ez balitz ez 
nintzateke aurkituko orain hau idazten. Saskiba
loia maite dut eta saskibaloiak oparitu didan mo
mentu ederrenetako bat da hau, gogoan izango 
dut beti zalantzarik gabe.

Mila esker!

KADETE NESKAK A

201718ko denboraldia amaitu da kadete biga
rren urteko neskentzat, eta espero ziren hel
buruak  lortu dituzte entrenatzaileen iritziz.

Talde honen helburuak bi eratan bereizi ditugu. 
Alde batetik, sailkapenean laugarren postua lor
tu dute; lehen fasean lehen postua lortuz. Bestela, 
indubidualki zein  kolektiboki zenbait saskibaloi 
teknika bereganatu dituzte (postean jokatzea, 
blokeo direkto/indirekto, presioak gainditzea,...)

Honez gain, entrenamenduetan izan duten 
asistentzia maila onda izan da orokorrean, beti 
baikenuen jokalariek egin beharreko ariketak 
egiteko.

Amaitzeko, entrenatzaileen iritziz giro oso ona 
dago taldekideen artean eta espero dute hurren
go denboraldia gogotsu hastea. AUPA AÑORGA.

KADETE NESKAK B

Lehen urteko kadete neskekin urtea gogotsu 
hasi genuen; gure helburu nagusia, saskiba
loia ikasteaz gain, giro ona mantentzea izan 
da beti. 

Helburua bete dugu, urtean zehar izan duten 
hobekuntza nabaria izan da, horri esker lehen 

akkeSASKIBALOIA akkeSASKIBALOIA
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fasean 4. gelditzea lortu genuen, 2. faserako 
aurkari gogorrak zituen talde batean gure le
kua lortuz.

Emaitzen aldetik hobeto joan zitekeen arren, 
entrenatzaileok oso pozik aritu gara, izan ere 
ez dute partidu bakar bat galdutzat eman eta 
aurre egin diete talde guztiei, hori dela eta bai 
jokalari bakoitzak eta baita taldean lortu duten 
hobekuntzak izugarriak izan dira ere.

Hori dena talde giro ezin hobea izanik lortu 
da, bai zelaian baita handik kanpo ere. Oso 
gertutik jarraitu beharreko taldea da gure nes
ka hauek osatutakoa, urte asko elkarrekin ja
rraitzea espero dugu.

Ahaztu gabe, infantil txikiek emandako la
guntza eskertu nahi dugu, entrenamendu eta 
partiduetara etorriz.

Aupa Añorga!

KADETE MUTILAK

Denboraldi hasiera zaila gertatu zitzaigun, 
jokalariak haien artean erlaziorik ez zutenez 
ezta jokatzeko modua ere ez zuten ezagutzen 
beraz, egoera hori zela eta, lanean hasi ginen, 
gauza zehatz batzuk praktikan jartzen. Hasie
ra batean, bakarkako ariketak lantzen hasi gi
nen, aldiz taldekako lanean bideratu genuen.

Aldiz, zenbait arazo izan ditugu denboraldian 
zehar, denek ez baitzituzten baldintza eta ez
augarri berdinak, beraz, jokalarien artean des
berdintasun handiak argi ziren. 

Lehen fasean, fisikoki gabezia handiak geni
tuen beste taldeetako jokalariekin alderatuta, 
hala ere,  taldeak ez zuen amore ematen eta 
behin eta berriz saiatu ziren.

Denboraldiko bigarren fasean, beste maila 
fisiko batean jokatu genuen non, jokalariek 

praktikan jarri zituzten ordura arte ikasitako 
lanak eta horren bidez, geure helburua lortze
ra abiatu ginen.

Egindako lanari esker, bai entrenatzaileak eta 
baita jokalariak ere lehendabiziko postua lortu 
genuen eta denboraldi hasieratik orain arte
rako aldaketak nabariak izan dira.

INFANTIL NESKAK

Denboraldi hasiera zaila eduki dugu, talde be
rria, entrenatzaile berria… Baina, jokalariak 
nola jolasten duten eta zer landu behar den 
ikusteko balio zitzaidan. Esan behar da, talde 
erdia lehengo denboraldian jolastuak zirela 
maila honetan eta hauek “lider” edo “gidari” 
gisa jardun behar zutela etorri diren jokala
ri berrientzat. Pixkanaka ikusten hasi zen 
jokalarien hobekuntza, batez ere teknika alde
tik (Sarrerak, jaurtiketak, paseak etab…).

Aste santuan Malgrat de Marera joan ginen 
txapelketa bat jolastera, hemen partidu izuga
rriak egin genituen talde oso gogorren aurka. 

Txapelketaren ondoren, berriz denboraldiko 
azken txanpari begiratu behar genion, parti
da oso onak egiten eta jokalarien hobekuntza 
nabarmentzen zen. Oso harro nago talde hau 
entrenatzeaz. 

AUPA ZUEK NESKAK!
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PELOTA

Aurtengo denboraldian Añorgako 
pilota taldeek eman dute zer esa
nik bazter guztietako frontoietan. 
Elkartean sekzio honek aurten ere 
ibilbide luze eta aberatsa izan du.

Asteburu asko eta asko izan dira, ibili diren ki
rolarien lana goraipatzeko modukoa izan da. 

Urteak joan eta urteak etorri, atal honek au
rrera jarraitzen du pixkanaka, gaztetxoenek 
lekua hartzen ari direla esan behar da. 

Añorgako pilotaren etorkizuna bermatua da
goela esan daiteke horrenbestez.

Aurten ere txapel garrantzitsuak  lortuak izan di
tuzte eta horren adibide argienak hauexek dira:

Unai Amianok Infantil mailan lortutako 
txapelak, III Jose Manuel Iribar saria eta Gi

puzkoako lau eta erdikoak izan dira. Julen Or
begozok infantil mailan lortutakoak, III JOSE 
MANUEL IRIBAR sariarena, Gipuzkoako Lau 
eta erdiko talentuena, Errekako lau eta erdi
koa eta Errenteriako binakakoa izan dira. Iker 
Amianok Kadete mailan Herrerako binakako 
txapela eta Errenteriako binakako txapela lor
tu zituen. Eñaut Izetak kadete mailako 63. Jo
las Etxea  binakako txapela irabazi zuen; Aratz 
Olidenek Promesa mailan VI. Evaristo Ayes
taran saria, Dinastia Etxabe saria eta Diario 
Vasco saria.

Txapelik lortu ez duten pilotariak ere ez ditut 
ahaztu nahi egin duten urte ederrarengatik. 

Añorga K.K.Ek antolatzen dituen txapelketak 
ere merezi du goraipatzea.

II. Jose Manuel Iribar saria eta 63. Jolas Etxea 
txapelketa.

akkepelota

III. JOSE MANUEL IRIBAR SARIA

Hilabete ugariko ibilbidearen ostean, finalen egu
na iritsi zen, festak puripurian genituela, eta ber
tako irabazleak  hauexek izan ziren mailaz maila:

Benjaminak
GAMINDE – RAMIREZ  12
IPARRAGIRRE – OTAEGI  16 
Finaleko pilotari onena OTAEGI

Alebinak
ETXEBERRIA – GARTZIA 16
OTAEGI – ZARRABEITIA  2
Finaleko pilotari onena  ETXEBERRIA

Infantilak
I. AMIANO – AZPIROZ  18
MITXELENA – ABURUZA 12
Finaleko pilotari onena  IKER AMIANO

63. JOLAS ETXEA TXAPELKETA 

Kadeteak
IZETA – ALBERDI 22
ARGALUZEA – EGAÑA 13
Finaleko pilotari onena  ALBERDI

Jubenilak
RUIZ DE LARRAMENDI – RUIZ DE LARRAMENDI  10
BIAIN – GARTZIA 22
Finaleko pilotari onena  BIAIN

V. EVARISTO AYESTARAN SARIA 

Erreferente bihurtzeko lanetan, Elite eta Pro
mesa mailako pilotariak ikusi ahal izan ditugu 
Añorgan. Aurten ere lau lurraldeetako pilotariek 
osatu dute kartela, 16 bikote izan dira 8na mai
la bakoitzean, eta esan behar da jaialdi bikainak 
ikusteko aukera izan dugula.

Aurten lehenengo aldiz I. Emakumezkoen eskuz 
binaka Barasa Altzariak saria ere martxan jartze
ko aukera izan genuen Iñigo Izetaren laguntzari 
esker.

Karmen egunean jendetza bildu zen finalak ikus
teko asmoz añorgako frontoian bertan. Lehenik 
nesken partida jokatu zen eta hauek emaitzak:

N. ARAMENDI – L. ETXANIZ 22
I. IBARRA – M. MENDIZABAL 11
Finaleko pilotari onena LEIRE ETXANIZ

Promesak
EXPOSITO – BALERDI12
MURUA – OLIDEN 22
Finaleko pilotari onena  MURUA

Elite
P. LABAKA – OTADUY 22
MURGIONDO – URIZAR 16
Finaleko pilotari onena  PERU LABAKA
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Mikel Maiza: Izen Abizena?
Aratz Oliden Gabirondo 

M. M: Adina?
A.O: 17 urte

M. M: Ikasketak?
A. O: Aurten batxillerra bukatu dut.
Hurrengo urtean Goi Mailako ziklo bat 

egingo dut, kirolarekin erlazionatuta dagoena.

M. M: Zein kirol egiten duzu? 
A. O: Kirol ofizial bezala Esku Pilota egiten 

dut baina horretaz aparte lagunekin edozein 
Kiroletan aritzea dut gustuko.

 M. M: Pilotan zein postutan jokatzen duzu?
 A. O: Atzelari bezala aritzen naiz.
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 M. M: Zein mailatan zaude?
A. O: Jubeniletako azken urtean ari naiz 

aurten.

M. M: Orain arteko lorpenak zeintzuk izan dira?
 A. O: Guztira 14 txapel lortu ditut. Horien 

artean Diario Vasco, Añorgako Jolas Etxea eta 
Evaristo  Ayestaran sariak, Zumaiako Dinastia 
Etxabe, eta Gipuzkoako txapelketa daude.

M. M: Nola joan da aurtengo denboraldia?
A. O: Orokorrean nahiko gustura aritu naiz, 

baina bi final galdu ditut aurten eta espero dut 
Añorgakoa behintzat irabazi ahal izatea.

M. M: Segitzen al dituzu profesionalen partidak? 
A.O: Bai, ahal dudanean ikusten ditut gus

tura.

 M. M: Zein duzu gustukoena?
A. O: Nire pilotari gustokoena Joseba 

Ezkurdia da.

 M. M: Noren posturak gustatzen zaizkizu atzela-
rietan zureak hobetzeko?

A. O: Zabaletak jokatzeko duen naturalta
sunarengatik aukeratuko nuke.

M. M: Zerbait geratu da lortzeko asmotan zeneu-
kana?

A. O: Antiguon jokatzen dudan lehen aldia 
denez bertako txapelketa irabaztea gustatuko 
litzaidake.

M. M: Zorterik onena opa dizuegu Añorga pilota 
eskolaren aldetik Aratz eta orain arte bezala segi 
kirola egiten eta zure lagunen laguna izaten.

 ARATZ OLIDEN 

“Nire familian 
inork ez du jokatu 

inoiz pilotan.” “Nire lagunak 
Orioko futbol 
taldera joan 
ziren eta nik 
ere probatu 
nuen baino 
niretzat 
pilota zen 
gogokoena.”
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MENDIA

Ohiko joerari jarraituz Añorgako 
mendi ataletik zenbait mendi Ibi
laldi antolatu dira 2017 – 2018 kur
tsoan.

2017ko irailean Pirinio aldean ibili 
ginen bi egun: irailaren 23an Astun estaziotik Pic 
de Larry tontorrera igo, eta Chemin de La Matu
re inguruan egin genuen ibilbidea. 24ean berriz 
Lescun herritik Bilare tontorrera igo ginen.

Urrian berriz Ergamendi tontorrera igo ginen 
Irurtzundik eta Goldaratzen bazkaldu giro ede
rrean.

Azaroan Aitzkorri guztia zeharkatu genuen: 
San Adriandik atera eta Sancti Espirituko bi
detik, Aitzkorri, Aketegi, Aitxuri, Iraule eta Ar
belaitz tontorrak igo eta gero, San Adrianera 
itzuli ginen Oltzatik.

Abenduan, eta urteari amaiera emateko Loat
zo eta Uzturre aldean ibili ginen.

Aurtengo negu gogorra kontutan izanik Tutu
rrera egin behar genuen ibilbidea bertan behe
ra utzi behar izan genuen genuen urtarrilean. 
Otsailean berriz Alba Haitz tontorrera igo gi
nen Beartzun herritik.
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Martxoan eskolarteko Ibilaldi neurtua antolatu 
eta martxan jarri genuen Añorga inguruan. Ume 
mordo bat ibili zen Añorga inguruko bideetan.

Apirilean Arantza inguruan ibili ginen: Putzu
beltz urjauzitik Ekaitza tontorra igo eta Men
dieder tontorretik Arantzara itzuli ginen.

Maiatzean Euskal Herriko erdigune geografiko
ra egin genuen ibilbidea beste zenbait mendi tal
deekin Mendian Euskaraz ekimenaren barruan.

Ekainean Orhi mendira joatea pentsatua ge
nuen, bainan asteburu horretan Camille Ex
treme antolatu zuten guk ibili nahi genuen in
gurunean. Plana aldatu eta Jaizkibelek dituen 
altxorrekin ibili ginen gozatzen.

Urtea amaitzeko oraindik zenbait ibilbide hor 
ditugu pentsatuta. Irailean Piriniotara. Urrian 
nahiz eta hasieratik Anbotora pentsatuta egon, 
akaso aldaketak izango dira eta Orhi aldera 

joango gara. Azaroan Saioara eta abenduan 
Adarrara.

