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Haritz Illarramendi
Añorga Kultur eta Kirol 
Elkarteko lehendakaria

A
zken urte honetan 
Zuzendaritza aldaketa 
izan da Elkartean, 
eta horrekin batera 
Lehendakariarena. 

Beraz, nire lehenengo aldia da, 
zuei, Añorgako urtekariaren 
bitartez zuzentzen natzaizuena. 
Urtero irakurtzen dut, gogoz 
hartzen dut egia esan, eta orain niri 
tokatu zait agurra idaztea. Ez nago 
ohituta horrelako idatziak egiten 
baina tira, folio zuria hartu dut 

eta hasi naiz idazten. Ez da hain 
zaila izango…

Zuzendaritza berria esan 
dut bai, baina zein azkar 
pasatzen den denbora. 
Irailean hasi ginen eta 
dagoeneko festak iritsi dira. 
Añorgatarra naizen aldetik, 
festak izugarri gozatu ditut 
orain arte, topera urte 
batzuetan, lasaiago beste 
batzuetan. Ea nolakoak 
diren ikuspuntu berri 
honetatik…

Elkartean, helburu 
nagusia hilabete hauetan, 
funtzionamendua barrutik 
ezagutzea izan da batez 

ere, eta horrekin batera 
bere martxa ahalbidetzea 

noski. Klubaren kudeaketa, 
sekzio desberdinen 
funtzionamendua, bere 
egunerokotasunean sartu 

eta gauzak orain arte nola 
egin diren ikasi. Ahal den 

neurrian hobetzen joango gara.
Hala ere ezin gara horretan 

gelditu. Etorkizunerako ditugun 
erronkak kontuan hartu behar 
ditugu eta lehen bai lehen lanean 

gogor ekin.
Hauen artean bat, egoera 

ekonomikoa hobetzen jarraitzea: 
frontoiaren berrikuntzak suposatu 
zigun esfortzuari poliki-poliki 
buelta ematen ari gatzaizkio. Bide 
onetik goaz baina kostatzen ari 
zaigu. Dena den, obrak merezi izan 
ditu esfortzu hauek guztiak.

Bigarren erronka, 
aurrekoarekin lotuta dago: gure 
instalakuntzak nahiko zaharkituak 
daude eta aurrera jarraitu ahal 
izateko berritzen joan beharko 
gara. Instalakuntzak pribatuak 
izanda gehiago kostatzen da 
hauek berritzeko diru laguntzak 
lortzea. Gure jarduerak izaera 
publikoa du nire ustez, baina... 
egoera partikularra gurea! Hortxe 
frontoiaren adibidea. Kreditu bat 
eskatu behar izan genuen diru 
laguntzekin ez zelako iristen. 
Zentzu honetan, hurrengo 
urteetarako lan gogorra edukiko 
dugu.

Azkenik, nola ez, 2022an 
Elkartearen ehungarren urteurrena 
ospatuko dugu. Honi forma ematen 
hasiak gara. Parte hartze prozesu 
baten bitartez helburuak finkatu, 
nolako ospakizuna nahi dugun 
erabaki eta abarrak gauzatzen 
dituena. Poliki baina bagoaz 
aurrera.

Laburtuz, lana badago, baina 
ez da horretarako momentua. 
Añorgatar gehienok irrikatan 
itxaroten ditugun festak ditugu 
orain aurrean. Badatoz, iritsi dira, 
goza ditzagun errespetuz, zaindu 
dezagun Añorga, zaindu dezagun 
gure artean dugun giro ona, 
milesker dena ondo atera dadin 
esfortzua eta lana egingo duzuen 
guztioi, harro nago zuetaz, eta 
batez ere, ondo pasa! 

Aupa Añorga!

·  L E H E N D A K A R I A R E N  A G U R R A  ·
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Uztailak 6 larubata
Kuadrilen eguna

08:00 Oilasko biltzaileak
09:30 Gazteen krossa
10:00 Nagusien VII� Herri krossa
11:00 Krossaren sari banaketa
11:00 “Añorga lehen eta orain”  
 erakusketaren hasiera museoan 
12:00 Paella prestaketa
12:30 Oilasko biltzaileei ongi etorria
14:00 Koadrilen arteko bazkaria
16:00 Bazkarian utzitako zikinak eta frontoia jaso
16:10 Mus txapelkera azkarra
17:15	 Frontenis	txapelkearen	finala
18:15	 Pilota	goxoa	txapelketaren	finala
19:00 Zementonen jaitsiera
19:10 Bandera igoera joselontxos txarangarekin
21:00 Bokatak frontoian
Ondoren Rukula
00:00 Gabenara 
03:00 Labezomorro 
 + kantzontzilo / kulero lasterketa

Uztailak 7 igandea
Jubiatuen eguna

10:00 Jose Manuel Iribar VIII 
	 memorialaren	finalak
11:30 Meza nagusia
12:15 Gure Kabia abesbatzaren emanaldia elizan
13:00 Jubilatuen batzar nagusia
14:00 Jubilatuen adiskidetasun bazkaria zinean
18:00 Arkaitz Añorgako Dantzarien 
 haurren emanaldia

Uztailak 11 osteguna
Sorpresa eguna

22:15 Sorpresa festibala
00:00 Karaokea       

Uztailak 12 ostirala
Umeen eguna

10:00 Umeentzat joko eta puzgarriak
11:00 Zementuzko eskulturen tailerra museoan 
16:00 Puzgarriak
17:00 Umeentzat merendola
17:30 Eskobien atzetik, Cia Barré mimoa
18:00 Mozorro festa prestaketa
18:30 Erraldoi eta buruhandiak
19:00 Gabezin taldea
19:30 Zezen suzkoa
20:00 Haurren mozorro festa
21:30 Orikiz mozorro festa-telebista eta iragarkiak
Ondoren Gabezin taldea
23:00 Kontzertuak gaztetxean
 Ttun ttun brigade
 Talde sorpresa

Añorgako festak 2019
U z t a i l a k  6 ,  7 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5  e t a  1 6
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Añorgako festak 2019

Uztailak 13 larunbata
Gaupasa eguna

10:30 Diana erraldoi eta buruhandiekin
11:30 Karabinaz tiro txapelketa 
12:00 Bakailao lehiaketa eta sagardo dastaketa  
	 Rufino	Sagardotegiaren	eskutik
17:00 Ginkana haurrentzat
18:30 Erraldoi eta buruhandiak
20:00 Zezen suzkoa
23:00 Kontzertuak plazan
 Arkada social  
 Beietz
 DJ Fantasia

Uztailak 14 igandea
AKKE eguna

10:00 Añorgako erraldoi eta 
 buruhandien XIII topaketa
10:00 Bolo tiraketa
10:00 Haurren bolo tiraketa
13:00 Erraldoien erakusketa frontoian
13:00 Bolo tiraketaren sari banaketa frontoian
14:30 Elkarteen arteko bazkaria jolas etxean
17:30 Emakumezkoen III Barasa Altzariak 
	 pilota	txapelketaren	finala
Ondoren VIII Evaristo Ayestaran 
	 pilota	txapelketaren	finala	
19:00	 Jolas	Etxea	LXV	pilota	txapelketaren	finala	

Uztailak 15 astelehena
Karmen bezpera

17:00 Kaxen jolasa 
18:30	 Añorgatarron	arteko	herri	kirol	desafioa
19:00 Salbea
19:30 Sardina jate herrikoia eta sagardo  
 dastaketa Olaizola Sagardotegiaren eskutik
21:00 Afari musikatua (bakoitzak etxetik ekarria)

Uztailak 16 asteartea
Karmen eguna

11:00 Meza nagusia
13:00 Herri soka dantza
18:00 Brokel zikloa
19:30 Bertso eskolako gazteen 
 emanaldia frontoian
20:30 Bokatak Jai Batzordearen alde
22:00 Bandera jaitsiera

U z t a i l a k  6 ,  7 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5  e t a  1 6
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·  A ñ o r g a  K u l t u r  e t a  K i r o l  E l k a r t e a  ·
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FUTBOLA

 NESKEN 2. MAILA 

Urte gora-beheratsua izan da aurtengoa� Fasez 
fase partidu eta emaitzak oso onak lortu dira ur-
tean zehar eta beste batzuetan guztiz kontrakoak� 
Hala eta guztiz ere, Ligako lehen lau taldeak alde 
batera utzita (Osasuna, Eibar, Athletic eta Alaves) 
ligako lehen taldea bezala bukatu dute, 5� postua 
eskuratuz� Lan bikaina egin dute urte osoan zehar, 
bolada txarrak gaindituz eta denboraldi hasieran 
hitz egindako helburua lortuz, 5� postua�

 MUTILEN OHOREZKO ERREGIONALA 

Urte gogorra bizitakoa, emaitza aldetik hasie-
ra nahiko ona izan zen, baina urte gorabeheratsu 
honetan, zailtasunak zailtasun, aurrera atera dute 
denboraldia mutilek azken 10 jardunaldietan� Oso 
denboraldi gogorra izan da, hasieran, 18 puntu 

atera ondoren, bolada luzeren bat egon zen puntu 
bakarra atera ezinik ibilitakoa eta talde lan sendo 
baten ostean, emaitza bikainak lortuz, sufritzen, 
taldea mantentzea lortu zuten mutilek, denboral-
diko helburua lortuz�

 NESKEN OHOREZKO ERREGIONALA 

Hasieratik begiratuta taldearen nondik no-
rakoa, denboraldi bikaina egin du gure 2�  taldeak� 
Hasieran ezarritako helburua lortu du, partidu 
guztietan borrokatu eta Erreala eta Eibar talde 
sendoen inguruan ibilita� Denboraldi osoan zehar 
taularen goialdean egon dira, Zubietan Errealaren 
aurka banakoa lortuz gainera� Azken partiduetan 
beherakada txikia eduki eta 2� postuak alde egin 
zuen, 3� postua lortuz� Lan bikaina eginikoa, geroz 
eta gertuago ikusiz 2� mailarako jokalariak hemen 
daudela�

Beste urtebetez helburuak beteta

 Nesken 2. maila 
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 Mutilen ohorezko erregionala 

 MUTILEN A JUBENILA (EUSKAL LIGA) 

Urte ona jubenilek eginikoa� Aurreko denbo-
raldian igotzearen helburua lortu ostean, helburu 
nagusia maila mantentzea zen, entrenatzaile be-
rri eta jokalari berriekin, helburua soberan lortuz� 
Denboraldian zehar partidu bikainak egin dituzte 
mutilek eta beste batzuk kaxkarragoak, baina beti 
gogotsu lanean talde sendo bat bezala ezarritako 
helburu hori lasaitasunarekin lortuz�

 MUTILEN B JUBENILA (1.JUBENILA) 

Denboraldi gazi-gozoa egin dute, hasierako 
lehen helburua lortu zen, lehen fasean, igoera fa-
serako sailkatu ostean� Bigarren fasea hastean, 
emaitzak ez ziren espero eta nahi zirenak, jokoz 
ondo baina saririk jaso gabe askotan puntuak etxe-
tik kanpo galdu zituzten� Hala ere, borrokan ja-
rraitu zuten eta igoerako postuetatik gertu amaitu 
dute denboraldia�

 NESKEN KADETEEN GORENGO MAILA 

Talde gaztea, gehiengoa kadete 2� urtekoa da, 
maila berri batean dagoena� Lehenengo fasea erraz 
gainditu zuten, sailkapenean 2� geldituz� Bigarren 
fasean aldiz, talde sendoagoak zituzten aurkari 
moduan, beteranoagoak eta emaitza onak lortzea 
zailagoa zen neskentzat, baina gogoz eta saiatuz, 
emaitza onak lortu zituzten, 4�postu duin bat lor-
tuz�

 NESKEN OHOREZKO KADETEA 

Urte bikaina neskek eginikoa, ligako talderik 
gazteena izan da hau, F11ko lehenengo denboraldia 
zuten gainera, eta oso sendo ibili dira� Urtean ze-
har hiru partidu besterik ez dituzte galdu� Zorion-
tzeko moduko erronka gainditu dutena� Txapelketa 
bikaina egin dute neskek, asko ikasiz, gogotsu eta 
aurrera pausu handia emanez orotara� 
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 MUTILEN OHOREZKO KADETEA 

Denboraldi gogorra jasandakoa, gorabehera 
ugari, partidu bikainak eta beste batzuk ez hain 
onak jokatuaz� Irregulartasun ugari izan ditu 
jokoan denboraldian zehar� Hala ere, taldearen 
helburu nagusia mantentzea zen, azken hau alde 
handiz lortuz, lasaitasun dezenterekin� Azken hau 
izan da denboraldiko helburu nagusia�

 MUTILEN 1. KADETEA 

Denboraldi polita eginikoa, 1� kadete mailan, 
lehenengo urteko jokalariz eginiko taldea izan da, 
lehen fasetik fase onenera sailkatzeko postutik oso 
gertu ibili ziren, gol batzuengatik ez zuten muti-
lek lortu� Hala ere, kopako fasean paper onarekin 
jarraitu	eta	fase	finalerako	sailkatu	ziren,	final	er-
dietan 3-2 galduz Zarautzen aurka� Pena izan da 
denboraldia borobiltzeko aukera horren gertu iza-
na, baina harro daude lortutakoarekin�

 NESKEN A INFANTILA 

Denboraldi ona neskek eginikoa� Talde sendoa 
oso, futbola oso gustuko dutena eta langilea� Esan-
guratsua ere denboraldian lorturikoa, Ohorezko 
Infantil mailako Liga eta Kopa irabaztea lortu bai-
tzuten, Euskadiko jokoetarako sailkatuz, bertan bi 
partidu sendo lortuz� Urtean zehar ere txapelketa 
ezberdinetan parte hartu dute, beti irudi ona ema-
ten�

 NESKEN B INFANTILA 

Denboraldiari gogotsu ekin zioten nesken, ha-
siera oso gogorra izan zen, lehenengo 6 partiduak 
galduz� Lan ona eginez, baina lanean sendo ja-
rraituz, merezitako lehen garaipena lortu zuten, 
konfiantza	hartzeko	balio	izan	zuena	eta	hurrengo	
partiduetan	konfiantza	horrekin	jarraitu	zutelarik.	
Egoerari emandako buelta horren ona izan zen, 
ligako 4� postua eskuratu baitzutela� Urtean zehar 
ere txapelketa ezberdinetan parte hartu dute�

 Mutilen ohorezko kadetea 
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 NESKEN C INFANTILA 

Taldearen lehenengo urtea zuten klubean� Fut-
bol eskolan sortutako talde berdinarekin jarraituz� 
Talde ezaguna eta lanerako erraza, denak elkar 
ezagutzen zuten eta� Lanean gogor aritu dira eta 
urtean zehar gorabeherak eduki dituzte, baina 
denboraldi	bikaina	egin	dute,	ligako	final	erdieta-
ra iritsiz, bertan 4-2 galduz, azken segundora arte 
borrokan jarraitu zutelarik�

 NESKEN D INFANTILA 

Taldearen lehenengo urtea zuten Elkartean� 
Futbol eskolan zeuden talde berdinarekin jarraituz� 
Urte polita izan da neskek eginikoa, gutxitik gehia-
gora joan dira, jarreran, jokoan, … Lehenengo fasea 
gainditu ostean, lan onaren bidez eta gorantzako 
joerarekin aritu ziren� Bigarren fasea oso ondo hasi 
zuten, baina liga luzea izan ohi da, eta hala suer-
tatu	 zitzaien	 1.	 urteko	 jokalariak	 izanda	 eta	 final	
erdien atean gelditu ziren, denboraldi ona burutuz�

 MUTILEN OHOREZKO INFANTILA 

Beste urte betez denboraldi duina egin dute 
maila honetan� Denboraldi gogorra izan da, batez 
ere lesio aldetik, jokalari dezente ibili baita minak 
hartuta eta horrek taldearen entrenamendu mailan 
ere eragina izan du, jende gutxirekin entrenatzen 
ibili direlako� Lehen zatian ez ziren fase onerako 
sailkatu eta kopako fasean azken momentura arte 
borrokan ibili dira goialdeko postuetan, 1� postua 
lortzeko helburuaz� Azkenerako, ateetan gelditu 
dira, 2� postua eskuratuz�

 MUTILEN INFANTIL TXIKIA 

Urte bikaina eginikoa, talde sendoa zela bage-
nekien, baina erakustaldiz erakustaldi aritu dira 
mutil hauek denboraldiko momentu askotan� Ikus-
garria izan da mutil hauek jokatzen ikustea, zora-
garria� Jarrera, lana, esfortzua, eta horrekin batera 
etorri dira emaitzak� Denboraldiko lehen helburua 
azkar asko lortu zuten, ohorezko infantilerako pla-

 Nesken A infantila 
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za lortzea alegia� Azken fasean, maila irabazteko 
aukerekin ibili ostean, bukaera arte ibili dira bo-
rrokan, azken bi partidura arte, lehen postuak alde 
eginda, 2� postua lortu dute� Lan ona egindakoa�

 MUTILEN 1. INFANTILA 

Urte zaila izan da, lehen urteko jokalari ugari 
taldean egon delako eta horrelako maila batean, bi 
adin ezberdin bateratzen direlako� Adin diferentzia 
horrekin, zaila izaten da partiduro maila ematea, 
baina jarrera kontuan harturik, denboraldi ona egin 
dute mutilek, eta sailkapen duina ere lortu dute, 
lehen minututik azkenekorako beti dena emanda�

 MUTILEN ERRENDIMENDUZKO ALEBINA 

Taldearen lehenengo urtea izan da Elkartean� 
Futbol eskolan zeuden talde berdinarekin jarraituz� 
Liga berria izan da, berrikuntza txikiekin, baina 
horrekin batera, gure jokalariek denboraldi duina 
egin dute� Asko ikasi dute urtean zehar, beti go-
gotsu futbolean jokatuz eta gauza berriak ikasten 
egoteko� Denboraldian partidu onak zein exkaxak 
egin dituzte, beti aurpegia eta gogoak erakutsiz ze-
laietan�

 Mutilen errendimenduzko alebina 
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PELOTA

Kadete 3� mailan pilotari berri dauzkagu; Añor-
gako pare bat, eta Aiako eta Iparraldeko bana� Gi-
puzkoako txapela lortu dugu maila honetan�

Benjaminetan Eki Aizpuru eta Unai Cuesta herri 
ezberdinetan ibili dira hainbat txapelketetan parte 
hartuz� Pilotari berriak dira biak eta ziur gaude es-
perientzia berri hau aberasgarria izan dela bikote 
gaztearentzat� Ez dugu zalantzarik datorren urtee-
tan hobera egingo dutela�

Alebinetan bagenuen esperantza� Bigarren ur-
teko 3 pilotari genituen: Joan Olaizola Añorgatarra, 
Beñat Vertiz eta Mikel Oyarzabal� Hirukoteak ez du 
zorte handirik izan, lesio ugari izan dituzte� Da-
torren urtean hobeto ibiliko direnaren esperantza 
dugu� 

Infantil eta kadete mailan bikote kopuru polita 
izan dugu: 3 bikote maila bakoitzean� Infantiletan 
txapelik lortu ez badute ere maila onean aritu dira 
bikote guztiak, Aritz Anduaga eta Markel Vertiz 
bereziki� Kadeteetan ere 3 bikoteak maila onean 

aritu dira eta txapela lortu dute; Iker Etxebeste 
eta Markel Bouaskar Gipuzkoako txapeldun geratu 
dira 3�mailan� 

Txapelketa pribatuetan Julen Orbegozo atzelari 
aiarra	fin	eta	maila	altuan	ibili	da.	Gasteizko	Za-
ramagako txapelketan Tolosako Amondarainekin 
batera txapeldun geratu dira� 

Nagusi mailan urte kaskarra izan dugu, hainbat 
lesio medio ezin izan baitute beren maila eman�

Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak antolatzen 
duen txapelketari buruzko datuak emango ditugu 
jarraian�

7. JOSE MANUEL IRIBAR sarian hauetxek 
izan dira mailaz maila txapeldun eta azpitxapel-
dunak�

Benjaminetan:  ITURRALDE – ARTETXE  16       
SALABERRIA – SALABERRIA  10
Jokalari onena: ARTETXE

2018-19ko denboraldia emaitzei dagokionez nahiko kaskarra  
izan den arren, bada harro egoteko motiborik
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Alebinak : OTAEGI – JUARISTI 16 
RAUL – ANTIMASBERES 5
Jokalari onena; OTAEGI

Infantilak : AMIANO – ORBEGOZO 18     
IBARLOZA – PASCUAL  9
 Jokalari onena; ORBEGOZO

64. JOLAS ETXEA Txapelketa 

Kadeteak : AMIANO – IBAÑEZ  16    
ALTUNA – LOPETEGI 22
Jokalari onena; ALTUNA

Jubenilak: TXOPERENA – APEZETXEA 22    
ORBEGOZO – GARTZIA  13
Jokalari onena; TXOPERENA

2. BARASA ALTZARIAK 

Neskak: LEIRE GARAI – MIREN LARRARTE 15   
NAROA ARAMENDI – LEIRE ETXANIZ 22
Jokalari onena; LEIRE ETXANIZ

7. EVARISTO AYESTARAN saria 

Promesak: AGIRREAMALLOA – OLIDEN  10   
MURUA – ARTOLA 22
Jokalari onena; MURUA

Elite: P� LABAKA – AIZPURU 22     
EGIGUREN – OTADUY 10
okalari onena; PERU LABAKA

 Pelota eskola 

Berrikuntza bat dugu aurtengoan: pilota eskola� 
Amassorrain Ikastolarekin elkarlanean eta pilota 
sustatzeko asmoz, pilota eskola sortu dugu� Ikas-
tolan bertan entrenamenduak eskaintzea izan zen 
ideia eta ikastolako ikasleen erantzuna ezin hobea 
izan da� Astean behin izan dira saioak eta 35 nes-
ka-mutil aritu dira� Aurrera begira jarraitzeko go-
gotsu azaldu dira gehienak�

Emaitza onak lortu arren aurrera egin nahi 
dugu eta jada hurrengo ikasturterako plangintza 
prestatzen ari gara� Eskolarteko txapelketa jolas-
teko aukera emango dugu, nahi duenarentzat en-
trenamendu gehigarriak eskainiz, pilota mundua 
ezagutuz joan daitezen�
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SASKIBALOIA

Emaitzei erreparatuz, denboraldia nahiko ona 
izan	da.	Partaidetzako	bi	final-four	 jokatu	ditugu	
Kadete eta Junior mailatan nesketan, eta Senior 
neskek	 final	 zortzirenetan	 kanporatu	 zituzten.	
Beste taldeetan aipatu beharra dago sailkapenetan 
ahalik eta hoberen geratzeko egindako esfortzua, 
baita talde txikiek egindako lana ere� Denboraldi 
amaieran asko nabaritu da hobekuntza eta espero 
dugu horrela jarraitzea� 

Hortaz gain, saski-eskolak sekulako harre-
ra izan du� 30 ume inguruk parte hartu dute, eta 
emandako hobekuntza ikaragarria izan da, ardu-
radun eta entrenatzaileen lanari esker� Gainera, 
teknifikazio	kanpus	bat	antolatu	genuen	Aste	San-
tuan, eta saski-eskolako umeez gain beste hainbat 

ume ere etorri ziren (25 ume inguru guztira)� 
Aste Santuan, aurreko urteko torneo berdinean 

parte hartu genuen, Malgrat de Mar-eko Tomás 
Sola torneoan alegia�  Bidaian zehar izandako giroa 
oso ona izan zen, eta jokalariek eta entrenatzaileek 
asko gozatu zuten torneoaz, hotelaz, jokoez, etab� 
Aldi berean, entrenatzaileek talde bat osatu zuten 
parte	hartzeko,	eta	txapeldunak	izan	ziren,	fina-
lean talde aleman bat garaituz� 

Azkenik, ezin naiz entrenatzaileez ahaztu� 
Eskertzekoa da denboraldiko jarduera desberdi-
netan izandako parte hartzea eta egindako lana� 
Mila esker bihotz-bihotzez, zuen laguntza gabe 
proiektu hau aurrera eramatea ez bailitzateke 
posible izango� 

2018-2019 denboraldiak 9 talde izan ditu saskibaloi sailak, aurrekoan baino bat 
gehiago. Igoera hau oso berri ona da; izan ere, gero eta zailagoa da talde berriak 

osatzea. Horregatik, mila esker kide berriei eta espero dugu gurekin denbora luzez 
egotea. 

