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ELKARTEAREN AGURRA 

      

       

KARMENETAN GARA BERRIZ ERE! 

Gainean dugu beste urte batez uztailaren 16a, 
Karmego Ama Birjinaren eguna. Badatoz 
auzoko festak, 11n hasiko direnak erretiratuen 

egunarekin eta 19an amaitu koadrilenarekin. Nahi 
genituzkeenak baino laguntza gutxiagorekin, adin 
guztietako pertsonei zuzendutako egitaraua prestatu 
dugu aurtengoan ere , modu honetan auzo guztiak aha- 
lik eta gehien goza dezan jarduera guztiekin: buruhan- 
diak, pilota partidak, bertsolariak, kontzertuak etab. 
Ekimen guzti hauetan parte hartzera animatzen zai- 
tuztet. 

Elkarte honen kide izateari utziko dioten pertsona 
guztiak gogoan izan nahiko nituzke, era berean, lerro 
hauen bidet  dantzariak, kirolariak, entrenatzaileak, 
atal arduradunak... Guztioi eskerrak bihotzez. 

Amaitzeko, agur bero bat festak geure artean igaroko 
diturten pertsona gurtiei eta baita, arrazoi bat edo 
beste dela medio, geure artean egongo ez diren guz- 
tiei ere. 
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FESTA EGITARAUA 

KARMENGO AMAREN JAIAK 
2010eko uztailaren 11, 15, 16, 17, 18 c ta 19a. 

\K 11, IGANDEA 
ERRETIRATUEN EGUNA 

10:00 Jolas Etxea Txiki pilota txapelketaren finalak. 
12:00 Meza nagusia. 
12:55 Bandera igoera. 
13:00 Erretiratuen batzar nagusia Rezola Museoan. 
14:00 Erretiratuen adiskidetasun bazkaria 

Jolas Etxean. 
18:00 ARKAITZ AÑORGAKO DANTZARIEN 

emanaldia. 

UZTAII,AK 15, OSTEGUNA 
UMEEN EGUNA 

10:00 Umeentzako jokoak. 
15:00 Umeentzako jokoak. 
17:00 Haurrentzako txokolatada. 
18:00 Erraldoi eta buruhandiak. 
19:00 Nobenaren amaiera eta Salbe nagusia. 
19:30 AITOR musikariaren emanaldia. 
20:00 Sardina jate herrikoia eta sagardo dastatzea. 

(Alorrenea sagardotegiaren laguntzaz) 
20:30 "Zementon"-en jaitsiera. 
22:00 Sorpresa jaialdia. 
24:00 Karaokea gazte lokalean: 

UZTAILAK 16, OSTIRALA 
KARMEN EGUNA 

11:00 Meza nagusia 
13:00 Aurreskua 
17:00 Mozorro festarako prestaketa eta apainketak. 
17:30 ARKAITZ AÑORGAKO DANTZARIEN 

emanaldia. 
18:30 Erraldoi eta buruhandiak. 
19:00 EGAN musika taldearen emanaldia. 
20:00 Haurrentzako mozorro festa. 
21:00 "Orikiz" Mozorro festa (musika taldeak). 
23:00 Dantzaldia EGAN musika taldearekin. 
23:00 Kontzertuak gazte lokalean: 

FRIDAY'S CREW 
NEVER SURRENDER 
MATERIAL RECHAZADO 

01:00 Zezen suzkoa. 
01:30 Karaokea gazte lokalean. 

UZTAILAK 17, LARUNBATA 

09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin. 
11:30 Tiro txapelketa karabinaz. 
11:30 Artisau erakusketa. 
12:30 Bakailao prestaketa eta sagardo dastatzea. 

(Rufino eta Alberro sagardotegien laguntzaz) 
17:00 Xake lehiaketa. 
17:00 Artisautza erakusketa. 
17:30 Haurren danborrada. 
18:00 Futbito txapelketaren finala. 
19:30 Gorga mintegiaren argazki erakusketa 

Rezola museoan 
20:00 Danborrada nagusia. 
23:00 KUPELA taldearen musika emanaldia. 
23:00 Kontzertuak gave lokalean: 

SINGLE SOCKS 
LUZ DE PUTAS 
BLAKA 

00:30 Danborrada nagusiaren emanaldia 
01:00  Zezen suzkoa 
01:05 KUPELA taidearen musika emanaldia. 

UZTAILAK 18, IGANDEA 

10:00 Añorgako Erraldoi eta Buruhandien 
IV. topaketa. 

10:00 Bola tiratzea (goizez eta arratsaldez). 
11:00 Xake lehiaketa. 
12:00 III. Patata Tort illa lehiaketa. 
13:00 Erraldoien erakusketa frontoian. 
14:00 Elkarteen arteko bazkaria Jolas Etxean. 
16:00 Jolas Etxea LVI. pilota txapelketaren finalak. 
19:00 Erraldoi eta buruhandiak. 
23:30 Bertsolariak: 

BERTSO SAIO MUSIKATUA. 

UZTAILAK 19, ASTELEHENA 
KOADRILEN EGUNA 

10:00 Umeentzako tailerrak Rezola Museoan 
14:00 Koadrilen arteko bazkaria. 
16:00 Mus txapelketa azkarra. 
18:00 "Pilota goxo" txapelketaren finala. 
19:30 Elektro txaranga. 
21:30 Bokatak denentzako. 
21:30 Erromeria gazte lokalean 

UNSAIN ANAIAK taldearekin. 
23:30 Bandera jaistea. 
24:00 Festen bukaera. 



AÑORGA K.K.E. 

Lau urteko agintaldiaren azken urtea izan da hau egungo lehendakari eta  zuzendaritza taldearentzat. 
Erreleboak lotzearen amaierako lanak erantsiko zaizkie, beraz, azken aldian handituta agertu diren 

ohiko Ian  eta  buruhausteei. 

EKIN ETA EKIN, BILA(KA)TZEN DUGU 

E ra  askotan konta daiteke gurea bezalako elkarte 
baten urteko jarduna. Umorea edo gorputzaldia 
bat edo beste izan, era batean edo bestean egin 

dezakegu kronika; eta seguruenik ez bat ez bestea ez 
da izango errealitatearen isla fidela. Kronika hau idaz- 
terakoan ere, urte luze batek emandako atsekabe eta 
atseginen artean orekak berez zein aldera egiten duen 
erreparatzen jartzea da lehen ,farrera, egiaren zorrozta- 
sunari begin hartzen dugun jarrera. Balantze moduko 
hau festetan irakurriko dela pentsatzeak, ordea, alaitu 
egiten digu umorea eta arindu gorputzaldia. Ikuspegi 
baikorretik abiatuta kontatuko dugu, beraz, urteko jar- 
duna. 

Lehenengo esango duguna, hortaz, kirol federatu 
kopuruari dagokionean elkarteak inoiz izan duen baz- 
kide eta partehartzaile gehienekoa duela une honetan. 
Kirol fitxetan geu gara Donostiako laugarren kluba 
eta horrek esan nahi du nolabait sendotu eta finkatuta 
dugula halako kopuru handiari lotutako kudeaketa 
egiteko egitura; giza egitura eta sistema. Ez da gutxi. 

Egia da, kirolarekin jarraituta, kirol atal guztiak ez 
ditugula nahi bezain ongi egituratu eta koipeztatuta. 
Batzuk sendo dabiltzan bitartean, partehartze eta 
emaitza onekin, besteren batzuk ia geldi eduki ditu- 
gu edo dauzkagu (mendia, adibidez). 

Kirol federatu kopuruari  dagokionean  elkarteak 
inoiz izan duen bazkide eta partehartzaile 

gehienekoa due une honetan. 

Esan beharreko kontua da, hala ere , kudeaketa orokor 
horretarako sistema ongi xamar koipeztatuta eduki 
arren, jende falta izan dugula sistemari eragiteko eta 
gutxi batzuk beren gain hartutako gainkargaz egin 
duela aurrera sistemak. Dudarik ez dago funtziona- 
mendu egokirako beharrezkoa dela aurten osatu den 
baino eragile talde handiagoa elkartearen eguneroko 
kudeaketarako. Bizpahiru izan diren lekuan minimoa 
litzateke lau edo bosteko talde iraunkorra. 

Atalez ataleko kronikaren 
aurretik ezin aipatu gabe utzi 
aurten Elkartearen estatutuetan 
aldaketan batzuk ezarri ditugu- 
la, batez ere legedi berrira ego- 
kitzeko gure elkartea arautzen 
duten barro legeak. 

futbol zelaiaren lehen garaiko 
ikuspegian eta berikuntza 
bukatzear dagoenekoan. 
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AÑORGA K.K.E. 

Bestelakoan, obra handi bati egin behar izan diogu 
aurre: futbol zelaiko belar artifiziala aldatzeari. Urte 
asko joan dira 1997an belar artifizialeko lehen luna 
jarri zenetik eta behar-beharrezkoa zen zorua berri- 
tzea. Lan honetarako izan da instituzioen laguntzarik 
eta aldizkari honek argia ikusten duenean, obra amai- 
turik egongo da. Gipuzkoako Foru Aldundia eta 
Donostia Kirola instituzioen dirulaguntzek eta Euska- 
diko Kutxak eta Kutxak auzoko sukurtsaletan propo- 
saturiko finantziazioek eragin dute obra garrantzitsu 
hau posible izatea. Guztiei geure eskerrik beroena. 

Aurten Elkartearen estatutuetan aldaketan 
batzuk ezarri ditugu, horiek legedi berrira 

egokitzeko. 

horren bideragarritasuna aztertzea eta honek, Rezola- 
rekin harremanetan, irtenbide bat proposatu zuen etxe 
handiko biztanle guztiak eta obrak harrapatuko dituen 
komertzio eta lantegiak Añorgan bertan birkokatzea 
zuena oinarri. 

Egitasmo horrek, t,aea, Antxon Ayestarán kultur 
etxea botatzea zekarren eta Elkarteak, batzar orokor 
batean hala erabakita, kultur etxea botatzeko egitas- 
moari aurre egitea erabaki zuen eta helburu horrekin 
lan egiteko batzorde bat sortu zuen. Batzordeak auzo- 
ko beste elkarte eta taldeei parte hartzeko gonbita egin 
zien eta denon parte hartzearekin, hilabete baten 
buruan, Udalak proposamen berri bat egitearekin 
ikusi du lortuta bere helburua. 

Azkenik, gure auzoa hankaz gora jarrita daukan 
azpiegitura obra handietako batek, Ur Agentziak bul- 
tzatu eta kudeatzen duen errekaren bideratze lanak, 
ekarri dizkigun buruhausteen aipamena egin nahi 
dugu. Hasierako proiektuaren arabera, errekaren bide- 
ratze eta kanalizatze lanak errekak gaur egun daraman 
bidean bertan ziren egitekoak zatirik nagusietan, 
baina, ingurumen arrazoiak tarteko, egitasmo berri bat 
itxuratu zuten: Unanue Behekotik fabrikara bitartean 
errepidearen parean eta zeru bistan egitea errekaren- 
tzako bide berria eta, horretarako, besteak beste, eliza 
aurreko etxe handi zaharra botatzea. Ur Agentziak 
Donostiako Udaleko Hirigintza sailari enkargatu zion 

Bilera, proposamen eta elka- 
rrizketa ugariren ostean, institu- 
zio guztiei ulertarazi zaie Kul- 
tur Etxea bere horretan 
uztearen garrantzia. Hirigintza 
zuzendaritzak egin duen biga- 
rren proposamenak bideragarri 
egiten du obrak eragindako 
guztiek auzoan bertan egokitze- 
ko aukera eta kultur etxeak bere 
horretan jarraitzea. Zalantzarik 
gabe hori da denontzako auke- 
rarik onena. Pozgarri, beraz, 
azken emaitza. Udala, Hirigin- 
tza Zuzendaritza eta egoera 
honetara iristeko laguntza 
eskaini duten auzotarrei eske- 
rrak eman beharrean gara. 



Azken Añorga Eguneko atariko une bat 

AÑORGA K.K.E. 

BUKATZEAR DA LAU URTEKO AGINTALDIA 

Buru naizen Zuzendaritza Batzordeak lau urte 
beteko ditu aurki, eta balorazio orokor bat egitera- 
ko garaian azpimarratu beharra daukat dedikazio 
eta lan handia suposatu duten urteak izan direla. 
Klubeko atal guztiak beraien ibilbidea jarraitzen 
badute ere, elkarteak eskatzen dituen eguneroko 
zereginak aurrera eramateko beharrezkoak diren 
boluntarioen laguntza falta dela argi dago. 

Esta Junta Directiva ha tenido muy claro 
que uno de los objetivos principales 

es la mejora de las instalaciones. 

Guzti honengatik, deialdi bat luzatu nahi diet auzo- 
tarrei eta orokorrean klubari atxikita egon daitezke- 
en pertsona guztiei elkarteko atal batean edo beste- 
an parte hartzea areagotzeko eta irailean Batzorde 
honen lekukoa hartzeko. Auzoa beti bereiztu izan 
da elkartearen inguruan sortu den bizilagunen 
elkartasunagatik; egoera hori, ordea, ez da errepika- 
tu azken urteotan, salbuespenak salbuespen. 

Zuzendaritza Batzorde honetan hasieratik izan 
dugu argi instalazioen hobekuntza funtsezkoa zela 
eta izango dela. Instalazio hauek pribatuak diren 
arren, jakin badakigu hauen mantenu osoa Añorga 
KKEren esku dagoela, eta egoera honek finantzia- 

zio eta dirulaguntzak etengabe bilatzera behartzen 
gaitu. Kasu batzuetan lortu ditugu, beste batzuetan 
ez; orokorrean ordea irakurketa oso positibo bat 
egin dezakegula iruditzen zaigu arlo honetan. 

Zintzilik gelditu zaizkigun bi obra aipatu behar 
dira ildo horretatik; birmoldaketa sakonaren beha- 
rra daukaten bolatokia eta frontoia. Egun lanean 
jarraitzen dugu obra hauek ahalik eta epe laburre- 
nean burutu daitezen. 

Egin ditugun obrei dagokienean, sarritan burutzen 
diren konponketa txikietaz gain, ez ditut guztiz azpi- 
marragarriak diren him  obra aipatu gabe utzi. Lehe- 
na Jolas Etxearen birmoldaketa izan zen, lokaleko 
kudeatzaile aldaketarekin bat egin zuen erreforma. 
Aldaketa garrantzitsua izan zen, guztiz beharrezkoa 
ikusten genuena, denbora handia zeraman -eta leku 
honek egoera kaskarrean. Ez genuen inolako lagun- 
tza ekonomikorik izan, eta elkartearen egoerak 
modu beldurgarrian egin zuen behera arlo honetan. 

Siempre hay cosas que se pueden hacer 
por el club y esperamos que la nueva 

Junta Directiva tenga los apoyos suficientes 
para continuar con la gran labor 
que realiza nuestro querido club. 



AÑORGA K.K.E. 

Epe berdintsuetan futbol zelaiaren eta frontoiaren 
argi instalazioen berrikuntza lanak burutu genituen. 
Garrantzizkoak ziren berrikuntza hauetan ere Mor- 
ga KKEk bere poltsikotik ordaindu behar izan zuen 
guztia. 

El club decidió posicionarse firmemente 
en defensa de la casa de cultura 

Antxon Ayestarán e iniciar gestiones 
con tal fin. Felizmente, se ha encontrado 

entre todos una solución de consenso 
para realojar a los afectados 

por el proyecto de canalización 
del Gorga, sin afectar 
a la casa de cultura. 

Azkenik, eta orain berriki egin duguna, futbol zelai- 
ko Mar artifizialaren aldaketa lanak dira aipagarri. 
Instituzio eta erakundeek lagundu dute honetan eta 
eskertzekoa da hori. 

Lerro hauetaz baliatu nahi dut, era berean, Ur Agen- 
tziak egindako eskaerak Añorgan sortu zituen ara- 
zoak geure ikuspuntutik baloratzeko. Ubidearen 
ibilbidea aldatzeko Rezolako "etxe handia" bota eta 
etxe honetako bizilagunentzako etxeak egokitzeak, 
derrigorrez Morgan gauzatu behar denak, arazo 
jakin batzuk eragin zituen Udaletxea, Rezola eta 
elkartearen artean, elkartea delako Antxon Ayesta- 
ran Kultur Etxearen erabilpena egiten duen entita- 
tea, eta auzitan zegoena eraikin hori eraistea bai- 
tzen. Azkenean denon gustuko irtenbide bat topatu 
da eta Udala, Hirigintza Zuzendaritza eta konponbi- 
dea bilatzen laguntza eman diguten guztiei eskerrak 
ematea besterik ez zait falta. 

Azkenik, hasi naizen bezala amaitzea gustatuko 
litzaidake, auzotarrei deialdi zabal bat eginez. Beti 
dago zerbait egiteko klub honen aide, eta bihotzez 
espero dut elkarte honen zuzendaritza batzorde 
berriak laguntza nahikoak bereganatzea eguneroko 
jarduna behar bezala aurrera eramateko. Bakoitzak 
ahal duen neurrian, edozein laguntza izango da onu- 
ragarria hobetzeko. Zuen zain gaude. 

/ñak ŕ  Otabarte 

Añorg.i Lguncan sariak ¡asotzera 	iako saskibaloi jokalariak 

9 



Ces. 	t  
t • 	r 	1 bes- • 	„, 

AÑORGA LIGA NACIONAL FEMENINA 2009/201 

AÑORGA K.K.E. 

  

   

FUTBOLA 

Parece  que fue ayer cuando nos encontrábamos 
todavía dando forma a lo que iba a ser la tem-
porada 2009  —  2010, y para cuando nos hemos 

querido dar cuenta, la temporada no solo ha conclui- 
do, sino que estamos inmersos en trazar las líneas de 
lo que queremos que sea el fútbol añorgatarra en la 
2010 -2011. El ejercicio que acaba de concluir ha 
tenido de todo, como en la viña del señor, por eso es 
nuestra intención repasar el curso futbolero equipo a 
equipo. 

NACIONAL FEMENINO 

TERRITORIAL 

Creemos firmemente que este equipo es fundamental 
en el club, ya que mas pronto que tarde tendrán que 
coger el testigo del Liga Nacional. Este año, con una 
plantilla muy joven, Asier Bayon ha realizado un 
enorme trabajo, cumpliendo los objetivos fijados a 
principios de curso. De este modo, la clasificación 
para la fase de ascenso se consiguió a base de mucho 
trabajo, y en este sentido se puede decir que la satis- 
facción ha sido plena. 

CADETE FEMENINO 

Empecemos pues, por las mayores. Si el año pasado 
comentábamos que la permanencia había costado 
sudor y lágrimas, este año podemos afirmar con 
rotundidad que la temporada ha sido excepcional. Las 
chavalas de Unai Gazpio han hecho un año casi per- 
fecto en lo que denominaríamos la segunda división 
absoluta del fútbol femenino. Una campaña brillante, 
que ha aupado al nacional femenino a una mas que 
digna sexta posición. Hay que destacar la capacidad 
recomposición de este equipo, ya que en los últimos 
cinco años la Real Sociedad se ha hecho con los servi- 
cios de once jugadoras del de esta categoría. 

Un equipo más que interesante. Antiguas componen- 
tes del infantil femenino campeón de Gipuzkoa y Eus- 
kadi hace un año, la mayoría eran principiantes en la 
categoría, pero cuando hay nivel, la edad y la poca 
experiencia no importan La trayectoria ha sido espec- 
tacular, proclamándose campeonas de Gipuzkoa con 
cinco puntos de diferencia sobre las segundas clasifi- 
cadas. 
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AÑORGA K.K.E. 

INFANTIL FEMENINO 

Las chicas de Unai y Amaia no han podido coger 
mejor el testigo de esta categoría. La trayectoria de 
este equipo ha sido muy similar a la del año pasado, 
proclamándose campeonas de Gipuzkoa por segundo 
año consecutivo. La única pega, el único partido per- 
dido, fue contra el Gasteiz Cup en la disputa del cam- 
peonato de Euskadi, resultado que privó a esta planti- 
lla de conseguir el citado campeonato. Con una sola 
derrota en todo el año, podemos afirmar que la tempo- 
rada ha sido fantástica. 

JUBENIL B 

La suerte tampoco ha estado del lado de esta plantilla 
durante gran parte de la temporada. Los de Iñigo Idia- 
kez tenían como objetivo conseguir la clasificación 
para la fase de ascenso, pero las numerosas lesiones y 
una plantilla corta han sido las principales razones de 
realizar una liga irregular. La marcha de Iñigo al pri- 
mer equipo supuso la entrada de los entrenadores Fer- 
nando Llopis e Iban Garbayo, que se han desvivido 
por hacer un papel digno sobre todo en la copa. De 
este modo, y tras realizar varios partidos más que dig- 
nos, los del "b" se plantaron en la final, siendo derro- 
tados por el Usurbil F.T. por tres a cero. 

CADETE DE HONOR 

Los chicos dirigidos por Egoitz Ugartemendia y Jon 
Kepa Eguren han demostrado un buen nivel vista la 
exigencia y el nivel de la categoría en la que competí- 
an. El principal objetivo de esta plantilla era estar pre- 
sente en la fase de ascenso, y a base de trabajo lo con- 
siguieron. Fue una fase dura, de mucho nivel, en la que 
obtuvieron la séptima plaza. Destacar la gran victoria 
obtenida en el torneo de navidad de Martutene, en la 
que se impusieron por uno a cero a la Real Sociedad 

JUVENIL LIGA VASCA 

Esta plantilla comenzaba la temporada con grandes 
esperanzas. Consumado el descenso de categoría 
juvenil nacional, los de Jon Bakero se presentaban en 
Liga Vasca con fuerzas nuevas, con plena intención de 
volver a la categoría que nunca debió abandonar. Las 
cosas han salido mal, muy mal, y el fracaso se ha con- 
sumado por segunda vez consecutiva en forma de des- 
censo. Los pésimos resultados obtenidos en la prime- 
ra vuelta de campeonato dejaron al equipo en lo mas 
bajo de la clasificación, y la obligada marcha de Jon 
Bakero a Polonia para entrenar allí con su hermano 
Jose Mari obligó a los responsables de fútbol a cam- 
biar de ficha a toda velocidad. Fue Iñigo Idiakez, por 
aquel entonces entrenador del juvenil B, el que tomó 
las riendas del equipo y la mejoría se notó sensible- 
mente. Dentro de la negativa dinámica en la que se 
encontraba, la plantilla peleó por salvar la categoría 
hasta la última jornada, pero la suerte les fue esquiva, 
y en la última jornada se consumó un descenso que 
hace plantearse de nuevo que senda tiene que coger en 
un futuro muy próximo este equipo, que militará la 
temporada que viene en juvenil honor. 

PRIMERA CADETE. 

Este equipo tubo en sus manos la clasificación para la 
fase de ascenso a categoría de honor, objetivo que no 
pudo ser consumado. Posteriormente, los chicos de 
Mikel Oña y Aitor Esnal pasaron a jugar la copa, 
donde fueron apeados por el Lengokoak. En general, 
los resultados han sido notables para esta plantilla que 
pretende dar el salto a la categoría de honor en las 
mejores condiciones. Únicamente han perdido cinco 
partidos en toda la temporada. 

I I 



INFANTIL TXIKI 

AÑORGA K.K.E. 

INFANTIL DE HONOR 

El infantil de honor ha sido otro de los equipos que ha 
realizado una temporada mas que interesante. Los 
pupilos de Oier Otabarte y Eneko Ferradas han com- 
pletado un campeonato ligero positivo. En el último 
partido de liga no pudieron ganar al Antiguoko, y de 
esta forma se quedaron sin opciones de jugar la fase 
de ascenso. El elevado número de lesionados mermó 
el rendimiento en copa, pero al final cosecharon un 
mas que aceptable sexto puesto en una competición 
disputada por veinticuatro equipos. 

Uno de los equipos que mas ha crecido. Tras realizar 
una primera fase de competición brillante, jugaron la 
fase de campeones, una fase sacrificada y de mucho 
nivel. Los chavales de Mikel Ferradas y Oier Berra 
tuvieron que sudar de lo lindo para sacar los partidos 
adelante, aunque el final de temporada, y tras mucho 
trabajo, los resultados fueron a mejor. Esta plantilla 
ganó hace ahora un año la copa, y las expectativas que 
ha creado son muy positivas. 

ALEVIN 

Interesante temporada la realizada por el grupo de 
Alex y Omar. Tras un primer periodo de temporada 
brillante, consiguieron clasificarse para la fase de 
campeones, hecho que no ocurría en esta categoría en 
las últimas cuatro temporadas. El nivel de algunos 
jugadores de este equipo, es el caso del portero Iñaki 
Auzmendi, hizo que la Real Sociedad se fijara en 
ellos, y han participado en varios entrenamientos y 
torneos con el club txuri urdin. Destacar la cuarta 
posición obtenida en el torneo Jose Angel Iribar por 
delante de Real Sociedad y Athletic de Bilbao. 



AÑORGA K.K.E. 

FUTBOL ESKOLA 2009-2010 

Parece que fue ayer, pero ya han pasado dos años 
desde que el club se hizo cargo de la Futbol Eskola, 
que en la presente edición ha contado con 110 alum- 
nos y alumnas de diversas edades y niveles. 

Destacar la total progresión de todos los alumnos, a 
lo largo de la temporada, que en multitud de casos 
ha culminado en una aportación importantísima de 
jugadores a los equipos federados más jóvenes del 
club, tanto en categorías masculinas como femeni- 
nas. Hablamos del equipo alevín de chicos y el 
infantil femenino. 

Esta temporada, con la nueva reglamentación provi- 
sional, hemos disfrutado de una experiencia precio- 
sa a través de los partidos amistosos controlados 
contra otras escuelas de nuestro alrededor, adecuan- 
do el número de alumnos, equipos y niveles entre 

ellas. Los partidos han sido de ida y vuelta contra 
alumnos de Astigarrako Mundarro FKE, Hernani 
C.D., Usurbil F.T. y Vasconia C.D. 

Ha sido maravilloso ver el ambiente, con todos los 
campos de fútbol llenos de padres de todas las 
escuelas, animando a sus niños y niñas con una cor- 
dialidad y deportividad dignas de destacar. El resul- 
tado, tanto social como deportivo, inmejorable. 

Esta edición, muy a nuestro pesar, hemos tenido que 
concluir el curso un mes antes de lo previsto, ya que 
el cambio de la superficie del campo de fútbol era 
muy necesario. El 28 de junio volveremos a la carga 
con la segunda edición de Futbola Udan. De este 
modo, el nuevo césped de última generación será 
estrenado por los más pequeños. 



AÑORGA K.K.E. 

