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ELKARTEAREN
AGURRA

K

aixo Añorga eta añorgatarrak,

Urtea joan da eta hemen gaude
berriz ere zuei agur egiten. Ez da
aurtengoa ohiko urtea izan. Baina
hala ere aldizkaria aurrera atera eta
nahiz eta betiko festak ez ditugun izango no
labait Karmenak ospatzea tokatuko zaigu. Ez
dira aurtengoak beste urteetako festak izango.
Ezin izango dugu ohiko egitaraua prestatu, de
nok ezagutzen dituzuen arrazoiak direla me
dio. Baina errazena festak bertan behera utzi
eta ezer antolatzea bazen ere, festak garai zail
hauetara egokitu eta hainbat ekintza kultural
antolatu ditugu. Añorgatarrak añorgatarrent
zat antolatuta, aurteangoan inoiz baino gehia
go.
Baina ezin dugu urtearen azkeneko 4 hilabe
te hauetara mugatu. Añorga Kultur eta Kirol
Elkartea urte osoan aritu da lanean eta horri
esker, eta baita Elkarteko Zuzendaritza taldetik
hasita, Elkarteko bazkide, auzotar eta eragile
guztiei esker, urte honetan ere baditugu hain
bat arrazoi harro egoteko.
Kirol arloan ezin da aipatu gabe geratu futbol
taldeko neskek lortu dutena. Lehen maila na
zionaleko txapeldunak geratu direnez, Emaku
mezkoen futbol ligako Bigarren Mailara igot

zeko play off-a jokatuko dute. Uztailak 25ean
madrilen izango dute partida eta hemendik
aldez aurretik zoriondu eta zorte ona opatzeko
aprobetxatuko dugu.
Kultura arloan ezin ahaztu urte osoan antolatu
diren ekintza sorta, batzuk beste batzuk baino
jendetsuagoak izan badira ere denak auzoari
begirakoak eta auzoa aberasteko nahi eta go
goarekin antolatuak izan dira. Zoriondu nahi
genituzke kultura taldean dabiltzanak, lan ede
rra egiten ari dira eta.
Aurrera begira ere hainbat proiektu baditugu
eta denak martxan jarri, aurrera egin eta zuek
disfruta ditzazuen desiatzen ari gara. Gogoz
eta indartsu gaude lanean jarraitzeko.
Ez dugu aukera hau galdu nahi urte bukaeran
Euskaraldia dugula gogorarazteko. Parte hart
zera animatzen zaituztegu. Euskaldunak gare
lako, Elkartean gogotsu landuko dugu.
Aurtengo festak izan daitezela gure artean mo
mentu atsegin eta alai bat pasatzeko, penak
ahaztu eta bihotzak alaitzeko.
Gora añorga!!!

5

akke
futbola
FUTBOLA

Martxoa arterako futbola benetan ona izan da geure klubarentzat, sekzioak
hazteko prozesu horretan norabide zuzenenean dihardu eta geure kirolariek
arlo ezberdinetan hazkunde nabarmena izan dutela harro esan dezakegu
beste behin ere.

F
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utboleko atalean ere ez ohiko denbo
raldia izan dela argi eta garbi geratu
da, izan ere, talde ezberdinen liga eta
txapelketa ezberdinak amaitutzat
eman ditu Euskadiko Futbol Fede

rakuntzak eta Gipuzkoako Futbol Federazioak
maiatza hasieran.
Martxoa arterako futbola benetan ona izan da
geure klubarentzat, sekzioak hazteko prozesu
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horretan norabide zuzenenean dihardu eta
geure kirolariek arlo ezberdinetan hazkunde
nabarmena izan dutela harro esan dezakegu
beste behin ere.
Emakumezkoen futbolak eman digu beste
behin ere denboraldi arraro honetan albiste
rik onena. Geure lehen taldeak liga txapelketa
irabazi du Lehen Maila Nazionalean eta behin
Madriletik sailkapena ontzat eman ondoren,
protokolo gogor eta zehatz bat diseinatu behar
izan dugu entrenamendu saioetara bueltatze
ko. Emakumezkoen atalean beste taldeek ere
maila bikaina eman dute, geure klubaren erre
feriantzaltasuna mantenduz Gipuzkoan eta
Euskal Herri osoan.

Gizonezkoen atalean ere denboraldia bene
tan ona izan da. Euskal Liga Jubenilak maila
mantendu du eta lan ona egin duenaren ziur
tasuna dugu, beti exigentzia oso altua duen
liga txapelketa batean. Klubarentzat benetan
garrantzitsua da taldea mantendu ahal iza
tea, maila autonomikoan lehiatzeko aukera
ematen baitie geure jokalariei hauen formazio
etaparen amaieran. Ohorezko Erregionalaren
denboraldia ere kontuan hartzekoa izan da,
etxeko jokalariekin meritu ikaragarria duen
bosgarren postua eskuratuz.
Zorionak guztioi eta mila esker.

EMAKUMEZKOEN ATALA
Emakumezko Futbolak aldaketa nabariak
izan ditu azken urteotan eta klub garrantzit
suak sartu dira bertara proiektu indartsuekin.
Agertoki berri honetan azpiegitura berranto
latu nahian gabiltza gaurko denboretara azkar
egokitzeko helburu garbiarekin. Oinarrizko
maila eta adinetan lan ona egiten jarraitzea da
geure lehentasuna, jokalariekin hezi, hazi eta
lehen taldera iristeko xede nagusia mantenduz
arlo guztien lanketa osoa eskainiz.

LEHEN MAILA NAZIONALA
Ez ohikoa izan da denboraldia baina harriga
rria dirudien arren ederra aldi berean. Azken
urteotako lanak bere fruituak eman dituela
ikustea bikaina izan da eta Javi Solchagaren
neskak punta puntan jarri dute kluba, eta be
rriro ere auzoan ilusioa nabari da nesken le
hen talde historiko honekin. Merezitako lehen
postua eskuratu dute eta bereziki harro gaude
lortu dutenaz, play off azkarretarako txartela
eskuan dugularik uztailaren amaieran Madrila
bidaiatuko du geure taldeak ilusioz gainezka
Las Rozaseko instalakuntzetara.
Futbolari dagokionez taldeak sailkapeneko
goiko postuetan mantentzea lortu du azken
unerarte eta aurredenboraldian ikusi eta sen
titu genituen sentsazioak baieztatu dira hila
bete hauetan. 44 puntu eskuratuta txapeldu
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nak izan dira eta udara lanean pasako dute
geure neskek. Entrenamendu saio asko antola
tu dituzten arren, ikaragarrizko zoriontasuna
antzematen zaie eta emakumezkoen ataleko
kideok ere hala gaude, oso gogotsu aurkez
tu berri zaigun kirol aukera historikoarekin.
Neskek merezi dute igoera, klubak merezi du
igoera, Añorgak merezi du igoera eta horre
tarako edozein laguntza izango da ongi eto
rria, igoera eskuratzekotan kluba beste maila
batean ipiniko baita, bai kirol arloan eta baita
arlo sozialean ere, horretarako zuen zain gau
delarik behar dugun bultzada eta babesa iza
teko.
Gora Añorga eta bertako emakumezkoen fut
bola, zorionak denei!

OHOREZKO ERREGIONALA
Maila bikainean ibili da geure bigarren taldea
Gipuzkoako emakumezkoen maila altuenean.
Oso talde gaztea da geurea baina benetan
hauen ikasteko gogo eta grinak aintzat hartze
koak izan dira. Jokalariak gosez dira eta lehen
taldeko atea jotzen dute behin eta berriz geure
aurpegietan ezin eutsi dezakegun irrifarra sor
tuz. Beste pausotxo bat eman dute jokalariek
denboraldi honetan eta seguru esan dezakegu
oraina eta etorkizuna haiena dela. Maila altuko
pertsonak eta kirolari bikainak ditugu etxean
eta hauek gertutik zaintzea izango da ardura
dunen erronka eta eginkizun potoloenetariko
bat. Azkenik, besarkada bat entrenatzaile tal
deari, zuek ere AKKE zarete!

GORENGOEN MAILA
Hazkunde nabarmena izan dute Maitaneren
neskek aurtengo denboraldian. Euren ibilbi
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dean aurrepauso polita emateko gai izan dira
eta bikain lehiatu gara maila honetan ere. Le
hen fasea ona izan zen oso eta horren ondorioz
taldeak igoera faserako txartela eskuratu zuen
beste behin ere. Talde seniorren aurka partida
benetan esanguratsuak jokatzeko gai izan gara
nahiz eta kadete mailako kirolariak ditugun
eta txalotzekoa izan da jokalarien lana urte
osoan zehar. Jarrai ezazue horrela, neskak.
Emakumezkoen Ohorezko Kadetea
Lehen urteko kadeteekin osatutako talde lehi
akorra izan dugu honakoa. Aritz Arregiren gi
daritzapean, taldeak denboraldi biribila egin
duenaren ziurtasuna dugu. Egunerokoan lan
bikaina egin dute eta astetik astera hobeto
moldatzen hasi zen taldea zailtasunez beteriko
maila honetan. Epe ertainera zeresana eman
go duen talde baten aurrean gaude, benetan
prest dauden jokalariez osatuta dago eta sari
potoloak eskuratzeko gai direla erakutsi digu
te, erne beraz neska hauekin gertutik zaindu
eta jarraituko ditugu eta. Uda ona pasa eta da
torren denboraldira arte.

OHOREZKO INFANTILA A
Haurren mailan ere lehiakor aritu da oso 8ko
modalitatean diharduen taldea. Gipuzkoako
azpi txapeldun izatea lortu dugu eta berriro
ere klubaren izen ona maila gorenean jartzea
lortu dugu. Euren ibilbidea hasi besterik egin
ez den arren, talde alaia eta lanerako prest da
goena da gurea eta ziur gaude aurrerantzean
poz handiak ematen jarraituko dutela, segi ho
rrela neskak.

OHOREZKO INFANTILA B
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Hauek ere ez dira atzean geratu eta lan bikaina
egin du Larraitzen taldeak. Lehiakor agertu da
zita askotan eta astearen barruan egiten zuten
lana ere aintzat hartzekoa izan dela azpima
rratu nahi dugu lerro hauetatik. Aurreko tal
dea bezala, Ohorezko Mailan aritu da talde hau
ere eta benetan 11ko futbolerako prest daudela
erakutsi digute, has dadila erronka bada.

LEHENENGO INFANTILA
Lehen urtea izan dute gure gaztetxoek klubean
futbol eskolako etapa zirraragarriaren ondo
ren. Ondo moldatu dira eta horren kirol saria
ere jaso dugu txapeldunen fasea jokatzea es
kuratuz. Apenas jokatu ditugu bi partida fase
berri honetan baina pozik eta harro egoteko
arrazoiak egon, badaude. Badakigu taldearen
maila ona dela eta poliki-poliki aurrera egin
go duela, zintzoak izan neskak eta ongi pasa
oporraldia.

GIZONEZKOEN ATALA
Gizonezkoen atalak ere primerako denbo
raldia egin du eta balorazioa baikorra da oso,
dudarik gabe. Futboleko egituran lehen bi
talde nagusienek ondo eta zintzo burutu di
tuzte etxekolanak eta beraz, merezitako atse
dena dute datorren denboraldia prestatzen
hasi aurretik. Lehiakorra izaten jarraitzen du
atal honek eta urtetik urtera hazi egiten da
eskaintzen ditugun aukerak eta zerbitzuak
handiak direlarik. Aurten 9 talde izan ditugu
eta prestakuntza eskailera egonkor eta balora
tua dugu Gipuzkoako gizonezkoen futbolean.
Jokalariei prozesu integral batean bidea egiten
laguntzea dugu xede eta datorrenean ere buru
belarri arituko gara lan horietan, Añorga KKE
erakargarri egin eta kirolariarengan pertsona

bezala zentratuz badugu lana. Ezin bukatu lan
talde bikainari eskerrak eman gabe eta zorte
rik onena opaz etorkizunean gurekin egongo
ez direnei.

EUSKAL LIGA JUBENILA
Joseba Portularrume usurbildarrak izan du
taldearen zuzendaritza aurtengoan, etxeko
lan talde gazte baten laguntza bikainarekin.
Hasiera benetan kaxkarrari buelta eman dio
taldeak eta horrela hurrengo bederatzi parti
detatik berdinketa eta porrot bana, eta zazpi
garaipen eskuratu ditu igoera postuak hatz
puntekin ukituz. Ordea, zailtasunez beteriko
bidea dela jakin, ondotxo dakigu eta txapelketa
eten zenean taldea jaitsiera postuetatik gertu
zegoen. Ondorio positiboak atera ditugu egin
dako lana egokia izan delako eta taldeak parti
da guztietan aurpegia eman ondoren, atsedena
merezita duelako. Noski, datorren denboral
diari begira jarri gara dagoeneko eta taldearen
osaketan ari gara buru belarri lanean nahiz eta
liga txapelketa noiz hasiko den ez dakigun.
Geure atalarentzat oso garrantzitsua izango
da urteurrenari begira maila mantentzea eta
beraz, atentzio handia jarriko diogu taldeari,
kluba hain urte historikora maila autonomi
koan egonda iritsi behar baita gizonezkoen
lehen taldean. Lerro hauetatik eskerrak eman
nahi dizkiogu Joseba entrenatzaileari beti gu
rekin hain ondo portatzeagatik, gureetako bat
izanik berriro elkar ikusiko baikara. Har eza
zue atseden, lagunok.

OHOREZKO ERREGIONALA
Osagaiekin asmatzen denean aurrean dugun
platera bikaina izaten dela diote eta denboral
dia lehen talde seniorrarentzat halakoxea izan

9

akke
futbola
da. Etxeko taldea, etxeko lan taldearekin eta
garrantzitsuena, ikusi dugun lehiatzeko gosea
eta grina benetan bikaina izanik. Bosgarren
postua eskuratu dugu eta hori marka itzela da
taldearen ibilbide motzean. Aurreko urteko
beldurrak eta mamuak uxatuta, taldea lotsarik
gabe aritu da Gipuzkoako zelai ezberdinetan
garaipen handiak eskuratuz. Eneko Ferradas
ek jokalari izateari utzi zion taldearen gidarit
za eta zuzendaritzaz arduratzeko, bere gus
tuko etxeko eta inguruko lan taldea sortu eta
erronkari aurre egiteko helburuarekin eta bai
ta ederki lortu ere. Taldeaz eta egindakoaz ha
rro sentiarazi gaituzue eta benetan ikaragarri
gozatu dugu, noski, lan honi jarraipena eman
nahi genioke, horretarako osagai berriren bat
gehituz eta platera hobetzeko intentzioarekin
gaudelarik. Zuei ere iritsi zaizue udaz disfru
tatzeko momentua, ondo ibili gazteak.

LEHEN JUBENILA
Bigarren taldeak egin ditu egin beharreko la
nak aurtengoan ere. Filial funtzio garbiak di
tuen taldea izanik jokalarien prestakuntzan
jartzen dugu arreta denboraldiz denboraldi.
Eta lana ona izan da, izan ere, hobekuntza
nabaria izan da eta bertako hainbat jokalarik
emango dute saltoa lehenengo taldera. Lehen
fase bikaina egin genuen eta ondorioz igoera
fasean parte hartzeko aukera izan dugu eta
hori lorpen handia da. Bertan, beste kluben fi
lialekin eta lehen taldeekin lehiatu gara parti
darik bota gabe eta pertzepzio ona irudikatuz.
Beraz, esan dezakegu kutsu gozoa utzi digula
geure bigarren estrukturak. Animo gazteak.

OHOREZKO KADETEA
Denboraldi honetako sorpresa handienetari
koa Ohorezko Kadetea izan da. Talde lehiako
rra benetan, ondo moldatu da eta aurrean
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zituen erronketan ederki aritu garela esan
dezakegu ozen. Larunbatetan jokatu ohi duen
taldeak gozatu dizkigu bai goiz eta eguerdiak
eta hirugarren postua eskuratu dugu. Tal
deak behetik gora nabarmen egin du eta pena
daukagu inertzia on hori izanda ezin denboral
dia bukatu ahal izana. Baina penak alde batera
utzi eta egindakoa ospatu beharra dago, talde
langilea eta bikain lehiatzen den horietakoa da
eta etapa aldaketa datorkie datozen urteetan.
Argi dugu kirolari hauekin badela etorkizuna
atalean eta prest daudela lehen estrukturetan
haien lekua edukitzeko. Zaindu zaitezte eta
zorionak.

LEHEN KADETEA
Beste aurrerapauso bat eman dute geure gaz
tetxoek eta nota altua atera dutela esan beha
rrean gaude, ohorezko mailerako prest daude
la argi eta garbi utziz. Talde maitatua da adin
honetakoa atalean eta urtetik urtera euren
hobekuntza nabaria da. Partida bikainak ikusi
ditugu eta aldi berean beti bereziak diren der
biak ere jokatzeko aukera izan dute, benetan
maila handia erakutsiz. Prestatu ditugu da
tozen erronkei aurre egiteko eta urte politak
dauzkagu aurretik, ziur. Talde sendoa, oreka
tua eta zintzoa da oso eta horrek badu bai bere
balioa eta handia gainera. Ondo segi mutilak
eta lasterarte.

OHOREZKO INFANTILA
Talde honek ez du hutsik egin aurtengoan ere.
Irribarre bat ateratzen zaigu ataleko kideoi
jakin badakigulako taldeak maila handia due
la eta beste behin ere ez gaitu motz utzi. Ika
si, ikusi eta entzuteko gaitasun handia dute
mutilek eta agian hori da gakoetako bat. Iku
siko dugu non dagoen taldearen muga, baina
oraindik hori oso urruti dagoela pozik esatea
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daukagu. Gainera, aspaldiko partez Rezolan
auzotarra den Mikel Ferradasen Erreala izan
genuen bisitan eta goiz bikaina pasa genuen,
maila handiko haurren futbola ikusteko para
da genuelarik. Bikainak zarete.

rekiko atxikimendua sortu baitzaie eta horrek
datozen urteetarako garrantzi handia du. Segi
horrela eta datorrenera arte.

LEHEN INFANTILA

Bikaina izan da aurten ere futbol eskolako
denboraldia. Nahi baino topaketa gutxiago
izanagatik, ikasitakoa handia izan da eta jakin
badakigu gaztetxoenak gogo handiz daude
la datorren urtea ekiteko. Hazi egin gara be
rriro eta ia 300 kirolarik dihardute kirolaren
hastapen honetan geure eskolan. Euren en
trenatzaileek ederki erakusten dizkiete geure
klubaren baloreak eta jarrera egokiak zeintzuk
diren eta horrekin batera gustuko duten kiro
laren lehen nozioak modu positiboan jasotzen
dituzte, arlo psikomotorra, teknikoa eta takti
koa landuz beste hainbat arloekin batera, hain
emaitza onak ematen dizkigun saioak aurrera
eramateko errotazio sistemaren bidez. 2008,
2009 ,2010 eta 2011 urteetan jaiotako haurrek
kolore handia ematen diote geure zelaiari as
telehen eta ostiral arratsean, beraz jarrai deza
gun horrela.

Eskertuak gaude talde honek azken bi sasoie
tan erakutsi duen onberatasunagatik. Azaldu
duten elkartasuna eta hobetzeko grinak be
netan txalogarriak izan dira eta geure oroi
menean lekutxo bat izango dutenaren ziurta
suna eramango dute denek. Gehienek geurean
haien ibilbidea amaitutzat eman dute eta ziur
egon gertutik jarraituko zaituztegula, zorterik
onena opa dizuegu eta. Biba zuek eta mila es
ker bihotzez.

INFANTIL TXIKIA
Urte gorabeheratsua izan da eta 11ko futbolean
izan duten lehenengoa izanagatik, zailtasunak
ez dira gutxi izan. Fase ezberdinak ditu maila
honek eta ez dira kikildu gureak, nahiz eta kos
ta den taldeak eduki duen hobekuntza zelaiera
eramatea. Hala ere, gaztetxoak langileak dira
oso eta euren arten duten harreman giro bi
kaina sortu izanak goranzko joerara eramango
gaitu datozen hilabeteetan. Datorrenean Oho
rezko mailan arituko dira eta gertutik zaindu
eta babestuko ditugu. Eutsi goiari, zuek balio
duzue eta.

ALEBINA
Lehen urtea zen txikienentzat eta 8ko moda
litatean jokatzen dute. Primeran moldatu dira
eta hurrenean 11kora jauzia egingo dute etapa
aldatuz. Alai eta pozik datozte euren saioeta
ra eta hilabetero dituzten topaketetan ederki
moldatu dira gureak eta harro gaude, kluba

FUTBOL ESKOLA

METODOLOGIA SAILAREN SORRERA
Futbolaren ataleko hainbat tekniko metodo
logia arloan hasi dira lanean, zer, zergatik eta
nola entrenatzen dugun aztertu, hainbat alder
di jorratu eta hobetzeko xedearekin. Horreta
rako hainbat dokumentu eta txosten prestatu
dituzte, euren kideekin partekatu, eztabaida
tu eta garatzeko intentzioarekin. Atalaren
zuzendaritzatik ilusio handiz gaude azpi sail
honen sorrerarekin eta benetan garrantzitsua
bilakatuko denaren ustea dugu, azken finean
geure entrenatzaileen etengabeko formazioa
bermatu eta kirolariek aurrera eramango du
ten prozesua, osoa eta globala izango denaren
ziurtasuna lortu nahi dugu.
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019-20 denboraldia desberdina izan
da Covid-19-aren egoera dela eta
bertan behera geratu delako lehiake
ta.