 Senior mutilak 
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 SENIOR NESKAK 

Azken 5 urteetan Summa Aldapetako mini, 
infantil, kadete eta junior kategorietan entrena-
tu ondoren, aldaketa bat egokitzen zitzaidan eta 
Añorgako Nesken Senior taldea hartzeko aukera 
eskaini zidaten, Gipuzkoako Lehen Mailan� Gi-
puzkoako bigarren mailatik zetorren taldea, eta 
nire lehen esperientzia zen Senior talde batekin�

Taldea berria zen, aurreko urtetik zetozen lau 
jokalari beteranorekin (Miren Etxeberria, Alaitz 
Fernandez, Haizea Rodriguez eta Leire Alkain)� 
Gainontzeko taldekideak berriak, gazte maileta-
tik zetozenak edo denbora baten ondoren berriz 
jokatzen hasiak ziren� Esperientzia eta gazteta-
suna uztartzen zituen taldeak�

Maialen Gabantxoren baja garrantzitsua izan 
dugu	denboraldian	zehar,	fisikoki	oso	 indartsua,	
lan arrazoiengatik ezin izan du entrenamendue-
tan parte hartu� Irene Jimenezek, berriz, lesio ba-
ten erruz urrianan taldea utzi behar izan du� Hala 
ere aipatu behar dugu Leire Barrondo etorri zela 
otsailean, ekarpen handia egiten duen jokalaria, 
bai kantxa barruan eta baita aldagelan ere�

Orokorrean, faktore guztiak kontuan izanik, 
urtean zehar eraikitakoa eta balantzea oso positi-
boak izan da� Oso ondo moldatu den taldea, erabat 

konprometitua egon dena� Behetik gora joan gara, 
sailkapeneko beheko postuetako taldeen aurka 
eroso aritu baina erdi-goi postuetakoen kontra 
sufrituta galduz lehen itzuli irregularra egin ge-
nuen, nahiz eta askotan emaitza estuarekin eta 
ondo lehiatuta izan�

Bigarren itzulian, berriz, behin defentsa eta 
erasoko kontzeptuak ongi barneratuta, lehiakor-
tasunean hazi egin gara� Atletiko, Oiarso eta As-
katuaken aurkako garaipenek goiko postuetarako 
urratsa ematen lagundu digute� Azkenean 6� pos-
tuan amaitu dugu (13-9ko balantzea), Final Fou-
rra jokatzeko kanporaketan Ostadar (3� sailkatua) 
taldearen kontra jokatuko genuela esan nahi zuen 
horrek�

Bigarren laurdenean oso ondo jokatuta atse-
denaldira 7 puntu goitik iritsi arren, 51-45 gal-
du genuen amaieran� Bigarren zatian, Ostadarren 
taula azpiko jokoak gauzak asko zaildu zizkigun� 
Lortutako errenta ez zen nahikoa izan halako tal-
de indartsu bati irabazteko�

Denboraldi ona izan da, kontuan hartuta irai-
lean talde erabat berria geneukala eta maiatzean 
talde elkartu eta lehiakorra izan dugula ikusita� Ea 
jarraipena izate duen, eta infantil, kadete eta ju-
nior mailetako belaunaldientzat ispilu bihurtzen 
diren� 

 Junior neskak A 
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 SENIOR MUTILAK 

Senior mutilen denboraldia ilusio handiz 
hasi zen: jokalari berriak, talde zabala, entre-
natzaile berria, jende gaztea eta Añorgan eta-
pa berri bat hasteko gogoa izan ziren ilusioaren 
gatza� Denboraldiaren hasiera bikaina zirudien, 
lehenengo bi partiduak borrokatuz eta haietako 
bat irabaziz, baina pixkanaka egutegia zaildu 
zenean eta talde boteretsuagoak agertu zire-
nean proiektuaren hutsune eta gabeziak agertu 
ziren� Zaila izan zen, baina pixkanaka-pixka-
naka gauzak hobetuz joan ziren (Luberriko bi 
taldeen aurkako partiduak, Ordiaren aurka���); 
baina taldea tamaina hartzen ari zen momen-
tuan Gabonetako etenaldi eta azterketak iritsi 
ziren, taldeko jokoa eta morala kaltetuz� Den-
boraldiko partiduen erdia jokatu ondoren atze-
tik hasita 4� postuan geunden (3 talde mailaz 
jaisten ziren, baina 3� eta 4�ak play out-a jokatu 
behar zuten beraien artean), aurreko aurkarie-
kin 3 partiduko aldea izanez�

Egoera horretan, taldeak arazoei aurre egin 
zien eta berriro lanean hasi zen� Apurka-apurka 
zelai osoko defentsarekin partiduen intentsita-
tea igotzea lortu genuen, aurkariarentzat egoe-
ra deserosoak lortuz� Gorabeherak izaten jarrai-
tzen genuen, akats askorekin, baina defentsa 
gogorra egiten genuen momentuetan partiduak 
gure aldera eramaten genituen, eta honen on-
dorioz emaitzak hobetzen hasi ziren� AIB-ren 
aurkako lehenengo partiduari buelta ematea 
lortu genuen  eta 7 partidutan 5 garaipen lortu 
ondoren denboraldiaren amaierara iritsi ginen 
play out-a saihesteko aukerarekin� Zoritxarrez, 
azken bi partiduak galdu genituen, bata Ordi-
ziaren aurka eta bestea Bergaran, 3 segundo 
falta zirenean hiruko bat sartu zigutenean� Ho-
rrela, Irungo Erroibide taldearen aurkako play 
out-a jolastu behar izan genuen�

 Play out-eko aurkaria Erroibide izan zen, 
denboraldiko lehenengo partiduan irabazi eta 
urtarrilean galdutako partiduetako aurkaria� 
Play out-eko lehenengo partidua Irunen jolas-
tu genuen� Partidu arraroa izan zen, eragindako 
presioarekin asko sufritu zuten eta +14 puntuko 
errenta lortu genuen, baina 2-3 zonako defen-
tsan jarri ziren eta 60-58 galdu genuen parti-
dua� Hala ere, astean zehar Benta Berrin jolastu 
zen partidurako zona defentsaren erasoa landu 
ondoren, 70-55eko emaitzarekin lortu genuen 
garaipena�

 JUNIOR NESKAK A 

Lehenengo hilabetean Asier egon zen ekipoa 
bideratzen, Karmele kanpoan zegoelako�

Taldea 13 jokalariz osatu da, 10 lehenengo ur-
tekoak eta 3 bigarren urtekoak, oso joko maila 
desberdinak egon direlarik beraien artean, beraz 
errotazioak egitea zaila suertatu da� 

Entrenatzera etortzerako orduan izan duten 
konpromisoa oso altua izan da, ia beti 10 jokalari 
baino gehiago egon garelarik� Baina, etortzea ez 
da nahikoa, sarri motibazio falta sumatu da en-
trenamenduetan, eta pena handia da taldearen-
tzat� 

Lortutako emaitzak onak izan dira, partaide-
tza	ligako	final	four-a	jokatu	dugulako.	Esan	dai-
teke, jokalariak ez zeudela oso motibatuta parti-
du hauekin, datorren urtean errendimendu-ligan 
jokatzeko asmorik ez zutelako� Baina horrek ez 
dauka	 justifikaziorik.	 Taldeko	 dinamika	 hobetu	
zitekeen entrenatzaile taldeak transmisio hobea 
egin izan balu� 

Jokoaren atalean, erasoaren ordena asko landu 
da, eta hobekuntza nabaria lortu dugu� Uste dugu 

 Kadete neskak B 
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jokalari askok ikasi duela zein den bere eginbeha-
rra zelaian� 

Dena den talde hau bideratzea ez dirudi zaila 
izan daitekeenik, beraien artean ondo moldatzen 
dira, saskibaloia gustatzen zaie eta arreta jartzen 
dute� Orokorrean gustura egoteko taldea izan da, 
eta oso pozik egoteko denboraldia egin dute�

 JUNIOR NESKAK B 

Denboraldia oso ondo joan zaigu, espero bai-
na emaitza hobeak lortu ditugu, jokalarien ho-
bekuntza nabarmena izan da bai arlo teknikoan 
baita pertsonalean ere� Lehen fasea kili-kolo hasi 
genuen	baina	haiekin	konfiantza	lortu	ahala	dena	
hobetuz joan da, izan ere, bigarren fasean ez dio-
gu	borrokatzeari	utzi,	eta	nahiz	eta	final	four-a	ez	
dugun jokatu, amaiera arte eutsi diogu�  

Taldean sortu den giroa ezin hobea izan da� 
Malgraten jokatu genuen txapelketak giro polit hau 
sortzen lagundu digu, gurekin ez ezik beste taldee-
tako jokalari zein entrenatzaileekin batera� 

Beste talde batetik zetozela kontuan hartuta 

oso ondo eta erraz moldatu dira gure dinamika eta 
jokatzeko erara� Entrenamenduetara gogotsu joa-
ten ginen beti, ikasteko prest agertzen ziren eta�

Oso gustura amaitu dugu denboraldia, HARRO� 
Udara ona opa diegu eta hurrengo denboraldirako 
pilak kargatuta bueltatzea espero dugu! 

 JUNIOR MUTILAK 

Denboraldi zaila izan da junior mutilentzat� 
Espero baino emaitza okerragoak lortu ditugu� 
Jokalari gutxi geneuzkan, eta entrenamenduen 
asistentzia ere ez da oso txukuna izan, Horrek 
guztiak bihurtu du denboraldia nahiko desatsegin� 
Hala ere zenbait jokalarik erakutsitako konpromi-
so eta gogoei erreparatuz irribarre bat atera de-
zakegu malkoz betetako itsaso batean�

Espero dugu datorren urtean gauzak aldatu 
daitezen jokalariek saskibaloiaz gehiago disfruta-
tuko dutela� 

 KADETE NESKAK A 

2018-2019 denboraldia ezin hobe hasi ge-
nuen añorgako kadete neskek, taldean beti egon 
da sekulako giro ona eta emaitza hauek giro hori 
mantentzea asko erraztu zuten, lehenengo buel-
ta osoan ez genuen partidu bat galdu, 10-0 ba-
tekin garaiezinak ginela uste genuen eta bigarren 
faseak gure lekuan utzi gintuen, partiduak askoz 
lehiatuagoak izan ziren, garestiago ordaintzen zi-
ren akatsak�

Betidanik izan genuen Final four batera iriste-
ko ilusioa eta asko borrokatu ondoren, hara iris-
teko azkeneko plaza lortu genuen� 

Aste Santua iristearekin batera Malgrat de 
Mar-era joan ginen beste herrialdeetakoko talde 
batzuekin lehiatzera eta oso ekarpen ona izan zen! 
Oso maila handia zegoenez, asko ikasteko aukera 
paregabea izan zen� Final four-erako oso moti-
batua zegoen talde eta iritsi zen Maiatzaren 13a, 
ditxosozko asteburua�

Nahiz eta 2 partiduak galdu genituen, oso ha-
rro egoteko denboraldia izan da 2018-2019a, talde 
oso langilea da neska hauek osatzen dutena eta 
entrenatzaileok espero dugu urte askotan zehar 
jokatzen jarraitzea�

Amaitzeko eskerrak eman nahi dizkiegu neskei 
urte honengatik eta gehien bat infantilek eman-
dako laguntzari�
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 KADETE NESKAK B 

Karmele hilabetez kanpoan egotearen ondorioz 
Andonik hasi zuen denboraldia Josurekin batera� 
Bertan, haien artean nahiko anitzak ziren hamar 
jokalari aurkitu genituen� Izan ere, pare batentzat 
lehen urtea izan da kirol honetan, eta beste biren-
tzat bigarrena (horietako batentzat lehena Añor-
gan); gainontzekoak, ordea, hainbat urte dihardute 
jada Añorgan saskibaloian jokatzen� Hala ere, tal-
dean partaide berriak izan arren, testuinguru sozial 
berdina partekatzeak dena erraztu du, horrela, ha-
mar jokalari hauetako bederatzik institutu berdi-
nean ikasten baitute, Luberrin hain zuzen ere� 

Karmeleren itzulerarekin batera Andoni joan 
zen, hortaz, Karmele eta Josu geratu ziren taldearen 
buru� Jada denboraldia hasita zegoen hau gertatu 
zenean, baina hala ere ezusteko bat izan genuen: 
jokalari batek taldea utzi zuen� Institutu ezberdi-
neko neska zen hau, eta badirudi taldean integra-
tu ezin izanak eta saskibaloiarekiko atxikimendu 
faltak eragin zuela erabaki hau� Ondorioz, taldean 
bederatzi jokalarirekin jarraitu behar izan genuen 
denboraldia� 

Emaitzak hasieran ez ziren onak izan, lehen li-
gan bi partidu besterik ez genituen irabazi� Hala ere, 
izugarrizko ezberdintasuna sumatu da lehen par-
tiduetatik azkenekoetara� Entrenamenduak gogor 
hartu	izanak	inflexio	puntu	bat	eragin	zuen	taldean	
eta hori partiduetan ederki islatu zen� Lehiatzeko 
nahia areagoturik, taldeak gogorrago defendatzen 
zuen, ordenaturik erasotzen zuen eta neskek tal-
dean jokatzen ikasi zuten� Hori dela eta, bigarren 
ligan emaitzak nabarmen hobetu ziren, soilik bi 
partidu galduz eta ligako bigarren postua eskuratuz� 

Esan bezala, oraindik hobetu beharreko hainbat 
alderdi egon arren, asko ikasi duten sentsazioarekin 
agurtzen dugu denboraldia� Horrez gain, taldea oso 
gustura egon dela azpimarragarria iruditzen zai-
gu, gustura aritu gara denak lanean eta elkarrekiko 
erlazioa bikaina izan da� Hori dela eta, harrotasun 
sentimendu ikaragarria dugu talde honekiko�

 KADETE MUTILAK 

Denboraldia hasi baino lehen bagenekien zer 
nolako lana egin beharko genuen mutilekin, 8 

 Kadete mutilak 



2 1a ñ o r g a 2 0 1 9  a k k e

jokalarirekin jolastu dugu denboraldi osoa, b a-
tzuetan	 bostekin.	 Denboraldia	 lan	 fisikoarekin	
hasi genuen, denentzat izan zen zail xamarra An-
donik eta biok planteatu genuena, baina pixka-
naka-pixkanaka jokalariak ohitzen hasi ziren eta 
edukitako progresioa gorantz joan zen� Denbo-
raldia hasi eta lehenengo liga ez zitzaigun erra-
za egin, bereziki entrenamenduetan landutakoa 
partiduetan praktikan jartzea izan zen zailena� 
Behin lehenengo liga bukatuta, bigarrenari au-
rrez begiratu genion eta zer nolako partiduak egin 
genituen, hor ikusi zen benetan zer lan egin du-
gun entrenamenduetan, jokalariek izugarrizko al-
daketa	fisiko	 eta	mentala	 erakutsi	 baitzuten.	Bi-
garren ligan 12tik 5� geratu gara, 8 jokalarirekin 
jolasten irailetik� Gauza bat esan behar dut, mutil 
hauek asko harritu naute, izugarrizko lana egin 
dugu denok batera eta izugarrizko aurrerapenak 
egin ditugu, oso harro nago mutilak!

 INFANTIL NESKAK 

Ilusioz beteriko denboraldi baten hasiera zen in-
fantil neskentzat� Elkarren artean guztiz ezagutzen 
ez ziren neska batzuk elkartu ziren, eta horregatik, 
helburua nahiko argi zegoen: TALDEA osatzea� 

Eman beharreko lehenengo urratsak ez ziren 
errazak izan� Neskak gogotsu eta lan egiteko prest 
zeuden, baina lotsa oztopo nabaria zen gure bi-
dean� Zelai barruan ez zegoen komunikaziorik eta 
ikustarazi	genien	konfiantzarik	gabe	zaila	izango	
zela gauzak hobetzea�  

Pixkanaka beldur hori desagertzen joan zi-
tzaigun eta partidu nahiz entrenamendu amaie-
ran indartsu eta gustura ateratzen zirenez, lanean 
jarraitzeko gogo handiz geunden� 

Horrela hasi genuen liga; hasieran emaitzak 
ez ziren espero genituenak eta taldeak motibazioa 
galtzen zuen askotan� Denborak aurrera egin aha-
la, hobekuntza polita ikusi genuen alor horretan 
eta neskak gauzen alderdi positiboa ikusten hasi 
ziren, eta ez zen erronka txikia izan� 

Denboraldi amaierako emaitzek berdina ez 
esan arren, entrenamenduak eraginkorrak izan 
dira eta jokalariengan ikusi dugun hobekuntza na-
baria izan da, bai taktika eta teknika aldetik, bai-
na batez ere talde moduan� Denboraldi amaieran 
taldea batuta ikusi dugu eta hori izan da gehien 
gustatu zaiguna� 

Aipatu beharra dago, bateratze hori aurrera 
eraman duten arrazoietako bat klubak Malgrat del 

Mar-en jokatutako txapelketa izan zela, guztiz 
indarberrituta etorri baikinen bertatik� Entrena-
tzaileak oso pozik gaude denboraldi honen gara-
penarekin, haiei irakasteaz gain, haiengatik ere 
asko ikasi dugula sentitzen dugulako guk� Gainera, 
hasieran geneukan helburu hori bete dugu, orain 
TALDE bat osatu dugulako� 

 SASKI ESKOLA 

Aurtengo denboraldiak arrakasta 
handia izan du Añorgako KKE-ko saski 
eskolarentzat� Gure Elkarteko jokalari 
gazteenen garapen integrala, talde giroa 
sustatzea eta batez ere ludikotasuna-
ren bidez ondo pasatzea bilatu eta lortu 
dugu� 

Arrakasta horren erantzule zuze-
nak gure klubean aurten entrenatzen 
hasi diren 4 entrenatzaileak izan dira� 
Unaiek, Eneritzek, Enekok eta Iratik lan 
bikaina egin dute gure jokalariak ego-
ki bideratuz, haien ezagutzak eta kirol 
honekiko maitasuna transmitituz� Den-
boraldian zehar, haien beldurrak alde 
batera utzi dituzte, beste entrenatzaile-
engandik jasotako aholkuak eskertuz eta 
elkarren artean ikasiz, edozein erronka 
berriri aurre eginez�

Jokalariei dagokienez, gozamen hu-
tsa izan da, hain talde jatorrarekin lan 
egiteko aukera izatea� Noizbehinka izan 
ditugun haserrealdiak ere bizi izan di-
tugun arren (hauetatik ere ikasiz), sas-
kibaloiarekin erlazionaturiko joko eta 
jolasak baliatuz eta alaitasunez eta ikas-
teko gogo handia erakutsiz, gure jokala-
ri gazteenenek asko hobetu dute sas-
kibaloian� Baina ez hori bakarrik, kirol 
honek transmititzen dituen balore asko 
eta asko berenganatu dituzte: errespe-
tua, kiroltasuna, talde lana…

Beraz, aurtengo denboralditik ikasiz 
eta datorren urtera lagunarteko gehia-
go bilatzeko intentzioz, udako oporrak 
gustura hartuko ditugu, hurrengo den-
boraldian energiaz beterik, guztion ar-
tean saskibaloia gozatzen jarrai deza-
gun�
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TRIATLOIA

Bide honetatik, taldeak Vianara eraman gin-
tuen lehenbizi, bertako duatloi luze zein mo-
tzean parte hartzera, bakoitzak nahiago zuen 
horretan� Dagoeneko taldearentzat tradizio bi-
hurtu den Iruñako Ironman Erdia izan zen on-
dorengo mugarria, erromesen antzera bisitatzen 
baitugu hiria maiatza erdialdean, eta aipatzen 
genuen “izana” adierazten duen pasteleko ginda 
Aritzalekuko triatloiarekin, asteburu pasa itze-
la izanez, berriro ere bakoitzak nahi zuen tokia 
hautatuz; izan olinpiko, sprint, errelebo edo ani-
matzaile, denek gozatu genuen hainbeste maite 
dugun kirol honetaz; eta konpainia ezin hobeaz, 
ze demonio! A ze gozatua!

Baina, aipatzen genuen� Hau gure izanaren 

barrenean errotu da dagoeneko, gozamenaren 
gozamenez urtero egiten dugun eran, dopami-
nomanoak izango bagina bezala� Beti berdin, 
baina beti hain desberdin� Oso ongi, baina ez 
du ezer berririk ekartzen taldearentzat� Hortaz, 
buruari eragin eta aurtengoan egitasmo eder 
bat atera dugu taldetik Añorgarentzat� Taldetik, 
nahi duen edonorentzat� Taldea humanizatu eta 
irekitze aldera egin duguna, eta fruitu gozoa be-
zain xamurra eman duena� 

Bizikleta “irteera irekiak” deitu diogunak 
egiten hasi gara, hilabetean behin, gure inguruko 
txokoak bizikleta gainean eta lagun artean eza-
gutzeko aukera paregabea eskainiz, edonori ire-
kia eta inor ez baztertua, gaitasun maila jakin 

Igaro da beste urte bete eta hemen dihardugu, inoiz baina indartsuago agian ez, 
baina inoiz baino jendetsuago bai. Batzuk badoaz eta beste batzuk datoz, baina gure 
izanak berdin darrai. Zergatik ote? Gure jarduna taldean oinarritzen delako pentsat-
zea gustatzen zaigu, denen eta denon beharrak asetzean, nahiz eta bakoi tzak bereak 

dituen. Denek dute tokia taldean, nahiz eta haien nahiak aldatzen doazen. 
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bat izan edo beste bat izan� Hau horrela, Goi-
zuetan egon ginen irailean, Aian urrian, Tolosa 
eta Lekunberrin azaroan, iparraldean abenduan, 
Basakabin urtarrilean, Larraitz aldean otsailean, 
Hondarribin martxoan, Azpeitian apirilean, Le-
sakan maiatzean eta Gernikan, azkenik, ekai-
nean� Konturatu gara, triatloi taldean ez dagoen, 
baina bai taldearen inguruan dagoen jende asko 
dugula, akaso bizikletan ibiltzea baino ez duena 
gustuko, eta polita izan da hilabetez hilabete jen-
de guzti honen garapena eta motibazioa bertatik 
bertara ikustea� Txoko berriak ezagutu ditugu eta 

harreman berriak egin� Zer gehiago eska dezake-
gu? Azken pintxora jendea geratzea, zalantzarik 
gabe! Horrek borobilduko luke plana! kar kar kar!

Hortaz, era xume honetan, triatloi taldeak 
ekarpena egin nahi izan dio Elkarteari, Añor-
gari, añorgatar eta bizikletan gozatu nahi duen 
orori, estereotipoetatik areago, maila guztietako 
pertsonak gaudela eta gurekin zenbaitetan etorri 
daitekeela ikus araziz� Dena ondo bidean, honek 
jarraipena izango duela uste dugu, hortaz aurten 
animatu ez bazara, badakizu datorren urterako 
zein den zure erronka! Segi egurrean!!!
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MENDIA

Irailean urtero bezala Pirineotara gerturatu 
ginen, aurtengoan Gabarditoko aterpetik atera eta 
Bisaurin mendia igo genuen, ondoren Lizarako 
aterpetxera jaisteko� Bertako sagardoa bukatu on-
doren gaua pasa eta Bernera ingurura igo ginen 
Candanchun bukatu genuelarik irteera� Aipatu 
beharrekoak dira behiren baten aurrean norbaitek 
egindako korrika saioa eta harri tartean Añorga-
tarrok daukagun trebezia� 

Urrian Udalatik Anbotora joateko asmoa ge-
nuen arren, eguraldi txarraren ondorioz urte-
ko lehen elurrez gozatzeko aukera eduki genuen 
Hernion� Alkizatik igo ginen eta Zelatungo su epe-
lean berotu ondoren bueltako bidea egin genuen� 

Azaroan Baztan aldean ibili ginen, Zigatik 
Saioara igo ginen eta urtea etxe ondoko mendi 
batean bukatu genuen� Abenduan Leitzarandik 
Adarrara igo ginen� 

Urte berriarekin, irteerek aurrera jarraitu dute� 
Otsailean Aralarren ibili ginen, Albitik Ttutturre, 
Beloki eta Txamenira joan ginen, denboraldiko 
azken elurrak dastatu genituelarik� Martxoan be-
rriz, aurten egin dugun irteerarik jendetsuenaz 
gozatzeko aukera eduki genuen� Añorgako erreka 

eta bazterrak ezagutzen pasa genuen goiza, gauza 
hoberik ez omen dago etxe inguruko toki ezku-
tuak ezagutzea baino� Eguraldiak asko lagundu 
ez zuen arren Txarratein, Goiko Unanue, Belartza 
eta Aingeru Zaindari inguruan ibili ginen eta on-
doren denok batera bazkaldu genuen Añorgan� 

Maiatzean berriz gerturatu ginen Aralar in-
gurura baina honako honetan, Amezketatik 
Pardeluts ingurura eta bertatik Ganbora igo gi-
nen� Uzkuiti eta Muitze ingurutik bueltatu ginen 
Txindokiren atzetik igaroz� Usadioak jarraituz, 
Amezketan bazkaltzen gelditu eta giro apartaz 
gozatzeko aukera eduki genuen� 

Hala ere, Añorgako Mendizaleon jarduna ez 
da hilabeteroko irteera hauetara mugatzen� Geroz 
eta talde handiagoa gara eta irteera antolatuetaz 
gain jarduera ezberdinak burutzen dituzte Añor-
gatarrek mendian� Oinez, eskiekin, bizikletan, 
eskalatzen zein arroila jaitsierak egiten ikusi di-
tzakegu gure herritarrak mendian� Joandako to-
kira joanda mendiaz eta mendiarekin disfrutatuz, 
baina beti ere  mendia eta ingurunea errespeta-
tuz; eta euskaraz, natura zaintzea bezain beha-
rrezkoa baita gure hizkuntza zaintzea� 

Indartsua eta oparoa izan da pasa den kurtsoa Añorgako mendizaleontzat. Azken 
urteetan bezala, hilabetero antolatu ditugu irteerak eta ugariak izan dira aurrera 

eraman ditugun jarduerak.
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ERRALDOIEN KONPARTSA

Auzoko festetan aparteko bilkura antolatu ge-
nuen denon artean hain une berezia ospatze alde-
ra� Guztira 11 konpartsa elkartu ginen oso giro alaia 
sortuz guztion artean� Usurbil, Irrintzi, Oiartzun, 
Errenteria, Goizueta, Zizurkil, Legazpi, Trapagaran, 
Molins de Rei eta Donostiako lagunak etorri ziren 
auzora, goiz-goizetik hasita umore onez Añorgako 
kaleak  dantza eta algara bizian murgiltzeko asmoz� 

Egia da kanpoko jende asko etorri zela, bai-
na bertako lagunek ere aparteko lana egin genuen 
den-dena ondo atera zedin, eta itxuragatik behin-
tzat, horrela izan zen� Beste guztien gainetik, urteen 
poderioz, bi pertsona bereziki azpimarratzekoak 
dira 75 urteko ibilbide honetan, Txorre eta Imanol 
Loidi�  Mila esker bioi zuen elkartasunagatik! 