PILOTA 

Aurtengo denboraldian ere Añorgako pilotad eta pala jokalariek eman dute zeresanik bazter guztietako 
frontoietan. Askotan futbolari soilik zuzentzen dizkiogu begiak kirolzaleok, baina elkartean sekzio honek 

duen ibilbide luze eta aberatsa ere kontutan hartu beharko genuke, eta frontoietan astebururo ibiltzen 
diren kirolari eta antolatzaileen lana goraipatu. Urteak Joan eta urteak etorri; atal honek aurrera 

jarraitzen du, eta nahiz eta urte askoan geure artean egondako hainbat jokalari beteranok pilota uzten 
ari diren pixkanaka, gaztetxoenek lekukoa hartzen ad direla esan behar da. Añorgako pilotaren 

etorkizuna bermatua dagoela esan daiteke horrenbestez. 

LV JOLAS ETXEA TXAPELKETA 

Iaz, Añorgako pilota txapelketa nagusiak hirurogeita 
hamargarren edizioa ospatzen men.  Zifra borobila are 
eta borobilago atera zen txapelketa batentzako. Hila- 
bete ugariko ibilbidearen ostean, finalen eguna iritsi 
zen, festak puri-purian genituela, eta bertan Aristimu- 
ño eta Sanchez kadetetan, Jauregi — Lana jubeniletan 
eta Azpiri — Galarraga senior kategorian nagusitu 
ziren. Txikienen kategorietan, Olano — Zubizarreta, 
Lorea —Anduaga eta Agirre — Alduntzi bikoteek jantzi 
zituzten txapelak. 

DENBORALDIA 

Txapelketa ugaritan paper garrantzitsuak bete diturte 
geure pilotariek, honela, Kadeteen bigarren mailako 
Gipuzkoako txapeldun atera zen Cristobal eta Alber- 
dik osaturiko bikotea. Usurbilgo Gazteen txapelketan 
ere, bi kategoriatan nagusitu ziren geureak, Esposito 
eta Matxain Benjamín mailan irabazi zuten eta Ibar- 
gurenek eta Amianok emaitza berbera eskuratu zuten 
Infantiletan. 
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^)sk  '  Azkarate elkarteko 
lehedakariak emandako 
oroe arria jasotzen.  

AÑORGA K.K.E.  

PALA 

Pala modalitatean ere izan ditugu berri onak aurtengo- 
an. Batetik, Unanuek eta Arozenak osaturiko bikoteak 
Senior mailako Gipuzkoako txapela ekarri zuten 
auzora eta Udaberri txapelketan, Iribar eta berriro e re  
Arozena irabazle atera ziren. Gipuzkoako txapelak 
herrialde guztietako pilotan eta pala jokalariak biltzen 
dituen GRAVN txapelketan lehiatzeko aukera eman 
zion geure elkarteari, honela, Unanue eta Arozena 
aritu ziren palan eta Jauregi eta Loidi eskuz banakako 
txapelketan. Lehiaketa honek duen maila altuak emai- 
tza hobeagoak ez eskuratzea ahalbidetu zuen zoritxa- 
rrez.  

FRONTOIA 

Pilotaren inguruko urteko errepasoa biltzen dituzten  

lerro hauetan, sekzioak ezin du aide batera utzi auzo-  

ko frontoiak duen egoera tamalgarria. Urte gutxi dira  

paretak margotu eta nolabaiteko itxuraldaketa eman  

genionetik. Hau guztia gutxi balitz, argien instalazioa  

ere berritu genuen, elkarteari sekulako kostu ekono- 
mikoa suposatu ziolarik eraldaketa honek. Elkarteak  

ordea arazoa errotik konpontzeko baliabide ekonomi-  

koak ez dituela argi dago, eta pareten saneamendu  

sakonago bat ezinbestekoa dela adierazi nahi dugu,  

1949an jaiotako frontoi eder honen osasuna bermatu  

nahi badugu behintzat. Helburu hau betetzeko dirula-  

guntzak eskatzeko ahalegina sarritan egin du Añorga  
KKEk, instituzioetatik jasotako erantzuna eta boron- 
datea ez da inondik inora nahikoa izan. Guk geure  
aldetik !anean jarraituko dugu Añorgako ikurretako  

bat den eraikin honek ahalik eta itxura honena izan  
dezan etorkizun hurbil batean.  

/o/as (Aya  fxaprlkctako iatko ünaletakolokalariak, epaile,  
antolatzaile eta sariemaleekin batera  

EGINDAKO LANAREN ESKERTZA 

Iazko Jolas Etxea txapelketaren sari ematea aprobetxatuz, Elkarteak jendaurrean aipatu eta txalotu zuen 
Oskar Azkaratek pilotan dedikatutako lana eta Elkartean kirol hori sustatzen emandako laguntzagatik. Oroi- 
garri bat eman zion lehendakariak jendearen txalo artean. 



AÑORGA K.K .' 

SASKIBALOIA 

2009-2010 denboraldia oso ona izan da Añorga saskibaloi taldeentzat, talde guztiek emaitza onak lortu dituztela- 
rik. Ondorengo lerroetan talde bakoitzaren inguruan irakurtzeko aukera izango duzue. 

INFANTIL NESKAK 

Infantilen taldea 

Naiara Oriok entrenatutako infatilek bigarren urtea 
zuten klubean eta taldea jokalari gutxirekin osaturik 
egon da. Jokalari kopurua murritza izanda ere, taldeak 
oso joko ona egin du urtean zehar eta partidu anitz ira- 
bazteko aukera izan du, iaz emandako mailarekiko 
progresioa oso nabarmena izan delarik. Taldeak aurre- 
ko urtean zituen arazoak ikusita ezin espero genuen 
lehenengo ligaren ostean bigarren sailkatuko zirenik, 
eta horrela, bigarren fasean Gipuzkoako talde onene- 
kin jolasteko sailkatuko zirenik. Hala ere, bigarren 
liga honetan nabaritu da gainontzeko taldeen azpitik 
zeudela. Hala ere, klubeko arduradunak oso pozik 
daude talde honek emandako mailarekin. 

Hurrengo urteari begira, talderi sendotasuna emango 
dioten bost jokalari berri iritsi din  eta ziur gaude tal- 
dearen maila hobetzen lagunduko dutela. Beraz, 
Añorgako talde gane honek oraindik emaitza on asko 
emango dizkigulakoan gaude. 



  

AÑORGA K.K.E. 

   

KADETE NESKAK Idoia Ruizek hamar neskaz osatutako taldea entrenatu 
du aurtengoan. Taldeak gora-behera asko izan dituela 
esango genuke urtean zehar. Hala ere, parte hartze 
mailan zeuden talde guztien artean bosgarren sailka- 
tzea lortu dute eta goraipat'zeko lana burutu dutela 
esan genezake, partidu askotara justu xamar iritsi 
direlako jende kopuruari dagokionean. 

Aurten talde honek izan duen puntu negatiboa, jende 
kopuru murritzarena izan da eta horri lesioak gehitu 
zaizkio. Hurrengo urteari begira talde honetako par- 
taide izan diren Kandela eta Bidatz-ek agur esaten 
diote taldeari infantil mailatik klubean jolasten ibili 
ondoren. Taldea oso motz geldituko da bi baja hauen 
ostean eta taldearen jarraipen egokirako jokalari 
gehiago aurkitzea beharrezkoa izango da. 

Kadeteak 

 

Emaitzen aldetik kadeteek lortu dute emaitzarik 
nabarmenena aurtengoan. Burutu duten denboraldi 
bikainarekin hurrengo urtean lehenengo mallan leiha- 
tzeko aukera izango baitute. Kadete mailan aritzen 
ziren lehenengo urtea izanik ez genuen argi emango 
zuten maila, baina partiduak pasatzen ziren heinean, 
garbi erakutsi dute gainontzeko taldeen gainetik zeu- 
dela eta beraien joko onarekin partiduak irabazteko 
gaitasuna zutela. 

Hurrengo urtean talde berdinarekin aurre egingo diote 
lehenengo mallan jokatzeari eta espero dugu aurten 
emandako maila errepikatzea eta ahal izango balitz 
hori ere hobetzea. 

JUNIOR B NESKAK 

JUNIOR A TALDEA 

Junior A Caldea 

Hamabi jokalarik osatutako taldean entrenatu du 
Alaitz Hernandezek aurtengoan. Taldea lehenengo 
mailan aritu da eta azkeneko momentura arte borroka- 
tu behar izan dute jokalariek lehenengo mallad euste- 
ko. Denboraldi gogorra eta luzea izan da, partiduetako 
emaitzek askotan laguntzen ez zutelako eta taldeak 
urtean zehar garaipen gutxi lortzeko aukera izan due- 
lako. Askotan, partiduak azkeneko momentuetan 
galdu ditu taldeak nerbioak, akatsak... direla medio 
baina partidu ikaragarriak ikusteko aukera ere izan 
dugu, prorroga eta guzti. Hala ere, taldearen jarrera 
aipagarria izan da; momentu gehienetan giro aparta 
bizi izan delako entrenamendu eta partiduetan. 

Hurrengo urteari hegira talde hau desagertu eta 
hemengo partaide gehienak senior taldean jolastera 
pasako dira, ziur gaude errelebo ona izango direla. 
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SENIOR TALDEA 

Senior taIdea, nagusiena 

OIHANA GOIKOETXEA 2001-2010 
MAITANE UZKUDUN 2003-2010 
AINGERU ZABALA 1995-2010 

OLATZ GASTON 2003-2010 
EIDER BARRIOLA 2000-2010 
AINHOA ORMAZABAL 2005-2010 
LORENA CARRODEGUAS 2005-2010 

IDOIA RUIZ 2000-2010 
ONINTZE AZPEITIA 1994-2010 
URKO ASKASIBAR 2005-2010 
RAFA HERNANDEZ 2005-2010 

Aipamen berezia merezi du Urko Askasibarrek entre- 
natutako senior taldeak. Azkeneko urteetan bezala 
aurten ere  Lauko Finalera iristea lortu baitute. Urtero 
bezala urrian hasi zuten liga eta lehenengo fase horre- 
tan hirugarren postuan sailakatu ziren. Bigarren talde- 
an talde onenekin jolastu zuten eta emaitza paregabe- 
ak lortu ondoren Lauko Finalean sartu ziren 
hirugarren postuan, finalerdietako prorrogan galdu 
zutelarik sekulako partidua egin ondoren. 

Baina gure neska zaharrenentzat aurtengoa izan da 
azkeneko denboraldia. Talde honek, klubari eman 
dion guztia ez dago lerro xume hauetan azaltzerik. 
Beti isil-isilik, inoiz arazorik sortu gabe, klubaren 
irudi ona Gipuzkoako txoko guztietara eramanez, 
atzetik datozen jokalarien eredu. Maiz, klubean ez 
zeudela ere zirudien arren, haiek lanean jarraitzen 
zuten Benta Berriko erbestean. Baina maiatza iristen 
zenean... Hara!!! Hauek berriro ere Lauko Finalean 
sartu dira eta. 

Bai, maiatzean izaten zuen auzoak halen berri, 
orduan jakinarazten ziguten beste behingoz halen 
mailako Gipuzkoako talde onenen artean sartzea lor- 
tua zutela, berriro Eskoriatzara joan beharko genuela. 
Egia da handik ez dugula inoiz txapeldunari dagokin 
trofeoa ekan•i, baina Eskoriatzan talde honek eta bere 
jarraitzaileek eman dituzten ikuskizunak ez ditugu 
en:az ahaztuko bertan izan garenok. Guzti honengatik 
eta Añorgako saskibaloiarentzat suposatu duzuen 
guztiagatik Mila esker!!! Oihana, Maitane, Aingeru, 
Olatz, Eider, Ainhoa, Lorena, Idoia, Onintze, Urko 
eta Rafa. 

1••••••••••.-  
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2010 SASKIBALOI TEKNIFIKAZIOA 

Bigarrengo urtez, Aste Santuan saskibaloi teknifika- 
zio saioak aurrera eraman genituen. 2009an bezala, 
dena oso ondo joan zen eta hurrengo urteetan errepi- 
katzeko aukera egongo delakoan gaude. 

Aurtengoan 36 haur apuntatu ziren gurekin saskiba- 
loian aritzeko asmoz eta hauei erakusteko klubeko 
jokalari eta entrenatzaile diren zazpi pertsona egon 
ziren monitore lanak burutzen. Teknifikazioak bost 
eguneko iraupena izan zuen eta egunero lau orduko 
entrenamendu saioak burutu ziren. 

Teknifikazio salo hauen bitartez kluberako jokalariak 
erakartzeko modu berria aurkitu dugu eta baita gure 
jokalariak direnak entrenatzaile lanetan praktika labu- 
rrak egiteko modua ere. Beraz, teknifikazio saioak 
aurrera ateratzen jarraituko dugu saskibaloi saila han- 
ditzeko garrantzitsua bihurtzen ari delako. 
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TXIRRINDULARITZA 

Aurtengoan  ere elkarteko txirrindularitza sailak 
eman du zeresanik. Gutxien ikusten dugun 
saila bada ere zortziehun lizentzia inguru 

kudeatzen ditu Añorga KKEk egun, kopuru izugarria, 
eta joera honek aurrerantzean berdin jarraituko duela 
dirudi. Gima hobetuz joan den heinean, txirringazale- 
en presentzia nabariagoa da errepideetan, eta ondorioz 
elkarteko txirrindulari arropak maiz ikusten ditugu 
bide bazterretan. 

Urriaren 25ean ohikoa bilakatu den lagunarteko txi- 
rringazale irteera ospatu zen Añorgatik Aranora 
bitartean. Bertan ikusi zen nork eragiten dien pedalei 
urte osoan zehar eta nork kentzen dion hautsa bizi- 
kletari egun horretarako soilik. Giro paregabea izan 
zuten, bazkari eder batekin amaitu zena. Gipuzkoako 
Txirrindularitza elkargoak antolatzen duen urteroko 
challengea osatzen duten frogetan ere partehartzea 
izan da. 

Negua iritsi eta saileko arduradunek ez zuten eguraldi 
zakarraren ondorioz etxean gelditu nahi izan. Sasoi 
honi begira elkarteko neguko arroparen eskaria burutu 
zuten. Kide ugarik eskatu zituzten, galtza luze, maillot 
termiko... eta orokorrean hotzari aurre egiteko hain- 
bat jantzi, eta errepidean eman beharreko ordu gogor 
eta hotzak erosoago igaro zituzten. 

Gipuzkoako txirrindularitza elkarteak antolaturiko 
challengea osatzen duten probetan ere partehartzea 
nabaria izan da, Bergara Billabona edota Hondarribia- 
ko lasterketetan esaterako. Baina aurtengo denboral- 
dian jarduera bat azpimarratzekoa baldin bada, bi 
auzotar gaztek Paris Roubaix lasterketa mitikoan 
parte hartzea izan da. Jon Mikel Rodríguez eta Pello 
Etxaniz añorgatarrak burn belarri aritu dira munduko 
txirrindularitza proba gogorrenen artean dagoen las- 
terketa hau prestatzen. Proba ekainaren 6an ospatu 
zen, eta zailtasunak zailtasun, ibilbidea betetzea lortu 
zuten txirringazaleen modalitatean. Bejondeiela. 
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Tolosan ¡okatutako torneoko une batzuk  

AÑORGA K.K.E.  

XAKE  

Nos  quedamos en segunda. En los últimos años 
estamos subiendo y bajando de categoría en la  

Liga Gipuzkoana, Hemos estado en Primera y  

ahora nos quedamos en Segunda.  

Comenzamos de maravilla. En la primera ronda  

empatamos con el Fortuna de Donosita. Con victoria  

de Juan Mari Zurutuza, tablas de José Ramón García  

y Mikel Zubia y derrota de Iñaki Arzelus. En la segun- 
da ganamos por la mínima a Gros G, victorias de  
Iñaki Arzelus y Mikel Zubia, tablas de Félix Aguado y  
derrota de Josetxo García. En la tercera, ganamos por  

un contundente 3-1 a Mudarro en su feudo. Victorias  

de Mikel, Félix, y Juan Mari y derrota de Iñaki. En la  

cuarta ronda también ganamos por la mínima, esta vez  

a Easo C. Con este resultado éramos líderes, pero  

luego vinieron las rebajas....  

En la quinta ronda perdimos con Hernán B, por un con- 
tundente 3,5-0,5. Sólo puntuó Félix Aguado. En la  
sexta, otro contundente 3,5 a 0,5, esta vez a favor de  

Billabona. El medio punto lo consiguió Mikel. En la  
séptima y última ronda perdimos con Gros E por la  

mínima. Ganó Mikel y tablas de Félix, Josetxo e Iñaki,  

perdieron. Jugamos el Play Off de descenso a Tercera,  

pero no tuvimos problemas para salvar la categoría.  

A pesar de todo, pienso que somos un equipo de pri- 
mera, pero necesitamos refuerzos. Lo necesario para  

el Club es la promoción. Yo he estado varios años en  

Amassorrain instruyendo a jóvenes valores, viendo  

que muchos de ellos tienen cualidades y talento para  
jugar al ajedrez.  

Me gustada organizar un torneo social en donde pue- 
dan participar todos los que deseen y seguro que tene- 
mos éxito. A ver si cogemos un poco de tiempo y tra- 
bajo en organizar un torneo social de ajedrez  

destinado a todo afiorgatarra desde los 8 años hasta los  

88. Contamos con un local de la Asociación de Veci- 
nos, que aunque compartido, tenemos nuestro txoko  

para comenzar a funcionar.  

Para terminar, lo de siempre, todos los ajedrecistas  

que queráis emular a Kasparov, podéis poneros en  

contacto conmigo (Mikel Zubia 943212236 6  

628663818)  

^^ 
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MENDIA 

Artzain lanak beharrezko dira artaldeak itsu-itsuan aurrera egin nahi duenean 

A fiorga  K.K.E.ko mendizaleen atalak ez du 
azken une hauetan funtzionamendu handirik 
izan. Lizentzien tramitazioa burutzen jarraitu 

du elkarteak urtez une; mendi irteerak, ordea, gutxi- 
tzen joan dira arduradunek eta elkarteak berak izan 
dituen baliabide faltagatik beharbada. Irteerak ez dira 
oso ugariak izan, eta joera honekin amaitzea eta 
mendi atalak merezi duen parte hartzea eta bizitza 
sustatzea da datozen urteei begira elkartean daukagun 
erronketako bat. 

Atal honetaz arduratzen diren arduradunen aldaketak 
eta irailean sartzekoa den Zuzendaritza Batzorde 
berriaren ahaleginak uztarturik, geure asmoa datorren 
denboraldiei hegira hainbat irteera eta ekimen propo- 
satzea eta aurrera eramatea da. 

Urteko errepasoa egiterakoan, bereziki aipatu behar 
den ekimena gaztetxoenei zuzenduriko ibilaldi neurtua 
izan zen. Donostiako eskolarteko XXIII. Mendi Lehia- 
ketaren baitan antolatu genuen Morgan ibilaldi hau 
joan zen martxoaren 14an eta, eguraldia lagun, parte 
hartzea eta giroa paregabea izan zela esan beharra 
dago. Bi ibilaldi antolatu ziren, zailtasun edo luzera 
desberdinekoak, samurrena bi ordu eta erditan burutze- 
ko modukoa, eta luzexeagoa ordu erdi gehiago-edo 
eskatzen zuena. Ibilbidea taldeka, patruila bidez bete 
zuten gerturatutako 100 bat partaidek auzoko eremue- 
tatik. Egun auzoan ditugun obra ugariek mendizaleen 
ibilera apur bat oztopatu bazuten ere, guztia ongi atera 
zelako ustea daukagu. Elkartearekin batera, Amasso- 
rain ikastolako guraso eta partaideen laguntza ere 
azpimarratzekoa izan zen antolakuntzari dagokionean. 
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lbilbidearen amaierako talde argazkia 

Adin guztietako auzotarrak mendi buelta ematen 

lbilaldi neurtuan hauek bakoitzak here 

modu eta  neurria bilatu  zuten 

Amaitu, hasieran aipatutakoa- 
rekin amaituko dugu. Atal hau 
indarberritzeko beharrezkoak 
diren lehen pausoak ematen 
ari garela esanez. Espero 
dugu etorkizun hurbil batean 
asmoak errealitate bilakatzea. 
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ERRALDOI ETA BURUHANDIAK 

P ixkanaka-pixkanaka erraldoi eta buruhandien 
konpartsa zentratzen ari da. Imanol nekaezina- 
ren zuzendaritzapean, ikusten dugu nola gure 

irudiek fandango eta arin-arina ongi dantzatzeko 
entseguak burutzen dituztela, honela trikitixa eta  txis- 
tuaren aurrean beren trebezia erakusteko. Gainera, 
esan beharra dago parte hartzen duten kontzentrazioe- 
tan ederki moldatzen direla baltsak dantzatzen dul- 
tzainaren musikapean. 

Parte hartzeez hitz eginez, esan beharra dago azken 
denboraldian hainbat herritan desfilatzen ibili direla. 
Lehengo urteko ekainaren bukaeran hasi ginen, Mar- 
cilia  herriko konpartsaren 25. urteurrenean parte har- 
tuz. Kontzentrazio bikaina izan zen; hainbat herritako 
konpartsak izan ziren eta ongi etorri maitekorra jaso 
genuen bertako alkateak eta ibilbidean zehar aurkitu 
genituen herritarrek emanda. 

Oroitzapen ederra izango dute buruhandietako 
batzuek bertako igerilekuan bainu ederra hartu baitzu- 
ten. Oraindik ere bada baten bat egun horretaz oroi- 
tzen dena. 

Ohitura denez, auzoko festetan ere, AÑORGAKO 
ERRALDOI ETA BURUHANDIEN III. TOPAKE- 
TA ospatzen dugu, nahiz eta betidaniko konpartsak 
laguntzen diguten, Goizueta eta Irrintzi, Marcillako 
erraldoi konpartsaren bisita jaso genuen gure bisita- 
ren trukean. 

Proba ederra izan zen gum  konpartsako kideek Bal- 
masedan eginiko parte hartzea, non beraien abileziak 
erakutsi behar izan baitzituzten gure erraldoiak dan- 
tzatzen, kontzentrazioan parte hartzen zuten gainon- 
tzeko kideekin batera, baltsaren erritmoa adierazten 
zuten eta kontaezinak ziren dultzaina jotzaileekin. 
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Esan beharra dago, baltsa ez dela bereziki gure abile- 
zia, baina aukera honetan gure kide diren Imanol eta 
Juan Marik, beste konpartsen mailan egoten jakin 
zuten (esperientzia gradu bat da). 

Beste aipu garrantzitsu bat Bilboko Aste Nagusian 
gure konpartsaren parte hartzea izan zen. Gure erral- 
doiak non eta Bilbon!!! Gertaera historikoa zalantza- 
rik gate. 

Goizeko lehen orduetatik jadanik prest Espainia pla- 
zan, Arenalerantz jaisteko desfilatzen. Desfile ederra 
zazpi kaleetan barrera, sekulako jendetza, itxura 
ezberdinetako konpartsak, herri ugarietakoak (aragoi- 
tarrak barne) eta gu añorgatarrak, haren guztiaren 
erdian, gure alkatea eta emaztea nabarmenduz eta 
puntu berezi bat emanez gure buruhandien laguntzaz. 

Ez ginen beste konpartsak baino gutxiago izan, 
bakoitzak bakarka egin zuen demostrazio txiki hartan 
ere, Arriaga antzokiaren aurrean, nahiz eta baten 
batek bere dudak izan zituen, beti bezala musikariak 
nota emanez, batzuek bostekoa jotzen dutela, besteak 
seikoa bakarrik dakiela, azkenean arrakasta bikaina 
lortu genuen, honela gure konpartsaren maila altua 
adieraziz. 

Azkenik denboraldiari bukaera emateko eta Bilbokoa 
pasa ondoren, ezin izan genuen Anoetako zitara falta. 
Horrelaxe da zelaiaren inguruan zeuden milaka eta 
milaka jarraitzaileen harriduraren artean, kolorezko 
nota bat jarri genuen Errealeko mendeurrenaren egune- 
an. Horregatik izango ote da lehen mailara igo direla? 

Kultura saileko atal honi bukaera emateko, gure txis- 
tulari eta trikitilariei eskertu behar diegu beraien parte 
hartzea, eta konpartsako lagun guztiei esan jarrai 
dezatela beraien lanarekin eta goza dezatela beren 
dantzekin. 

Gainera norbaitek bertan parte hartu nahi badu, bere 
zain aurkituko gaitu. 
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DANTZA 

ETORKIZUNARI BEGIRA 

Urteroko jardunean segitzen dugu Arkaitzen. Urtero- 
koan, baina begirada etorkizunean jarrita, betiere 
atzetik jaso duguna oinarritzat hartuta. Ilusioa eta 
kezka dira gure motorrak. Ilusioa eta, areago, harrota- 
suna pizten digu jaso dugun ondarea zaintzeak eta 
erakusteak. Kezkatzen gaituzte, era berean, auzoan 
izaten ari diren aldaketa azkarrek. Ez hainbeste, alda- 
ketek bere horretan —hori baita legea—; bai, ordea, 
aldaketen ondorioek. 

KULTUR ETXEA 

Gure betiko etxea da kultur etxea gaur egun taldea 
osatzen dugunontzat, beste garai batzuetan Añorgako 
dantzariek beste toki batzuetan entseatu dutela daki- 
gun arren. Gaur egun taldean gaudenok ez dugu beste 
cgoitzarik ezagutu, eta eraikina oso zaharra izan eta 
zaharkitua dagoen arren, primerakoa da gure lanera- 
ko: egiten ditugun dantzetarako espazio egokia da, eta 
materiala eta arropak han gordetzen ditugu. Beste 
modu batean esateko, duen balio historikoari gehitu 
behar zaio balio funtzionala, betetzen duen lana. Gaur 
egungo eraikina da guretzat, eta ez arrasto arkeologi- 
ko bat. Gure etxea da. Hortaz, poza behar dugu azaldu 
bere etorkizuna auzitan egon ondoren, bere horretan 
jarraituko duela jakin dugunean. 

BROKEL-DANTZA 

Etorkizunera begira segitzen dugula diogu. Horretara- 
ko, baina, gure izanari erreparatzen diogu lehenik. 
Dantzak garrantzia handia izan du auzoko bizitzan, 
eta Arkaitz taldea bera auzoko aktibo sozial bat dela 
esan dezakegu. Horrek, noski, poztu eta motibatu egi- 
ten gaitu. 