Etenaldia baino lehen, gure sailaren
denboraldia ona izan da. 9 talde izan ditugu,
infantiletatik seniorretara.
Aipatzekoak dira senior gizonezkoen denbo
raldia, 1.mailarako igoerako postuetan amai
tuz, eta bi junior emakumezkoena, ligako
txapeldun izateko fasea jokatuz.
Formakuntza taldeek (infantil eta kadete) ere
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garapen eta hobekuntza oso ona izan dute, eta
espero dugu datozen urteetan garaipen asko
lortzea.
Gainerako taldeen denboraldia ere ona izan
da.
Tamalez ezin izan dugu denboraldia amaitu,
eta aurre-denboralditik eta urte osoan zehar
taldeek egin duten lanak ez du merezi zuen sa
ria eskuratu.
Saski-eskolari dagokionez, esan dezake
gu pixkanaka sendotzen ari dela, aurtengo
izen-emateak aurreko urtekoen parekoak
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izan direlako. Honek gure eskola garatzen
jarraitzeko behar dugun motibazioa ematen
digu, Añorga KKE-ko saskibaloi taldeen oina
rria dena.
Garrantzitsua izan da saski-eskolako koor
dinatzailearen eta entrenatzaileen urte osoko
lana eta heziketa. Mila esker bihotzez proiektu
honetan izan duzuen zereginagatik.
Oso garrantzitsua izan da ere talde guztien
entrenatzaile eta koordinatzaileak egin du
ten lana, haiek gabe ezinezkoa izango zelako
proiektu hau aurrera eramatea. Jokalariekin
eta entrenatzaileen artean izan dugun harre
man onak asko erraztu digu lana.
MILA ESKER DENEI.
AUPA AÑORGA SASKIBALOIA

KADETE NESKAK A
Iaz ez bezala, aurten lehenengo fase oso on bat
burutu dugu, klasifikazioaren lehenengo pos
tua okupatuz hain zuzen ere. Emaitza hau, or
dea, entrenamenduetan burututako lan ona
ren isla da, non saskibaloiko alderdi guztietan
jokalari hauen konpromezua 10ekoa den, ho
rrela, jarraipen paregabe bat izanik eta espo
nentzialki hobetuz (nahiz indibidualki nahiz
talde bezala). Bigarren fasean, aldiz, nahizeta
emaitzak hasieran bezain positiboak ez izan,
oso pozik amaitu dugu; bada, ildo beretik ja
rraitu dugu lanean, honela, partiduetan gure
jokoa ezarriz eta edozein aurkariri aurpegia
emanez.

KADETE NESKAK B
Aurtengo denboraldi berria gogotsu hasi zuen
taldeak. Kategoria berria zen gure neskentzat
eta infantiletatik kadeteetara pasatzeko salto
hori asko igarri dute zelaian. Emaitzak ez dira
izan entrenatzaileok nahiko genituzkeenak
baina garrantzitsuena da esperientziak mo
txilan sartzen jarraitzen dutela eta hobekun
tzanabarmena izan dela zelaian, hasieratik

bukaerara. Nahiz eta egoera honek dinamika
eten duen, datorren urtean kadeteetan biga
rren urtea izango dute neskek, eta horrekin
batera gehiago disfrutatzeko aukera. Lana
eta konpromezua erakutsiz gero, merezitako
emaitzak etorriko dira bueltan.

JUNIOR NESKAK A
Denboraldiaren hasieratik urtea zaila izango
zela jakin genuen, taldean 8 jokalari besterik
ez ginelako. Zailtasun handiena entrenamen
duetan partidu egoerak lantzeko ezintasuna
izan zen, baina hala ere ilusio handiz hasi ge
nuen urtea. Entrenamenduetako intentsitatea
oso ona izan da urte osoan zehar, eta jokalariek
sekulako lana egin dute. Lehenengo fasean 3.
Postua lortu genuen, A1 multzorako sailkatuz
eta errendimendurako igoera eskuratzeko
jokatuz. Bigarren fase hau oso gogorra izan
zen, taldeen maila aurreko fasekoa baino askoz
hobea baitzen. Hala ere, partiduak estuak izan
ziren eta entrenatzaileak oso gustora egon dira
taldeak egin duen lanarekin.

JUNIOR NESKAK B
Denboraldia ilusioz eta gogoz beterik hasi ge
nuen, ekipo polita eta indartsua genuen kate
goriako lehen postuetan borrokatzeko. Beraie
kin jarduten genun bigarren urtea izanik gure
arteko konfiantza eta giro ona nabarmentzen
zen. Hori gure alde genuela teknikoki hobetze
ko aukera izan dugu aurrerapausu handia
emanez.
Pena izan da denboraldi hasieran jarritako hel
burura (Final 4) ezin izan garela iritsi Konfina
mendua dela eta.
Gora beherak alde batera utzita hobekuntza
handia sumatu dugu eta oso harro gaude egin
duten lanaz. Oso gustora egon gera beraiekin
bi urte hauetan eta luzaroan mantenduko du
gun erlazioa sortu da gure artean. Mila esker
ekipo, ikaragarriak zarete eta zorte on zuen
etorkizunean!
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JUNIOR NESKAK C
Urte hasiera gogorra izan dugu aurten gure
junior neska C taldearekin. Lesioz beteriko
hasiera, non hain jokalari gutxiko talde bati,
kategoria eta liga berri batera egokitzea kos
ta egin zaion. Hala ere, honek bere alde onak
ere baditu. Hainbat jokalarik aurrera pauso
handia eman dute, taldea haien sorbalden gai
nean hartuz eta egora gogor honi aurre eginez.
Tamalez, azkeneko segunduetan galduriko
partidu dexente izan ditugu. Bigarren fasean
berriz, taldekide batzuk berreskuratu eta joko
sistema egokituz, partidu guztiak irabazi ditu
gu.

JUNIOR MUTILAK
Denboraldi hasiera aurpegi berriekin hasi
zen, taldean 8 izateaz 15 izatera ailegatu gi
nen. Jokalari berri hauek taldeari asko lagundu
diote baita ere oso harrera ona eduki dutelako.
Lehenengo ligan asko sufritu genuen, talde oso
onak zeuden, baina aurre egin genien. Biga
rren ligan berriz, partiduak parekatutak ziren
landutakoa entrenamenduetan hor martxan
jarri eta partiduak irabazten hasi ginen. Ez ge
nitun partidu asko jolastu, COVID-19-rengatik
eta amorru asko eman zuen, batzuen azkeneko
urtea zelako. Bukatzeko, pasatako urteak be
zala, oso pozik egindako lanarekin, hurrengo
urtea gogo handiz eta hobekuntza gehiagokin
aurre egingo diogu!

SENIOR NESKAK
Tenporadaren hasieran klubeko jokalaririk na
gusienak gogotsu hasi zuten urtea; hala ere,
oso urte goraberatsua izan da taldearentzat.
Klasifkazioko emaitzak ez ziren oso onak,
baina taldeak gogor eutsi zion entrenatzen.
Kurtsoaren erdialdean hiru entrenatzaile be
rri sartu ginen taldera, egoerari buelta ema
teko. Hasieran gogotsu hartu gintuzten , gu
ere topera hasi gien. Baina emaitzak ez zuten
hobekuntza handirik islatzen, eta aldaketa bat
behar genuen hobera joateko. Bat batean, CO
VID-19 birusak liga guztiak etetea lortu zuen
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eta saskibaloiaz disfrutatzeko baita taldeare
kin hobera joateko gogoekin ere utzi gaitu.

SENIOR MUTILAK
Masculino senior taldeak aurreko denboraldi
koaren antzeko jokalari blokearekin hasi zuen
denboraldia, Xabi Lonbide alde teknikoan
gehituta. Oso sentsazio onak izan zituen den
boraldi-aurre baten ondoren, pasa den urteko
denboraldi amaierako joerari jarraituz hasi
ko da liga, sailkapeneko lehen plazen artean
sartzea lortuz. Hasiera on horrek igoeraren
ilusioari eustea lagundu zuen, baina liga ezin
izan zen errematatu, pandemiarengatik den
boraldi amaierari aurrea hartu behar izan ze
lako.

SASKI-ESKOLA
Añorga KKE-ko Saski Eskolak urtez urte han
ditzen eta garatzen dihardu. Gure klubeko
txikienek aurrera pauso handiak ematen doaz
pixkana. Gozamen ikaragarria da alaitasun
osoz eta gogo biziz etortzen diren etorkizu
neko gure jokalari hauekin entrenatu ahal iza
tea. Urte ederra izan da aurtengoa. Denetarik
egin dugu, batzuetan haserretu, gehiengoetan
ondo pasa, baina azkenean beti gu guztion
parte hartzearekin gogor aurrera jo eta mo
mentu ahaztezinak eraman ditugu betirako.
Aurten, mentzio berezia egin nahi genieke
2011 eta 2009-ko gure jokalari taldeei. Tekniko
ki asko hobetu duten taldeak izan dira eta ho
rregatik azkeneko hauek, datorren urtean le
henengo aldiz Gipuzkoa mailan jokatuko dute,
Gipuzkoar saskibaloi talderik hoberen artean.
Azkenik, aipatu nahiko genuke pixkanaka gure
eskola zabaltzen ari dela, eta añorgakoak ez di
ren jokalariak ere izan ditugula. Espero dugu
aurrerantzean horrela izaten jarraitzea.
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PILOTA

019ko denboraldian Añorga Kultur
eta Kirol elkarteko pilotariek nahi
ko agerraldi apala egin dute. Gi
puzkoako Federazioak antolatzen
dituen txapelketa guztietan parte
hartu dute maila ezberdinetan, eta baten bat
aipatzekotan, kadeteak izango lirateke: E.
Olaizola eta J. Orbegozo izan dira atal honetan
mailarik onena eman dutenak.
Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak antolatzen
dituen txapelketei buruz ondokoa adierazi
nahi genuke:

66. JOLAS ETXEA TXAPELKETA
Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak antolatzen
duen Jolas Etxea txapelketaren barruan mai
laren arabera sailkatutako txapelketak daude.
Jolas Etxea, Evaristo Ayestaran Elite saria eta
Nesken Barasa Altzariak saria.

JOLAS ETXEA TXAPELKETA
Parte hartzen duten mailak Kadeteak eta Ju
benilak dira. Kadeteak 15 eta 16 urte dituzte
nak dira eta jubenilak 17 eta 18 urtekoak. Parte
hartzea irekia izaten da baina maila hauetan
txapelketa gehiago izaten dira Euskal Herrian
eta horrek ekartzen du partaidetza txikiagoa
izatea.
Bertan parte hartzen duten pilota
riak Euskal Herritik eta Errioxa
tik datoz. Horrela, kadete
mailan 33 bikote eta jubenil
mailan 24 bikote izan dira
parte hartu dutenak. Guz
tira 114 pilotari pasa dira
Añorgako frontoitik.
Partidak ostiral arratsal
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detan eta larunbat goizetan jokatu dira
kanporaketa moduan, eta esan beharra dago
maila hauetan nahiko zaila izaten dela egute
gia betetzea, batez ere maiatza eta ekainean
“Herriartekoa” jokatzen delako. Partida asko
izaten direnez, horietako hainbat atzeratu be
harrean ibili gara.
Txapelketa honek ere 3 hilabete irauten ditu
eta mugitzen duen jende kopurua txikia izaten
da, finaletan izan ezik.
Maila oso ona izaten da batez ere final laurde
netan eta final erdietan.

EVARISTO AYESTARAN SARIA
Murritzagoa izaten da eta hilabete ta erdi irau
ten du. Finalak Karmen egunean izaten dira
Añorgako festen egun handienean.
Txapelketa honetara afizionatu munduko
onenak ekartzen saiatzen gara eta bi mailatan
banatua dago: Promesak eta Elite maila.
Promesa mailan 17 urtetik 22ra artean izaten
dira eta Elite mailan 27 urteara arte gutxi gora
behera.
Txapelketa honek lan izugarria eskatzen du
batez ere pilotari hauek partida asko izaten
dituztelako. Gehienetan egun berean partidak
izaten dituzte eta ordezkoaren bila ibili behar
izaten dugu.
16 pilotarik parte hartzen dute maila bakoit
zean eta Pelota Sailak aukeratuak izaten dira,
baita bikoteak osatu ere.
Txapelketa final laurdenak, final erdia eta fi
nala izaten dira eta partida bakoitzeko dietak
ordaintzen dizkiogu pilotari bakoitzari. Fina
lean bikote irabazleak diru saria izaten du bi
mailatan
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BARASA ALTZARIAK SARIA
Hasiera batean nesken pilota arloa bultzatze
ko asmoz Karmen eguneko finaletan nesken
partida bat jartzen hasi ginen lagunarteko
moduan baina harmailetako jenderen eskaera
txapelketa bat egitea izan zen.

2019an bueltatxo bat eman genion txapelketa
ri ikusirik, pilotari batzuk eskatzen hasi zirela
pilota mixtoarekin txapelketa egitea.
2019ko Txapelketa lau terditan egitea pentsatu
genuen jendearen harrera, partiduen maila eta
iraupena zein izango ziren ikusteko.

Buelta batzuk eman eta gero pilotariekin hitz
egiten hasi ginen eta ikusirik gustura hartu
zutela Añorgak txapelketa bat antolatzeko as
moa zeukala, berau martxan jartzea erabaki
genuen.

Esan behar dugu oso aldaketa nabarmena izan
zela. Pilota mixtoarekin partidak bizkorragoak
ziren, mugimenduz eta batez ere pilotaren
abiaduran. Partidaren dinamika oso ezberdina
izan da pilota goxoarekin alderatuta.

Lehenengo urteetan pilota goxuarekin egin
genituen txapelketak, bikoteak guk osatuz eta
baita kanporaketak ere.

Txapelketa esan dugun moduan, lau terdietan
antolatua izan da alegia, eta kanporaketa mo
dalidadean parte hartu duten 8 neskak nahiko
gazteak izan dira: 14 urtetik 20 urtera arte hain
zuzen.

Partidak luze joaten ziren, batez ere lehenengo
kanporaketetan. Final erditan maila ona iza
ten zen, baina hala eta guztiz ere oso partida
luzeak ziren.

Txapelketaren dinamikaren harira, esan beha
rra dago lehenengo fasea final laurdenak izan
direla, hurrena final erdiak eta azkenik, finala.
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Egia esan jendearen harrera oso ona izan dela
ikusirik, partida bakoitzean harmailak beteta
ikustea lortu da.
Nagusi mailako txapelketen moduan, neska
pilotariei ere partiduko dietak eman zaizkie
eta irabazleak saria izan zuen.
Uztailak 7an Añorgako festen inguruan izan
genituen Jolas etxeako finalak.
Lehenengo finalean, kadete mailakoan, bertan
izan genituen alde batetik Aranbarri eta Or
begozo etxeko bikotea, eta bestetik Etxeberria
eta Huitzi, Oiartzungo pilotariak.
Etxekoek irabazi zuten 22 eta 4, eta finaleko pi
lotari onenaren saria Aranbarrik eraman zuen.
Bigarren finalean, jubenil mailakoan, bertan
izan genituen alde batetik Altuna eta Garmen
dia Lazkaoko bikotea, eta bestetik Goikoetxea
eta Etxeberria, Tolosako pilotariak.
Lazkaoko bikoteak irabazi zuen 22 eta 12, eta
finaleko pilotari onenaren saria Altunak jaso
zuen.
Oso giro polita izan genuen, harmailak beteta,
nahiz eta final oso ikusgarriak ez ziren izan.
Txapelketako egunik handiena uztailaren
14ean izan genuen, bertan Evaristo Ayestaran
elite sariko eta Emakumezkoen Barasa Altza
riak sariaren finalak genituen eta.
Lehenengo finala emakumezkoena izan ge
nuen. Alde batetik Leire Garay Gazteiztarra,
urte ugari daramatzana pilotan, 15 urterarte
mutilekin jokatu izan zuena, eta oso maila bi
kaina erakutsi duena aurtengo txapelketan; eta
finaleko aurkaria Andoaingo Nora Mendizabal
izan zen, honek orain artean mutilekin jokatu
izan du eta esan behar dugu azken Gipuzkuako
herri artekoan kadete mailan mutilekin parte
hartu izan duela. 2019an finala oso leihatua
izan zen, nahiz eta emaitzek ez zuten hori
erakutsi. Leire Garay izan genuen garaile 22
eta 10. Bera izan zen finaleko pilotari onenaren
saria jaso zuena.
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Bigarren finala Evaristo Ayestaran sariarena
izan genuen promesa mailan. Bertan gerriko
gorriarekin Unai Alberdi gipuzkoarra eta Ai
mar Ibarloza bizkaitarra izan genituen, gerri
ko urdina jantzi zuten Gaizka Karregal bizkai
tarra eta Aratz Oliden gipuzkoarraren aurka.
Partidu oso leihatua izan zen lehenengo za
tian, hortik aurrera gorriek nahiko errez buka
tu zituzten tantoak eta garaile geratu ziren 22
eta 15. Partidako pilotari onenaren saria Unai
Alberdirentzat izan zen.
Azken finala Elite mailakoa izan genuen eta
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harmailetara inguratu zen jendeak gozatu ede
rra hartu zuen kantxan zeuden pilotariekin.
Bi bikoteak Gipuzkoarrak izan genituen, alde
batetik gerriko gorriarekin Eneko Labaka eta
Julen Aizpuru, eta bestetik gerriko urdinarekin
Hodei Exposito eta Ekain Etxeberria.
Irabazleak gerriko urdinekoak izan genituen,
22 eta 17 azaldu dugun moduan. Partida oso
leihatua izan genuen, markagailuak adierazten
duen moduan.
Partida honetako jokalari onenaren saria Ho

dei Expositok eraman zuen.
Sari banaketarako momentua iritsi zen eta
bertan izan genituen, sariak emateko alde
batetik Donostiako Udaleko Nekane Arzallus
Hirigintza
ko zinegotzia eta Mariaje Idoate
Auzoetako zinegotzia, eta bestetik Euskadiko
Pilota Federazioko lehendakaria Gotzon Enbil,
Añorga KKEko Haritz Illarramendi lehendaka
ria eta Arantxa Soroa Lehendakari ordea. Hauek
guztiez gain, txapelketaren antolakuntzanla
gundu diguten hainbat pertsona izan genituen
sari banaketan.

19

akke
MENDIA

A

MENDIA

zken urteetan bezala Añorgako
Mendi Taldeak bere ohiko jardue
rarekin jarraitu du. Mundu osoa
kolpatu duen gaixotasunaren
ondorioz hainbat irteera ez dira
egin baina hainbat irteera eta jarduera berri
ere burutu ditugu.
Duela urte batzuetatik galduta zegoen jardue
ra bat berreskuratu genuen uztailean. Festak
amaitu eta astebetera Aragoira joan ginen Arroi
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la jaitsi
era egitera. Alquezarren akanpatu eta
inguruan dauden Peonera eta Formiga arroilak
jetsigenituen, oso polita den ekintza batez go
zatzeko aukera eduki genuen putzu batetik bes
tera saltoka ibiliz.
Irailaren hasieran, Otsagabiako festekin batera
Orhi mendira joan ginen, batek baino gehia
gok lau hankatan egin behar izan zuen igoera
batean sufritzeko aukera izan genuelarik. Irai
laren amaieran berriz, Piriniotara hurbildu gi
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jauziaren inguruan egin genuen irteera
eta Erlaitz mendira egin genuen igoera.
Martxoa eta Ekaina bitartean geldi egon
behar izan dugu, elkarte bezala ezin
izan dugu irteerarik antolatu COVID-19
gaitzaren eraginez. Satrustegi mendize
rrara eta Aiako Harrietara egitekoak ge
nituen irteerak bertan behera gelditu zi
ren. Hala ere, konfinamendua apaltzen
joan den heinean, hainbat taldekide hasi
dira irteera txikiak egiten.
Hala ere, Añorgako mendizaleok hila
beteko irteera hauetaz gain, mendira,
naturaz gozatzera astero joaten gara.
Geroz eta jarduera gehiago burutzen
ditugu, badira mendiko eskian ibiltzen
diren Añorgatarrak, baita eskalatzen,
arroila jaitsierak egiten edota mendi
ko bizikletarekin ibiltzen direnak ere.
Horretarako, Euskal Herrian, Pirinio
tan edo Europa osoan zehar ibiltzen
direlarik.

nen, aurten La Sarrako urtegitik irten ginen eta
Arrieleko lakuetatik barrena Col d’Arremoulit
gurutzatu genuen Larribet aterpera heltzeko.
Hurrengo egunean izan genuen eguraldi txarra
ren ondorioz, aterpetik atera eta oso denbora gu
txira buelta eman eta autobusera bueltatu behar
izan genuen.
Azaroan Urbasan ibili ginen, etxetik gertu du
gun paraje ezin ederrago batez gozatzeko aukera
eduki genuelarik. Barbagain gailurrera igo eta
bertako basoetan barrena ibili ginen.
Urte berriarekin irteerek aurrera jarraitu dute.
Urtarrilean Urbasara bueltatu ginen, Baiza in
guruan ibili ginen. Lainoa topatu genuen arren,
oso inguru ederrak topatu genituen bertan.
Otsailean, Irun aldean ibili ginen, Aitzondoko ur
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Normalean taldearen babespean egin ohi duguna, bakoitza bere etxetik
egitera behartu gaitu, bakoitzak ditugun baliabide pertsonal zein
materialekin.