Azken garai hauetan mendi federazioa, mendi
zaletasunaren etorkizunarekin nahiko larrituta 
dabil. Gaur egunean dagoen bizi moldearekin 
eta batez ere kirol munduan futbolak daukan 
arrakastak, mendi jardueretatik urruntzen ditu 
gaur eguneko haur asko. Honek zintzilik jar
tzen du geroa mendiari dagokionez. Erronka, 
hilabetean behin asteburu bat libre egotea beste 
jarduerak izan dezaten bere lekua. Foru Aldun
diarekin ari dira horretan.

Mendi atal honetan mendizaletasuna jarduera 
askatzaile bat bezala planteatzen dugu. Hemen 
ez dugu beste kiroletan bezala konpetentzia 
helburu. Gure helburua naturaz disfrutatu eta 
bertan ondo pasatzea da. Ingurunea ezagutu, 
stressa garbitu eta elkarrenganako hariak sen
dotzea da. Animatzen zaituztegu gurekin eta 
mendiarekin ondo pasatzera
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batere kulparik gabe gainera. Baina zer egiten 
dugu  horren aurrean? Ezer ez, isilisilik egon 
beraiek joan arte, eta gero barre egiten dugu 
beraien kontura, bai baitakigu urduritasunaren 
ondorioak izaten direla erreakzio horiek. 

Eta ondorengo orduak ez dira gutxi izaten 
animatzen aritzeko, gure taldekoek gero eta 
karrera luzeagoak egiten baitituzte. Batzue
tan eguraldi hotza, besteetan beroa… Baina 
inguruan kafetxo bat hartzeko aukera dagoen 
bitartean kexurik ez. 

Lasterketa aurrera doan heinean, kirolariak 
nekearen aurrean erreakzio ezberdina izaten 
du baina guztiguztiak animatu behar dira, 
baita umore txarrean dagoena ere. Batez ere 
etxekoa baldin bada. Guztiguztiek eskertzen 
baitituzte animoak. Hala ere, nekatuen doana 
animatu behar izaten da gehien, bere buruari 
aurre egin diezaion eta beste guztiak bezala 
lasterketa buka dezan. Amaitzen ez duenari 

meritua kendu gabe, noski, erretiratzen ere 
jakin egin behar da eta. 

Eta triatloia bukatzean, errugbian esaten 
zaion 3. denbora hori ezin da faltatu. Gure ka
suan, pote batzuk, bazkari edo afariren bat, 
triatloi bakoitzean dagokiona baina ezinbeste
koa, animatzaileak hurrengo triatloira joateko 
aitzakiaren bat behar baitu.  

Aurten aipatzeko triatloiak, animatzailearen 
aldetik ikusita: Iruñeako Halfa, Lanzaroteko 
Ironmana, eta, nola ez, urteroko Aritzaleku, 
asteburu bikaina izaten baita, gure Pakito gal
du badugu ere. 

Eta hau guztia, ez zen gauza bera izango 
konpainia onean joango ez bagina. Beraz, mila 
mila esker nirekin animatzera joaten zareten 
guztiei. Eta nola ez, parte hartzera joaten zare
tenoi. Gora Añorga Triatloi Taldea. Mundialak 
zarete. 
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TRIATLOIA

Triatloia “modan” 
dagoela errealitate 
bat baino gehiago, 
ebidentzia bat da 
gaur egun. Ahoz 

aho dabil jende artean. 
Hau, urtetik urtera 

ikusten dugu, 
hasieran 

gutxi 

batzuen 
mundutxoa zena, 

gero eta zabalagoa ari 
dela bihurtzen eta gero 
eta jende gehiagoren
gan sortzen duela, in
teresa ez ezik, zirrara. 
Duela 5 urte, bide hau 
hasi genuenean, esa
ten genuen bai, triat
loia edonorentzat jar
duera izan daitekeela 
eta ez dela zertan las
terketa izugarri luzee
tan lehiatu behar triat
leta izateko, eta gure 
horretan jarraitzen 

dugu, denborak baiezta
pen hori egi bihurtuz.

Aurtengoa ere urte mun
diala izan da. Lasterketa 
anitzetan aritu gara, beste 

batzuekin lehiatzeaz gain, 
gure buruaren aurka ere le

hiatzen. Getaria, Senpere, Iru
ña, Hondarribia, Aritzaleku, Lo

groño, Donostia eta Mutriku izan 

dira, batez ere, añorgatarron mailaz gozatze
ko aukera izan duten herri eta hiriak. Ez kirol 
mailaz, non talde handienetatik oso urruti ja
rraitzen dugun, gure animazio mailaz baizik! 
Joan garen tokira joan garela, taldekide, lagun, 
familia eta abar joan zaizkigu animatzera, eta 
hemendik, eskerronik beroenak emateaz gain, 
besarkada handi bana bidaltzeko baliatu nahi 
dugu aukera, haiek izan baitira gure hauspo.

Esaten da, 6 urterekin haurrek letrak identi
fikatzen hasi eta idazten hasten direla. Beste 
urtetxo bat betetzera goazen honetan, gure 
6.naren bidean, denbora da gure historia idaz
ten hasi ginela, ohartu gabe akaso, baina uste 
dugu orain badakigula zer eta, batez ere, nola 
idatzi nahi dugun: humiltasunez gain, lagun
tasunean oinarrituz; 5 urte hauetan gu aldatu 
garen arren, gure giroak berdin dirau. Denbo
rarekin, eta urtetik urtera, ardo on batek bere 
zaporea aldatzen duen bezala, gu ere aldatzen 
goaz. Ea, ardo onak bezala, urteekin ere hobet
zen joaten garen. Izugarria litzateke!

TRIATLOIAREN BESTE ALDEA 
Leire Tapia

Zer izango litzateke triatloia animatzailerik 
gabe? Aurten triatloiaren alderdi hau bakarrik 
ezagutu dut, lesio bat dela medio. Baina ez dut 
kexurik, animatzailearen lan hau oso entrete
nigarria da eta. (Eta zin dagizuet mundu guz
tiak ez duela balio horretarako). Egunpasa po
litak egiten ditugu triatloiaren aitzakiarekin. 

Entretenigarria izaten den arren, neketsua ere 
izaten da. Hasieran, triatletaren nerbioak aguan
tatu behar izaten ditugu. Beraiek konturatzen 
ez diren arren, dibertigarria izaten da urdurita
sunak bakoitzarengan sortzen duen erreakzioa 
ikustea.  Hemen “penarik” handiena triatleten 
bikoteek ematen didate, beraiek entzun behar 
izaten dituzte eta purrustarik handienak, eta 
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ERRALDOIEN 
KONPARTSA

Zorionak! Ba bai, zorionak denoi! 
Aurten erraldoi eta buruhandien 
konpartsak 75 urte betetzen ditu eta 
horregatik guztiok zoriondu beha
rrean gaude. Guztioi esaten dugu

nean, auzoari orokorrean esaten diogu, urte 
luze hauetan konpartsa mantentzen lagundu 
gaituzuen pertsona anonimo eta ez anonimo 
horiei. 

Hemen ditugu jada festak, eta hori agerian 
geratzen da zinean gure erraldoiak itxaroan 

ikusten ditugun momentuan. Lehenik estruk
turak, beste egun batean jantzi ederrak, beste 
batean burua eta besoak eta horrela haurrak 
nerbioak dantzan jadanik. 

Iritsi da eguna eta txistulari zein trikitilariak 
prest agertzen dira. Jendetza biltzen da zine 
inguruan. Suziria gorantza doa zerua zehar
katu nahian eta lehertu orduko korrika saioak 
hasten dira musikaren laguntzarekin, eta nola 
ez gure alkatealkatesaren kalejira ederrak le
hen pausoak ematen ditu. 
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Ziur gutariko bakoitzak baduela zer kontatu 
erraldoi zein buruhandiekin izandako topake
tei buruz. Zein lasterketak, nolako kolpeak, 
hura sustoa, a zer nolako dantzak. Beti buru
handi haien atzean zein ezkutatzen zen as
matzeko saiakerekin. Ba al dakizue nor zen bi
boteduna? Horrek bai jotzen duela. Ba nik uste 
duk pailazoa zela gehien korrika egiten duena. 

Nola biltzen zen gaztedia elizaren atarian 
buruhandien maskurien kolpeak saihesteko 
asmoz, erraldoiek beren fandango tradizio
nala dantzatzen zuten bitartean soziedade 
parean. 

Benetako ohorezko alkate diren heinean, beti 
izan dira auzoko ekitaldi nagusietako buru, 
eta erraldoi hauek beti deitu dute atentzioa. 
Baina benetan atentzioa deitzen zuena Erre
kalden izaten zen diana zen. Bertan Ani “Pa
nadera”k beso zabalik hartzen gintuen, zer no

lako ilusio eta gogoekin egiten zuen dantzan 
erraldoi zein buruhandiekin. 

Gogora datorkigu ere diana haietako buelta 
batek. Zinkuentenarioko aldapan gora, J.M. 
Iribarren etxean geldialdia (aipatzekoa bertan 
atera ziguten txakolina), Zurutuzaren bara
tzetik jaitsiera Pedro Josera eta eskaileretatik 
behera Zinera. Imanol Loidiri oraindik ez zaio 
sustoa pasa, eta hori makina urte igaro direla. 

Garrantzitsua izan zen konpartsari eman zi
tzaion bira berria ere. Koadrila nahiko finkatu 
batekin, gure lehen topaketa antolatu genuen 
2007an, eta egia esan gu ere oso harrituta geratu 
ginen izan zuen arrakastarekin. Hura emozioa 
errepidea kotxerik gabe ikustean, erraldoi zein 
buruhandiez beterik eta Txistulariak bidea ire
kitzen. 

Eta sorpresa izan zen, lehen erraldoiak zahar
berritzera gindoazela, “El Ingenio” Bartzelo
nako etxera joan, bertan erosi baitziren, eta 
hauen moldeak erakutsi zizkigutenean. 

Nola ez makina anekdota eta pertsona igaro 
dira 75 urte hauetan, eta denak artikulu ho
netan jartzea ezinezkoa litzateke, baina ezin 
ditugu ahaztu adibidez Jexux Zapirain eta An
dres Ormazabal, erraldoiek bere aurpegi onena 
agertzeko urte luzez lanean aritu ziren zurgi
nak. Nola ahaztu J. L. Gaston “Txorre”, konpart
sako pertsonei ezberdinen barruan sartzen zi
ren “Zoro” horiek mugitzen zituen enkargatua. 

Nola ez auzoko zenbait koadrila (zuek badaka
ziue nortzuk zareten) zeinak beti agertzen 
baitziren azken orduan egoera salbatzera, mila 
esker. Zein gogorra den gaupasa baten ostean 
buruhandiz jantzita ateratzea. 

Ilusio eta poztasun honekin jarraitzea espero 
dugu, horregatik beste urte betez gurekin par
te hartzera deitzen zaituztegu. Disfruta ezazue 
antolatu dugun egun berezi honekin, eta jarrai 
ezazue zuen semealabak ekartzen gure buru
handiek nola jotzen duten ikus dezaten. Bai, 
bai, Añorgan buruhandiek JO egiten dute.

GORA AÑORGAKO ERRALDOIAK
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DANTZA

ESKERRIK ASKO FERNANDO!

Maiatzaren 12an sorpresa ederra eman genion 
Fernando Hernandezi, auzoan egindako lan 
eskerga aitortzeko eta eskertzeko berak espe
ro gabeko omenaldia egin baikenion. Izan ere, 
Añorgan egindako lanez gain, urte askotan 
izan zen gure taldeko musikataldeko kidea, 
berak bonboarekin markatutako erritmoan 
egin genituen emanaldi asko. Horrekin bate
ra, materialaren arduraduna zen. Arkaitze
ko kide guztiek emanaldia egin genuen, eta 
amaieran taldeko zenbait dantzari ohik hil be
rri den Marian Arregiren Kadrilleren musika
rekin dantzatu zuten, eta alababilobek agurra 

dantzatu zioten. Eguerdian bazkaria egin zen 
frontoian, eta arratsaldean erromeria Errebal 
taldearekin. 

DANTZARI TXIKI EGUNAK 
DONOSTIALDEAN 

Taldeko dantzariek ezer estimatzen badute, 
hori dira beren adineko beste dantzariekin 
konpartitzen dituzten dantzari egunak. Aur
tengoan zenbaitetan izan gara: Astigarraga, 
Donibane Lohitzune, eta Hernani. Giro apar
ta izan zen guztietan, haurrez gain, helduek 
(irakasle eta musikari) primeran pasatzen 

baitute. Noski, Añorgan bertan ere antolatu 
genuen maiatz amaieran, eta Olatu Talkako 
ekitaldiekin bateratzean, festagiro apartan 
ospatu genuen. 

JALGI ADI PLAZARA

Añorgan tradizioz jaso ditugun dantzen es
parru naturala plaza da. Historian zehar, 
Añorgako hainbat tokitan egin izan ditugu 
Brokeldantzaren zikloko dantzak. Harrobia
ren plazako lanak egitearekin, baina, dant
zarako toki ezin aproposagoa dugu orain 
Añorgako Dantzariok. Gisa horretan, Karmen 

Egunean Añorgan, eta Ama Birjinaren egu
nean Donostian, plazan erakusten dugu Añor
ga dugun ondare ezaugarri nagusietako bat.