Gure izanak esentzia izatearen arrazoia da 1926tik 
hona izandako dantza-maisuek irakatsitako dantzak 
oraindik ere egiten ditugula. Ezin dugu emanaldirik 
hasi Brokel-dantzaren zikloko dantzarik egin gabe. 
Hori da gure marka, gure bereizgarria. Eta, hedadu- 
raz, Añorgarena. 



a  ^ ^ n  
e  

Josema eta Maki Eider eta  Aritzi  

beret) airaren oroigarria ematen  
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Baina Brokel-dantza bere horretan egiteko eta ikusi ahal  
izateko toki eta egun konkretu bat ez genuela konturatu  
ginen. Horregatik erabaki dugu añorgatarren egun handian,  

Karmen egunean, taldeko dantzari guztiek batera, dantza  

horiek urtero frontoian egitea. Dantzaren bidez gum helbu- 
ma  da Añorgari nortasun eta transmisio-elementu indartsu  

bat ematea eta Gipuzkoan egiten den Brokel-dantzak Eus-  

kal Herriko mapan erreferentziazko puntu bat izatea.  

KROAZIA ETA EMANALDIAK  

Udaberrian Hemanin eta Beasainen aritu ginen, hango dan- 
tzari-egunetan, baita Lasarten ere. Uda partean ere badugu  
zeregina.  

Karmengo festak bukatu eta segidan Kroaziara abiatuko  
gara, Zagreb hiriburuko jaialdian dantzatzera. Gurea era-  

kusteaz gain, gainontzeko herrialdeetakoek egiten dutena  

ikasteko aukera izango dugu, eta, joan-etorrian, Europako  

zenbait txoko ezagutzeko aukera izango dugu. Taldekideok  

hamar bat egunez izango dugun elkarbizitza ere aberasga-  
rria izango da, zalantzarik gabe.  

Kroaziatik bueltan, ia amasa hartzeko astirik gabe, bi ema-  

naldi izango ditugu, Oiartzunen eta Donostian. Iazko iraile-  
an Iruñeko San Fermin Txiki jaietan bertan behera gelditu- 
talco emanaldia egin ahal izatea espero dugu.  

Eta hala segituko dugu. Jaso duguna zaintzen, lantzen eta  
ikasten, gaur egungo parametroetara egokituta. Dantzan,  

betiere. Hod  baita gustatzen zaiguna.  

OMENALDI XUMEA  
JOXEMARI GUTIERREZ "GUTI"RI  

Iazko festetako aurreskuak leku bat eta orne- 
naldi bat egin nahi izan zion Joxe Mari Gutie- 
rrez, "Guti" lagun eta atabalariari. Bertan  

izan ziren haren seme-alaba Aritz eta Eider.  

Jendaurreko aipamena izan zen eta oroigarri  
bat eman zitzaien seme-alabei, haien sentibe- 
ratasuna piztuz. Gero, aurreskuan parte hartu  
zuten biek eta baita maila aparta eman ere.  
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FESTAK 
Denetarik izan zen in festetan. Denetarik programazioari dagokionean eta denetarik eguraldiari dagokionean e re , 
eguzkia bezala izan baikenuen euri zaparrada ederrik. Hona hainbat argazki oroigarri gisa. 

rrrPf)ir!Pk0 natvtr iak denbora tarta lahurrea; 

Pilota goxoko fin,, 	p  r1 

Zementon  laguna festetara pisten Parekidetasunik hemen ez. A zer  Mar  ola pila! 
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 rlantza euna goitik 	1)(1(/d  •r 

Europako Batzordearen aholkuari¡arraiki parekidetasunez 
 

^:tako 	iia  

....,^.^,^,...^.^ 	, _.iwww.̂ .,
'i^! ,^ 	 .^f/^11^^1 V♦ ♦ 	 ♦ f ^^N^.^  

vi  

Aurreskua hasi aurretiko uneak eguzkipean 

Porruzale jamaikarrak 

Hi 	aibarre gozo eta arrimatu bat 

Arkaitz Añorgako Dantzariak  
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Auzokoen ekimenez ezarri ziren ikastolako oinarriak eta auzokoen jakituriaz sustatu eta indartu ohi da 
Amassorrain ikastola sortu zenetik 1965. urtean.  Bertako langileen, gurasoen  eta auzokoen parte 

hartzeak ahalbidetu du ikastolak  dinamika  indartsua izatea  egundaino. 

AUZOAREKIN ELKARLANEAN 

1  980an estreinatu zen ikastolako eraikin berria. 
Gerora publifikatu zen, 1993-94 ikasturtean, 
eta horrela auzo osorako ikastetxe bakarra bila- 

katu zen. 

Hala ere, inguruko zenbait ikastolari gertatu zaion 
aldean, Amassorrain ikastola ez da neurriz kanpo han- 
ditu urteen joan etorrian. 

Amassorrainek 0-tik 12 une bitarteko haurrak jaso- 
tzen ditu, auzokoak zein ingurutik etorriak (Lasarte, 
Zubieta, Usurbil, Antigua...). Zeren hainbat guraso 
auzotik kanpora bizitzera joan izan badira ere, beren 
haurrek auzoko ikastolan ikas dezaten nahi dute. 
Horrek nortasuna ematen du, norbera sentitzen dene- 
ko lekura atxikitzen ahalbidetzen baitu. 

Lerro bakarrekoa izanik, Amassorrain ikastolak dina- 
mika indartsuari eusten dio bere txikitasunean; eta 
lanean serio jarduteko, zein jaiak biziki ospatzeko 
ikastola dugu auzokoa. 

INGURUNE HURBILEAN TXERTATUA 
BEHAR DU IKASTOLAK 

Egungo bizimodua dela, haurrek txikitatik ordu asko 
ematen dituzte eskolan. Andoni Egañak esana da 
eskolak ez duela bizitzarekin "zer ikusi handirik", 
gehiago duela "simulaziotik". Hartaz, gure ustean, 
ingurune hurbilean txertatua behar du ikastolak. 

Duela dozena bat urte, ikastolako zenbait irakasle 
auzoaren inguruneak eskaintzen dizkigun elementu 
naturalen errealitateari gerturatzea erabaki zuten. 
Proiektuen lanketaren bidez auzoa eta ikastolaren 
arteko harremanak sendotzea bilatzen zuten. Harrez 
geroztik, Amassorrain ikastolan elkarlanean aritu gara 
ikasturtero hainbat auzokideekin. 

Manttalineko sagastiaren aurrean gaude. Patx ŕkuri neguko 

bisita egiten arŕ  gatzaizkio, hostorik eta sagarrik gabe 

ikusten da. Eugenik esan zigun Patxikuk neguan atseden 
hartzen duela. 

Bidarteko dolarean gaude, udazkenean gaude. Sagarra 
jotzen ad dira eta patsa ikus daiteke. Hor Anparori 
galdetzen ari gatzaizkio  ea  sagar asko behar diren 
sagardoa egiteko, eta  ea dolarea erosi edo egin zuten. 



AMASSORRAIN IKASTOLA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

AUZOAREKIN ELKARLANAREN 
NONDIK NORAKOA 

Auzoko pertsona eta erakundeekin ikasturtero egiten 
ditugun jarduerak honako hauek dira: 

• Urtaroen ezagutza, Manttalin baserriko Patxiku 
sagarrondoa behatuz, bertako Eugenirekin. 

• Sagarretik sagardorako prozesua, Bidarteko 
Amparorekin. 

• Ogia egiteko prozedura, Unanue okindegiko Jose 
Luis aita eta Jose Luis semearekin. 

• Sendabelarren ukendua egiteko prozedura, Etxe- 
luze baserriko Pilarrekin. 

• Esnegintzaren nondik norakoak, Bidarte baserri- 
ko Juan Mari Ezeizarekin. 

• Santa Ageda bezperan kantuz auzoan barna, 
Gure Kabiako partaideei bisitan, hamaiketakoa ber- 
tan hartuz. 

• Zuhaitzen landaketa, Rezolaren lurretan. 

• Gorga errekaren Errekatxo adarraren ezagutza, 
Manttalin baserriko Eugenirekin. 

Hori dela-eta, gure esker onak azaldu nahi dizkiegu 
beren jakituria gurekin partekatzeagatik auzokoak 
ditugun: Pilar Etxeberriari, Amparo Larzabali, Eugeni 
Lizarazuri eta Jose Luis Unanueri. 

Aitona Jose Luisek tx ŕrikordak egin ditu ore bi puska 

elkarrekin lotuz. Eta gu begira gaude nola azalpena ematen 

an zaigun. Orea eman digu eta hor pisatzen ari gaya. 

Argizaria, oliotan eta sendabelarren zukuan urtutakoan, 
Pilar txarro batera botatzen ari da nahasketa, gero, pote 

txikietara kontu handiz betetzeko. 

Halaber, aipamena egin nahi diegu ere Juan Mari 
Ezeizari eta Jose Luis Unanue semeari eskaini diguten 
denbora, laguntza eta jakintzarengatik. 

Aurrekoekin batera, denak hartzen ditugu Amasso- 
rrain ikastolako irakasletzat, galderak entzuten bezain 
ondo, azalpenak pazientziaz ematen eta haurren jakin- 
mina areago eramaten baitakite. 

Argazki honetan 2. mailako taldekoak gaude Bidarteko 
ukuiluaren sarreran Amparorekin eta Juan Marirekin. 

Superbatidora baten aurrean gaude behien janaria tx ŕkitzen 
duena. Behiek, lastoa, belarra, pentsua eta artoa nahastuta 

jaten dute. 
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Eugeni azaltzen an zaigu nota jaiotzen den Crrekatxoren 

iturburua. Salta kontatu zigun ere garai batean putzu horretan 

baserriko arropak garbitzen zituela. Zapaburuak zeuden 

uretan murgiltzen eta saltoka. Oso-oso ondo pasatzen an gara 

zeren oso interesgarria da Eugeni esaten an zaiguna. 

liemen Eugenirekin argazkia atera genuen. Berarekin, 

Miren, Iñigo maisua eta salde osoa gaude, Xuban eta Iñigo 

taldekideak ezik. Gure atzean Manttalin ikusten da era bat 

zaharberrituta. 

Santa Ageda bezperan denok gure kopla abesten ari gara 

Cure Kabiako amonen aurrean. Morgan  oso ondo pasatzen 

an gara. Abestu ondoren, aiton-amonek ekarritako patatak 

eta olibak jan genituen. Gose ginen eta oso goxoak zeuden. 

Kantatu genuelako eman zizkiguten, horrek esan nahi du 

oso ondo abestu genuela. 

AURRERA BEGIRA 

Lehen aipatutako jarduera guztien bidez ikasleek en- 
gutu ahal izan du te ikastolak modu zuzenean eskaini 
ezin diezazkien errealitateak. Hori dela -eta, pozgarria 
eta aberasgarria fortunatzen zaigu auzoko pertsona eta 
talde eragileekin kontatzerik izatea. Aurrerantzean 
halaxe izaten jarraitzea nahi genuke. 

Hor Gorgaren puska bat dago. Obra asko daude eta erreka 

desbideratzen an dira trenbidearen ibilbide berriaren 

ondotik. Hesia jarrita dago gu ez erortzeko Corgara eta 

harrietara, eta burua ez irekitzeko. 

Urtetan autoen eta kamioien trafikoak erabateko 
lehentasuna izan du Udalarentzat eta Aldundiarentzat 
Añorgan eta horrek asko baldintzatu du bertako lotu- 
ren egituraketa. Azkenaldian auzoan egiten ari diren 
lanak direla, Eusko Treneko tunel baria eta bigarren 
ingurubidea bukatutakoan, egun zatituta ditugun Añor- 
ga Txiki, Añorga eta Errekalde auzoko him  eremuak 
modu egokian lotu ahal izango dira autoentzat baka- 
rrik bi errail uztean -hala behar luke-. Ildo beretik, 
oinezkoentzako ibilbide zabalagoak eta txirringentza- 
ko bidegorria hobekuntza ekarriko diote Añorgari. 

Ingurune hurbileko haurrek etxetik ikastolarako bidea 
bakarrik egitea beren autonomiarako onuragarria 
jotzen dugu adin batetik aurrera (sei-zazpi urtetik 
aurrera taldetxoan eta zortzi-bederatzi urterekin 
bakarka ere). Haurren garraioa ez da kontu erraza, 
Amassorrainen orain arte Lehen Hezkuntzan autoaren 
eta autobusaren menpe ibili gara; eguraldiak ere ez du 
beti laguntzen. Baina aipatutako aldaketaren harira, 
ikastolarako joan-etorriak era osasuntsuagoan eta 
autonomoagoan garatzeko aukera izango dute ikasle- 
ek. Horren alde gabiltza! 



lkasturte bukaerako Olinpiadetan sokari gogotsu tiraka. 

Esanguratsua da eskolaz kanpoko kiroletan Amasso- 
rrainen Lehen Hezkuntzako 3. mailatik gorako ikasle- 
en parte-hartzea %90-koa izatea. Añorgako Kultur eta 
Kirol elkartearekin hitzarmen idatzia dugu eta zenbait 
ekintza elkarlanean egiten dugu: mendi-ibilaldi neur- 
tua, Korrika... 

Arrakastatsua da era berean eskolaz kanpoko musika 
hezkuntza, 50 bat haur ikasten aritzen baitira musika 
lengoaia eta hainbat musika tresna. Ikasturtea bukatzear 
dela, urtero emanaldia eskaintzen dute auzoko zineman. 

J 
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!ose lui>  -.:rea  azalpenetan an zaigu Unanue okindegian, 

eta makina orea egiten an da, Trina, ura, gatza eta legamia 

nahastuz. 
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RESTE HAINBAT KONTU 
ETA PASARTE ADIERAZGARRI 

Gogoan dugu Ezekiel Illarramendi; oroitzapen gozo- 
ak utzi zizkigun. 

l lor>ako hau, Lzekielek ikastolarako margotu zuen  Añorgako 

planoa da.  Bertan, Gorga  errekaren ibilbidea agertzen  da. 

lkusten duzuenez oso marrazki  polita da. 

Bidarteko luan  Mau  behiak  jezteko tresna erakusten ad 

 zaigu guztioi bertako  ukuilu  berrian. Bera azaltzen ari 

zaigu eta gu entzuteri  an gara. 

Pilarren ukenduaren poteekin argazki  bat  (Then an gaya 

£txeluze baserriko  lorategian. Pilar erdian  dago, aulkian 

ederki eserita eta  guk inguratuta. Argazki honer)  atzean 

zerbait polita  idaztea pentsatu dugu, gure izenak ere  jarriz, 

Pilarri  esker onez emateko. 
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Rezolako lantegiko eta bere ondoko harrobiko ikusmira 

Oriamendiko magaletan, tximiniko kea gorantz eta Añorga- 

Txikirako norabidean doala. 

Rezolarekin zuhaitz landaketaren elkarlana etetea era- 
baki dugu Amassorrain ikastolako irakasleok. Lante- 
giak eguneko edozein ordutan bideratzen duen erraus- 
te-jardueraren kutsadura maila ikastolako haurren, 
langileen eta auzokoen osasunaren kalterako dela iriz- 
ten baitiogu (Udalak Añorga Txikin egindako isurkin 
neurketak aintzat hartuta). 

Manttalinetik eta Bidartetik gatoz eta ikastolara iristear 

gaude. Txakurra Añorga Txikiko Bidegain etxekoa da, 

gurekin etorri da buelta osoan eta txintxo ibili da. Gustura 

ibili gara elkarrekin. Ikastolan sartzea lortu zuen ere". 

Lepokoan zuen telefonora deitu behar izan genuen bila etor 

zitezen. Lurrek ez zuen ikastolatik Joan nahi eta. 

Hor Rezolako ekonomatoa zeneko plazan abesten  an gara 

ikastolako denok, txikiak ezik. Isabel eta harakina gustura 

entzuten ari dira. 
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Jaira eta bere moxala Lindaberriko Jarrean ikusi genituenean 	IKASTOI,AKO WEB ORRIAN ESTEKA 
is denok oihuka hasi ginen. 'Jaira!, Jaira!"esan genuenean 	BERMA 
trostan etorri ziren biak guregana. 

Ikastola eta auzoaren arteko harremanaren adierazga- 
rri da ikastolako web orrian (www.amassorrain.net ) 
ireki dugun "Auzoarekin elkarlanean" esteka berria; 
bertan dituzue ikusgai elkarrekintzan gauzatutako 
kronikak, elkarrizketak eta auzoarekin garatutako 
bestelako jarduerak. 



Vi, ilranalde 
parrokoa 

PARROKIA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

Urtez urte sendotzen joan den katekesia, Imanolen ordezkoa parrokoaren etorrera eta bai hemen eta bai 
kanpoan ere hautsak harrotu dituen gotzainaren izendapena dakartza hizpide parrokiak orri honetara. 

DENON ARTEKO ERAIKITZE LANA 

B este  une  bat igaro da gure parrokian. Azken 
honetan azpimarratzekoak dira hiru kontu. 
Batetik, gure eskerrik beroena luzatu nahi 

diegu euren umeak katekesian hezteko asmoz gurega- 
na hurbildu diren gurasoei. Egun gizarte osoan bizi 
dugun egoera aintzat hartuz, halako portaera eta jarre- 
ra zentzudunak balio handikoak dira. Hilean behin 
gurasoak elizan biltzen dira umeen katekesia bidera- 
tzeko apaizarekin batera. Guztira, ume guztiak batuz 
berrogei eta berrogeita hamar inguru neska-mutiko 
etorri zaizkigu elizara. Hainbat tokitatik heldu zaizki- 
gu: jakina denez Añorga eta Añorga Txikitik, badira 
gure artean Lasarte eta Ibaetatik etorri direnak. Hori 
ere  eskertzekoa da, gum arteko mugak desagertzen ari 
diren seinale baita. Lehenengo Jaunartzeari eskainita- 
ko igande berezi horretan hamaika neska mutiko bildu 
zitzaizkigun Añorgako Karmengo Amaren elizan. 

Beste atal bati helduz, batek 
baino gehiagok jakingo du Joan 
den urtean Imanol Sorondo 
jubilatu egin zitzaigula. 75 urte 
bete ostean eta hainbat lan egin 
eta gero, erretiratzeko garaia 
heldu zitzaion. Orduz geroztik, 
gum parroko berria Luis Aranal- 
de dugu. Kasu bitxia da gurean 
bizi duguna. Berez, Luis bi 
parrokiatan ari zaigu lanean, 
Ibaetako Espiritu Santua parro- 

kian eta gurean, Karmengo Amaren parrokian. Eta 
berarekin elkarlanean Imanolek laguntza eskaintzen 
segitzen du. Jubilatuta egon arren, oraindik ia iaz 
bezala lanean dihardu eta seguru asko batek baino 
gehiagok ez du inolako aldaketarik sumatu. Dena den, 
hemendik aurrera eta pixkanaka eskuetan zuen lana 
banatzen saiatuko da. Adibidez, datorren ikasturtetik 
aurrera Luis hasiko da katekesiko gurasoekin gaiak 
jorratzen. Hain jende gutxiren artean zaila da ordez- 
koak topatzea. 

Gure parrokian eta Gipuzkoa osoan (eta baita herrial- 
dearen mugetatik urruti ere) azken hilabete hauetan 
ahoz aho ibili den kontua gotzain berriarena da. Daki- 
zuenez, aurten aldaketa gertatu da gure Elizbarrutian 
eta Juan Maria Uriartek bere kargua utzi eta Jose 
Ignazio Munilla izendatu dute Elizbarrutiko gotzain 

berri. Oso aldaketa esanguratsua eta korapilotsua izan 
dela esan daiteke. Baina nor da Jose Ignazio Munilla? 
Bi hitz bakarrik: Intxaurrondon jaioa, Toledon ikasi 
zuen apaiz eta Zumarragara bidali zuten koadjutore. 
Handik Palentziara joan zen, bertako gotzain izendatu 
baitzuten 44 urte besterik ez zituela. Espainiako 
gotzainik gazteena bilakatu zen. Denok dakigunez, 
handik, Vatikanoaren begi onez, Donostiara ekarri 
dute. Egia esan, zenbait istilu eta esamesa eragin ditu 
bere izendapenak, onerako eta txarrerako. Sortu diren 
erantzunen artean azpimarratzeko da Joxe Agirrek 
luzatutako eskutitzean esandakoak. Berez, gotzain 
berriari zuzenduta badago ere bertan honako aparteko 
hitz hauek eskaintzen dizkigu elizari buruz: 

(...) La institución eclesiástica católica es hoy la única 
monarquía absoluta de Europa. ¿Cómo será así hogar 
de humanidad, profecía de liberación, sacramento de 
Jesús? ¿Qué sentido tiene que el obispo de Roma 
tenga el poder de nombrar a los más de 5.000 obispos 
de los cinco continentes y que de esta manera maneje 
a toda la Iglesia de acuerdo a su teología particular, 
con su numerosa corte de nuncios y de presidentes 
politizados de Conferencias episcopales, en medio de 
intrigas curiales? ¿Llamamos a eso Iglesia de Jesús, 
animada por el Espíritu de Dios que libera y consuela? 

Sí, ésa es mi Iglesia, pero mi Iglesia es mucho más 
que esa estructura que no sólo no libera, sino que opri- 
me. Mi Iglesia es una gran comunidad de comunida- 
des diferentes entre sí, diferentes también dentro de sí. 
Mi Iglesia es una multitud de hombres y mujeres de 
carne y hueso, hermanas y hermanos de todos los 
hombres y mujeres con su debilidad y su bondad. Mi 
Iglesia está llena de evangelio en medio de todas sus 
contradicciones. En esta Iglesia quiero yo ser yo tam- 
bién hermano, y quiero reconocer mis contradicciones 
y quiero dejarme conducir por el evangelio hacia el 
evangelio. Mi Iglesia no se considera la única Iglesia 
verdadera. Mi Iglesia no separa creyentes y no cre- 
yentes. Mi Iglesia no excomulga. En esta Iglesia quie- 
ro ser amigo de Jesús y de todos los que sufren y bus- 
can. En esta Iglesia quiero ser hermano, quiero ser 
libre. (...) 

Benetan, aintzat hartzeko hitzak dira hauek. Ea aurten 
ere denon anean Eliza eraikitzen dugun. 
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AUZOKO ERAKUNDEAK CEMENTOS REZOLA 

Añorga  auzoaren historia eta Cementos Rezolarena lotuta datoz 1850 urteaz geroztik eta lotura horrek 
oraindik urte asko iraungo duela dirudien honetan, horrekiko duen ikuspegia azaltzen digu enpresak 

artikulu honetan. 

PASADO, PRESENTE Y FUTURO COMPARTIDOS 

D esde  1850, la historia del barrio se funde con 
la de Cementos Rezola. Además de muchos 
años de historia, Añorga y Cementos Rezola 

comparten también un presente y un futuro. 

PASADO 

El auge de la empresa permitió la creación de uno de 
los ejemplos más completos de lo que los sociólogos 
denominan "colonia industrial". Sus habitantes, 
mayoritariamente trabajadores de la empresa disfruta- 
ban de todas las ventajas de un modo de vida "moder- 
no": empleo, vivienda, comercio, servicios, educación 
etc. 

La crisis industrial de los años 70 y 80 del pasado 
siglo trajo consigo la ampliación de nuestro entorno 
con el nacimiento del "nuevo" barrio de Añorga Txiki. 

Entretanto, el desarrollo general convirtió la carretera 
nacional NI en una de las principales arterias del país 
generando una presión viaria sin precedentes. 

Estos dos materiales, los neumáticos usados y los 
lodos granulados de depuradora son los únicos resi- 
duos valorizados como combustible a día de hoy en la 
planta de Añorga. 

Por otro lado, en 2005 se remitió a la administración 
la documentación para la obtención de un requisito 
nuevo por entonces: la Autorización Ambiental Inte- 
grada. 

Como referencia histórica, en el plano medioambien- 
tal, hay que recordar que Al Gore publicó su mítica 
película "Una verdad incómoda", en DVD, en 
noviembre de 2006. 

Gaur egun gizartea ekonomi krisia 
jasaten ari da, baina Rezolan 

aldakuntza garai bat bezala ikusten dugu, 
enpresaren iraupena lortzeko 
prestaketa garai  bat  bezala. 

A pesar de la precaria situación de la empresa, se rea- 
lizaron importantes reformas en el horno y se instaló 
un novedoso sistema de filtro (filtro de mangas) que 
con el paso del tiempo se ha confirmado como la 
mejor técnica disponible en el sector. 

El cambio de siglo trajo a la empresa una época de 
bonanza económica y el nacimiento de una mayor 
sensibilidad hacia el medio ambiente. Así, buscando 
alcanzar un equilibrio del balance medioambiental en 
la fabricación de cemento, en 2000 se comenzó la 
valorización energética, como combustible, de los 
neumáticos fuera de uso. En 2001, con el impulso del 
Gobierno Vasco se comenzó la valorización de las 
harinas cárnicas que anteriormente se destinaban a la 
fabricación de piensos. Por fin en 2004, al desapare- 
cer las harinas cárnicas del mercado, se comenzó la 
valorización de los lodos de depuradora secos y gra- 
nulados provenientes de la depuradora de Txingudi en 
Irun. 

PRESENTE 

Nuestra sociedad vive ahora tiempos de crisis econó- 
mica, pero desde Cementos Rezola se viven más 
como tiempos de cambio, tiempos de preparación 
para asegurar la pervivencia de la empresa en el futu- 
ro. 

Desde este punto de vista, se ha enfocado la responsa- 
bilidad social de la empresa hacia dos metas, colabo- 
rar en la modernización de nuestro entorno y alcanzar 
un balance medioambiental positivo. 

En la línea de modernización del entorno, se ha colabo- 
rado activamente con la administración (Ayuntamiento, 
Diputación,Agencia Ura) en dos importantes proyectos 
a medio plazo, la rehabilitación y saneamiento de la 
regata Añorga y la bulevarización de la NI. 
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CEMENTOS REZOLA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

En ambos proyectos, la intervención del Ayuntamien- 
to ha sido conjugar los intereses de los afectados y 
facilitar la realización de las soluciones propuestas, 
Cementos Rezola ha puesto a disposición los terrenos, 
Ura ha realizado los estudios técnicos para el sanea- 
miento de la regata y la Diputación realizará la coordi- 
nación con el resto de la nueva red viaria y en su 
momento la cesión al Ayuntamiento del tramo de la 
N1. 

En lo referente al balance medioambiental, se han rea- 
lizado cuantiosas inversiones para el control de la 
contaminación en la planta y su evaluación en el 
entorno. 

Así por ejemplo, en años precedentes se ha construido 
un silo hermético para el almacenamiento del clinker, 
y más recientemente Cementos Rezola ha instalado en 
Añorga Txiki una estación de análisis de la calidad del 
aire conectada a la Red de Vigilancia Ambiental del 
Gobierno Vasco.  

Se trata de una empresa antigua por su origen pero 
joven por el espíritu de superación de sus operarios, 
por su capacidad de innovación y por la continua 
mejora de sus recursos técnicos. 

Por ello, confiando en la capacidad de nuestros ope- 
rarios y técnicos, con el apoyo de la Asociación de 
Vecinos de Añorga Txiki y el respaldo de la Adminis- 
tración, esperamos responder a los retos que nos pre- 
sentará un futuro que continuaremos compartiendo 
con el barrio de Añorga. 