Une labur batez, historia gogora ekarriz, Ce-
mentos Rezolaren laguntzari esker 1943�urtean “El 
Ingenio”, Bartzelonako etxetik, erraldoi bikote bat 
erosi zuten, auzoko ohorezko alkateak izango di-
renak harrez geroztik� Gizonezko erraldoia, bere 
kapela garaiak ukitua eta bere txaketa beltza, azpian 
alkandora zuria erakutsiaz, bere aginte makilak iru-
dikatzen duen karguari ohore egiten dio bere planta 

dotorearekin� Emakumezko erraldoiak ontasun eta 
goxotasuna erakusten duen aurpegiarekin, bere se-
narra laguntzen du harro oparitu dioten lore sor-
tarekin� 

1995� urtean Añorga KKE-k erraldoi hauen kopia 
egitea erabaki zuen egoera txarrean zeudela ikusi-
rik� Erreplika hauek Irungo Garate tailerrak egin zi-
tuen, eta egun gure kaleetan pasiatzen direnak dira�

Eta ez bakarrik gure kaleetan barrena, atzera 
begira Añorgako Erraldoiak ia euskal Herri osoan 
zehar ibili dira 2018� urtean: San Sebastian bezpe-
ran buruhandiak Antiguako festetara joan ziren; 
martxoan Irunen “Gure esku dago” ekimenaren 
baitan; uztailan buelta dezente, Usurbil, Añorgako 
topaketa berezia, Errenteria eta Billabona (bertako 
erraldoi berrien aurkezpenean); abuztuan Oiar-
tzungo festetan; irailean Añorga Txikira bisita, eta 
Artika (Iruñea), Zizurkil eta Legazpiko topaketak; 
azkenik urrian Martuteneko jaiak� 

Berriro ere mila esker guztioi zuen laguntzaga-
tik eta jakin ezazue gure ateak irekita daudela, ea 
beste norbait animatzen den Añorgako Erraldoiak 
munduan barrena erakusten� 

Beste urte bete igaro da eta hementxe gaude berriro ere Añorgako Erraldoi eta Buru-
handien konpartsaren inguruko kontuak azaltzeko. 2018. urtea ez zen nolanahikoa izan, 

konpartsak 75 urte bete baitzituen. 
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ARKAITZ AÑORGAKO 
DANTZARIAK

Pixkanaka, mende bateko jarduna osatzen ari 
garen honetan, gure nortasuna eta haren ezauga-
rriak kontuan hartuta segitzen dugu lanean� Egu-
nero-egunero� 
Arkaitzeko	kide	ugari	agertzen	garen	filma	es-

treinatu zen irailean Donostiako Zinemaldian eta, 
bat-batean, askorentzat bazterreko kultur eta gi-
zarte jarduera bat egiten dugunak famatu bihur-
tu ginen� Cool, guai… aukeratu nahi duzun hitza� 
Glamour esaten diote zinemaren munduan� 

Pozik eta esker onez jaso dugu kameren arreta, 
etorri den moduan joango dela jakinda� Askoren-
tzat oharkabean pasako den kontua da, baina mi-
laka pertsonak ikusi dituzte pantailan Añorgako 
Dantzariak, añorgatarrak eta añorgatartuak�

Harro gaude horrekin, baina harrotasun hori 
ez digu audientzien zifrak ematen� Harro gaude 
pertsona askok transmititu dizkiguten balioak eta 

ondarea erakusteko aukera izan dugulako� Apar-
teko erakusleiho batean izan gara, eta hainbat 
hamarkadatan ontzen ari den mamiaz bete dugu� 
Mami hori astero-astero elikatzen dugu, dantza-
ri txikiak trebatzen dituzten irakasleek, helduen 
taldeko kideok eta inguruan beti laguntzen prest 
ditugun hainbat pertsonak�  

Ziurrenik, datorren urtean ez gaitu zeluloi-
dearen glamourrak argituko, baina guk gurean 
segiko dugu� Zer demontre, distira propioa dugu!

 Errituak, protokoloak eta emanaldiak 

Karmen Eguneko dantzak dira Añorgako 
Dantzarion urte zaharberri eguna� Ezpata-dan-
tza, Brokel-dantza eta Soka-dantzaren erritua-
lek sinbolizatzen duten korapiloarekin sendotzen 

Eguneroko lan ixilaren glamourra
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dugu gure komunitatea, eta horixe eskaintzen 
diogu 2012tik Donostiako hiriari, abuztuaren 
15ean, Ama Birjinaren eguneko dantza-emanal-
diarekin� Horrez gain, San Joan bezperan, ekai-
naren 23an egiten den soka-dantzan eta aurreko 
erritualean parte-hartzera gonbitea jaso eta pozik 
asko onartu genuen�  

Ekitaldi bakoitzaren funtsa eta funtzioa kon-
tuan hartzen ditugu, esaterako, errituala, pro-
tokoloa eta ikuskizuna bereizita� Ildo horri segika, 
egin genuen Jubilatuen Eguneko haurren emanal-
dia, eta hori izan zen maiatzaren 10ean egindako 
emanaldiaren helburua� Euskal Herriko tokiko 
dantza tradizionalak lantzen eta ikasten ditugu 
urtez urte, hala haurrek, nola helduek� Horiekin 
osatu genuen emanaldia� 

Bestelako protokoloei dagokienez, dagoene-
ko hamar urtetik gorako jardunean, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak ematen dituen Urrezko Dominak 

banatzeko ekitaldian egindako ezpata-dantzan 
aritu ginen, Gipuzkoako beste hainbat herritako 
dantzariekin batera� Aurtengoan Jakin taldeari 
eman zioten domina, abenduaren 19an� 

Emanaldi-mota askotan parte hartu dugu� 
Urriaren 28an, turistentzako Le Champlain itsa-
sontzian ordu eta erdiko ikuskizuna eman genuen, 
Pasaiako portuan� Horrez gain, aurrera segitzen 
dugu Argiaren Zalakain ikuskizuneko emanaldie-
kin� Arkaitzeko haurrak eta helduak aritu ginen: 
Biarritzeko Les Temps de Aimer jaialdian Gare 
du Midin, Andoaingo Bastero antzokian, Zuma-
rragako frontoian, Basauriko Sozial antzokian, 
Donibane Garaziko frontoian, eta Arrasateko 
Amaia antzokian� Donibane Lohizuneko Begira-
leak taldeak antolatutako dantzari-egunean ere 
parte hartu genuen ekainaren 2an, Gipuzkoako 
ordezkari gisa� 

Dantzari txiki eguna, berriz, apirilaren 13an 
egin genuen, funtsezkoa baita txikitatik beste 
herrietako dantzarien arteko harremanetarako 
zubiak eraikitzea� Aurten gure gonbidatuak izan 
dira: Elai-Alai (Portugalete), Urki (Andoain), eta 
Antiguotarrak (Antiguo) dantza taldeak� Eguer-
dira	arte	desfileak	eta	emanaldiak	egin	genituen	
auzoko txoko askotan� Beste herrietatik etorritako 
haurrek Añorgako dantzariekin bazkaldu zuten, 
eta irakasleek eta musikariek elkarrekin� Arra-
tsaldean festa itzela egin genuen guztion artean� 
Amassorraingo ikasturte amaierako festan ere 
dantzatu zuten haurrek� 

 Kmalu se vidimo , Slovenija! 

Diote bidaiek pertsonak aldatzen dituztela, bai-
na aldatzekotan, bidaia norberak bere baitan egin 
behar du� Esaerak balio bera du taldeentzat ere� 
Izan ere, hogeita hamar pertsonako talde batek 
aste osoa kultur jarduera bat etxetik kanpo egiten 
bizitako esperientziek asko sendotzen baitute tal-
dearen kohesioa� Horregatik egiten dugu zenbait 
urtetik behin bidaia bat�

Eslovniako Bled herriko II� Nazioarteko Folklore 
Jaialdian hartu genuen parte iazko abuztuaren 25a 
eta 28a bitartean, Blue Diamonds Events elkarteak 
antolatuta� Hainbat herrialdetako dantza talde eta 
abesbatzekin batera aritu ginen�  

Autobusez abiatu ginen Añorgatik Eslovenia 
aldera, abuztuaren 22an� Bledeera iritsi aurretik, 
zenbait geldialdi egin genituen, autobusaren eta 
gidarien ordutegietara egokitzeko, eta zenbait hiri 
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eta txoko ezagutzeko� Frantziako Arcachon herrian 
dagoen ur-parkean igaro genuen lehen eguna� Ni-
zan esnatu ginen hurrengo egunean, eta iluntze-
ra arte Niza eta Monaco bisitatzeko aukera izan 
genuen� Gaua autobusean pasata goizaldean iritsi 
ginen Italia aldera, Boloniara zehazki� Han pasa 
genuen egun guztia� Italiaren eta Esloveniaren ar-
teko muga-mugan dagoen Trieste bisitatu genuen 
segidan� 

Estatu komunisten garaian, udako oporrak pa-
satzeko toki ezaguna zen Bledeko lakua� Arkaitze-
ko zenbait kidek 2010ean ezagutu genuen Zagre-
beko jaialditik bueltan� Oraingoan baina, bertan 
geratu ginen, hiru eguneko egitarauak zehaztu-
tako emanaldiak zintzo eta pozik egiten� Gurean 
ohikoa dugunez, Euskal Herriko tokiko zenbait 
dantza egin genituen (Dantzari dantza, Maska-
radak, etab�) gurea dugun Brokel-dantzaren zi-
kloarekin batera�

Jaialdiko lanak amaituta, abuztuaren 28ko 
goizean abiatu ginen Venezia aldera� Azkar ir-
ten ginen, baina ez ginen berehala iritsi� Abuztu 
amaieran ohikotzat jo litekeen auto-ilara luze ba-
tean harrapatuta gelditu ginen� Planak aldatu, eta 
bidean aurkitu genuen herrixka eder bat ezagutu 
genuen� Izenik ez dugu esango, bestela Venezia-
ren (edota Donostiaren) moduan buka lezake� 

Hurrengo egunean, goizean goiz esnatu eta, 
oraingoan bai, Venezia egun osoz bisitatzeko 
aukera izan genuen� Pixkanaka, Añorgara gertu-
ratzen ari ginen, eta Cannesen esnatu ginen hu-

rrengo goizean� Hiriko gotorleku zaharra ezagutu 
eta bertako hondartza ezagunean bainatuta, ba-
zkari legea eginda abiatu ginen etxera� 

 Dantza 

Donostiako	 Zinemaldiko	 sail	 ofizialean,	 le-
hiaketatik kanpo aurkeztu zuen Telmo Esnal 
zuzendariak	 Dantza	 filma.	 Hego	 Euskal	 Herriko	
aretoetan San Tomas egunean, abenduaren 21ean, 
estreinatu	 zen.	 Hainbat	 berezitasun	 dituen	 filma	
da, eta horietan nagusia da hitzik gabe, dantzaren 
bitartez,	istorio	bat	kontatzen	duen	filma	dela.	

Añorgako zenbait dantzarik hartu genuen parte 
2017an	 zehar	 egindako	filmazioetan,	 eta	 batzuek	
partaidetza nabarmena izan dute� Juan Antonio 
Urbeltzek	 egindako	 koreografiek	 egituratu	 dute	
filmaren	gidoia,	eta	Koldobika	Jauregi	eskulturagi-
leak diseinatu ditu jantziak� 
Arrakasta	 handia	 izan	 du	 filmak,	 orain	 arte	

50�000 ikusletik gora izan baitira aretoetan� Le-
rrook idazterakoan oraindik ere hainbat emanaldi 
eta aurkezpenekin segitzen dute, eta salgai dago 
DVDa.	 Dagoeneko,	 asko	 eta	 luze	 idatzi	 dute	 fil-
mari buruz, baina guri poztasun handiena sortzen 
diguna da añorgatar askok adierazi diguzuen ha-
rrotasun sentimendua, hainbat lagun eta auzotar 
pantailan ikusitakoan� Telmo Esnalen hitzak gure 
egiten	ditugu:	“filmak	guk	egiten	ditugu,	baina	be-
hin plazaratutakoan, zuenak dira� Gozatu!”
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KULTURA

Elkarteko junta berriarekin bat, kulturako tal-
dea sortu da 2018ko irailean� Urtean zehar, hainbat 
ekimen-kultural antolatu dira Añorgari aisialdia, 
bizitasuna, berritasuna eta ekarpena emateko as-
moz, eta horretarako, eskaintza desberdinak izan 
dira: antzerkia, musika, bakarrizketa etab� 

Abenduak 3 euskararen eguna izaki, hamaika 
eguneko añorgaldia ospatu zen egitarau zabalare-
kin:

Azaroak 23an, “Bakean dagoena bakean utzi” 
Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren bakarri-
zketa izan zen museoan� Oro har, añorgatarrek 
barre egin zuten� Batez ere, hogeita hamar eta be-
rrogeita hamar urte bitarteko emakumeek euren 
burua	 identifikatu	 sentitu	 eta	 ondorioz,	 gertukoa	
egin zitzaien gaia� 

Abenduak 2an, igandez, Aguxtin Alkhat eta 
Anariren arteko kontzertu emanaldia izan zen 
Añorgako zinema aretoan� Herritarren partetik, 

erantzun ona izan zuen ekitaldiak eta gutxi gora 
behera berrehun eta berrogeita hamar pertsona 
inguru bertaratu ziren� Soinuari dagokionez, kon-
tzertua antolatzeko apustu berezia egin zen eta 
horrek, eta musikarien lanak bere emaitza eman 
zuen; txapela kentzeko moduko ikuskizuna izan 
zen� 

Abenduak 24an, eguerdi partean irten eta gau 
aldera erretiratuta, baserriz baserri kantuan ari-
tu ziren urtero legez añorgatarrak� Olentzeroren 
ai tzakian, abesti berria sortu zuten eta bereziki 
aipagarria izan zen, maitagarria den Joniri Nica-
ragua Nicaraguita kantua abestea� Bertako par-
taideen arabera, geroz eta jende gehiago biltzen 
omen da kantuan aritzera� 

Unanue Zar baserria eraberritu eta gero, hotela 
martxan jarri dute� Hori horrela izanda, eta hauek 
Añorgarekiko harremana estutu nahian, urtarrila-
ren 27an parte hartzeko egitaraua antolatu zuten: 

Bada proposamena Añorgan
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baserriaren jatorria azaldu, familiaren nondik no-
rakoak kontatu eta sagarrarekiko duten harrema-
na ezagutarazi zieten berrogei-berrogeita hamar 
pertsona ingururi� Bertan, makina zahar bidez, sa-
gar zukua egin eta dastatu ahal izan zen� 

Antzerkiari dagokionean, txinparta antzer-
ki taldeak aurkeztuta, Zurrunbiloan antzezlana 
ikusteko parada izan zen Otsailaren 9an� Nerea 
Gorriti eta Ander Azurmendi protagonistak iñigo 
Dierezen gidoian murgilduta eta Asier Orueren gi-
daritza pean aritu ziren� Lugaritzeko kultur etxea-
rekin elkarlanean aritutako poltsiko antzerkiko 
egitarauan barne, museoak gainezka egin zuen� 
Ikusleen arabera, zinez antzezlan entretenigarri 
eta gustagarria izan zen� 

Garai bateko tabernako kontzertu txikien ha-
ria berreskuratu nahian, eta igandeei bizitasuna 
emateko asmotan, Up eko zakurrez janzten den 
Gartxot bakarlariaz gozatu ahal izan zuen ikus-
leak otsailaren 24an� Gartxot hainbat proiektutan 
jardunean dabilen sortzailea da, formatu honetan, 
gustuko dituen bertsioak kantatzen ditu gitarra eta 
ahotsaren pedal berezi bat lagun dituelarik� Baina 
esaterako, bertsio hauei sortzaileak sortutako le-
trak jarrita kantatzen ditu euskaraz� Espero ez zen 
jendetza bildu zen Añorgako Jolas Etxean, baita 
bertara inguratu ohi ez dena ere� Kontzertu inti-
mo eta zirraragarria izan zen musikari artistaren 
transmititzeko gaitasunak bultzatuta� 

Festetarako lagungarria izan daitekeen dirua 
ateratzeko aitzakiarekin, barrikotea antolatu zen 
Añorgako zinema aretoan martxoaren 23an� Ba-
zkaria dastatu ahal izan zutenek estimua agertu 
zieten borondatez sukaldean aritu zirenei� Bertako 
sagardoak lagunduta, halaber, umoreak presentzia 
handia izan zuen bingoaz gozatzeko aukera izan 
zen, hainbat sari banatu zirelarik� Egun hartako 
giro onaz gozatzeko asmotan, Hertzainaken ber-
tsioak jotzen dituen Txalainak bikoteak, emanaldi 
beroa eman zuen gaztetxean� 

Añorgako igande arratsaldeei berriro ere hel-
duz, martxoaren 17an GILDAS HOT CLUBen 
kontzertua izan zen Jolas Etxean� Lehenengo al-
diz, jatetxe barnean egin zen� Swinga dantzatze-
ko aukera ematen zuenez, Donostiako Lindy Hop 
dantza taldeko hainbat eta hainbat kide bertaratu 
ziren Añorgatarrez gain� Ikusleen artean, hainbat 
belaunaldi desberdinen presentzia suma zitekeen: 
haurrak, gazteak eta helduak� Behin baino gehia-
gotan aipatua izan da gainera, kontzertu berezia 
izan zela hura� Alaitasuna nagusituta, soinua ere 
lagun, tarte eder batez gozatu zuten denek� 

Korrika-kulturalaren egitarauaren barne an-
tolatu zen HIRI GALDUAKen kontzertua� Hau ere, 
jatetxe barnean izan zen� Lehenengo aldiz izan 
zen bateria honako formatuan� Entzuleen arabera, 
soinu burrunba handia zegoen nahiz eta musika-
riak oso gustura jo�

Maiatzaren 11n, larunbata, MOONSHINE 
WAGON bluegrass musika taldea aritu zen Jo-
las Etxeako jatetxean� Bertako, eta ingurutik eto-
rritako zaleek umore ederrean energiaz beterik 
izerditu zituzten kamisetak: saltoak, oihuak eta 
irrintziak lagundu zuten giroa� Musika taldeko ar-
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tistek publikoa zeharo nahasi eta juergarako bidea 
zabaldu zuten� Gauaz gozatzen jarraitzeko, Eman 
eta Emak DJak izan ziren goizeko ordu txikiak arte 
giroa animatuz� 

Urteko ekimenen zikloa ixteko, Añorgako Olatu 
Talka izan zen Ekainaren 1ean� 

Lehenik eta behin, Gorgain guraso elkarteak 
bigarren eskuko merkatua jarri zuen egunean ze-
har� Horri jarraipena emanik, Añorgatarren arteko 
auzolana izan zen harrobiaren plazan� Eskailerak 
urdinez atondu zituzten eta aitzakia horrekin eta 
beroak lagunduta, hainbat sagardo botilaz gozatu 

ahal izan zuten auzolanean parte hartu zutenek� 
Arratsaldean, nolabait itzalean babestea lortuta, 
perkusio tailerra praktikatu ahal izan zuten partai-
deek� Entrenamendu handia zuen Mustakek, en-
gainatua behar zuen hori, ondo engainatuta, giro 
polita sortzea ahalbidetu zuen� Barre algarak eta 
dantza	saioak	 lagunduta,	konfiantza	eremu	baten	
inguruan, danborra lau haizetara joz aritu ziren 
partaideak.	 Egunari	 amaiera	fina	 emateko	 asmo-
tan, Kimetz eta Maitanek emanaldi goxoa eskaini 
zuten eguzkiaren azken izpiak sartzeraino�
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Euskara

Urtebete da jada lehendabiziko hotsak iritsi 
zitzaizkigunetik: 2018ko udazkenean ekimen be-
rritzaile bat egingo genuela, esperimentu sozial 
bat, herritarron hizkuntza-ohituretan eragite-
ko asmoa zeukana� Añorgan bagenekien zerbait 
horren inguruan, 2016an, Egian egindako es-
perimentu batetik ikasitakoa praktikan jartzea 
erabaki baikenuen lau astez: euskara hutsez bi-
zitzea� Bidea 2015eko ekainean abiatu zen, Bil-
bon: Lutxo Egiak hilabetez gaztelera “ahaztea” 
erabaki zuen� Ordurako erakundeak esan eta esan 
ari ziren euskararen ezagutzak gora egin arren, 
erabilera neurri berean haztea zela erronka� Bai-
na ekimena herritarrok hartu genuen�

 

 Astebeteko esperimentua 

Azaroaren 23tik ekainaren 4ra bitarte, ehunka 
añorgatar “Ahobizi” eta “Belarriprest” txapak 
jantzita ibili ginen etxean, kalean, lantokian eta 
tabernan, gure hizkuntza-hautua ingurukoen 
aurrean argi utziz� 11 egunez era guztietako 
erronkei egin genien aurre: euskaraz ulertu bai 
arren hizketarako gaitasunik ez zutenekin bi hi-
zkuntzatako elkarrizketak izan genituen, nor-
malean gazteleraz agurtzen dugun auzokoarekin 
euskaraz aritzeko ohitura hartu genuen eta, ba-
tez ere, eguneroko bizitzan euskaraz uste bai-
no gehiagotan jardun gaitezkeela ikasi genuen� 
Eta, Euskal Herrian gutxitan gertatu den gisa, 
erakunde publikoak, herri mugimenduak eta he-
rritarrak taldean ikusi ditugu lanean, nor bere 
arduratik� Handik hilabete batzuetara, Handik 
hilabete batzuetara, Korrikaren bukaerako eki-
taldian, Gasteizen Maialen Lujanbiok esan zuen 
gisan, bakoitzak bere zeregina baitu euskararen 
biziberritzean: “Norbanakoak egin� Herri mu-
gimenduek eragin� Erakundeek eginarazi� Egin, 
eragin, eginarazi”� Ez gaitezen gehiegi aurre-

ratu, ordea, Euskaraldiak gauza asko eman bai-
tzizkigun�

Añorgan aspalditik aritu gara euskararen in-
guruan lan egin nahi duen taldea indartu nahian, 
eta horretarako ere baliatu genuen udazkene-
ko aukera� Txapak banatzeaz gain bakarrizke-
ta saioa, umeen jolasak, Mihiluze herrikoia, 
karaokea, haurren kantu-jira ikasle eta ikasle 
ohien arteko topaketak antolatu genituen� Eta, 
festarako aitzakia handirik behar ez dugunez, 
Garagardo Azoka ere egin genuen Jolas Etxean� 
Esperimentua borobiltzeko Anari eta Aguxtin 
Alkhat etorri zitzaizkigun zinera� “Hizkuntza ez 
da edukitzekoa; lizuna egiten zaio barruan gor-
deta, lika”�

 Gure erritmora 

Abenduko ajeari buelta ematen ari ginela 
harrapatu gintuen 2019ak eta, konturatzerako, 
Fermin Muguruza, Mad Muasel eta La Furia-ren 
doinuen inguruko eztabaidan ari ginen urte ha-
sierako egun hotzetan� Bai, bazetorren Korrika� 
Apirilaren 4an abiatu zen Garestik eta 12an zen 
Añorgatik igarotzekoa, apirilaren 14an Gastei-
zen bukatu aurretik� Bi urtetik behin euskararen 
mapa marrazten duen ekimen erraldoi eta hunki-
garria beste zerbaitetarako ere aprobetxatu nahi 
genuen, ordea: Euskaraldiaren ondoren, gure 
buruei -leloak ere hala eskatzen zuenez- “klika” 
eginarazteko, euskaraz bizitzeko hautua gure 
ardatzera eramateko� “Beraz, KLIKA! Instalatu 
eta elika! Euskara, ez da euskararen gauzetarako 
aplikazioa� Euskarak  ehar du herri honen Sis-
tema Eragilean� Euskara, bestelakoa baita… Hain 
zuzen, besteak bezain bestelakoa� Bestelakoa 
eta besteak bezalakoa”� Halaxe zihoen Maialen 
Lujanbiok idatzi Korrikaren lekukoaren barruan 
gordeta eskuz esku ibili zen mezuak�

Euskaraldia antolatzen ekin genion ikasturteari eta Korrikaren aparra oraindik jaisteko 
dagoela iritsi zaigu uda. Euskal Herrian ekimen jendetsuak egin dira euskararen alde 

aurten ere, eta Añorgak ere eman du neurria. Bitartean, ordea, adituak lelo bera errepi-
katu eta errepikatu ari zaizkigu: euskararen ezagutzak gora egin duela, baina erabilera 

ez dela neurri berean hazi. Eta horretan ere, Añorga ez da salbuespena.
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 Munduak eta mendeak 

Jarrai dezagun bertsolari hernaniarraren hi-
tzak irakurtzen: “Mundu bat euskarak, mende 
erdia euskara batuak, eta ehunka milaka bizitza 
eta gogo euskarak batuak”� Bai, aurten ere dis-
tira egin dute efemerideek egutegietan: 100 urte 
Euskaltzaindia sortu zenetik eta 50 urte euskara 
batua ekarri zuen Arantzazuko batzarretik� Ur-
teurren borobilak biak ere� Borobiltasunak bo-
robiltasun, balorazioak egiteko garaia ere iritsi 
da� Eta hauteskunde-gauetan politikariek beza-
la, hemen ere norbere gustuko irakurketak egi-
teko aukera dago� Gehienak oinarrian ados dau-
de: euskararen berreskurapenean sekulako bidea 
egin da; euskara estandarrak bere funtzioa bete 
du idatzizko erregistroetan; ikastolek, gau es-
kolek eta euskaltegiek desagertze bidean zen 
hizkuntza bat hurrengo belaunaldietara iristea 
lortu dute eta erakunde publikoek pausu esan-
guratsuak eman dituzte hizkuntzaren norma-
lizaziorako Euskal Autonomia Erkidegoan� Ipar 
Euskal Herrian eta Nafarroan normalizazioaren 
aldeko bidea sasiz betea da oraindik ere� Datuen 
hotzak honakoa dio: ezagutzak nabarmen egin du 
gora, baina erabilera ez da neurri berean hazi� Eta 
hemen datoz gustuak eta iritzi ezberdinak� Bai-
korrenek esango dute euskaraz hitz egiteko gai 
diren hiztunen kopurua inoiz baino handiagoa 
dela, eta hitz egin ez arren ulertzeko gai direnena 

ere bai� Ezkorrenek, berriz, ezagutzaren datuak 
goia jo duela erantzungo dute, eta euskararen 
erabileran eragin ezean beherakada etorriko zai-
gula laster�

Eta Añorgan, zein da egoera? Portzentajeak 
lehendabizi� Soziolinguistika Klusterrak 2016an 
ateratako datuen arabera, Añorgako herritarren 
%22a erdaldun elebakarra da, %18a euskaraz 
ulertu arren ez da hitz egiteko gai eta %61a ele-
biduna da� Euskaraz ere badakiela, alegia� Era-
bilerari dagokionez, 2016an herritarren %46a 
aritzen zen euskaraz� Kontua ez baita jakitea 
bakarrik; apaizak liokeen moduan, hizkuntza bat 
ezagutzetik erabiltzera igarotzeko pausuak ezin 
asmatuzkoak dira: lotsak eragiten du, ohiturak, 
pertzepzioak, hizkuntza bakoitzari buruz dauka-
gun iritziak��� Laburtuz: ezinezko gauzak egiteko 
gai izan ginen duela mende erdi euskarak bizi-
rik iraun zezan� Baina, batzuetan, ezinezkoa egi-
tea baino zailagoa izaten da eguneroko erabaki 
txikietan eragitea� Eta hortxe daukagu erronka, 
Maialen Lujanbiok jarritako puntuari segiz: “Dena 
du egiteko, euskarak, dena du egiteke� Hizkuntza 
bat dugu ahulguztiduna� Hala ere, Korrika egiten 
dugu� Izan ere, hainbeste maite gaituzte erakun-
deek, alderdi politikoek, komunikabideek… ko-
rrika gabiltzala� Zergatik gutxietsiko ote gaituzte 
hainbestetan oinez gabiltzanean?” Onak gara ko-
rrika egiten, oinez ibiltzen ikastea dagokigu� Eta 
sistema eragilea aldatzea ere bai�
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Bertso eskola

60ko hamarkada da Euskal Herrian� Gerra 
galdu ondorengo ilunaldiaren ondoren, prin-
tza batzuk agertzen hasi dira� Tartean, bertso-
lari batzuk zentsurari eta mehatxuei jaramonik 
egin gabe herriz herri kantuan dabiltza, gatazka 
politiko eta sozialak gaitzat hartuta� Añorgan 
ere bada kultur giroa esnarazi nahi duenik� Bi-
riatuko muga poliziaz eta kontrolez gotortuta 
badago ere, honaino iritsi da Ahetzeko eta Ure-
peleko bertsolari batzuen berri� Joxe Mari Ara-
nalde dago apaiz, eta bere bidez ekarri dituzte 
kantura, garaiko Hego Euskal Herriko bertsolari 

onenekin batera� Eta bertso munduan ezagun bi-
lakatuko den gertaera bat ere izango da saioan 
zehar: lanera Parisera joan zaion semeari buruz 
galdetuko dio Aranaldek Mattin Treku bertsola-
ri umoretsuari� Aheztarrak minez eta beldurrez 
jositako hiru bertso kantatu ondoren, negarrez 
egingo du bere aulkirako bidea� Handik egun 
batzuetara, aldamenean daukan Xalbadorrek 
ahoz aho zabalduko diren bertso batzuk jarriko 
dizkio: “Mattin nigarrez ikusi dut”� Baina hori 
dena ez zen gertatuko, Añorgan antolaketarako 
grinaz zebilen bertsozalerik egon izan ez balitz�

Datorren ikasturtean hamar urte beteko dira Añorgan bertso-eskola martxan jarri 
zenetik. Geroztik, ostiralero-ostiralero bertsozale asko pasa dira Jolas Etxean lagunar-
tean bertsotan aritzera. Eta lanak emaitzak ere eman ditu: bertso-eskolatik pasatako 
hiru bertsolari lehenengo aldiz aritu dira aurten Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako 

sailkapen fasean.