AÑORGATARRAK MARTIN 
ZALAKAIN IKUSKIZUNEAN

Azaroaren 11n estreinatu zen Bilboko Arriaga 
antzokian Argia taldearen Martin Zalakain 
ikuskizuna. Gure taldeko zenbait dantzari 
(helduak eta haurrak) ari dira bertan, eta bi 
urtetik gora pasa dituzte prestaketalanetan. 
Dagoeneko zenbait emanaldi egin dituzte 
(Bilboko Arriaga, Donostiako Victoria Euge
nian, Baionako Scene Nationalle, Iruñeko Ba
luarte, Eibarko Coliseo, Gernika) eta heldu den 
udazkenean ere zenbait saio egingo dituzte 
(Andoain, Basauri, Leioa, etab.). 

POJDIVA V SLOVENIJO

Añorgako eta Donostiako dantzaprotokoloak 
eginda, abuztu amaieran Eslovenia aldera 
abiatuko gara, Bledeko naziiarteko jaialdian 
partehartzera. Gogoz joango gara, esperien
tziak esaten baitugu astebetetik gorako eten
gabeko elkarbizitza oso onuragarria izaten 
dela taldekideon harremanak sendotzeko. 

Han bizitakoak, eta 2019ko Karmen Eguneko 
Brokeldantza artekoak datorren urtean kon
tatuko dizkizugu. Bitartean dantzan elkartuko 
garelakoan, ondo izan, auzokide. 
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BERTSO ESKOLA
1/

Iazko txapelketa
ahaztu ezinda

bertsoa aberastu
zaigula jakinda

helduek segi arren
taldea eginda

bertsoeskola aurten
gaztetu egin da.

4/
Erratz baten aurrean

ari eta ari
gureak botaz eta

besteenei adi
nahiz ez garen izango

denok bertsolari
atera dizkiogu

txinpartak hitzari.

7/
Bertsotan ikasiz nahi

dugu ondo pasa
kultura ere izan

daiteke jolasa
konplexuak utzita

eta gure kasa
bertsoz bete nahi dugu

Añorgako plaza

2/
Hobetzen ari gara

gure ahaleginez
nahiz beti nahi genukeen

bezala egin ez
ez genekien baina

ederra da zinez
bertsotan aritzea
lagunak eginez.

5/
Bertsolariak joan

dira ugarituz
ingurua bete da

kritiko adituz
batzuk ikasi arren

bakarka arituz
gehiago gozatzen da

elkarri adituz.

8/
Bertsotan gauza asko

esan baitaitezke
burua baduzue

trebakuntza eske
lagunak egiteko

kantuan nahi beste
gure bertsoeskolan

apunta zaitezte.

3/
Aurten hasiagatik
indartsu gaude gu

oraindik bertso asko
sor baititzakegu

ostiraletan biltzen
dira hamar heldu:
laster guk erakutsi

egingo diegu.

6/
Nahiz auzolanaz asko

mintzatu lehenago
Jolas Etxera sartu

ta urari trago:
bertsotan jarduteko

taldean baitago
herria egiteko

modu bat gehiago AÑOR 
GAKO 
ERAGI 
LEAK

>>
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harentzat. Diru irabazi galanta birkalifika
zioaren bitartez sustatzaile pribatuentzat, 
puska ederra udal gobernuarentzat, eta 
hortik aurrerakoak, auskalo. 

Teresategin ezarri nahi duten Leroy Mer
lin makro gunea ere abian da, Lasarte eta 
Donostiako udalek burutu beharreko iza
pideak aurrera doazelarik. Horrek ekarri
ko lukeen trafiko zama ikaragarria izango 
litzateke, iraganeko arazoak berriz sortuz. 
Aurre egiteko garaiz gaude, baina bizilagu
nen parte hartzerik gabe nekez geldiarazi
ko dugu hau ere.

AUZO EREDUA, ZABALA ALA ITOA.

Kanpotik ari zaizkigu auzo eredua ezartzen, 
izan ere, egitura hauek hiri azpiegitura soil 

bilakatzen baitute auzoa. Etorri (eta enbarazu 
egin), erosi, hanka egin. Ordain saria, auzota
rrentzat: Auzo gero eta itoagoa, bertako mer
kataritza ahuldua, kotxe joanetorri etengabea 
eta, finean, alienazioa. Hiriak bazterreko au
zoa irentsi egiten du, arpilatu, auzoak autono
mia galtzen du, menpekoago bilakatuz. 

HITZA ETA ERABAKIA AUZOARI 
EMAN

Horregatik da garrantzizko auzo egitura ze
haro zedarrituko duten planen gaineko hitza 
izatea: Ezin diogu gure auzo ereduaren etor
kizunari ikusle soil gisa erreparatu, era asko
tariko ondarea jaso dugu eta geure ardura da 
atzetik datozenei ere bertakoen beharrizanen 
araberako auzoa lagatzea.

Herri botere hori, gainera, ezin da udalak era
bakitzen duena erantzutera soilik mugatu: 
Kontua ez da proposatzen zaigunari BAI ala 
EZ esatea, geuk proposatu ahal izatea baino. 
Auzo ereduaren gaineko hausnarketari heldu 
behar zaiolakoan gaude.

Belartza 2 gelditu! Plataforma astakeria honi 
aurre egiteko sortu zen eta proiektuaren in
guruko interes maltzurrak agerian uztea lor
tu dugulakoan gaude. Hainbat helegite jarri 
ditugu sustatzaileen legearekiko errespetu 
eza salatuz, auzo elkartearekin elkarlanean 
ari gara auzoaren ahotsa entzun arazteko eta 
proiektuaren zehar-kalteak (trafikoa eta beste) 
jorratzen ari gara. Halaber, BelartZAD!eko ki
deekin ere elkarlanean dihardugu (Belartzan 
bizitoki eta auzolan proiektua garatzen ari 
dira). 

Etorkizuna oztopatzen dugula diotenen au
rrean zera nahi dugu ozen aldarrikatu: EZ
taBAIda honetan gu baiezkoa gara, izan ere 
guk BAI esaten diogu arpilatu gabeko inguru
neari, BAI  kapital  metaketa ekidingo duen 
merkataritza eredu ez zentralizatuari, BAI 
auzo egitura orekatuari, eta BAI herritarren 
erabakitzeko eskubideari, interes pribatu eta 
udal konplizitate lausoaren gainetik. Esan BAI 
Añorgari ozen!

eragileak eragileakbelartza 2 gelditu plataforma belartza 2 gelditu plataforma

Geurean tinko

Udal agintari eta sustatzaile pri
batuek interes komuna dute BE
LARTZA 2 proiektuaren garape
nean eta presaka dabiltza.

Izan ere, EAEren legebiltzarrean 
berriki onartutako ebazpenak (azalera han
diko merkatal guneei muga ezartzen diena) 
garbi uzten du eredu hau ezbaian dagoela, 
eta lege berriek mugak ezarri baino lehen, 
bere proiektua ziurtatu nahi dute.

Ugariak izan dira proiektu honetan udal 
gobernu eta sustatzaile pribatuen arteko 
konplizitatea nabarmen utzi duten gertae
rak:

Hasteko, erabileraren BIRKALIFIKAZIOA 
eman zen: Jarduera jakin baterako (indus
triala) zen lurrari beste jarduera garatzeko 

baimena eman zitzaion (merkatal jardue
ra). Pagotxa galanta sustatzaileentzat!

Gero zakuka irregulartasun egiten utzi 
zaie sustatzaileei, eta udal gobernuak, beti 
ere herritarren presioen ondorioz, isun eta 
karguhartze irrigarriak ebatzi ditu, bere 
konplizitatea zuritzekoedo. 

Alperrik, begi bistakoa baita interes pri
batu espekulatiboekiko duen menpekota
suna. “Parte hartze” bilera negargarrian 
ikusi genuen zinegotzia, sustatzaileen 
“pikapleitoetako” bat aurpegira udal eba
zpenak errespetatuko ez zituztela esaten 
ari zitzaiola (harri metaketa erretiratzeari 
buruzko udal aginduaz ari gara), zeharo 
jarrera menpekoan. Izan ere, Udalak “al
tzariak saltzen” ditu udal aurrekontua ber
matzeko, eta natur guneak ere altzari dira 
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Orain arte gure kabuz lan handia egin dugun 
arren, auzolanek izugarrizko bultzada eman 
digute. Batez ere, pasa den ekainaren 16an 
ospatu zena, 45 lagun etorri baitziren Euskal 
Herri osotik, Aman Komunak herri mugimen
duen sareak deituta. Horrela lortu dugu bizi
tokia hobetu eta erresistentzian jarraitzeko 
indarrak biltzea.

 Horregatik, Añorgatarron auzolana eta ba
zkari herrikoia egiteko deialdia zabaldu nahi 
dugu. Abuztuaren 21a asteartea, Añorgako 

festak, Udalekuak, eta donostiako festak pasa 
ondoren. Auzolana goizeko 10etan hasiko da, 
ordu bietan bazkaria eta arratsaldean auzola
narekin jarraitu edo nahi duguna egingo dugu. 
Egunaren edozein momentuan iritsi zaitezke, 
edozein momentutan izango zara ongietorria.

Berreskuratu dezagun baserria eta defendatu 
Añorga, herritarron bizitza eta gure Amazonas 
txikia baita.

eragileakbelartzad eragileakbelartzad

Txikizioaren aurrean 
erresistentzia gune bat

Aurreko urteko urrian, Belartza 2 
makro poligonoaren aurka egi
teko beste eredu bat sortu zen 
Añorgan. Txikizioaren aurrean, 
erresistentzia gune bat.

Jakingo duzuen bezala, EAJk eta hainbat 
enpresa eraikitzaile aberatsek gure Belartza 
eta inguruko muinoak txikitu nahi dituzte. 
24 aldiz Anoeta futbol zelaiko tamaina duen 
nabez beteriko merkatal gune bat ezarriz. 
Barakaldo bilakatuko da Añorga, eta horren 
aurka egiteko ekintza zuzenera jotzea beha
rrezkoa ikusi dugu. Horrela, urrian sastraka 
tarte bat garbitu eta bertan eroria zegoen 
baserria berreskuratzen hasi ginen.

Ez dira soilik 18 metroko alturako eraikin 
horiek, baizik eta horrek dakarren eredua. 
Ez da soilik natura babestea, baita herrian 
dagoen Jolasetxea, Coviran eta abar babes
tea ere. Ez da soilik baserria berreskuratzea, 
baita gure herrien izaera eta harremantze
ko modua zaintzea ere. Eta batez ere, ez da 
soilik udaletxearen inposizioei aurre egitea, 
baita gure ingurumenaren eta bizimodu ere
duaren erabakitzeko eskubidea berreskurat
zea ere. Horregatik da erresistentzia gune 
bat.

Zergatik BelartZAD? 2009an, orain famatua 
den Notre Dame des Landeseko ZADa sortu 
zen. Horrela deitu zioten, Zone À Défendre, 
babestu beharreko gunea, eta gune berberaz 
aparte, erresistentzia eredu berri bat sortu 
zuten. Proiektu txikitzaileen aurrean, lurren 
okupazioa, eta lurra lantzen duenarena dela 
aldarrikatzea da. Eta horrela hainbait Zad 
sortzen joan dira munduan. Aldarri hori, ka
pitalismotik at dagoen beste bizimodu mota 
baten alde lan egitearekin bat dator.

Zein bizimodu? Elikadura, osasuna, etxebizi
tza eta energia burujabetza, transfeminismoa, 
auzolanak, euskara, harreman horizontalak, 
asanblarismoa, elkarlagun
tza, autogestioa, autodeter
minazioa, natura eta bertan 
bizi garen izakiak zaindu eta 
defendatzea. Estatu eta kapi
talismotik urrunago dagoen 
bizimodu bat, patriarkatua 
apurtzen duena. Gure ka
buz eta auzolanaren bitartez 
eraikitzen dugu, gure artean 
dauzkagun jakintzak parte
katuz. Bertako materialak 
erabiltzen eta gizarte honen 
hondakinak berrerabiltzen. 
Guk geuk kudeatzen dugun 
leku batean bizitzeak, estatu 
espainoletik urrutiago bizit
zeko aukera ematen digu.

Honengatik da hain sinbo
likoa Belartzan eroritako 
baserria berreraikitzea, ez 
delako soilik eraikina bera, 
baita ideia eta borroka bate
ratu bat ere.

Argi daukagun beste gauza bat herriaren 
eta bere dinamiken parte izan nahi dugula 
da.  Aipatutako herri nortasuna zaintzeko 
intentzioarekin etorri ginen eta horrela iza
ten jarraituko du, horregatik ematen diogu 
hainbeste garrantzia bizilagunekin gara
tzen goazen harremanari. Zaila den harren 
kanpotik etorri eta auzora zabaltzea, azke
naldian gainditzen goazen oztopoa da eta 
horrek pozten gaitu. Gainera, Belartza 2 gel
ditu plataformarekin elkarlanean ari gara, bi 
borroka moldeak uztartuz.
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eragileakFires

Saiatzen ez denak
ez du ezer lortzen

J ada hirugarren urtea bete dugu 
eta aurtengoa oso berezia izan da. 
Izan ere, lehengo urtean proiek
tu berri asko jaio ziren eta aurten 
ideiak fintzen eta sakontzen aritu 

gara. Hauek dira aurtengo berriak: 

Doako dendan arropa mugimendu haundia 
dago eta bideoklip bat egiteko asmoa dugu, 
arroparen berrerabilpena sustatu eta mer
katu esplotatzaile honi bizkarra ematera 
animatzen. 

Serigrafia tailerra (arropan estanpatuak 
egitekoa) eragile ezberdinek erabili dute 
eta guk ere tiradaren bat atera dugu. Beha
rrezko materiala dago, bai arropan estan
patzeko eta bai diseinuaren pantaila egite
ko ere.