Enpresaren erantzukizun soziala 
bi helburutara bideratu da: gure inguruaren 

berrikuntzan laguntzea eta ingurugiro- 
balantze baikor batera heltzea. 

Por otro lado, se ha alcanzado un acuerdo para la 
valorización de lodos de depuradora granulados de 
Donostialdea, sin recibir a cambio ninguna prestación 
económica. 

En lo social, se continúa con el apoyo decidido a la 
cultura y al deporte en el barrio con el mantenimiento 
del Museum Cementos Rezola que está a punto de 
cumplir 10 años, cesión de locales para varias activi- 
dades culturales, apoyo al KKE de Añorga, celebra- 
ción del Día del Árbol con la Ikastola Amassorrain 
etc. 

Cementos Rezola-k etorkizuna 
konfiantza osoz begiratzen du. 

Etorkizunean ere Morgan bertan 
aberastasuna eta lanpostuak sortzen eta 
nazioartean hainbat produktu hornitzen 

jarraituko duelakoan gaude. 

FUTURO 

Cementos Rezola encara el futuro con confianza 
apostando por la permanencia en Añorga, creando 
empleo y riqueza y proveyendo a nuestra sociedad de 
productos innovadores de calidad reconocida interna- 
cionalmente. 



ZUHAITZ EGUNA 

Urtero egin ohi duen bezala, aurten ere Cementos 
Rezolak Añorga Txikiko Amassorrain ikastolako 
haurrekin Zuhaitz Eguna ospatu nahi izan du, mar- 
txoaren 9an. 

Hasierako urtetan landatutako zuhaitzak tamalez 
desagertu egin dira, trenaren lanak direla medio, 
baina hurrengo urtetan ere jarraituko dugu gure 
ingurua txukuntzeko saioarekin, eta topatuko dugu 
zuhaitzak non landatu! 

Goiz hau oso atsegingarria izaten da Cementos 
Rezolako arduradunentzat eta bertara hurbiltzen 
diren haurrentzat ere horrela dela uste dugu. 

Eguna hasteko, haurrak lantegiaren kanpoaldera 
hurbiltzen dira bederatzi eta erdiak aldean. Poliki- 
poliki, harrobi aldera igotzen hasten gara, segurta- 
sun neurri denak hartuta. 

Azken urteotan Loramendi aldera ematen duen 
harrobiaren zati bat birgaitzen ari gara, eta aurten 
egin diren landaketekin, bukatutzat eman daiteke 
zonalde honen birgaitzea. 

Landatu behar den eremuan, landaketetan aritzen 
diren enpresa bateko langileak zain edukitzen ditu- 
gu. Hauek gu heldu orduko lurrean zuloak eginak 
izaten dituzte. 

Umeak txandaka beraien zuhaitzetara hurbiltzen 
dira eta aitzurraz baliatuz eta langileen laguntzaz, 
zuhaitza landatzen dute. Beraiena dela jakiteko, eti- 
keta bat jartzen diote. 

Behin ume guztiek beraien zuhaitzak landatu 
dituztenean, berriz ere lantegira jaitsi eta Join- 
Etxeara joaten gara, egindako lanaren ondoren 
sabela ondo betetzera. 

Bertan hamaiketako ederra ematen digute, eta sola- 
sean denboralditxo bat ematen dugu. Ondoren hau- 
rrei oparitxo batzuk ematen dizkiegu, ondo merezi- 
ta baitaukate. 

Eta horrela elkarri agur esaten diogu, hurrengo 
urtean beraien ikaskideak berriz ere gurekin izango 
ditugulakoan, gure harrobia birgaitzen laguntzeko. 

Zuhaitz Eguna ospatzen 2000. urtean hasi ginen, 
eta ordutik urtero-urtero egiten jarraitu dugu, beraz 
aurten 10. urteurrena ospatu dugu. Horregatik urte 
hauetan Zuhaitz Egunean parte hartu duten haur 
batzuen argazkiak erakutsi nahi dizkizuegu. 

Landatu ohi ditugun zuhaitzak bertakoak dira, gure 
ingurua birgaituz batera aberastasuna emateko: 
urkia, pagoa, haritza, erramua, lizarra, astigarra, 
sagarrondoa, intxaurrondoa, eta abar. 

AUZOKO ERAKUNDEAK  CEMENTOS REZOLA  
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ERREKALDE GASTRONOMI ELKARTEA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

Jaki goxo, edad  ez gutxi, zalaparta dezente eta giro apartekoan Joan da beste urtebete elkartearen 
historian. Bazkideak izan dute, noski, buruhauste eta lanik eta aurrerantzean ere hala izan beharko dute 
aurten adina jendek —hango edo hemengo; ume, gazte edo heldu— goza dezan  bertan  otordu atsegin bat 

egiteko aukeraz. 

ERREKALDE, DENON INOIZKO PAUSALEKU 

F rrekalde elkartearen inguruko urteko errepasoa 
egiterakoan, aurtengoan ere hainbat albisteren 
	 berri eman nahi dizkizuegu lerro hauen bidez. 

Aldaketa nagusi bezala, Zuzendaritza Batzorde 
berriaren osaketa aipatu behar dugu. Jokin Otamendik 
zuzentzen zuen iazko batzorde gaztearen lekukoa 
beste talde baten esku gelditu da eta haren burn Joxe- 
rra Gómez, Xati, izango da, bera hautatu baitute 
aurrerantzerako presidente. 

Zuzendaritza berriarekin, aldaketa nabarmenena tele- 
bistarena izan da. Pantaila lauko telebista ezarri dute 
GOL TV futbolari eskainitako kate famatuarekin 
batera, eta futbolzaleek erabaki hau asko eskertu dute- 
la esan beharra dago.  

Aurtengoan 28 une bete ditu elkarteak, eta ohiturari 
jarraiki, urteurren festa mahai giro ederrean ospatu 
genuen, auzoko beste eragile asko ere gonbidatuz 
geure egoitzan ospatu genuen urteurrenezko bazkari- 
ra. Mahaian eseri aurretik, urteroko mus txapelketaren 
irabazleak zeintzuk izan ziren jakin genuen. Banaka- 
ko txapelketan Javi Gabilondok irabazi zuen, eta bina- 

kakoan Santi Peña eta Txonio Rodriguez nagusitu 
ziren. Sari banaketa eta bazkari paregabearekin bate - 

ra, giro ezin ederragoa izan genuen. 

Modu honetan laburbildu genezake elkartearen ibilbi- 
dea urte honetan. Besterik gabe, zuzendaritza batzor- 
dea osatzen dugunok, gainontzeko bazkideekin bate- 
ra, festak ahalik eta giro ederrenean igaro ditzazuen 
opa dizuegu añorgatar guztioi. Ondo pasa. 

Txapeldunetako batzuk musean  gezurrer . 

betirako geratu aien aurpegiekin 
Lehendakari berria bere orain arteko saltsan 

 

   

ibilald;  neurtuaren  ondoko bazkariko bi une 



CONVOCATORIA  
ARTÍSTICA  

• bot xoboltion du:r,ku•hortxe 

I 	koroko prolekru zehatz bet ep%eko. 
... obro uno convocatorio poro redlimr un proyecto 

espe ci fico do intervention artistic°. 

• Ir.-+onr.v:e apanaJ::  beere* poet* ir«.mtAe  
.r«e7b. ..tivdd -.Me  
. IwpdOpMw did wow  

.1e•d:, .arro  
•w.o penrw•m  

e u  t..reelee  
Gn4eI.Y.eu•  

 non..eso•n<+was.=:  
Pleb, dora: en d p•or..w]1bivw d. hlto  

aeWkeloworrMr.Ja'vdoMrL:. o rozo d::.- a 

Crna.w'o. !on d to tr.erova.n d dpoYertnpod•eJ.  

rIVIUSEUM CEMENTO REZOLA  

we.ro  ewe oerwM swd.e.  o rona a f r...a.d .•:..,orsser..  

F ANIVERSARIO  
Museum  

Comm*  ✓ ̂ r 

IlNda  

.r' r.l 94 . }1..% Myr•. ..^ 	 t rv+: rwkrr•wTq.n:mM.dcaal rrb.dMry.lO.Mlthmw.  

AUZOKO ERAKUNDEAK  MUSEUM CEMENTO REZOLA  

Urteak aurrera, !aster hamargarren urtea egitearen merituaz dator guregana museoa. Hasierako  

egitasmoari eutsiz, auzoko dinamikaren elementu garrantzitsu bilakatu da eta hartan jarraitu nahi du.  

MUSEUM CEMENTO REZOLA, 10 URTE  " • • • "  

Atiorgako  Museum Cemento Rezola 10. urteu-
rrena ospatzen ari da aurten, eta publikoa dis-
frutatuz parte-hartzera gonbidatu nahi du.  

Honetarako ekintza- programa berezi bat sortu du,  
urrian ospatuko dena, museoa ireki zeneko hilabetea  

baita hau. Ekintza programa hau, Museum Cemento  
Rezolak garaturiko lan-ildo eta ikerketa batean koka- 
tzen da, eta zenbait ekintza antolatuko dita horretara- 
ko, hezkuntza artistikoa eta hausnarketa bultzatzen  

dituenak: erakusketak, taller pedagogikoak...  

Urrian zehar ospatuko den hilabeteko festa honetara- 
ko museoa jantzi nahi dugu. Horregatik, Deialdi  

Artistiko bat zabaldu da museo kanpoaldean esku- 

hartzeko. Barrutik berriz, ekintza sorta zabal batekin  

apainduko dugu. Kontzertuak, erakusketak, hitzal-  

diak...  

Maiatzaren 19an eman da aditzera Deialdi Artisti- 
koa. Sormena bultzatu eta garaiko praktika artistiko-  

en hausnarketa laguntzeko helburuaz, museorako  

esku-hartze artistikorako proiektu zehatz bat egiteko  
deialdi bat zabaldu da Artelekuren laguntzarekin.  

Praktika artistikoa adierazpenerako, hausnarketa  

artistikorako eta esperimentaziorako egokiak diren  

espazioetara eramatea da ideia, 10.urteaurrenerako  
egokia den tan zehatz baten sorkuntzaren bidez.  

ERAKUSKETAK  

Erakusketa:  
"Hormigoizko Diseinuak"  

2010eko martxoaren llean,  

Museum Cemento Rezolak, hormi- 
goizko diseinu ezberdinen erakus- 
keta kolektibo bat zabaldu zuen. 
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HURMIGOIZKD DISEINU►^K  

DISEÑOS FN HOZ 
 

MUSEUM  CEMENTO REZOLA  AUZOKO ERAKUNDEAK  

Erakusketak hormigoia, denbora luzean zehar esteti- 
ka urbano eta post-industrial bati lotua egon dena, 
material ultramoderno gisa aldarrikatu nahi du, "arki- 
tekturari eta diseinuari forma ematen laguntzen 
diona, batez ere bere azken berrikuntza teknologiko- 
en ostean. 

Bere irudi grisetik urruti, ikertzaile, arkitekto eta 
artista garrantzitsu eta izenonekoek, hormigoiak 
eskaintzen dituen ezaugarri eta aukera ugariek eraka- 
rriak (arinagoa, finagoa eta oraindik erresistenteagoa), 
galdekatu eta berrinterpretatu dute bere potentzial 
dekoratzaile izugarriarekin jolastea baimenduz. Pro- 
zesu teknikoei esker, gaur egun hormigoiak forma 
ugari hartu ditzake, materia eta formaren joko aukerak 
infinituak baitira. 

Erakusketa kolektibo honekin, Museum Cemento 
Rezolak estimulatzea bilatzen du, honen plastizidade 
eta flexibilitatea berbaloratzea dekorazioaren espa- 
rruan zementuak duen aplikagarritasunari begira: 
mahaiak, aulkiak, altzariak, lanparak, bitxiak... eta 
beste hainbat produktu testura, amaiera eta kolore ani- 
tzetan".  

Erakusketan Urkia Prefabrikatuak enpresa euskaldu- 
naren bi pieza ditu: 'Dema' bankua eta ' Phyla' 
mahaia, Alvaro  Ledesma artista euskaldunak diseina- 
tua izan dena, eta inaugurazioan parte hartu duena. 

"Erakusketako obra bakoitzak artistaren araberako 
linea pertsonal bat agertzen du, fintasun eta soiltasun 
handiz eginiko piezak izanik hauek denak", Añorgako 
museoko arduradunek baieztatu dutenez. 

Amaitzeko lerro hauetatik gonbitea luzatu nahi diegu 
Añorgatarrei,  Urjan  museoarekin 10.urteurrena ospa- 
tzera eta antolatuko diren ekintzetan partehartzaile  

aktibo izatera. 
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AUZOKO ERAKUNDEAK  GURE KABIA 	 

Auzo bizitzan guztiz txertatuta eta, are gehiago,  bizitza horren motorra dugu askotan erretiratuen 
elkartea. Ez dira gutxi  burututako  jardunak; ez behintzat bistara agertzen direnak. Moren bistara agertu 

gabe egindako lanak, zalantza gabe, asko. 

ARIAN-ARIAN, INOIZ EZ GELDIAN 

Un año más podemos comprobar cómo nuestro 
Hogar de Jubilado mantiene su dinamismo y 
ganas de participar en eventos importantes. 

Para ello y aprovechando este espacio que nos brinda 
la revista AÑORGA, haremos un pequeño repaso a las 
diferentes actividades que durante este último ejerci- 
cio hemos desarrollado. 

Comenzaremos por la celebración del día de jubilado 
el 12 de julio de 2009. En primer lugar se celebró la 
misa en memoria de los socios fallecidos. A continua- 
ción tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria en el 
Museo Cemento Rezola, donde se expuso a todos los 
socios asistentes tanto el balance económico como las 
diversas actuaciones llevadas a cabo durante el ejerci- 
cio 2008/2009.  

Acto seguido, se celebró la tradicional comida de her- 
mandad en la que se rindió homenaje a los socios que 
durante el 2009 cumplían 80 años y a quienes se les 
entregó una placa conmemorativa. Los homenajeados 
fueron Me Carmen Arnaiz, Francisco Alkain, Martín 
García, Ana Gaztañaga, José W Manterola, Me Car- 
men Romo, M8  Lourdes Urdangarin y Teresa Zaldua. 
También se tuvo un detalle con los socios que cumplí- 
an 85 años como Mikaela Arandia, Miguel Aranzacis- 
troki, José Aguirre e Igancia Tolosa, en el que colabo- 
raron tanto Caja Laboral Popular como Kutxa. Como 
remate a este día de fiesta, el grupo de baile Arkaitz 
Atiorgako Dantzariak nos deleitó con una extraordi- 
naria actuación, poniendo el broche de oro a un día 
tan señalado para nosotros. 

Ekainberriko  sarreran ii. 



CURE KABIA  AUZOKO ERAKU N DEAK 

Dentro de las actividades realizadas, comenzaremos 
por las deportivas, apartado en el que seguimos con- 
tando con un grupo de socios caminantes. Estos parti- 
ciparon, en primer lugar, en la marcha regulada que 
anualmente organiza la Asociación de Jubilados de 
Gipuzkoa, celebrada este año en Zumarraga, además 
de la marcha de Martutene. Debemos destacar la gran 
labor que llevan a cabo un grupo de voluntarios que 
están colaborando con la entidad Kirolanekin y que 
han ayudado en diversas pruebas atléticas. 

Urte osoan zehar, astean behineko jardunean, 
eskulanak egiteko elkartu eta Erregeen tunikak 

eta buruhandien jantziak egin dituzte. 

En el apartado recreativo, siguen teniendo una buena 
acogida las excursiones. En ellas se han visitado las 
bodegas del Marqués de Riscal, el Kutxaespacio, las 

minas de Arditurri, Pasajes San Pedro y la réplica de 
las cuevas de Ekain. Se han realizado también viajes a 
Asturias y Cataluña. 

De septiembre a junio, una vez por semana, se siguen 
impartiendo clases de manualidades como pintura, 
dibujo, talla, flores y textil, en las que se han confec- 
cionado las túnicas para los Reyes Magos que desfilan 
en la cabalgata del 5 de enero, asf como los nuevos 
trajes para los cabezudos. Seguimos también con las 
clases de yoga y con los ensayos del coro. 

Mención muy especial para Kontxi y W dolores Eli- 
cegui, nuestras extraordinarias socias que este año por 
partida doble han sido campeonas en el concurso de 
cocina tanto comarcal como provincial, con el plato 
de merluza en salsa. 

Tras este pequeño repaso, no nos queda más que dese- 
ar a todos los añorgatarras unos felices cármenes. 

Festa zoriontsuak igaro ditzazuela! 

Ekain benita egindako irteeran Zumaian egindako geldialdia 
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AUZOKO ERAKUNDEAK  AÑORGA TXIKI 

Apar eta hauts handirik harrotu gabe burutzen du bere jarduna urtean zehar Añorga Txikiko eragileek, 
baina motibo edo aitzakia topatzen badaki zalaparta pixka bat egin eta jendea dantzan jartzeko. 

ETXEAN BERTAN ERE FESTA 

Aflorga Txiki, bere txikian, ez da inondik ere 
auzo hila eta bertako askoren ahalegina izan 
da eta da, besteri berena kendu gabe, txiki den 

hori edukiz betetzea. Horren adibide da Añorga Txi- 
kik bere festa propioak izatea, eduki nahi izatea eta 
horretan eustea. 

Orain urte batzuk izan ziren saio arrakastatsu batzuk 
festa giroan hainbat egun antolatzeko eta, hari eustea 
zaila izan bazen ere, haren arrastoan jarraitzen dute 
auzotarrek gutxienik egun pare batean, auzoan egune- 
roko bizitzan elkar ikusiz auzokide diren horiek festa 
giro berezi batean ikusteko elkar.  

Aurten, udazkenaren atarian, irailaren lehen astebu- 
man, eguraldi apartekoarekin egin zen festa. Ostirale- 
an hasi ziren ekitaldiak ardo probaketa eta pintxo das- 
taketarekin eta jarraian mus txapelketa jokatu zen. 

Larunbatean haur jolasak izan ziren goizean eta 
eguerdian patata tort illa lehiaketa eta sardina jana, 
sagardoz ongi lagunduta. Arratsaldez, belar gaineko 
bigarren boleibol txapelketa, buruhandiak eta umeen- 
tzako ginkana. Jarraian eta afal ordura bitartean, poteo 
herrikoia batukadarekin. Gauean afaria izan zen fron- 
toian, dantzaldia han bertan DJ-arekin. 
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Bere jardunagatik laudorioak 
bezala kritikak ere jaso bazituen 
ere —inor ez dago dena ongi egin- 
go duenik eta inor ez da denen 
deboziokoa izaten—, nekez aurki 
daiteke auzoko kontuez bera 
adina kezkatzen zenik eta berak 
adinako maitasunez heltzen zie- 
nik arazoei konponbidearen bila. 

Agur Iñaki, auzokide eta lankide. 
Agur Iñaki hargin, igeltsero, lora- 
zain eta ureztatzailea. 

AÑORGA TXIKI  AUZOKO ERAKUNDEAK 

AGUR 1ÑAKI 

Joan den maiatzaren 12n zabaldu 
zen berri txarra: hil egin zela 
Iñaki Aldalur. Erretiroa hartu 
berritan, erretiroaz gozatzeko 
aukerarik izan gabe Joan zitzai- 
gun askok "Añorga Txikiko 
alkate" deitzen zuen gizon alai 
eta nekaezina; auzoan zuloren 
bat  ,  harlauza mugituren bat edo 
bestelako akatsen baten berri 
jakin bezain azkar Udalean hura 
konpontzeko eskatzeko prestuta- 
sun izugarria zuena; udal langile- 
ek hura konpondu zain hegira 
egon gabe, langileekin bat egin 
eta lanean hasten zena. 

Lagunak egiteko dohaina zuen eta nonahi zituen 
lagunak. Auzokideren batek arazoren bat bazuen 
eta here esku egon bazitekeen hura konpontzen 
laguntzea, zalantzarik gabe ekiten zion laguntzeari. 

Emazte Mila, alaba Ainhara eta 
Aratz ilobari, gure doluminak 

bidaltzeaz batera, esan nahi diegu gure bihotzetan 
ongi txertatuta geratuko del gure auzokide eta 
lagun Iñakik egindako Ian eskerga. 

Afiorga Txikiko AA EE 
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AUZOKO ERAKUNDEAK  SENIDEAK 

  

   

Albiste onik ez eta neurri zorrotzagoekin egin dute topo aurten presoen senideek, lehen ez bezala, 
miaketak sufritu hehar baitituzte orain etxekoei bisitak egiteko. 

DATA DESBERDINAK, HISTORI BERDINA. 

Aurtengoan  ere auzoko Karmen jaiak hurbil 
ditugu, beti bezain puntual eta auzotarrek irri- 
kaz itxaroten dituzten momentuez beteta. Fes-

tak gozamenerako momentu dira, senideekin egoteko, 
lagunartean ibiltzeko, auzotarren artean harremanak 
sendotzeko... azken timan  urtean aldi batean izaten 
dira eta gozatzeko daude. 

Baina zoritxarrez oraindik ere  aldizkari honetan arti- 
kulu hau idaztera behartuta ikusten dugu geure burua. 
Oraindik ere dispertsioak dirau, kartzelak dirau, atxi- 
loketek diraute... azken  linean  herri honekiko errepre- 
sioa eta errespetu eza azken urteotan areagotu egin 
dira preso politikoen kopurua hogeita hamar urteota- 
ko altuena izateraino. Hau izan da errepresioa pairatu 
dutenen anean gehien sufritu izan duen kolektiboeta- 
ko bat: presoak eta haien senitartekoak. 

Urte hauetan zehar estatuen presoenganako estrategia 
gogortu egin da haiek makurrarazi eta beraien eskubi- 
deak xantaiarako erabiliaz. Azken neurrietan famatue- 
na senitartekoen katxeoak ditugu: kartzelako atañan  
bisita egingo duten pertsonak katxeatzera gonbidatzen 
dituzte funtzionarioek, inoiz erakutsi ez duten agindu 
baten oinarritan. Senide edo lagunek uko egiten 
badiote katxeoari bisita gabe gelditzen dira eta asko- 
tan zigorrak izaten dituzte ondorio gisa (hilabetetan 
zehar komunikaziorik ez...). Baina hau ez da neurri 
bakarra, estatu espainiarraren mendeku politikoa 

haratago doa espetxeratuen kondena beteta izan eta 
"Parot doktrina" delakoaren bitartez kondena horiek 
hamar urte gehiagoz luzatzen dizkiete. Larriki gaixo- 
rik daudenak berriz, Internamendu Legearen 22. arti- 
kuluaren arabera, kalean beharko lukete eta sistemati- 
koki eskubide hori ukatua izaten da presoaren osasun 
arazoak larriagotuz. Kondenaren 3/a beteta dituztenak 
ere  barman preso... beraien legea ere ez dute errespe- 
tatzen. 

Estrategia honen aurka eta dispertsioak eragiten duen 
isolamenduaren aurka, urte hasieratik, Preso Politiko- 
en Kolektiboa borrokan han da, hilero ekintza ezber- 
dinak burutuz: gose grebak, txapeoak, desobedien- 
tzia... Ekainean komunikazio grebak egin dituzte 
kartzeletan, bai Frantzia bai Espainia aldeko espetxee- 
tan. Egoera honen aurka auzoan ere mobilizazioak 
egin dira kurtsoan zehar, bereziki aipatzekotan Gabo- 
netako mobilizazio astea eta dispertsioak eragiten 
dituen gastu ekonomikoak pairatzeko antolatu zen 
aurtengo Elkartasun Eguna. Gogoratu beharra baitago 
auzoan egoera hau biziki pairatzen duten bi preso 
daudela: Gabriel Zabala eta Jose Mari Dorronsoro. 
Aurten 17 une emango dituzte barroteen anean, den- 
bora guztian dispertsatuta eta denbora guztian bono- 
kan. Gabriel Zabalak hainbat urtetan Ocañako espe- 
txean eman ondoren maiatzean Asturiasen kokaturiko 
Villabonako espetxera trasladatu zuten beste hainbat 
preso politikorekin batera. Dorronsoro, ordea, azken 
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SENIDEAK  AUZOKO ERAKUNDEAK 

urteetan egondako espetxe berean dago, Cadizeko 
Puerto IIIn. Lehenengo graduko isolamendu modulu 
berezian. Lehenengoa 700 kilometrotara eta bigarrena 
1200-ra. 

Presoen kolektiboa eta beraien senideak estatuen guda 
estrategian jo puntu nagusietako bat dela esan badugu, 
beste bat Euskal Gazteria dugu. Eta auzo honetan him  
urte hauetan zehar argi utzi nahi izan dute estrategia 
horiek diseinatzen dituztenak eta beraien agintari 
politikoek. Joan den maiatzaren 10ean duela him  urte 
bezala beste auzoko gazte bat eraman zuen poliziak, 
dakiten bezala noski, gauez eta inolako azalpenik 
eman gabe. Egun hartako gaueko ordu bietan Guardia 
Zibila eta Ertzaintza Iturengo borda batean sartu eta 
auzoko gazte bat eraman zuten atxiloturik: Lain Blan- 
co.  Beraiekin eraman zuten eta neskalaguna kotxerik 
gabe, mobilik gabe eta komunikatzeko inolako bide- 
rik gabe utzi zuten. Goizeko seiak arte ezin izan zuen 
senitartekorik abisatu. Ondoren goizaldera Añorga 
Txikin kokatzen den gurasoen etxera eraman zuten 
Ertzainek, horretarako auzoa benetako okupazio poli- 
zial baten pean mantenduz eguerdiko ordu batak arte 
(ikastolara zihoazen haurrek ere ezin izan zuten ber- 
tan sartu goiz erdira arte, poliziek ez baitzieten bertara 
sartzen uzten). Lain inkomunikatuta egonda ezin izan 
zuen gurasoekin hitz egin eta haiek komunikabideen 
bidez jakin zuten bere atxiloketaren berri. Lege antite- 
rroristaren barnean ohikoa den bezala hiru egunez 
egongo da egoera honetan, ertzainez inguraturik, kon- 
fiantzazko abokaturik gabe, loa eragotzita eta polizien 
presiopean epailearen aurretik pasatu arte. Aurrena 
Erandioko komisariara eramango dute, ondoren 
Arkautera eta azkenik Madrilgo Auzitegi Nazionale- 
ra. Denbora guztian zehar presio psikologikoa etenga- 
bekoa izango da (familiarekin eta neskalagunarekin 
mehatxuak, kolpeak, autoinkulpatzeko presioa, kola- 
borazio eskaera...). Hauek dira "Estado de Derecho" 
delakoaren garantiak. Laugarren egunean Fernando 
Grande Marlasca epailearen aurretik pasa zen kon- 
fiantzazko abokaturik gabe eta honek, hainbat delitu- 

ren egiletzat harturik, 10.000 euroko fidantza ezarri 
zion kalera irten aurretik. Oraindik akusazioak ez dira 
batere argiak, erakunde terroristan parte hartzea, 
lehergai elementuak izatea... inolako froga garbirik 
gabe. Ez dute gehiagorik béhar akusazio larri horiek 
egiteko, polizi operazio handi bat eraiki eta  komuni- 
kabideen bonboa. Badaukate erantzule bat eta jada 
epaitu egiten dute. Lainek astean behin sinatu beharra 
daub epaitegian eta epaiketaren zain dago. 