 Argazkia: Irutxuloko Hitza 
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 Bertso-eskolaren grina 

Handik aurrera ere, bertso-giroak pisu handia 
izan du Añorgan, baina aspalditik sumatzen zen 
giro horri gorputza emango zion zerbaiten beha-
rra: bertso-eskolarena, alegia� 2009an Euskal He-
rriko Bertsolari Txapelketa Nagusia abiatzear ze-
goela, astero biltzeko prest zegoen talde bat sortu 
eta bertso-eskola abiatzea erabaki zen� Geroztik 
dozena bat lagun joan-etorrian ibili dira urtez urte, 
baina dinamikak gero eta indar handiagoa hartu 
du� Eta horren erakusgarri da aurtengo Gipuzkoako 
Bertsolari Txapelketan gertatu dena, bertso-esko-
latik ateratako lau bertsolarik parte hartu baitute 
sailkapen fasean: Izarne Zelaiak, Peru Aiertzak, Pe-
llo Basurtok eta Itxaso Piquerrek� Asier Azpirozek 
txapelketarako txartela lortu du, eta berarekin ba-
tera ariko dira Unai eta Beñat Gaztelumendi ere� 
Denera, Añorgarekin lotutako zazpi bertsolari ari-
ko dira aurtengo txapelketan� Mattin eta Xalbador 
etorri ziren egun hartan gutxik pentsatuko zuketen 
halakorik�

Eta helduen taldeaz gain, gaztetxoen artean ere 
bada bertsotarako gogorik, bi astetik behin Añor-
gako dozena bat gazte elkartzen baitira bertsotan 
ikasteko eta, batez ere, ondo pasatzeko� Jardun be-
rezia baita bertsoa: norberak bere buruarekin egin 
arren beti taldearen babesa behar izaten duena�

 Asier Azpiroz Gipuzkoako Bertsolari Txapelketan 
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Oh baserritxo!

aixo baserritxo. Zer moduz 
zaude!!! Gaur goizean zure 
aurretik pasatzerakoan, hor 
ikusi zaitut traste artean, 
erdi ezkutaturik eta oker ez 
banago, zure begiradagatik,  
nahiko kezkatuta zaude.
Amassorrain Ikastola berria 
egin zutenean, zu ere orduan 
sortua izan zinen, eskuekin 
egindako baserritxoa. Hain 
zuzen, Martin Gastesi eta 
Felix Noguesek egina. Ordu-
tik hona, irristan zenbat ume 
pasa diren zure teilatutik! 
Zenbat txikik atera dute bere 
burutxoa zure leihoetatik… 
baina orain, hor zaude traste 
artean, umerik gabe, bakar-
bakarrik. Baino lasai, dena 
konponduko baita! Hau dela 
eta, denbora daukadanez, 
kontutxo batzuk kontatuko 
dizkizut.

Esan bezala berrogei urte 
daramazu zuk hemen, gure 
Haur Eskolatik ume pila bat 
pasatu den bitartean� Eraikina, 
altzariak, leihoak… zahartzen 
joan dira eta bada garaia, hau 
guztia berritu eta polit-polita 
jartzeko�

Lan hau, ahalik eta egokien 
gauzatzeko, ziklo  horretako 
irakasleek, beste haur eskolak 
ikusten ibili dira, informazioa 
jaso dute eta proiektu hori gau-
zatzeko laguntzeko asmoz� Le-
henik bi urteko gelarekin hasi 
gara eta udan, beste zatiarekin 
jarraituko dugu�

Sorpresak beti izaten dira 
eta zahartzean, itoginak alde 
guztietan agertzen zaizkigu� 
Horrela gertatu zen bi urteko 
gelarekin� TITA, Dena konpon-
du beharra!

·  A M A S S O R R A I N  I K A S T O L A  ·
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Aspaldi hasi ginen Haur 
Eskola berritzeko nahiarekin; 
bilera, Udaletxea, gurasoak, 
irakasleok… Badirudi, momen-
tua iritsi dela� Denon laguntzaz 
eta elkarlanean, gauzatuko 
dugun amets polit 
bat da!

Ai, Baserritxo!��� eta beste 
gauza garrantzitsu bat kon-
tatzea ahazten zitzaidan! Gure 
frontoiaren atzealdean, bai, le-
hen Arturok txabola izaten zuen 
horretan, “NATURA PARKEA” 
ireki dugu! Zoragarria geratzen 
ari da eta bertan, umeak asko 
disfrutatzen ari dira!

Proiektu honetan, Inaxiok 
izugarri lagundu digu, be-

rak asko baitaki baratza eta 
naturaz� Mila esker Inaxio! 
Gero Ikastolako neska-mutil 
zaharrenak proiektu bat egin 
dute espazio honen inguruan 
eta Udaletxeak, gauzatzen la-
gundu digu� Nik uste dut na-
tura-parke honetan asko ika-
siko dugula eta egun batean, 
elkarrekin ikustera joango 
gara!
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Auto(kritika)

Inor gutxik jartzen du 
zalantzan gaur egun 
ingurumena, mundu 
mailakoa, gizakiaren 
eraginez krisi larrian 
dagoela. Asko dira krisi 
honen argi gorriak: 
klima aldaketa, airearen 
kutsadura, ibaien 
kutsadura, plastikoen 
ugaritzea itsasoan eta 
lurrean, etabar.

Asko gara, era berean, krisi 
honen aurka gure ahotsa al-
txatzen dugunak: talde eko-
logista, talde politiko, sindi-
katu eta norbanakoak� Gure 
joera kasu gehienetan egoera-
ren ardura agintariengan eta 
enpresa handiengan jartzea 
izaten da� Ez zaigu arrazoi-
rik falta eta hau ikusteko ez 
daukagu urrutira joan beha-
rrik; auzoan bertan daukagu 
Autonomia Erkidegoko bost 
enpresa kutsatzaileenatako 

bat, klima aldaketa eragiten 
duten gasen ( C O2 eta N Ox) 
igorle handienetako bat, erre-
gai kutsatzaileenak erabiltzen 
dituena labeak berotzeko, pe-
trolio koke, autoen pneuma-
tikoak eta plastikozko osa-
gaiak�  Añorgako erreka da, 
euri asko egiten duenean, ura 
marroia izateko ordez, porlan 
hautsaren gris zuriska kolo-
rea duena�

Ez zaigu arrazoia falta 
Añorgatik 5 kilometro eska-

·  A Ñ O R G A  B I Z I R I K  ·
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sera hilabete gutxi barru hon-
dakinen erraustegia piztuko 
dutelako gure agintariek� Ber-
tan urtean 200 000 tona zabor 
erreko dituzte, Gipuzkoakoak 
eta labeak betetzeko behar-
ko dituzten auskalo nongoak� 
Instalazio honek, lehengoaz 
gain, atmosferara milako tona 
gas igorriko ditu, batzuk kli-
ma aldaketa larriagotuko du-
tenak eta besteak zuzenean 
toxikoak�

Baina artikulo honetan 
gutako bakoitzaren arduran 
jarri nahi genuke azpimarra� 
Erraustegia elikatuko duen 
zaborra guk sortzen dugu� 
Añorgan berezitako daturik 
ez badago ere, esan beharra 
dago Donostia dela Gipuzkoa 
osoan pertsonako errefus ge-
hien sortzen duen herria, 288 
kg pertsonako urtean, eta ma-
teria organiko gutxien biltzen 
duena� Iaz Donostiako honda-
kinen %40 besterik ez zen bil-
du gaika, %60a nahasian joan 
zen errefusaren edukiontzira� 
Egia da azken urteetan Do-
nostiako Udalak interes be-
rezia izan duela ezer ez al-
datzeko eta zabor kantitatea 
ez gutxi tzeko, horrela laster 
piztu nahi duten erraustegiak 
erregaia izan dezan� Baina 
herritarron erosotasunak edo 
utzikeriak arazoa larriago bi-
hurtzen du� Herritarrok gara 
Gipuzkoako herri gehienetan 
sortzen den errefus kantitatea 
hirukoizten dugunak�

Klima aldaketan eragin 
nagusiena duen faktorea ga-
rraioa da� Urteetan zehar 
Añorgan arazo larria izan 
dugu trafikoarekin� Errepide 
berriak egin dira baina hala 
ere autoz beteta daude bai 

errepide zaharrak eta bai be-
rriak� Behin eta berriz entzu-
ten ari gara aparkaleku falta 
Añorga Txikin eta Añorgan 
ere� Nahiz eta Añorga tre-
nez, autobusez, bidegorriz, 
oinezkoen bidez lotuta egon 
inguruko herri gehienekin, ja-
rraitzen dugu autoz mugi tzen 
eta aldi berean trafiko gehie-
giz eta aparkaleku gutxie-
giz kexatzen� 50 urtetan pasa 
gara auzoan lau auto izate-
tik, familiako auto bat izatera 
eta gaur egun pertsona heldu 
bakoitzeko auto batera�

Politikoen artean inor ez da 
ausartzen desazkundeaz hitz 
egitera, honek botuak kentzen 
dituelako, baina ziur egon be-
har dugu gaur egungo kontsu-
mo mailarekin mundu honek 
iraungitze data bistan duela� 
Teknologiak lagunduko du, 
baina ez dugu ezer konpon-
duko ongi bizitzea asko kon-
tsumitzearekin lotzen jarrai-
tzen dugun bitartean� 

Gure ondorengoek axola 
badigute, hasi gaitezen gutako 
bakoitza neurriak hartzen� 
Ah! Eta ahaztu gabe aginta-
riei (Udala, Diputazioa, Eusko 
Jaurlaritza, Espainiko eta Eu-
ropako Gobernuak) eta enpre-
sa kutsatzaile handiei (Rezola, 
Urbaser, Petronor, Iberdro-
la���) gogorarazten haiena dela 
ardura nagusia eta haiei da-
gokiela Lur planetak daraman 
amildegirako bidea geratzea�

Nahiz eta 
Añorga trenez, 
autobusez, 
bidegorriz, 
oinezkoen bidez 
lotuta egon 
inguruko herri 
gehienekin, 
jarraitzen dugu 
autoz mugitzen 
eta aldi berean 
trafiko gehiegiz 
eta aparkaleku 
gutxiegiz 
kexatzen. 50 
urtetan pasa 
gara auzoan lau 
auto izatetik, 
familiako auto 
bat izatera 
eta gaur egun 
pertsona heldu 
bakoitzeko auto 
batera.
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Urteroko data seinalatuak

Atotxa Erreka elkartean 
urtero egun edo data 
seinalatu batzuk daude.

 San Sebastian bezperako 
afariarekin hasten da urtea� 
Elkarteko danborradan atera-
tzen diren partaideak, elkarte-
ko bazkideak eta hauen gonbi-
datuak bertaratzen dira�  Giro 
ederra izaten dugu afarian, 
zuzendaritza batzordeko ki-
deek prestaturiko afaria das-
tatzeko aukera paregabea iza-
ten dugularik�

Ondoren, apirilaren bukae-
ra eta maiatzaren hasiera bi-
tartean, barrikote afaria pres-
tatzen dugu� Urtean zehar 
arrakasta gehien duen ekital-

dia izaten da, bazkideez gain, 
bazkide ez direnak ere etor-
tzen direlarik� Aurten 42 per-
tsona bildu gara eta elkartea 
toperaino beteta egon da� Ber-
taratzen direnekin tarte on bat 
pasa eta haragi nahiz sagardo 
goxoa dastatzeko egun ederra 
izaten da�

Hilabeteak aurrera doazen 
heinean, uda garaian murgil-
tzen gara� Añorgako festetan, 
bertako Erraldoi eta Buruhandi 
konpartsari hamaiketako es-
kaintzen diogu  Añorga Txi-
kira irteera egiten dutenean� 
Jendetza hurbiltzen da elkar-
tera� Erraldoi eta buruhandi 
konpartsa guztietako kideez 
harago, haur eta gurasoak ere 

hurbiltzen dira gurera� 
Irailean, auzoko festak iza-

ten ditugu, eta ostiralean pin-
txo-potea izaten delarik elkar-
tean� Ondoren mus txapelketa 
ere ospatzen da bertan�

Azkenik azaroan erdial-
dera ospatzen den bazkideen 
bazkaria nabarmendu nahi-
ko genuke� Bazkari honetara, 
Errekalde Elkartea, Basoe-
txea Elkartea, Añorga KKE eta 
Añorgako Gure Kabia Jubilatu 
elkarteak gonbidatzen ditugu� 
2018ko bazkarian, burruntzi 
jana izan genuen, elkarrekin 
egun polit bat pasa ondoren 
hurrengo urtean errepikatze-
ko gogoz amaitu genuelarik 
bazkideok�

·  A T O T X A  E R R E K A  E L K A R T E A  ·
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Udala Añorgako Belartza 2 
makroparke komertzialarekin

aurrera doa

Urte honetan zehar 
Donostiako udalak 
aurrerapausoak eman ditu 
BELARTZA 2 multinazionalez 
osaturiko makroparke 
komertziala eraikitzeko 
Añorgan. Gure auzoak eta 
hiriak duen naturagune 
bakarrenetakoarekin 
amaitzera doaz.

2016� urtean hasi ziren, lur 
birkalifikazioa	 tramita	tzen	
hasi aurretik, udalaren eta 
makroparkearen sustatzaileen 
arteko azpijokoak� Anoetako 
estadioaren zabalera bost al-

diz biderkatzen zuen betelan 
ilegala egin zuten Mercadona 
eraikitzeko orduan, harrobi 
zaharreko  harri hondakinak 
baliatuz� Egun, auzitegitan da 
betelanak eragindako kalteen 
kasua, oraindik ebatzi gabe 
mantentzen delarik Belartza 2 
Gelditu plataforma eta Hari-
tzalde naturazaleen elkartea-
ren eskutik aurrera eraman-
dako helegitea�

Bitartean, gabonetako opo-
rretan, premeditazio osoz 
aprobatu zuen BELARTZA 2 
egiteko Hitzarmen Urbanisti-
koa Donostiako udalak� Bizila-

gun asko mobilizatu eta alega-
zio mordoa aurkeztu baziren 
ere, oraindik ez dugu erantzu-
nik jaso�

Bitarte honetan hautes-
kunde kanpaina burutu da 
“Donostian merkataritza zen-
tro gehiago eraikiko ez direla” 
adierazi dutelarik udal gober-
nuko hautagaiek� Baieztapen 
hauek iruzur eta gaizki-uler-
tzeak eragiten dituztela uste 
dugu� Herritar orok ulertzen 
ez dituen kontzeptu nahasiak 
baliatzen dira, hauen atzean 
ezkutatzen den errealitatea-
rekin kontraesanean sartzen 

·  B E L A R T Z A  2  G E L D I T U !  ·
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direnak� “Merkataritza Zen-
troa” saltokiak galeria baten 
inguruan biltzen dituen eraiki-
na da (Garbera)� “Merkataritza 
Ekipamendu eta Saltoki Han-
diak” kontzeptuaz hitz egitean 
berriz, gune komertzialean edo 
parke komertzial batean bate-
ratzen diren saltoki ertainen 
multzoaz ari gara (Belartza2, 
Barakaldoko “Megapark”, Iru-
ñeako “La Morea”)� Hau ho-
nela, arduradun politiko bakar 
batek ere ez du baieztatu  go-
bernuak BELARTZA 2 makro-
parkea geldituko duenik� 

Maiatzaren 9an  Eus-
ko Legebiltzarrean EH Bildu, 
Elkarrekin Podemos eta Eusko 
Talde Popularra talde parla-
mentarioek bultzatutako lege 
proposamena aprobatu zen� 

Udala aurrera doa Añorgako auzoan 
Belartza 2 eta Errekalde-Teresategi 
makro zonalde komertzialak eraikitzeko 
tramitazioan.
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Lege honen helburua saltoki 
handien sorrera nahiz hedape-
na mugatu eta haien merkata-
ritza jarduna arautzea litzate-
ke�

Zenbait aldiz azaldu izan 
dugun modura, 2004tik Eko-
nomia-Jardueretarako Lur-
zoru Publikoa eta Merkata-
ritza-Ekipamenduak sortzeko 
Lurralde Plan Sektorialak (LPS) 
hirien kanpoaldean Merkata-
ritza Ekipamendu Handi be-
rriak ezartzea mugatzen zuen� 
Honen aurrean, Euskadiko Jus-
tizia Auzitegi Nagusiko eba-
zpen batek  bertan behera utzi 
zuen 2015eko irailean� EAJren 
aburuz, murrizketak ezin ziren 
merkataritza gune handi hauek 
tokiko saltoki txikietan izan 
dezaketen eraginean oinarritu� 
Jarrera honek ingurumen eta 
lurralde plangintza irizpidetan 
berridazteari atea ireki zizkion� 

Hiru urte hauetan ordea, 
Eusko Jaurlaritzak ez du ar-
tikulua berridatzi, linbo legal 
bati bide eginaz: inongo mu-
garik gabe nahi bezain beste 
Saltoki Handi eraiki daitezke 
Euskadin� Abagune juridiko 
honek Saltoki Handien bider-
katzea eragin du, Gipuzkoa 
eta bereziki Donostia prota-
gonista izanik� Udaletxearen 
jarrerak ordea badu bere arra-
zoia�  Multinazional handiek 
eta haien inbertsoreek gain-
balio handien pilaketa eta bir-
kalifikaziorako	 gaitasuna	 es-
kaintzen dizkiete udaletxeei� 
Norabide berean ulertu behar 
dugu, saltoki handien eraginez 
sortzen den garraio sare  hi-
perdimentsionatua eta ibilgai-
lu pribatuen erabilera bider-
katzea� Saltoki Handien eredu 
desarrollistak, ingurumenaz 
harago, gure herri eta hirien 
egituran ere eragin negati-
boa duela uste dugu� Haatik, 

merkataritza elektronikoaren 
garapenak, biztanleriaren za-
hartzeak eta hortaz merka-
talguneetara iristeko ditugun 
zailtasunak “apocalipsis re-
tail” bezala izendatzen den fe-
nomenoaren aurrean koka tzen 
gaitu� AEBn saltoki handien 
itxiera masiboa deskribatze-
ko erabiltzen den izendapena� 
Azken urteetako datuei erre-
ferentzia egin ezkero ordea, 
2017ko amaieran euskal auto-
nomia erkidegoa biztanle eta 
metro koadro kopuruko saltoki 
gehien duen zerrendaren le-
hen postuan kokatzen zen� EAE 
Espainiako bataz bestekoaren 
gainetik kokatzen da eta Ale-
maniak bikoitza gainditzen du� 
Egoera honetaz jakitun, Tokiko 
saltoki txikien defentsa irmoa 
egin du Eusko Legebiltzarre-
ko oposizioko taldeak� 2018an 
Ez Legeko Proposamena apro-
batzea lortu zuten, non udale-
txeei saltoki handiak eraiki edo 
handitzeko etenaldia ezartzea 
eskatzen zitzaien� Donostiako 
Udaletxeak ordea, EAEn legea 
aldatu ez duen talde berdinak 
gobernaturik, entzungorrarena 
egin du, plan korrika martxan 
jarriz� 

Donostiako Udalak hautes-
kunde kanpainan dirulagun-
tzak eman dizkie saltoki txi-
kiei� Hau alferrikakoa dela uste 
dugu, diru laguntzak eskaint-
zen diten une berean azale-
ra handiko bost merkatalgune  
eraikitzea bultzatzen ari bada� 
Erabaki hauek dira saltoki txi-
kien itxiera eragin eta gure 
ingurumena arriskuan jartzen 
dutenak� Eusko Legebiltza-
rrak argudio sendoekin azale-
ra handiko saltoki eta merka-
talgune gehiago ez eraikitzeko 
eskatu badu ere,  udala aurrera 
doa Añorgako auzoan Belar-
tza 2 eta Errekalde-Teresategi 
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makro zonalde komertzialak 
eraikitzeko tramitazioan�

BELARTZA 2 GELDITU PLA-
TAFORMAK eta beste hainbes-
te herri mugimendu eta elkar-
teek  DONOSTIA DEFENDATUZ 
koordinadora osatu dugu aur-
ten, Donostiako Udalak  hi-
rigintza mailan egiten dituen 
azpijokoak salatzeko� Hirigin-
tza legal, jasangarri eta par-
te-hartzaile baten alde hilabe-
teak daramatzagu elkarlanean� 
Honen adibide dira antolatu 
ditugun mahai inguru, mani-
festaldi edota prentsaurrekoak� 
Alderdi nagusien kontrolpean 
dauden medioek Belartzako 
problematika ezkutatzen du-
ten bitartean, BELARTZA 2 do-
nostiarron mapan kokatu ahal 
izateko mekanismoak sortzea 
dagokigu� 

BELARTZA 2 GELDITU  be-
zalako borrokek duten zailta-
sunik handienetako bat hiri-
targoaren belarrietara iristea 
izan ohi da� Gure kasuan,  udal 
agintariek presaka eta izku-

tuan egindako tramitazioak 
mahaigaineratzea dagokigu� 
“Pelotazo” urbanistikoak egu-
neroko ogi diren honetan, he-
rritarrek ez dute proiektuen 
berri�

Egoeraz jakitun, gure au-
zoan egin nahi duten txiki-
zioaren berri ematen lagun-
tzea eta esku artean dugun 
informazioa zabaltzen lagun-
tza eskatzen dizuegu: whatsap 
taldeen bidez, sare sozialen 
bitartez, eztabaida plazaratuz 
edota  eta plataformatik egiten 
den lana zabalduz� Belar tza 
egiten ari diren txikizioa lau 
haizetara zabaltzea dagokigu!

DONOSTIAN PROIEKTATURIKO SALTOKI HANDIAK AZALERA

Garberako zabalketa (aprobaturik) 25�000 m2

BELARTZA-2 ** makro parke komertziala (trami-
tazioan)

75�000 m2 (lur arras)+ 4 solairu azpian 
(25�000 m2  aldera  estimatzen dugu)

ERREKALDE-TERESATEGI** zonalde komertziala 
(tramitazioan, Lasarterekin batera)

30�000 m2

Ilunbe Merkatal zentroa (tramitazioan) 20�000 m2

San Bartolomé Muinoko  gune komertziala (trami-
tazioan)

8�000 m2

GUZTIRA 183.000 m2

**AÑORGAKO AUZOAN **130�000 m2

BELARTZA 
2 GELDITU 
PALATAFORMAK 
eta beste 
hainbeste herri 
mugimendu 
eta elkarteek  
DONOSTIA 
DEFENDATUZ 
koordinagunea 
osatu dugu aurten
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Urteroko ohitura 
onak galdu gabe

Hogeita hamazazpi urte 
bete ditu elkarteak eta urte-
roko ekintzekin jarraitu dugu 
aurtengoan ere: Donostia 
eguneko afarirako apainketak 
eta Haurren danborrada na-
barmendu daitezke� Txalotze-
koa izan da Imanol, Martin eta 
komisioko gainerako kideek 
egindako lana� Ekintza hauek 
Añorga eta Añorgatarren-
tzako egiten ditugu, topa-
gune atsegin bat eskain-
tzeko asmoz�

Udaberriak urteurren 
ospakizuna ere ekarri digu 
aurtengoan, bazkari ezin 
hobe batekin ospatu ge-
nuena� Gure eskerrik be-
roenak Antonio Martini 
guztion sabelak goxatzea-
gatik!

Azken agurra eman 
aurretik, jakinarazi nahi 
dizuegu elkarteko bazki-
de izateko zerrenda irekia 
duzuela baja eta erretiroen 
eraginez�

Eta besterik gabe, ongi 
izan eta añorgatar guztiei 
festa zoriontsuak opa diz-
kizuegu!

·  E r r e k a l d e  g a s t r o n o m i a  e l k a r t e a  ·
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55 urte eta aurrera
Beste egunean, andre 
añorgatar batekin topo 
egin nuen autobusean eta 
honakoa esan zidan: “zu 
oso gutxi azalduko zara 
Añorgan, ezta?”, ia urteko 
astelehen guztietan Ertizka 
Otxotearekin entseatzen 
dudala erantzun nion. 
“A, baina jardunean 
dirauzue?”, arima oinetara 
erori zitzaidan. Ez zekien 
gure berri eta arrazoia 
zuen, 2015etik jarduerak 
jakinarazteko erabili izan ohi 
dugun aldizkari honetan ez 
baitugu ezer idatzi. Eta orain, 
2019an, gure etengabeko 
jarduerak 55. urteurrena 
betetzen duen urte honetan, 
añorgatarrei gure ibileren 
berri emateko, idaztea 
erabaki dugu.