Hacker laborategiak izugarrizko lana egin 
du aurten ere. Piperrak deitzen den zerbi

tzaria muntatu dute, posta elektronikoa eta 
hodei propoia izateko. Eta noski, besteoi 
nola erabiltzen den erakutsi digute. Beste 
alde batetik ostegunetako saio irekietan 
software librea instalatu diete gerturatu 
direnei eta programa libreak erabiltzen 
lagundu. Gainera, ordenagailu zaharrak 
birziklatu dituzte eta berriak muntatu za
harren piezak aprobetxatuz. 

Antzerki taldea benetan gustura dabil, ora
in astean bi egunetan ensaiatzen dute eta 
talde finko eta sendo bat izatea lortu dute. 

Tailer mekanikoa ez dago sekula hutsik, 
beti dabil norbait bere kabuz kotxeari man
tenu lanak egiten eta ikasten. Junta kulata 
konpondu duenik ere badago. Beste tai
lerretan herraminta kolektiboak lanerako 
prest jarri ditugu,  mahai sendoak daude 
eta berrerabiltzeko materiala; zatoz zure 
lantxoak egitera!

eragileakfires

Jostun tailerra sortu da eta bertan dabilen 
taldea konplementu erotikoak egiten dabil. 
Haien helburua honelakoak edonorren
tzako eskuragarri egotea da eta zuk zeuk 
egiteko aukera ematen dute, haien lagun
tzaz noski. 

Elikadura subirautzan jarduten den tal
dea, Hartzan Hortzeok, pasa den urtean 
autokontsumorako ogia egiten hasi zen eta 
aurten beste hainbat bide ireki ditu: fru
tarbolak, sagardoa eta garagardoa, xaboia 
eta ukenduak… Erosketa kolektiboak egi
ten hasi gara, bertako ekoizle ekologikoei 
kopuru handian erosita, denontzako esku
ragarri izateko. Sendabelarrentzako lehor
tegi bat ere sortu degu. Negu zaila izan da 
baratzetan eta gurea ere ez da salbatu. Hala 
ere, udaberriarekin eraikin atzeko baratza 
zabaltzeari ekin diogu. 

Lehengo urtean azokekin aritu ginen eta 
aurten Fires egunekin. Horrela, hitzaldi 
edo tailer baten ostean afari beganoak os
patu ditugu urte honetan zehar. 

Lantegia kudeatzeko modu horizontalago 
baten bila gabiltza, ez dadin horrenbeste 
errepikatzen den eredua mantendu: gutxi 
batzuek lan pila bat egin beste batzuek dis
frutatzeko. Horrela, lantegia erabiltzen du
ten 40 pertsonen artean ardurak ekitatiboki 
banatzeko lanean ari gara. Adibidez, auzo
lanean antolatzeko modu berri batekin hasi 
gara, hilero lantalde ezberdin batek antola
tuta lantegia konpondu eta txukuntzeko.  

Saretze lanetan hasi ginen lehengo urteko 
udaberrian eta aurten jada talde sendoak 
dira.  Alde batetik, Donostiako Gune Au
togestionatuen Asanblada sortu genuen 
eta urte honetan auzolan eta topaketa ez
berdinak egin ditugu. Hurrengo ikasturtea 
indarrez hasteko “Autogestiorantz” deituko 
diren udaleku ibiltariak ospatuko ditugu, 
abuztuaren 30etik irailaren 2ra, gune guz
tietatik pasatzen: Txantxarreka, Letaman, 
Uliako lore baratzak, Guardetxea, Hotel ge
hiago ez, BelartZad eta Firestone, egunero 
hainbat tailer egiten: mekanika, baratza, 

garbiketa produktuak, debateak, zaintza 
saioak… 

Eta beste aldetik, Euskal Herri mailan 
ere saretzen hasi gara, Aman Komunak 
deitzen den herri mugimenduen sarean. 
Gune askeen autodefentsa eta elkarlanean 
eraiki tzeko sortu zen eta Ekainak 1617an 
Añorgan egin zen topaketa. Hurrengo to
paketan, urrian, Larrun mendia defendat
zera joango gara.

Ez da urte erraza izan, beste hainbatek 
bezala, gure gorabeherak ditugu. Jada  
SAIAKERA gure lema bilakatu da; saiatu 
gabe, ez baitugu lortuko! Eskerrak lanerako 
prest gauden! 



42 43

Hautsak hauts 
taupadak bizirik dirau

Beste urte betez ere iritsi dira Añor
gako festak eta honekin batera pasa 
den kurtsoaren balorazioa egite
ra gatoz. Hamaika ekintza burutu 
ditugu, urtero bezala kontzertuak 

izan direlarik gure jardunaren zutabe nagusi. 

Udako geldialdiaren ondoren, kurtsoa hastea
rekin batera ekin genion ekintza ezberdinak 
antolatzeari eta hilabeteko bigarren ostiralero 
ilunabarrean egiten ditugun Kontzertu Mu
tturrekin aurrera jarraitu dugu kurtso osoan. 
Irailean Hiri Galduak taldearekin belarriak 

goxatu genituen eta ordutik asko izan dira gu
rekin izan ditugunak: The Oiers, Belaxe, Aitor 
Regueiro, Petti, Atazal...

Irailean ere SKA doinuekin dantza egiteko 
aukera izan genuen. Zartako K, Eonian eta 
Skaleak taldeen kontzertuan gaztetxea txiki 
gelditu eta kontzertuak zine zaharrean egin 
behar izan genituen etorri zen jendetza ikusi
ta.

Eskaintza musikala zabala izan da pasa den 
kurtsoan. Urriaren 11ean Kontzertu Anti

eragileak eragileakgazte asanblada gazte asanblada

faxista ospatu genuen, beharrezkoa den tokian 
faxismoari hortzak erakusteko prest gaudela 
erakutsi genuelarik. Rude Pride, Against You 
eta Arkaiko taldeak izan genituen gau horretan 
gaztetxean. Bar Remigio, Generación Suicida, 
Arrakala, Auxolio... Asko izan dira kurtso osoan 
egin ditugun kontzertuak eta ezin dugu ahaztu 
Plan B eta The Bamms taldeekin pasa genuen 
gau izugarria, gaztetxea goraino bete zen.

Kontzertuez gain ere hainbat ekintza burutu 
ditugu, azken urteetan bezala Santo Tomas 
eguna, gazte nahiz zaharrok, txistorra janez 
eta zintzurra sagardoz bustiz ospatu genuen 
giro ederra sortu zelarik gure artean. Urtea 
amaitzeko berriz Txan Magoa gerturatu zen 
guregana eta ederki gozatu genuen berarekin. 
Urtarrilean bertso saio ederraz gozatu genuen 
gaztetxean, Asier Azpiroz, Nerea Ibarzabal, Ane 

Labaka eta Eli Pagolak ilunabar ederra eskaini 
ziguten. Apirilean Tropical Fest ospatu genuen 
eta Cocktail tailerrean ikasi genuen sagardoa 
eta peche nahastuz gero edari gozoa sortzen 
dela. 

Geroz eta zabalagoa da Añorgako Gazte Asan
blada eta egiten ditugun ekintzek hori erakus
ten dute. Gazte Asanbladatik egiten ditugun 
ekintzak herritik eta herriarentzat egiten ditu
gula ezin dugu ahaztu. Auzolana da gure mo
torra eta gaztetxeak nahiz gazte asanbladak 
belaunaldi ezberdinen arteko lanarekin egin
go du aurrera. Horretarako Añorgako gazte 
guztion beharra dugu, beraz animatu eta in
guratu ostiralero ilunabarrean egiten ditugun 
asanbladetara.

AÑORGA GAZTETZEN JARRAITUKO DUGU!
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Ari gara eta,
egin zaidazu bisita

Festa garaian Añorgako erdigune den 
elizasoziedadeafrontoia ingurua gai 
nagusitzat zeukan urtekaria urtero be
zain interesgarria plazaratu genuen. 
Beti bezala, argazki gogoangarri eta 

oroimen pizgarri ederrez osatu genuen alea eta 
zalantzarik ez da auzotarren gustuko izan zela

Jarraitu dugu, apal baina nekaezin, argazki eta 
testigantzak biltzen; baditugu jada 32.808 ar
gazki fitxatan sartuta eta fitxa horiek edukiz 
betetzeko lan amaigabean aurrera darraigu.

Bakar samarrean aritzan gara askotan la
nean, baina tarteka adiskide zahar bat, ba
tzuetan pista galdua genion auzotar bat, 
ezezaguna dena ere bai edo baita egunero 
agurtzen dugunetako ere agertzen zaigu bai 
argazki edo irudi jakin baten bila edo baita 
etxean gordeak dituen argazkiak ekartzera 
ere eta horiek izaten dira gure lan batzuetan 
astunari argia ematen diotenak, ilusio pizga
rri direnak eta aurrera egiteko motibagarri 
gertazen direnak.

eragileakeragileak gorgagorga

Gaur honek ekarri ditu etxeko album zaharrekoak, aurreko batean beste hura 
azaldu zen argazki eske, aspalgi ikusi gabeko hura ere agertu zen eta bi goiza 
pasatu zituen argazki zaharrekin disfrutatzen. Guk ere bai beraiekin. Horrek 

ematen digu bizia.

Eguneroko zurrunbilotik ateratzeko tarte gu
txi eskaintzen duen bizimodu honetan burua 
altxa eta gehixeago asetuko gaituen zenbaiten 
bila aritzeko keinua egiten duen auzotarrari 
dei egiten diogu zurrunbiloan eten bat egin 
eta goiz edo arrats batean gugana etor dadin. 
Zabalik izango du argazki bilduna eder bat eta 
lagunduko diugu bilduman zehan bidaiatzen, 
auzoaren historian bidaiatzen, akaso bere bizi
tzan zehar bidaiatzen. Aukera polita da.

Urtean zehar egindakoen artean, udako urteka
riaz gain, horra dantzari eta gure dantza taldea
ri buruzko hiru erakusketa eta, ahal dugun neu
rrian, eduki batzuk web orrian ikusgai jartzeko 
gure helburuaz, aurtengoan jarri ditugun Añor
ga Escolar zaharraren aurreko Hoja Quincenal 
haiek eta bilduman ditugun pelikula zaharrak.

Lankidetza ekitaldi bat izan genuen industria
lizazioaren eta gizakiaren eraginez naturak eta 
lurrak pairatzen duen eraldaketa ikustarazteko 
helburuz sortu eta jarduten duen Janes Walk 
proiektuarekin, eta laguntza eman genien gure 
auzoan zehar egin zen ibilaldia antolatzen eta 
gauzatzen.

Aurtengo udako urtekarian, nola ez, gure alea 
eman nahi izan dugu Erraldoi eta Buruhndiek 
75 urte egin izanaren inguruan eta gure pertso
naia maitagarri horiei eskaini diegu urtekaria.
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eragileakgure esku dago

Eskurik esku bidea eginez

Lau urte bete dira jada erabakitze es
kubidearen aldeko añorgatarren talde
txo bat Jolas Etxean biltzen hasi zene
tik. Ordurako Euskal Herriko hamaika 
txokotara iritsia zen “Gure Esku Dago” 

dinamika, eta herriz herri etorkizuna erabaki 
ahal izateko sarea josten ari zen. Handik hilabe
te batzuetara giza kate historikoa egin zen Du
rangotik Iruñera, eta 150.000 herritarrek eskua 
eman zioten elkarri bidea egiten hasteko. Añor
gatar askoren memorian geratuko zen 2014ko 
ekainaren 8an Sakanako errepide ertz batean 
igarotako igande goiz sargori hura. Bost auto
bus betetzea lortu genuen egun hartan.

BESTE URRATS BAT ETORKIZUNERA

Askok utopiatzat zutenera hurbiltzen hasi gi
nen egun hartan eta, ordutik, urtez urte era
bakitzeko eskubidearen aldeko sarea zabaltzen 
aritu gara. Aurten beste erronka eder bat bete 
dugu: ekainaren 10ean Donostia, Bilbo eta 
Gasteiz elkartu genituen 175.000 herritarrek, 
elkarri eskua emanda. Tartean, giza kateak hiru 
kilometro egin zituen Añorgan, eta ehunka au
zotarrek hartu genuen parte. Batzuk elkarri es
kua emanda eta beste batzuk trafikoa zaintzen, 
katea antolatzen, edo kamisetak saltzen. La
guntza eskatu genuen, eta espero baino jende 
gehiago bildu zitzaigun. Badugu zer eskertua.

Egun historikoen zurrunbiloan kosta egiten 
da egoerari distantzia pixka batekin begira
tzea. Baina ekainaren 10ean egin genuena ez 
zen ekimen isolatu bat izan. Euskal Herriak 

bere etorkizuna erabakitzeko adostasun sarea 
zabaltzen eta erabakitzeko eskubidea edukiz 
betetzen aritu gara urteotan. Horren lekuko da 
giza katearen bukaeran Eusko Legebiltzarrean 
utzi genuen Herritarron Ituna.

HERRI GALDEKETA AZAROAN

Baina ez gatoz eskatzera eta aldarrikatzera 
bakarrik, erabakitze eskubidea gurea baita. 
Gutako bakoitzak dauka bere bizitzaren eta 
gorputzaren gainean erabakitzeko eskubidea. 
Eta herri gisa ere, guri dagokigu gure etorki
zuna erabakitzea. Eskubidea eta ardura, biak 
dauzkagu. Beraz aldarrikatzetik erabakiak 
hartzen hastera igarotzea dagokigu. Eta bide 
horretan beste pausu bat emango dugu aza
roaren 18an, estatus politikoaren inguruko 
herrigaldeketa egingo baitugu Donostian. 
Ariketa hori egiten duen Euskal Herriko le
hendabiziko hiriburua izango da Donostia. 
Eta, noski, Añorgan bertan ere izango dugu 
bozkatzeko aukera. Ekainaren 10ekoa udazke
nerako indarrak hartzeko aitzakia ere izan zen 
beraz, garrantzitsua baita ahalik eta herritar 
gehienak bere bozka ematea.