Euskal Herrian zehar ematen diren polizia operazio 
gehienek aipaturiko elementu horiek dituzte eta gure 
auzoa ez da ezberdina. Duela him  urte beste polizia 
operazio batean auzoko beste gazte bat atxilotu zuten, 
Peio Lamarka. Espetxean ia urte eta erdi egon ondo- 
ren fidantzapean atera zen (10.000 euro). Baina him  
urteren bueltan epaiketa izango du, beste 17 gazte 
donostiarrekin batera. Hauen aurkako akusazioak ere 
ez dira txikiak, zortzi urteko kartzela zigorra bakoitza- 
rentzat gazte erakunde bateko kide izateagatik, eta 
oinarri juridiko ahuletan oinarritua. Epaiketa ekaina- 
ren 28tik uztailaren 8rarte luzatuko da Madrilgo Casa 
de Campo delakoan kokatzen den epaiketa leku bere- 
zian. Operazio honek eragindako gastu ekonomikoak 
ugariak izan dira prozesatuentzat, lehenengo kalera 
ateratzeko fidantzak eta ostean eragingo dituenak 
epaiketak berak. Alde batetik, horren aurrean hainbat 
ekintza egin dituzte: kontzertuak, bertso saioak... eta 
bestetik mobilizazioak egin dira egoera hau salatzeko, 
idei polítiko guztiak errespetatuak izan daitezen, 
aukera guztiak errespetatuak izan daitezen. ZORTE 
ON GAZTEAK!!! EPAIKETA POLITIKORIK EZ!!! 

Azkenik orrialde hauetatik auzotarrak animatu nahi 
genituzke festetan zehar emango diren ekintza eta 
mobilizazioetan parte hartzera. Era berean gogorarazi 
astelehenero kontzentrazioa egiten dela Añorga Txiki- 
ko errotondan Euskal Presoak etxean egon daitezen 
eskatuz. Karmen jai zoriontsuak izan. Guk kanpotik 
haiek barrutik EUSKAL PRESO, ERREFUXIATU 
ETA IHESLARIAK ETXERATU ARTE JO TA KE!!! 
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1.41 n una entrevista que 
nos hicieron en el DV 

 (hace unos meses en  
un espacio dedicado a  
Añorga, el periodista, a la  

vista de las muchas dificul- 
tades que pudo apreciar para  
que una entidad pequeña  
como el Ertizka pueda  
sobrevivir, nos preguntaba  
entre incrédulo y admirado:  

¿Como se puede llegar nada menos que a 46 
 

años de  
existencia, cual es el misterio?  

Anorga 1964  
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AUZOKO ERAKUNDEAK  ERTIZKA OTXOTEA  

Musika zaletasuna, areago, musikarekiko maitasuna eta lagun giroa dira taldeak berrogeita sei urtez iraun  

izanaren oinarriak. Atzera hegira ibili gabe, etorkizuna da talde nekaezin honek begi aurrean duena.  

COMPAÑERISMO Y AMOR A LA MÚSICA  

¿Y el futuro que tal se presenta?  

En lo artístico tenemos un reto, que es cantar el 31 de  

julio próximo en el ciclo de conciertos de Oiartzun  

que va adquiriendo cada vez más prestigio a juzgar  

por los artistas de toda índole que han actuado en el  

mismo. Coral de Cámara de Pamplona, Orfeón  

Donostiarra, etc. etc. Es un orgullo que se hayan fija- 
do en nosotros y a petición de los organizadores  

vamos a interpretar las Canciones Masónicas de  

Mozart y fragmentos de la Flauta Mágica del mismo  

autor en la primera parte del concierto y la segunda la  

dedicaremos a canciones vascas principalmente y  

también alguna de otras naciones.  

No tuvimos necesidad de reflexionar mucho la  

ta. Nos salió espontánea.  
respues- Este es, pues, el resumen y nuestro proyecto artístico  

inminente.  

Dos son los pilares: amor a la música y compañerismo.  

Fieles a esas bases hemos solventado momentos muy,  

muy críticos que nos han hecho fuertes, hemos solucio- 
nado nuestros problemas de la mejor manera que sabe- 
mos, que es cantando, y aquí estamos. Así de difícil y así  

de sencillo. Y nada de mirar para atrás; con nostalgia  

exagerada no construye, así que ¡Aurrera, Ertizka! La  

actualidad es la que manda y ella nos dice desde el últi- 
mo número de esta revista Añorga que hemos actuado  

en bodas, en conciertos como el ofrecido en la Iglesia de  

las Madres Jesuitinas de Andoain, o el ofrecido también  

en la iglesia de los Padres Franciscanos de Duque de  

Mandas con motivo del Cincuentenario del Colegio  

Mundaiz. Otro concierto de Navidad en Deba con moti- 
vo de la inauguración de su espléndido órgano. Tam- 
bién en la sociedad Istingorra del Antiguo en el banque- 
te para celebrar la final de su famoso torneo pelotazale.  

Es de recordar también nuestra actuación en el Tenis de  

Ondarreta en una cena a beneficio de la Asociación de  

Esclerosis Múltiple. Recientemente también actuamos  

nada menos que en el Cubo pequeño del Kursaal con  

motivo del Centenario de la empresa Bombas Azcue de  

Zumaia. También hay que tener en cuenta la temporada  

de sidrerías a las que vamos contratados y no podemos  

olvidar nuestros actos particulares como cenas y visitas  

a bodegas riojanas, actos estos que sirven tanto para  

estrechar nuestro compañerismo como para ensanchar  

nuestra curva de la felicidad. Trabajo y ocio. Un bino- 
mio ideal.  

Pero hay otro tema que no es artístico y que nos tiene  

muy preocupados. Todos los añorgatarras seguro que  

estaréis enterados de que la llamada "casa del cura",  

lugar de nuestros ensayos y también archivo fotográfi- 
co del barrio va a ser derribada para construir vivien- 
das donde realojar a los 19 inquilinos que ocupan  
actualmente las viviendas que están junto a la portería  

de la fábrica. Quiere esto decir, según se publica en el  

DV, que para noviembre más o menos deberemos desa- 
lojar la "casa del cura". Existe, es cierto, a juzgar por lo  

manifestado por el representante de Cementos Rezola  

una muy buena disposición a solucionar nuestro pro- 
blema pero los plazos de ejecución son los que son y  

nos vemos desalojados y circunstancialmente ocupan- 
do un espacio poco apto para nuestros ensayos en la  

mal llamada Casa de Cultura Antxon Ayestaran. Cono- 
cemos otras casas de cultura y en las mismas existen,  
salón de actos donde se programan obras teatrales, con- 
ciertos, cine etc. etc. Salas de reuniones, salas de orde- 
nadores, biblioteca, cesión de CD, DVD y un abanico  

muy grande de posibilidades que en la actual Casa de  

Cultura Antxon Ayestaran no se dan. Menos mal que lo  

utiliza el grupo de dantza y txistularis...  

Sería ideal que todos los grupos culturales del barrio  

encajáramos en el edificio del cine para constituir,  

entonces sí una verdadera y auténtica Casa de Cultura  

Antxon Ayestaran. El barrio lo merece y Antxon tam- 
bién.  



GAZTE ASANBLADA  AUZOKO ERAKUNDEAK 

Gustuko dituzten ekitaldiak antolatuz asetzen dituzte beren desioak eta biltzen dute gazte jendea gure 
auzoan. Ez da, ez, meritu gutxiko kontua. 

AUZOARI BIZI APUR BAT EMATEN 

Musika ekitaldiak ardatz izan dituen urtea izan 
da aurtengoa, baina beste esparruetan ere 
aritu gana lanean, eta gustura gaude. Aurten, 

beste behin ere, Añorgari bizi apur bat erran diogu eta 
errepasoa egiten hasita konturatu gara ez garela han- 
kamotz geratu. 

Iazko festak amaitu berritan, urtaila amaieran antolatu 
genuen lehen kontzertua, lokalean bertan. NPJ anti - 

guotarrak, The Convicts arrasatearrak, Last Strength 
beasaindarrak eta Buruaz Beste ailorgatarrak entzute- 
ko parada izan genuen. Añorgatarren azken kontzer- 
tua izan zen eta emanaldi laburra baina indartsua 
eskaini ostean agurtu ziren. 

Urriaren 3 lan Halloween gaua ospatu genuen. Juke- 
box eta Discipulos de Dionisos taldeak igo ziren zine- 
ko oholtzara. Kontzertua ez zen oso jendetsua izan eta 
nahiko balorazio kaskarra egiten dugu, diru galerak 
ere izan genituen eta. Hala ere, argi dugu ekintzak 
antolatzean tarteka dirua galtzea tokatzen dela eta 
filosofia horri jarraituz egin dugu aurrera. 

Abenduaren flan Blaka, Txabolistas eta Borderline 
talde gazteen kontzertua izan genuen lokalean, eta era - 

kutsi zuten kalitatea ez dela din kontua. Aho bete hortz 
utzi ginturten. San Tomas egunari dagokionez, berriz, 
goizean goiz hasi ginen lanean. Maitere eta Maite talo- 
gileei eskerrak eman behar dizkiegu, taloak nola egin 
irakatsi ziguten eta. Sagardo eta talo artean igaro genuen 
goiza eta ondoren kapitalean janaitu zuen festak. 

Atsedenaldi baten ostean apirilean hasi ginen berriro 
ekitaldiak antolatzen, nahiz eta tartean e re beste hain- 
bat ekintza antolatu diren zinean (Elkartasun Eguna, 
esaterako). Azkenaldian erabilera dezente ematen dio- 
gun zineko korridorea toki egokia iruditu zitzaigun 
Single Socks, Denayed eta Lauroba taldeen kontzer- 
tua egiteko. Lokalaren tamaina txikia eta zinearen 
handitasunaren artean, erdibideko zerbait da korrido- 
rea eta kontzertu txikiak antolatzeko oso egokia. 
Jende aldetik arrera ona izan zuen. Bestetik, Ska Gaua 
izan genuen handik pare bat astera eta giro bikaina 
,larri zuten Skakeitan eta Egurra ta kito! taldeek. Ska 
Gaua ere urteroko kontua bihurtu da, beraz. 

Ia urtero bezala, belaunaldi berriek 
zapaldu dituzte lokaleko baldosa distiratsuak. 

Benetan pozteko berria. 

Hurrengo zita nagusia azarokoa izan zen, jada nahi- 
koa entzutetsu bihurtu diren Gazte Festak antolatu 
baikenituen. Ostiraleko bertso afaria, urtero legez, 
bikaina izan zen. Zinera gerturatu zirenek makina bat 
barre egin zuten Zelaieta, Silveira eta Ministroren 
kontura. Larunbatean, berriz, bazkari herrikoiaren 
ostean herri-kirolak ospatu genituen eta añorgatarrek 
Orioko morrosko koadrilari egin behar izan zieten 
aurre. Baita egin ere , froga gehiago irabazita garaile 
izan baitziren. Gauean, zineko kontzertuekin eman 
genien amaiera Gazte Festei. Arrautz ustelak, Friday's 
Crew, Mendeku Itsua eta Material Rechazado taldeek 
jo zuten. 

Horraino urteko errepasoa. Ez dugu aipatu gabe utzi 
nahi aurten belaunaldi berriek zapaldu dituztela loka- 
leko baldosa distiratsuak, benetan pozteko berria. 
Gure aldetik, urtero legez deia luzatzen diegu añorga- 
tar gazte guztiei, etor daitezela eta bihurtu ditzatela 
errealitate beren asmoak. Zinea botatzekotan dabil- 
tzan honetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da ezarri 
nahi diguten ereduari desafio eginez Añorga bizi bat 
eraikitzea. Guk ez dugu lotarako toki gehiago nahi. 



AUZOKO ERAKUNDEAK  GORGA, HISTORIA MINUCIA 

Urtebeteko  historia du jada Gorga Añorgako Historia Mintegiak. Ez da kanpora hegira gauza asko 
egiten dituena eta bizpahirutan babo ez dugu auzoan haren berri izan. Halere, !anean  eman du urtea eta 

aurrera egin du bere helburuetan. 

URTE BAT, HAMAIKA AURRERAPAUSO TXIKI 

O rain urtebete, Carmen egunez, egin genuen 
auzotarren aurrean elkartearen aurkezpena. 
Museoko aretoa jendez lepo zela, elkartearen 

egitasmoen berri eman genion auzoari eta ordura arte 
egindako lanaren bi emaitza nagusiak —argazki bildu- 
ma jadanik nahiko handia eta egoitza hornitu eta ego- 
kitua— erakutsi genituen. 

Aurkezpen ofizial horren ondoren bi arlotan eman 
ditu urratsak gure elkarteak. Batetik, bere izaera eta 
antolaketaren inguruko urratsak izan dira eta, bestetik, 
elkarteak helburu duen bilketari lotutako urratsak. 
Lehenei dagokienean, legezko izaera hartzearekin 
batera izena hartzea da aipagarria. Añorgako Historia 
Mintegiak zer den adierazte du eta had "Gorga" izena 
erantsita egin dugu izendapen ofizial, gure auzoko 
errekaren izena ez ahaztera aldera. Gorga, Añorgako 
Historia Mintegia gara, beraz. Batzar Orokorra ere 
egin genuen martxoan hasierako sorrerako erabakiak 
finkatu eta lehendakaria eta zuzendaritza taldea izen- 
datzeko. Lehendakari, elkarteko kide adintsuena hau- 
tatu genuen: Evaristo Aiestaran. Zein hobeto bera 
baino, gure asko eta desioen bozeramaile izateko!!  

Bestelakoan argazkien bilketa eta digitalizazioa izan 
da urteko lanik nagusiena. Une  hasieran ia sei mita 
argazkiko bilduma bagenuen, orain jada  zortzi milatik 
gorakoa daukagu, eta urrats handia eman dugu horiek 
guztiak digitalizatzeaz gainera, haietako asko kontsul- 
tarako karpetetan jartzen. 

Zalantzarik gabe, gure pozik handiena auzotarrak 
etxeko argazki zaharrak eskuetan dituztela guregana 
etortzeak ematen digu. Asko dira hala etorri direnak 
eta uneren batean ibili gara, argazki gehiegitxo mahia 
gainean, lanpetuta. Izan dim,  era berean, argazki jaki- 
nen baten bila guregana jo dutenak; bai bertako jen- 
dea eta bai Añorgan bizi izandako jendearen familia- 
koak ere. Izan dira, azkenik, kuriositate sano eta 
naturalez arrimatu direnak eta eskertzen ditugu era 
horretako bisitan. 

Izan ere, jendeak guregana noiz jo zezakeen izan 
zezan, astean bi egunetan ordutegi finkoz izaten dugu 
egoitza irekita: asteazkenetan 19:00etatik 20:00etara 
eta larunbatetan goizean 11:00etatik 12:30etara. 

loan den urteko Karmen eguneko aurkezpen ekitaldiaren une bat 
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GORGA HISTORIA MINTEGIA  AUZOKO ER  • 	DEAK 

Jasotzea bezala denez gure helburua ematea ere, 
argazki eta pelikula batzuekin emanaldia egin genuen, 
gabonetako jai egunetako eskaintza gisa, abenduaren 
26an. Aurrekoan bezala, jendez bete zen Rezola 
museoaren aretoa. Auzotarren denbora pasa polita iza- 
teaz gain, probetxuko jarduna gertatu zitzaigun elkar- 
teko kideoi, informazio asko agertu baitzen bertan 
guk azaldutako argazkien inguruan. 

Ontzat eman beharrean gaude gure lehen urteko jar- 
duna. Lortu ezineko helbururik ez genuen, baina 
aurrera egina bera bada harro egoteko modukoa. 
Datorren urteari begira izango dugu egoitzaren ingu- 
man Ian edo nekerik, orain gauden apaiz etxe zaharra 	 i 
eraitsi egin behar dutela -eta, baina gaur egun behin- 	 ; 
tzat, poza dugu handiagoa kezka baino, errekaren 
obrek bota behar dituzten etxeetakoentzat azkenean 
topatu den irtenbidea auzo guztiaren onerako dela 
uste baitugu eta izango baita guretzat lekurik han edo 
hemen. 

Astean bitan ordu jakinetan edonorentzat 
zabalik izaten da gure egoitza. 

Asteazkenetan 19.00etatik 20:00etara eta 
larunbatetan 11:00etatik 12:30etara 

hor izango gaituzue 



AUZOKO ERAKUNDEAK  AÑORGA TXIKIKO INGURUMEN TALDEA   

Ingurumenaren  zaintza denon zeregina izanda ere, ingurumen horren kalitatearen zaintza, haren 
adierazgarri diren neurrien zaintza du talde honek here egitekoen artean. Estimatzeko lana zalantzarik 

gabe daramagun bizimodu askotan itsu eta zurrunbilotsuan. 

LA SALUD, RACA, RACA, RACA...  

Añorga está metida en obras. Desdoblamiento 
de vía férrea y acondicionamiento de regata 
desde Errekalde al Infierno, son los nuevos 

focos temporales de contaminación medioambiental 
que se añaden al foco estrella, permanente, de la 
cementera y al que será, en pocos años, otro foco  

estrella, también permanente, como la incineradora de 
basuras de Zubieta. 

El indiscutible beneficio próximo para el barrio de las 
obras mencionadas no obliga a bendecidas sin más, 
aceptando resignadamente todo lo que nos echen, se 
hagan como se hagan. Las evidentes molestias y perjui- 
cios no deben ser aceptados por el hecho de que "son 
unos meses" sino que, muy al contrario, deben exigirse, 
tanto a la Agencia Vasca del Agua dependiente del 
departamento de Medio Ambiente como a la sociedad 
pública Eusko Trenbideak, la suficiente atención al 
efecto perjudicial de sus obras sobre la salud y entorno 
físico de los vecinos y, por tanto, a la aportación de 
medios para disminuirlos al máximo. El Ayuntamiento 
no debe permanecer al margen de esta exigencia. 

Auzoa zeharkatzen duten erreka eta trenbidearen  
lanak ditugu, betiko porlan fabrikarenaz gain,  

kutsadura iturri berriak  

De igual forma nos parece inaceptable que las susodi- 
chas obras, en este caso derivadas del nuevo trazado 
de la regata, trajesen como consecuencia la destruc- 
ción del centro cultural Antón Aiestaran. Nos adheri- 
mos a lo que la comisión creada en el barrio para su 
defensa vaya proponiendo. 

Lo anterior no son más que otros trazos que se añaden al 
"cuadro" medioambiental en Añorga, un "cuadro" que 
preocupa a la comisión de medio ambiente que suscribe 
estas líneas, porque es un lienzo de colores fuertes, 
vivos, que no le gusta. Además, el "cuadro" nunca está 
acabado, se está retocando diariamente. Se experimenta 
continuamente con él, con los tonos, con las materias de 
elaboración...Y así, un día tiene un aspecto más agrada- 
ble y suave, y al día siguiente se ha transformado en un 

horror de grises y negros, como si el autor hubiera opta- 
do por las "pinturas" más dañinas de entre la amplia 
variedad de mezclas de que dispone. Aunque en el "cua- 
dro" intervienen varios artistas, en nuestro "cuadro" 
particular el artista principal tiene cara de cemento. 

Rezolari 36 hondakin industria l eta urbano berri  
erabiltzeko Euskal Gobernuak emandako  

baimena ez gauzatzea da eta baimena aldatua  
izatea da talde honen helburua  

Esta comisión está especialmente empeñada en que 
las resoluciones del departamento de Medio Ambien- 
te del Gobierno Vasco que dictadas en 2008 y 2009 
daban la autorización a Rezola para incorporar 36 
tipos distintos de residuos industriales y urbanos, no 
se hagan efectivas para los próximos 8 años, sino que 
sean modificadas a mejor por el nuevo gobierno. Si no 
lo hace, será corresponsable con el anterior de los 
potenciales efectos negativos contra la salud que, en 
nuestra opinión, acarrearán la utilización plena en la 
cementera de todo lo autorizado. 

Hemos dicho en varias ocasiones, y lo repetimos, que 
Rezola está llamada a cumplir la función de incinera- 
dora de residuos. Ahora lo hace ya en una medida. El 
futuro próximo nos pinta un cuadro más sombrío. 

Deberíamos hacer llegar a los poderes políticos una 
mayor exigencia de protección. Es responsabilidad de 
todos. 

age  
Podan  iantegiaren ikuspegi  

y  ohikoa kanpandorretik aterra  
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ANA ETXEBERRIA 

Goizuetarrek garai batean 
ze azpijoko ze truko! 
Añorga eurena egin nahi zuten 
garbi dago eta punto 
Ana bezala guztira zenbat 
zitzaizkigun hurbilduko? 
inbaditu nahi gaituzte baina 
inoiz ez dute lortuko!! 

  

AUZOTARRAK 

   

MARA GOÑI: 

Bere eskutatik pasa ez denik 
Añorgan ez da izango 
Marak ilea moztuko dizu 
inork baino gustorago 
berak nahi badu luzeago ta 
berak nahi badu motzago 
Añorgatarron edertasuna 
bere eskuetan dago 

MAITE GARMENDIA eta 
MERTXE ESCUDERO 

Ikastolara joaten bazera 
jantokia non den galde 
han inguruan ume anean 
bi emakume badaude 
erne ibili ohi zaizkigunak 
ze bend ze nobedade 
Morgan ezer ez da gertatzen 
hauek enteratu gabe 



AÑORGATAR FAMILIA 

Añorgatik kilometro askotxora jaiotakoak dira hemen dakargun familia osatu zutenak. Ez dute galdu 
urruti harekiko harremana baina añorgatar dira orain bai beraiek eta bai, noski, atzetik ekarri 

dituztenak. 

ESCORTZATARRAK 

F guzki  Alde etxean, Atotxaerreka etxegunea 
izango den eta gaur egun makina eta kamioiz 

 Jbetetako obra eremu izugarria denaren erdian, 
hartu gaituzte Juan eta Felik, familiaren gora behe- 
ren jakin minez haiengana jo dugunean. 

Andaluziakoa bata eta Extremadurakoa bestea, eus- 
karaz egin digute ongietorria. Ezinezko izan dute 
hizkuntza menderatzera heltzea, baina saiatu, batez 
ere Juan, saiatu dira ederki eta garbi izan dute 
beraien atzetik etorritakoak izango zirela euskaldun. 

Joan den mendeko hirurogeiko hamarkadako etorkin 
mugimenduaren ispilu eta eredu dira bien historiak 
eta merezi du haiek laburbiltzea, hainbatek ez baitu 
garai eta bizimodu haien berririk eta badugunok ere 
ahaztu egiten baitugu zenbaitetan beren sorterriak 
utzi eta gurera etorritakoen hasierako urteen gogor- 
tasuna.  

baratz lanetan eta hainbat artisauren laguntzaile 
lanetan gero. 

Anaia zaharrenak egin zuen lehenik honako saltoa. 
Urtebete Donostian eginda, Juani deitu zion etortze- 
ko, bazela-eta hemen lanik. Hala etorri zen Juan 
Donostiara 17 urterekin. Ezagutu zuen itsasoa eta 
ezagutu zuen pixkanaka ordura artekoak bezalakok 
ez ziren giro eta ohiturak. Egia auzoan jarri zen bizi- 
tzen etxe batean gela batean anaiarekin baten apopi- 
lo. Antiguako tailer txiki batean hasi zen lanean eto- 
rri eta segituan. Urtebetera obra batera joan zen eta 
Ramon Vizcainon aldi labur batez lanean aritu ondo- 
ren Toldos Iraolako iragarki bati erantzunez aurkeztu 
zen toldoei lotutako langintzan. Herriko guarnizio- 
nero zaharrarekin egindako ordu ugarietan ikasitako- 
ez baliatuta ez zuen arazorik izan lana eskuratzeko. 
Berrogeita bost urtez aritu da geroztik bertan lanean, 
duela gutxi erretiroa hartu arte. 

Cadiz probintziako paraje ederrenetako batean jaioa 
da Juan, Grazalema mendikatearen magaleko Algo- 
donales herrian. Berea baino herri handiagorik ere 
ezagutu zuen, urtebete egin baitzuen txikitan Jere - 

zen, baina Algodonales herrian eta inguruetan egin 
zuen aurrera, oinarrizko ikasketak eginik bertan eta 

Bi anaia etorri berriek beren egoera zertxobait sen- 
dotzeko gai izan zirenean, gainerako familia ekarri 
zuten. Etorri ziren Juanen hirugarren anaia eta gura- 
soak ere eta Egiako etxea utzi eta Herrera auzoan 
baju batean jarri ziren bizitzen beste familia batekin 
bates. 
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AÑORGATAR FAMILIA 

Feliren etorrera ere antzekoa izan zen, nahiz eta bera 
etxeko neska gazteetakoa izanik, bera etorri zenera- 
ko egoera egonkortuxea zeukan haren familiak. 
Caceres probintziako iparraldeko Gata mendikatean 
dagoen Acebo herrikoa da Feli. Aita etorri zen lehe- 
nik handik hona eta lasterrera Feliren anaia zaharre- 
na 14 urterekin. Geroago etorri ziren gainerakoak; 
ama, Feli, ahizpa eta amona. Hernanira etorri ziren, 
Zikuñagara. Bost urte zituen Felik eta adinagatik 
batetik, eta Zikufiagan eta inguruan beraien moduko 
familia asko egoteagatik bestetik, ez zuen aldaketa 
handia egin izanaren sentipenik jaso. 

Hirurogeiko hamarkadako 
etorkin mugimenduaren ispilu eta eredu 

dira Juan eta Feliren historiak, 
neke eta Ian askori aurre egiteko indarrean 

eta bertakotzeko gogoan oinarrituak 

Eta bizitza lana ez ezik besterik ere badenez, topo 
egin zuten Juan eta Felik eta bizitza aurrerantzean 
elkarrekin egitea erabaki. 1972an ezkondu ziren 26 
urte zituela batak eta 21 besteak eta lehen urtean 
Herreran jarri ziren bizitzen Juanen familiarekin 
batera. Independente izateko ezinbesteko baldintza- 
ren bila etxe berri baten abenturan sartu ziren eta 
horrela agertu ziren gure auzoan Añorga Txikiko 
etxe berrietan 1974 urtean, jada Jon Andoni semea 
berekin zutela. 