Etenik gabeko 55 urteei 
buruz, ezaugarri hauekin, Eus-
kal Herri osoko entitate zaha-
rrena garela ziurtatzera au-
sartzen gara�

Saioak emanaz jarraitzen 
dugu, nahiz eta gure jardue-
ra asko jaitsi den, alde bate-
tik jendearen gustu musikala 
beste norabide batean doalako, 
eta bestetik lehen kontratatzen 
gintuzten enpresek pairatzen 
duten krisiagatik, dirua au-
rreztea erabaki dutelako�

Hori bai, Gurutzeta Sagar-
dotegiak otxote ezberdinak 
kontratatzeko ohitura man-
tentzen du, sagardotegi garai-
ko asteazken guztietan� Urtean 
hiru emanaldi izaten ditugu� 

El Antiguo pilota txapelke-
tako antolatzaileek ere kontra-
tatzen gaituzte, txapelketaren 
amaieran Istingorra elkartean 
ospatzen den bazkarian kan-
tatzeko� Bi urtean behin izaten 
da emanaldia�

Donibane Garaziko parro-
kian ere eskaini dugu emanal-
dia�

Errenteria Otxote Topake-
taren 6� edizioan parte hartu 
genuen� 6 otxote izan ohi gara 
eta bakoitzari hiru tabernatan 

kantatzea dagokigu� Ondo-
ren, senidetze bazkaria izaten 
da eta jarraian Niessen audi-
torioan otxote bakoitzak hiru 
abesti interpretatzen ditu�

Vinatelia, ardo onaren klu-
bak, bere bazkide eta jarrai-
tzaileentzat afari bat anto-
latzen du, El Tenis jatetxe 
donostiarrean� Aipaturiko afa-
rian abestu genuen, eta El Dia-
rio Vascok, bere Hiriko Jende 
saileko espazioa eskaini zigun 
argazki batekin, Vinateliako 

·  E R T I Z K A  O T X O T E A  ·
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ohorezko bazkide izendatzen 
gaituen oparia jasoaz�

Urretxuko San Martín de 
Tours elizan, XXXI� Udazkeneko 
Musika Zikloan abestu genuen� 
Esku-programan, Ertizkaren 

azalpen	 biografiko	 zabala	 egin	
zuten, 1964tik eginiko ibilbidea 
jakinaraziz, Euskal Herria eta 
atzerriko gure emanaldietatik 
pasatuaz, aipamen berezia es-
kainiz Aljeria, Maroko eta Ja-
poniako saioei�

Lan asko egin eta kontu 
handiz prestatutako kontzertu 
gogorra eman genuen Azkoi-
tian� Hasieran, parrokiako al-
darean a capella abestu genuen, 
eta bigarren zatian, korutik, 
Esteban Elizondo organo-jo-
tzaile apartak, organoarekin 
lagunduta abestu genuen�

Follow Me enpresa, 
eros-ahalmen altuko turista 
amerikarrak erakartzen es-
pezialista da, eta Miramar Jau-
regian ospatu zen bazkariaren 
ostean kantatzeko kontratatu 
gintuen� Gutaz aparte, Herri 
Kirol erakusketa egon zen eta 
oso danborrada oparoa� Ameri-
karrak aho zabalik geratu ziren�

Errioxara joan ginen, Ramón 
Bilbao upategia bisitatzera eta 
San Asensioko La Salle Ikaste-
txean ere kantatu genuen�

Begiak malkoz beteta ge-
nituela kantatu genuen gure 
taldekide Peio Ormazabal, 59 
urteko tenorearen hileta-eli-
zkizunean� Atsekabea, tristura 
eta samina handiak izan ziren� 
Tenore aparta izateaz gain, 

Peio oso pertsona maitagarria 
zen�

Donostia Shops erakundeak, 
Egia auzoko merkataritza giroa 
dinamizatzeko ideiarekin kon-
tratatu gintuen� Auzoko hain-
bat puntutan kantatu ondoren, 
Donostiako beste auzo batzue-
tan errepikatzeko asmoa zutela 
ziurtatu ziguten, eta gurekin 
kontatzen dutela lehen aukera 
bezala�

Txofreko Tanborradaren 
25� urteurrenean ezin hobeto 
formatu zen tanborrada Nafa-
rroa Behera Plazan, eta beraien 
omenez abestu genuen euri 
zaparradapean� Eskerrak lur-
peko aparkalekuaren sarrerako 
aterpean estali ginen� Ramón 
Beraza, gure zuzendariak es-
talgunetik kanpo zela zuzendu 
behar izan gintuen, baina ez 
zen busti, andre baten adeita-
sunari esker, bere aterkiarekin 
tapatu baitzuen�

Besterik ez� Gure Ertizka 
maitearen bizitzak bizidun 
iraun dezan kontratu gehiago 
ager daitezen esperoan gaude�

Oraingoz proiektu bereha-
lakoena eta itxaropentsuena 
Donostiako Kaputxinotarren 
Aita Donostia koralak antola-
tzen duen Aste Musikaleko gure 
parte-hartzea da� Zeinetarako 
bete-beteko arduraldi eta aha-
leginarekin ohikotik irteten den 
errepertorioa entseatzen ari 
garen�  Erronka garrantzitsua 
da, Musika-Aste honetan Gi-
puzkoako korurik ospetsuenak 
pasatu direlako, jatorri des-
berdineko maila handiko beste 
batzuen artean� Hutsik ez egi-
teaz, edo eta asko atsegiteaz 
ziur gaude� Baikorrak gara, eta 
baikortasun eta poztasuna-
rekin, Karmengo Amaren jai 
zoriontsu eta animatu batzuk 
pasatzea desiratzen dizuegu 
añorgatar guztiei�

Begiak malkoz beteta genituela 
kantatu genuen gure taldekide Peio 
Ormazabal, 59 urteko tenorearen 
hileta-elizkizunean. Atsekabea, tristura 
eta samina handiak izan ziren. Tenore 
aparta izateaz gain, Peio oso pertsona 
maitagarria zen.
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Gizartea  
eraldatzeko espazioa

Beste urte betez ere iritsi dira 
Añorgako festak eta honekin 
batera kurtsoaren balorazioa 
egitera gatoz. Oparoa izan 
da gure jarduna, Añorga 
gaztetzeko asmoz herritik eta 
herriarentzat egina. Azken 
30. Urtetako ibilbideari 
jarraiki, añorgatarren 
eskuetara dagoen tresna izan 
nahi du Añorgako gaztetxeak. 
Autogestioa eta herri izaera 
oinarri gazte komunitate 
konprometitu bat sortzeko 
tresna gara, herritik eta 
herriarentzat pentsatu eta 
ateak irekita izango dituena.

Gaztetxeak eta gune au-
togestionatuak gizartea eral-
datzeko espazio garrantzitsu 
bezala ulertzeaz gain, borroka-
rako grina puri-purian duten 
gazte ezberdinen topaleku dira, 
eta gurea ere horrela ulertzen 
dugu� Gazte komunitate sendo 
bat artikulatu eta dena aldatze-
ko norabidean lan egiteko prest 
dauden geroz eta gazte gehia-
go biltzen gara zine zaharraren 
izkina honetan�

Udako geldialdiaren ondoren 
kurtsoa hastearekin batera ekin 
genion ekintza ezberdinak anto-
latzeari eta hilabeteko bigarren 
ostiralero ilunabarrean egiten 
ditugun kontzertu mutturekin 
aurrera jarraitu dugu kurtso 
osoan� Irailean Aitor Ayerraren 
kontzertuarekin gozatzen hasi 
eta Idoia Tapia, Tristan Mour-

guy edota Esen tziako lagunak 
izan ditugu gurean� 

Urtean zehar musika-talde 
ugari izan ditugu gaztetxeko 
oholtza gainean� Musika ge-
nero anitzak uztartzen saiatu 
gara, talde hasi berriei aukerak 
eskaini eta lagun zaharrekin 
egoteko aukera izan dugularik� 
Bake Faltsua, Orreaga 778, Ol-
darkor, Txorroskilo, Simulakro, 
The Bobby´s, Herenegun… na-
barmendu daitezke�

Gazteok elkartu eta gure 
arteko harremanetan sakon-
tzeko aukera ere izan dugu 
aurtengoan� Belaunaldien ar-
teko saretzea helburu, San 
Tomas eguna, neskentzako 
gitarra ikastaroak edota San 
Joan bezperako afaria anto-
latu ditugu� Kurtsoan zehar 
egindako gazte-afariak ere 
norabide berean kokatzen di-
tugu� Geroz eta jende gehia-
go hurbiltzen da ostiraleroko 

·  G A Z T E  A S A N B L A D A  ·
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zitara, azken ikasturteko lana 
bere fruituak ematen ari den 
seinale� Gure artean ditugu 
urte luzez gaztetxean lanean 
dabiltzanak, unibertsitateko 
ikasketak amaitu eta gehiago 
gerturatzen ari direnak, gaz-
tetxoenak… 

Urte batzuetako geldial-
diaren ondoren Gazte Eguna 
berreskuratzeko apustua egin 
genuen ikasturte hasieran� Hi-
labete luzez hamarnaka gaztek 

egindako lanaren emaitza izan 
zen Abenduaren 15a� Mural 
margoketa eta bazkariarekin 
hasi genuen eguna, Peputzen 
gitarrak digestio lanak alaitu 
zituen bitartean� Donostiako 
Txantxarreka eta Kijerako ki-
deei	 desafioa	 irabazi	 eta	 gau	
luze batez gozatzeko aukera 
eduki genuen� Goizaldera arte 
luzatu zirenen ajea ere naba-
ritu zen Igandeko garbiketan… 

Ezin genezake aipatu gabe 
utzi azken urtean zehar gazte-
txe eta gune autogestionatuek 
izan duten loraldia� Autogestio 
eta elkartasun olatuak Euskal 
Herriko txoko ezberdinak as-
tindu ditu, Maravillasen erre-
sistentzia eredugarria edota 
Donostiako Kijera gaztetxea-
ren okupazio nabarmendu dai-
tezkeelarik� Elkartasun sare-
tu eta eraginkor baten bidean 
ulertzen ditugu, Donostiako 

zein Gipuzkoako Gaztetxe eta 
Gazte Asanbladen topaketak� 
Erraki gune autogestionatuen 
babes sarearen sorrera ere 
urrats garrantzitsu bat da bide 
berean� Añorgatik ere olatu 
honen parte izan eta gure alea 
eskaintzera gatoz�

30 urte betetzera goazen 
honetan, urte luzetako ibilbi-
dean mugarri izan nahi du 
hurrengo ikasturteak� Ho-
rretarako beharrezkoa dugu 
Añorgako gazteria elkartu, 
urtetako lanaren fruituak jaso 
eta etorkizuneko Añorga erai-
kitzen jarraitzea� Ostiraleroko 
asanbladan parte hartzeko 
deia luzatzen dizugu� Zu ere 
beharrezkoa zara�

HAUTSAK HAUTS TAUPADAK 
BIZIRIK DIRAU!
AUTOGESTIOA, ELKARTASUNA 
ETA BORROKA!

Ezin genezake aipatu gabe utzi 
azken urtean zehar gaztetxe eta gune 
autogestionatuek izan duten loraldia. 
Autogestio eta elkartasun olatuak 
Euskal Herriko txoko ezberdinak astindu 
ditu, Maravillasen erresistentzia 
eredugarria edota Donostiako Kijera 
gaztetxearen okupazio nabarmendu 
daitezkelarik.
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Amassorraingo  
guraso elkartea

Lehenik eta behin aipatu 
aurten lehenengo aldiz 
izango dugula presentzia 
festetako errebista honetan 
eta guretzat ohore bat da, 
eskerrik asko. 

Baina zer da Gorgain? Zer 
egiten dugu? Gorgain, Amasso-
rrain Ikastolako guraso elkartea 
da, eta ikastolako guraso guz-
tien izenean hainbat ekintza 
gauzatzen ditugu� Bilerak hila-
betean behin egiten ditugu eta 
nahi duen guraso orok har de-
zake parte, bilera irekiak baiti-
ra� Hala ere, geletan aukeratuak 
izaten diren ordezkari gurasoen 
presentzia da batez ere nagusi 
bileretan� Ordezkari horiek 4 ur-
tetarako aukeratuak izaten dira�

Bilera horietan hainbat gai 
jorratzen ditugu, arlo askotari-
koak: gure seme-alaben ekin-
tza extra-eskolarren antolaketa 
(eskola kirola, antzerkia, esku-
lanak, musika, bertsolaritza, pi-
lota…), ikastolako jaialdiak, uda-
txokoak, ikastolaren beharretan 
laguntza, Añorgako eragile ez-
berdinekin hartu-emanen in-
formazioa landu… Horrela, gu-
raso elkartean gauden gurasoak 
hainbat batzordeetan biltzen 
gara horiek guztiak ahalik eta 
modu egokienean antolatzeko� 

Antolatzen diren ekintza 
gehienak urtero-urtero erre-
pikatzen dira, baina aurten ba-
dira aipatzeko bi� Alde batetik 
Korrika, eta bestetik Ikastolan 
egiten ari diren obrak� Korrika 

Añorgatik pasa zen eta Añor-
ga KKE-rekin batera festa giro 
polita izatea lortu genuen� Bes-
tetik, egiten ari diren obren in-
guruan, ikastolako instalakun-
tzak hobetzeko asmoa aspalditik 
da guraso elkartearen helburu 
nagusietako bat, eta horrela, 
aurten, haur-eskolako eremuko 
obrak diruz laguntzeko akordioa 
sinatu genuen udaletxearekin, 
gure aportazioa 45�000€-koa 
izango delarik� Añorgako umeek 
merezi dute!!!

Bukatzeko, aipatu nahi dugu 
beti bezala jarraituko dugula 
tinko lanean gure haurren hobe 
beharren alde eta gonbidapena 
luzatu nahi dizuegu bide hone-
tan lagundu nahi duzuen gura-
soei gurera hurbiltzen�  

·  G O R G A I N  ·
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Aldarrikatzetik 
erabakitzera

2014an abiatu zuen “Gure 
Esku Dago”-k bere ibilbidea. 
Erabakitze eskubidearen 
defentsan aritu da geroztik, 
eta Euskal Herrian azken 
urteetan egindako ekimen 
jendetsuenetako batzuk 
antolatu ditu bidean. Tartean, 
herriz herri galdeketak 
antolatzen ere aritu da. 
Erabakitzeko eskubidea 
aldarrikatzeko dinamikaren 
bidea muturrera iritsi zen 
azaroaren 18an, lehenengo 
aldiz Euskal Herriko 
hiriburu bateko herritarrek 
etorkizunaren inguruko 
galdeketa antolatu baikenuen 
Donostian. Erronka hori 
beteta, jauzia emateko 
garaia dugu: aldarrikatzetik 
erabakitzera igarotzekoa.

Eskozian erreferendum bat 
egitekoak zirela kontatzen ari 
ziren egunkariak� Telebistak 
Katalunian egindako giza-ka-
te baten irudiak errepikatzen 
ari ziren behin eta berriz� Eta 
Añorgan ipurterre koadri-
la bat zerbait hartzeko gera-
tu zen Jolas Etxean� Koadrila 
idatzi dugu, baina elkar bis-
taz bakarrik ezagutzen zuten 
añorgatar batzuk zirela esa-
tea egokiagoa litzateke agian� 
Zikiro-osteko apoteositik eta 
taberna-atariko “zuek zerbait 
nahi?” ohiturazkotik hara-
go gehienak elkarrekin hamar 
minututik gorako elkarrizke-
tarik eduki gabeak baitziren� 
Inguruko kontuak ekarri zi-
tuzten hizpidera: herri ba-
tzuetan antolatzen hasiak zi-

rela, 2014ko ekainean zerbait 
handia egiteko asmoa zegoela 
erabakitze eskubidearen alde, 
lasartearrak eta usurbildarrak 
animatu baziren añorgatarrak 
ez ginela gutxiago izango��� 
Halaxe sortu zen Añorgako 
Gure Esku Dago ekimeneko 
lan-taldea, 2013ko udazkene-
ko iluntze euritsu batean� Eu-
ria gogotik egin du geroztik�

 Erabakitze eskubidearen 
defentsa 

Dena den, zabal dezagun 
fokua Añorgatik harago� Eus-
kal Herriko alderdi, herri mu-
gimendu eta taldeak esan eta 
esan ari ziren ziklo aldaketa 
betean geundela, “ziklo al-

·  G U R E  E S K U  ·
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daketa” kontzeptuak zer esan 
nahi zuen jakin gabe, seguru 
asko� ETAren borroka arma-
tua behin betiko bukatua zela 
bagenekien ordurako, eta sus-
moa zegoen politika egiteko 
bestelako modu batzuk, he-
rritarren arteko bestelako sare 
batzuk indartzen hasiko zirela� 
Gatazka armatuaren ardatza 
desagertuta, Euskal Herriaren 
independentzia nahi zutenen 
eta Espainian eta Frantzian 
jarraitu nahi zutenen artean 
eremu berriak agertuko zire-
naren susmoa zegoen� Alegia: 
herritarren talde esanguratsu 
bat Euskal Herriaren etorki-
zuna euskal herritarrok eraba-
kitzearen alde zegoela� Mugi-
mendu feministatik ateratako 
“ahalduntze” kontzeptua ahoz 
aho zebilen, eta, besteak beste, 
euskalgintzako eragileek bere 
egin zuten� Ahaldundu beha-
rra, norbera bere gorputzaren 
jabe izatea, norbera bere hi-
zkuntza-hautuaren jabe iza-
tea��� Norbera jabe izatea ez da 
bakarraren prozesua izaten, 
ordea: norbera bere etorkizu-
naren jabe izateak esan nahi 
du taldean ahaldundu behar 
dugula, norbere hautua posi-
ble egingo duten baldintzak 
sortzeko� Erabakitze eskubidea 
lortzeko, alegia�

“Gure Esku Dago”-k 
erronkaz erronka egin du bere 
aldarrikapena: Durango eta 
Iruñea giza-kate batez elkar-
tu zituzten 150 000 herrita-
rrek 2014an; Euskal Herri-
ko bost hiriburuetan ekitaldi 
jende tsuak egin ziren 2015ean 
eta 175 000 lagunek Donos-
tia, Bilbo eta Gasteiz eskuz 
esku elkartu genituen 2017an� 
2013ko udazkeneko iluntze eu-
ritsu hartan pentsaezinak zi-
ren gauza asko gertatu ziren 
urte gutxian�

 Galdeketak herriz herri 

Egin dezagun bidaia bat den-
boran zehar� Goazen 2009ko 
irailaren 13ra, Kataluniaren 
ekialdeko 8 000 biztanleko herri 
batera� Arenys de Munt du gra-
zia� Herritarrak banan bana ari 
dira kutxa batean bozka ema-
ten� Iluntzerako boto-aukera 
daukatenen %41a pasa da Centre 
Moral egoitzatik: 2 671 pertsona 
guztira� Añorgan botoa ema-
teko aukera daukaten herrita-
rren kopurua, gutxi gorabehera� 
Ekintza txikia dirudi, baina ez da 
hala� Handik hiru hilabetera Ka-
taluniako beste 167 udalerritan 

egin zuten gauza bera 702 072 
herritarrek eta urtebetean jada 
350 ziren galdeketak antolatu 
zituzten udalerriak� 2011ko api-
rilean Bartzelonak ere herri gal-
deketa antolatu zuen� Eta hortik 
aurrerakoa gehienon gogoetan 
iltzatuta egongo da honezkero� 
Baina Arenys de Munten hasi 
zen guztia�

Euskal Herrian behingoz 
katalanei begira jartzea ego-
kitu zitzaigun, haiengandik 
ikastea� Eta hango olatuaren 
txanpa hartzea otu zitzaien 
Etxarri-Aranatz eta Arrankudia-
gako herritarrei 2014an� Geroz-
tik, dozenaka herritan antolatu 

 Hainbat añorgatar Gure Eskuren galdeketako bozka eskuan 
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dituzte herri galdeketak� Baina 
2018rako erronka handi bat ja-
rri genion gure buruari: hiriburu 
batean ere galdeketa antolatzea� 
Donostian jarri genuen fokua� 
Eta, noski, baita Añorgan ere�

 Elkarrekin, baina nork bere 
modura 

Goazen berriz ere 2013ko 
udazkeneko iluntze euritsu har-
tara� Elkarri hizketarako txanda 
hartu ezinik dabiltzan koadrila 
bitxiko partaideak ideiak ha-
rilkatu nahian ari dira: batzuk 
diote Euskal Herria geldi eta 

nekatuta dagoela; erabakitze 
eskubidea aldarrikatu ez, era-
baki egin behar dela dioenik ere 
bada; “Gure Esku Dago” Añorga 
trinkotzeko tresna ederra izan 
daitekeela���  Eztabaidak eztabai-
da, gauza batzuk argi dauzkate 
taldeko kideek: Euskal Herriak 
bere etorkizuna erabaki dezan 
nahi dutela, Añorgak bide ho-
netan protagonista izan behar 
duela eta egindako lanak Añorga 
trinkotzeko ere balio behar due-
la�

Handik bost urtera, egun 
eguzkitsu batek urratu du aza-
roaren 18ko egunsentia� Bost 
urte lehenago bildu ziren he-

rritar ipurterreei beste batzuk 
elkartu zaizkie goizean goize-
tik: Añorga-Txikin eta Añorgan 
botoa emateko karpak presta-
tzen ari dira� Iritsi da Donostiako 
galdeketaren eguna� Elkarrekin 
txandak eginez alaitu dute hau-
testontziak itxi bitarteko orduen 
igaroaldi mantsoa� Ilundutakoan 
jakin dituzte emaitzak: 562 
añorgatarrek eman dute botoa, 
deitutakoen %31k� Donostian 21 
015 boto jaso dira denera, bo-
to-emaileen %13a alegia� 

Datu hotzetatik harago, or-
dea, ariketari duen garrantzia 
eman behar zaio� Euskal Herri-
ko hiriburu batek halako gal-
deketa bat antolatu duen le-
henengo aldia izan da, eta bost 
urteko prozesu baten emaitza� 
Elkar ezagutu ere egiten ez zuen 
jendea, hamar urte lehenago 
elkarrekin liskarrean aritutako 
jendea gai izan da galdera bat 
adosteko eta galdeketa bat anto-
latzeko� Añorgan ere, 2013an tal-
de xelebre bat osatu zuten kideek 
elkar ezagutu dute, elkarrekin 
eztabaidatu eta bide bat egitea 
lortu dute� Galdetzeak herriak 
zatitzen dituela esaten dutenei 
erantzun argia eman diegu: ez 
dagoela herri bat elkartzeko bide 
hoberik� Egindako bideak Euskal 
Herriaren erabakitze eskubidea 
bakarrik ez, Añorgatarren era-
bakitzeko gogoa eta gaitasuna 
indartu ditu�

 

 Eta orain, erabaki 

Kurtsoa bukatu duten gaz-
teak bezala, ikasturte berriari 
begira jarria da “Gure Esku Da-
go”-ko lan-taldea, bost urteko 
bidearen ondoren jauzia ema-
teko garaia baita: erabakitze es-
kubidea aldarrikatzetik, erabakia 
hartzera� Eta hori ere elkarrekin 
egingo dugu� 
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Pausoz pauso

Azkeneko urte hau, ziztu 
batean iragan denaren 
sentsazioarekin, Añorgako 
festaren kanpaiak entzun 
orduko, jartzen gara 
hausnartzen zeintzuk izan 
diren eginkizunak eta 
zer neurritan bete diren 
adostutako helburuak. 
Festa giroa, eta horrek 
ematen duen aukera 
aproposa auzotarren arteko 
hurbiltasuna eta ezagutza 
geure artean sakontzeko, 
eta aldi berean indarrak 
berrituz etorkizuna sendo 
bideratzeko. Auupa Festak!! 

“Más vida a los años”, Esta 
frase referencial, puede ayudar a 
situarnos en el quehacer del día 
a día, También en las diversas 
actividades de Gure Kabia (pila-
tes- memoria – labores - pintu-
ra - coro), con grupos de parti-
cipación estable, damos cabida a 
esta medicina de siempre� 

El coro forma un grupo im-
portante y numeroso (40 co-
ralistas), con incorporación de 
nuevas voces que llevan nuestras 
interpretaciones a lugares como: 
Trintxerpe, Lasarte, Lezo o Do-
nostia, así como a residencias y 
centros de personas mayores a 

las que motivamos a cantar con 
nosotros� 

El coro Gure Kabia está de 
aniversario, pues inició su fruc-
tífera andadura en Febrero del 
2009� Fue la Junta de Gure Ka-
bia presidida entonces por Adela 
Larrazabal quien dio el empujón 
de salida bajo la batuta de Ke-
txu Marañón y Josema Intxaus-
ti� Este próximo Setiembre se 
cumplirán a su vez cinco años 
bajo la dirección de Limbania 
Soto� Zorionak! 