G

ainontzeko pertsonei gertatu
zaien bezala, guretzako ere urte
zeharo arraroa izan da, pande
miak azken hilabeteak baldin
tzatu eta aurtengo triatloi den
boraldia ez ezik, gure garapena guztiz moztu
duelako; bai pertsonala baita taldearena bera
rena ere.
Normalean taldearen babespean egin ohi du
guna, bakoitza bere etxetik egitera behartu
gaitu, bakoitzak ditugun baliabide pertsonal
zein materialekin. Zorte handiena izan du
tenek, bizikletentzat arrabolak eta korrika
aritzeko zintzak izan dituzte bidelagun itxial
dian zehar, baina tamalez, ez denek. Hasiera
batean, oso pertsonala izan zen dena, baina
hau ikusita, laster gure betiko talde izaera
berreskuratu nahian, Oier eta Olatzek bideo
dei bidezko ordubete inguruko saioak egiteko
ideia bikaina izan zuten eta larunbatero hasi
ginen ordenagailu aurrean batzen, ondorengo
arrabola saioarekin batera. Nahi zuen guztia
nahi zuenera gonbidatua zegoen! Laster batu
zitzaien Julen ere asteazkenetan bere saioa gi
datuz eta, hortaz, astean bi saio egitera pasa
ginen, online, etxean egiteko moduko indar
ariketekin. Modu horretan, lehen aipatutako
funtzio sozial hori betetzea lortu genuen no
labait, elkarrekin denbora pasaz eta apur bat
sufrituz. Hilabete eta erdi inguru iraun zigun
horrek, eta konfinamendua arintzen hasi ze
nean, ikusita geroz eta jende gutxiago ginela,
bertan behera uztea erabaki genuen, denak,
ahal genuen eran, kalera ateraz.
Baina, behar fisiko eta mentala asebetetzera
atera ginen, baina jakinda, tamalez, denbo
raldia guztiz izorratu genuela. Pasa dugun
egoera pasa ondoren, honek txikikeria eman
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terketa asko bertan behera uzten ari dira edo,
garrantzitsuenak, irailera edo urrira atzeratu
dituzte, egingo diren ondo jakin gabe. Uda tar
tean egonda, gutako askorentzat zaila egiten
da, normalean oporrak nahi izaten ditugulako,
eta kirola egiten badugu ere, aisialdian izaten
da eta ez entrenamendu zorrotzak jarraituz.
Zentzu horretan gogorra egin zaigu, gabon
aurretik prestatzen eta entrenatzen hasi gi
nen denboraldiari, helburu eta motibazioei

agur esaten. Hamabost eguneko zerbait ia bi
hilabetez luzatzen dela ikustea ez da erraza
izan, jakinda gure kirola oso denboraldikoa
dela (maiatza eta ekaina, eta listo). Baina las
terketak eta helburua baino. gogorra egiten
da Aritzaleku, Iruña, Peñiskola, Zarautz edo
Onditz bezalako egunetako talde planei muzin
egitea, aurten hori biziko ez dugula onartzea.
Pena da, argi dago, baina ez da mundua buka
tzen, hori ere argi dugu, itzuliko gara eta, gogo
eta animo gehiagorekin ahal dela!
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ERRALDOIEN
KONPARTSA
Uda partean eguraldi onaren eskutik urtero gertatzen den bezalaxe, buelta
dezente eman genituen. Uztaila inguruan gure artean hain ezaguna den
Añorgako topaketa berezia ospatu genuen, eta Azpeitia, Zizurkil, Oiartzun...
eta beste hainbat herrietatik pasa ginen.

G
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ezurra badirudi ere beste urte
bete igaro da eta ohi den bezala
hementxe gaude 2019. urtean ze
har Añorgako Erraldoi eta Buru
handien konpartsak eginiko gau
zak zuei kontatzeko asmoz.

zuten bertako kaleetan barrena. Meritu erral
doia!!

Añorgako Erraldoi eta Buruhandiak Euskal
Herriko hainbat tokitan ibili dira 2019. urtean:

Ekainean Irunen izan ginen ongintza topaketa
batean.

Martxoan Martutenen ibili ginen Korrika eki
menaren baitan parte hartzen, eta ez pentsa,
bertan izateaz gain erraldoiek korrika ere egin

Uda partean eguraldi onaren eskutik urtero
gertatzen den bezalaxe, buelta dezente eman
genituen. Uztaila inguruan gure artean hain

Maiatzean Zizurkilgo Erraldoien V. urteurre
nean izan ginen eta merezimendu osoz iraba
zitako errekonozimendua ospatu genuen.
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ezaguna den Añorgako topaketa berezia ospa
tu genuen, eta Azpeitia, Zizurkil, Oiartzun...
eta beste hainbat herrietatik pasa ginen.
Gure topaketa ere berezia izan zen. Hainbat
urtetan barrena hain ezagunak diren buru
handiekin bat egiteko figura berria eskuratu
genuen eta berau
moldatu, txukundu
eta dotore jantzi os
tean, uztaileko Kar
menetako festetan
gure auzoan barrena
ibili zen gazte jen
dea astintzen. Berez,
itxura berria Ama
ssorrain ikastolako
ikasle baten irudi
menari esker gauza
tu zen, Unai Arzelus
alegia. Zorionak!
Irailean Añorga-Txi
kira eta Martutenera
ere bisita egin ge
nuen ohi den bezala,
bertako festa giroa
areagotzeko asmoz.

Urteari amaiera emateko, urrian, Martuteneko
jaietan parte hartu genuen.
Hor ageri diren ekitaldi gehienetan umore ona
eta festa nagusitu ziren. Zoritxarrez urte bete
ko tarte honetan ez beharrak ere izan ditugu:
hainbat urteetan Erraldoi eta buruhandien
inguruan ibili den Fernando Bermejo soinu
jolearen heriotzak tristura ekarri digu azken
hilabete hauetan. Besarkada handi bat
familiarteko eta lagunei.
2020. urtean gure erraldoi
eta buruhandiak konfinatu
ta daudenez ezin izango dira
gure kaleak alaitzen ibili ezta
gure auzoaren izena Euskal
Herrian zehar zabaltzen joan
ere. Ea une honetan bizi dugun
zorigaiztoko bolada hau behin
betiko atzean uzten dugun eta de
nok osasun betez etorkizunari be
rriro heltzen diogun.
Berriro ere mila esker guztioi zuen
laguntzagatik eta jakin ezazue gure
ateak irekita daudela, ea beste norbait
animatzen den Añorgako Erraldoiak
munduan barrena erakusten.
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A

DANTZA

rkaitz Añorgako Dantzariok urte
bat gehiagoz lanean aritu gara
gure kultura sustatzeko eta za
baltzeko asmoz. Hainbat ekintze
tan parte hartu dugu eta añorga
tarrei gustu handiz erakustera gatoz!
Aurtengo ikasturteari buruz hitz egin baino
lehen komeni da aurrekoa nola bukatu genuen
azaltzea, ekainetik irailera ekitaldi ezberdine
tan parte hartzeko aukera izan baikenuen:

SAN JOAN BEZPERA
Ekainaren 23an, San Joan bezperan, zuhaitza
ren segizioarekin batera irten ginen Saguese
tik, zuhaitza idi pare batez tiratutako gurdi
baten gainean zeramatelarik. Ekitaldi hartan
Donostiako txistulari taldearekin eta bertako
beste dantza talde batzuekin parte hartu ge
nuen, besteak beste, Goizaldi, Eskola eta Gero
Axularrekin.
Zurriolako pasealekua eta Alde zaharra
gurutzatu ondoren, Konstituzio plazara iritsi
eta zuhaitza plazaren erdian jarri zuten soken
bidez, garai batean egiten zen moduan. Bitarte
horretan, bertsolariek zenbait bertso kantatu
zituzten eta dantzariok zuhaitzaren inguruan
bildu ginen. Ekitaldiari dantzariok eman
genion amaiera gipuzkoako zenbait dantza
dantzatuz eta kalejira erraldoi bat eginez.
Eguna biribiltzeko, Errekaldeko elkartean Oier
Mendiolak prestaturiko arkume jan eder bate
kin jarraitu genuen egunaz gozatzen.

HERRI AMETSA IKASTOLAK
ANTOLATURIKO DANTZARI TXIKI
EGUNA
Taldeko txikienek ere aukera izan zuten Añor
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gatik kanpoko emanaldiak egiteko eta, Herrera
auzoko, Herri Ametsa ikastolako dantza talde
tik antolatzen zuten lehen dantzari txiki egu
nera joateko gonbita gogo handiz jaso genuen.
Errekalde eta Añorga-Txikiko tren geltokietan
geratu eta denok elkarrekin abiatu ginen ekai
naren 22an urduritasunak ahal den moduan
kudeatuz.
Bertara iritsi bezain laster hamaiketako bate
kin eman ziguten ongi etorria. Nahikoa indar
hartu ondoren, txapela eta gerriko guztiak
ongi jarri eta auzoko kaleak dantzaz apaintze
ra joan ginen. Ibilbidean zehar zenbait dantza
burutu genituen eta jaialdiari amaiera emate
ko parte hartazile guztiok elkarrekin dantzatu
genuen. Orduan iritsi zen bigarren hamaike
takoa: oilaskoa, txorizo egosia, gazta, pintxo
ezberdinak… Ziur gaude baten bat tripa betea
rekin bazkaldu gabe geratu zela!

AMA BIRJINAREN EGUNEKO
BROKEL ZIKLOKO EMANALDIA
Urtero bezala, Konstituzio enparantzan
dantza
tu genuen Ama Birjinaren egunean,
abuztuaren 15ean alegia. Bertan, 35 dantza
ri eta 4 musikari elkartu ginen brokel zikloa
egiteko. Egun zutik jarraitzen duen Donostia
zaharreko ate bakarretik, portaletasetik, Do
nostiako bihotza konkistatzeko asmoz Alde za
harrean barrena sartu ginen Santa Marian eta
San Bizente elizetan dantzatuz. Behin Konsti
tuzio enparantzara iritsi ginela brokel zikloa
eskaini eta soka dantzarekin bukatu genuen.
Egun hau dantza taldearentzat berezia da
ikasturteari amaiera ematen dion ekitaldia
izaten delako. Bide batez, azken urteotan Gas
tronomika elkartean bazkaria egiteko aukera
ematen digutenei eskerrak emateko aprobe
txatu nahi genuke.
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19/20
IKASTURTEA
Aurtengo ikasturtea berezia izan den arren,
etengabe aritu gara lanean urte hasieratik
eta aukera ezberdinak izan ditugu ikasitakoa
erakusteko. Urrian, hasi berri ginela, “Dantza
ri ttipi, lau urrats eta kitto!” ikastaroa jaso
tzeko aukera izan genuen dantza taldeko hel
duok. Argia dantza taldeko kide diren Claude
Iruretagoyenak eta Ion Olascuagak eskaini
tako ikastaroan, gazteenekin dantza tradizio
nala lantzeko eredu berri bat ikasteko teknika
berriak ezagutu genituen.
Horretaz gain, abenduaren 18an, Gipuzkoako
Foru Aldundiak urtero antolatzen duen
Urrezko Domina ekitaldian ere parte hartu ge
nuen. Aurtengoan Aspegi elkartea (Emakume
profesional eta enpresarien Gipuzkoako elkar
tea) izan zen omendua.
2020ari hasiera emateko, otsailean Easo Poli
teknikoko zenbait ikaslek Aspanogi ekartearen
aldeko elkartasun festa antolatu zuten Añor
gan, eta ekitaldian taldeko haurrek dantza saio
polita egiteko aukera izan zuten. Eguraldiak
gehiegi lagundu ez zuen arren, jende asko hur
bildu zen eta goiz polita pasa genuen elkarre
kin. Gainera, tonbola ere antolatu zuten eta
dantza taldeak ahal izan zuen neurrian lagun
du zuen taldeko zenbait kamiseta banatuz.
Covid 19aren eragina jaso aurretik, martxoan
dantza taldeko harremanak sendotzea aitzaki
hartuta, Astarbe sagardotegian bazkaria egin
genuen eta adin ezberdineko kideak elkarre
kin harremantzeko aukera paregabea izan ge
nuen. Talde bezala egin genuen azken ekintza
izan zen hura, hurrengo astetik aurrera elkar

tzeko debe
kua iritsi baitzen.
Ondorioz, helduok apirilean egitea pentsatu
ta genuen emanaldia bertan behera geratu eta
kurtsoan zehar ikasitako dantzen erakustaldia
atzeratu egin behar izan zen. Aurten, aspal
di egin gabeko Eltziegoko dantzak, Arratiako
dantzak, Lekeitioko kaxarranka eta Behe Na
farroako polkak lantzen aritu gara eta gazte
askok ikasi gabe zituzten dantza hauek ikaste
ko aukera izan dugu.
Taldeko txikienei ere nabarmen eragin die
konfinamenduak, Añorgako dantzari txiki
eguna, Herrerakoa, Astigarragakoa eta Doni
bane Lohitzunekoa (azken honetan helduok
ere parte hartzen duguna) bertan behera gera
tuz, eta ikasturtea apirilan bukatutzat jo behar
izanik.
Hala ere, konfinamenduan zehar taldekideon
artean harremana mantentzen saiatu gara:
entseguak egin ditugu bideokonfrerentzia bi
dez, zenbait tutorial grabatu ditugu taldeko
bideoteka gutxinaka osatzeko asmoz eta, ez
hori bakarrik, taldeko instagram kontuan (@
arkaitzanorgakodantzariak) ikusgai dauden
bideo montajeak ere egin ditugu.
Bukatzeko, aipatu Karmen eguneko (uztailak
16an Añorgan) eta Ama Birjinaren eguneko
(abuztuak 15 eguerdian Donostiako alde za
harrean) brokel zikloak egiteko asmoa dugu
la, beti ere baimenduriko leku eta kopuruak
errespetatuz.
Beraz, gerturatu eta gurekin gozatu!!
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Berriro ere
indarra hartzen

raileko eguzki izpiak eta nekez, beste
herrietan topa genezakeen gure plaza
probestuz, zarauztarra den Serge artista
izan zen gurean. Gari Berasaluzek idatzi
tako poema liburua oinarri hartuta, zor
tzi abestiko disko akustiko eta intimista aur
keztu zuen.
Igande arratsaldea izaki, hamabost bat lagu
nek gozatu zuten gertuko emanaldi hura.
Urriak 31n, Gau Beltzaren inguruko egitaraua
antolatu zuen guraso talde batek. Bereziki
honako ekimen hau antolatzeko orduan, etxe
ko jantzi eta trapuen berrerabilera egiteari
garrantzia eman zitzaion. Askotan, beldurra
ematea genero bati dagokionaren uste ho
rretan, indibiduo bakoitzak jasan eta eman
dezakeen zerbait dela aldarrikatu zuten. Hau
rrek, ekimenean ilusioa zutela eta, parte har
tze handia izan zen. Egunari begira, hainbat
ekintza izan ziren: eskulan tailerrak, beldur
ibilbidea, dantza herrikoia, norberaren beldu
rrak erretzea eta azkenik, Napardeath filma.
Nahiz eta lehenago antolatu gabeko festa zen,
badirudi, urteko egitarauaren barnean finkatu
daitekeela.
Azaroak 3an, Berako Petti euskal blues izarrak
sekulako emanaldia eskaini zuen. Zaleak gose
eta artista sukaldari. Gutxik dute gitarra batez
eta zuzeneko ahotsaz baliatuz, halako indar
eta espektakulua emateko gaitasuna. Batzue
tan letra errezitatuz, besteetan melodiak egi
nez eta antzerkiari ere bere tartea eskainiz,
performance borobila eskaini zigun. Igandea
izateko, uste ez bezainbesteko jendetza bildu
zen Jolas Etxeako jangelan gainera. Belarriak
goxatuta eta eztarria bero, astelehena gogoz
hasteko berrindartuta bueltatu zen etxera
ikus-entzulea.
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Azaroak 29ko ostiralak eman zion hasiera eus
kararen asteburuko egitarauari.
Hasteko eta behin, gazteek bertso emanaldia
eskaini zuten Jolas Etxean. Afalostean, Phy
sis Versus Nomosek “Arraro nioenean” disko
berria aurkeztu zuen. Auzotarrak aparte, Do
nostia aldetik ere hainbat gazte bertaratu zen.
Elektrikoan jo beharrean gainera, formatu erdi
akustikoan jo zuten. Hala, gerturatuko zaleak
gozatu egin zuen.
Azaroak 30ean irrintziari buruzko “Erraiak”
dokumentala proiektatu zen Museoan. Afal
osteari tarte umoretsua emanez, Txikiren “40
urte eta aldapan behera niek” bakarrizketa
izan zen Jolas Etxean. Badirudi, gazte garaia
berriro ere bizitzeko aukera izan zutela bere
belaunaldikoek.
Abenduak 14a egun berezia izan zen añorgata
rrentzat. Izan ere, Beñat Gaztelumendik Gi
puzkoako Bertsolari Txapelketa irabazi zuen.
Auzotarren harrera beroa jasotzearekin bate
ra, afari herrikoia egin zuten.
Egun berean, Donostiako Lindy Hop dantza
taldeak lagun batzuekin batera, swing kontzer
tu gau berezia antolatu zuten zinean: nahiz
eta añorgatar gehienak Jolas Etxe inguruan
zebiltzan, ehun eta hirurogei zalek izan zuten
dantzatzeko parada. Musika taldeen artean,
Gipuzkoako Voodoo Charms eta Gildas Hot
Club izan ziren. Musika talde internazionala
den Doc Scanlon’s Cool Cat Combok bukaera
apoteosikoa eman zion gauari.
Gabonak zuretzat programa, Añorgatxiki
tarrak auzo elkartearekin batera antolatu zen.
Honakoa izan zen haur eta gazteei zuzendu
tako egitaraua: abenduak 22an Mari Domingi
kontu kontalaria, 27an Mari, Meri eta Lariren
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lehen antzerki ikuskizuna, 28an berriz, Lotte
filma, 30ean Zurjole marketeria tailerra eta
urtarrilak 4an zirko tailerra. Oro har, haurrek
ondo pasatzeko beta izan zuten, baita asko
ikastekoa ere.
Poltsiko antzerki jaialdiaren barne, “Inpro-ko
meryak” antzerki eta inprobisazio saioa izan
zen urtarrilaren 31n Museoan. Iñaki Maruri,
Mikel Bermejo eta Mitxel Santamarina artis
tek, show berritzaile bat estreinatu zuten. Ber
tan, ikuslearen parte hartzea eskatzen zen. Be
raien ekitaldi bakoitza publikoaren araberakoa
da eta. Inprobisazioa den heinean, eta publi
koak hartu-eman zuzena duenez, esan daiteke
Añorgan ikusitakoa bakarra izan zela.
Otsailak 1ean Lumiren kontzertua izan zen
Jolas Etxean. Nahia Zubeldiak eta Manu Ma
tthysek sortutako Pop elektronikoak Donos
tia inguruko hamar bat musikari gerturarazi
zituen. Añorgatarrei begira ordea, beharbada
larunbata gaua izaki, lau katu hurbildu ziren.
Oro har, gerturatutako publikoa oso gustura
sentitzeaz aparte, doan izateak harritu zituen.
Zalegoak gertutasuna eta berak duen berota
suna adierazi zuten orokorrean.
Otsailak 23an, Afrika Bibang bizkaitarrak,
Rock Lee eta Charles Cooperrekin batera, bere
“Nomada” diska berria aurkeztu zuen forma
tu akustikoan. Terrazan izatearekin batera
eta lehenengo aldiz igande eguerdi inguruan,
normalean kontzertuetara azaldu ohi ez den
jendeak ere izan zuen Añorgako ekimen kultu
ralen berri. Afrikaren ahots deigarri eta ozen
ak eta taldearen Soul eta Funky erritmoek,
beste testuinguru bateko musika, Harrobiaren
plazara ekarri zuten.
Egunean bertan, arratsaldeari begira, lehe
nengo aldiz ireki da filmak museoan ikusteko
ziklo bat. “Zinema familian” normalean hilean
behin eta igande arratsaldez, haurrei begirako
film bat ikusteko aukera jarriko da. Gainera,
bertan egindako krispetak banatuko zaizkie.
Otsailak 23ari begira, “Pirata arratoia eta haz
teko beste hainbat abentura” filma proiektatu
zen. Deigarria izan zen oro har familien ger
tutasuna. Esaterako, bete egin zen museoa eta
haurrak oso ondo pasa zuten.