Askotan entzun izan dugu herri izaerako au
zoa dela Añorga. Erabakitzeko eskubidea ere 
herria egiteko modu bat da; elkarrekin ezta
baidatzeko, etorkizunera begira amets egiteko 
eta herritar bezala dagozkigun ardurak har
tzeko ezinbesteko tresna. Añorgan ederki da
kigu zer diren auzolana eta erabakiak hartzea. 
Udazkenean aukera ederra izango dugu.

Aurten ere Euskal Herriaren historiarako egun bat eraiki du “Gure Esku 
Dago” dinamikak: ekainaren 10ean Donostian, Bilbo eta Gasteiz elkartu 

zituzten milaka eskuk, erabakitzeko eskubidearen alde. Ehunka añorgatar 
izan ziren tartean. Udan atseden hartu ondoren, udazkenera begira jarria 
dago auzoko taldea, azaroaren 18an estatus politikoaren inguruko herri-

galdeketa egingo baita Donostian.
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Añorgako jaiak bueltan direla eta , aldizkari honek ematen digun 
aukerari helduz, geure ekintzak, ilusioak eta kezkak doaz hemen.

2018ko urte hasiera, oso adierazgarria izan dela esan genezake. 
Ikusirik jubilatu eta pentsionistok, egiten ari garen mobilizazio eta 
ekintza tinkoak, geure gaurko eta biharko pentsio egoki baten alde, 

adierazten du aldaketa sakon bat izan dela. Honek erakusten du, 
gai garela gizarte sozial integratzaile eta lagunkidea bultzatu eta 

defendatzeko. Jarraitu dezagun ba apustu honetan ere.

eragileakgure kabia

Norabide 
argia Seguimos participando y disfrutando 

de las actividades organizadas en 
Gure Kabia tales como pilates, coro, 
memoria, labores, dibujo y pintura, 
etc.. Animamos al personal a iniciar 

y desarrollar aquellas aficiones y gustos, coin
cidentes o no, con las actividades que tenemos 
en marcha.

Capítulo importante son también por su nu
merosa participación, las excursiones a luga
res y poblaciones cercanas y otras a países no 
tan cercanos, pero todas ellas muy interesantes  
por su historia, monumentalidad o por su be
lleza natural. Lugares como Valle de Aran, Ar
tajona,  Uxue, Bergara, Aratxabaleta, Durango, 
Elorrio, Croacia. Finalizando siempre satisfac
toriamente con la llegada a nuestro txoko.

El 9 de Julio de 2017 celebramos el día grande 
del jubilado, como es habitual, comenzó con la 

misa en recuerdo de los socios fallecidos, a con
tinuación el coro cantó lo mejor de su amplio 
repertorio.

Seguido tuvo lugar la asamblea general, donde 
se dieron cuentas de las actividades y tesorería 
de la asociación. La comida de hermandad tuvo 
lugar en la Casa de Cultura Antxon Ayestaran. 
A los postres se homenajeó a los socios que en 
el año 2017 cumplían 80 y 85 años.

Para finalizar el extenso día, pudimos disfrutar 
de la actuación en el frontón de Arkaitz Dantza 
Taldea.

En asamblea general ordinaria celebrada el 23 
de Noviembre, tuvo lugar el cambio de junta de 
Gure Kabia, y que queda representada por :

Presidente: Santos Aranzazistroki, 
Vicepresidente : Manolo Rodriguez, 
Tesorero : Antonio Zulaika,
Secretario : Jose M.ª Mugica, 
Vocales:  Mari Mar Coll y Kontxi Noges.

En el mes de Mayo, se han realizado algunos 
cambios en el servicio del bar de Gure Kabia, 
con la incorporación de Cristina Rodriguez, en 
labores de atención y gestión de dicho servicio.

Acudimos con interés a la invitación del Mu
seo Cementos Rezola, a las inauguraciones de 
las distintas exposiciones que tienen lugar, y a 
las explicaciones de los distintos autores de los 
trabajos expuestos.

Destacar también, las participaciones de dis
tintos representantes de Gure Kabia en diver
sos juegos locales en Altza, y marchas regula
das en Eibar y Martutene.

En Añorga también tuvo lugar el 11 de Mayo, 
un paseo saludable con comienzo en Añorga 
siguiendo por Zubieta y finalizando con un 
merecido almuerzo en la sede de los jubilados 
de LasarteOria. Tenemos preparados algunos 
salidas más.  !ATENTOS !

Eta jarraitzeko: Festara!  Dantzara!  Denok ba
tera ongi pasatzera eeeuuuup...!

eragileakGURE KABIA
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Industriaren 
ondarearen erakusgarri

Museum Cemento Rezola indus
tria honi buruzko ezagutza 
handitzeko helburuz jaioa da, 
baita industria honek gizar
tean eginiko ekarpena gogora

razi eta ikusleei egunero gurekin bizi den eze
zagun horri, zementua alegia, hurbilarazteko 
ere.

Cementos Rezolako sortzaileei eskainiriko 
omenaldia ere bada, baita enpresa hau bizi 
izan den mende eta erdian bere jarduerase
ktorean estatuko garrantzitsuenetarikoa 
bilakatzen lagungarri izan diren gizon eta 
emakumeei eskainiriko ordain modukoa ere.

Baina bada ere, Añorgatarrentzat erreferente 
leku, elkargune, bilera leku, entsegu leku…

2018KO UDARAN ZEHAR MUSEOAN

Aldi baterako erakusketa
ART&DESIGN. ZEMENTUAREKIN SORTZEN

ART&DESIGN talde erakusketak mundu ar
tistikoarekin eta disenuarekin lotura duten 
bost sortzaileen lanak aurkezten dizkigu. 

Oraingo honetan, diseinua eta artea bereizten 
dituen lerro estua arakatzen dugu, zementuak 
eskaintzen dizkigun aukera plastikoen bitar
tez eta edozein sorkuntza artistikoan gauza
tzen diren prozesuak aztertuz. 

Zementua erabiliz sortu diren piezen probak, 
nahasketak, testurak, prototipoak eta azkenik 
emaitzak agerian uzten ditugu. 

eragileakmuseum cementos rezola

 BANOA, Kattalin Usoz. Donostia, 1985
 Arantxa Arratibel. Donostia, 1958
 Miriam Estévez. Tenerife, 1993
 Ángel Tausía. Cantabria, 1984
 AVida. Lugo, 2013 
 RezolARTE. Atzegi, 2018

Museum Cemento Rezolako Atzegi proiek
tuak, museoa laborategi esperimental gisa 
bultzatzen du hezkuntza artistikoak eskain
tzen dituen aukerak aintzat hartuta. Proiektua 
Atzegiko talde batekin burutu da, 2018ko urta
rrila eta apirila bitartean egindako hainbat lan 
saioetan.

Helburua, bigarren dimentsiotik hirugarren 
dimentsiora igarotzeko eman beharreko pau
suetan esperimentatzea izan da, traslazio ho
netan esku hartzen duten ikusmenlengoaia, 
eta lege eta oinarrizko kontzeptuetan zehar.

Partehartzaileek euren gorpuekin miatu dute 
espazioaren zentzumena eta eskulturen espe
rimentazioa material birziklatuekin, azkenik, 
zementuan egindako eskulturetara iritsiz. Ho
rretarako, 3D inprimagailuetan moldeak egin 
dira partehartzaileen disenuetan oinarrituz. 

Atzegiko partehartzaileak: Amaia, Arantxa, 
joana, Luis, Oihane, Oscar, Soco, Susana. 

Proiektua, hasieratik, Juanjo aranguren eskul
torearen ideiarekin egin da.

Aldi baterako erakusketa
HARIAK SORTZEN. AMASSORRAIN 
IKASTOLA AÑORGATARRAK 
ELKARRIZKETATZEN

Hariak sortzen belaunaldiak gurutzatzeko atal 
bat da. Bidai bat proposatzen du oroimenean 
zehar eta izan ginenarekin lotzen gaitu. Sen
timenduak, pentsamenduak, borondateak... 
gure egunetaraino hariak sortzen dituztenak. 

Lehen bidai honetan, Amassorrain Ikastolako 
LH6ko ikasleak izan dira protagonistak Mu
seoak lagunduta.

Ikasturte oso batean zehar besteari entzuteak 
duen garrantziaz jabetu dira, ikerketa, lan
dalan eta Añorgako beste auzokideekin izan
dako elkarrekintza bitarte.

Erakusketa honetan hasieratik bukaerara
ino egindako lana dago ikusgai. Oroime
naren kontzeptuaren inguruan lan egiten 
dute; informatzaile ezberdinei elkarrizketak 
egin dizkiete ondoren kontaketak ehotzeko. 
Istorio hauek jada Añorgako oroimenaren 
parte dira.

eragileakmuseum cementos rezola
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Oztopoak 
desakibatzeko

garaia da

Bai gauza ugari, adibidez: EPPK
ren erabakia, eztabaida luze baten 
ondoren, bai kuantitatiboki kide
goaren artean lortutako emaitza
rengatik, bai aportazio kualitatibo 

garrantzitsua prozesuarentzako; eztabaida
ren ondorioek, gizarte zibilarekin bat jartzen 
ditu kolektiboak hartuko dituen hurrengo eki
menak. 

Eta beste gauza asko ere pasa dira: 50 pre
so baino gehiago etxera itzuli dira, hoietako 
asko donostiarrak, inposatu zitzaien kondena 
guztia bete ostean. Gasteiz eta Iruñeako par
lamentuan 80.229 sinadura entregatu ziren, 

Ireki dinamikaren inguruan, preso eta ihes
larien eskubideen alde. 2012tik gaixo dagoen 
Jagoba Codo presoa donostiarrak kartzelan 
jarraitzen du. Nazioarteko Egiaztatze Batzor
deak bere lana amaitu zuen, ETAren armaga
betzearen inguruko helburuak bete ostean. 
Alderdi politiko ugarirekin bilerak egin dira 
Parisen, baita Frantziako Justizia kontsei
lariarekin ere. Beste “Motxiladun Haur” bat 
jaio zen Aranjuez espetxean. Kartzelan Kepa 
del Hoyo eta Xavier Rey hil ziren, lehenengoa 
Badajozen eta bigarrena Puerto IIIn, Donos
tiako hospitalean Belen Gonzalez zendu zen 
oraindik ere bere kondena betetzen, eta etxe
tik urrun, Javier Perez de Nanclares, Mexikon. 

eragileakpreso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua

Ibon Iparragirreren sufrikarioa. Euskal depor
tatu eta iheslarien egoeraren inguruan hitz 
egin zuten IV. Gizarte Foroan. Etxerat, Sare 
eta Bagoazek Estatu Frantsesetik bira egin 
zuten. Bakearen Artisauek Abenduak 9an 
Parisen “Orain Presoak” lemapean manifes
tazioa deitu zuen, harrakasta askorekin. Sara 
Majarenas euskal presoa, Itxaurrondora itzuli 
zen bebe alaba Izarekin, hori bai, ez kondena 
guztia bete gabe. Aranjuezeko espetxean bes
te “motxiladun haur bat” jaio zen. Granadako 
espetxean Ainhoa eta Agurtzanek pairatutako 
isolamendu egoera. ETAk duela gutxi Kanbon 
egindako Arnagako deklarazioa, non amaiera 
ematen zion bere ekinbideari. 

Urtarrilako manifa, “Egun bat gehiagorik ez” 
manifa Baionan, konzentrazioak, istripuak, 
epaiketak, Mirentxin, Hendaian presoen al
deko Futbol7 txapelketa, Hatortxu Rock, 
KINKEA promozioa, Lasterbidean, elkartasun 
egunak, brindisak, kaxuelitak, Orain Presoak… 

Maiatzaren 3an ETAk Genevan desegin egingo 
zela iragarri zuen. Orain arte bake iraunkorra
ren bidean egindako urrats guztiak garrantzit
suak izan badira ere, urrats hau ezinbestekoa 
zen. Prozesu luze baten bukaera eta egoera 
politiko berri baten abiapuntua zen.

Dena den, egoera politiko berri gisa izendatu 

dena ez da errealitatean, guretzako, nahi eta 
desio dugun egoera politiko berri hori, euskal 
gizarteak exijitzen eta iristeko lanean jarrai
tzen duen agertoki politiko berri hori. Egoera 
berri honetan bada berrikuntzarik: zenbait 
gertaera ez errepikatzeko ziurtasuna dago; 
hala eta guztiz ere, agertoki berberan, bake 
prozesua geldiarazten duten egoera batzuk in
darrean mantentzen dira, 16 heriotza biktima 
eragin dituena, konponezinak diren kalteak 
eta gaur egun eragiten jarraitzen direnak, gu 
guztioi zein espetxean ditugun gure senideoi 
sufrimendu amaigabe bat eragiten diguna.

Iragan maiatzean sakabanaketa espetxe po
litika indarrean jarri zutenetik 29 urte bete 
ziren. Hiru hamarkada hauetan eskubideak 
urratu eta sufrimendua eragiten duen espetxe 
politika honek indarrean jarrai zezan adiera
zpen eta argudio ugari entzun izan dira, baina 
guk espetxe politika hau indarrean egon da
din inoiz ere arrazoirik ez dela izan ongi asko 
dakigu. Sakabanaketa ETAren desagerpena 
lortzeko indar neurri eta txantaia gisa beha
rrezkoa zela esaten zen: helburu hau lortzeko 
baliabide guztiak egokiak omen ziren. Behin 
ETA desagertuz gero, sakabanaketa bertan 
behera geldituko zela adierazi zuten, eta nor
baitek data eta ordua ere zehaztu zituen: ETA 
desagertu eta handik 48 ordura sakabanaketa 
indargabetuko lukete.

eragileakpreso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua

Lehengo urteko Uztailetik hona gauza ugari pasa dira Euskal preso 
politiko eta iheslarien egoeraren inguruan. 
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Salbuespen neurriek eragindako ondorioen 
pairatzaile zuzenak gara gu, urrunketaren 
lehen kaltetuak gara eta astebururo gure bizi
tzak arriskuan jartzen ditugunak ere bagara. 
Astebururo ehunka haur, nerabe, pertsona 
adindu edota gaixo, adin eta egoera guztiko 
pertsonak istripu bat sufritzeko beldurrez ir
teten dira errepidera, oinaze eta nekeari aurre 
eginez, batzuen mendeku gosea asetuz ho
rrela. Urrunketa ez da soilik “presoen aferan” 
kokatua dagoen korapilo bat, euskaldun asko
ri eragiten dien neurria da eta bere ondorioak 
euskal gizartean bizkar gainean erortzen dire
nak.