Berehala añorgatartu ziren. Jon Andoniren atzetik 
Ines eta Kepa etorri ziren eta haiekin batera ikastola- 
ko gorabeherak, iluntzeetan gau eskolan euskara 
ikasteak eta abar. Urte haiek gogoan hartzean Felik, 
bere neke eta kezken aipamenen aurretik, auzotarre- 
kiko oroimen onak azpimarratzen ditu. Pozez eta 
esker onez adierazten du zorte handia izan zutela 
auzokoekin eta baita eskolako andereñoekin ere. 
Izan ere, hire seme-alaba txikiez gain, Juanen gura- 
soak ere berekin ziturten etxean eta baita Felirenak 
ere aldian behin. Juan lanean izanik, berari egokitzen 
zitzaion haien gurtien kargu egitea eta egiteko horre- 
tan auzoen laguntza eduki izana ondo gogoan du 
gordea. 

Urteak aurrera, etxe txikian familia hain handia 
hartu beharrak etxe handiago baten bila jarri zituen 
Juan eta Feli. Etxeko bostak, batetik, Juanen guraso- 
ak beste bi, bestetik, eta denboraldi luzetan Feliren 
aita eta ama ere izaten zirenez, bederatzi ziren orota- 
ra eta izaten zen familiako beste norbaitentzat lekua 
egin beharra ere. Topatu zuten Lasarte edo Hernani 

aldean etxe handiagorik, baina seme-alabak jada 
koskortuak eta erabat añorgatartutak zituzten eta 
haiek ez zuten auzoa uzteko inolako asmorik. Lurre- 
an ere egingo zuten haiek lo Añorgatik kanpo ez joa- 
tearen truke. 

Hala, auzoan barrena ibilaldi bat egiten ari zela erai- 
kitzen hasi eta bertan behera utzitako etxe baten 
eskeletoarekin egin zuen behin topo Juanek. Galdetu 
beharrekoalc galdetu eta kalkulatu beharrekoak kal- 
kulatuta, hor sartu ziren familia guztia kabitzeko 
moduko etxe bat eraikitzeko abenturan. Urtebeteren 
buruan prest ziren bertan sartzeko. Tamalez, Juanen 
gurasoek ez zuten etxe baria ezagutu, ama lehenik 
eta etxean sartu baino hilabete lehenago aita hil egin 
baitziren biak. 

Etxe berri baten jabe ziren. Bazuten lekua denentzat. 
Bazuten etxe ondoan lan asko baina aldi berean atse- 
gin asko ematen zuen lur eremua. Baratza, fruta 
arbolak... Eskortzatarren etxea zen Eguzki Alde. 
Hazi zituzten seme-alabak. Bilatu zituzten haiek 
beren bideak eta handitu zen familia. 

Orain ez daukate inor aurretik Feli eta Juanek. Atze- 
tik daukate familia handituta eta badute pozez nora 
begiratua. Jon Andoni, Ines eta Kepak Leire, Andoni 
eta Josune ekarri diturte eta halen atzetik etorri dira 
Ugaitz eta Unai. Bejondeiela! 

Erretiroa hartu berria du Juanek eta berak eta Felik 
erretiratu askorenak diren bi langintzekin betetzen 
dituzte ordu asko eta asko: iloben kargu egiten, bate- 
tik, eta obrak begiratzen, bestetik. Azken kontu hori 
deboziozkoa baino inposatua etorri zaie eta ari zaie 
nahiko buruhauste ematen, baina aterako dira aurre- 
ra, zerbait baldin badira bi hauek gogorrak baitira 
zeharo bizitzako arazoetan aurrera egiten. 
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Amassorraingo harrobiko eraikin zaharraren bota aurreko irudia 

BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK 

Lur mugimendu eta lanek hartu dute urte honetan gure auzoaren paisaiaren zati handi bat, indar betez 
agertu baitute beren jarduna Añorgaren behe aldea berritxuratzea ekarriko duten obra nagusiek. 

LUR, HARRI, HORMIGOI ETA MAKINAK NONAHI 

U rrats  handi eta begi bistakoak eman dituzte 
aurten auzoko berrikuntza obra nagusiek. 
Donostiako bigarren saihesbide izango denak 

ia bukatuak ditu gure auzoaren hegoaldean eraikitako 
errepide berriak eta urtekari honek argia ikusterako 
ibilgailuen joan etorriaz hornituta ikusiko ditugu. 
Errekaren eta trenbidearen obrak hankaz gora jarrita 
dute hainbat eremu eta beren gauzatzean, oraindik 
asko geratzen bazaie ere , asko aurreratu dute. Atotxa- 
errekako lanek, aldiz, motelaldia izan dute aurten kri- 
siaren eraginez eta mantso, oso mantso, ari dira aurre- 
ra egiten. Inolako aurrerapausorik eman ez duena, 
eremuan bertan behintzat, Belartza 2  industriguneare- 
na izan da. 

TRENBIDEA 

Iazko urteko azken hilabeteetan hasi ziren Eusko 
Trenbide Sareak (ETS) sustatutako trenbide berriaren 
lanak. 

Eragindako auzotarrekin egin beharreko bilerak izan 
ondoren, lanei ekin zitzaien. Lehen lanak Ur Agen- 
tziak hasi zituen Añorga Txikiko trintxera handian 
(erreka eta trenbidea, biak, joango baitira bertan) eta 
Amassorrian aldean ekin zien lanei ETS-k, harrobiko 
eraikin zaharra bota, tunelaren hegoaldeko ahoaren 
inguruak prestatu eta Amassorraingo trintxera egiten. 
Zer esan handiak eman ditu trintxera horrek, harri 
gogorra azaldu baita bertan eta luze, oso luze, jo baitu 
berau menderatzeak. 

Karmengo Ama parean, kendu egin zen trenbide gai- 
neko pasabidea (pasonibela) eta itxita geratu zen 
harrobira eta Pedro Josera zihoan bidea. Autoek, 
harrez gero, Belartzan barrena sartu behar izan dute 
urte osoan Karmengo Amara. N1 errepidearen gaine- 
ko zentzu aldaketarako zubia itxi egin zen eta handik, 
errepide gainetik, Karmengo Amara zihoan oinezko- 
entzako zubia ere kendu egin zen. Hala dago oraindik, 
kenduta, eta oinezkoek aldi baterako pasabide luze eta 
korapilatsu bat daukate errepide nagusitik etxera joa- 
teko.  

Lanerako lekua eta pasabideak egiteko, trenbide 
bernia, aldi baterakoa, egin dute eta handik pasatzen da 
gaur egun trena. Behin betiko bidea izango den lurraz- 
piko faltsuko zatiaren hormigoizko tunel egitura (oina- 
rri, pareta eta sabaiak) ari dira egiten zati horretan. 

Amassorraingo trintxeraren amaieran trenbideak gem  izango 

duen bidearen estakze lanenen hasiera 
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Tunelaren beste aldean, ipar ahoaren egitura prestatu- 
ta dute Sagarpe baserriaren azpian. Errepide nagusia  

gurutzatuko duen zubi berriaren oinarriak ere hasi  
dira jartzen eta egina dago trintxera handian zehar  

trenbideak egingo duen bidearen oinarria.  

Añorga Txikiko trintxera handia, trenbidea eta erreka 

hartuko dituena 

BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK  

Zinkuentenarioko parkeari zati bat kendu diote eta  
bukatzear daude bertako urbanizazio lanak, eta aldiz-  
kari hau argitaratzen den unean oinezkoentzako biga-  

rren bide probisionala egongo da jarria lehengo pasa- 
bide inguruan.  

Karmengo Ama aurreko pasabidea eraitsi eta frenaren bide  

berrŕa prestatzeko lanak  

Tunelaren iparraldeko sarreratik ari dira mendia zula-  

tzen, bertatik ateratako lurrak urrutira eraman beha- 
rrik gabe Amassorraingo harrobian ari baitira gehie- 
nak sartzen.  

Geltoki aldean, geltoki zaharra bota izana da berri- 
kuntza handiena. Aurrez, geltokiko bide zahar geldie- 
tako bat errekuperatu zuten trenak handik ibiltzeko 
eta markesina berri bat egokitu zuten txartel banaketa- 
ko makinak-eta jartzeko. Lan berrienak geltoki berria 
izango den horren paretak egiteari dagozkio. 

Añorga Txik ŕ k«dtokia bere azken egunetan  

GORGA ERREKA  

Eusko Jaurlaritzaren ardurapeko Ur Agentziak nabar-  
men egin du aunera iaztik hona bai erreka uholdeez  

babesteko bideratze lanetan eta bai saneatzeko lane-  

tan.  

Tunelaren hegoaldeko ahoa. Bertat ŕk egiten  an  dira 
 hustuketa Ian handienak.  

Errekaren bideratze lanen proiektuak aldaketa bat  
izan du Lore Toki eta fabrika arteko zatian. Lehen  
proiektuak Arzak Enea eta fabrika artean errepidearen  

ipar aldean, elizaren aldean, kokatzen zuen erreka lur  

azpian, baina beste aukera bat gauzatu nahi izan da:  
alegia, erreka, errepidearen aide batera eta bestera  
ibili beharrean, errepidearen ekialdean eta haren pare-  
an joatea Lore Tokitik Añorga Txikiko trintxera arte-  

an, bistara aterata zatirik handienean eta fabrika pare-  
an bakarrik lur azpitik. Proiektu berri horrek errepide  

ondoko etxe handia eta azkena geratzen zen "villa"  
botatzea dakar. Noski, bertan bizi direnentzako irten- 
bideak bilatzea eta horren ondorioak lotzea dakar  

guzti horrek, eta ez dago oraindik asmo berria ofizial-  
ki onartua, nahiz eta lanek ikuspegi berri honren bide-  
an ari diren gauzatzen.  

Inpemutik Lore Toki arteko zatian ari da Ur Agentzia  
errekaren bideratze lanak gauzatzen. Iaz hasiak ziren  

jada Inpernu aldeko errepide korapiloaren erdian erre- 
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BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK 

ka bistaratzen. Zati horretan urtebetean gauzak asko 
aurreratu dim eta ia bukatzear daukate. Trintxera egin, 
zorua iragazkaitz jarri eta alboetako paretak eginda, 
udazkenean landarediaz hornitzea bakarrik falta zaio 
Gune polita geratuko da, nahiz eta, oraingoz behin- 
tzat, leku itsua geratuko den; errepideen arteko natur 
gune txiki bat oinezkoentzako sarbiderik izango ez 
duena. Ahate eta bestelako hegazti eta animaliek 
gozatuko ahal dute, behintzat! 

Gune horretatik Infernurekiko lotura hodi bidez egin 
dute errepide azpitik, bi puntuen arteko desnibela 
harrian eginiko bajante polit batekin amaitu dutelarik. 
Beste aldera, 111 metroko beste hodi batekin egin 
dute Añorga Txikiko zokoarekin, hodiaren bukaera 
lehen bidegorria zegoen tokira ekarrita. Bidegorriari, 
horretarako, aldatu egin diote ibilbidea eta aldapa 
samurragoa (%6koa) jarri diote. Zorn gorri ohikoa 
lanak bukatukoan jarriko zaio. 

Erreka Infernu aldera jaisteko bajan tea 

Tren Geltoki paretik errepide nagusira arteko tartea 
izan da eragin handiko beste gune bat. Iaz hasiak ziren 
jada trintxera handia egiten eta aurten ia bukatuta ikus 
dezakegu, nahiz eta zati batean, gaur egungo trenbi- 
deak hartzen duenean, trenbide berrira pasa artean 
ezingo den eskua sartu. Bi altueratan dago egina trin- 
txera: goi zabalgune handi bat du, bertan trenbideak 
jartzekoa, eta beheragoko bide bat, errekarentzako. 
Geltokitik trintxera arteko zatian mikropilotez eginiko 
bi pantalla luze jarri dituzte, haien artean 9 metrora 
jaitsi eta 5 metro zabal eta 4 metro altu izango duen 
kaxoi luze bat eraikitzeko. Zati horretan, beraz, erreka 
lur azpian joango da.  

Ormazabal eta Igoatarren "villa" bota duten lekuan, 
aurre garbiketa lanak egin dituzte Lore Toki alderantz, 
babestuta dagoen magnolia ederra ukitu gabe, gerora 
erreka bistan joango den lekuan. 

Lore Tokitik Errekaldea aldera Eusko Trenek egin 
ditu —bere eraginpeko eremua denez— errekaren bide- 
ratze lanak. Horien artean nabarmenena, lehen Errota- 
zar baserria zegoen lekuan bistan geratzen zen erreka 
zatia estaltzea izan da. 

Saneamenduari dagokionean, Añorga Txikin erreka- 
ren lehengo bidean barrena jarri da saneamenduko 
hodia Atotxarreka etxegunea izango den beheko alde- 
tik (biribilgunean) Infernuraino. Añorga Txiki auzune 
guztian bereiztu egin dira euri uren eta ur zikinen 
bideak. 

Beste muturrean, Arzak Enea eta Goiko Auto artean 
saneamendu ohia sartu da eta euri uren eta ur zikinen 
bereizketa egin da bai Cincuentenario auzoan eta bai 
Karmengo Aman. 

ZUATZUTIKO SARBIDEA 

Goiko baserrietara joateko bide berri bat geratu da 
zabalik Zuatzu eta Para baserria (Itsasgain jatetxea) 
lotzen dituen errepidea inauguratu zenetik. Urbaniza- 
zio lanak oso aurreratuta daudelarik (ez horrela etxe- 
ak) biribilgune handi bat egin dute Para parean eta 
handik behera, Zuatzura, errepide zabala dago, bere 
espaloi eta gurti. Handik, bai Errotaburun barrena edo 
bai Infernun barrena joaten da Tolosa hiribidera. 

Para baserriko ondoko biribilgune berria 

Hurrengo eragin gunea, N1 errepidearen pai•ekoa da, 
trintxera handia eta fabrika artekoa. Bertan hautsi dute 
errekaren estaldura zaharra eta azkar doaz erreka ber- 
tan bistan uzteko lanak.  

Inguru horretako baserrietakoek (Lindaberri, Txara- 
bategi...) Donostira joateko bide labur eta erosoagoa 
dute orain. 
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BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK 

ERREKALDEKO BIRIBILGUNEA 

Hasi eta bukatu, oso denbora gutxian egin dute Erre- 
kalden biribilgunea. Trenbide berriaren lanek itxita 
utzi zuten zentzu aldaketarako zubiaren ordezkoak 
egiten ditu biribilguneak eta laburtu egin ditu Donos- 
tia aldetik Hernanira doazenen ibilbideak eta baita 
Hernanitik Lasarte aldera doazenenak ere. 

Errekaldeko birih ŕ lgune berrŕa oinezkoen zubitik ikusita 

Gainerakoan, urbanizazio gero eta aurreratuagoaren 
alboan lur gorriko eremuak daude bistan, inoiz etxez 
hornituko direnak. Zatiren batean oraindik menderatu 
gabeko lur eta ham pila handiren bat e re  agertzen da 
eta baita lur horiek eramateko betelanerako bideak e re . 

Bestalde, urbanizazio lanek Etxeberriko etxegunea 
ere hartu dute. 

Etxeberri urbanizatzeko lan hasiberriak 

Bestetik, traba izaera du gure auzo erditik pasa zale 
diren kamioilarientzat, eta ekarri dituen ondorioen 
artean gure auzoan barrena kamioi gutxiago ibiltzea- 
rena dago. 

ATOTXARREKA  

SAIHESBIDEA ETA PAGOLA 

Auzoaren bi muturrak hartzen dituzten Ian hauek oso 
aurreratuta daude eta behin betikoa izango duten aur- 
pegia erakusten dute ia gaur egun. Saihesbidea mar- 
txan da jadanik eta Pagola etxegunea bukatu xamar 
ikus daiteke. 

Lurrak harrotuta jarraitzen dute Agorrane, Parada eta 
Atotxarreka baserrien inguruetan. Badirudi krisiak 
zeresan handia izan duela gauzak gutxi aurreratu iza- 
nean. Asko aurreratu dira urbanizazio lanak; zenbait 
lekutan bukatuta ere badaude eta aldaketa nabarmene- 
takoa eta aipagarrienetakoa Zuatzutik Para baserrira 
bitartean zabaldutako bidearena da. Irteera berri bat 
auzoko goialdeko baserrientzat. 

Atotxaerrekako obrak Txabarrategitik ikusita 

Pago/a etxeguneak hartu duen itxura etxeak eginak eta lank 

bukatzear daudela, Atotxaerreka baserritik ikusita 

Donostiako b ŕgarren 
saihesbide deituko 
den errepide berria 
Teresategi ezkerrean 
dela 



ORAIN DELA 50 URTE 

Bertako festa eta ospakizunekin aski ez nonbait, eta Donostian antolatutako ospakizun baterako egin 
zituzten añorgatarrek prestakuntza galantak. Ez ziren, ez makalak.. 

UNA HERMOSA CARROZA 

parece que fue ayer, pero ya han pasado 50 
años. Normalmente se cita diversas noticias 
pasadas y aunque no dudemos de que efectiva- 

mente hace 50 años ocurriesen cosas en el barrio, esta 
vez nos vamos a centrar en algo que todavía mucha 
gente mantiene en el recuerdo. 

Nos estamos refiriendo a esa famosa cabalgata de pas- 
cua que se celebró en Donostia. Una cabalgata que 
según cuentan las crónicas fue impulsada nada menos 
que por D. Pedro Arana y en la que participaron 
numerosas sociedades gastronómicas de la capital, 
superando con creces todas la previsiones. 

Como no podía ser menos desde nuestro barrio se 
organizó una buena. Se presentó la carroza bajo el 
lema "El primitivo transporte de cemento al puer- 
to de San Sebastián". Y según dicen fue realizada 
por el artista José Antonio Martínez Eneterriaga, 
quien plasmó de forma espléndida la idea. 

Ni cortos ni perezosos subieron a la carroza al gran 
José Basurto con su pareja de bueyes tirando del 
carro, donde se situaron las bellas señoritas del 
barrio con la reina engalanando la parte alta de dicha 
carroza. 

Maria Rosario Arregui, Joaquina Otaegui, Conchita 
Argote, Josefa Garmendia y Maria Dolores Garmen- 
dia, eran las preciosas damas de honor que acompaña- 
ban a la reina Maria Dolores Irazusta. 

El gran Benantxio Azcárate ponía la nota musical con 
su acordeón seguido por numerosas hilanderas y al 
frente de todos ellos el consejo municipal de Ailorga. 
Ni más ni menos que Guillermo Altuna como alcalde, 
acompañado por los concejales Tomás García y 
Tomás Marañón. Todos ellos vigilados por el alguacil 
José Antonio Irizar. 

Sobra decir y posiblemente no entrarían los nombres 
de todas las personas del barrio que participaron en la 
mencionada cabalgata pero a juzgar por las crónicas 
de la época, despertaron gran interés entre en público 
agolpado en las aceras de las calles. 

Todavía no hace mucho tiempo se pudieron contem- 
plar, en una exposición organizada por "GORGA 
Añorgako historia mintegia", imágenes de los pre- 
parativos de la carroza y más de uno añoraba aquellos 
años de su juventud. En cierta manera es lógico, pues 
como decimos al comienzo esto ocurrió hace 50 años. 

K.M. 
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CURE BASERRIAK 

Urtetan eta urtetan begien aurrean izan ditugun etxeak eraisten ikustea egokitzen ari zaigun honetan, 
duela is hogei urte botatako baserri bat ekarri nahi izan dugu orriotara. Ahozko hizkeran "Apaxtei" 

izenez ezagutua bere azken aldian, bestelako izenik ere izan du. 

AÑORGA-ETXEBERRI, AÑORGA-BERRI, APEZTEGIA 

B eheko  eta goiko galtzaren artean, erdibidean-
edo zegoen baserri hau, gaur egun Rezola lan-
tegi atzeko harrobiak janda daukan lur ere-

muan. 1863ko "Nomenclator de la Provincia de 
Guipúzcoa" lanean honako eran ageri da: Añorga 
Echeberri, casa de labor a 5,7 km de distancia del 
Ayuntamiento (Goiko galtzadatik ziur asko). Edificio 
habitado constantemente, de 3 pisos de altura. 

Donostiako Udalak garai berean egindako beste 
zerrenda batean ere agertzen da. 1860n hasi eta 
1862ko apirilean Lorenzo Altzate udal idazkariak 
bukatutako "Registro de Casas Urbanas y Rurales de 
San Sebastián" lanean Añorga-Berri gisa agertzen da 
Lugaritzeko 48 zenbakia duela (47a Oriamendiko 
bentak dauka eta 49a Zabalegik). 

Azkena bertan bizi izandakoak Domingo Alkain eta 
Salbadora Zabala senar -emazteek osatutako familia- 

koak izan ziren. Salbadora bertako alaba zen eta 
Domingo Adunakoa. 

Haiek seme-alabek kontatzen dutenez, lehen behera- 
xeago zegoen baserria bota eta haren ordez eraikita- 
koa zen eta aldi baten bi familia hartu izan zituen, 
nahiz eta azken urteetan familia bakarrekoa izan. 

Orain bi mendekoak, 1860 urte ingurukoak, 
dira baserriaren idatzizko lehen erreferentziak. 

1992an eraitsi zuten harrobiari leku egiteko. 

Hego aldera begira zuen sarrerako ate nagusitik barre- 
na  eginda, sukaldea zeukan ezkerretara eta haren 
parez pare despentsa edo biltegi moduko bat, kupelak 
eta edukitzen zituztena. Sakonean, etxearen beste 
aldetik atea zuela, ukuilua. Lehen solairuan logelak 
zituen eta goian ganbara. Etxearen albo batean dola- 
rea zuen. 



Báserriaren azfren gaia+etáko bi ikuspegi 

GURE BASERRIAK 

Porlangintzari lotutako fabrika eta harrobia gertu-ger- 
tuan izanda ere, bere ganadu, fruta arbola eta baratze- 
tik bizi zen baserria zen, lur eremuz ba baitzituen sei- 
zazpi hektarea inguru. Hala, Domingo bizi izan zen 
bitartean, lurrak landu, ganadua gobernatu eta haiek 
emandakotik jan eta dirua atereaz bizi izan zen fami- 
lia. 

Zortzi seme-alabako familia osatu zuten Domingo eta 
Salbadorak: lau mutil eta lau neska; Felix, Gertrudis, 
Joxe, Martina, Iñaxi, Bittorio, Isabel eta Inaxio. Sal- 
badoraren ama Gertrudis Zubeldia ere bizi izan zen 
beraiekin une  batzuetan eta familia handi haren beha- 
rrak asetzeko denei tokatu zitzaien etxean laguntzea. 

Egunero joan behar izaten zen San Martin plazara 
esne eta barazkiak saltzera. Salbadoraren egitekoa zen 
hori hasiera batean, baina alabak koskortu ahala haiek 
hartu behar izan zuten lan hori, Gertrudisek lehenik 
eta Isabelek azken aldian, orain dela 36 urte arte. 
Astoan garraiatzen zituzten salgaiak autobus geltokira 
eta autobusean gero azokara. Hasiera batean Añorga 
Txikira jaisten ziren autobusa hartzera, baina azken 
aldian Oriamendira igotzen ziren Garaiarreko autobu- 
sa hartzera, bidea hobea baitzen gorakoa astoak ibil- 
tzeko. Esnea beti izaten zen eramateko eta garaiaren 
arabera barazki eta fruta bat edo bestea izaten zen era- 
mateko. 

Fruta asko eta ona izaten zen Apaxtei-n, estimu han- 
diz erosten zena Donostiako merkatuan. Bai gerezi, 
aran eta batez ere  sagarrak eden•ak izaten zituzten eta 
urtero-urtero egiten zuten sagardoa, ez kanpora saltze- 
ko, etxerako baizik. 

"Apaxtei"ko lurren jabeek ez dute jada 
Añorgara zuzenean jaisteko biderik, 
Rezolak, segurtasunaren aitzakian, 

debekatua baitie, beren lurretan barrena, 
bide zaharretik, baserritik auzorako betiko 

bidetik, igarotzea. 

Familia handi horretan, etxean laguntzeko egonda ere, 
kanpoan hasi ziren bilatzen seme-alabak beren etorki- 
zuna eta Domingo eta Salbadora senar emazteak ziren 
baserria gobernatzen zutenak. Salbadora 1964an hil 
zenean Domingo bakarrik geratu zen buru eta hala 
egin zituen hainbat urte 1978an hil zen arte. 

Behin aita hilda, ganadua kendu egin zen eta seme 
zaharrenek aldi batean baserriaren gobernua hartu 
bazuten ere , pixkanaka uzten joan ziren, etxetik kanpo 
ari baitziren denak !anean.  
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GURE BASERRIAK 

Baserriaren lurrek muga egiten zuten Rezolako harro- 
biarekin eta harria atera ahala harrobia handitu beharrak 
Apaxtei-ra begira jarriak zituen fabrikako agintariak. 
Hala, Domingo hil eta unte batzuetara Rezolak erosi 
zien baserria oinordekoei. Urte batzuen buruan, 1992ko 
maiatzean, San Isidro  egunez, bota egin zuten etxea. 

Gaur egun Apeztegi baserria izan zen lekuan harrobi 
zuloa dago eta baserriaren jabetzako lurrak izan zire- 

netatik gehienak Rezolaren jabetzakoak dira. Lurren 
jabe izaten jarraitzen duten Alkaindarrek, ezin dute 
Añorgatik beren lurretara Joan, bide zaharra, lehen 
gurdibide zena eta orain dela berrogeita hamahiru une 
auzolanean zabaldu zena, beretzat hartua eta itxita 
baitauka Rezolak. Goiko galtzadatik sartu behar dute 
eta haien kexuak enpresa handiaren belarri entzungo- 
rretik egiten dute topo. 



Aingeru Guardako ermita eta etxea 

AÑORGATAR BATEN KONTAKIZUNAK 

Aldaketa garaia bizi du Añorgak. Egunero harrotzen da hautsa, egunero isurtzen da porlana errepide 
ertzera, egunero etortzen dira langileak eta gauero joaten. Baina goizero lau begik batera begiratzen dute 

eta batera ixten dira gauero ere. Bi aho aritu dira, ahots bakarraz mila istorio kontatzen. 

JOXE GOMEZ ETA MADALEN AZURMENDI 

ola bereizten dim bi ahots, 60 urtez batera hitz 
egin dutenean? Pertsona bakarrari eskaini izan 
zaio sail hau orain artean. Baina, Joxe eta 

Madalenen etxeko atea zeharkatuta, berehala ohartzen 
da edozein ezinezkoa dela. Batek hasitako esaldiak 
besteak bukatzen ditu, elkarri trabarik egin gabe. 
Batek urteak gogoratzen ditu, besteak xehetasunak. 
Batek datuak gogoratzen ditu, besteak datuen atzeko 
pasadizoak. 