Egun pairatzen
ari garen egoera
lazgarri honek,
arestian aipa
tutako
zikloa
eta antolatzai
leen erritmoa
erabat eten du.
Adibidez, mar
txoaren
27an
Paxkal
Irigoyenen
kontzer
tua
eta
maiatza
ren 30ean,
Maialen
Lujanbio
eta Iker Zu
beldiarekin
batera egin
beharreko
bertso bazka
ria beste gau
za askoren
artean.
Ilusio
eta
gogo han
dia
dugu
berriro ere
ekimen
kulturalak
antola
tzeko. Eta
ulergarria
da
auzo
tarrok ere
nahi iza
tea. Hor
taz, inork
proposa
menik balu,
ongi etorria
izango da.
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2019KO ABENTURAK

(Doinua: mundu berri baten mapa)

2019ko abuztuan, Igantzitik atera eta
Erratzu
raino joan ginen (Igantzi-Arantza,
Arantza-Mendaur, Mendaur-Doneztebe, Do
neztebe-Legasa, Legasa-Oronoz, Oronoz-Eli
zondo, Elizondo-Erratzu), hamar egunez mi
laka abentura bizitzeko asmotan. 34 gaztek
gozatu genuen esperientziaz; 26 gaztetxo eta
8 begiralek. Udalekuan zehar
bizitakoa kontatzen du umeek
sorturiko abesti honek:

(Letra: 2019ko udalekuetako haurrak)
Behe lainozko egun baten aterata Igantzitik,
Mendaurrera igo ginen zuzenean Arantzatik,
zaldi ta ardin artean gure Joxemielekin,
tontorrera iristea lortu genuen azkenik.
Goazen aldapan behera golpe earrak hartzera,
gero tirolinetara pixkatxo bat sufritzera,
zopa goxo gosaltzeko aterazazu platera,
aurten ere moldatuta alderantzizko egunera!
AÑORGAKO UDALEKUAK!
Atso, lasai lasai gaude ez bota hainbeste
petardo
ixo, gaua dala eta salseoa geroago (BIS)
A- tso! Ez bota hainbeste petardo!
I-xo! Salseoa geroago!
Por-ki! Txerritxo maitagarria!
Por-ki! Guztion lagun berria!
Txinborekin gora behera gu erreketan barrena
aurten ere ur hotzetan murgilduta ibili gera,
ez ezazu esan hitza edo zuretzat da pintza,
hori da monitoreek jartzen diguten baldintza.
Tipi-tapa tipi-tapa eginaz bederatzi egun,
Pirritx eta Porrotx dira egunero bidelagun,
Doneztebe ta Legasa, Oronoz ta Elizondo
helmugara heldu gera nekatuta, baina ondo!
AÑORGAKO UDALEKUAK!
Atso, lasai lasai gaude ez bota hainbeste
petardo
ixo, gaua dala eta salseoa geroago (BIS)
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UDALEKU IBILTARIAK

A- tso, ez bota hainbeste petardo,
i-xo, salseoa geroago,
Por-ki, txerritxo maitagarria,
Por-ki, guztion lagun berria!

5 URTEZ LANEAN
Orain arte lau urtez antolatu ditugu Añorgako
udaleku ibiltariak eta guztiak ezberdinak izan
arren, ederrak izan dira denak! Esperientzia
ugari bizi izan ditugu eta ez gara aspertu! Ho
rregatik, aurrerantzean ere bide horretatik ja
rraitzeko asmoa dugu, aberasgarria iruditzen
baitzaigu bai gazte, bai begirale, bai guraso eta
bai herriarentzat. Batek daki! Hemendik pare
bat urtera akaso, jubilatuekin animatuko gara
Errioxan barrena bodega ibiltariak egitera!
Entrenatzen hasi beharko dugu...
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hun urte dira Fernando Aire Etxart
“Xalbador” Urepeleko bertsolari
baxenafartarra jaio zela. Bitxikeri
gisa, 56 urte beranduago egin
zioten omenaldi berean zendu zen,
bere urtebetetze egunean. Euskal kultura
ri eginiko ekarpenak eta euskararekiko zuen
diskurtsoak orain inoiz baino biziago dirau,
erderarako lainez horrek gure izatea kolpatzen
baitu oraindik. Zorroztasunez azaltzen zuen
hizkuntza arrotzera joateko balentria triste
hori, baina aldi berean goxotasunez mintzo
zen bere artzai etxolaz edo inguruko txori eta
larreez. Hegoaldera Mattinekin batera eginiko
lehendabiziko bidai hoietako batean Añorgan
izan zen, askotan bezala, Joxe Mari Aranalde
Añorgako apaiz eta bertsozale sutsuari esker.

Helduen bertsoeskolak ere tinko eutsi dio ikas
turte berezi honi. Gutxi gehiago astero bildu
dira bertsotarako, itxialdian online bidez, eta
baita elkarrekin saioetara joateko ere. Kide
berriak batu zaizkie eta hurrengo urtean ere
bide horretatik jarraitzea gustatuko litzaieke,
beraz, anima zaitezte!

Erroturik jarraitzen du bertsozaletasunak
orain
dik ere, hainbat ekimenetan presente
dago eta. Itxialdiak sortu dituen arazoak arazo
Unai Gaztelumendi Arandiak gidatzen duen
gaztetxoen bertsoeskolak indar handia hartu
du eta astero biltzen ibili dira dozena bat nes
ka mutil. Lehengo urtean festetan egindako
emanaldian erakutsi zuten gisan gogotsu eta
bikain ari dira, talde giro ederrean.

60ko hamarkadatik hona egoera sozial, poli
tiko zein kulturala erabat aldatu den honetan,
bertsozaletasunak eta euskara ardatz duen
kultur jardunak zutik dirau Añorgan, gazte
txoenek bermatzen baitute etenik gabeko ha
riak hitzak josten jarraitu ditzan. Eta hala izan
bedi!

Ikasturte hasieran Gipuzkoako Bertsolari
Txapelketa gertutik jarraitu zuten bertsokide
eta lagunei babesa eskainiz, bertan diztiratsu
aritu baitziren Asier Azpiroz Iztueta, eta Unai
eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Azken honek
txapelketa bikainari amaiera ezinhobea eman
zion bere bigarren txapela jantziz, bertsokera
zorrotz eta zoragarria erakutsiz, hitzen jostun
bikaina dela berretsiz.

AÑOR
GAKO
ERAGI
LEAK
>>

33

akke
Amasorrain
Amasorrain

2008ko ikasleek ere amaiera duina izan dute Amassorrainen

2

020ko martxoaren erdialdera bidali
gintuzten denok etxera, eta ostegun
arratsalde batean antolatu behar
izan genuen ditsosozko konfina
mentuan nola lan egin behar izango
genuen. Ikasleen motxilak liburuz bete, email,
drive eta 11 aplikaziok nola funtzionatzen zu
ten arratsalde batean azaldu eta… abentura bi
dean jarri ginen. Hasiera batean 15 egun iraun
behar zuenak hiru hilabete eta erdiko prozesu
luze nekagarri eta ahaztezin batean bihurtu
da.
Ikastetxe orok dauka bere ikasleek lehen
hezkuntzako etapa amaitzean egiten den
festa edo ekintza berezi bat, Amassorrainen
6. mailako ikasleek egiten duten antzerkia
izan da urteetan zehar ekintza berezi hori.
Ikasleentzat oso berezia da antzekia, eta
bertan jasotzen zituzten txalo oihu eta bero
tasun gabe ikasleak geratzea onartezina zen.
Konfinamentua aurrera zioan eta etxetik
irten ezinda jarraitzen genuen. Aste santua
hasi aurretik jada, bagenekien ikasleak ez zi
rela ikastetxera itzuliko. Hau atsekabea zu
tena ikasleek, malkoren bat ere urreratu zen
bideodei hartan. Burua baina bihotz gehi
agorekin bi irakasleren begiradak gurutza
tu ziren eta esaldi bakarra atera zitzaigun
bioi aldi berean. ZERBAIT EGIN BEHARKO
DUGU!!!
Etxetik irten ezinda geunden eta muga hori
kontuan hartuta ideia bila hasi ginen. Hone
lakoetan egungo gizarte teknologiko hone
tan google jainkoari laguntza eskatzen zaio
eta guk ere berdina egin genuen. Monolo
goak, etxe antzerkiak… 11 hitz ezberdinen bi
laketa egin ostean Aizpea Goenaren monolo
goak liburuarekin topo egin genuen. Liburua
egokia zen edo ez jakiterik ez zegoen eta be
rarekin kontaktuan jarri ginen gure arazoa
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zein zen jakiteko, zer egitea gustatuko litzai
gukeen eta ea zein aukera izan genitzakeen
galdetuz. Aizpearen erantzuna oso positiboa
izan zen eta zenbait aukera proposatu zizki
gun gainera. Zorioneko email haren amaie
ran hotel batean gertatzen zen istorio bat
egitea posible izan zitekeela aipatu zigun.
Hotelaren ideia baliagarria izan zitekeela
pentsatuta lanean hasi ginen. Egoera kon
tuan izanda, garbi zegoen pelikula bat egin
behar zela. Logikoena laburmetrailtxo bat
egitea zen, non ikasle denek parte hartuko
zuten. Bakoitzak bere etxean grabatu eta bi
deoak lotu. Nahiko sinplea zirudien.
Hasi ginen gidoia idazten eta kanpoko la
guntza pittin batekin gidoia osatzen gin
doazen. Esan daiteke konfinamenduak
eragindako petralkeria denak ahaztarazten
zizkigula egunean ordu batzuetan gidoia
idaztearen lanak eta emozioak hartuta, gero
eta handiagoa zen testua. Hori lanak amaie
ra emateko…
Ideia bageneukan eta gidoia ere erdi molda
tua, guraso eta ikasleekin kontaktuan jarri
ginen bien parte hartzea beharrezkoa izan
baita ekintza hau aurrera eramateko. Ikas
leek aktore lanak egin behar zituzten baina
gurasoek grabaketak, mozorroak eta hamai
ka gauza prestatu behar izan zituzten. Eta
ezin ahaztu etxean sartuta jarraitzen genue
la.
Ikasle, irakasle eta gurasoek elkarlanean egin
dugun ekintza izan da, hiru eragileak izan
dira ezinbesteko filmea aurrera ateratzeko,
eta hiru hankako mahai horrek zutik man
tentzeko elkarlana behar izan zuen. Kasting
txiki bat ere egin genuen ea ikasle bakoitzari
egokituriko pertsonaiaren karakterizazioa
egokia zen, ea bideoak ongi iristen zitzaizki

akke
amasorrain

gun… Dena ezin hobe atera zen eta “Sagarpe
Hotela” filmea izan den elur bola geldiezina
zen jada, aldapan behera gero eta handia
goa.
Maiatzak 16 iritsi eta lehen grabaketa egu
na heldu zen. Zein erraza dirudien bideo
bat grabatu eta whatsapez bidaltzea… baina
errodaje honetan horizontalean beharrean
bertikalean grabatutako bideoak, gaizki
esandako esaldiak... arazoak hamaika izan
dira baina soluzioak beti hamabi. Aurre
ra joan ziren grabaketa egunak eta 20 egu
nean grabaketa denak amaituta geneuzkan.
Hemen, ezin dugu aipatu gabe utzi, guraso
eta ikasleek izaniko pazientzia, bi irakasle
perfekzionisten eskaera amaigabeekin. ETA
ORAIN MUNTAIA!!! Orotara 300 bat bideo
irudi eta audio lotu behar genituen, Añorgan
gertaturiko fikziozko istorio bat kontatzeko.
Non sartu gara!!!
Ordu batetik gorako filma erdi montatua ge
nuen, eta deseskaladako fase guztien artean
buruhauste berri bat. Nola egin filmaren au
rre-estrenaldia eta ikasleen agur ekitaldia?
Garbi genuen ekintza bereziren bat egin be
har zela. Guraso elkarte eta zuzendaritzan
baimenak eskatu eta hauen erantzuna ere
oso positiboa izan zen. Gero eta handiagoa
bihurtzen ari zen 10 minutuko bideo bat
izan behar zuen ideia xelebre hura.
Santi Cuartangorekin kontaktuan jarri
eta genuen ideia azaldu eta hau ere gure
emozioekin kutsatu eta jada handiegia so
matzen zen emanaldia oraindik eta handia
goa egin zen. Santiren ideia eta laguntzari

esker benetako filme baten aurre-estrenal
dia egin genuen Amassorrain Ikastolan.
Ikasle, irakasle eta gurasoek bazuten egini
koaren emaitza ikusteko gogoa baina whats
app bidez partekaturiko pare bat trailerren
ostean gogo hura irriki bizi batean bilakatu
zen. Ez zen berehala iritsi ekainaren 22a.
Añorgatarren artean ere trailerren bat bo
lo-bolo ibili dela iritsi zen gure belarrietara.
Ekainak 22. Iluntzeko 20:30ak. Zabaldu dira
ikastolako frontoiko ateak. Alfonbra gorri
batek photocall batera zuzentzen zintuen
eta 3 lamparez argiztaturik beso bat adina
luze zen kamera batekin argazki bat bes
tearen atzetik. Esmokinen bat ere bazen
tartean eta takoi altuko zapatak ere bai.
Oroigarriak banatu, bokadillo bat afaldu
eta filma amaitzean… ikastolako frontoian
entzun zen txalo zaparradak inbidi ederra
sortuko lioke Vigo Mortensen aurtengo Do
nostia sariko irabazleari.
Hitz hauekin amaitzeko ikastetxeko irakas
leei, zuzendaritza taldeari, gurasoei eta
Santi Cuartangori eskerrik beroenak ema
tea besterik ez zaigu geratzen, beraiei esker
Sagarpe Hotela filma aurrera atera baita eta
2008ko ikasleek amaiera duin bat izan dute
beraien ikastolako ibilbidean.
Pelikula ikastolako web orrian eskegita
egongo da.
https://amassorrainikastola.hezkuntza.net/
es/inicio
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Belartza Goikoa. Harri
metaketa ilegala
zabortegi klandestinoa
bilakatuta

L

au urte baino gehiago dira Belartza
Goiko harri-isurketa ilegala egin ze
netik (2016).

Lekuan emandako natura eta pai
saia txikizioari gehituz, lau urtez
Donostiako Udalaren inakzioak abandona
tutako gune honetan, isurketa klandesti
noak ugaritzen ari dira. Lehen belardi, baso

eta errekasto ziren lekuan, orain 11 metroko
altuera eta 4 futbol-zelairen zabalera duen
harri-betelana dago, eta, bertan, zabor-pi
laketa eta isurketa ilegalak egunetik egune
ra ari dira azaltzen.
Belartza Goia egun bere pilaketa aurreko
egoerara bueltatuta egon zen BELARTZA-2
GEDITU PLATAFORMA, HARITZALDE NA
TURAZALEEN ELKARTEAren bitartez Eus
kadiko Auzitegi Nagusira eramandako eta
irabazitako auzia ezkeroztik.
Urtebete beranduago, ekainaren 25ean, Do
nostiako Udalbatzak mozio bitartez aproba
tu zuen Donostiako Gebernuari zuzendu
tako eskaria, non Belartza Goikoko gunean
betearazpen subsidiarioari ekin eta kalte
tutako gunearen lehengoratzea gauzatzeko
tramitazioa hasteko eskatu den.
Jarrera hartze politiko hau oso berandu
badator ere, BELARTZA 2 GELDITU PLA
TAFORMAK Udalari 2016 urtetik eskatzen
dioanarekin bat dator, orain ingurumen
lehengoratzea jaso behar duen gune natu
ralean VUSA enpresaren isurketa ilegalaen
salaketa hasi zuenean.
2016. urteko udaberrian, Belartza Goikoan,
gaur Mercadona eta Mc Donalds kokatzen
diren harrobiko indusketako
120.000 m3
gorako harri eta hondakin-betelan ilegala
eman zen, lizentziarik gabekoa. Bizilagun
eta talde ekologisten salaketen gainetik, Do
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nostiako Udalak 4 hektareako isurketa lega
lizatzeko obra-baimena eman zuen. Baimen
horren ilegalitatearen jakitun, Haritzalde
elkarteak auzitegietara jo behar izan zuen
Udalaren babesik gabe, eta arrazoia eman
zitzaien 219/2019 EAEANak 2019ko ekaina
ren 26an ateratako epaian.
Donostiako Udala epaitza eta edukinaren
jakinaren gainean dago data hartatik: VU
SAri (Valeriano Urrutikoetxea S. A.) obra
ilegalaren ardura leporatzen zaio, eta Do
nostiako Udalari, berriz, obra-baimena ile
galaren ardura.
Baldintzarik gabe bete beharreko mandatu
judiziala ez zen bete, nahiz eta Auzitegi Na
gusiak gunearen berreskurapena gauzatzeko
2 hilabeteko luza ezineko epea ezarri 2019
urtean. Aitzakiarik gabe judizialki izenda
tutako epe horren ez betetzeak, ez du zeri
kusirik Donostiako Udalak eta VUSAk bere
artean enpresak lizentzia ilegalaren edukia
bete ez izanagatik duten lehian.
Betearazpen subsidiariora exekuzio ordena
betetzen ez duen arduraduna ordezkatzen
duen baliabide hersatzailea da, behartu
takoa Donostiako udala da kasu honetan.
BELARTZA 2 GELDITU PLATAFORMAk nahi
du erabaki politiko horren jarraipenean, be
tearazpen subsidiarioa berehala aktibatu
dadin, Udalak horretarako dituen usteka
beko aurrekontuak erabiliz. Plataformak
aldarrikatu du Udalak kaltetutako gunea be
rreskuratzeko Birsorkuntza Proiektua bere
hala eta atzerapenik gabe enkargatu dezala;
beraz, eta, epaiak esaten duenaren arabe
ra, lekua makroisurketa ilegalaren aurreko
egoera naturalera bueltatu behar da.
Bertatik gauzatzen diren gastuak enpresa
arau hausleari leporatu dakiozkela jakinda
edota terrenuen enbargura ere jo daitekela
jakitun, Haritzaldek gunearen birklasifi
kazioa eta ondoko bere balio ekologiko eta
naturalak direla, Belartza Goikoa babes ur
banisitikoa duen Unanue Landa Parkean sar
dadin eskatzen dio Udalari.
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Ertizka otxotea
Urteak urte
eztarria fresko

A

urreko batean Añorgako andere
batekin egin nuen topo autobu
sean, eta azken aldian Añorgan
gutxi ibiliko nintzela esan zidan.
Ni berriz, astelehenero Otxotea
rekin entseatzera etortzen nintzela erantzun
nion. “Hara, baina oraindik abesten al duzue?”
esan ostean lur jota geratu nintzen. Guztiz gal
duta zuen gure arrastoa.
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56 urte jardunean daramatzagula azaldu nion,
nahiz eta egia den erritmoa jaitsi dugula. Hala
eta guztiz ere, Ergobiko Gurutzeta sagardote
gian hiru emanaldi egin ditugu, eta Antiguako
Istingorra Elkartean ere bazkari batean izan gi
nen, euren pilota txapelketaren finala ospatzen.
Donibane Garaziko elizan kontzertu eder bat
eman genuen ere, bertako Herriko Etxeak gon

eragileak
Ertizka otxotea
bidatuta.
Errenteriako Otxote Topaketen 6.edizioan par
te hartu genuen eta, elkartekideon bazkariaren
ondoren, Niessen auditorioan kontzertua eman
genuen Otxote guztiekin batera.
Urretxuko XXXI. Musika zikloan emanaldi bi
kaina egin genuen, eta baita Txofre plazan, au
zoko danborradaren 25.urteurrena ospatzeko
ekitaldian ere..
Eta esanguratsuena, Donostiako Kaputxinoen
Elizan, XXII. Aita Donostia Aste Musikalean
emandako ekitaldia, 2019ko Ekainaren 5ekoa
izan zen. Azken honetan errepertorio berri
tzaile bat interpretatu genuen, nazioarteko
hainbat estilotako abestiak ikasi, gure euskal
folklore aberatsa ahaztu gabe. Myriam Ulangak
pianoz lagundutako kontzertua izan zen. Lana

nekez egin genuen. Eta, apal itxuran ibili gabe,
arrakasta erabatekoa izan zen. Kultur aste ho
netan izan diren abesbatzarik entzutetsuenen
mailan izan ginen eta.
Gerora, proiektuak baino ez ditugu izan: sagar
dotegi garaia, San Telmo museoan turistei on
gietorria ematea, Donostiako Udaletxeko areto
nagusiko kontzertuan –Ateneo Guipuzcoanok
antolatua- Añorgako Ertizka Otxotea bertan ere
izan behar zen, baina tamalez Coronavirusak
galarazi zigun. Noiz arte iraungo ote du honek?
Nork daki. Baina gure 56.urteurrenean, bizirik
diraugu.
Aukera hau baliatuz añorgatar guztiei agur bero
bat bidali nahi dizuegu, eta Karmengo jai haue
tan zoriontsu izan zaitezen opa dizuegu.
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EUSKARA TALDEA
Euskarak ez dauka birusik
Egia da egoera ez dela nahi genukeena, baina okerrago egon gintezke
eta hobetzeko gogotsu gaude. Aldaketak norbanakotik hasten dira eta
poliki-poliki ingurukoen kontzientzietan eragiteko indarra izan dezakegu.
Horregatik, baikor eta indartsu, datorren ikasturte oparoa baliatu nahi dugu
Añorga euskalduna elikatzeko.