Gaur egun, ETA desegin ondoren, inolaz ere 
zuritu ezin dena zuritzeko ez dago aitzakiarik. 
Eskubideak urratzen dituen salbuespenezko 
espetxe politikak ezin du minutu bakar bat 
gehiago ere iraun, sakabanaketaren oinarria 
mendekua baizik ez baita. Euskal gizarteak 
egoera hau gainditu nahi du.

Sufritzen duen jende orok bezala, guk ere su
frimendua atzean utzi nahi dugu, aurrerantz 
egiteko itxaropena behar dugu eta egoera hau 
bertan behera utzi behar deneko konfiantza 
behar dugu. Aurrekoetan ere honelakoak adie
razi izan ditugu eta orain berriz ere adierazi 
nahi dugu. Indarkeria mota guztiek eragin
dako sufrimendua aitortu egiten dugu. Gu
rean sufrimendua zer den oso ongi dakigu 
eta horrexegatik beste sufrimendu batzuk ere 
aitortzeko gauza gara. Euskal Herriko biktima 
gehienekin gertatzen den bezalaxe, euskal pre
soen senideok asko sufritu dugun arren guk ez 
dugu inolako mendekurik nahi. Gertatu dena 
berriz ere gerta ez dadila nahi dugu.

Egoera politiko berriak gatazkaren indarke
riaren eraginez sortutako ondorio guztiak 
entzun, sendatu eta konpondu behar dituela 
uste dugu; eta norabide horretan, euskal preso 
eta iheslarien afera ardatz nagusia izango da. 
Baina, bien bitartean, senide eta lagunok he
men gaude, dispertsio politikaren erdigunean. 
Ezin dugu gure sufrimendua iraganean utzi, 
iraganean hitz egin, eta, behingoz, oraina eta 
etorkizunean hitz egiten hasi.

Iraganeko egoera baten baitan diseinatutako 
eta indarrean dagoen salbuespeneko espetxe 
politika gainditzeko berebiziko presa dugula 
adierazi beharra dugu. Ez dugu onurarik nahi. 
Eskubideetaz hitz egiten dugu eta eskubideak 
ez daude kontrapartidetara lotuak, ezin dute 
baldintzatuak izan.

Premiazko agendak adierazitakoarekin bat 
egiten dugu, guk ere egitura honetan parte 
hartzen baitugu. Agenda hori erakunde eta 
eragile politiko eta sozial ezberdinekin par
tekatzen ari da, presoak gizartean txertatzea 
lortzeko, hurbiltzea lortzeko, gaitz larri eta 
sendaezinak dauzkaten presoak askatzeko, 
presoen gradu aldaketa lortzeko dauden oz
topoak ezabatzeko eta zigorren batzea Eu
ropako arauen arabera lortzeko. Berriz ere, 
presoen urruntzea bertan behera utzi behar 
dela eta gaixorik dauden presoak askatu behar 
direla adierazi nahi dugu, eta ezberdinen ar
teko akordioen bidez konponbidearen bidean 
aurrera egiteko gizarteari deialdia egin nahi 
diogu.

Indar politikoei, erakundeei eta Gasteizko eta 
Iruñeako legebiltzarrei bide berri eta zail ho
netan aurrera egiteko sendotasuna eskatu eta 
gizarte zibilaren lana babestea exijitzen dugu. 
Berriro diogu, ez gaude onuretaz hizketan, ez 
gaude sarietaz hizketan, ez opari ez kontra
partidetaz: eskubideetaz eta horien urraketen 
ondorio lazgarrietaz hitz egiten dugu; balizko 
biktima potentzialetaz hitz egiten ari gara. 
Urrunketa indargabetu behar dela garbi asko 
adierazten duen euskal gizarteak dispertsio 
politikak eragindako biktima berri bat onar
tuko luke?

Maiatzaren 3an ETAk Genevan adierazitako 
bukaerarekin eta biharamunean horren babe
serako Arnagan izandako nazioarteko ekime
naren ondoren sortutako agertoki berri hone
tan, aitzakia gehiagorik ezin dugu onartu.

Gurea egiten dugu Bagoazek egindako exi
gentziarekin: Euskal presoen osotasunerako 
aplikatuko den justizia humano eta justuago 
bat, bereziki 28 urte espetxeratuak darama
tzaten Xistor Haramburu, Jakes Esnal, Ion eta 

Unai Parot. Biziarteko zigorrera kondenatuak 
izan ziren, 15 eta 18 urteko segurtasun tartea
rekin. Ordutik, askatasun mugatua ukatua 
izan zaie, kondena betea izan arren.

Hamabost euskal preso hurbildu dituzte Mont
deMarsan eta Lannemezango espetxeetara 
azken hilabeteetan, eta positiboki baloratzen 
dugu hori, baina premiazko da pauso gehiago 
ematea. Euskal preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunok ez dugu gehiago itxaron 
nahi: giza eskubideen errespetua eta behingoz 
etorkizuna eraiki ahal izatea exijitzen dugu.

Etxean eta bizirik nahi ditugu!

KINKEA

Etxerat Elkarteak KINKEA izeneko produktu 
promozioa abiarazi du. Promozioak emango 
dituen dirubilketa Etxerat Elkartearen jar
duera finantzatzera zuzenduko da, alegia, 
preso eta iheslarien senide eta lagunei asis
tentzia, aholkularitza eta laguntza eskaintzeaz 
gain, berriki gure gain hartu ditugun presoen 
asistentzia juridikoa eta osasun asistentzia 
bermatzea.

Etxerat Elkarteak abian jarri duen promozio 
honen baitan, 25€ren truke litografia jasoko 
duen bakoitzak, zozketa baten parte hartzeko 
boleto bat jasoko du.

KANAS ETA PERIKO

Ez dugu artikulu hau itxi nahi aurten joandako 
bi lagun gogoratu gabe. Agustin Blanco Usabia
ga eta Periko Lamarka,  auzoko saltsa ugaritan 
ibiltzen ziren pertsona horietakoak ziren, txin
gurri lanetan ibiltzen zirenak, teoria gutxi: “…
ea, zer egin behar da” galdetzen zutenekoak.

Kanas janari artean beti, ezin zen ezer egin 
ondo jan gabe: “…honetaz ni arduratzen naiz, 
honi edo hari esango diot…”. Periko, edozein 
motatako boletoen erregea, baina baita festa
ren erregea ere, bere irripar ahaztezin horrekin; 
nola gustatzen zitzaion gazteekin egotea. Biak 
beti konprometituak, bereziki preso eta ihesla
rien problematikarekin, eta haien senideei la
guntasuna eskainiz. 

Bueno bikote, utzi gaituzue, “…zenbat gauza 
egiteko!”. Zaudeten lekuan zaudetela, gozatu eta 
aurrera jarraitzen lagundu.  IRABAZI ARTE!!!

eragileakpreso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua eragileakpreso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua
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AMETSEN 
LIGA

2012a zen eta abentu
ra berri bati ekin nion. 
Bazkideen Batzarraren 
ostean izendatu nindu
ten Añorga KKEko Le

hendakari, eta hurrengo egunean 
lanean hasi nintzen, ideia handi
rik izan gabe, baina ausardiaz eta 
jakin minez. 

Hilabete gutxi igaro zen biga
rren mailako taldea izugarrizko 
denboraldia egiten ari zela jakin 
nuen arte. Eta gogoan dut poz
garria zela edozein egunetan en
trenamendu gunera jaisten nin
tzenean egiten zidaten harrera. 
Ezingo dut sekula ahaztu talde 
horretako gidari zen Juanjo Arre
gi. Añorgarentzat lortzen ari zena 
oso handia zen arren, umiltasuna 
zen lehenbizi transmititzen zuen 
sentsazioa. Gertutasuna eta apal
tasuna.

Dudarik gabe jokalariek irabazi 
zituzten partidak, eurak baitziren 
golak sartzen zituztenak, eta bes
te taldeei sartzen uzten ez zizkie

tenak, baina ausartuko nintzateke 
esaten Juanjok talde harekin lortu 
zuen kohesioa beste planeta bate
koa zela. Poztasuna arnasten zen 
aldageletan. Beteranotasuna gaz
tetasunarekin nola uztartu zituen, 
nola atera zion zukua jokalari 
bakoitzari, Saturnon agian ema
ten da edonoiz, baina hemen... 
Baina ez soilik jokalariei. Zuzen
daritza taldea ere maitemindua 
zeukan. Hasi koordinatzaile zen 
Iñaki Ansorengandik, segi Futbol 
Delegatua zen Iñigo Soroatik eta 
buka lerro hauek idazten dituen 
Presidenteaganaino.

Amets bat izan zen. Etortzen 
zait burura liga irabaztear ginela 
Alkatea eta Kiroletarako Zinegot
zia ziren Juan Karlos Izagirre eta 
Josu Ruizek nola gozatu zuten 
harmailetan talde horren jokoaz. 
Gogoratzen dut sentitu nuen ha
rrotasunaz, Liga hori irabazten ni 
ariko banintz bezala. Gogoratzen 
dut zeinen alaiak izan ziren mo
mentu haiek.

ametsen ligaametsen liga

Eta lortu zuten epika. Añorgak 
irabazi zuen bigarren mailako 
liga. Horren beste urteren ondo
ren berriro altxatu zuten kopa 
hura. Baina oraindik bazegoen bi
derik eta Lehen mailara igarotze
ko play off-a jokatzera joan ginen 
Torrejon de Ardozera. 

Gogoratzen dut ostiral gauez har

tu genuela autobusa, maiatzaren 
amaiera zela eta bero latza zegoe
la. Ezin dut ahaztu urduritasun 
handia arnasten genuela bidai 
horretan eta lo egitea ere izugarri 
kosta zitzaigula. Madrilgo parke 
batean egin genuen lehen gel
dialdia, Juanjok egoki ikusi bai
tzuen taldeak ariketa fisiko arina 
egitea. Zuzendaritza taldeari ere 

gonbitea luzatu zigun, luzaketak 
egitea ez zitzaigula gaizki etorri
ko bidaia luzearen ondoren. Baina 
kañak eta tapak nahiago izan ge
nituen guk.

Torrejon de Ardoz. Leku bitxia. 
Eta are bitxiago hil ala biziko par
tida duzunean. Lehenengoa huts 
eta bikoarekin amaitu ostean, 
itzulera irabaztera behartuta gi
nen. Iritsi zen ordua, eta neskak 
zelairatu ziren. Gure taldea bi
zkorra zen oso, eta izugarrizko 
maila zuten, baina madrildarrek 
ez zuten betarik utzi. Ezin dut 
gogoratu zenbat gol jaso geni
tuen, baina bost edo gehiago izan 
zirela badakit. Guk ere bat sartu 
genuela oroitzen dut. Pena. Baina 
badakizue, pena hau ez zen etsi
penarena, ez. Partida galtzearena 
baizik. Umorea eta kolorea jarri 
zion Juanjok bereziki baina baita 
taldeko hainbat eta hainbatek eta 
azkenerako Añorgarako bueltari 
ekin genion.

Hemen amaitu zen bada lehenen

Esperantza handiegirik gabe saiakera berri 
bat egin genuen� Laurogei mila euro ziren 
lortutakoak, baina soilik aurrekontuaren 
erdia zen hori� 2015eko maiatzean 
Donostia Kirolarekin beste laurogei mila 
euroko hitzarmena sinatu zuen Agurtzane 
Manterola Lehendakariak�

Madrilgo parke batean egin genuen 
lehen geldialdia, Juanjok egoki ikusi 
baitzuen taldeak ariketa fisiko arina 
egitea� Zuzendaritza taldeari ere 
gonbitea luzatu zigun, luzaketak 
egitea ez zitzaigula gaizki etorriko 
bidaia luzearen ondoren� Baina 
kañak eta tapak nahiago izan 
genituen guk�
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gizartea

go mailara itzultzeko bidea, baina 
zinez polita izan zen. Presidente 
batek gutxitan izan ohi ditu horre
lako aukera eta esan dezaket oho
rez bizi izan nuela.

5 URTEREN OSTEAN…

Talde hura ez zen nolanahikoa. 
Talde hark, eta taldez ari naize
nean ez nabil jokalariez soilik, 
bazuen besteek ez duten zerbait 
gehiago: adiskidetasun itzela. Ho
rregatik, talde hartako neska talde 
batek epika hura berriz ere gogo
ra ekartzea proposatu zuen, eta 
horrela, aurtengoan, liga hartatik 
bost urte igaro direnean, zerbait 
antolatu behar zela otu zitzaien.

Lerro hauek idazten dituen honen 
belarrietara berria iritsi zenean, 
segituan hartu nahi izan zuen par
te, gogo biziz sentitu zuelako urte 
hura. Eta honenbestez jokatzekoa 
zuten partidatxoan parte hartzera 
animatu nintzen, oraingoan or
duan baino hogeita piku kilo gu
txiagoz.