Joxe Gomez orain dela 88 urte  jalo  zen Urruxti 
baserrian, Aingeru Zaindariaren ermitaren ondoan. 
Bederatzi seme-alabetatik zazpigarrena zen Joxe. Bi 
anai-arreba ez zituen ezagutu. Madalen, berriz, orain 
dela 83  une  munduratu zen, Eguzkitzan, gaur egun 
bizi diren etxean bertan. Zortzi anal-arrebatan 
bosgarrena zen. 

Madalenek burua argi dauka, eta ederki gogoratzen du 
nolakoa zen haurtzaroan ezagutu zuen ingurua. 
"Orain baino lasaiago zegoen, bidea pasatzea 
bazegoen. Orain zubitik pasa behar da. Hemen 
jatetxe bat zegoen, Bidarte. Dolores eta Silvia egoten 
ziren bertan. Maistra zen bera, eta hara joaten ginen 
gu eskolara, gazteak ginela. Urteak dira ordutik kar, 
kar, karl ". Joxek, jaio zen lekuan jaio zelako, gehiago 

jo zuen gaztetan Ibaetara Añorgara baino. Ibaetan 
egon zen eskolan, 14 urtera arte. Dena den, garai 
hartan ohikoa zen bezala, bestelako lanak ere  egin 
behar izan zituen gaztetatik: "Txararekin aritzen 
ginen, eskolara Joan baino lehenago. Eskolatik atera 
eta eguerdian etxera joaten ginen ganaduaren lank 
egitera. Bazkaldu eta eskolara joaten ginen ostera. 
Eskolatik atera eta ostera txarara, ilundu arte. Hor 
ibiltzen ginen. Eskola bukatu genuenean etxean egon 
ginen, baserrian eta. Txaratik bizitzen ginen gu. Ama 
joaten zen kalera esnearekin eta berak banatzen zuen 
txara ere. Hori erabiltzen zen zestoak egiteko eta 
tomatearentzat eta babarrunarentzat." 

Behin eskolak bukatuta, lanean hastea egokitu zitzaien 
biei. Madalen Lasarten hasi zen, Michelinen, 14 
urterekin, 15 zituela esanez. "Kubiertak egiten ziren 
Michelinen, eta hariarekin aritzen ginen gu, pixkanaka- 
pixkanaka lodituz. Hori tailerrera joaten zen. Gure 
!anean  emakumeak ibiltzen ginen. Gure artean ondo 
konpondu ginen denok. Makina luzeak ziren, eta bat 
han eta bestea hemen jartzen ginen. Hitz egiteko aukera 
izaten genuen. Hala ere kontuz ibiltzen ginen, noski, 
enkargatua gainean egoten zen eta, badakizu, Izaren 
aurrean lanean aritu behar zen." Zortzi une  f erdi pasa 
zituen Madalenek Michelinen lanean. 
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Eskolak bukatu ondoren baserrian aritu zen Joxe, 
baina, oraingo gazteoi egokitzen ez zaigun betebehar 
bat etorri zitzaion etxera ate joka: soldaduska. Dena 
den, askok baino zone hobea izan zuen, etxetik gertu 
egin baitzuen, ordu erdira hain zuzen ere .  BM, Joxek 
Lore Tokin egin zuen soldaduska, 43ko kintoa zen, 
Lore Tokin egon zen lehenengo belaunaldikoa. Him 
une Cerdi pasa zituen bertan, batzuetan lo bertan 
eginez eta besteetan etxera joanez. 

Hirurogeiko hamarkadako etorkin 
mugimenduaren ispilu eta eredu dira 

Juan eta Feliren historiak, neke eta tan askori 
aurre egiteko indarrean eta bertakotzeko 

gogoan oinarrituak 

Soldaduska bukatuta, lan bita hasi zen Joxe, eta 
hemen Madalenek lagundu zion. "Segituan hasi 
nintzen Rezolan. Madalenen anaiak bazuen lagun bat 
eta hark esan zion lanean hasi nahi banuen lana 
bazegoela Morgan. Dudan nengoen Michelinen-edo 
sartzeko, eta hark esan izan ez balit, seguru asko, ez 
nintzen Morgan sartuko. Azkenean, behintzat, horra 
Joan nintzen." Rezolan lan bat baino gehiago egin 
zuen. Garai hartan harri handiak ekartzen zituzten 
fabrikara, bagoietan. Harri hori txikitu egin behar 
izaten zen, eta horretan aritzen zen Joxe, pikatzen. 
Pixka batean horretan aritu ondoren beste lan bat 
eman zioten: "Txofer sartu nintzen. Jubilatu arte hor 
ibili nintzen, enkarguetan, kamioi koxkor batekin. 
Porlan karraio ibili ginen Donostiara-eta. Azkenean 
enkarguetan ibili nintzen hemen bertan. Arruako 
fabrikara ere joaten ginen, Zumaiatik aurreraxeago. 
Rezola eta biak bat ziren. liara gauzak eramaten edo 
handik ekartzen ibili ginen. Gero, badakizu, jubilatu 
ginen eta hementxe gaude orain." 

Orain atzera begiratuta, zortea izan zuelakoan dago, 
nahiz eta lanean ordu dezente pasa: "Gauean 22etan 
atera askotan eta goizean 6tarako bueltatu behar 
izaten nuen lanera. Oftzio gogorra zen, baina ni ez 
nintzen asko kastigatu. Fabrikan bertan gutxi aritu 
nintzen, batera eta bestera ibili nintzen kamioiarekin. 
Jai arratsaldeetan ere lan egiten genuen garai bat 
izan genuen orduan. Ordu asko sartu nituen, baina 
lan gogor-gogorrik ez nuen egin beharrik izan. 
Kamioia kargatzen aritu izan ginen, eta kamioirik ez 
zenetan almazenatzen, baina gainerakoan ez daukat 
fabrikan lan asko eginaren penarik." 

Hala ere, une horietan aldaketak ez ziturten lanean 
soilik ezagutu. Bizitokiz ere  behin baino gehiagotan 
aldatu ziren. Hasieran Morgan jarri ziren bizitzen, 
errepidearen aldameneko etxean. Hala ere , Urruxti- 

Berrira joan ziren bizitzera. "Merenderoa eduki 
genuen. 135 metro karratuko planta zeukan. Taberna 
jarri genuen han, eta tabernaz gain bi bizitza zituen. 
Lehenengoan gu bizi ginen eta bigarrena alokatuta 
eduki genuen. 11 une t'erdi pasa genituen han." Gaur 
egun A8 autopista pasatzen da lehen etxea eduki zuten 
lekutik. Garai hartan ere  errepidea omen zegoen, 
baina han ez omen zuen bihurgunerik egiten. 

Merenderoan astean zehar ez omen zuten jende 
askorik izaten, baina asteburuetan dezente inguratzen 
omen ziren, Donostiatik. Madalenek honela kontatzen 
du bertan egiten zuten lana: "Sukaldean ez nintzen 
aritzen berez, behean ez zegoen sukalderik.  Bairn 
norbaitek zerbait behar bazuen, patata tortilla, edo 
bakailaoa... prestatzen nien. Otordurik ez genuen 
maten orain bezala. Jendeak berak eramaten zuen 
janaria; lekua jarri genien eta beraiek berotzen zuten 
han bertan. Gure sente-alabak aritzen ziren han, 
oraindik umeak." 

Jendea elkartzen den lekuan beti izaten da anekdota 
eta bitxikerientzako lekua, eta beraiek e re  ezagutu 
zuten mordoa. Madalenek ondo gogoan dauka 
Jendeak batzuetan tranpatxoak nola egiten zizkien. 
"Askok botilak elkatzen zizkiguten eta botita bat, 
itzuli beharrean, mahai azpian uuten zuten. fiero 
en-alza pasatzean aurkitzen genuen, eta hura 
ordaindu gabe! Orduan ere izaten ziren tranpak. 
Ondo pasa genituen han pasatako urteak. Orain, 
bidea estua zen eta lekua behar zuten." 

Autopista egiteko bota omen zieten etxea, 1972an. 
Joxek kontatzen duenez, ez omen zuen 
hainbesterainoko penarik sentitu, "etxe handia zen 
hura. Umeak ere behera jaisteko desiratzen zeuden". 
Hala ere , Madalenek oraindik harro kontatzen du 
etxea nota bota zuten: "Gurea uste zuten errazago 
botako zutela, baina dinamita ere behar izan zuten! 
Haiek uste zuten baino porlan eta burdina gehiago 
zegoen han!" 

Atzera Eguzkitzara itzuli ziren 1972ko uztailaren 1 1 n. 
Etxea txikiagoa zen, baina geroztik ondo moldatu dira 
bertan. Joxek eta Madalenek bederatzi seme -alaba 
hazi dituzte une hauetan. 

Hala ere, Añorgara itzuli arren, 1972tik hona askotan 
itzuli izan dira haca gora, igandeetan batez e re . Joxe 
jaio zen baserrian, Urruxtin, ermita bat egon da 
betidanik: Aingeru Zaindariaren ermita. Gaur egun 
portxea daukan leku horretan omen zegoen soilik 
hasieran, baina orain dela une batzuk auzolanean etxe 
osoa jarri zioten baserritarrek, "Errotaberrikoa eta, 
Zuhatzukoa eta, Bidartekoa eta ariko ziren hura 
eraikitzen." Madalenek kontatzen du gerra garaian 
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elizak erre egiten zituztela, eta hango Ama Birjina 
baserri batean eduki zutela gordeta. 

Hasieran urtean behin ematen zen meza bertan, baina, 
orain dela berrogei bat urte igandero hastea erabaki 
zuten. Joxek honela azaltzen du: "Nik On Erasmo 
zenari esan nion meza ematea edo posible oft zen. 
Erantzun zidan han goian ez zegoela jenderik, eta 
horiek astean ez zutela denborarik izaten eta jaietan 
jaisten zirela kalera erosketak egitera. Bidarteko 
Pakok ba omen zuen Elgerasta izeneko bat ezaguna, 
nahiko aurrera zegoena, bikarioa-edo. Eta harengana 
Joan behar genuela. Kale Nagusian zegoen, oraindik 
ere bilatuko nuke nik hura, bigarren zenbakia zela 
uste dut. Joan gara goiz batean eta, berarekin egon 
ginen hizketan. Esplikatu genion gauza eta hala esan 
zigun: "zuek apaiza bilatzen baduzue, egin daiteke". 
Urtero meza egiten bazen, igandeetan meza egin 
ezinik ez dagoela esan omen zuen behintzat. Han hasi 
ginen, pixkanaka. Batean Igeldora, besteetan 
Usurbila... Beno, lehendabiziko On Andres etorri zen, 
jesuita. Urtea egitera zihoala, ez dakit zer pasa zen 
baina kendu egin zuten. Auskalo zergatik, baina 
zerbait izango zen. Kontua da batean eta bestean ibili 
ginela. Apaiza mezara eamen behar zen eta ondoren 
bueltan ere bai, Nafarroa Pasealekura. Agustinoak 
sartu ziren ondoren, eta hauek utzi eta gero batera eta 
bestera ibili ginen, inork nahi ez zuela. Azkenean 
Karmelitak atera ziren eta horiekin jarraitu genuen 
itxi arte. Hauetatik ere apaiz bat baino gehiago etorri 
izan dim:  Joakin, Martin, German, Felix... Batek ezin 
zuenean bestea etortzen zen. Beti baten bat etortzen 
zen behintzat. Elurra edo kazkabarra egin, bell izaten  
Zen meza." 

Azkeneko urteetan koadrila polita elkartzen zen 
mezaren aitzakian, baina beti ez omen zen horrela 
izan. Hasiera batean meza goizeko hamaiketan egiten 
zuten. "Handik atera eta gosea izaten zen" kontatzen 
du Joxek, "eta han jaten zen babies gero etxean 
bazkaltzeko goserik ez!". Ondoren meza eguerdiko 
12etan janri zuten. 

Añorgak ez du pisu bera izan bien bizitzetan. Joxe, 
hasieran, Urruxtin bizi zenez Ibaetara gehiago joaten 
zen, eta merenderoa eduki zuten garaian ere Ibaetara 
mugitzen ziren biak. Madalen Eguzkitzan jaioa izaki 
Morgan gehiago ibili zen gaztetan. Orain etxetik ez 
omen din asko ateratzen. Madaleni ez zaio beste 
erremediorik gelditzen, hankatik operatu berria baita. 
Joxe gehiago ateratzen da etxetik: "Goizez Lasartera 
buelta egiten dut, lagun batzuk badauzkat han. 11 etan 
Pedro etortzen zait bila eta 13tarako bueltan egoten 
naiz etxean. Bazkaldu eta, bada ba parke bat hemen 
goian, etxe berrien ondoan? Ham joaten naiz. 
Medikuak esan zidan berdinean ibiltzeko, aldapan ez, 
eta hantxe ibiltzen naiz. Etxera etorri, afaldu eta 
telebista pixka bat ikusten dugu. Jaietan mezetara 
joaten gara, karmelitetara. Handik bueltan trenez 
Lasartera joaten gara, tabernara, eta hantxe egoten 
gara pixka bat." 

Begien aurrean ikusi dute auzoa aldatzen, eta aldaketa 
horiek dira orain auzoa ikustea eragozten dietenak: 
"Añorgara gutxi joaten gara. Aspaldi Joan ginen 
azkenekoz. Orain obra berri honekin zailagoa da 
guretzat." Hala ere, etxeko sukaldean ere gustura 
egoten dira, batak hasitako esaldia besteak bukatuz. 
Bi ahots ezin baitira bereizi 60 urtez batera hitz egin 
dutenean. 

Familia handia aurrera acera izanaren meritua eta harrotasuna 



America kapitaina hemen, 
munduko gaizkile guztien 
dardara eragiten duen jus- 
tiziaren aldeko borrokalari 
gartsua. Hala du, behin- 
tzat, janzken. Planta eta 
begirada egokitzeko ditu 
oraindik, baina zalantzarik 
ez da bereganatuko ditue- 
la. 

Hau bai ume pastela! Eseri 
zuten hor tente eta larri 
ibili zen albo baten edo 
bestera eroriko ote zen. 
Azkenean ikasi zuen oreka 
zer den —eta bizkarra oker- 
tu oran, besoa jaso gero- 
handik aurrera ez zuen 
oreka arazorik izan. 

Hara, umearen poza! Ez 
daukagu bere inguruma- 
riaz asko jakiteko pistarik, 
aurpegiaren mugetatik 
gutxi baita agerian. Hala 
ere , ume honen aurpegie- 
rak alaitasuna dauka beti- 
rako txertatuta. Edozer 
joka liteke helduaroan ere  
tankerako aurpegiera irri- 
barretsua izango duela! 

Maite izango ez du, ba, 
festa mutiko honek? B ase 
rritarrez jantzi dute eta 
axolarik ez dio Santa 
Ageda bezpera, Olentzero- 
ren etorrera edo Santo 
Tomas  eguna den, baina 
etxetik aten ere ez da 
oraindik egin eta algara 
batean dabil. Zer izango 
ote da gero? 

ZEINTZUK DIRA HAUEK? 

BAIETZ, GUTXIENEZ, ZORTZITIK SEI ASMATU! 

Han zineko izar izateko 
jaiotako umea! Distira 
dado  begi eta ezpain irri- 
barretsutik, distira ile hori 
ongi orraztutik. Munduan 
barrena luze ibiliko dela 
esan diote eta pozik dago, 
zoratzear, ia. 

Hara, neska moñoña! 
Baloiarekin gustura ari zen 
argazkirako deitu zutenean 
eta ez zitzaion irribarrerik 
atera behin eta berriz eska- 
tu bazioten ere . Berak 
badaki irribarre egiten eta 
baita algarak egiten ere, 
baina horiek ez ditu eskea- 
ren arabera banatzen. 

Mutikote rubio irribarre- 
tsua honako hau. Hondar- 
tzara eraman dute eta, urari 
heldurrik ez badio ere , 
berak koltxoneta hartu du, 
orain gainean oran azpian, 
harekin jolasteko. Ez daki- 
guna da zer aurpegi jarri 
zuen etxera itzultzeko 
ordua ailegatu zela esan 
ziotenean, 

Ileak txukun. Zuzen egin- 
dako arraia eta urkilatxoa 
lagun, ilea du ezaugarri 
nagusi neskato honek. 
Haren azpian, aurpegi 
argia eta begiratu konpli- 
zea. Erraz engainatuko 
zituen honek ingurukoak. 
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Oreka kontuak menderatu-
ta, kirolari bikaina izan da 
Xabi Makazaga.  Futbole- 
an iaioa, pilotan zale 
porrokatua, aukerarik ez 
du galduko gorputz oreka 
gaitasun hori luzitzeko. 
Gainerakoan, bezeroaren 
eskaria haragi on eta ez 
hain onarekin orekatzeko 
ere gaitasun aparta dauka. 

Bereganatu ditu, bai, plan- 
ta eta begirada gartsua 
Mikel Alkorta  gazte pres- 
tuak. Orain seguru da dar-
dara eragiten duela; ez 
agian gaizkileengan baina 
bai seguru bere begirada-
pean harrapatzen duen koi-
taduarengan. 

Eta, munduan gorputzak 
eskatu adina ibili eta gero, 
lasai pausatu da gure txo- 
koan  Jose Ramon Iribar. 
Txikitako inozentzia disti-
ratuak aparkatu ditu eta 
lasai dabil eguneroko bizi 
abenturan. 

Eta ongi etorri zitzaion 
Jon Ander Olaizolari 
hondartzako esperientzia 
hori, koltxonetarekin ordu 
asko pasa beharko baititu 
aurten bertan alta papere- 
an. Eta ez da gainean 
etzanda egonean egongo, 
txikienak ez, baina beste 
biek matraka ederra eman- 
go baitiote koltxenetaren 
bueltan. 

Gero, noski, festa asko 
egindakoa da  Ramon 
Azkarate.  Santo Tomasak 
ederki disfrutatu ditu urtez 
urte eta baita bestelako 
festa asko ere . Orain, beste 
aita edo ama askok bezala, 
ez du etxetik kanpo ibili 
behar festa bila, nahikoa 
festa eta zalaparta ba bai-
tauka bi seme-alaba isile- 
zin eta geldiezinekin. 

Apustu erreza zen, bai, 
hori.  Susana Pescador 
honek betirako gorde ditu 
txikitako irribarrea eta 
begirada alaia. Orain, 
ingurumariak pista gehia- 
go ematen digun honetan, 
badakigu, gainera, festa eta 
alaitasuna bilatzen eta 
topatzen dituela inguruan 
ere , armonia totala izateko. 

HAUEK DIRA HAWK 

Eta neskatoak bezala, 
Silvia Hernandez helduak 
ere  badaki irribarre egiten. 
Hala erakutsi digu, behin-
tzat, argazki honetan eta 
hala erakusten dio, era 
berean, beregana irribarrez 
jotzen duen edonori. 

Ilajea nahastu zaio pixka 
bat Eva Pescador  neska 
alaiari, baina aurpegiaren 
argitasunak eta begiratua-
ren gatzak ez dute indar 
alerik galdu. Arraia zuzena 
egin eta urkilatxoa jarrita 
erraz genuke argazkia 
orrialdez nahastea. 
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Añorgatarrok txokozale fama izan arren, ez dira gutxi bolada luzeago edo laburrerako kanpoan direnak. 
Eta kanpoan diogunean, oso kanpoan esan nahi dugu; ez Lasarten edo Andoainen. Oraingo honetan 
urruti dabiltzan añorgatarren berri jakin nahi izan dugu eta, haien berri izateko, zertan dabiltzan 

kontatzeko eskatu diegu. 

MUNDU ZABALEKO HAINBAT LEKUTATIK 

JON BAKERO 
	

JON ANDER  ALONSO 

Varsovia (Polonia) 
	

Ginebra (Suitza) 

Urte hasieran, Erregeak pasatxotan, etorri nintzen 
hona, Poloniako hiriburura, anaia Jose Marirekin 
batera lanera. Polonia izeneko lehen mailako futbol 
talde baten ardura hartzeko deitu zioten anaiari eta 
haren laguntzaile etorri nintzen ni. Taldea beheko pos- 
tuetan zen jaisteko arriskuan eta une osoan hor behe- 
an egon ondoren, azken partidatan him aldiz segidan 
irabazi eta gero lortu da taldeak lehen mailari eustea. 
Helburua bete dugu aurtengoari dagokionean. Orain 
beste urte bete daukagu aurrean une eta erdiko kon- 
tratuarekin etorri baikinen. 

Esperientzia aberasgarria izan da dudarik gabe, baina 
baita gogorra ere. Negu-neguan heldu ginen hona eta 
hotz izugarriak ezagutu ditut. Pentsa 22 gradu zerope- 
an aritu izan garela entrenatzen. Gainera negua luzea 
da eta egunak motzak, hiru eta erdietan jada gaua 
baita. Familiarik gabe etorri gara eta horrek eraman- 
garriagoa egin digu egonaldia, lanean egon baikara 
erabat zentratuta. 

Laster hamar hilabete egingo ditut hemen, Ginebran, 
hau da, ikasturte oso bat. Donostian antzerki eskola 
bat egin ondoren, Ginebran dagoen antzerki eskola 
batean nire ikasketak luzatzea eta era berean indartzea 
erabaki nuen. Zergatik Ginebra eta ez Erandio? Bada, 
Donostiako nire irakasle izandako batzuk hemen 
burutu ziturtelako beraien ikasketak eta erreferentzia 
ezin hobeak nituelako. Antzerkia egiteko era hango 
antzerkiarekin konparatuz nahiko desberdina da, eta 
hori oso garrantzitsua iruditzen zait, profesionalki 
behintzat. 

Hirira guztiz egokituta nago. Klima Euskal Herrikoa- 
ren antzekoa dela esan daiteke, negua salbu!!! Nire- 
tzako nahiko gogorra suertatu da azkeneko negua. 
Eta, noski, hemengo okerrena prezioen kontua da, 
dena nahiko garestia da (leku batzuetan kafe batek 2 
eurotik gora balio du, adibidez). 

Herri minak noizbehinka bisita egiten dit, baina zorio- 
nez euskal taberna bat dago (nola ez!) Ginebrako aide 
zaharrean penei aurre egiteko. 

Laster zuen artean izango naiz... jakinda oraindik 
beste ikasturte bat falta zaidala eskola bukatzeko... 
Muxu pila bat!! eta laster arte! 
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ASIER URDANGARIN 

Delhi (India) 

Momentu honetan Indian (Delhiko zonan) nago, kristo- 
ren beroarekin, 40°tik gorako tenperaturarekin. Hamai- 
ka urte daramatzat Guascor Zumaiko enpresan asisten- 
tzi teknikoko sailean, urtearen %80 atzerrian pasatzen 
dut motorrak martxan jartzen eta arazoak konpontzen. 
Epeak normalean gehienez hilabete batekoak izaten 
dira baina etxera bueltatu eta segituan beste merkatu 
batera joaten naiz. Etxeratzean, beti Joxeparen arrautza 
frijitu eta urdai azpikoak izaten ditut buruan. 

Azkeneko denboraldian, Asian (Iran, Bangladesh, 
Thailandia, India, Pakistan, Indonesia) pasatu dut 
denbora gehien. Gehien topatzen dudan jendea, lante- 
giko langileak din  eta nirekin oso ondo portatzen din 
normalean. Leku turistikoak ikusteko denbora oso 
gutxirekin edo denborarik gabe ibiltzen nahiz. Lana 
bukatu ondoren, beste bezero batengana joaten naiz, 
bai arazoak dituelako edo bai komertzialek beste sal- 
mentaren bat dutelako. 

Idatzi hau aprobetxatu nahiko nuke, añorgatarrei 
eskerrak emateko atzerritarrekiko izan duten harrera- 
gatik. Grain dela urte batzuk Bangladesheko jendea, 
Thailandiako jendea (zikiro janean pilotariz jantzita) 
etorri ziren Guascorrera. Añorgako jaiak zirela eta, 
aprobetxatu nuen gure festak beraiei erakusteko. 
Horietako batzuk lehenengo aldia zen Europara etor- 
tzen zirela eta jasotako harrera izugarrizkoa izan zen 
beraientzat. Beti esaten didate Añorgan pasatako egun 
hori izugarrizkoa izan zela beraientzat. 

Izan naizen lekuei buruzko ohar batzuk erantsiko ditut: 

BANGLASESH: Asian etorri nintzen lehenengo 
lekua izan zen. Londresen hegazkina hartu eta bi 
ginen zuriak abioiko ekonomi klasean, beste denak 
koloredunak, arraro sentitzen nintzan. Dhakara iritsi, 
hegazkinetik atera, kristoren beroa eta aireportua 
berritu gabe. Maletak hartu eta justu kalera ematen 
zuen atea pasa eta irudi hori ez zait inoiz ahaztuko: 
atetik hamar bat metrotara hiru metrotako alturako 
metalezko hesi bat zegoen jendez gainezka. Miseria, 
kiratsa, osasun gabeko jendetza... Segundo batean 
nire aurpegia aldatu egin zen. Bidai horretan nahiko 
gaizki pasatu nuen, zeren nire eguneroko bizitza oso 
desberdina izan ohi zen. Ordutik hona, gauzak aldatu 
egin dira eta ni ere  aldatu egin nahiz. 

IRAN: Internazionalki blokeatuta dagoen herrialdea 
da, bertako jendea musulmana da eta emakumezkoak 
gutxienez zapi batez aurpegia estalita eraman behar 
dute. Autobusean erditik atzera emakumezkoak joaten 
din  eta aurreko aldean gizonezkoak. Igerileku, sauna, 

eta abarretan gizonezkoak edo emakumezkoak parte 
hartu dezakete baina ezin din nahastu. Interneten 
bidez ezin da edozein orrialde ikusi. "Diario 
vasco.com" orria, adibidez, debekatuta dago. Ezkon- 
tzetan, emakumezkoak jangela batean egoten dira eta 
gizonezkoak beste batean. 

INDIA: Bangladeshen antzera baina hobeto dagoen 
herrialdea da. Surat herria, diamanteak eta urrearen 
salmentagatik da nabarmen. Bertan, JB Diamond 
fabrikara (Europan bi fabrika eta EEBBtan him dituz- 
te) Joan nintzen eta fabrikako atean (langile guztiak 
bertatik pasatzen dira) soldaduz jantzitako gizonaren 
ondoan hirurogei bat urteko gizonezko bat eserita 
zegoen. Bertan lau bat egun pasa nituen eta egunero 
soldaduaren ondoan gizon bera ikusten nuen. Nire 
lana bukatu eta bezeroaren bulegora joan nintzen 
paperak sinatzera. Bulegoan sartu eta konturatu nin- 
tzen fabrikako sarreran zegoen gizon adineko hori 
lantegiko nagusia zela, hainbat argazkitan ageri bai- 
tzen bera; batean Bill Clinton alboan duela, Aita San- 
tuari eskua ematen beste batean... 