I
ere.

ritsi dira Añorgako festak! Konturatu or
duko, Karmenak bertan dira. Pasatu da
urtebete eta ikasturteari buruzko hausnar
keta egiteko garaia dugu, baita hurrengo
urteko erronkak finkatu eta haiei heltzekoa

Kurtsoa ilusio handiarekin hasi genuen. Añor
gatar mordoa bildu ginen auzoko hizkuntzaohituretan eragin eta 2020. urteko Euskaraldia
antolatzeko asmoz. Alabaina, arlo guztietan
gertatu bezala, euskarak ere egoera berezia
jasan behar izan du azken hilabeteotan, eta
ukaezina da konfinamenduak eragin zuzena
izan duela gure antolaketan. Hori gutxi balitz
bezala, zoritxarrez, hizkuntza-ohiturak ere as
tindu ditu. Ez gara geldirik gelditu, ordea.
Alde batetik, itxialdian zehar, haur eta nerabe
askori euskaraz normalta
sunez jarraitzeko aukerak
murriztu
zitzaizkien.
Horri aurre egin ahal iza
teko, Añorgako zaint
za-sareak etxerako
lanen laguntza eta
mintzapraktika zerbit
zua eskaini zuen. Aupa
zuek!
Bestetik,
aisial
diari dagokionez,
badakigu
plata
forma erraldoien
eskaintza parekat
zea ezinezkoa dela.
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Hala ere, ba al zenekien, sarea haur, gazte zein
helduentzako euskarazko edukiz josita dagoe
la? Itxialdiak sareko baliabideak deskubritzeko
aukera eman digu. Horrez gain, etxekoekin eta
etxetik ditugun harremanetan zein hizkun
tzetan aritzen garen pentsatzeko parada ere
eskaini digu; deskubritzeko, jolasteko, hase
rretzeko…
Egia da egoera ez dela nahi genukeena, baina
okerrago egon gintezke eta hobetzeko gogotsu
gaude. Aldaketak norbanakotik hasten dira eta
poliki-poliki ingurukoen kontzientzietan era
giteko indarra izan dezakegu. Horregatik, bai
kor eta indartsu, datorren ikasturte oparoa ba
liatu nahi dugu Añorga euskalduna elikatzeko.
Bi hitzordu garrantzitsu ditugu:

BIGARREN EUSKARALDIA
Lehenengo Euskaraldia 2018.urtean egin zen,
“Euskaraldia: 11 egun euskaraz” lelopean. Hel
buru nagusia herritarren (helduen) hizkun
tza-ohiturak aldatu eta euskaren erabilera
handitzea izan zen. Fokua norbanakoarengan
jarri eta gutxieneko baldintza ulertzeko gaita
suna ezarri zen; batzuk Belarriprest, besteak,
Ahobizi. Añorgan parte-hartze zabala lortu
genuen eta ariketa honek hausnartzeko, par
tekatzeko, kontzientziatzeko eta ikasteko balio
izan zigun.
Bigarren Euskaraldia 2020ko azaroaren 11tik
abenduaren 4ra izango da. Aldaketa nagusia

eragileak

EUSKARA TALDEA

zera da: entitatek, enpresek, elkarteek, ko
mertzioek, taldeek… (ariguneek) izena-emate
ko aukera dutela. Gure auzoa aktiboa eta ani
tza da, beraz, ariketa horretan parte hartzera
gonbidatzen zaituztegu. Finean, denok (den
da, kirol-talde, guraso elkarte, ikastola, jubi
latu-talde…) elkarrekin egiten baitugu Añorga
euskaldun; denok dugulako horren ardura.

KORRIKA 22
22. Korrika Donostian amaituko da. Hori dela
eta, añorgatarrok ibilbidearen bukaera ber
tatik bertara bizitzeko aukera izango dugu.
Azken kilometroetan parte-hartzeko aukera
ez da askotan izaten, hortaz, anima zaitezte.
Ekin, eragin eta eginarazi. Ekin KORRIKAri
Añorga euskalduna nahi dugulako! Añorgan
euskaraz bizi nahi dugulako!
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Fires
5 urte
eta aurrera

U

rte gazi gozoa izan dugu aurten
goa. Udako erritmo zoroen ondo
ren, irailean, ilusio handiarekin
ekin genion “ikasturte” berriari,
batez ere, Fireseko bosgarren ur
teurrena zetorrelako. Nork esango zigun bost
urte iraungo zituela Añorga-Txikiko Lantegi
berreskuratuak!
Bost urte hauek etengabeko mugimenduan
izan dira: espazioa atontzen eta gure beha
rretara moldatzen, proiektu berriak sor
tzen, beste batzuk desegiten, kide batzuk
agurtzen, kide berriak batzen… Hamaika
izan dira bost urte horietan zehar Firesen
aurrera eramandako proiektuak: altzarien
zaharberritzea, forja, egurrezko futboli
nak egiteko tailerra, baratza, liburutegia
eta ikasgelak, Wi-Fi, korreo elektroniko
sare eta intranet autogestionatua, artisten
txokoa, haurrentzako gunea, doako piano
klaseak, Hartzan Hortzeoken kontserbak,
sendabelar eta garagardo autogestionatuen
eta erosketa kolektiboen taldeak, joskuntza
tailerra, bizikletak konpontzeko tailerra…
Eta asko izan dira autogestiorako garatu
diren erremintak! Finean, Firesen jada bost
urte daramatzagu sistema kapitalista, kolo
nial eta heteropatriarkalak birproduzitzen
dituen logika zapaltzailetik aldentzen diren
praktikak aurrera eramaten saiatzen.
Aurten ere, autogestioa eta elkar zaintza
oinarri, gogoz ekin genion lanari Lantegi
Berreskuratuan. Baratzerako hazitegiak
prestatu ditugu, kotxeak konpontzeko tai
lerra egokitu eta materialez hornitu dugu,
zurgintza tailerra moldatu, serigrafia tai
lerra tokiz aldatu dugu, gimnasio bat sortu
dugu... Hasierako azoketatik urtaroetako
jaialdietara pasa gara, eta ez dira falta izan
Fireseko antzerki taldearen antzezlanak,
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hitzaldi zein proiekzioak, tailerrak, sor
kuntzarako espazioak, otordu beganoak…
Etxebizitza proiektuari dagokionez, aur
ten lehen aldiz, kale egoeran zeuden gazte
batzuk etorri dira Firesera bizitzera. Sis
tema kapitalistak eta haren eskutik doazen
gobernuek sostengatzen dute kalean bizi
den jendearen bazterketa. Horren aurrean,
Firesen, gure baliabide materialak eskai
ni dizkiegu. Horrekin lotuta, kanpoko al
dean zegoen garbitegia berriz martxan jarri
dugu, behar sozial horri erantzuteko. Eta
ezin aipatu gabe utzi Firesekin batera jaio
ziren eta gaur egun arte dirauten proiek
tuak, hala nola, Fireseko antzerki taldea,
doako denda, Hartzan Hortzeok kolekti
boaren okindegia, sagar zuku eta sagardoa
egiteko SagarOndu ekoizpen kolektiboaren
taldea, informatika gunea, sukalde kolekti
boa, metalen tailerra…
Baina sistemaren aurka joatea ez da erraza
eta aurten ez dira gutxi izan bidean aurkitu
ditugun oztopoak. Neguarekin batera argi
mozketak iritsi ziren, Iberdrolaren eskutik,
eta gure jarduna asko zaildu zuten. Dena
den, Fireseko kideok ez genuen ilusioa gal
du eta oztopatutako proiektuak berriz mar
txan jarri ahal izateko alternatibak bilatu
genituen. Besteak beste, eguzki panelak eta
tximinia instalatu genituen. Ezin aipatu
gabe utzi, garai ilun horietan Auzo Elkar
teak eskainitako laguntza eta interesa, bai
ta auzokide ezberdinek eskainitako mate
rial edo laguntza pertsonala ere. Gora zuek!
Beste eraso batzuk ere jasan ditugu, gor
batadun putreen eta polizien presentzia,
desalojo saiakera bortitza konfinamendu
erdian, poliziak egindako lapurreta eta
miaketa... Hain zuzen ere, Udala eta Gai
lur Talde SL-ren proiektuak aurrera jarrai

eragileak
fires
tzen du eta baita, Gailur Talde SL enpresak
gure kontra hasitako prozedura judiziala
ere. Dakizuen bezala, enpresa horrek eta
Donostiako Udaletxeak 250 etxebizitza
egin nahi ditu Fires dagoen tokian. Horre
la, gentrifikazioaren ondorioz zentrotik
kanporatutako bizilagunak periferian sartu
nahi dituzte, hiria turista eta burgesentzat
erreserbatuz. Jada añorgatar gazte askok
bertan emantzipatzeko zailtasun handiak
badituzte ere, proiektua ez da inolaz ere
añorgatarren beharretatik abiatzen. Inpor
ta zaien gauza bakarra are eta etekin eko
nomiko gehien ateratzea da. Ez da inongo
momentuetan bertako bizilagunon iritzia
kontuan hartu, nahiz eta proiektuak on

timatzea baino ez dute bilatzen eta edoze
ren gainetik pasatzeko prest daude!

dorio zuzenak dituen añorgatarrentzat,
besteak beste, herri izaeraren galera area
gotzea, aparkatzeko arazoak, jada eskasak
diren zerbitzuen kolapsoa… Firesen ka
suan, makroproiektuak arriskuan jartzen
du Lantegi Berreskuratuaren biziraupena.
Horren isla dira konfinamenduan bizi berri
ditugun erasoak! Bitartean, enpresa erai
kitzaileak eta PNVk bere aurpegia zuritzen
saiatzen dira joko zikinen bidez. Adibidez,
derrigorrez babes sozialekoak izan behar
diren etxeen proportzioaren zati bat zen
bait etxebizitza kooperatibori eskainiz. Ez
gaitzatela engainatu, haien proiektua legi

eta gurekin batera, beste askok ere. Eske
rrik asko irratsaioan parte hartu eta beste
aldean egon zineten guztiei! Azken batean,
urteurrena berezia izan zen, bai! Dena den,
bost urtetako ibilbidea ospatzeko gogoekin
gelditu ginen. Horregatik, egitarau xumea
goarekin bada ere, eta segurtasun neurriak
errespetatuz, jada sukaldeko sutan dauka
gu Firesen bosgarren urteurrena ospatzeko
egitaraua! Beraz, hartu agenda eta gorde
hurrengo data: uztailak 17, 18 eta 19!! Bertan
elkar ikustea espero dugu!

Firesen urteurrena konfinamenduaren er
dian iritsi zen eta beste ekimen asko beza
la, jada lotuak genituen jarduera anitzak,
autogestioarekin lotutako hainbat tailer,
kontzertu, jatorduak… bertan behera geldi
tu behar izan ziren. Hala ere, muga fisikoen
gainetik, nolabait elkartzea eta urteurre
na ospatzea lortu genuen; uhinen bitartez
elkartu ginen egun osoko irratsaio batean.
Kolaboratzaile asko izan genituen: auzo
elkartea, auzoko presoen senideak, Belartza
2 gelditu plataformako kideak, kolabora
tzaile autonomoak… Primeran pasa genuen

Fires Lantegi berreskuratua
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gazte asanblada
30 Urte
auzoa ehuntzen
Añorga zaharra gaztetzen 30 urte betetzen ditugun honetan, zinearen txoko
ilun honetatik urteko balorazioa idazten ari gara. Ez da ahuntzaren gau
erdiko eztula gure jarduna, Añorga herritik eta herriarentzat eraikitzen
jarraitzen dugu eta. Autogestioa eta borroka ardatz hartuta gazte
komunitate konprometitu bat sortzeko tresna gara eta beste 30 urtez

44

eragileak

gazte asanblada

G

aztetxeak eta gune autogestiona
tuak gizartea eraldatzeko espa
zio garrantzitsu bezala ulertzeaz
gain, borrokarako grina puri pu
rian duten gazte ezberdinen topa
leku dira, eta gurea ere horrela ulertzen dugu.
Gazte komunitate sendo bat artikulatu eta
dena aldatzeko norabidean lan egiteko prest
dauden geroz eta gazte gehiago biltzen gara
zine zaharraren izkina honetan. 30 urte bete
ditugun urte hau berezia izan da guztiontzat.
Aski ezaguna den Covid 19aren ondorioz, gure
jarduna, beste eragile askorena bezalaxe, eta
30. urteurrenaren ospakizuna ere bertan be
hera utzi behar izan dugula hilabete luzez.
Ikasturtea udako geldialdiaren ondoren hasi
genuen, ekintza ezberdinak antolatuz. Gure
agendan, berritasun ezberdinak zein iada
aski ezagunak diren ekintzak burutu ditugu.
Hilabeteko bigarren ostiralero ilunabarrean
egiten ditugun kontzertu mutturekin aurrera
jarraitu dugu kurtso honetan zehar. Iraileilean
Biren bikote ondarrutarrarekin gozatu genuen
eta ondoren, Maialen Aristegi, Mikel Karton
eta errefusak eta Amaia Etxeberria eta Naia
Iturrioz musikariak pasa ziren gure txokotik.
Martxoaren 13an Goiatzen kontzertua aurrei
kusita genuen arren, egoerak hala behartuta
bertan behera utzi behar izan genuen. Urtean
zehar musika-talde ugari izan ditugu gazte
txeko oholtza gainean. Musika genero anitzak
uztartzen saiatu garelarik, talde hasi berriei
aukerak eskaini eta lagun zaharrekin egote
ko aukera izan dugularik. Gatazka, Rodeo,
Baserriko Ollaxkue Labien, Igitaia,
Gaua... nabarmendu daitezke.
Hala ere, musika eskaintza ez da
Añorgako gazte Asanbladak antola
tutako bakarra. Azaroan, Jardunal
di politikoak antolatu genituen. Bi
saioz osatutako egitarauarekin ka
pitalismoaren inguruan hausnartu
genuen, honen inguruko analisi bat
egin genuen eta borrokaren beha
rraz jardun ginen. Bigarren saioan
Azpeitiko Krisiaren Seme Alabak
proiektua ezagutzeko aukera eduki
genuen. Azaroan ere auzoko Raul

Manzanaresen Petricor liburuaren aurkezpe
naz gozatu ahal izan genuen.
Gazteak (eta ez hain gazteak) elkartu eta gure
arteko harremanetan sakontzeko Santo Tomas
egunean, goiz osoko egitaraua antolatu ge
nuen. Taloz eta txistorraz bete genituen tripak
eta zintzurra sagardoz busti.
Ezin dugu aipatu gabe utzi, etsaiak gune au
togestionatuak erasotzen jarraitzen duela. Le
hengo urtean Donostiako Kijeraren okupazioa
eta Maravillas gaztetxearen erresistentzia ere
dugarriak aipatu genituen eta aurten, Donos
tiako Kijeraren desagerpena eta Fires Lantegi
berreskuratuak zein Errotxapeako Gaztetxea
bezalako espazioek jasandako erasoak sala
tzeko erabili nahi dugu aurten espazio hau.
Erresistentzia eraginkorra izateko elkartasuna
saretzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu eta
horretarako pausoak ematea beharrezkoa da.
30 urte bete ditugun honetan, gogoan edu
ki nahi ditugu urte luze hauetan gazte asan
bladan lanean jardun duten kide guztiak eta
besarkadarik beroenak bidali nahi dizkiegu
auzotik hain urrun dauden Dorron eta Guru
tzi, baita Enekori, dagoen tokian dagoela gure
elkartasunik beroena doakiola! Denak etxera
ekarri arte, etenik ez!
Pixkanaka martxa hartu eta lanean hasten ari
gara, baina horretarako beharrezkoa dugu
Añorgako gazteria elkartu, urtetako lanaren
f r u i t u a k jaso eta etorkizuneko Añorga
eraikitzen jarraitzea. Osti
raleroko asanbladan par
te hartzeko deia luzatu
nahi dizugu. Zu ere beha
rrezkoa baitzara.
30 URTE AUZOA EHUN
DUZ!
AUTOGESTIOA, ELKAR
TASUNA ETA BORROKA!
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Iragana eta
etorkizuna eskutik
Jaio Antiguoko “Txapaldegin” jaio bazen ere, oso txikitan etorri zen auzora
eta bertan bizi izan zituen, Errekalden lehenik eta fabrika ondoko Etxe
Handian gero, gerra aurreko lehen bederatzi urteak. Gerra ondorengo giro
estu eta gaiztoan egin zituen gero, jada neska koskorra zela, helduarorainoko
urteak.

M

aila intimoago edo barne
koago batean, bazkide eta in
gurukoontzat urteko gertakari
edo bizipen gogoangarriena
lehendakari genuen Kontxi
Elizegiren heriotza izan da. Elkartearen le
hen lehendakari Evaristo Aiestaran hil zenean,
elkarteak Kontxi hautatu zuen lehendakari,
bera baitzen bazkideen artean adintsuene
takoa, izan ere, auzoaren izanaz jakin-nahia
duen elkartea izanik gurea, Kontxi zen jakin
nahi genuen hori bizien gordea izan zezakeen
bazkidea.
Eta orain, Kontxi joan zaigularik, galdetu egin
nahi izan diogu geure buruari, zerk bultzatuko
zuen Kontxi gure elkartera arrimatzera eta gure
lana bultzatzera? Eta ohartzen gara, lehenik eta
behin, bizitza ia guztia Añorgan egin eta, era
batean edo bestean, Añorgako gizarte ekitaldi
eta jardun askorekin lotuta bizi izan zela.
Jaio Antiguoko “Txapaldegin” jaio bazen ere, oso
txikitan etorri zen auzora eta bertan bizi izan
zituen, Errekalden lehenik eta fabrika ondoko
Etxe Handian gero, gerra aurreko lehen be
deratzi urteak. Gerra ondorengo giro estu eta
gaiztoan egin zituen gero, jada neska koskorra
zela, helduarorainoko urteak.
Ahizpa Maria Doloresekin batera oihal eta arro
pa saltegi txiki bat izan zuen Etxe Handiaren
barne plazako kantoian letra larriaz idatzitako
TEJIDOS errotulupeko lokal txiki batean. Sal
mentatik ateratzen zutena nahikoa ez eta eu
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ritakoak egiten zituzten bertan. Gerora, haien
ahizpa Ana Mari eta Periko Urdangarinek Jolas
Etxearen gobernua hartu zutenean, oihalak utzi
eta ostalan ibili zen hainbat urtez bai sukaldean
eta baita zerbitzatzen ere. Ostalari eskarmentu
horrek Donostiako San Martin kalean taberna
bat hartu eta berau gobernatzera eraman zuen,
lehen bezala ahizparekin lankidetzan, eta egu
neroko menuetan izen eta ospe handiko jatetxe
izatera ailegatzearen meritua izan zuten.
Baina lan mundu horrez gaineko Kontxiren
bizi-munduan Añorgak leku handia izan zuen
beti, bai gaztetan eta baita helduaroan ere. Za
hartzarora ailegatuta, etxea Donostian izanda
ere, Añorgan gauzatu zituen bere zaletasun,
sinesmen eta harreman bizipen asko, eta beti
erakutsi zuen bere nongotasunari lotuta bizi
tzeko gogoa.
Añorgari lotuta eta urtetsua. Hori zen gure
lehendakariaren profila eta ohartzen gara ha
lakoxea dela gure bazkide eta lagun gehienena
ere. Galdetzen diogu orduan geure buruari ez
ote garen nostalgia hutsez lehengo garaiak bir
gogoratzearen kontsolamendua behar duten
pertsona zaharkitu batzuk besterik. Akaso, nos
talgia baino motibo jasoago bat dugula pentsa
dezakegu eta historia jasotzen ari garela, histo
ria dokumentatzen ari garela pentsa genezake.
Pentsa genezake...
Baina ez digu axola handiegirik zer garenari
buruzko definizioak. Garenak gara, eta egi
ten duguna gustatzen zaigulako egiten dugu.

eragileak
gorga

Gustatzen zaigulako eta uste dugulako atzera
begiratu gabe ziztu bizian doan mundu hone
tan ona dela inork albora edo atzera erreparatu
nahi duenerako heldulekuak eskaintzea. Gaz

terik ez dagoela gure artean? Ez da arazoa. Ez
goaz haien bila. Pozik txoratzen jartzen gara
gazteak, konturen bat tarteko, haiek arrimatzen
direnean gure bila.
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Gurasoak ere
mugimenduan
Gorgainetik, Amassorrain Ikastolako guraso elkartetik, hainbat ekintza
gauzatzen ditugu ikasturtean zehar, ia denak ikasturtetik ikasturtera
errepikatzen direnak