Jokatu genuen (zuten esatea ze
hatzagoa litzateke bosgarren 
minutuan lesionatu bainintzen) 
partida, eta hasieran kostata hasi 
zena luzatu zen dezente. Bost ur
teren ostean ugari dira futbola utzi 
dutenak, baina askok ere kirolare
kin harremana izaten jarraitzen 
dute. Txuriz talde bat eta urdinez 
bestea. Añorgaren koloreak ere 
hortxe irudikatu ziren, añorgako 
zelaigune berdearen gainean. Par
tida berdindu baten ostean, dutxa 
garaia etorri zen noski, zeren eta 
afarirako beta ere izan baikenuen. 
Ondo dakizuen bezala, añorga
tarrek ospakizunak mahai baten 
bueltan egiten ditugula.

AFARIA ETA KOPA

Eta sortu zen berriz ere magia. Ha
sieran lotsak zirenak (bost urte ez 
baitira debalde pasatzen) segituan 
bihurtu ziren barre eta algara. Ez 
bainaiz gauza bera errepikatzeaz 
nazkatuko, talde berezia zen lehen 
eta baita orain ere. Mirandatarrek 
prestatutako afari goxoaz batera 
suertatu ziren konbertsazio ugari, 
eta baita duela bost urteko hainbat 
eta hainbat pasarte ere. 

Ondo bukatzeko, argazki polita 
atera genuen kopa eskuan genuela. 
Bai, bai, edateko kopaz gain neska 
hauek behin altxa zuten kopa hura 
ere altxa baitzuten berriz.

Eta horrela bukatzen da pasarte 
eder baten kronika txiki eta pert
sonal hau. Bihotzetik bihotzetara 
esker tonak bidali nahian. Zorte on 
zuen proiektuetan, niri behintzat 
frogatu baitidazue bereziak zare
tela.

ametsen ligaametsen liga

Talde hura ez zen nolanahikoa� Talde 
hark, eta taldez ari naizenean ez nabil 
jokalariez soilik, bazuen besteek ez duten 
zerbait gehiago: adiskidetasun itzela� 
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harrobiaren plazaharrobiaren plaza

Badira bi urte Jolas Etxea 
eta Frontoia mugatzen 
dituen plaza kotxeent
zat itxi zela. Badira bi 
urte beraz, añorgatarroi 

plaza bat zabaldu zitzaigula. Bi 
urte arriskurik gabe, lasai, kafea 
hartu daitekeela. Bi urte, hortaz, 
gune interesgarria baliatu genue
netik.

Eta bada urte bete frontoia estali 
zela. Urte bete joan da azken tanta 
barrura erori zenetik, eta joan da 
urtea jendea bustitzen ez denetik 
pilotaz gozatzerako garaian. Urte 
bete dagoeneko, karreteratik ko
txean pasa eta Frontoi txuri ikus
garri bat nabarmentzen dela, eta 
urte bete beraz, geroz eta jende 
gehiagok erabili nahi duela gure 
Frontoia.

Azkar aldatzen ari zaigu gure 
Añorga, nahi gabe sortzen ari gara 
nortasuna eraikiko duten txoko eta 
guneak. Mugitzen ari gara Añorga, 
eta dinamikak indarra du lege, eta 
tira eta tira ari gara harria lantzen. 
Hori da. Harrobia izan bada porla
naren bueltan ibili den lehengaie
tan lehena, eta izana eman diguna, 
bestelako harrobia, ez horren zeru
tiarra izango da egingo gaituena. 
Hor kokatzen da añorgatarra. 
Añorgatarra da harria, batzuetan 
bitxi eta besteetan landugabe, bai
na Harrobitik dator añorgatarra, 
patuak bestela nahi izango ez balu 
bezala.

OLATU TALKA

Etorri zen 2017ko abendua eta Do
nostia Kulturatik iritsi zen deia: 
aurten donostiako periferian 
kokatu nahi zen Olatu Talka jaial
diaren ekimen nagusia. Hortaz, 
añorgatarrei luzatu ziguten deia, 

eta nonbait gauza handia zen egi
tekoa. Eduki dugun negu hotzaren 
antzera kikilduz joan zen ordea 
Udaletik etorritako proposamena 
eta hasieran izango zena ez ziru
dien oso urrutira helduko zenik. 
Besteak beste, Cemento Rezolan 
ospatu nahi ziren ekimen ugari, 
hala nola umeentzako ekintzak, 
helduentzako bisita anitzak, kon
tzertuak, antzerkia… eta añorgako 
plazaren inguruan ekimenen bat. 
Gerora, azken kontzeptu hau lan
tzeari ekin genion, hori izango bai
tzen zentraltasuna izango zuena.

Plaza berria hartu zen ardatz ha
sierahasieratik, eta berau eralda
tzeko proposamena zabaldu zen. 
Horretarako hainbat bilera parte 
hartzaile deitu ziren, eta emaitza 
benetan polita izan zen bolondres 
aldetik. Lehen bileretan arkitekto 
pare bat ere etorri ziren, eta porla
naz lagunduta plaza ikusgarri bat 
amesten hasi ginen. Azkenerako, 
argi atera genuen ideia denon pla
za koloretsu bat berrasmatzea izan 
zen. 

HARROBIA IZAN, ETA IZEN

Plazak zentraltasuna hartu bezain 
pronto, izena ematea otu zitzai
gun. Horretarako postontzi bat ja
rri genuen Jolas Etxean eta bertan 
ehunetik gora proposamen jaso 
ziren. Parte hartzaile gazteenak 8 
urte zituen eta zaharrenak 80, ba
taz besteko adina 37 urtekoa izan 
zelarik. Añorga KKEk lehen filtro 
lana egin zuen, eta adibidez, izen 
propioak edota umoretik propo
saturiko izenak baztertu ondoren, 
egokien iruditu zitzaizkien 14 izen 
proposatu ziren bozkatzeko. 

Bozketa 25 Geltokia plataforma
ren bidez egin zen eta azkenik 

“Harrobiaren Plaza” izenak jaso 
zuen bozka gehien. Bigarren to
kian “Añorgako Plaza” eta hiruga
rrenean “Herriko Plaza” sailkatu 
ziren.

PLAZA KOLORETSU BATEN 
BILA

Plaza berritzearen inguruko bile
retan hainbat gurasok hartu zuen 
parte eta haien kezketako bat pla
zaren grisa izan zen. Izan ere, pi
nuak kendu zirenetik ginkgo bilo
ba zuhaitza da inguruan dagoen 
kolore bakarra. Horrexegatik, eta 
umeak direlako gure etorkizuna, 
berritzearen diseinuan eurak izan 
genituen kontuan gehienbat. 

Adostu genuen futbol zelaira ema
ten duten bi paretak berdez pinta
tzea eta baita rokodromo txiki bat 
egitea ere. Horrez gain, lurrean 
hainbat puntu margotzea erabaki 
zen, horrela imajinazioa galdu ez 
duten gure haurrek euren jokoak 
asmatzeko aukera izango zuten. 
Beste hobekuntzetako bat toka 
botatzeko markak margotzea izan 
zen, eta gure ezjakintasunetik, ju
bilatuak izan ziren zein distantzia
tik bota behar den esan zigutenak.

MAIATZEKO JAIALDIA

Maiatzaren hirugarren aste 
buruan izango zen Olatu Talkaren 
jaialdia eta ordurako dena prest 
eduki behar genuen. Aste bete le
henago antolatu genuen dena, 
eta lanari ekin genion. Izan ziren 
batzuk, eta ez gutxi, bukatuko ez 
genuela esaten zutenak, baina os
tirala iristerako plaza osoa zegoen 
prest. Beno, dena… ez. Plazaren 
izenaren plaka falta zen. Baina ez 
gaitezen aurreratu.

HARROBIA
BAINO
GEHIAGO
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harrobiaren plazaharrobiaren plaza

Maiatzaren 25ean, ostiralez eman 
zitzaion hasiera jaiari. Horreta
rako Añorgako Bertso eskolak 
ikastaro irekia antolatu zuen. Hiru 
lagunek eman zuten izena baina 
bakarra agertu zen, txinatarra. 
Izena gogoratu ezinik, buruan il
tzatua geratu zitzaigun, urte bete 
autodidakta euskara ikasten zihar
duen txinatarrak egin zituen aha
leginak. Miresgarria. Beñat aritu 
zen buru belarri berarekin eta ordu 
eta erdiren ostean pare bat kopla 
osatu zituen gizonak. Zoragarria!

Gero Physis versus Nomosen txan
da heldu zen. Euriaren beldur 
frontoi barruan jarri zuten ohol
tza eta ordu bete pasako kontzer
tu intimoa eskaini ziguten Beñat 
Antxustegik gidatzen duen tal
deak. Sahara, Ohm, edota Zu gabe 
kantek oihartzun egin zuten fron
toiaren olatuetan talka eginez, eta 
publiko eskertuak txalo zaparrada 
batez aurreratu zuen gerora euri 
bihurtuko zena.

Eguna dotore amaitzeko Erre
mentari filma proiektatu zen 

frontoian. Paul Urkijoren infer
nua ikustera hainbat bizilagun 
eta zenbait donostiar inguratu 
ziren gurera, guztira ehun bat 
izango zirelarik. Euriaren bel
durrez egin zen frontoi barruko 
proiekzioa, eta nahiz eta aurrei
kuspenek arratsaldeko zazpie
tarako ematen zuten ekaitza, 
Errementariak infernuko ateak 
zabaldu zituenean erori zen 
zerua. Goitik behera. Trumoi 
hotsak nahastu ziren pelikula
ren deabruen oihuekin, eta pan
tailan sua zena kalean ura zen. 
Pelikula amaitzearekin ordea ez 
zen euri jasa apaldu eta sekulako 
putzuak sortu ziren segituan.

Larunbatarekin hasteko, Mu
seoak ate irekien jardunaldia 
antolatu zuen fabrika barruan. 
Bertara hainbat pertsona azaldu 
ziren eta euri artean bisitatu zu
ten fabrikaren grisa.

Eguna bustirik esnatu zen eta 
bazirudien Dantzari Txikien 
festa ilunduko zela. Horrega
tik antolatzaileek erabaki zuten 

Errekaldetik barna ibiliko ziren 
gazteak Amassorraingo estal
pera eramatea. Beraz, ikastolan 
eta Añorga Txikiko frontoian 
erakutsi zizkiguten euren dant
zak Euskal Herriko txoko ez
berdinetatik etorritako umeek. 
Gero, autobusa hartu eta 45 bat 
minutuko emankizuna erakut
si ziguten añorgako frontoian. 
Ordurako laino denek alde egin 
eta eguzkia ikusi genuen zeru 
gainean. Emanaldiaren ostean 
bazkaria egin zuten frontoian 
bertan eta amaitzearekin batera 
Arkaitz Dantza Taldekoek pres
tatutako jokoez gozatzeko auke
ra izan zuten denek.

Azkenik, eta igandearekin bate
ra, plaza inauguratzeko garaia 
heldu zen. Baina lehenago ai
patu dugun moduan, Udalak ez 
zuen ganorazko plakarik ekarri. 
Horren trukean, metakrilatoz 
egindako oroigarri itxura zuen 
“zerbait” eman ziguten.

Harrobiaren inguruko diskur
tsoa egin zuen Eneko Sierrak, 
eta aipatu zuen, bere iritziz zer 
zen harrobia. Izan ere, aste ho
rretan Añorgak erakutsi zuen 
auzolanaren inguruan duen 
konpromisoa. Baliabide ekono
mikoak Udalak eman zituen bai
na humanoak Añorgaren Harro
biak emanak izan ziren, hau da, 
herritarrek. 

Anartz eta Adur Ijurkok kendu 
zioten trapua “plakari”, Anartz 
izan baitzen izena proposatu 
zuena, eta txotx jendetsu baten 
bueltan egin genuen topa plaza 
berri berrituaren inguruan.

Orixeren 16. edizioa ospatu zen 
Olatu Talkaren azken ekitaldi 
moduan, eta nahiz eta jende gu

txi etorri zen bazkaltzera, gero 
berotu zen giroa Jolas Etxeako 
jantokian. Manex Mujika, Eneko 
Lazkoz, Iratxe Ibarra, Unai Gaz
telumendi, Iñaki Zelaia eta Na
hikari Gabilondo aritu ziren nor 
baino nor, eta azkenean Iñaki Ze
laiari jantzi zion Irati Galatasek 
Elkartearen izenean Txapela ira
bazleari. Beñat Ijurkok, Amasso
rrain Ikastolaren izenean eman 
zion argizaiola bertso onenaren 
saria Eneko Lazkozi.

Eta bertsolarien agurrekin amai
tu zen itsasaldia, eta baita olatu 
talken kontuak ere. Gaur egun, 
Añorgako plazari so egingo ba
zenio plaka txukun eta lirain 
bat aurkituko zenuke, izan ere, 
metakrilatoa kendu eta segituan 
jarri baitzen Harrobia martxan 
plaka duin bat eskuratu asmoz. 
Inaugurazio onenetan bezala, 
zinta moztu ostean bukatzen 
baitira lanak.

Anartz eta Adur 
Ijurkok kendu 
zioten trapua 
“plakari”, 
Anartz izan 
baitzen izena 
proposatu 
zuena, eta txotx 
jendetsu baten 
bueltan egin 
genuen topa 
plaza berri 
berrituaren 
inguruan� 
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albiste izan daalbiste izan da

2017/12/01 
Lapurreta Añorgako 
gaztetxean

Asanbladako kideek jakinarazi 
zuten 08:00etan gaztetxeko atea 
apurtuta aurkitu zuela asanbla
dako kide batek. Salatu zute gaz
tetxea goitik behera miatu zutela 
eta dena “hankaz gora” utzi zutela.