Seguimos también con via-
jes y excursiones, con salidas 
del día a lugares cercanos como 

·  G U R E  K A B I A  ·
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Elgeta, Mirandaola, Zumarraga, 
Laguardia, Zestoa, y otras más 
alejadas (Monasterio de Piedra 
y Zaragoza en Aragón, Galicia 
pueblos y rías, y el reciente viaje 
estrella a Rumanía� Los paseos 
saludables tienen algún resfria-
do, pero les daremos su medi-
cina, nos pondremos las pilas y 
seguiremos con ellas� 

Participamos con amplia re-
presentación en los juegos so-
ciales locales y comarcales de 
cartas, toca, rana y bote, con 
resultados muy satisfactorios� 
Asimismo tomamos parte en las 
marchas reguladas a las que so-
mos invitados� 

En el capítulo de charlas, han 
tenido lugar algunas de ellas so-

bre aspectos de mucho interés, 
y relacionadas siempre con me-
didas preventivas, lo mismo en 
casa como en la calle, animando 
a realizar actividad física ade-
cuada a la edad y condición de 
cada persona, y buscando el en-
cuentro� 

Seguimos mejorando la sede 
social, con la colaboración e im-
plicación de la responsable de 
los servicios del bar, prestando 
una atención más amable y con-
fortable� Por otro lado, la adap-
tación de los sistemas informá-
ticos, están haciendo posible una 
relación y coordinación más ágil 
con los socios, con otros hoga-
res de jubilados, así como con las 
diversas instituciones�

 Aniversario 

En el año 1978, nació Gure 
Kabia, y en 1979 se legalizó 
formalmente� Con este especial 
motivo queremos recordar y 
dar un sentido reconocimiento 
y agradecimiento a los hombres 
y mujeres que a lo largo de es-
tos 41 años apostaron e hicieron 
posible el recorrido de Gure Ka-
bia como entidad viva en Añor-
ga, dirigiendo la mirada y aten-
ción a las personas mayores en 
especial� “GORA FESTAK”

Berrogei urte iragan dira 
Gure Kabia sortua 

gizon eta emakumeekin 
lanen bidez osatua 

jubilatuen zerbitzurako 
helburu garbi artua 

bizi poza eta elkartasuna 
zabaltzeko olatua.
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Añorgatarren elkargune
Museum Cemento Rezola 
industria honi buruzko ezagu-
tza handitzeko helburuz jaioa 
da, baita industria honek 
gizartean eginiko ekarpena 
gogorarazi eta ikusleei egunero 
gurekin bizi den ezezagun 
horri, zementua alegia, 
hurbilarazteko ere.
Cementos Rezolako sortzaileei 
eskainiriko omenaldia ere 
bada, baita enpresa hau bizi 
izan den mende eta erdian bere 
jarduera-sektorean estatuko 
garrantzitsuenetarikoa 
bilakatzen lagungarri izan 
diren gizon eta emakumeei 
eskainiriko ordain modukoa 
ere.
Baina bada ere, 
Añorgatarrentzat erreferente 
leku, elkargune, bilera leku, 
entsegu leku…

 2019ko UDARAN ZEHAR 
MUSEOAN 

Aldi baterako erakusketa
HARIAK SORTZEN. 
AMASSORRAIN IKASTOLA 
AÑORGATARRAK 
ELKARRIZKETATZEN

Hariak sortzen belaunal-
diak gurutzatzeko atal bat 
da� Bidai bat proposatzen du 
oroimenean zehar eta izan gi-
nenarekin lotzen gaitu� Sen-
timenduak, pentsamenduak, 
borondateak��� gure egunetara-
ino hariak sortzen dituztenak� 

Bigarren bidai honetan, 
Amassorrain Ikastolako LH6ko 
ikasleak izan dira protagonis-
tak Museoak lagunduta�

Ikasturte oso batean ze-
har besteari entzuteak duen 

garrantziaz jabetu dira, iker-
keta, landa-lan eta Añorgako 
beste auzokideekin izandako 
elkarrekintza bitarte�

Erakusketa honetan hasie-
ratik bukaeraraino egindako 
lana dago ikusgai� Oroimena-
ren kontzeptuaren inguruan 
lan egiten dute; informatzaile 
ezberdinei elkarrizketak egin 
dizkiete ondoren kontaketak 
ehotzeko� Istorio hauek jada 
Añorgako oroimenaren parte 
dira� 

Erakusketan, egindako el-
ka  rrizketa guztien laburpen 
gisa, editatutako azken bideoa 
egongo da ikusgai� 

Ekainaren 13an inaugura-
tua, udara guztian zehar ikus-
gai�

·  M U S E U M  C E M E N T O  R E Z O L A  ·
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Aldi baterako erakusketa
ARKUA GAINDITZEN. 
MODERNITATEAREN ZUBIAK

CEHOPU (Centro de Estudios 
Históricos de Obras Públicas y 
Urbanismo), CEDEX-Sustapen 
Ministeriotik datorren erakus-
keta honek, XIX eta XX� mendee-
tan (1950eko hamarkada arte) 
egindako zubi zuzenen (arku 
gabeen) eraikuntza erakusten 
du, eraikuntza-material berriak 
sartu zituztenak: burdina eta 
hormigoi armatua�

Erakusketa hiru gai –mul-
tzotan banatzen da� Eredu-
garrienak diren zubi batzuk 
erakutsiz, baita historian izan 
duten bilakaera� Museum Ce-
mento Rezolak aurkezten duen 
erakusketak hiru motetako hi-
runa zubi biltzen ditu:

- Zubi zintzilikariak / esekiak
-SAN FRANTZISKOKO 
ZUBIA, BILBAO

-PORTUGALETEKO ZUBIA, 
BIZKAIA
-AMPOSTAKO ZUBI 
ESEKIA, TARRAGONA

- Burdinazko zubiak
-ANDALUZIAKO 
METALEZKO HABEKO 
ZUBIAK� KORDOBA--
-SEVILLAKO LINEAKO 
BURDINBIDE-ZUBIAK
-ORMAIZTEGIKO 
BIADUKTUA, GIPUZKOA
-DÚRCALEKO ZUBIA, 
GRANADA

- Hormigoizko zubiak
-KURSAALEKO ZUBIA, 
DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN
-PARDOKO ZUBIA, MADRIL
-ALLOZKO AKUEDUKTUA, 
NAFARROA
 
Ekainaren 20an inaugura-

tua, udara guztian zehar ikus-
gai�

Hezkuntza eskaintza
UDALEKUENTZAKO 
TAILERRAK

Urtero bezala, udaran zehar 
udalekuentzako eskaintza be-
rezi bat izango dugu� Parte har-
tzaileek, museoa ikusteaz gain, 
zementuzko eskultura txikiak 
egiteko aukera izango dute� Do-
hainik eskainiko den ekintza bat 
da eta aldez aurretik izena ema-
tea ezinbestekoa da�
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Añorgako apaizak
Egunero ikusten dugu, lehiotik 
begiratuaz edota sozira 
bidean bere atariko ateen 
aurretik igarota, han urte 
luzez geldirik eta gure auzoak 
jasaten dituen aldaketen 
testigu. Añorgako Karmengo 
Amaren eliz txuria (ala 
baitio bere ereserkiak) gure 
auzoaren testiguetako bat, 
añorgatar askoren bilgune, 
poztasunerako, zenbat 
ezkontza, bataio eta jaunartze 
jasan dituen, eta baita gure 
doluen testigu. Denok izan 
gara bere pareten artean gure 
bizitzako momentu batean 
edo bestean. Baina zenbatek 
dakigu nortzuk izan diren ate 
astun horien giltzen jabe?

 
Gehiengoak, Añorgan zein 

izan diren apaiz galdetzen badie-
gu, bizpahiru apaizen izenak es-
ango dizkigute� Gazteenek agian 
bakar batena esatera ere ez lira-
teke iritsiko, baina gaurko ho-
netan gure parrokiaren izen be-
reziak azpimarratu nahi ditugu� 

1907-an Cementos Rezolako 
biltegietako bat, Karmengo ama-
ri zuzendutako kapera batean 
birmoldatzen da� 1917an Gaztei-
zko gotzaitegiak kapera hau era 
ofizialki	onartzen	du	eta	Joaquin 
Loidi ezartzen du kaperau mo-
duan� Kaperauak jai egunetan 
2 meza emateko ardura zuen, 
Añorga bizitzekoa eta Añorga-
tarrei Kristau ikasbidea emateko 
eginkizuna ere� Arazo bat ze-
goen ordea kaperaua Cementos 
Rezolako kaperaua zela eta ho-
rrek bere funtzioak enpresako 
gizon-emakumeei mugatzen 

zizkiotela, Añorgako nekazariak 
kanpo uzten zituelarik� Gainera 
pentsatu beharra dugu ezkon-
tzak, bataioak, jaunartzeak eta 
hileta-elizkizunak Antiguako 
San Sebastian parrokian egin be-
har zirela� 

Joaquin Loidiren ostean 
Agustin Bereziartua, Julian Le
garra eta Juan Bautista Otaegi 
izan ziren Añorgako kaperaren 
giltzazinak eta kaperauak� Bai-
na gure auzoa piskana piskana 
handitzen joan zen eta horre-

kin batera Kristau elkartearen 
beharrak ere� Horrela Francis
co Segurola kaperau zelarik, 
Añorgako Karmengo amaren 
kapera, parrokia bihurtze-
ko eskakizuna egin zuen 1941� 
Urteko irailean� Gazteizko Go-
tzaitegiak dokumentazio guz-
tia aztertu ondoren, 1942ko 
ekainean onartu zuen espe-
dientea eta 1942ko uztaila-
ren 16an Añorgako Karmengo 
amaren kapera gaur egun eza-
gutzen dugun parrokia bihur-

·  P A R R O K I A  ·



5 9a ñ o r g a 2 0 1 9  e r a g i l e a k

tu zen, Francisco Segurola izan 
zelarik bere lehen parrokoa� 

1947ko Urtarrilaren 26an, 
Añorgan urte gehien izan dugun 
parrokoak hartu zuen kargua, D. 
Juan Maria Galarraga� Gazteek 
agian ez dute bere izenik entzun 
baina Añorgatar asko eta askok 
bere imagina oso gogoan dute-
la esango genuke� Askorentzat 
pertsonai iluna beste askorentzat 
ordea mendizaletasuna sustatu 
zuen pertsonaia� Auzoko bizit-
zan garrantzi handiko pertsonaia 

izan zen, baina Añorgako parro-
kiako buru izan zen 36 urtetan 
ez zen bakarrik aritu� Bere anaia 
Luis Maria Galarragaren la-
guntza izan zuen 1951tik 1955ra� 
Ondoren ere Joxe Mari Aranalde 
gazte baten laguntza izan zuen� 
Joxe	 Mari	 Aranlade-ren	 figura	
azpimarra genezake auozarekin 
izan zuen loturagatik; ikastolaren 
sorrera,  euskal kulturaren susta-
pena, bertsolaritzaren sustapena,  
eta abar� Beste laguntzaileetako 
ba tzuk Juan Mª Lekuona (Juan 
Txiki), Manuel Lekuona eta  
Francisco Miramon Añorgatar 
semea izan ziren� 

Azpimarratu behar dugu, 
Añorgan Kristau familiak lau 
apaiz izan dituela� Batetik Fa
bian Loidi, Igeldoko parroko 
izandakoa� Bestetik José Antonio 
Pagola, Bikario nagusi izandakoa 
Setien apezpikuarekin eta teo-
logian aditua dena� Bestalde ai-
patutako Francisco Miramon eta 
azkenik Juan Luis Murua� 

1977an Añorga Txikiko han-
ditzearekin batera, Edorta Korta
di apaiza ekarri zuen gotzaitegiak 
apaiz laguntzaile moduan bertako 
kristau elkarteari babesa emateko 
beti Añorgako parrokiaren bar-
nean� Urteak igaro ahala, Añorga 
Txikin,  Iñaxio Agirre  ere izan 
da apaiz  eta egun Mikel Egizabal 
dugu bertako arduradun� 

1983ko irailaren 30ean Don 
Juan Maria Galarragak agur esan 
zion parroko karguari, merezi-
tako erretiroa hartuta, nahiz eta 
bere heriotzara arte Añorgan 
mantendu zelarik, bere Zelatun 
jaioterria nahiz eta barnean ze-
raman Añorgatar peto bihurtu 
baitzen� 

Egun hartan bertan Ima
nol Sorondo Oiartzuarrak hartu 
zuen Añorgako kristau herriaren 
zuzendaritza pastorala� Artean 
eta historian aditua, gizon alaia, 
irekia eta segituan auzotarren 

estima lortzen jakin zuena� Nork 
ez du gaur egun ere ikusten auto-
busean Donostiara bidean, edota 
elizako lokaletako atean auzoko 
bizitza begiratzen duen bitartean� 
Azken 30 urteetan gure auzoko 
apaiza izan dena, belaunaldi be-
rrientzat Añorgak izan duen apaiz 
bakarra, horietako asko eta asko 
berak bataiatu, jaunartzeratu eta 
ezkondu baititu� 30 urte hauetan 
laguntzailea ere izan ditu Imano-
lek, Juan Azpitarte�  Berau larun-
batetan izaten diren mezak ema-
teaz arduratu zen� 

2009an parrokiako zuzenda-
ritzak izan duen azken aldaketa 
eman zen� Imanol Sorondok erre-
tiroa	 hartu	 zuen	 ofizialki,	 nahiz	
eta denok dakigun oraindik apaiz 
lanak egiten ari dela, eta parroko 
kargua Luis Aranaldek hartu 
zuen� Aipatzekoa da Aranaldeta-
rrak Añorgarekin duten lotura, 
lehenik bere anaia Joxe Mari izan 
baikenuen apaiz laguntzaile be-
zala, eta ondoren Luis bera dugu 
parroko� Urte luzez hezkuntza 
munduan aritutakoa, musika-
ri trebea, Luis-ek bere inpronta 
berezia eman dio parrokiari, tek-
nologia berriak sartuaz gure pa-
rrokian (proiektorearen erabilera, 
power point bidez mezak jarrai-
tzea…) Egia esan, bere elizkizu-
nek xarma berezi bat uzten dute�  
Gainera aurtengoan Luis-ek, bere 
urrezko ezteiak ospatu ditu apaiz 
bezala� Gure zorionik beroenak 
bidaltzen dizkiogu� 

Hauek izan dira eta dira egun 
Añorgako parrokia zuzendu eta 
berau zuzentzen lagundu duten 
elizgizonak, behintzat gogora di-
tugunak nahiz eta agian bateon 
bat ahaztu dugun� Kristau elkar-
teak azken urteetan krisi latz bat 
jasaten ari da eta etorkizuna ez 
dakigu zein izango den, argi du-
guna da Kristoren laguntzarekin 
bidea maitasunez eta elkartasu-
nez beterikoa izango dela�  
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Bisita eskubidearen prezioa
Bere ezarpen orokor eta 
sistematikotik 29 urte bete 
direnean, kartzeletako 
dispertsio politikaren 
benetako jomuga Euskal 
preso politikoen lagun 
eta senideetan isladatzen 
da, bere errealitate 
suntsitzailenean. Gu geu 
gara, presoak bezalaxe, 
ezohiko polítika honen 
ondorioen hartzaileak. 
Denboran betikotu den 
política sufriarazle eta 
eskubide urratzaile bat, 
zeina, gaur egun, estatu 
espainarraren apustu 
nagusienetakoa den, estatu 
frantsesaren laguntzaz.

ETAren suetenik zortzi urte 
bete ondoren, ez gure senide 
errepresiliatuen egoera, ezta gu-
rea ere, ez da aldatu� Gure senide 
eta adiskide loturei uko ez egi-
tearen prezioa sufrimenduarekin 
ordaintzen jarraitzera behartuak 
gaude� Preso den edozein pertso-
naren famili eta erlazio inguru-
marian ematen diren muga eta 
zailtasunei, kaltea sortzea bes-
terik ez bilatzen ez duen ezohiko 
politika batek sortutakoak gehitu 
behar dizkiegu guk� Egungo kar-
tzela politikaren ondorioak gure 
bizitzako alor guztietan era sunt-
sitzaile batean isladatzen dira: 
ekonomikoan,	 fisikoan,	 afekti-
boan, lanekoan, sozialean…

Dispertsio politikak, oso zai-
lki sostengatu daitekeen odo-
luste ekonomikoa esan nahi 
du� Alboratu ezin ditugun bal-
dintzetan (egunak, ordutegiak, 

distan tziak…) egindako despla-
zamenduek sortutako hondamen 
físiko eta psikikoa esan nahi du 
dispertsio politikak� Eta dagoe-
neko 16 biktima eragin ditu� Ezi-
negonak, etengabeko tentsioak 
eta tratu iraingarriak sortutako 
hondatzea esan nahi du� Eraba-
teko intimitate faltak eragindako 
ezinbesteko erosio emozionala, 
gure komunikazio guzti-guztiak 
interbenituak daudenean�

Baita ere, funtzionarioek zein 
komunikabideek gure bizitza eta 
sentimenduetara duten  sarbi-
de errazagatik, hauek publikoki 
zabaltzeraino� Eta nola ez, gure 
jardueren kriminalizazio saiake-
rek sortutako presioagatik, obje-
ktu garen jazarpen eta anonimo-
ki zein publikoki jasaten ditugun 
mehatxu eta xaxapenengatik (go-
goratu behar dugu erasotuak eta 
harrikatuak izan garela)�

Gobernu arduradunek,or-
dezkari politikoek eta disper-
tsioaren beste alderdi batzuk 
kartzela politika honek eman 
dituen emaitza on askoak argu-
diatuz saiatzen dira bere man-
tentzea	 justifikatzen.	 Baina	 ez	
dute inoiz kontatzen zeintzuk ez 
zenbat izan diren emaitza horiek� 
Guk bai esan dezakegula: disper-
tsioak sufrimendua bilatu eta su-
frimendua sorrarazten du� Oinaze 
hau eta orain arteko 16 hildakoei 
gehitu behar dizkiegun istripuak, 
horietariko asko oso larriak, dira 
emaitzak� Horiek dira guk jaso-
tzen ditugun emaitza bakarrak�

Horren erabat jakitun, Eus-
kal Herriko gehiengo sozial eta 
politikoak dispertsioaren amaie-

ra exigitzen dugu� Gobernu es-
painarraren borondatea, ordea, 
kontrako norazkoan doa, eta bi-
tartean,	 bere	 justifikaezinezko	
jarreraren ondorioak ezagutze-
ra eman ez daitezen ahalegin-
tzen dabil; alegia, gizarteak gure 
egoera albo-kalte bat ez dela 
erakusten duten datuak izatea 
oztopatzen� Izan ere, dispertsio 
politika diseinatu zenean, egun 
pairatzen dugun egoera hau eu-
ren helburuen parte zen: euskal 
preso politikoen senide eta adis-
kideak kolpatzea� Hortik dator 
gure informazio eta salaketa la-
nari zilegitasuna kentzeko duten 
beharra�

Baina horrez gain, kartze-
la politika hau etengabe berri-
tzen doa, gure koordinatzeko eta 
elkarri laguntzeko gure eragatik 
zein euskal gizartearen elkarta-
sunari esker arindu ditugun al-
derdiak neutralizatzeko asmoz, 
araudi berriak aktibatuz�

Gizarteari, haren ordezka-
riei eta erakundeetako haute-
tsiei gure egoeraren berri ematea 
gure betebeharra dela deritzogu; 
gure egoera zein den eta egungo 
kartzela politikaren irismen eta 
ondorioek gugan duten eragina 
azaltzea� 

 Dispertsioaren kostuak 

Azpimarratu behar dugu 
euskal presoak, dispertsioarekin 
eta berau gabe ere, betidanik 
egon direla beren bizilekueta
tik urrun� 1978 urtetik dispertsio 
politikaren ezarpenerarte, Ma-

·  P R E S O  E T A  I H E S L A R I E N  A L D E K O  M U G I M E N D U A  ·
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dril, Soria, Herrera de la Man-
cha eta Puerto de Santa María 
izan ziren beren kartzela desti-
noak, bai prebentiboentzat zein 
zigortuentzat� Ustez, bisitarako 
eta komunikaziorako eskubideak 
errespetatzen ziren� Zalantzarik 
gabe, aipatu eskubidearen gau-
zatzeak, derrigorrezko ahalegin 
ekonomikoa eta asteko gure des-
kantso orduak behar luketenen 
galera zekarren berarekin�

Aurreratu dugun moduan, 
dispertsioaren kostuak ez dira 
kostu ekonomiko handietara 
soilik mugatzen� Egin beharreko 
ehundaka kilometroez gain eta 
hauek egin behar ditugun bal-
dintzei, zera gehitu behar diogu:

• Egin beharreko bidaiak 
dakarren tentsioa, bisita 
ez galtzeko beti erlojuaren 
kontra� Presondegira sartze-
rakoan dugun urduritasuna, 
beti iritsi eta bisita hori be-
raien ordenagailuetan jasoa 
ez dutela esango diguten bel-
durrez, eta bisita egin gabe 
itzu li behar izatea�
• Aste osoko lanaren ostean, 
deskantsurik gabe erre
pidean jarri behar izateak 
dakarren	 neke	 fisikoa,	 eta	
geroko itzulera bidaiaren 
ondorengo hurrengo lan as-

tean murgildu behar izateak 
dakarrena�
• Bidaia hauek haur txikie
kin edo/eta adin gabekoekin 
egin behar izateak dakarren 
neke fisiko eta psikologikoa 
eta txikientzat bidai hauek 
suposatzen dutena�
• Bidaia hauek adindunen
tzat edo/eta mugikortasun 
murriztua dutenentzat su
posatzen duten sufrikarioa, 
itxaron beharreko ordu luces 
eta edonolako balditza klima-
tologikoei aurre egin beha-
rrez, gainera�
• Gure bizitzak kartzelaren 
funtzionamendura (ordutegi, 
araudi, baimen, debeku, bi-
daia, paketeak,���) egokitu be-
har izateak suposatzen digun 
desoreka eta gure senidea 
tokiz aldatzen dutenean hu-
tsetik hasi behar izateak�
• Gure senidea bisitatu ezin 
izatea, gure osasun egoera 
delaeta, honelako bidaia 
bat egiterik ez dugulako� 
Egoera honetan gaitera den-
borak gure kontra jokatzen 
du, gero eta ohikoago izaten 
baitira gaixoaldiak adinean 
aurrera goazelarik�

Egoera hauek urteak edota 
hamarkadak iraun dezakete, eta 
langile soil baten bizi baldintza 
eta baldintza ekonomikoekin, 
nekez jasan daitezke hainbat 
urte horiek.

Euskal gizartearen elkarta-
sunak, beti jakin izan du karga 
hau arintzen� Preso dauden gure 
senideak bisitatzeko prestuta-
suna, egindako ekarpen ekono-
mikoak, bidaia luzeetarako gidari 
bolondresak eta beste hainbat 
elkartasun keinuek, posible egin 
dute gure egoera zail hau hain 
lazgarria ez izatea� Hala ere, kar-
ga hau eta sortzen duen mina, 
gaur egungo kartzela politikaren 

helburuetako bat dira� Uste dugu 
adierazpen hau ez dela funtsik 
gabea: gure senideen urruntzeaz 
gain, beste hainbat inposizio eta 
arauek gure eskubideen arike
ta zaildu egiten baitu, ezinezko 
bihurtzeraino, kasu batzuetan� 
Baita edozein laguntza eta elkar-
tasun moduren kriminalizazio, 
difamazio eta jazarpenak ere 
sortzen digun kalteagatik� Dis-
pertsioaren politikaren diseinuak 
ez du tarterik uzten honek sor-
tzen dituen kalteak arintzeko ere�

 Eta gastu gehiago 

Aipatutako kostuez gain, be-
hin eta berriro azpimarratu nahi 
dugu, estatuak ez dituela presoak 
mantentzen, askotan arinki esan 
ohi den bezala� Presoak beren fa-
miliek mantentzen dituzte� Eta ez 
da egia haien behar oinarrizkoe-
nak aseturik daudenik edota es-
petxean daudelako dirurik behar 
ez dutenik� Kartzelak elikadura 
eta garbitasun baldintza eskasak 
bermatzen ditu soilik�

Ziurrenik ezagutzen ez den 
beste datu bat ere, presoek hain-
bat produktu kartzelaren bitartez 
soilik eros ditzaketela da� Gai-
nera, presoak erosketa egin ahal 

 Jose Mari Dorronsoro  

 Gurutz Agirresarobe 
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izateko, dirua kartzelako kontu 
korrontean sartzera behartuak 
gaude modu berean� Bestalde, 
azpimarratu nahi dugu, presoek 
ez dutela dirua metalikoan iza-
teko aukerarik eta derrigorrez 
kontu korronte batean diru hori 
sartzeak, suposatzen duen ne-
gozioa sostengatzera behartzen 
gaitu�

Nahiz eta dispertsioak hile-
ro gastu itzela egitera behartu, 
zailtasunak besterik ez ditugu 
aurkitzen laguntza sozialak edo 
diru-laguntza intituzionalak jaso 
ahal izateko� Beste talde edo ko-
lektiboek jasotzen dituzte diru-
laguntzez ari gara, hain zuzen� 
Are gehiago, inoiz edo behin la-
guntzaren bat eman zaigunean, 
gehienetan Espainiar Gobernuko 

Delegaziotik erreku-

rritua izan da� Horra dispertsio 
politika gurekiko, senideekiko, 
duen galantearen adibide garbia�

 Elkartasunen prezioa 

Irailaren 16an hasiko da Es-
painiako Entzutegi Nazionalean 
47 euskal herritarren aurkako 
epaiketa� Bost eta sei urte igaro 
dira atxilotuak izan zinenetik, 
batzuk espetxeratuak izan zinen, 
eta denak auziperatuak� Orain 
601 urte arteko espetxe zigor es-
kaera	egin	du	fiskalak	bere	aurka.

Galdera honakoa da: Zer egin 
dute espetxe eskaera luze hauek 
merezi izateko? 

• Presoen eta erbesteratuen 
osasuna artatu dute� 
Horretarako mediku 

eta psikolo-
go sare 

b a t 

antola tzea, eritasun larriak 
dituzten preso eta erbestera-
tuei zuzeneko jarraipena egi-
tea eta egoera hauek gizarte-
ratzea izan da bere lana� 
• Euskal preso politikoen es-
kubideen aldeko mobiliza-
zioak antolatu dituzte� Ho-
rretarako jendarteko sektore 
zabalekin izan dituzte harre-
manak, orotariko kolore poli-
tikoekin elkartu dira, eta bere 
aldarrikapenek babes zabala 
jaso dute� 
• Presoen eta erbesteratuen 
defentsa juridikoa egin dute, 
bai epaitegietan eta bai espe-
txeetan� Horretarako aboka-
tu sare zabala antolatu dute, 
ezarritako salbuespeneko le-
gedia behar zen toki guztietan 
salatuz� 
• Presoen eta erbesteratuen 
senide bezala antolatu dira, 
ezarri zaigun zigor gehitua 
arintzeko� Bereziki sakaba-
naketa politikaren ondorioak 
gainditzeko lan egin dute� 
• Preso eta erbesteratuentzat 
bitartekari lanak egin dituz-

te, hauek ere gizarteko 
sektore ezberdinekin 

harremanak izan 
z i t z a t e n ,  

e g u -
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nerokotasun politikoari ze-
gozkion beraien ekarpenak 
egin eta eragile ezberdinenak 
jaso ahal izateko� 

Hau izan da bere lana� Bere 
printzipio politiko eta etikoei lo-
turik aritu dira uneoro, eta lasai 
daude egin dutenarekin� Asko 
izan du ederretik elkartasun sare 
honen parte izateak, pertsona 
bezala hobetu zaitu, eta elkar-
tasunaren balioa bere bizitzen 
parte egiteak balio izan dizute 
gizartean dauden bestelako in-
justizia egoerei begiratu eta bere 
sentitzeko� Asko izan du ederretik 
zentzu horretan, baina asko izan 
du minetik ere� 

Makroepaiketa honekin asal-
datu diren eta babesa agertu di-
zuten herritarrei dei zabal bat 
egin nahi diete irailaren 14an, 
epaiketaren bezperan, denon ar-
tean manifestazio handi bat an-
tolatu dezagun Bilbon� Kalean 
eta jendearekin erantzun 
nahi diote epaiketari� 

 Ilegalitatearen prezioa  

+ Telebista eta egunkarietan 
estatuaren garaipen gisa ager-
tutakoarekin bukatu nahi dugu:  
Estrasburgoko giza eskubideen 
auzitegiak konputo bikoitzaren 
aplikapena EZ onartzea, Euro-
par batasunean berretsia eta be-
raz Espainiar Estatuan aplikatu 
beharrekoa� Benetan ilegalitate 
batean erortzea da, barne estatu 
baten legalitatean ez sartzeko� 
Ezin da lehen egindako delitu 
bat zigor berriekin epaitu� Hori 
egin zuen Espainiar Estatuak, 
2014ean Europar Batasunetik 
atentzioa deitu ziotenean, lege 
berriak sortu presondegian zeu-
den Euskal Preso Politikoen kon-
denak luzatzeko� 

Jose Mari Dorronsoro egoera 
honetan aurkitzen da, Frantziar 
E s t a -
tuan 

7 urteko kartzela zigorra bete 
ostean, Espainiar Estatuan duen 
kondenari ez dizkiote deskontatu 
nahi� Abuztuan, 26 urte egingo 
ditu kartzelan, beraz kalean be-
harko luke� 
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Burujabetza(k) berreskuratuz 
Euskal Errepublika eraiki!