G

orgainetik, Amassorrain Ikasto
lako guraso elkartetik, hainbat
ekintza gauzatzen ditugu ikastur
tean zehar, ia denak ikasturtetik
ikasturtera errepikatzen direnak:
gure seme-alaben ekintza extra-eskolarren an
tolaketa (eskola kirola, antzerkia, eskulanak,
musika, bertsolaritza, pilota…), ikastolako
jaialdiak, uda-txokoak, ikastolaren beharretan
laguntza, …
Añorgako eragile ezberdinekin ere lankidetzan
aritzen gara eta proiektu ezberdinak aurrera
ateratzen ditugu. Horrela, adibidez atera zen,
AKKErekin lankidetzan, ikastolan eguerditan
eskupilota ikastaroa emateko proiektua orain
bi urte.
Bilerak hilabeteko azken asteartean egiten
ditugu eta nahi duen guraso orok har dezake
parte, bilera irekiak baitira.
Ikasturte berezi eta historiko honetan au
rreikusita genituen bi proiektu edo ideien in
guruko egoera zein den azaldu nahi dugu. Alde
batetik, haur eskolako obrak bukatu dira eta
oso ongi gelditu da ikastolako txikien gunea,
lanerako eta haurren garapenerako instalazio
polita eta egokia bihurtuz. Bestetik, ikasturte
bukaeran amaiera gisa afari herrikoi bat anto
latu nahi genuen, garai batean egiten zenaren
antzera, baina pandemia dela eta ezin izan
dugu burutu. Datorren urterako utziko dugu
afariaren ideia.
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Bukatzeko, aipatu nahi dugu beti bezala jarrai
tuko dugula tinko lanean gure haurren hobe
beharren alde eta gonbidapena luzatu nahi di
zuegu bide honetan lagundu nahi duzuen gu
rasoei lan horretan parte hartzera..
Aupa Añorga!!

eragileak
gorgaIN
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Bisitariak

U

stegabean eta ixilean, mundu za
ratatsu honetara, ikusi ezin du
gun pizti imajinaezin bat azaldu
zaigu COVID edo coronabirus
izenekoa, mundu osoko herri eta
gizarteak, aurrekoiak izan ala ez, hankaz gora
jarri gaituena.
Mundu globalizatu honetan, nagusiak bezala
ezagutzen ditugun ardatzek (ekonomia, lan
tegiak, hezkuntza, politika, osasuna, kirola eta
abar), birusari aurre egiteko neurri oso latzak
jarri ondoren, elbarritasun astunez jota geratu
dira.
Jubilatuok ere, birusaren aurreran ditugun
berezitasunak kontuan izanik, gure aktibitate
guztiak bertan behera utzi behar izan ditugu,
gizarte guztiak bezala.
Lehenengo deseskalada faseak pasa ditugu,
itxaropenari helduz eta prebentzio neurriak
ondo beteaz. Etorkizuna geurea da, EUTSI!
Como después de la tormenta viene la calma,
después del confinamiento por la pandemia
vienen los claros, suben los ánimos y nos va
mos viendo nuevamente. Aprovecharemos la
revista Añorga para exponer brevemente algu
nos temas de interés de este último año.
El día grande del jubilado, se celebró el día 7 de
Julio del 2019 con un denso programa. Como
todos los años se da inicio con la misa por los
fallecidos en el año, siguiendo con el brillante
concierto del coro, y como acto central la comi
da en la casa de Cultura Antxon Ayestaran, con
la entrega de obsequios a los socios jubilados
que cumplen 80 años (cinco) y 85 años (nueve)
en el año en curso. Finalizando el día con la
actuación en el frontón del grupo añorgatarra
Arkaitz añorgako dantzariak.
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Mención especial a dos socias centenarias:
Juani Lizaso y M.ª Cruz Urdangarin. Este año
también homenajearemos a otra centenaria,
Felisa Gainzarain. ZORIONAK nuevamente.
En el capítulo de excursiones y viajes, en el re
cuerdo quedarán las salidas del otoño del 2019
al Baztan (Zugarramurdi y Elizondo), Zestoa,
y la salida de una semana a Asturias.
En otro orden de cosas, cabe destacar la Asam
blea Ordinaria de socios que se celebró el día
26 de noviembre. Como es habitual se realizó
el consiguiente repaso de actividades, aproba
ción de cuentas, diversas gestiones realizadas
y como punto quizás más importante a desta
car fue la renovación de la Junta Directiva, que
tras la presentación de candidatos y aproba
ción por parte de la asamblea quedó constitui
da de la siguiente manera:
Presidente: Santos Aranzacistroqui.
Vicepresidente: Juan Manuel Rodríguez.
Secretario: Ketxu Marañón
Tesorera: Jone Olaizola.
Vocales: Mª Mar Coll, Antonio Zulaika y Mari
txu Salaberria.
Como final indicar que tras el confinamiento
padecido y una vez concluidas las diferentes
fases de desescalada, solo hemos podido abrir
el bar y la oficina, quedando en suspenso todas
las actividades programadas para este año, en
principio hasta el mes de setiembre.
BESARKADA BAT ETA GORA AÑORGA
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GURE KABIA
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museum cementos rezola

Industriaren
ondarearen erakusgarri

2

000. urtean, Cementos Rezola fa
brikaren 150. urteurrena ospatzeko,
Añorgako auzoko eskolak bere ateak
berriz ireki zituen, museo bihurtuta.
Museum Cemento Rezola jaio zen
ondarea zabaltzeko eta loturak, konplizitateak
eta komunitatea elkar sortzeko asmoarekin.
Aurten, ospakizunetan gaude, Museum Ce
mento Rezolak 20 urte beteko ditu eta.
Zuetariko askok eta askok ezagutzen gaituzue,
elkarrekin ekimenak garatu ditugulako, edota
elkarrekin gauza asko ospatu ditugulako. Bes
te batzuekin museoko espazioak partekatzen
ditugu, gustura oso, museoa auzoaren eta bere
kulturaren parte aktiboa dela sentitzea gusta
tzen zaigu eta.
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Proiektuak, sukaldaritzan bezala, pixka
naka-pixkanaka eta denboraz, hausnarketaz
eta komunitatean prestatzen direnak gusta
tzen zaizkigu. Aurten horrelako proiektu ba
tzuk jarri ditugu martxan.
Museoa bere 20. urteurrena ospatzeko “Hiria
pentsatzen” proiektu kolaboratiboa garatzen
ari da, bakarrik egiten ez den proiektu horie
tako bat da hau, non jende askok parte hartzen
duen.
“Hiria pentsatzen” herritarrei beren hiria edo
ta auzoa eskala gizatiarrenean irudikatzera,
eta eraikuntzan eragile aktibo gisa kokatze
ra gonbidatzen zaie. Lankidetza-ariketa ere
bada, non espazio publikoa erabiltzeko modu
berriak aztertuko diren, non kultura-ekoizpe
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nak, iraunkortasunak eta gizarte-hirigintzak
hiri bizigarriagoa, hurbilagoa, jasangarriagoa
eta erresilienteagoa irudikatzeko eta sortzeko
aukera emango duten.
Horren inguruan “Añorga dirudiena baino ge
hiago da” iniziatiba izan genuen, eta auzotar
asko Ikerketa horren parte izan zineten.
Haurrak ere protagonistak izan dira “Hria
pentsatzen” proiektuan, baina haien eskalan,
jakina. Zementuzko piezekin eta birziklatu
tako materialarekin hiri bat eraikitzeko aukera
ematen diegu Haurren hiria. Haurrek eta hau
rrentzako pentsatutako hiria jaudueran.
Hilabete hauetan, Amassorrain ikastolaren
konplizitatea ere izan dugu “Hariak Sor
tzen” proiektua garatzen. Ikasleen lanari eta
elkarrizketatutako bizilagunen konplizitateari
esker proiektu hau ondare immaterialaren ba
lioa nabarmentzeko adibide gisa hartu izan da.

Ziur uztailean haurrek muntatu ohi duten
erakusketa faltan botako duzuela, baina ez
kezkatu, laster museoa berriro martxan jarriko
da eta orduan gozatu ahal izango duzue. Pixka
bat itxarotea, besterik ez dugu behar.
Dakizuenez, museoa itxita dago jendearentzat
aldi baterako, baina lanean jarraitzen dugu.
Musuem Cemento Rezola garai bakoitzeko
beharretara egokitzen dakien museo bizia da.
20. urteurrena ospatzeko eta orainaren eta
etorkizunaren erronkei erantzuteko, erakus
keta iraunkorra berritzen ari gara.
Bitartean, Karmengo jaiez gozatu. Badakigu
aurtengo jaiak ez direla iaz bezalakoak izango,
baina ziur gaude nola edo hala ospatuko ditu
zuela.
GORA KARMENGO JAIAK ETA GORA ZUEK!
LASTER ARTE!
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Erronka berriak
ñorgako Parrokian gora behe
ra nahiko handiak izan ditugu
bukatzear gauden ikastaro ho
netan. Bi arlotan izan ditugu al
daketa handienak:

KATEKESIAN
Aurten lehen urtetik sendotza bitartean 112
haur eta gaztetxo dauzkagu. Gehienak ez dira
Añorgakoak, beste parrokietatik etorriak bai
zik. Izan ere, lehengo udazkenean, hau da,
ikastaro berriaren hasieran Ibaetara eraman
nahi zituzten haurrak Añorgara ekartzea era
baki zuten gurasoek. Zergatia? Ibaetako pa
rrokoaren ideiak baino gureak gehiago gus
tatzen zitzaizkielako eta egokiagoak iruditzen
zitzaizkien beren haurren heziketarako.
Gure katekesia ebanjelioaren baloreetan oi
narritzen da batez ere, eta Ibaetan aldiz erri
toak azpimarratzen dira batik bat gurasoen
ustez. Gurasoek nahi dutena beren seme-ala
bek ebanjelioaren mezua ezagutu dezatela eta
praktikan jartzen lagun diezaietela da. Gura
soei egiten diegun predikua ere era horretakoa
izan dadila nahi dute: ebanjelio gaurkotu bat
ezagutu nahi dute eta ez orain dela hirurogei
urteko kontuak eta predikuak entzun. Eban
jelioa ere gaurkotu egin behar da, nahiz eta
mezua betikoa izan. Eta gu horretan saiatzen
gara. Bai gurasoei eta baita haurrei ere eban
jelioaren mezu gaurkotu bat transmititzen.
Balore horiek oso ulerkorrak dira: “gose nin
tzen eta jaten eman zenidan, egarri nintzen
eta edaten eman zenidan, arrotz nintzen eta
etxean hartu ninduzun. Zorionekoak bihotzez
pobre direnak, zorionekoak bakegileak, zorio
nekoak justiziaren gose eta egarri direnak...”.
Horiek dira guk lantzen ditugun baloreak eta
aldi berean Jesusen bizitza ezagutzen lagun
tzen ditugu ebanjelioko testu soilenak eta uler
korrenak erabiliz.
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Datorren ikastaroan ez dakigu nola moldatuko
garen; egoera behar bezala argitu gabe baitago
oraindik. Pandemiaren eboluzioaren arabera
ekingo diogu katekesiari.

LITURGIAN
Arlo honetan hiru esparru lantzen ditugu be
reziki:
MEZA FAMILIARRAK: hilean behin ospatzen
ditugu eta saiatzen gara meza festatxo bat bi
hurtzen. Nahiko lan txukuna egiten ari garela
uste dugu, hala diote behintzat bertan parte
hartzen duten guraso eta haurrek. Meza fes
ta bihurtzea ia mirari bat da eta gu horretan
jardutea katekesiaren parte garrantzitsuene
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tako bat dela iruditzen zaigu. Gure haur eta
gurasoek egin dezatela tarteka bederen espe
rientzia hori, senti dezatela meza ere izan dai
tekeela une atsegin eta pozgarri bat. Haurrek
gurasoekin etorri baher dute ospakizunera,
noski, pentsa ez dezaten meza pertsona zaha
rrentzat dela soilik. Askotan jendeak horrela
pentsatzen du, ia beste pertsona klaserik ez
baita joaten mezetara.
HILETAK: Martxoaren hasieraz geroztik hile
ta bakarra ospatu dugu Añorgan. Zortea izan
dugu arlo horretan. Beste parrokietan hildako
bat baino gehiago izan dira eta badakizue zer
nolako zailtasunak eduki dituzten. Ez meza
rik, ez agurrik tanatorioetan, askotan bisita
rik ere ez dute jaso herio zorian zeudenek ere.
Gure hileta ospakizunean onartzen zen elizan
%50eko aforoa egotea, beraz, 60 bat lagunek
parte hartu zuten. Zeremonia nahiko duina
eskaini genion Martin Garciari. Hirugarren fa
sean sartu garenez, gauzak asko aldatuko dira

hemendik aurrera; aforoa %75ekoa izango da.
Jakina, musukoak edo maskarak eraman be
harko ditugu denok, baina ez dugu arazo han
diegirik izango eliztar gehienak sar daitezen
gure ospakizunetan.
IGANDETAKO MEZAK: Martxoaren erdiaz ge
roztik, igandeetako mezak bertan behara utzi
genituen. Egia da mezetan parte hartu nahi zu
tenei aukerak eman zitzaizkiela telebisioaren
bitartez jarraitu ahal izateko. Euskal telebistan
edota Teledonostin esaterako. Telemezak zi
ren, baina baliagarri eta interesgarriak igan
deroko mezaren tradizioari eutsi ahal izate
ko, beste sinestedunekin harreman digitalak
izateko, beren fedea sendotzen jarraitzeko...
Lehen fasean batez ere, neurri zorrotzak hartu
behar izan genituen; bigarrenean arindu ziren
neurriak; eta hirugarren fasearen amaieran
egoera guztiz normalean hasiko ditugu gure
iganderoko mezak eta gainerako ospakizunak.
Hala espero dugu behintzat.
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Konfinamendua
konfinamenduan

Distantziaren krudeltasuna

C

ovid-19aren pandemiaren ha
sieratik, irizpide sozialek eragin
desberdinak ekarri dituzte. Du
darik gabe, presoak dira kolektibo
ahulenetako bat egoera honetan.
Alde batetik, espetxeak Covid-19aren kutsapen
nabarmeneko zentroak dira, konfinamendu
zentroak direlako, eta, kasu askotan, preso
gehiegi daudelako haietako gehienetan; beste
tik, mezu nagusia #nietxeangeratukonaiz den
garai honetan, itxialdia bikoitza da etxe hori
kartzela denean, presoen oinarrizko eskubi
deen kontrakoa da eta, finean, konfinamendu
masiboaren irizpidea hain exigentea bihurtzen
da ezen bateraezina baita askatasuna kentzen
duen zigor bat betetzearekin eta, are gehiago,
presoen beraien osasunaren aurkakoa ere izan
daiteke.
Esandako guztiagatik, kartzelak toki kaltebe
rak dira kutsapenari begira, eta, horrez gain,
kontu handiz ibili behar da bertan eskubideak
mugatzeari dagokionez. Halere, orain arte Es
petxeetako Idazkaritza Nagusiak hartu dituen
neurriak horretara bideratu dira gehienbat:
presoak ziegetan bakartzea ia egun osoan,
irteerak etetea, familiakoen bisitak eta jar
duerak bertan behera uztea…; neurri horiek,
presoen osasuna babesteko nahikoak ez izatez
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gain, haien eskubideak urratzen dituzte ze
haro. Horrexegatik, beharrezkoa da oraindik
Espetxeetako Idazkaritza Nagusiak erabakiak
hartu eta abian jartzea, gaixotasuna bolada
baterako gure artean izango dugula kontuan
hartuta, baina betiere presoen eskubideak
-dagoeneko hain murriztuak- errespetatuko
dituzten neurriak ezartzeko, edo, zentzu za
balagoan ulertuta, giza eskubideak errespeta
tuko dituztenak.
Urgentea da pandemiari aurre egiteko egiazko
neurri erreal eta eraginkorrak ezartzen has
tea, helburu hauekin: espetxeetako bizilagu
nen kopurua murriztu, askatasuna kentzeko
zigorrei alternatibak bilatu eta zuzenean kar
tzelatik atera zigor laburrak dituzten presoak
edo arrisku txikiko profilak dituztenak, bai eta
birusaren aurrean bereziki zaurigarriak dire
nak ere (65 urtez gorakoak, gaixorik daudenak,
haurdun dauden emakumeak eta kartzelan
beraiekin seme-alabak dituztenak…), hau da,
Europako osasunaren eta Giza Eskubideen ar
loko goi-agintarien gomendioekin bat datozen
neurriak. Horrez gain, Nafarroaren kasuan,
zehazki, bat gatoz eskatzearekin preso dau
den guztiek zigorra erroturik dauden tokian
bete dezatela, halaxe baitago ezarrita Espe
txeei buruzko Lege Organiko Orokorrean, eta,
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horretarako, urgentea da horiek Nafarroara
ekartzea osasun krisi honetan.
Etorkizunari begiratuz, dei egiten dugu pan
demia egoera berri hau eta populazioaren kon
finamendu masiboa aukera bat izan daitezen
gogoeta egiteko zigor sistemarako eta espetxe
politikarako bide berriez, guztiaren gainetik
osasuna, bizitza eta duintasuna jarriko dituz
ten ereduen bila.
Egungo salbuespen espetxe-politika, egunez
egun, osasun eta bizi kuota kobratzen duena.
Pandemia globalak, gaixotasunak, konfina
menduak, une gogorrak bizitzea eragin diz
kigu, batzuetan oso mingarriak izan direnak.
Azken bi hilabete luze hauek zailak izan dira
denontzat. Baina euskal preso politikoentzat,
haien familientzat eta haien lagunentzat sufri
mendu-plusa da hilabeteka kontatzen ez den
egoera honetan, urtez urte baizik, hamarka
daz hamarkada.
Hasieratik jarri genuen arreta espetxeetan eta
egoera kezkagarri baten aurrean kontzientzia
soziala pizteko lan egin dugu. Gaixotasunaren
ondorioengatik, kutsatzeko arrisku handia
gatik, bat-batean bortizki bihurtzen zen iso
lamenduagatik. Etxerat, Altsasuko Gurasoak,
Sare eta Salhaketarekin batera egindako lana
ren ondorioz, egoera hori salatu dute erakun
deek; estatu osoko dozenaka elkarterekin ere
salatu dute. Espainiako Estatuak ez die jara
monik egiten OMEk, NBEk edo torturaren
aurkako Batzordeak presaz aplikatzeko eska
tu zituzten gomendioei eta neurriei. Estatu
frantsesak, berriz, ez die aplikatu euskal preso
politikoei soilik.
Izan ere, espetxeetan, pandemiaren aurkako