“Antzokira sartu dira, zegoen 
diru gutxia eraman dute, gehie
na gainera taldeen CDen salmen
ten dirua”, azaldu zute. Bestalde, 
adierazi zute “kokoteraino” dau
dela jasaten ari diren erasoekin. 
Izan ere, ez zen lapurreta egiten 
duten lehen aldia, irailak 5eko 
gauean ere egin zuten. “Utzi Gune 
Autogestionatuak bakean! Utzi 
Añorga bakean!”, adierazi zuten.

2017/10/07 
Kanasi omenaldia 
egin zioten 
senitarteko eta 
lagunek

Agustin Blanco Kanas omendu 
dute hamarnaka lagunek, musika 
eta bertso artean. Bretxa aurrean 
elkartu dira larunbat goizean,  
eta Kanasen jarrera esker tzeaz 
gain, bere umorea goraipatu dute: 
“Jende txikiak egiten du herri txi
kien historia, eta kanas da horren 
adibide”. Joseba Alvarez ezker 
abertzaleko kideak aipatu du eus
kal prozesuak ez duela aurrera 
egingo denok ahal dugun guz
tia jartzen ez badugu: “Hori egin 
zuen Kanasek, dena eman, bere 
bizi guztian, konpromiso pertso
nala betirako mantenduz. Esker
tzekoa eta txalotzekoa da”

2017/12/23 
Belartzako merkatal 
gunearen kontrako 
martxa egin dute

Pasa den urteko abenduaren 
23an, Belartza 2 Gelditu platafor
mak martxa herrikoia egin zuen 
Belartzako merkatal gunearen 
kontra. Añorga hasieratik abiatu 
eta merkatal gunean bukatu zuten 
martxa, hamaiketako herrikoia 
eginez, McDonalds janari azkarra
ren katearen eraikinean.

2017/12/17 
Zazpigarren postuan 
geratu da Beñat 
Gaztelumendi Euskal 
Herriko Txapelketa 
Nagusian

Bertsolari Txapelketa Nagusiko 
bigarren finala zuen Beñat Gazte
lumendik. Duela lau urteko postua  
berdindu zuen zazpigarren geratu
ta, 1076.50 punturekin. Maialen Lu
janbio hernaniarrak bere bigarren 

txapela jantzi zuen, Aitor Mendi
luzerekin buruz burukoa jokatu 
ostean, Barakaldoko BECen bildu
takoen txalo zaparrada artean.

Finaleko bertsolarietan gaztee
na izan da Gaztelumendi, duela lau 
urte bezala; oraingoan, 30 urtere
kin. Edonola, ez zen Gaztelumen
diren saiorik onena izan finalekoa. 
Kanporaketetan bere maila gorena 
erakutsi zuen, eta kartzelakoetan 
goia jotzea lortu zuen, finalean ez 
bezala.

2018/01/23  
Premier Leagueko 

Watford FC 
taldeko atezainen 

entrenatzailea izango 
da Iñigo Arteaga

Ingalaterrako Premier League 
txapelketako Watford FC taldeak 
Javi Gracia entrenatzailea fitxatu 
du. Berarekin batera, baita Iñigo 
Arteaga añorgatarra ere, entre
natzaile nafarraren lan taldeko 
partaidea, atezainen entrenatzaile 
bezala.

Arteaga talderik gabe zegoen 
Errusiako Rubin Kazan taldean la
nean aritu ondoren. Aurretik, bes
teak beste, Malagan eta Cadizen 
aritu izan da. Aurtengo denboral
dirako eta beste bat gehiagorako 
kontratua sinatu dute talde inge
lesarekin.
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2018/06/02  
Altsasuko gazteei 

jarritako zigorra 
salatu zuten hainbat 

añorgatarrek

Altsasuko gazteen aurkako 
sententzia, 2 eta 13 urte arteko 
espetxe zigorrekin, atera zenean,  
epaiari aurkakotasuna eta gazteei 
elkartasuna erakutsi zieten hain
bat añorgatarrek ekainaren bian 
arratsaldeko preso eta iheslarien 
aldeko kontzentrazioan.

albiste izan daalbiste izan da

2018/05/27  
Iñaki Zelaia garaile 
Orixe Sarian

Iñaki Zelaia bertsolari herna
niarrarentzat izan da XVI. Orixe 
Saria. Saio berdindua izan zen, oso 
maiatzak 27an bazkalostean Jolas 
Etxean jokatu zena, puntuazioak 
entzun aurretik zail zen asmatzen 
zeinek eramango zuen txapela 
etxera. Horren adierazle da lehen 
hiru sailkatuak puntu bakarrean 
sartu izana.

Amassorrain ikastolak ematen 
duen kartzelako ariketako bertso
rik onenaren entzuleen saria, be
rriz, Eneko Lazkoz nafarrarentzat 
izan zen.

Herritarron lan xumeak frui
tuak ematen dituela azpima
rratuz, lanean jarraitzeko prest 
daudela adierazi digute Belartza 
2 geldituko kideek. Belartza 2ko 
poligonoaren aurka eta añorgako 
lurren alde sortu zen plataformak, 
gurean beste zenbait proiektu ko
mertzial ere abian jartzeko auke
raz jabetuta, 2016ko zein 2017ko 
batzar zabaletan, beren lan ere
mua zabaltzeko hautua egin zutela 
gogorarazi ziguten.

Hala, OASAko eraikina bera 
bota eta zentro komertzial han

di bat eraikitzea aurreikusten 
zuen proiektuaren berri izan 
zuten 2017ko urtarrilean eta be
rau aztertu ondoren alegazioak 
aurkeztu zizkioten donostiako 
udalbatzak PNV, PSE eta PPren 
baiezkoekin eta EH Bildu eta Ira
baziren ezezkoekin onartua zuen 
egitasmoari.

Buruturiko alegazio hauek 
ontzat eman ditu donostiako 
udaletxeko abokatuen buru Yo
landa Bernardok eta beraz, OAS
SAko lursailean egin asmo zuten 
zentro komertziala gelditzea lor

tu dutela jakinarazi digute, poza
rren.

Añorgako komertzio txikia 
irentsi zezakeen beste merkatal
gune bat eraikitzea saihestu du
tela eta honek, ekarriko zukeen 
auto uholdea ekiditea lortuta 
gustura dira. Jakinarazi digute
nez, udaleko teknikarien esti
mazioen arabera, eguneko 6000 
auto gehiago ibiliko lirateke Kar
mengo Aman, Zinkuentenarioan 
eta Amassorrain eta Belartza 
kaleetan barrena.

Fernando Hernandez auzotarra
ri omenaldi beroa eskaini zitzaion 
maiatzaren 6an. Egun osoko egita
raua antolatu zen bere omenez. Hila
beteetako lana izan zen eguna ahalik 
eta ondoen prestatzean, eta auzotar 
asko aritu ziren lanea, Fernandok be
rak ezer jakin gabe.

Goizean Arkaitz Añorgako Dan
tzarien emanaldiarekin hasi zen egu

na. Ohiko ikuskizuna eskaini ondo
ren, amaieran, Fernando publikotik 
atera zuten eta musikarien ondoan 
jarri zuten bonboa jo zezan. Dantza 
emanaldiaren ondoren Agurtzane 
Manterolak, Añorga Kultur eta Kirol 
Elkarteko lehendakariak hartu zuen 
hitza. Edozein unetan beti laguntze
ko prest egon dela urteetan azaldu 
zuen. Eta inoiz trukean ezer eskatu 
gabe. Elkarteak ezingo zuela mante

nimentuko arduradun hoberik edu
ki adierazi zuen, eta bazela garaia 
elkarteak egindako lana nolabait es
kertu ziezaion.

Ondoren herri bazkaria egin zen 
frontoian. Jolas Etxea jatetxeakoek 
120 lagunentzat prestatu zuten ba
zkaria. Fernando bera, oso eskertuta 
agertu zen une oro.

2018/02/12 
OASAn ez da merkatal gunerik egingo

2018/05/13 
Fernandori omenaldia

2018/05/06 
Periko Lamarcari 
omenez, esker 
oneko ekitaldia eta 
bazkaria

Iazko urte amaieran hil zen 
Periko Lamarca auzotar maita
tua. Bera gogoan, esker oneko 
ekitaldi eta bazkaria antolatu 
zuten bere senitarteko eta lagu
nek.

Ekitaldi hunkigarria izan 
zen, eta bertan bere lagunek, se
mearenek eta ezker abertzaleko 
kideek bere bizitza eta izaera al
darrikatu zituzten. Gaztetxeko 
kideek ere parte hartu nahi izan 
zuten, eta bertan Perikoren alde 
brindisa egin zuten familiari 
oroigarri bat eman aurretik. Jo
las Etxean egindako bazkariare
kin borobildu zen eguna

2018/02/28 
Elurrak 

estalita esnatu  
zen auzoa 

Aurtengo otsailaren 28an elu
rrak estalita, zuri esnatu zen Añor
ga. Eguraldiak irudi ez ohiko eta 
ikusgarriak utzi zituen. Bilduma 
zabala egin zuen 25 GELTOKIAk. 
Eta izan zen bidegorrian eskiatze
ra atera zenik ere.
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Non dago 
Kepa 
Eskortza?

Edonork du Añorgako Festen irudi bat 
buruan. Bai. Izan daiteke aspaldi
koa ala duela gutxikoa. Izan daiteke 
parrandan edota bazkariren bate
koa, buruhandietatik ihesi, txosnan 

zurito mutturra esku artean daukazunekoa, 
dantzan, kantari, saltoka… STOP! Buelta pare 
bat eman iruditeri horri. Bai, bai. Atera iezaio
zu argazki mental bat irudi horri edo besteari 
eta begiratu inguruan. Begiratu ondo. Hor ez, 
ezkerrerago… ZAS! Kepa Eskortza agertzen 
da! Bai, bai, bera da. 

Kepa Eskortza da Añorgako festetan gehien 
agertzen zaizun irudia, amesgaizto izan 
arte. Goiz, eguerdi, arratsalde, gau eta berriz 

ere goizez. Hor agertzen da. Kontatzen 
dute momentu berean bi toki ezberdinetan 
ere egoten zela. Bakailaoa preparatzen eta 
era berean tiroz karabinako txapelketa 
antolatzen, adibidez. Nola? Tiroz karabina? 
Karabinaz tiro izango da ezta? Horrela idatzi 
zuen Kepa Eskortzak, ziur.

Baina, lagun, non dago Kepa Eskortza? Nork 
lapurtu digu Festetako egitarauan besterik 
agertzea falta ez zaion laguna? Non sartu 
zara, Kepa?

Ba galdera honi erantzuna aurkitzea ez da 
erraza izan. Jai Batzordea jarri zen buru 
belarri erantzunaren bila, izan ere, Kepa ez 
baita azken hiru urteetan bilera bakarrera 
agertu, eta gero, festetan ere ez du inork 
ikusi. Ume gazteenek festez hitz egiten 
dutenean ez dute “Eskortza” hitza erabiltzen 
eta… beldurtzen hasia zen Batzordea. 

Bilera deitu zen, eta Paco Lobatoni gutuna 
bidaltzea proposatu zen lehenbizi, baina 

Davidek esan zuen aspaldi hil zela “¿Quién 
sabe dónde?” programako aurkezlea. 
Norbaitek esan zuen posible zela, akaso, 
Zementon bera Kepa Eskortza izatea, eta 
orduan, agian, Festaren errenkarnazio 
berbera bera izango zela, eta Rezolako siloren 
batean biziko zela. Baina Andoni Fernandezek 
begirada latza luzatu zuen eta urte luzez 
bera izan zela adierazi zuen. “Baina aurreko 
urtean? Aurreko urtean ez zinen zu izan!” 
esan zion Sierrak, eta orduan Iratik eskua 
altxa eta bera izan zela esan zuen. 

Ordu luzez eztabaidatu ostean, desesperazioa 
besterik arnastu ezin zenean Gartziandiak 
ekarri zuen pista mahai gainera. Argazki bat 
zuen. Froga latza. Duela hiru urteko Aste 
Nagusikoa. Bera zen bai, ez bairik gabe hortxe 
zegoen Kepa Eskortza, Piraten Irrikitaldian, 
mozorrotuta. Eta ez lagunok, ez pentsa “Teo 
Irrikitaldian” zenik mozorroa. Ondo begiratu 
irudia. Ez dago peluka laranjarik, ez.

Hari horri tiraka zenbiltzala, dei misteriotsu 

bat jaso zuen Gaztelumendik. “Orain gurea 
da!” esan zuen ahotsak soilik. Segituan 
ohartu zen Gaztelumendi, Errenteriko 
azentua zela hori sin dudarik gabe. MIsterio 
hura argitzeko bidean zen Batzordea, eta 
derrepente, Madalen jaiak goitik behera 
arakatu eta gero, bazirudienean hortik 
tiratuta Kepa aurkituko zutela, Arnaiz 
agertu zen bilera gelako atetik. Informazioa 
zuen, bai. Informazio gozoa. Aminteleko 
zuntz optikoa erabili zuen teknologia 
berritzaileenarekin. 100 giga segunduko 
abiadura erabili behar izan zuela ziurtatu 
ondoren, eta erdi totelka, Agustinas, 
Agustinas. Hori besterik ezin zuen esan. 
Agustinas. 

Eta bai. Ederki nabaritzen da hor Kepa 
Eskortzaren zigilua. Agustinetako Jai 
Batzordean dabil. Gau eta egun. Alde batetik 
bestera eta gero berriz alde horretara. Eta 
esan digute, galdetzen badiezu Agustinoei 
festetako irudi bat burura ekartzeko, Kepa 
agertzen zaiela esaten dutela.
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1955
Silvestre Igoari omenaldia. Zerbitzatzen aritu ziren añorgatarrak.
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