Kurtso politiko honetan 
gehiengo herritar langilearen 
beharren zerbitzura 
egongo den Añorga justu, 
euskaldun eta feministaren 
eraikuntza kolektibo 
eraldatzailean sakontzea 
izan da gure helburu nagusia. 
Horretarako, esparruz esparru 
burujabetzak berreskuratzeko 
martxan dauden dinamika 
komunitarioak indartu eta 
saretzeko apustua egin dugu. 
Izan ere, Euskal Errepublika 
sozialista eta feminista 
erdiesteko burujabetza 
anitzen (ber)eskuratzea 
ezinbestekoa da, lurraldearen 
eta bizitzen gaineko 

erabakitzeko eskubidea 
bermatuz. Añorgatik ere gure 
ekarpena egiten diogulako 
Euskal Errepublikaren 
eraikuntzari, hiru  izan dira 
herringintzan lehentasunez 
jorratu nahi izan diren 
arloak: hirigintza, euskara eta 
feminismoa.

Lehenik eta behin, Donos-
tiako Udaletik ezartzen ari 
diren hiri eredua salatzeaz 
gain hirigintza burujabea al-
darrikatu dugu herritik eta 
herriarentzat� Azken 4 urtee-
tan Donostiako PNV-PSEren 
Udal Gobernuak gure lurretan 
bultzatzen ari den hirigintza 

politika basatiak promotore, 
eraikuntza enpresa eta  sal-
toki erraldoien interesei soilik 
erantzuten die� Horren adibide 
dira Belartza 2 merkataritza 
gune erraldoiaren proiektua 
edo Atotxa Errekako luxuzko 
urbanizazioa,  lurzoru natura-
laren	suntsiketa	eta	artifiziali-
zazioa eragiteaz gain lurraren 
eta etxebizitzaren espekula-
zioa areagotzen dituztenak� 
Gainera, Donostiako Udalak 
Añorga Txikin 250 etxebizitza 
berri egiteko asmoa iragarri 
du Añorgako Txikiko popula-
zioan igoera nabarmena era-
gingo lukeelarik arazo hauek 
areagotuz: zerbitzu publikoen 

·  S O R T U  ·

 EH Bilduko udaleko ordezkariak añorgatarren artean  
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gabezia, aparkalekuak, ikasto-
lan espazio beharra, euskara-
ren erabilerarengan eragina…
Añorgan bizitzeko eta etxe-
bizitza eskubidea bermatze-
ko etxebizitza politika ezin da 
bulego batean erabaki eta inte-
res ekonomikoen menpe egon� 
Añorgatarrekin dauden etxebi-
zitza behar desberdinak iden-
tifikatu	eta	etxebizitza	politika	
berritzaileak martxan jartzea 
proposatu dugu (etxebizitza 
kooperatibak adibidez) etxe 
hutsen erabilera bultzatzeare-
kin batera�

Bigarrenik,  Euskal Erre-
publika euskalduna eraikitze 
bidean euskalgintzak behar 
duen bultzadarekin bat eginez 
Euskaraldia eta Korrika ekime-
nak babestu eta indartu ditugu 
euskararen erabileran aurre-
rapausoak emateko� Izan ere, 
Añorgan ezagutza %81ekoa da 
baina erabilera %50ekoa da 
gutxi gorabehera oraindik� 

Hirugarrenik, ildo feminis-
taren baitan martxoak 8ko gre-
ba orokorraren testuinguruan 
lanketa bat egiten saiatu gara 
baina ez dugu lortu Añorgan 
dinamikarik aktibatzea� 

Bestetik, 2019ko Udal, Foru 
eta Europar hauteskundeak EH 
Bilduk irabazi ditu Añorgan 
(Donostian bigarren indarra 
izan arren), argi gelditu de-
larik komunitate indartsu bat 
dagoela PNV-PSEren hiri ere-
duaren gainetik Añorga buru-
jabe, euskaldun eta feminista 
eraiki nahi duena� Izan ere, bi-
zitza burujabea edo kapitala-
ren eskablutza, hori da jokoan 
dagoena�

Erronka guzti hauek ga-
ratzeko bidelagun izan ditugu 
ere Añorgako euskal preso eta 
iheslari politikoak, prozesu 
independentista eraldatzai-
learen aldeko militantzia po-
litikoa espetxetik edo ihesean 
aurrera daramatenak: 26 urte 
espetxean bete dituen Jose 
Maria Dorronsoro (Puerto III, 
Cadiz), isolamendu egoera go-
gorrean Sevilla II espetxean 
aurkitzen den Gurutz Agirre-
sarobe eta duela 11 urtetik bere 
jaioterrira itzuli ez den Eneko 
Agirresarobe iheslari politikoa� 
Ostiraleroko dinamika mobi-
lizatzaileak egin ditugu sal-
buespenezko legedia desakti-
batu eta etxean egon daitezen� 
Maite zaituztegu!

Argi gelditu 
da komunitate 
indartsu bat 
dagoela PNV-
PSEren hiri 
ereduaren gainetik 
Añorga burujabe, 
euskaldun eta 
feminista eraiki 
nahi duena
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·  A L B I S T E  I Z A N  D A  ·

2018/10/28 Irutxuloko Hitza 
Firestone desalojo arriskuan 

dagoela jakinarazi dute

Añorgako Firestone lantegi 
berreskuratu eta autogestionatua 
desalojo arrisku larrian dagoela 

jakinarazi dute bere kideek� Izan 
ere, pasa den ostiralean eraikun-
tza enpresaren ohar bat jaso zuten 
bertan azaroaren 5ean eraikina 
zigilatuko dutela esanez, Firesto-
netik adierazi dutenaren arabera�

Egoera honen aurrean, gune 

autogestionatuko kideek datozen 
egunetan eraikinera bertaratzeko 
deialdia zabaldu diete herrita-
rrei, bi data zehatzetan bereziki: 
azaroaren 4ko gauean, bertan 
lo egiteko, eta azaroaren 5ean, 
eguna hor pasatzeko�

2018/10/04 Irutxuloko Hitza

Haritz Illarramendi da Añorga Kirol eta 
Kultur Elkarteko presidentea

Añorga Kultur eta Kirol Elkar-
tearen ohiko batzar orokorra egin 
zuten joan den ostiralean, eta 
elkartearen zuzendaritza berria 
erabaki zuten bertan� Horrela, 
Haritz Illarramendi da presiden-
te berria, Agurtzane Manterola-
ren lekukoa hartuz� Hauek bete-
ko dituzte gainontzeko karguak: 
Arantxa Soroa (presidente or-

dea), Eneko Ferradas (idazkaria), 
Agurtzane Manterola (diruzaina), 
Mikel Urdangarin (futbola), Mikel 
Maiza (pilota), Ander Eraunzeta-
murgil eta Gaizka Manterola (pi-
lota eskola), Alfonso Arroyo (sas-
kibaloia), Mikel Alkorta (triatloia), 
Alaitz Agirre eta Unai Galatas 
(mendia), Nerea Unanue (dan-
tza), Fermin Benegas, Beñat Ijur-

ko eta Xabier Matxain (kultura), 
David Arozena (taberna), eta Sil-
via Hernandez (auzolanak)�

Batzarrera joan ziren baz-
kideek aukera izan zuten iazko 
ikasturteko lanaren berri jasotze-
ko, eta aurtengorako aurreikus-
penak ere jaso zituzten� Diru kon-
tuak aho batez onartu zituzten�
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2018-11-18

%31ko parte hartzea izan da Añorgan 
Gure Esku Dagoren galdeketan

563 añorgatarrek eman dute 
botoa Gure Eskuk antolatutako 
galdeketan� Nahi al duzu eus-
kal herritarrok gure etorkizun 
politikoa geure kabuz eta aske 
erabakitzea? galdera 556 lagu-
nek baiezkoa erantzun diote eta 
4k ezetz, bi bozka baliogabe eta 
zuri bat izan dira� Herritarren 
%30,96ak hartu du parte bozke-
tan�

Donostian, berriz, 21�015 boto 
jaso dira, parte hartzera dei-
tuta zeudenen %13,10� Irunen 
eta Bizkaiko enkarterrietan ere 
egin dute galdeketa, %9,15 eta 
%17,03ko parte hartzearekin hu-
rrenez hurren�

2018-12-27

Udalak baietz esan 
dio Belartza 2 

makro poligonoa 
eraikitzeari

Abenduaren 26an Donos-
tiako Udal Gobernuak Belartza 
2 makro poligono komertziala 
eraikitzea onartu zuen� Anoe-
tako futbol zelaia baino 24 aldiz 
azalera handiagoa izango du, 
eta 200�000 metro karratuko 
zoru naturalaren gainean erai-
kiko da�

Belartza 2 Gelditu platafor-

maren arabera, Iruñeko La Mo-
rearekin edo Barakaldoko Me-
gaparkarekin parekatu daiteke 
proiektua�  Aipatzen dutenez, 
Eusko Legebil tzarrak halako 
proiektuak onar tzeko etenaldi 
bat eskatu zien udalei, legedia 
berria zehaztu bitartean� 

Plataformakoen arabera, ez 
da kasualitatea udalak proiek-
tua Gabonetan onartzea: “jaie-
gunetan onartu du polígonoa 
eraiki tzeko  hitzarmena, azalera 
handiko saltokiei etenaldia obe-
ditzeko konpromezua hautsiz”� 

Udalak, berriz, proiektua 
onartzeko arrazoien artean, on-
dorengoak aipatu ditu: joera ko-
mertzial berriak, komertzioaren 
dinamizazioa eta azalera handi-
ko saltokien merkatal kuota de-
fendatzea�
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2019/04/24 Irutxuloko Hitza
Udalak Atotxa Errekako 

hamasei lursailak 
saldu ditu

30�000 metro karratuko 
azalera hartzen duten Ato-
txa Errekako hamasei lursai-
len salmenta prozesua abiatu 
zuen udalak uztailean, eta 
gaur, Eneko Goia alkateak ja-
kinarazi du saldu gabe gera-
tzen zitzaien lursail bakarra 
esleitu egin dutela� Salmen-
tekin 14,3 milioi euro jasoko 
ditu udalak, aurreikusitakoa 
baina 5,3 milioi gehiago� 
Goiak azaldu duenez, lursail 
horietan 115 eta 125 metro 
karratu bitarteko 94 etxebi-
zitza eraikiko dira, bakoitza 
bere garaje, trasteleku eta 
jardinarekin�

Hamasei lurzatiengatik 
45 eskaintza jaso ditu udalak� 
Lehenengo hamabost lursai-
lak urtarrilaren 22an esleitu 
zituen, baina hamaseigarre-
nari zegokionez, jabekideek 
hura erosteko lehentasuna 
zutela azaldu du Goiak, baina 
eskubide horri uko egin zio-
ten azkenean�

2019/04/09 Irutxuloko Hitza

Añorgako ibilbidea berritzeko bigarren 
fasea onartu du udalak

Añorgako ibilbidea bulebar 
bihurtzeko proiektua 2020erako 
bukatuta egotea aurreikusten du 
Donostiako Udalak� Gaur onar-
tu dute ibilbidea berritzeko bi-
garren fasea� Proiektua Kmze-
ro Ingeniaritzak idatzi du eta 
551�319 eurokoa da aurrekontua� 
Helburua, berriz, GI-21 errepi-
dea eta Rekaldeko biribilgunea 
eraiki eta berrantolatzea da� 
Lanekin udazkenean hastea au-
rreikusten du udalak�

Lehen fasea Añorga Txiki eta 
Lore Tokiko biribilguneen ar-
tean egin zuten� Bigarrenarekin 
luzatuko dute orain� Hain zuzen 
ere, Lasarte-Oriarekin lotu-
ra egingo duen oinezkoen tzako 
zein bizikletentzako gunea sor-
tuko	 dute.	 Ibilgailuen	 trafikoa	
nabarmen murriztuko dute, eta 
norabide bakoitzeko bide bat 
egongo da� Ondorioz, espaloia 
zabalduko da eta, bertan, bide-
gorria jarriko da�

2019/01/28  Irutxuloko Hitza
Añorgako memoria 

industriala  
berreskuratuko dute

Lankidetzan ariko dira Mu-
seum Cemento Rezola eta Matia 
Fundazioa� Añorgako zaharren 
ongizatea bultzatzeko aktibita-
teak egingo dituzte, eta auzoko 
memoria industriala errekupe-
ratzeko lan egingo dute�

Akordioa sinatu berri dute 
Cemento Rezolako Antonio No-
lascok eta Matiako Mari Carmen 
Garmendiak� Horrela, asmoa da 
identifikatzea	Matian	daudenen	
artean, industria sektorean lan 
egindakoak direnak, eta mu-
seoaren ondare ez materiala 
izan daitezkeenak� Museoaren 
Añorgatarrak proiektuaren bar-
nean sartuko dute lortutakoa�

Museum Cemento Rezolak 
konpromisoa hartu du museoan 

bisita gidatuak eta ikastaroak 
antolatzeko, interesa duten 
adinekoentzat eta elbarri edo 
urritasunen bat dutenentzat� 
Horretaz gain, baloratuko dute 
behin-behineko erakusketa bat 
egitea, pertsona guztientzako 
arkitektura gai hartuta� Hor 
erlazionatuko lituzkete Matia 
Fundazioaren historia eta Ce-
mento Rezola�zabalduko da eta, 
bertan, bidegorria jarriko da�
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2019/04/24 Irutxuloko Hitza
Belartzako errekako 

goiko aldea ez 
artifizializatzeko 
eskatu du Eguzkik

Añorgako Firestone lantegi 
berreskuratu eta autogestio-
natua desalojo arrisku larrian 
dagoela jakinarazi dute bere ki-
deek� Izan ere, pasa den ostira-
lean eraikuntza enpresaren ohar 
bat jaso zuten bertan azaroaren 
5ean eraikina zigilatuko dute-
la esanez, Firestonetik adierazi 

dutenaren arabera�
Egoera honen aurrean, gune 

autogestionatuko kideek da-
tozen egunetan eraikinera ber-
taratzeko deialdia zabaldu diete 
herritarrei, bi data zehatzetan 
bereziki: azaroaren 4ko gauean, 
bertan lo egiteko, eta azaroaren 
5ean, eguna hor pasatzeko�

2019/06/13 Irutxuloko Hitza

Añorgako ahozko memoria berreskuratu 
dute Amassorraineko ikasleek

Ikasturtea amaitzear da eta 
hezkuntza zentroetan azken 
hilabeteetan zehar ereindako 
haziak loratzen hasi dira� Añor-
gako Amassorrain ikastolako 6� 
mailako ikasleak auzoko  ahozko 
memoria berreskuratzeko lane-
tan ibili dira urtean zehar, eta 
egin duten proiektuak bere frui-
tuak eman ditu� Auzoko hainbat 
pertsona esanguratsu elkarri-
zketatu dituzte ikasleek, eta 
prozesuaren nondik norakoak 
erakusketa batean bildu dituz-
te� Gaur aurkeztu dute Museum 
Cemento Rezolan Hariak sor-
tzen erakusketa�

2019/06/13

EH Bildu izan 
da alderdi 

bozkatuena udal 
hauteskundeetan 

Añorgan
Udal hauteskundeetan EH 

Bilduk atera zituen bozka ge-
hiena Añorgan eta Donostian 
nagusi atera zen EAJ izan zen 
bigarren indarra�
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·  E L K A R R I Z K E T A  ·

ION AGIRRETXE

“Gure 
ametsengatik 
borrokatzeak 

merezi du”
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Zure biografia konta iezaguzu. 
Non eta noiz jaio zinen? Non ika-
si zenuen? 

Ion Agirretxe naiz, Donos-
tian jaio nintzen 1988-ko api-
rillaren 9an, txiki-txikitatik 
Añorga-Txikin bizi izan gara 
nahiz eta bertan ez naizen jaio, 
Añorgatartzat dut neure burua� 

Noiz/non/nola piztu zitzaizun 
dantzarako grina? 

Oso txikia nintzela, lau ur-
terekin edo, nire arreba joaten 
zen dantzako klaseak jasotze-
ra eta ni beti gelditzen nintzen 
inbidiatan, beraz, nik eskatuta 
apuntatu ninduten dantzan� 

90� hamarkadan ez genuen 
youtube edo antzekorik, eta te-
lebistan gaur egun baino dan tza 
gehiago botatzen zuten� Hori 
baliatuz, autodidakta bezala 
jarduten nuen, dantzak ikasiz, 
ni geldi egoteko modu bakarra 
izaten baitzen hura, betidanik 
oso mugitua izan naizelako� 

Non ikasi zenuen dantzan? Zein 
tokitan egin duzu formazioa? 

Txiki-txikitatik Eskola Dan-
tza Taldean hasi ginen arre-
ba eta ni, eta bertan ikasi eta 
jaso genuen euskal dan tzarako 
pasio eta grina, bertako giro 
eder eta izugarrizko dantzari 
finekin.	 Dantza	 taldeak	 berak	
eman zidan dantza txapelke-
tetan hasteko aukera, eta horri 
esker, bai Euskadiko eta baita 
Gipuzkoako dantzari txapeldu-
na izatera iritsi nin tzen, inoiz 
pentsatu gabekoa zena niretzat� 
Oso momentu politak pasatu 
nituen Eskolan� 

Zergatik hautatu zenuen ballet 
klasikoa? 

Hasiera batean euskal dan-
tzarako	 prestakuntza	 fisiko	
modura hasi nintzen, baina 
denbora pasa ahala izugarri 

gustatu zitzaidan� Nire pertso-
naren aldaketa eman nuen ber-
tan: kontzentrazioa, lasaita-
suna, pentsatzeko modua���� eta 
beste hainbat ezaugarri  jaso 
nituelarik�

Noiz hasi zinen profesionalki 
dantzan? Zein ibilbide egin duzu 
gaur egun arte? 

Profesionalki dantzan 
2006-07 urtean hasi nintzen, 
nire lehen profesional kontra-
tua Frantzian sinatu nuelarik� 
Ordutik gaur arte gelditu gabe 
ibili naiz, munduko antzoki 
askotan eta lau konpainia ez-
berdinetan� Gaur egun, Espai-
niako Kompainia Nazionalean 
bakarlari gisa nabil 2016 urtez 
geroztik� 

Gaixotasun bati aurre eginda, 
Madrila joatea erabaki zenuen. 

Bai, horrela da� Hamalau 
urte nituela, bai nik eta baita 
nire guraso eta medikuek har-
tu genuen erabakia izan zen, 
dantzari izatera iritsi nahi ba-
nuen ezin nuen aukera hori 
alde batera utzi, dantzari pro-
fesionala izateko gazte irten 
behar da etxetik, eta hamabost 
urterekin Madrila joatea eraba-
ki nuen, pasatako gaixotasuna 
atzean utzita, baina ez ahaztu-
ta� 

Zein dira zuretzat dantzari gisa 
izandako mugarriak edo une 
garrantzitsuak? Bai maila pro-
fesionalean, baita pertsonalean 
ere?Une zehatzak gogoan di-
tuzu? 

“90. hamarkadan ez genuen 
youtube edo antzekorik, eta 
telebistan gaur egun baino 
dantza gehiago botatzen 
zuten. Hori baliatuz, 
autodidakta bezala jarduten 
nuen, dantzak ikasiz”
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Dantzari profesional baten 
bizitza ez da bat ere erraza, oso 
mundu bakartia eta berekoia da 
gurea� Baina horri aurre eginda 
oholtza gainean dena ahazten 
da,	 azken	finean	zoriontsu	 iza-
teko dantzatzen dugu guk, eta 
gu ikustera datorren publikoak 
goza dezan ere dantzatzen dugu� 
Gainontzekoak garrantzia gutxi 
du eszenatoki baten gainean� 

Nolakoa da ballet dantzari profe-
sional baten eguneroko bizitza? 
Zer da gehien gustatzen zaizuna? 
Eta gutxien? 

Goizero 10etan hasten dugu 
lan-eguna ordu eta erdiko 
beroketa klase batekin� Gor-
putza berotu eta kontzentra-
zioan sartzen joateko pixka-
naka-pixkanaka� Arratsaldeko 
bostak edo bost t’erdiak arte� 
Hori entsegu egun normaletan; 
baina antzokietan gaudenean 
eguerdiko ordu batean sartu 
eta gaueko hamaikak arte la-

nean jarduten dugu, dantzatu 
beharrekoa entseatuz edo beste 
koreografia	 desberdinak	 berri-
kusiz� 

Gutxien gustatzen zaidana 
goizero jaikitakoan dauzkagun 
gorputzeko minak dira, ez dago 
egunik minik gabe jaikitzen za-
renik� 

Aldiz, gehien gustatzen zai-
dana, eszenatokira igotakoan 
dauzkadan nerbio txiki horiek 
alde batera utzi eta disfruta tzen 
hasten garen momentua da, 
magikoa izaten da askotan� 

Gorputza da zure lan-tresna. 
Nola zaintzen duzu? Baduzu kon-
tratuz adierazitako debekurik? 

Zorionez ez daukat kontra-
tuz jarritako debekurik, ezta 
dieta berezirik ere, oso zortekoa 
naiz, eta momentu guztietan 
nahi dudan guztia jan dezaket, 
ondo elikatuz eta sanoki jaten 
noski, sukaldean ibiltzea asko 
gustatzen zait eta� 

Añorgan dantzak izen handia du, 
baina, oro har, gaur egun balio 
gutxi aitortzen zaio gizartean.
Horri lotuta daude aurreiritzi 
asko, eta dantzan ari diren mu-
tikoak eta gizonak baztertzen 
edota gutxiesten ditugu. Izan 
duzu gisa horretako bizipenik?

Txiki-txikitatik sufritu izan 
dut arazo hau, bai dantza egiten 
nuelako edo futbola ez zen beste 
profesio batetik bizi nahi nue-
lako� Zergatik erakusten diegu 
umeei txikiak direnean baloi 
batekin jolasten, dantzara edo 
balletera apuntatu beharrean? 
Zer du txarretik gizon izan eta 
dantzari izateak? Txikiei dan-
tza zer den erakusten ez bazaie 
inoiz ez dute jakingo gustatzen 
zaien ala ez, eta hori gurasoek 
buruan garbi eduki beharko 
luketen zerbait da, oso aberas-
garria baita dantza eta balleta-
ren mundua� Gaur egun oraindik 
gauza hauek ez normalizatzeak, 
gainontzeko herrialdeen buzta-
nean uzten gaitu, eta pena izu-
garria da� 

Zer esango dutenaren bel-
durrez, ezin gara bizi, horrek 
ez gaitu inora eramaten, gure 
ametsengatik borrokatzeak me-
rezi du, eta hori ez dute ikas-
tetxeetan erakusten, eduka-
zioak erakusten du hori� Etxetik 
errespetuan heziz gero, bide 
horretan lan asko aurreratua 
dago bizitzan� Beti errespetuz� 

Zenbatetan esan izan didate 
ez nintzela dantzari profesional 
izatera iritsiko, edota ez nuela 
dantzarako balio� Nire institu-
tuko Tutorearen hitzak izan dira 
behin baino gehiagotan�� 

Zeintzuk dira une honetan esku 
artean dituzun lanak? 

Auten Kompainia Nazio-
nala jaio zeneko 40� urteurre-
neko ospakizunetan gabiltza 
buru-belarri, nahiz eta bira 

“Gutxien gustatzen zaidana 
goizero jaikitakoan 
dauzkagun gorputzeko minak 
dira, ez dago egunik minik 
gabe jaikitzen zarenik.”
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“Kolonbian, Estatu 
Batuetan, Korean, 
Japonian, Abu 
Dabin, Frantzian... 
batzuk esatearren. 
Etengabe gabiltza 
maletarekin gora 
eta behera.”
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internazional ugari egiten ari 
garen, Kolonbian, Estatu Ba-
tuetan, Korean, Japonian, Abu 
Dabin, Frantzian��� batzuk es-
atearren� Etengabe gabiltza 
maletarekin gora eta behera� 

Beti amestu izan dituzun pa-
perak dantzatu ondoren, eta 
mundu osoko antzoki nagu-
sienetan gainera, zein helburu 
dituzu etorkizunerako? Erre-
tiroan pentsatzen duzu? 

Zoritxarrez, dantzariok 
Espainia mailan ez dugu erre-
tiro-planik, gure lanak gehie-
nez ere 44-45 urte arte irau-
ten duen arren� Baina oso kasu 
gutxi daude adin horretan 
dantzatzeari utzi diotenak� Zer 
egin dezakegu dantzariok adin 

horretan “JUBILATUZ” gero? 
Hala ere horretarako oraindik 
asko falta da, baina orain arte 
ikasitako guztia etorkizuneko 
gazteei erakustea ondo legoke� 
Bitartean segi dezagun dan-
tzan eta eszenatokietaz go-
zatzen� 

Nola ikusten duzu Añorga dis-
tantziatik? 

Urruti, eta askotan nostal-
giaz, nahiko nukeena baino 
gutxiago joaten bainaiz� Dena 
den, orokorrean oso informa-
tua ibiltzen naiz Euskal He-
rrian pasatzen den guztiaz� 

Zer eman zizun dantzak ia hau-
rra izanik, Madrila joateko? 
Eta zer ematen dizu orain? 