neurriekin, eskubideen urraketak posizioak
aurreratu ditu. Gaixotasun larriak eta 65 urte
baino gehiago dituzten pertsonen arrisku
handia dela eta berehala atera beharko dira
espetxetik. Euskal preso politikoak berehala
hurbildu behar dira Euskal Herrira. Dagoene
ko 33 urtez irauten duen egoera hau mugagabe
luzatzen duen tanta-jariorik gabe. Guretzat
800, 1000 km-ko joan-etorriak suposatzen
duten lekualdaketak hurbiltze gisa saldu gabe.
Gure bidaietan kilometroak kentzen dituzte,
baina arriskua ez da desagertzen, zailtasunak
ez dira desagertzen eta betoa mantentzen dute
adinagatik edo gaixotasunagatik bidaiatu ezin
duten pertsonen bisitetan.
Premiazkoa da, halaber, bisitak berraktiba
tzeko behar diren neurriak hartzea. Lehena,
espetxeetan pandemiaren aurka aplikatutako
neurriek eta, gero, deseskaladaren fase eta
neurriek minimora murriztu dituzte gure ko
munikazioak. Estatu frantseseko bisitei dago
kienez, arazoak ditugu muga zeharkatzeko.
Espainiako eta Frantziako espetxe-agintariek
behar diren mekanismoak ezarri behar dituz
te familia-bizitzarako eskubidea bermatzeko.
Euskal preso politikoak Euskal Herrira ekarri
behar dira, urrundu zituzten bezain azkar eta
zorrotz.
Gaixo dauden bost euskal preso politikok ezin
dituzte asteburuko irteerak eta baimenak edu
ki beste probintzietako espetxeetan egoteaga
tik. Hoien artean donostiar bat, Jagoba Codo.
Amaratarra dugu bera, Gipuzkoan balego per
misoa disfrutatu ahalko luke baina Logroñoko
espetxean jarraitzen du. Hirugarren graduan
dago Jagoba, egunero kartzelatik atera ahalko
litzateke gure lurraldean balego. Eskaera egi
na dauka, kontrol telematikoaren bidez falta
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zaion kondenare zatia etxean pasa dezan, bai
na oraingoz Logroñoko espetxean jarraitzen
du.
Azken hilabetetan ere, euskal presoen egoera
nahiko nlarria bada ere, bi egoera kezkagarri
eman dira Estatu Espainiarreko espetxeetan:
batetik Patxi Ruizek egindako gose greba eta
bestetik Beatriz Etxeberriari egindako me
hatxu zuzena. Patxi Ruiz ek Maiatzean hasi
zuen gose eta egarri greba mugagabea fun
tzionarioek izandako jokaeraren ondorio izan
zen. Patxik pandemiari buruzko segurtasun
neurriak bete ziztaten eskatu zienean, kolpe
ka oldartu ziren bere aurka eta isolamenduan
sartu. Ia lau aste horrela egon ondoren bertan
bera utzi zuen borrokaldia. Berarekin bat egi
nez hainbat preso politikok borokaldiak hasi
zituzten (Txapeoak, presondegiko janariari
uko egin, protestak). Bestetik Beatriz Etxe
berriari Guardia Zibil batek Ekainaren 20an
mehatxu zuzena egin zioten bere alaba txi
kiarekin hospitale batean zeuden bitartean:,“
me estan entrando unas ganas de pegaros dos
tiros,…” esanez. Hemendik Patxi eta Beatrizi
elkartasun mezua bidali nahi diegu, momentu
gogor hauetan.
Egoera horiek lotura zuzena dute, osasun kri
sia dela eta, Espainiako presoen eskubideen
murrizketekin. Horrekin batera, martxotik
tratamendu-batzordeak egin ez direnez ezi
nezkoa izan da baimen berriak proposatzea
eta onartzea, bai preso hauentzat eta bai bi
garren graduan sailkatutako beste euskal pre
soentzat.
Hori dela eta, espetxeetan deseskalada egi
teko dokumentuaren 7. puntua aipatu nahi
dugu. Dokumentu hau Estatuko hainbat gi
zarte-erakundek adostu eta aurkeztu zuten
Barne Ministerioan, eta espetxe-onurak eta
konpentsazio-neurriak lortzeko baldintzak
malgutzea proposatzen du, presoek ezin izan
dutelako tratamendu-jardueretan eta progra
metan parte hartu eta, zehazki, hirugarren
graduen eta baldintzapeko askatasunen aurre
rapenean.
Probintzian bertan kartzelaratutako beste pre
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soek ez bezala, euskal preso politiko guztiak
konparaziozko bidegabekeria bat jasaten ari
gara, euskal preso politiko bat ere ez dagoelako
dagokion probintzian, eta, beraz, bere seni
deak ezin dute haiekin komunikatu, nahiz eta
Espainian kartzeletara bisitak egiten diren.
Hiru hilabete beteko dituzte euskal presoek bi
sitarik gabe. Horregatik, Eusko Jaurlaritzaren
planarekin bat etorriz, preso guztiak Euskal
Herriko espetxeetara hurbiltzen hasi beharko
dira. Ez dago lekurik egoera krudel eta erabat
diskriminatzaile hau mantentzeko.
Gertuko presoei dagokionez, auzokoak, Maia
tza hasieran, konfinamendu egoeran geunde
nean, beraien egoera kontatu ziguten. Honako
hau esan ziguten:
“Gurutzen egoeraren berri emango dizuet,
gaur egun nola dagoen, alarma egoera honen
aurretik justu 100.2 artikula ezarri zioten, arti
kulo hori lehenengo gradutik bigarrenera pasa
ahal izateko programa moduko bat da, bertan
astean lau goizetan errespetuzko modulura
ateratzen hasi zen eta hiru egun egin zitun
egoera horretan, eta bertan, orain arte egin
ezin izan zituen ekintza desberdinak egiteko
aukera zeukan. Koronabirusaren asuntoagatik
bertan behera gelditu zitzaion programa hau
eta berriz ere lehenengo gradu osoan dago; eta
honek esan nahi du egunean, lehen bezala, lau
orduko patio garaia daukala eta beste hogeiak
ziegan pasa behar dituela, orduan programa
horretan egin zitzakeen ekintza guzti horiek
gelditzea suposatu zion egoera honen hasie
ran, eta gaur gaurkoz berdin jarraitzen du.
Berez, hiru hilabeteko programa zen eta ora
in ez daki denbora honek kontatuko ote dion
edo berriz zerotik hasi behar izango duen hiru
hilabete horiek betetzen. Bestalde, konfina
mendua hasi denetik, bisitarik gabe gaude eta
horren ordainetan jaso duten hobekuntza hiru
telefono dei gehiago eman dizkietela izan da,
beraz, astean zortzi minutuko zortzi dei eduki
beharrean, orain, hamaika dei edukitzea pasa
da. Bestalde, hamar minutuko bideodeiak ere
egiteko aukera ematen hasi omen dira baina ez
dakite zein maiztasunarekin edo nola izango
diren. Hortaz aparte, neurri guzti hauek har
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tu dituzte espetxeek osasun krisia dela eta, eta
bitartean, han, Sevillan konpetentzia arazoak
direla eta, espetxean medikurik gabe jarrai
tzen dute beraiek. Bestalde, prentsa eta gutu
nei dagokienez aste pare bat egon ziren ezer
jaso gabe postarien arazo bat zela medio, bai
na berriz ere jasotzen hasi dira normaltasun
osoz. Eta gutxi gora behera hori da, berak esa
ten zuen eduki duten beste hobekuntza bat ka
txeoak ez zituztela pairatzen orain izan dela”.
“Jose Mari Dorronsoro presoaren senidea naiz,
momentu honetan Puerto III presondegian
dago bera, Kadizeko probintzian. Hasteko,
esan, Gobernu espainiarrak, Eusko Jaurlari
tzak eta Donostiako Udaletxeak, bera donos
tiarra izanda ere, ez dutela inongo momen
tuan beraren egoeraz ardura punturik izan,
eta ez dutela inolaz ere, Munduko Osasun Or
ganismoen gomendiorik kartzeletan aplikatu.
64 urte ditu Jose Marik, eta duela bi urte arnas
aparatuan arazo larri bar izan zuen, geroztik
tratamentua behar du. Espetxean, oraingoz,
ez da kutsadurarik eman, baina ez dute ino
lako neurririk hartu hau ekiditeko, eta hori
estatuko kartzela handienetako batean dagoe
la. Patiora normaltasunez ateratzen hasi da.
Bizikleta estatikoa erregularki egin beharra
du belauna bateko desgastearen ondorioz; hau
sendagelan egiten du funtzionario baten begi
radapean. Funtzionarioa oso gertu egoten da
eta hau arriskutsua da, kanpoan egoten diren
pertsonek bakarrik ekarri dezakete gaixota
suna kartzelara eta. Gaixotasunaren larrita
sunaz ohartuta bere neurriak hartzen hasi zen
eta kartzelean kutsatzerik egongo bazen “txa
peoan” sartzeko hautua egina zeukan. Orain
goz ez da ezer gertatu, baina hau az da amaitu.
Gu, kalean gaudenok, geheiengoak ez dakigu
zer den kartzelan egotea baina konfinamen
duarekin egoera horretara pixka bat hurbildu
ahal izan gara gutxienez; errealitatea okerra
goa da. Gaur egun kartzelan egotea, konfina
menduaren konfinamenduan egotea da. Gure
kasuan, distantziaren krudeltasuna gehitu
beharra dago. Distantziaren arazoak asko
zailtzen dira, kutsatzerik balego, ez genuke
senide presoarekin kontaktu zuzenik, ez dago
protokolorik, ez dakigu prozesua nola egingo
litzatekeen. Hilko balitz zer egingo genukeen

eta noski, ezingo ginateke bertaratu. Oraindik
ez dakigu noiz bisitatu ahal izango dugun, ha
sieratik bisita guztiak ezeztatu egin zituzten
automatikoki, bai lokutoriokoak eta baita au
rrez aurrekoak ere. Hau konpentsatzeko, bi
deodeien sistema hautatu dute; honek hamar
bat minutu irauten ditu, eta funtzionarioak
eusten dio pantailari. Ondorengo bisitekin
ez dakigu zer gertatuko den, konpentsatuko
diren, erreztasunak jarriko dituzten… azken
finean ez dago aurreikuspenik horretarako. Ez
dago planik horretarako.
Auzoko beste pertsona batzuekin ere gogoratu
gara momentu gogor hauetan, Sevillan preso
dagoen Gurutz eta mundutik barrena dabilen
beste batekin. Azken honek, beraren albisterik
gabe egotean, ziurgabetasuna handitzen du
senideengan. Animo biei eta euren senideei”
EUSKAL PRESO, IHESLARI ETA DEPORTA
TUAK ETXERA!
Etxean eta bizirik nahi ditugu!

Etxerat Elkarteak KINKEA izeneko produktua
du. Promozioak emango dituen diru-bilketak,
Etxerat Elkartearen jarduera finantzatzera
zuzenduko da, alegia, preso eta iheslarien se
nide eta lagunei asistentzia, aholkularitza eta
laguntza eskaintzeaz gain, berriki gure gain
hartu ditugun presoen asistentzia juridikoa
eta osasun asistentzia bermatzea. Bestetik
Udara honetan Etxerat elkarteak dinamika
berri bat abian jarri du: “Depositoa betetzeko
erregaia behar dugu” lelopean. Dispertsioak
sortzen duen gastu izugarriari aurre egiteko.
ADI EGON mobilizazio eta deialdiei.
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Añorga burujabea
dena eraldatzeko
Añorgako Sorturen ekimenez esparru anitzetako dinamika komunitarioetan
lanean gabiltzan añorgatar desberdinek hausnarketa bat burutu genuen
Añorga burujabe, euskaldun eta feministaren eraikuntza kolektibo
eraldatzailean sakontzea helburu zuena.

I

kasturte honetan Añorgako Sorturen
ekimenez esparru anitzetako dinamika
komunitarioetan lanean gabiltzan añor
gatar desberdinek hausnarketa bat buru
tu genuen Añorga burujabe, euskaldun
eta feministaren eraikuntza kolektibo eral
datzailean sakontzea helburu zuena. Horrela,
lurraldearen eta bizitzen gaineko burujabetza
berreskuratzeko lagungarri izan daitezkeen
neurriak bildu genituen bai eragile bai nor
banakoen bitarteko gisa. Eredu kapitalistaren
sintoma besterik ez den Covid 19ak sortutako
krisiak egindako proposamenen garrantzia in
dartu besterik ez du egin bizitza eta kapitala
ren arteko talka honetan.
Lehen neurri gisa, Añorgarentzat burujabetza
politikoa aldarritzen dugu Euskal Herriak be
zala gure etorkizuna erabakitzeko gaitasuna
beharrezkoa dugulako gure nortasunari eus
teko.
Bigarrenik, elikadura eta kontsumo eredu
burujabea proposatzen dugu Añorgako kon
tsumo taldea (Karabeleko ekonekazaritza
etxaldeko barazki/frutekin osatutako saskiak)
indartuz, Amassorraingo jangelaren kudeake
ta eredu aldaketa planteatuz bertan ekoiztu
tako elikagai osasungarri eta ekologikoetan oi
narrituta eta komertzio txikia bultzatuz auzoa
bizirik mantentzeko.
Hirugarrenik, finantza burujabetzaren bidean
gure aurrezkiak Fiare banka etiko eta koopera
tiboan edo/eta Koop57 kreditu kooperatibeta
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ra bideratzea eskatzen dugu bestelako eredu
soziekonomikoa bultzatzen duten proiektuak
hauspotzeko.
Laugarrenik, burujabetza feminista aldarri
katuz talde feminista birsortzea beharrezkoa
ikusten dugu emakumeen ahalduntzea bult
zatu eta ikuspegi feminista esparru desberdi
netan lantzeko. Gainera, botere harremanen
lanketa eragile desberdinetan egitea ezinbes
tekoa dela ikusten da eredu maskulinoa iraul
tzeko.
Bosgarrenik, hezkuntzaren alorrean añorga
tar kritikoak sortzen dituen eskola euskaldun,
komunitario, laiko, hezkidetzailea, partehar
tzailea, inklusiboa, burujabea, kalitatezkoa eta
eraldatzailea sortzea proposatzen dugu beha
rrezko baliabideekin hornitua. Honetaz gain,
herri hezitzaile eredua oinarri hartuta eskola,
familiak eta eragileak elkarlanean hezkuntza
komunitatearen eraikuntzan sakontzearen be
harra mahaigaineratzen dugu. Adibide bikai
na izaten ari da Añorgako parkearen diseinu
eta eraikuntzan ematen ari den prozesua.
Seigarrenik, burujabetza teknologikoaren bi
dean hiru neurri zehaztu dira: Wifi sare librea
sortzea, Izarkom telekomunikazio operadore
kooperatiboa indartzea irabazi ekonomikoak
lehenesten dituen enpresa ereduen aurrean
(Movistar, Vodafone,..) eta software askearen
erabilera bultzatzea.
Zazpigarrenik, ezinbestekoa ikusten dugu 25

eragileak
sortu
geltokia berpiztea Añorgako euskarazko auzo
komunikabide gisa bai norbanako bai eragile
entzat informazio burujabea lortzeko.
Zortzigarrenik, klima aldaketaren aurkako
neurriak ere proposatzen ditugu energia,
hondakinak eta mugikortasuna bezalako alo
rretan. Energia burujabetza erdiesteko ga
rrantzitsua da kontsumoa murriztea, energia
berriztagarria kontsumitu eta autokontsumoa
bultzatzea (Adibidez Goiener energia berriz
tagarrien sorkuntza eta kontsumo kooperati
baren bazkide eta kontsumitzaile bihurtuz).
Hondakinen kudeaketari dagokionez, hon
dakinen jerarkia zorrotz jarraitzea lehenes
ten dugu: murriztu, berrerabili (adibidez,
Belartzako Emaus bigarren eskuko dendan),
autokonposta eta auzokonpostaren bidez or
ganiko guztia Añorgan konpostatu eta honda
kinak birziklatzea errauste planta ez elikatze
ko. Mugikortasun jasangarriago bat lortzeko
autoen erabilera mugatu, bulebarizazioaren
2.zatia egin eta garraio publikoa zein bizikle
taren erabilera bultzatzea bezalako neurriak
proposatzen dira.
Bederatzigarrenik, Añorgan euskararen eza
gutzaren eta erabileraren artean dagoen
amildegia ikusita (%80a da elebiduna baina
kale-erabilera %46koa da) egoerak erronka
berriak planteatzera garamatza. Euskaraz
hitz egin ez arren ulertzeko gai direnekin ne
goziatu eta euskara hutsez funtzionatzen du
ten eremuak babestu eta zaindu behar ditugu.
Gainera, hizkuntza-eskubideak kolektiboki
bermatzeko baliabideak (legeak, azpiegiturak,
espazioak...) behar ditugu. Hori dela eta, be
har-beharrezkoa da hizkuntza politizatzea.
Eta azkenik, bistakoa da botere-harreman bat
dagoela hizkuntzen artean, hizkuntza horiek
hitz egiten dituzten nazioek mendeetan izan
dako harremanak erakusten dituena. Horren
aurkako salaketak etengabea izan behar du.
Hamargarren neurri gisa, hirigintza buruja
betza lortzeko apustua egiten dugu gune ber
deak hirigintza proiektu espekulatzaileetatik
(Atotxa Erreka urbanizazioa, Belartza 2,...)
babestu eta hirigintza herritik eta herriarent
zat izateko bitartekoak sortuz. Azken urtee

tan eremu honetan Belartza 2 Gelditu taldeak
egindako lana beharrezkoa izan da arlo honi
dagokion garrantzia emateko. Hirigintzari
erabat loturik dagoen etxebizitzaren gaian
ere hausnartzeko aukera izan dugu ikasturte
honetan eta proposamen hauek egin ditugu:
etxe hutsak erabili, alokairu soziala bultzatu
eta etxebizitza kooperatibak martxan jartzea
etxebizitza eskubidea egikaritzeko (azken
neurri hau garatzeko añorgatar talde bat jada
lanean ari da ).
Azkenik, Olatukoop sareak bultzatzen duen
ekonomia sozial eta eraldatzailea indartzearen
beharra aldarrikatzen dugu. Lanaren buruja
betzan oinarrituta, ekonomia bizitza duinaren
zerbitzura jarriko duen eredu batean sinesten
dugu. Horren adibide dugu Añorgako bi gaz
teek beste batzuekin batera sortutako Hiru
Damatxo kooperatiba.
Proposamen bilduma hau garatu ahal izateko
ezinbestekoa da komunitate sendoa izatea.
Horretarako, kultura komunitarioa sustatzen
duten eragileetan (Añorga KKE, Añorga Txi
kiko Auzo Elkartea, …) parte hartzea eta gune
autogestionatuak/komunitarioak (Gaztetxea
eta Fires) indartu eta saretzea garrantzitsua
da alternatiba desberdinak martxan jartzeko
(adibidez, zaintza sare komunitarioen sorrera
Covid 19a dela eta). Jai herrikoi, aisiladi eta ki
rol eredu eraldatzaileak ere bestelako komuni
tate bat trinkotzeko osagaiak dira. Hauek ga
ratzeko, administrazio publikoaren baliabide
gehiago behar dira zerbitzu eta espazio publi
ko duinak eskainiz.
Badugu bide orri bat bestelako Añorga bat
eraikitzeko. Hurrengo ikasturtetik aurrera
proposamen hauek praktikara eramatea izan
go da gure erronka. Dena dugulako eraldatze
ko, Añorga Burujabea!
Oharra: Añorga Burujabea proposamenaren
inguruko edozein ekarpen, zalantza edo gal
derarik baduzu bidali goraanorga@gmail.com
helbidera.
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naturaren parkea

JAR DITZAGUN
ERDIGUNEAN

A

spaldi da kendu zu
tela añorgan genuen
parke bakarra. Eta as
paldiago gure gazteak
ez ditugula entzun ere
egiten. Bi osagai horiek nahastuta
sortu zen añorga eta añorgata
rrentzat aproposa izango den kok
tela: Naturaren Parkea
Nork ez du bere iruditerian il
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tzatua aldagelen gainean zegoen
parkea? Txikienak ibiltzen ziren
jolasean bertako txirristra edo
ta zabuan, eta gaztetxoak bilt
zen ziren egurrezko estalpean.
Helduren bat ere ikusi izan dugu
festetan mozkorra pasatzen… ala
areagotzen! Denok dakigu ez zela
munduko parkerik eder edota
erabilgarriena baina funtzio bat
baino gehiago betetzen zituen,

naturaren parkea

N GAZTEAK
eta Eusko Trenek lanak hasi zitue
nean bota ziguten parkea.
Elkartetik segituan hasi ginen
lanean, eta Juan Karlos Izagirre,
orduko Udal Gobernuko Alkatea,
eta Antonio Nolasco, Cemento Re
zolako buruaren hitza hartu eta
parke berri bat diseinatzen hasi
ginen. Lehenak parkearen jolasak
lortuko zituela hitz eman zuen,
eta bigarrenak parkeko lurra ja
rriko zuela agindu zuen. Alkateak
bete zuen agindu
takoa, baina Re
zolako buruak ez.
Urteek aurrera egin
ahala
konturatu
ginen parkea nahi
bagenuen gure es
kuz eraiki beharko
genuela. Eta horre
tan gabiltza.

batek Dabilen Herria proiektua
abian jarri zuela. Proiektu honek
añorgako gazteei añorgarekiko
atxikimendua sortzea zuen hel
buru, eta horretarako Udaleku
Ibiltariak martxan jartzea egoki
ikusi zuten. Uzta ezin hobea lor
tu dute! Eta helburuak betetzen
doaz pixkana-pixkana. Parkearen
proiektua beraz, Dabilen Harria
ren proiektuaren baitan txertatzea
erabaki genuen, eta lehenbiziko
ekintza Udaleku Ibiltarietako gaz

kion. Biak lortu genituen eta lehen
lanak jarri genituen martxan.

Lehen Fasea
Aurrediseinua
Nork pentsatzen ditu parkeak?
Hau izan zen gure buruarii egin
genion galdera. Erantzuna erraza
da, baina… logikoa al da? Denok
jakingo duzuen moduan, helduek
diseinatzen dituzte parkeak.
Baina erabiltzaileak haurrak
izanda, zentzuzkoa
iruditu zitzaigun
eurei galdetzea zer
nolako parkea nahi
zuten. Ariketa hau
egiteko Amassorrain
Ikastola eta
Museum Cemento
Rezolarekin
elkarlanean
partaidetza bilera
bat egin genuen.
Ikastolako 100
haurrekin. Eromena
izango zelakoan,
harrituta joan ginen
etxera. 100 ikasleak
talde ezberdinetan
banatu genituen
eta proposamenak
botatzen hasi
ziren bata bestearen atzetik.
Azkenerako parkea eraikiko
den eremuan hariekin jolasten
aritu ziren. Euren ideiak fisikoki
markatuz. Horregatik ikusi
zenuten magnolioaren eremua
koloretako hariez josia.

Nork pentsatzen ditu parkeak? Hau
izan zen gure buruarii egin genion
galdera. Erantzuna erraza da,
baina… logikoa al da? Denok jakingo
duzuen moduan, helduek diseinatzen
dituzte parkeak. Baina erabiltzaileak
haurrak izanda, zentzuzkoa iruditu
zitzaigun eurei galdetzea zer nolako
parkea nahi zuten.

Hasieran
aipatu
dugun
moduan,
Añorga KKEtik bi
arazo
detektatu
genituen: lehena,
parkerik ez genuela
eta bigarrena, gaz
teei protagonismo
gutxi(egi) ematen
diegula gure egu
neroko bizitzan. Bi gabezi horiek
aintzat hartuta proiektu txukun
bat diseinatzen hasi ginen. Ideia
nagusia gazteak zentroan jarrita
parke bat diseinatu eta eraikitzea
izan zen. Ez zen makala izango!
Badira bost urte añorgatar talde

teekin batzea izan zen. Segituan
erakutsi zuten interesa eta gogoa
Naturaren Parkearen inguruan.
Jakingo duzue añorgako gazteak
zoragarriak direla!
Martxan jarri eta Donostiako Uda
lari bi diru laguntza eskatu geniz
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naturaren
gizartea
parkea
Dinamika prestatzeko gure ere
muetatik kanpora jo genuen eta
(H)aritu taldea kontratatu genuen.
Arkitektura eta hezkuntza lantzen
duen kooperatiba da, eta arratsal
de baterako bi dinamika antolatu
zizkiguten. Guk dinamizatuko
genuenez, lehenbizi formakuntza
saio bat jaso genuen, eta gero, guk
bideratu genuen partaidetza bi
lera. Bukatzeko, txikienek eman
dako datu guztieak bildu genituen
eta hurrengo faserako gorde geni
tuen.
Agian ez duzue jakingo baina par
keen inguruko normatiba oso zo
rrotza da, eta arauetako batek dio
errepidea 30 metro baino gertuago
badago parkea hesiturik egon be
har dela. Hala bedi! Eta protago
nista izatea nahi dugun gazteak
bildu eta landareez hesitu genuen
inguru guztia. Zoragarria izan zen
ekimena. Luberriko 25 bat gazte
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agertu ziren landaketa egitera,
eta pare bat orduz aritu ziren ba
nan-banan landareak bere tokian
jartzen. Auzolana amaitzeko Gaz
tetxean egin genuen afaria pintxo
lehiaketa bidez.

Bigarren fasea
Diseinua
Fase hau martxoan zehar burutu
nahi genuen, baina denok ondo
ezagutzen dugun birusak gure
asmoak zapuztu zituen. Dena
den, itxialdia amaitu bezain laster
jarri ginen buru belarri lanean,
eta diseinurako galdetegi batzuk
banatu genituen gazteen artean,
esan zezaten non eta zer jolas
jarriko luketen eremu bakoitzean.
Erantzun guztiak bilduta
ditugula, bilera presentziala dago
burutzeke.

Bigarren bilera ho
netan, uztailan ze
har burutuko dena,
planoetan jasoko di
tugu proposatutako
jolasen zirriborroak
eskalan. Horretarako
taldetan banatuko
dira gazteak, eta
kartulinaz eskalan
egindako koloretako
piezak txertatuko di
tuzte planoetan.
Behin
zirriborroa
jasoa dugunean ar
kitektoen garaia hel
duko da, eta eurak
bihurtuko dute egi
gazteek osatutako
diseinua. Beti ere
araudia eta fisika
ren legeak betetzen
dituela azken fasera
igaroko ginateke.

naturaren parkea

Hirugarren fasea
Eraikitzea
Covid-19ak hankaz gora jarri du
proiektua, eta berez, abuztuan
eraiki nahi genuen parkea 2021.
urtera atzeratuko dugu. Baina
egon zaitezte adi, zeren eta añor
gatarren laguntza behar izango
baitugu paperean dugun hori egi

bihurtzeko. Harremanak sendotze
bidean, añorgako eragile ezberdi
nen elkarlan bidezko auzolan bi
tartez parkea eraikitzea da asmoa.
Horrela, gazte eta helduen arteko
belaunaldien arteko harremana
estutu nahi dugu, lehenek konple
jurik gabe ezagutu ditzaten hel
duak, eta bigarrenak ohartu dai
tezen zer nolako gazteak ditugun.

Beraz, egon zaitezte deialdietara
adi-adi zuen laguntza behar izan
go dugu eta!
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40 URTEZ
FUTBOLA
ABERASTEN

elkarrizketa

G

iro bikainean bildu zi
ren Eskolarreko kaze
tariak Ainhoa, Ixiar
eta Arantxa Bakero;
Marian eta Kontxi Ari
zeta; eta Arantza del Puertorekin.
Urteak daramazkite hilero afalt
zeko biltzen eta hantxe harrapatu
zituzten Maddi del Campo, Ainara
Aizpurua, Maddalen Gartziandia
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eta Naroa Arozenak.

zkieten.

Itxialdi osteko lehen afaria zuten,
eta nahiz eta normalean Lasarten
biltzen diren, oraingo honetan Jo
las Etxean jarri zuten zita. Beraz,
afal aurretik jatetxeko mahaiko
menua futbola izan zen. Edo hori
baino gehiago agian, lagun arteko
emozio eta abenturak kontatu zi

Ondorengo lerroetan duzue ordu
terditik gora luzatu zen elkarri
zketa. Gozatu guk egin genuen
moduan!
Zerk bultzatuta sortu zenuten duela
40 urte emakumezkoen futbol taldea?

elkarrizketa

Añorgan bazeuden mutilen fut
bol taldeak, neskenak ordea ez,
eta garai hartan futbolean aritzea
gustatzen zitzaigun neskek, muti
lekin jolasten genuen. Ikastolako
festa batean, garai hartan mutilen
entrenatzailea zen Carlos Rome
rok egin zigun eskaintza, eta hari
eskerrak sortu genuen taldea.

Baina ba al zenuten motibazio berezirik?
Gure partetik ez zen motibazio
berezi bat egon. Neska talde bat
elkartzen ginen futbolean aritze
ko, baina baita palan, ezkutaketan
edota gustuko genuen edozer gau
zatan, eta Ikastolako futbol tal
dea osatzeko proposamena iritsi

zitzaigunean ondo hartu genuen,
futbolean jolastea gustatzen zit
zaigulako.
Esan behar da oso gazteak gine
la, 9 eta 11 urte bitartekoak, beraz
konturatu gabe ikusi genuen gure
burua lehen partida hartan. Fut
bolean jolastu nahi ote genuen
galdetu ziguten eta baietz erant
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zun genuen, bueltarik eman gabe.
Nolakoak ziren lehen partida haiek?
Mutilen hondartzako finalen egu
nean nesken partida bat antolatu

zuten eta hara joan ziren jokat
zera, baina ez zen txapelketarik
egon. Garai hartan ez zegoen nes
ka adina hondartzako partidak
jokatzeko, eta futbitoan aritzen
ginen. Edozein txapelketa antolat
zen zela hara joaten ginen, baina
kontuan izan behar da gutxi gine
la futbolean aritzen ginen neskak,
eta ezin ziren txapelketa handiak
antolatu.
Pixkana-pixkana taldeak sortzen
joan ziren. Gogoratzen dut hasie
ra haietan Santo Tomas Lizeoa,
Alde Zaharra edota Azkuene beza
lako taldeak ere bazirela. Taldeak
sortzen joan ziren heinean parti
da gehiago jolasteko aukera izan
genuen, baina hasieran beti ziren
finalak. A ala B, irabazi ala galdu,
ez zegoen besterik!
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Bigarren urtean 4 taldeko futbito
txapelketa egin genuen Gabone
tan, Anoetan, eta gogoratzen dut
Oiartzun ere han zegoela.

izan.

Gero, talde nahikoa ginenean hon
dartzan hasi ginen, eta urtez urte
taldeak batzen ziren txapelketara.
Ikastolak ere lau taldeko txapelke
ta antolatu zuen 83. urtean, eta
bertan gordeta ditugu txapelketa
hartako emaitzak, partidak eta
abar guztiak.

Azkuenen jokatzea lortzen ba
zuen, hara joaten ginen; txapelke
ta batean izena ematen bazuen,
txapelktea jokatzera joaten ginen.
Bera izan zen egitura osatzen hasi
zena, nahiz eta egia den Carlosek
ere babesa izan zuela, eta bidean,
Elkartean, eta hainbat tokietan la
guntza izan zuela, baina argi utzi
nahi dugu bera izan zela nesken
taldea mugitu zuena.

Ausartak izan zinatenaren sentsazioa al duzue?
Gaur egungo ikuspuntutik ausar
dia zela esaten dute, baina guret
zat normala zen futbolean aritzea,
ez genuen inongo ausartak gine
naren sentsaziorik, eta natural
tasunez egiten genuen gustuko
genuen hori: futbolean jolastea.
Ez genuen “futbolean jolastea lor
tu dugu” edo halako sentsaziorik

Argi utzi behar da hau guztia
Carlos Romerok egin zuela. Be
rak mugitzen zituen hariak, eta

Beraz, dena izan zen erraza...
Ez, ez. Hasieran ez zegoen jende
guztia horren alde, eta Elkartean
ere baziren nesken futbolaren
aurka zeudenak. Pentsa Amas
sorrainen hasi ginela. Ikastolako
portxean entrenatzen genuen, zu
tabeei izkin egiten! Baina segituan

izan genuen Elkartearen laguntza.
Gogoan ditut Santi Setien, Txato
edota Beraxa presidenteek nesken
futbolaren alde egin zutela. Gerora
bereziki Carlos Romero eta Antxon
del Puerto izan dira nesken alde
lanean aritu direnak.
Behin taldea sortuta aurrera egin
zenuten erraz, ala trabak izan zenituzten?
Benetan sortu zen lehenengo tra
ba ekonomikoa izan zen. Partidak
irabaztearekin batera mailaz igot
zen hasi ginen erraz, eta segituan
hasi ginen Madril, Bartzelona eta
Espainiako beste tokietara bi
daiatzen. Hortaz, eztabaida sortu
zen ia bidai horiek eta sortutako
gastuak ordaindu behar ote zizki
guten. Ez dugu sentitzen emaku
meak ginelako trabarik izan ge
nuenik, baizik eta dirua izan zen
benetazko traba nagusia.
Txoritxo batek esan digu beste taldeekin alderatuz gazteak zinetela. Nola
da kontu hori?
Ba gogoan dut 1984ean jokatu ge
nuela Atotxan Erreginaren Kopako
semifinala, eta guk 14 eta 16 urte
artean genituen. Pentsa ezazu
zenbait jokalarik adina aldatu izan
behar genuela txapelketan izen
emateko, zeren eta berez, 15 urte
baitzen adin minimoa. Eta gure
aurkariek askotan 10 urteko aldea
ateratzen ziguten.
Konturatu gabe, lau urteren
buruan espainiako txapelketa
jokatzen ari ginen. Pentsa gazteak
ginela eta dirurik ez zegoela gu
retzat, nahiz eta mutilentzat ba
zegoen.
Nola uztartu zenuten goi mailako fut-

bola eta gaztetasuna?
Ba pentsa, gure futbol mailak gora
eta gora egiten zuen abiadura ber
dinarekin egin zuen behera eta
behera parranda kopuruak. Osti
ralean sartzen ginen autobusean
eta igandean itzultzen ginen. Ate
ra kontuak!
(barre algarak egin dituzte denek)
Gure lehen parranda San Joan be
zperakoa izaten zen, urte guztian
ezin genuelako festan atera. As
teburu guztiak pasatzen genituen
futbolean, eta astean zehar entre
namenduak izaten genituen. Bai
na argi dugu oso ondo pasatzen
genuela elkarren artean eta horrek
motibatzen gintuen.
Zer nolako oroitzapenak dituzue hastapen horietan?
Oso oso onak dira memorian gor
deta ditugun oroitzapenak. Oso
ondo pasatzen genuen elkarrekin.
Adibide bezala esan behar dut bi
daiak oso luzeak izaten zirela, bai
na ikusi nolakoa zen gure jarrera,
mus txapelketak antolatzen geni
tuela bidaia alaitzeko. Inskripzio
eta guzti! Gauza asko antolatzen
genituen, eta oso ondo pasatzen
genuen. Esan beharra dago batzuk
ikasketak ere autobusetan atera
zituztela!
(barre algarak egin dituzte)
Nola entrenatzen zenuten? Eta zein
tokietan?
Ezin genuen Añorgan jolastu ez
zigutelako uzten, eta esan dugun
bezala Amassorrainen entrenat
zen genuen. Jolastu ere soilik par

tida garrantzitsuak jokatu genit
zaken añorgako zelaian, bestela
Usurbilekoa zen gure zelaia.
Eta mutilek añorgan entrenatzen zuten?
Mutil jubenilek bakarrik zuten ze
laia erabiltzeko aukera. Gero, fina
lak edota partida garrantzitsuak
jokatzen genituen Añorgan baina
belarra kendu zen arte ez genuen
bertan entrenatzerik izan.
Entrenatzaileen inguruan, zer duzue
esateko?
Oso eskertuak gaude, bereziki
Carlosekin, berak eman zigun
aukera futbolean aritzeko, eta asko
mugitu zen gure alde. Gero Zikiro
izan zen bigarren entrenatzailea,
eta haren lehen urtean txapelke
ta guztiak irabazi genituen. Pena
dugu Carlosekin irabazi ez ge
nituelako, izugarrizko lana egin
zuen gurekin. Ez soilik entrenat
zen, baita sponsorrak bilatzen eta
abar. Baina oso ondo aritu ginen
biekin.
Zein zen ikuslegoaren jarrera?
Orokorrean añorgatarrek oso
ondo hartu gintuzten. Gure par
tidak igandetan 11:30etan izaten
ziren eta harmailak topera egoten
ziren. Gogoan dugu Atotxan joka
tu genuen finalean 7.000 lagun
batu zirela goiz hartan. Kanpora
joaten ginenean, madrilen be
reziki, gaizki hartzen gintuzten,
baina ez neskak ginelako, euskal
dunak ginelako baizik. Kontxiri
kamixeta txistuz betetzen ziotela
gogoratzen dut. Gogoratzen dut
Asturiasen gure autobusa Guardia
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Zibilak eskoltatu behar izan zuela
behin, neskak eta euskaldunak gi
nelako.
Txapelketa haiek irabazi zenituzten garaian egon al zen ospakizunik
Añorgan?
Kontuan izan behar da txapelketa
horiek irabazi eta gero gauez iris
ten ginela askotan, eta lagun gutxi
batzuk izaten genituen zai. Baina
instituzionalki Txorre zen suziriak
botatzen zituena autobusetik jais
ten ginenean, bestela ez zen beste
mota bateko ospakizunik egoten.
Udalak eta Aldundiak egiten zigun
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harrera, baina inor gutxi enterat
zen zen gauza horietaz. Egunka
rietan ere agertzen ginen, eta
behin elkarrizketa baten ondoren
Udaleko zinegotziek erronka bota
ziguten. Guk noski, hartu genuen
erronka eta Aste Nagusian joka
tu genuen hondartzan zinegot
zien aurkako partida hura, baina
tranpa egin eta munizipal batzuk
jarri zituzten jokatzen!
Errealak Erreginaren kopa irabazi
du eta baita zuek ere. Nola bizi izan
duzue emakumezkoen futbolaren
eboluzioa?Aldaketak somatzen dituzue?

Ez dago alderatzerik garai ezber
dinak zirelako. Orain oihartzun
handiagoa izan du garaiak aldat
zen ari direlako, eta beraz prent
sak eta telebistak tarte bat egin
diolako, baina gure garaipena eta
Errealarena ez dira ezberdinak.
Instalazioetan eta entrenatzaileen
prestakuntzan nabaritu daiteke
aldaketa. Orain prestakuntza han
diagoa dago, eta hori nabaritzen
da. Eta esan behar da, Errealaren
garaipen honi esker ere jende as
kok eduki duela gure lorpenen
berri, garai haietan ez zitzaiolako
gaur egun ematen zaion garrant
zia ematen. Elkarrizketa dezente
egin zizkiguten.

Gaur egungo emakumezkoen futbola
jarraitzen duzue?
Ez dugu astero-astero jarraitzen
baina emaitzak eta notiziek ema
ten dutena jarraitzen dugu. Tele
bistan botatzen dutenean mutile
na baino gusturago ikusten dugu,
baina ez dute askotan ematen.
Askotan pentsatu izan dugu zei
nen polita izango zen gure partida
haiek telebistan ikustea, zeren eta
oso onak baikinen, eta ikusgarria
zen gu ikustea.
Nola ikusten duzue emakumezkoen
harrobia? Ba dago etorkizunik?

Añorgak beti emango ditu frui
tuak, izena dauka taldeak eta
Errealera pasatzeko pausu natu
rala da. Kontua da ezingo dugula
ikusi Añorga guk lortu genituen
txapelketak berriro lortzen, zeren
eta orain Erreala edo Eibarren ha
rrobia baita, eta horrek pena ema
ten digu.
Aurten V. Carmen Adarraga saria
jaso du Arantxa del Puertok. Emakumezkoen kirolean bidea ireki duelako.
Nola bizi duzue?
Oso garrantzitsua da sari hori jaso
izanak, zeren eta bizitza guztia
emakumezkoen kirolari eman bai

tio, eta sari horrek horixe hartzen
baitu kontuan. Baina besteak ere
sari horren parte sentitzen gara
eta izugarrizko ilusioa egin zigun
Arantxari emango ziotela enteratu
ginenean.
Niri ilusio handia egin zidan, eta
sorpresaz hartu nuen ez nuelako
sentitu horren sari handia lortze
ko meriturik egin ote nuenik. Nik
ez dut inoiz sentitu bidea irekitzen
ari nintzenik. Pasiotik bizi nuen
futbola, eta jokalari izateari utzi
nionean entrenatzaile moduan
hastea pausu naturala izan zen ni
retzat. Aitortza hori oso polita da
eta oso pozik eta harro nago.
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ez niri adarrik jo!

BIXKIAK
BETI
PAUSU
BAT
AURRERAGO

B

azekiten
bazetorrela.
Inork ezer susmatzen
ez zuenean, komunitate
zientifikoak ezer aurrei
kusteko moduko datu
rik ere ez zeukanean, are, Wuhango
saguzarrak artean katarrorik harrapatu ez zue
nean, beraiek, ez galdetu nola, bazekiten –beti
izan dira intuizio handikoak–. Eta bazekitenez,
beraien bunker partikularra prestatzen hasi
ziren. “Zer behar dik pertsonak lau hormaren
artean ondo irauteko, Eneko? Almibar meloko
toi poteak? Barra energetikoak? Eskopeta pare
bat?”. “Hori ere bai, Andoni, baina sagardorik
eta txorizorik behintzat ez dadila falta”. Eta
han hasi ziren, kargamendua gora kargamen
dua behera, orain Lasarteko mataderora orain
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Usurbilgo kooperatibara, hilabete luzetan lasai
irauteko adina genero pilatu zuten arte.
Goiko bizilaguna egunero 40 minutuz
Patry Jordanekin abdominalak eta gluteoak
tonifikatzen ari zen bitartean, metro eskas
batzuk beherago, mahai-bueltan lasai jarrita,
zintzurra gozatzen ari ziren bixkiak, txotx
batera eta dzanga bestera, gustura, bare, lasai,
ondo berdindu arte. Konfinamenduari aurre
egiteko bi modu, aurrez aurre, eraikin berean.

ez niri adarrik jo!

Eta adituak osasun mentala zaintzeko
aholkuak dokierki ematen albistegietan,
irratian, Twitterren, osa ezazu errutina bat,
jarri eginkizunak zeure buruari, espazioak
txukun mantendu, egin ariketa fisikoa, baina
begiratzen zenuen urdangarindarren mahaiingurura, eta matraka horren guztiaren
aztarrenik gabe ere, armonia hautematen
zen, bakea, zoriontasuna deitzen dioten
horren izpi bat. A ze lezioa orain ere: aski dela
gutxirekin, gutxi hori ona bada.

Badaudela dieta orekatuagoak? Noski.
Egunero hiru fruta pieza jatea gomendatzen
dutela medikuek? Badakigu. Behin adin batez
gero kolesterola zaindu behar dela? Tira, zer
nahi duzue esatea, ez da sona onekoa izango,
baina carpe diem diote Andonik eta Enekok,
total, hiru egunetarako gaude hemen, eta,
orain, birus txar honekin, agian bitarako, eta
zer, bizipoz pixka bat ere beharko dugu, edo?
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Goitik hasita, ezkerretik eskubira: Goitik hasita, ezkerretik eskubira: Bienbenida Arizmendi, Iorenza
Martinez (Andereñon neskamiak), Josefa Usabiaga, Pilar Fernandez, Emilia Beloki, Miren Arizmendi
Karmen Soroa, Petra Kollantes, Zezilia Tolaretxipi, Maria Isasa, Maria Idiazkez, Pepita Arruti, Miren
Zabala, Josefa Goikoetxea, Mª Karmen Zelarain, Esperanza Gartzia, Genoveva Martinez, XX, Gloria
Ganuza, Victoriana Barcenas, Karmen Sibiza, Rosita Urrestazazu, Mª Karmen Aristegi, Juanita Ariste
Angelita Fernandez, Maritxu Ruiz, Trini Ruiz, Isabel Ruiz, Maria Etxeberria, Kontxita Arizmendi,
Margarita Setien, Pepita Beloki, Isabelita Azkarraga, Esperanza Gartzia, Eusebi Izagirre, Pepita Zelar
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