Ba egia esateko, dantza-
ri profesional izateko aukera 
eman zidan dantzak, eta zale 
amorratua izanda, hortaz bi-
zitzeko aukera jende gutxik 
izaten du� Aukera hori ez nuen 
galdu� 

Zer sentitzen duzu dantzan? 
Askotan hitzez esplika ezin 

daitezkeen gauzak mugimen-
duen bidez esplika/adieraz 
ditzakegu, bai mimikaren bi-
dez, bai inprobisatuz etb��� 

Askatasun izugarria sen-
titzen da oholtza gainean, 
disfrutatzeko momentu ezin 
hobeak dira niretzako�



7 5a ñ o r g a 2 0 1 9

100 URTE
Ikusita urte horretako eki-

men eta festen antolakuntza 
konplexua izango dela, añor-
gatar talde bat hasi zen 2017an 
biltzen� Helburua xinplea zen: 
2022an festa txukun eta duin bat 
egin ahal izatea�

 Lehen bilkurak 

Pare bat bilera egin ziren 
2017 eta 2018an� Lehen bileran 

urteurreneko komisioa sortu 
zen eta hurrengo bileraren data 
ezarri� Komisioaren sorrerarekin 
bat, besteak beste, helburu na-
gusiak	finkatu,	komisioaren	atal	
ezberdinak sortu, eta komuni-
kazio bideak zehaztu ziren� 

Bigarren bileran, 2018an 
egin zen horretan, bilera irekia 
egiteko beharra ikusi zen eta 
2019rako proposatu zen partai-
detza bilera formatuan�

 Partaidetza bilkura 

Martxoaren 23rako deitu 
zen partaidetza bilera irekia� 
Egun horretan herri barrikotea 
zegoen programatua eta egoki 
ikusi zen deialdia egun horretan 
luzatzea� 25 bat lagun bildu zi-
ren Museum Cemento Rezolan, 
eta segidan aurkeztuko diren 
gaiak landu ziren:

Sarrera gisa, eta giroa bero-
tzeko, bi galdera luzatu zitzai-

·  E R R E P O R T A I A  ·

Lehendakariak esan duen moduan, 2022. urtea berezia izango da añorgatarrentzat. Izan 
ere, urte horretan beteko baititu Elkarteak 100 urte, eta noski, bizitzan behin gertat-

zen den efemeridea da hori.
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zkien partaideei� Lehenengoak 
horrela zioen: “Zer dira zuretzat 
Añorga eta Añorga KKE?” eta 
bigarrenak, “Nola irudikatzen 
duzu 100� urteurrena?”� Par-
taideen artean harritasun aur-
pegiak ikus zitezkeen, izan ere, 
galdera konplexu eta zehatzak 
baitziren� Baina asmoa ez zen 
inondik inora galdera horien 
erantzunak biltzea, baizik eta 
“beroketa” ariketa moduan, 
norberak bere burua prozesuan 
kokatzea�

Gero, dinamiken txanda iritsi 
zen� Horretarako lau gune anto-
latu ziren, eta agertutako lagun 
guztiak lau multzotan bana-
tu ziren� Horrela, talde guztiek 
pasa zituzten lau guneak, eta 
bertan zeuden dinamikak bete 
zituzten�

 1. Dinamika: Azpiegituren 
inguruko lanketa 

Dinamika honen xedea 
Añorga KKEk kudeatzen dituen 

azpiegiturek duten eta izango 
duten garrantzia baloratzeko 
proposatu zen� Horretarako hiru 
galdera luzatu ziren, eta propo-
satzen ziren azpiegituren ran-
king-a adostu behar zen galdera 
bakoitzean� Garrantzia handie-
nekoari 1 puntu eman behar 
zitzaion eta garrantzi gutxiene-
koari 8� Baten bat baloratu gabe 
geratzen bazen 8 puntu bilduko 
zituen�

3 galderek zuten harremana 
euren artean, izan ere emaitzen 
baturak hiru ikuspuntu ezber-
dinetatik begiratuta azpiegitura 
garrantzizkoenak zeintzuk diren 
antzeman daiteke�

Puntuazio guztiak batuta, 
hauek izan ziren proposatutako 
ondorioak:

1 Ondorioa: Planteatutako 
azpiegituretatik 4 dira protago-
nismoa jasotzen dutenak: Jolas 
Etxea, Zinea, Futbol Zelaia eta 
Frontoia� Kontuan hartzekoak 
beraz berrikuntzak eta ekital-
diak antolatzeko garaian�

2 Ondorioa: Harrobiaren 
Plaza “berria” bada ere, ekital-
dietan zentralidadea hartu be-
harko lukeen azpiegitura dela 
oso argi azaltzen da� Aurreran-
tzean zaindu eta atondu beha-
rreko azpiegitura izan daiteke�

3 Ondorioa: Urteurrenari be-
gira konpontzeko behar han-
diena duten azpiegiturak Futbol 
zelaia, Zinea eta Jolas Etxea dira� 
Instituzioekin lantzeko ikuspun-
tua eman dezake datu honek�

4 Ondorioa: “Besteak” ata-
lean Añorga KKEk kudeatzen ez 
dituen beste azpiegitura batzuk 
aipatu dira, hala nola, Museoa, 
Eliza, Ikastola, Gaztetxea, Gure 
Kabia, eta Fabrika� Elkarlana 
sustatzeko aukera eman de-
zakeen hausnarketa bideratu 
daiteke�

2. Dinamika: Helburu 
orokorren hausnarketa

Dinamika honen xedea 100� 
urteurrenaren antolaketa, eta 
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festak berak jorratu beharko li-
tuzkeen helburuak zeintzuk di-
ren jakiteko planteatzen da� Di-
namika aurrera ateratzeko oso 
galdera zehatza egin zitzaion 
talde bakoitzari: “Ze helburu bete 
behar du 100� urteurrenak?”� Lau 
taldeetan helburu ugari markatu 
ziren eta horiek guztiak zerrenda 
batean bateratu ziren�

Dinamikaren ostean, ondokoa 
izan zen antzeman zen ondorioa:

Ondorioa: Añorgaren histo-
ria jendea erakarriz zabaltzeko 
helburu nagusia du festak, ko-
hesioa, zaintza edo tratu onak 
bermatuz prozesuan, eta iraga-

naz etorkizuna lantzeko pentsa-
tua izan behar da� Festaren beste 
helburua Añorga atontzea da, 
azpiegiturak zainduz eta ome-
naldi txukuna eginaz�

3. Dinamika: Egitarauaren 
inguruko parte hartzea

Dinamika honen xedea egi-
tarauaren inguruko hausnarketa 
zabala eta ez zehatza egitea izan 
zen� Horretarako hiru galdera 
orokor egin ziren� “Nolakoa, No-
rentzat eta Norekin” osatu behar 
da egitaraua?

Hauek izan ziren añorgata-

rrek dinamika egin osteko ondo-
rioak:

1 Ondorioa: Egitarau zabala, 
parte hartzailea, kohesioa bila-
tzen duena eragileen artean, eta 
belaunaldi artekoa izatea aurrei-
kusten da�

2 Ondorioa: Oro har mundu 
guztiarentzat izan behar da egi-
taraua, kontuan hartzen duena 
bereziki elkartea kontuan har-
tzen duen komunitatea�

3 Ondorioa: Bereziki Elkartea 
osatzen dutenekin eta Añorgako 
eragileekin osatu behar da egi-
taraua, baina baita Udala, Rezola 
edo Aldundiarekin
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4. Dinamika: Urteurren 
festaren epeen inguruko 
eztabaida

Dinamika honen helburua ur-
teurren festaren iraupena zehaz-
tea zen� Horretarako “motza” 
edo “luzearen” artean hausnar-
tu eta erabaki behar zen� Guzti-
ra bost aukera eman ziren nahiz 
eta beste edozein aukera gehitu 
zitekeen� Aukerak, astebukaera, 
astea, hilabetea, 100 egun eta 
urtea ziren�

Eztabaidatu ostean ondorio 
honetara heldu ziren:

Ondorioa: hau izan zen ziu-
rrenik adostasun gehien batu 
zuen dinamika� Talde guztietan 
urteko programazioa egin behar 
dela esaten baitzuten eta pare 
batek abuztuaren 28ko aste-
buruan festa handia egin behar 
dela zioten� 100 zenbakiarekin 

lotutako ekintzak osatzea ere 
adostu zen eta 2021ko abuztuan 
hasi eta 2022ko abuztua bitar-
tean ospatzeko esan zen�

Antzerkia edota ikus-
entzunezkoa?

Dinamikekin amaituta, talde 
handian eta zirkuluan eman zen 
azken debatea� Izan ere 75� ur-
teurrenean antzerkiak izandako 
arrakasta ikusita talde handiari 
galdetu zitzaion ia berriro egin 
behar ote zen� Horrelako mun-
taketa batek duen lana ikusi-
ta, premiazkoa ikusi zen lehen 
bailehen honen inguruko ezta-
baida piztea� Arrazoi beragatik, 
ikus-entzunezkoa osatzearen 
inguruko galdera ere egin zen�

Eztabaida luzea eta iritzi 
ezberdinez osatutako debatea 
sortu zen, bereziki antzerkia-
ren inguruan� Eskatzen duen 

konpromiso maila, eta jaso de-
zakeen erantzuna beldurtzen 
ditu batzuk, eta zailtasunak ma-
hai gainean jarri ziren�

Azkenerako, bien alde egin 
zen, eta lantalde bana osatzeko 
premia azaleratu zen� Lantaldeak 
izango dira baloratuko dutenak 
edozein momentutan aurrera 
egin edo bertan behera utzi an-
tzerkia edota ikus-entzunezkoa�

 Aurrera begira 

Eta orain zer? Bilera irekiaren 
arrakasta ikusita, komisioa bil-
du eta ondorioak berretsi ziren� 
Ondorengo hilabeteetan berriz, 
ekimenez ekimeneko lantaldeak 
osatzeko garaia izango da� Ho-
rrela, 2020 eta 2021� urteetan la-
nean ariko dira lan talde guztiak 
eta 2022an festa polita izateko 
aukera edukiko dugu�
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“Añorgara noa” esaten dugu 
etxean, baina, normalean, Añor-
gako leku zehatz batera erama-
ten gaitu bideak: Jolas Etxera. 
Eta barraren atzetik ahots urra-
tu batek egingo digu diosala, 
kafe-makinatik kañeroetara 
joan-etorri bizian dabilenak. 
Kepa Mirandak. Eguneroko pres-
atian tarte bat hartu, eta azken 
hilabeteotan taberna baino zer-
bait gehiago den txoko honetan 
egin duen bideaz aritu gara be-
rarekin.

Urtebete baino gehiago igaro da 
Jolas Etxea hartu zenuenetik. 
Zerk erakarri zintuen?

Betidanik izan dugu aitak 
eta biok taberna bat hartze-
ko gogoa eta grina�� Zigor ba-
zihoan, aukera zegoen Jolas 
Etxea har tzeko, eta nire burua 
aurkeztu nuen, aita Alkizan 
ari baitzen lanean� Momentu 
hartan ostalaritzan lanean ari 
banintzen ere, ez nintzen ja-
betzen non sartzera nindoan� 
Jolas Etxea munstro bat da 
eta munstro horretan aurrera 
egitea ez da erraza� Auzoaren-
tzako lan egiteak erakarri nin-
duen�

Taberna hartu aurretik asko 
ibiltzen al zinen Jolas Etxean?

Boladaka� 18 urte arte Añor-
gan ez nintzen asko azaltzen, 
futbolean beti kanpoan ibi-
li izan bainaiz� Festetan beti 
etortzen nintzen, batipat Mikel 
Urdangarinekin laguntasun es-
tua daukadalako eta nire adi-
neko neskekin ere erlazio estua 
daukadalako� Haiekin egoteko 
azaltzen nintzen, festetan be-
reziki� Futbolean hasi nintze-
nean, infantiletan, maizago 
etortzen hasi nintzen� 

Hiru hilabete egon ziren ba-
nekiena sartuko nintzela baina 
ez neukana gogo handirik ta-

 KEPA MIRANDA

“Erantzukizun bat sentitzen 
dut bai auzoarekiko eta baita 

nirekiko ere”

·  E L K A R R I Z K E T A  ·
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berna nola zegoen ikusteko� Dis-
tantzia hori behar nuen, ondoren 
sartzeko�

Añorgako jende askorentzat erre-
ferentziazko gunea da. Ze funtzio 
ikusten diozu zure lanari?

Sartu nintzen momentuan 
proiektu txiki baten zirriborro 
bat idatzi nuen orduan zegoen 
Zuzendaritzarentzat� Hor aipa-
tzen nuen Jolas Etxearen gabeziei 
buelta emateko asmoz sartzen 
nintzela� Lehenengo egunetik 
plan horri tinko eutsi diot� Zaila 
izan da� Lehenengo hiru-lau hi-
labeteei buelta ematea zaila izan 
zen� Gauza asko zeuden aldatze-
ko, eta ez zen erraza lehentasuna 
zeri eman erabakitzea� Lehenda-
biziko bi hilabeteak diagnostiko 
bat egin eta erabakiak hartzeko 
hartu nituen� Gainera, ez neukan 
behar bezalako azpiegiturarik� Bi 
hilabete horietan nire lan egite-
ko modua eta bezeroak jasotzen 
zuen erantzuna ez ziren behar 
bezalakoak� Baina haustura hori 
behar nuen gaur egun Jolas Etxea 
dagoen bezala egoteko� 

Erantzukizun bat sentitzen 
dut bai auzoarekiko eta baita ni-
rekiko ere sartu nintzen momen-
tutik eta egin ditugun inbertsio 
ekonomiko eta pertsonalak han-
diak izan dira, baina, beti ere, 
zentzuz eta koherentziaz eginak�

Zuretzako aldaketa horietan zein 
izan da nabarmenena?

Sartu ginen sukaldean ezin 
zen lanik egin� Ezinezkoa zen pa-
tata batzuk frijitzea ere� Tenpera-
turak gora egiten zuen, behera��� 
ezin zen kontrolatu� Eta plantxa-
ren zortziren batekin funtziona-
tzen genuen� Diagnostikoa egin 
nuen momentuan horixe esan 
nuen: sukaldea aldatu behar dut� 
Hor egon da aldaketa handiena� 
Baina hortik haratago gure lan 
egiteko moduan eta ematen du-

“Lehen bi hilabete horietan nire lan 
egiteko modua eta bezeroak jasotzen 
zuen erantzuna ez ziren behar 
bezalakoak. Baina haustura hori behar 
nuen gaur egun Jolas Etxea dagoen 
bezala egoteko”
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gun zerbitzuan ere eboluzio na-
barmen bat izan dugu hasieran 
egiten genuenarekiko�

Momentu honetan nola ikusten 
duzu Jolas Etxea?

Jolas Etxea inperfektua da 
oraingoz, eta halaxe izaten segi-
tuko du� Nire iritziz denbora as-
koan	leku	fisiko	honek	ez	du	in-
bertsio handirik jaso, eta halako 
leku batek inbertsioa behar du, 
bai diruz eta baita denboraz ere� 
Ez naiz Klubaz edo aurreko kon-
tserjeaz ari, baina badakit hemen 
inbertitu den baino diru gehiago 
behar zela�

Egunaren arabera zure lana asko 
aldatzen dela pentsatzen dut. 
Demagun ostiral iluntzea dela, 
zortziak. Barraren bestaldetik zer 
ikusten duzu?

Bi garai bereiziko nituzke� 
Lehenengo bi hilabete horietan 
beldurra sentitzen nuen: bane-
kien ez ginela gai zerbitzuari au-
rre egiteko� Ez azpiegitura alde-
tik eta ezta pertsona aldetik ere� 
Orain ilusioz egiten dut� “Nor-
maltasuna” hitza erabiltzera ere 
ausartuko nintzateke: ostirala 
da, ikusi ea zenbat jende etorriko 
den, sukaldea prest egon dadila, 
barran ere denok gure lekuetan 
jarrita���

Larunbat eguerdia, hamabiak. 
Zertan jarriko duzu begia?

Hau da erosoen sentitzen 
naizen momentua; poteoan oso 
eroso sentitzen naiz� Jendea bere 
saltsan egoten da, zu ere beraie-
kin saltsan, txakolina, ardoa, ga-
ragardoa��� Normalean aste tar-
tean egoten ez den jendea egoten 
da eta haiekin broman aritzeko 
aukera izaten da� Ni oso seguru 
sentitzen naiz eta orain dauka-
gun produktuarekin, bai pintxo 
eta bai edari aldetik, segurtasun 
bat nabaritzen dut� 

Astelehen arratsaldeko laurak. 
Zer aurkituko dugu Jolas Etxean?

Bada jende bat egunero 
etortzen dena eta arratsaldeko 
lauretan eguneroko bezero hori 
etortzen da bere kafea hartze-
ra� Añorgatar bakoitzak bere 
kafe mota ezberdina hartzen 
du� Errutina eta normaltasuna 
sentitzen ditut momentu ho-
rretan�

 
Orokorrean, nolako bezeroak 
dira añorgatarrak?

Zaila da orokortzea� Ahots 
altua izaten dute añorgatarrek, 
baina hortik aurrera, bakoitzak 
bere maniak izaten ditu� Ohi-
tzen zaren momentutik gustura 
sentitzen zara� Normalean jen-
de eskertua izaten da, oso es-
kertua, eta egunerokotasunean 
berea eskatzen du, zuk atera-
tzen diozu eta berean segituko 
du� Hiru minutuko elkarrizketa 
bat emango dizu gehienez: “zer 
moduz?”, “ondo?” eta kitto� 
Eta gero berera�

Zu Hamabost tabernan ari-
tu zara, adibidez. Ze alde dago 
Añorgako bezeroekiko?

Aldatzen dena da Añorgako 
bezeroa Jolas Etxera etortzen 
dela baina bere buruan ez da-
goela taberna; auzora etortzen 
da� Batzuk ez dute kontsumi-
tzeko behar hori sentitzen, eta, 
gure aldetik, horretara ohitzea 
ez da beti erraza, baina jarri 
egiten zara azkenean� Agian 
une batean ez du ezer hartuko, 
baina behar duenean eskatuko 
du� Jolas Etxea gune errefe-
rentea da, taberna bat baino 
gehiago da� Niretzako taberna 
bat da, noski: hemendik atera 
behar dut jatekoa, pisua or-
daintzekoa��� Hor ikuspegi ez-
berdinak dauzkagu, baina elkar 
errespetatzen dugu eta enpatia 
sentitzen dugu�

“Orain ilusioz 
egiten dut. 
Normaltasuna 
hitza erabiltzera 
ere ausartuko 
nintzateke: 
ostirala da, ikusi 
ea zenbat jende 
etorriko den, 
sukaldea prest 
egon dadila, 
barran ere denok 
gure lekuetan 
jarrita...”
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Barra bi aldeetatik ezagutu 
duzu. Añorgarekiko ikuspegia 
zertan aldatu dizu tabernari la-
nak?

Barraren bestaldean beti 
aldatzen da ikuspegia� Taber-
na batera maiz joan eta beste 
aldean denbora pasatzera iga-
rotzen bazara, taberna horreki-
ko irudia aldatu egiten da� Niri 
espazioarekin ere gertatu zait: 
sukaldea erraldoia da, baina 
behin ohitutakoan erraz mugi-
tzen zara� Norbait Jolas Etxea-
ko sukaldera sartzen bada ha-
rritu egingo da, munstro bat da� 

Añorgara etortzen den jen-
dea, normalean, zerbaiteta-
ra etortzen da: futboleko jen-
dea zerbaitetara etortzen da, 
Zuzendaritzako jendea zerbai-
tetara etortzen da��� Taberna 
normal batera, askotan, lasai 
egotera joaten zara� Hona dato-
rrenak kafea nahi du, eta gero 
futbol zelaira joango da, edo bi-
lerara�

Azken hilabeteotan kontzertu 
batzuk ere antolatu dituzue Jolas 
Etxean. Nola joan da esperientzia?

Eskerrak eman nahiko ni-
zkioke Kulturako jendeari, oso 
ondo ari dira portatzen� Gu ere 
saiatzen gara ahalik eta errazta-
sun handienak ematen, badaki-
gulako ona dela, bai auzoaren-
tzat eta baita negozioarentzat 
ere� Egon diren kontzertu guztiak 
izan dira arrakastatsuak�  Jarrai-
tzea espero dugu�

Barra atzeko lanak asko erretzen 
duela esan ohi da. Zerk motibatzen 
zaitu jarraitzera?

Gorabeherak beti izaten dira: 
hamabi hilabete ezin dira pun-
tu berean pasa, nik behintzat ez� 
Motibatua sentitzen naiz; ez da-
kit nire egonaldi honek zenbat 
iraungo duen, baina motibatua 
nago� Taberna oso handia da, 
munstro bat da, eta alde askori 
heldu behar izaten zaie: eguneko 
menuari, gauetako afariari, os-

tiral eta larunbat gauetan auzoa 
elkartzen da, larunbat eta igan-
deetan partiduak��� Eguneroko 
konstante horrek erretzen du, eta 
jai-egunik ezak ere bai� Hala ere 
uste dut saiatuko garela luzera 
dosifikatzen,	 bai	 bertan	 egiten	
dugun lana eta bai negozioa au-
rrera ateratzeko bertan inber-
titzen ditugun orduak� Niretzat 
bi gauza ezberdin baitira bertan 
egiten ditugun gauzak (margo-
tu, kontzertuak pentsatu, gauzak 
antolatu, platerak pentsatu���) eta 
barra atzean egote hori� Barra 
a tze an lanik egin ez duenak ez du 
sentitzen nik edo taberna bat ku-
deatzen duen norbaitek sentitzen 
duena� Barra atzean egoteak erre 
egiten zaitu, baina erretzen ez 
bazara eta ordu horiek inbertitzen 
badituzu tabernaren kudeaketan, 
gauzak hobetzean��� Jolas Etxean 
gauzak beste era batera egin izan 
balira desberdin egongo zen, bai 
azpiegituraz eta baita taberna 
moduan ere� 

 MOKADUTXOAK 

Bezeroekin su baxuko 
harreman goxoa edo 
tarteka parrilan erreko 
zenituzke?
Gertukoak su-baxuan 
zainduko nituzke, 
eta behin bakarrik 
datorrena parrillara�

Zein platerekin lotuko 
zenuke Añorga?
Saiheskia patatekin�

Ajearentzako 
erremedioa?
Bloody Mary-a edo kafe 
hutsa azukretik gabe�

Festetarako edari bat?
Garagardoa�
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·  O R A I N  D E L A  5 0  U R T E  ·
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·  A Ñ O R G A T A R R A K  ·

Hezkuntza Sailak bidali arren
herri galdu askotara

Ane haurrentzat maitagarria
den irakasle mota da

ez duelako errenditu nahi
helduen erritmotara

zazpi t`erditan jaiki behar ta
zortzi t`erditan lotara

ezagutu nahi baldin bazenu
hurbildu zaitez Dokara.

Mila sagardotegi,
hamaika jan-leku

sare sozialetan
dizkigu aletu

inbidiaren harra
bazaizu baretu
ondo elikatzeko
hamaika sekretu

jakin nahi badituzu
Kotiri galdetu
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·  A Ñ O R G A T A R R A K  ·

Mattinek niki zahar
ta galtza zarpaildu

batzuekin kalera
irtetea zail du

hankak indartu eta
sabela arraildu

berez ez garen arren
hain gazte segail gu
beso hauek ez dira
belarretan zaildu.

Han da Maritxu kale ertzean
pankarta baten beroan

gaurko gazteek pentsio duin bat
izan dezaten geroan

belaunalditik belaunaldira
datorren erreleboan

berak borrokan jarraituko du
ez delako ezer doan

Euskal Herriko guda guztien
frenteko lehen lerroan.
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·  E Z  N I R I  A D A R R I K  J O !  ·

HAN, MIKEL!
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H
an Mikel, frantziparra alde, Kantauri 
isurialdean gora, lema zuzen eta burua 
argi, munduaren konkistan. “Yiiiiha!” 
ebakitzen du eztarri urratuz olatuak 
ziztu batean erdibitzen dituelarik, 
“kendu paretik!”. Pegatinaz josita dauka 
belaontzia: HAUTSAK HAUTS, TAUPADAK 

BIZIRIK DIRAU; GAUR LEMOIZ, BIHAR INDEPENDENTZIA, 
JAIAK BAI, BORROKA ERE BAI. Beso zuztarretan tatuaturik 
dauzka arrano beltza eta Nafarroako kateak. Antxo Azkarra 
Agramondeko dukerrira bidean nola, hor doa Mikel lur 
berrien konkistan, Elkanoren bideari segiz: “Euskaldunak 
ikusi ditut Ternuatik harago”, abisatu die hedabideei, 
bideari ekin aurretiko deklarazioetan. “Boisen, agian, 
Mikel?”, galdetu dio kazetariak. “Ez dakit. Dakidana da 
ikurrinetan bilduta lokartzen zirela, eta biharamunik 
ez balego bezala egiten zutela dantza. Haietako batek 
goraintziak bidali dizkit añorgatar batentzat”. 

Baina zer diogu, Mikel, ze tatuaje, ze pegatina. 
Irudimena ari zaiguk hizketan. Ondo begiratuta, agerikoa 
duk. Sekula baino lirainduago hakusagu, Tribord 
bainujantzia soinean, pultsometroari adi, Stravan ibilbidea 
ongi gordeaz. Eguzki printzak azalean tatuaturik, munduari 
bira hilabete azpitik emateko gertu haiz -baita otsaila 
izanda ere-. Eta begira, begira hankei, ez ditu ezkerrean, 
zentro ezkerrean gehienera ere, ezpada zentroan edo, joño, 
Mikel, begiratzen jarrita, eskuin samarrean ote hagoen edo, 
Felipe Gonzalezen silueta gogorarazten diguk, oporretan 
Montecristo izugarri hura erretzen ari zela, mitxelinxka 
falta, horixe, baina gainontzean, paretsu. Cristiano 
Ronaldo ere itsaso beretan ibiltzen duk aisialdian, haren 
antz gehiago izango duk ziur asko. Edonork esango likek, 
oporretatik bueltan barriyora -barka, Mikel, erran nahi 
baita, herrigunera- itzultzean, pala beharrean ez ote duan 
erraketa hartuko, ez esateagatik paddleko beste zera hori. 
Eta agian emango duk izena Club Deportivo Tenisen, Xabi 
Alonso eta enparauekilan bekoz beko, Donostiako goi-
klasean barruraino sartuta, izan hintzenaz damu. Ikurrak 
ere aldatu dituk belaontzian: orain, Lacosteko krokodiloa 
ageri duk paparrean harro, eta piper potoa dantzatzen 
duk popan -eta ez prezisamente derrigorrezkoa delako 
(bakarrik)-. Orain, ez dik bereziki molestatzen. Euskaraz, 
pegatina bakarra:  KONTUZ, PAILAZOAK!

Ai, Mikel, zer hintzen eta non hago, hor hoa, frantziparra 
alde, Kantauri isurialdean gora, deskonektatzera. 
“Astebetetxo bat, ez gehiago, eguzki galgatan, goizez 
arrantzatu, bazkalostean kuluxka egin... eta familiarekin 
egon. Ba ote dago bizitzari gehiago eskatzerik?”. 

Aitatasunak pertsona hainbeste aldatzen zuenik, 
horratio.
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Goian ezkerretik eskuinera
Miren Etxegoien, Angelita Davo, Mari Karmen Argote, Maritxu Zapirain, Ageda Telleria 

eta Inaxi Otamendi
Behean ezkerretik eskuinera

Petra Beloki, Pili Zurutuza, Rosario Ormazabal, Kontxi Elizegi, Geno Martinez, Inaxi 
Goldarazena, Maria Dolores Elizegi, Maria Luisa Davo, Miren Azkarate eta Anttoni Zelarain

·  A R G A Z K I  Z A H A R R A  ·
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