Indian motora martxan jartzea lortzen dugunean erre- 
zatu egiten dute. Hor doakizue errezo horietako bate- 
ko nire argazkia 
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IKER BENGOETXEA 
	

ENEKO EIZAGIRRE 

Wroclaw ( Polonia ) 
	

Rotterdam (Herbehereak) 

Orain bi urte etorri nitzan lehendabizi Poloniara, Bil- 
boko Arte Ederren fakultatean burutu ez nitzakeen 
ikasketa batzuk hemen egiteko asmoz. Orduko emai- 
tza oso txukuna izan zen eta harexegatik erabaki nuen 
beste behin hona etortzea. Bilboko Arte Ederren 
fakultatean pintura ikasketak bukatu eta doktoratutza- 
koak hasi nituen; azken hauek beranduxeago jarrai- 
tzekotan, bertan moztu eta, hemen Polonian, postgra- 
do ikasketekin ari naiz, "Diziplina plastikoak 
Arkitekturan" deitutakoak eta grabatu artistikoan fun- 
tsa daukatenak. 

Bi urteko iraupena dauka aitatutako posgrado honek 
eta, aurrera pasatuta, datorren kurtsoa falta dut. Hor- 
taz, lehendabiziko egonaldi hura kontutan hartuta, 
honezkero bada urte t'erdi hemen bizi naizela. Esan 
nezake poliki ohituta nagola bertako bizimodura eta 
nire itxuran nabilela bazter hauetan... Nolanahi ere, ez 
da erreza etxetik urruti bizitzea eta norberenak egitea 
lekuko ohiturak, tradizio, jan, eguraldi eta hizkuntza... 
batik bat honako hau bezalako aldrebesa denean edo 
egunldia bera den bezain zatar eta zipotza denean. 

Azken urteetan ipurdia ezin aulki bakarrean geldirik 
eduki egon izan naiz. Ikasketak zirela medio lehenik 
Arrasatera joan nintzan, baina asteburutan joan da 
buelta egiten nuen; hortaz auzoarekin nuen harremana 
galdu egin nuen neurri batean. Ostera pauso bat 
haruntzago eginez Italian Joan nintzan ikasketan 
jarraitzera, Torinora zehazki. Bien bitartean nire bi 
zaletasunak, txirringa eta bidaiak, nahasten hasi nin- 
tzan eta urtean behin behintzat txirringa hanka tartean 
edukirik hilabeteko bidai bakartia egitea gustatzen 
zait. Torinotik Kopenhagera, eta Tesalonikatik Krako- 
viara izan din nire azken bidai "potoloak". 

Momentu honetan, Ian munduan murgildu nahian 
edo, Herbeheretako Rotterdam hirian bizi naiz urtarri- 
letik eta denboraldi batez geratuko naiz hemen. Imaji- 
natu daitekeen bezala, azken urteotan ez naiz gehiegi 
egon Morgan, nahiz eta momentu batzuetan asko 
sentitzen dudan faltan. Batez ere Karmenak gertura- 
tzen direnean, odola bero-bero jartzen zait eta herri- 
mina inoiz baino handiagoa izaten da. Iaz, aspaldiko 
partez, batan egon nintzen festetan eta uste dut egita- 
rauko ekintza guztietan egon nintzela jo eta su. Aurten 
zoritxarrez ezin izango naiz ,loan, seguruenik Kopen- 
hagen egongo bainaiz rickshaw gidari lanetan, hortaz 
koadrilen egunean lagunei deitu beharko diet ea pae- 
lla zer moduzkoa atera den jakiteko. 
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A pesar de que Donostia fue una ciudad  amurallada desde la edad media y que constituyó luego una plaza 
fuerte militar de importancia, durante las guerras del siglo XIX tuvieron que construir varias 

fortificaciones en los alrededores para poder defender la ciudad. Sólo ha llegado a nuestros días una 
pequeña parte de los elementos que formaron parte del sistema defensivo. En las siguientes líneas 

conoceremos los que se sitúan en Añorga y en sus alrededores. 

N 

ASTORGA INGURUKO GOTORLEKUAK: 
OLLOMENDI ETA ORIAMENDI 

Nahiz  eta Donostia 
Erdi Arotik  hid 

 harresitua izan, eta 
gerora plaza militar garran- 
tzitsua bilakatu, XIX. men- 
deko gerrateetan hainbat 
gotorleku eraiki behar izan 
zituzten inguruetan hiria 
behar bezala babesteko. 
Defentsa sistema hori osatu 
zuten elementuetako gutxi 
batzuk besterik ez zaizkigu 
iritsi gaurdaino. Ondorengo 
lerroetan auzoan eta inguru 
hurbilean ditugunak ezagu- 
mico ditugu. 

XIX. mendean zehar izandako karlistaldietan gure 
auzoak zeregin garrantzitsua izan zuen. Izan ere, 
Donostiako kanpoaldean eta Hernani nahiz Usurbilgo 
lurretatik gertu egonik, liberalen gotorlekuen lehen 
lerroak kokatu ziren gain garrantzitsuenetan, aurrez 
aunt  karlistenak zituztela. 

LEHEN KARLISTALDIA (1832-1839) 

Lehen karlistaldiko gotorlekuak kanpainakoen, hau da, 
behin behinekoen multzoan sartu behar dira. Muino 
edo gain asko hartu zituzten, herri eta komunikabide 
garrantzitsuenak mendean hartzearren, eta zituzten 
ezaugarrien arabera forte, bateria, parapeto-gune, etxe- 
gotor edo besterik gabe lubakiak izan zitezkeen. 

Lubanarro bat eduki ohi zuten, eta  bertatilc ateratarako 
lurra poligono irregularreko oinplanoko parapetoa 
altxatzeko erabiltzen zen. Horretan, bi-bost kanoi-zulo 
zabaltzen zituzten artilleriako piezak kokatzeko. 
Gotorlekuaren erdigunean bi eraikin altxatzen zituz- 
ten. Nagusiak soldaduentzako kuartel gisa balio zuen, 
eta sarritan lehendik zeuden eraikinak erabiltzen zituz- 
ten horretarako. Bigarren eraikina askoz txikiagoa iza- 
ten zen, eta munizio gordetegi moduan erabiltzen zen. 

Mendizorril.i, n.,;ailaren pasartea, 

1876ko urtarrilaren 29an. Baioneta 

bidezko karlisten erasoaldia 

irudikatzen da. Ricardo Balaca. 

Garai honetan hainbat hirigune gotortu zituzten, eta 
kasu batzuetan forte gotortuak eta beste gotortze-obra 
batzuk eraiki. Hauxe da, esaterako gure auzoko gotor- 
lekuak hartzen dituen Hernaniren kasua. Herrigunea 
bera gotortzeaz gain beste hainbat gotorleku eraiki 
zituzten inguruko muinoetan, garrantzitsuak batzuk 
ez hainbestekoak beste batzuk: Daoiz, Tolosa, Santa 
Barbara, Iartzagaña, Aranburu, Oriamendi eta  011o- 
mendikoa (azken biak gure auzoan). Donostiak, 
1833an gerra hasi zenean harresia eta babes-sistema 
bazuenez, ez zuen inbertsio ekonomiko handiegirik 
behar hirigunea bera gotortzeko. Alabaina ingurueta- 
ko muinoetan hainbat gotorleku altxatu behar izan 
zituzten. Hollen artean daude, besteak beste, Txubi- 
lloko itsasargiko gotorlekua, Lugaritz, Puio eta 
Katxola (Goiko Galtzaran azken hau). 
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Gerra amaituta, Errege Agindu bat tarteko, suntsitu 
egin zituzten guztiak, eta horixe dugu gaur egun 
horien ia-ia batere aztarnarik ez izatearen arrazoia. 

Mendizorrozko fortearen harresia gaur egun.  

AZKEN KARLISTALDIA (1872-1876)  

XIX. mendeko azken gerra zibilean, bai liberalek eta  
bai karlistek eraikitako gotorlekuak lehenengoan  

altxatutakoak baino sendoagoak izan ziren. Askoz  
fabrika-obra gehiago erabili zituzten gotorlekuetan.  

Hala, horietako batzuk gotorleku iraunkortzat edo  

erdi-iraunkortzat har zitezkeen, nahiz eta oraindik oso  
urruti egon garai bereko frantses gotorleku botere- 
tsuek ematen zituzten prestazioetatik.  

Gotorlekuetako batzuk handi samarrak ziren, eta hur-  
bileko defentsarako gezileiho ugari nahiz artilleria  

ahalmen handia zuten. Lubanarroa ere bazuten, eta  
kasu batzuetan lubanarro defentsak, kaponerak; baita  

zubi altxagarria ere. Barnealdean, bestalde, kuartelak,  

munizio gordelekua, aljibea, komunak eta beste zen-  
bait elementu izan ohi zituzten.  

III. karlistaldian zehar Donostia liberala babestu zuten  

gudarosteek, hiriaren inguruan presaka eraikitako  

behin behineko hiru lerro gotorretan oinarritu ziren  

(harresiak ordurako eraitsi zituzten, 1864ean). Lehen  

lerroak, etsai karlistengandik hurbilen zegoenak, Kal-  
barioko dorrea eta Hernandez (Igeldoko Gudamendi  
aldean), Artola (Berioko gainean), Lugaritz, Puio,  

Ametzagaña, Altza eta ekialdean beste batzuk zituzten  

elementu nagusitzat. Bigarren lerroa atzerago zegoen,  

eta elementu nagusiak Antiguako dorrea, Haize Errota  

eta Pintoreko forteak (Aiete-San Bartolome), Loiola-  
ko dorrea eta Konkorroneko forteak ziren. Hirugarren  

lerro gotorra hirigunera mugatzen zen.  

Lehen karlistaldian gertatu modura, honetan ere,  
Donostiaz gain, beste herri batzuetako hiriguneak  

gotortu zituzten, besteak beste, Hernanin, Irunen eta  
Tolosan. Lehen karlistaldiko forte itxurako gotorle-  
kuekin ez bezala, gaur egunean ikusgai ditugu orain- 
dik batzuen hondar garrantzitsuak: Lord Jhon Hay  
(Pasaian), Gurutzetako fortea (Uliako mendebaldean),  

Santa Barbara eta Oriamendi. Gerra amaitutakoan  

zuten interes militarraren arabera sailkatu zituzten, eta  
horietako batzuk, ondorioz, lan aktiboan edo erreser-  

ban mantendu ziren hainbat urtez.  

Baina liberalek eraikitakoez gain karlistek ere altxa  
zituzten gotorlekuak, nahiz eta, oro har, hain sofisti- 
katuak ez izan. Hala, Donostia blokeatu eta bonbarda-  
tzeko frente edo operazio lerro nagusia mendebaldean  

Usurbilgo udalerrian kokatu zen, gure auzotik oso  
gertu. Donostia liberala aurrez aurre zituela, Mendi- 
zorroztik, Bordatxo, Artxubieta, Bentazikin, Aritzeta  

eta Zelaiaunditik barrena, Teresategi, Lartzabaleta eta  
Arrikarte edo Elutxetako haitzeraino luzatzen zen kar- 
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Añorgako auzoa rnendean hartzen Bute 011omendik,  

eskuinean, eta Oriamendik, ezkerrean.  

HISTORIA TXIKIA  

listen gotorlekuen mendebal- 
deko frentea. Lerro horretako 
posizio aurreratuena, gainera, 
Bidarteko gainean zegoen.  
1876ko urtarrilaren hondarre- 
an harturiko planoan, garbi 
asko ikus daitezke bigarren 
karlistaldian, bai karlisten bai 
liberalen operazio lerroak 
nola zeuden osatuak. 

Behin gotorlekuen ezaugarri 
nagusiak adierazita eta opera- 
zio lerroak azalduta, jarraian  
gure auzoan kokatutakoen 
berri zehatzagoa duzue. Ez 
dugu ahaztu behar, halaber, 
borroka horietan bi batalla 
garrantzitsu bezain odoltsu 
izan zirela gore auzotik gertu: 
Oriamendiko batalla, 1837ko 
martxoaren 15 -16an, eta 
Mendizorrozko bataila, 
1876ko urtarrilaren 29an. 

Donostialdeko  

gotorlekuak bigarren  

karlistaldian, 1876ko  

urtarrilaren amaieran.  

(tamaina handian jarri)  

ORIAMENDIKO FORTEA  

Oriamendiko gainean dagoen fortea azken gerrate  

karlistan (1872-1876) eraiki zuten liberalek, lehen  

karlistaldietako beste forte baten hondakinen gainean.  

Bi esparru zentrokidek osatzen dute, lubanarroz par-  

tzialki babestuak biak. Beheko barrutiko parapetotik  

alboko tiroketarako hiru bateria nabarmentzen dira.  

Hainbat eraikin izan zituen barran, tamaina handiko- 
ak izan ez arren: kuartela, ofizialentzako bulegoa,  

zaintzaile zerbitzua, bolborategia eta abar. Gaur egun  
horien arrastorik ia ez da geratzen. Goiko esparruak  
oinplano obala du, eta hegoaldetik lubanarro batek  
babesten du. Barrualdean, nahiko lausoturik, gezi-  

leihodun harresiak ditu hegoaldera eta iparraldera, eta  
lurrezko parapetoan irekitako hiru kanoi-zulo mende-  

baldera.  

Gaur egun duen egoera tamalgarria da, urte mordoa  
igaro direlako altxa zenetik, presaz eta halamoduzko  
kalitateko materialeekin eraiki zelako eta landaretzak  
erabat hartu duelako, nahiz eta noizean behin, zati  
batzuk, goialdea batez ere, garbitu izan diren.  
2010eko uda honetan, Kutxak antolatutako auzolan-  

degietako batean, kultura-ondarea zaindu eta inguru-  
mena zaindu asmoz, lan arkeologikoak eta defentsako  
elementuen arkitektura dokumentazioa egingo da,  
garbiketa orokorrarekin batera.  
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Fuerte de Oriamendi 
(1875) 

Oriamendiko fortearen 

planoa, 1875. 
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OLLOMENDIKO PARAPETO-GUNEA 
(IRIBARREN) 

Lehen gerrate karlistan altxa zuten liberalek (1832- 
1833). Hernaniren iparraldean Oriamendiko lerroa 
osatzen zuenetako bat izan zen, Oriamendiko fortea 
eta O'Donell eta Aranburuko parapeto-guneekin bate- 
ra. 011omendiko gainean dago, gure auzoa, Rezola 
fabrika eta Lore-toki zalditegi militarraren artean 
goratzen den muinoan. Hondakinak, lur mugimen- 
duak eta lubanarroaren aztarnak apenas nabaritzen 
dira, eta landaretzak estali ditu erabat. 

Garaiko kartografiaren arabera oinplano laukizuzena 
du eta lubeta kanpoaldetik jatorrian zurezko habez 
estalia zegoen. Barnealdean horma-harrizko kuartel 
txiki bat zuen eta beste eraikin txikiago bat alboan 
munizio gordetegi moduan. Kota desberdinetan dago- 
en lubanarro batek inguratzen zuen. Azken karlistal- 
dian berreraiki zutenik ez dirndl. 

g 

011omendiko parapeto-gun( a, 1832-.33. C)inplano eta perfila. 

BIDARTEKO GOTORLEKUA, KAÑUETAKO 
LUBAKIAK ETA BESTE 

Eginkizun garrantzitsua izan zuen Bidarteko parape- 
to-guneak, bigarren karlistaldian batez ere. Karlistek 
Donostiako blokeoan eta bonbardaketan izan zuten 
posizio aurreratuena izan zen, Donostia liberaletik oso 
gertu baitago. Hori dela eta, liberalen 1876ko kontra- 
erasoan bere egin zituzten gain horiek, Barkaiztegiko 
baserri gotortuarekin batera. Bidarte baserriaren 
ondoan zeuden parapeto-gunea osatzen zuten luba- 

 kiak, gaur egun Lizardi etxearen lorategian. Barkaiz- 
tegi baserria, berriz, Usurbilerako bidearen ondoan 
zegoen, bizkar luzearen goialdean, eta ez gaur egun 
dagoen lekuan. Gerra horretan bertan erre zelako erai- 
ki zuten bernia. 

Karlistaldietan ohikoa izan zen hainbat baserri gotor- 
tzea, eta ondorioz, gezileihoak irekitzen zizkioten 
eraikinaren hormei. Beste kasu batzuetan, aldiz, base- 
rria edo bestelako eraikina gotorlekuaren barruan 
geratu zen. Gum auzoa eta inguruari dagokionez, 
lehen kasuan Oriamendiko benta edo Bentaundi sartu 
behar dugu, eta bigarrenean Katxola baserria, Katxo- 
lako gotorlekuaren barruan geratu zena. Atotxaerreka 
baserritik gertu ere, karlistaldietakoak izan daitezkeen 
lubakien aztarnak daude, Kañuetako lubakiak dira. 
Azkenik, aipatu behar da Teresategi gaina eta Herna- 
niko Pitikar etxeak ere gotortu zituztela, eta, modu 
apalagoan bada ere, bere funtzioa bete zutela borroka 
horietan. 
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Hondakinen kudeaketa eredu batez eta besteaz gure inguruan askotxo hitz egiten den garai honetan 
atez ateko gaikako bilketaren onuren eta premiaren berri ematen duen ekarpen bat dakargu hemen. 

AÑORGAN ATEZ ATEKOA NOIZ? 

Bizilagun talde batek 

erraustearen aurka eskainitako 

prentsaurrekoaren une bat 

Azken  urte hauetan hondakinen kudeaketa 
eredu desberdinen inguruko eztabaida pil- 
pilean dago Zubietan erraustegia inposatu 

behar zutela erabaki zutenetik. Hainbat herritan sortu- 
tako errausketaren aurkako plataformek egindako 
sentsibilizazio lanak eta Usurbil, Hernani eta Oiartzu- 
nen San Marko Mankomunitatearen laguntzarekin 
hondakinen atez ateko bilketa martxan jartzeak ezta- 
baida hau indartu egin du. Gainera, argi gelditu da 
erraustegiak baduela alternatiba osasuntsu bat, atez 
atekoa. 

Usurbil izan zen sistema hau martxan jartzen lehenen- 
goa, aste gutxi batzuetan emaitza ikaragarriak lortuz. 
Izan ere, %20 birziklatzetik %80 birziklatzera pasa 
ziren usurbildarrak denbora gutxian. Sistema honetan, 
egunero hondakin frakzio bat jasotzen da eta horrela 
lortzen da bost frakzioak modu egokian eta kalitate 
onean jasotzea. Soilik beira biltzen da kontainer bitar- 
tez. Hala ere, birziklatze portzentaiaren igoera hori 
materia organiko guztia jasotzen delako lortzen da, 
frakzio hori baita zabor poltsaren %40a. Herri eta 
auzo batzuetan (Amara, Zarautz, Aretxabaleta...) 
materia organikoa 5. edukinontziaren bitartez biltzen 
dute, baina birziklapena borondatezkoa denez emai- 
tzak oso kaxkarrak lortzen dituzte, %35eko birzikla- 

tze portzentaia asko jota. Aldundiak eta Donostiako 
Udalak sistema honen aldeko apustua egiten dute 
jakin badakitelako modu honetan hondakinak bilduz 
erraustegia errentagarria izateko adina zabor izango 
dutela. 

Bi sistemak konparatzen baditugu, argi dago errauste 
planta eraikitzeak atez atekoa Gipuzkoa osora zabal- 
tzeak baino gastu handiagoa dakarrela. Erraustegia 
eraikitzeak 400 milioi euro balioko du baina gai hone- 
tan agintari gorbatadunei badirudi ahaztu egiten miela 
krisi ekonomiko garaian gaudela. Defizit publikoa 
apaltzeko funtzionarioen eta pentsiodunen soldatak 
jaisten dituzten bitartean agintariek gure osasuna 
kolokan jarriko duen erraustegia eraikitzeko ehunka 
milioiko inbertsio publikoa egiteko prestutasun osoa 
agertzen dute. Izan ere, erraustegia CO2 kantitate oso 
handiak (ikatzezko zentral batek baino gehiago sortu- 
tako kw/h-ko), sufre eta nitrogeno oxidoak (euri azi- 
doaren sortzaileak), dioxina, furano, metal astunak 
(guztiak oso toxikoak kantitaterik txikienean ere) 
isurtzen dituen makroproiektua da. Gainera, bertatik 
ateratzen diren zepa eta errauts toxikoak (erretzen 
denaren %25 ingurukoak) segurtasun handiko zabor- 
tegietan gorde behar dira Atez ateko sisteman, berriz, 
geratzen den %20ko errefusarentzat zabortegia behar 
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da baina usainik eta arazorik emango ez duen zaborte- 
gia, materia organikorik ez delako joango bertara. 

Atez ateko sistemak lehengaiak berreskuratu egiten 
ditu, planetaren ustiapena gutxituz. Errausketak, 
berriz, lehengaiak erretzen ditu, horrela berriak sor- 
tzera behartzen gaituelarik, materia, energia eta diru 
gastu handia tarteko. 

Gezurra badirudi ere arrazoi sendo hauen aurrean 
apartheid politikoaz baliatzen diren Gipuzkoako 
Aldundiak eta Donostiako Udalak itsu-itsuan erraus- 
ketaren aldeko apustuarekin aurrera jarraitzen dute, 
atez atekoaren garapena aurrera doala ikusirik. Jakin 
badakite, erraustegia egiten badute ere arriskua dutela 
munstroa elikatzeko behar adina zabor ez izateko, 
atez atekoa Gipuzkoa osora ez zabaltzeko pisuzko 
arrazoirik ez baitaukate. 

Duela ia bost urte Añorgan 
atez ateko bilketaren bideragarritasuna 

aztertzeko ikerketa egin zuen enpresa batek 
Donostiako Udalaren aginduz, 

eta  bideragarritzat jotzen zuten 
gure auzoan atez ateko bilketa 

kiena Añorgako hondakinen kudeaketarako. Donos- 
tiako Udalak ez du inolako aitzakiarik Añorgan atez 
atekoa berehala martxan ez jartzeko baina orain arte 
ez du ausardia politikorik izan hondakinen kudeaketa 
jasangarriago baten aldeko háutua egiteko. 

Zubietan eraiki nahi duten erraustegia aipatu badugu 
ere, ezin ahaztu Morgan daukagun ezkutuko errauste 
planta: Cementos Rezola. Lehendik pneumatikoak, 
animali irinak, etab. erretzen bazituen, jadanik hasia 
da araztegietako lokatzak erretzen eta Eusko Jaurlari- 
tzaren baimena du erregai arriskutsuak (autoen olio, 
koipe, disolbatzaile, pintura, berniz eta abarrez osatu- 
tako nahasketak), gaikako bilketako plastikoak eta 
beste hainbat hondakin labeetan sartzeko. Horrek guz- 
tiak, Añorgako eta inguruetako airearen kutsaduran 
eragin handia du eta hori añorgatar orok nabaritzen 
dugu. Udalaren neurketen arabera, Añorga eta ingu- 
ruak Donostia osoko lekurik kutsatuenak dira. 

Egoera honetan lanean eta borrokan jarraitzea beste 
biderik ez dugu, batetik atez atekoa Gipuzkoa osora 
zabaltzeko eta bestetik errauste planta eraikitzeko 
obrak ekiditeko. 

lker Urnreneta 

2005eko abenduan Morgan Atez Ateko bilketaren 
bideragarritasuna aztertzeko helburuarekin Donostia- 
ko Udalaren aginduz "Ent, enviroment and manage- 
ment" enpresa katalanak ikerketa bat burutu zuen. 
Ikerketa honek bi aukera aztertzen zituen Añorgara- 
ko: lehenengo aukera materia organikoa eta erreusa 
atez ate biltzea eta bigarren aukera materia organi- 
koa, erreusa, ontziak eta papera-kartoia atez ate bil- 
tzea. Ikerketa honen ondorioa zen lau zatiak bilduz 
lortzen den berreskurapen maila hobea dela bi zati 
soilik bilduta baino. Gainera kaleetatik edukiontzi 
gehiago kentzea dakar berarekin leku gehiago libre 
geratuz. Bilketa kostea garestitzen bada ere, erreusa- 
ren kudeaketa kostuak asko merkatzen dira eta 
berreskuratutako materialaren bidez lortutako diru 
sarrerak ere handitzen dira. Ikerketa egin zenean 
Donostiako Udala ez zegoen ados enaustegia egitea- 
rekin, beste bide batzuk egokiagoak zirela esaten bai- 
tzuen, atez ateko bilketa adibidez. Gaur egun, aldiz, 
Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera 
Zubietako erraustegia inposatu nahi du eta Usurbilgo 
atez atekoa, galdeketa bidez onartua, herritarrei egi- 
niko inposaketa dela esaten ari da. 

Dim publikoarekin ordaindutako aipatutako ikerketak 
zioen lau zatien atez ateko gaikako bilketa dela ego- 
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GAZTELUMENDI ANAIEK SARIAK 
JASOTZEN JARRAITZEN DUTE 

Beñat eta Unai Gaztelumendik plazaz plaza ber- 
tsotan jarraitzen dute. Ohiko jardunaz gain, aur- 
tengo ikasturtean txapelketa bat baino gehiago 
izan da. Beñatek Euskal Herriko Txapelketa 
Nagusian parte hartu zuen, eta finalaurrekoetara 
iritsi zen. Azkenean 13. postuan gelditu zen, fina- 
letik 20 puntura. Abenduan Oiartzungo Kataxulo 
sariketa irabazi zuen, hala ere. Unaik, berriz, sari- 
keta bat baino gehiagotan hartu du parte. Azpei- 
tian, urtarrilean, bigarren postua eskuratu zuen 
Erniaŕraitz sariketan, Alaia Martinen atzetik. Irai- 
lean, berriz, finalera iritsi zen Zarautzen jokatzen 
den Lizardi sariketa ezagunean. 

ERREGEAK 

Olentzeroren atzetik agertu izan dira hauek eta 
sekula ez dute hutsik egiten. Gameluz edo zaldiz 
(inoiz astoz) etorri ohi dira gurera, baina azken 
bisitan horrela topatu genituen estu-estu gurdi 
txiki batean gainean jarrita, ile eta bizar besterik 
bistan ez zutela ia. 

OLENTZERO 

Kale zabal eta etxe garaien artean kantari aritzea 
ez da erraza izaten eta Olentzero bizkarrean hartu- 
ta urtero abiatzen diren gazteak errazago anima- 
tzen dira beren kantuak eta bisitak estimu handia- 
goa duen baserri gunera. Horra azken Gabonetan 
atera zinenen poz eta alaitasuna. 

FIESTA DE LA CRUZ ROJA 

Como todos los años, voluntarios/as, técnicos/as y 
usuarios/as de los programas de Cruz Roja se junta- 
ron en la casa de cultura para celebrar juntos el ini- 
cio de las navidades. El domingo 20 de diciembre 
amaneció frío, helado... pero esto no impidió que se 
reunieran y se quitaron el frío con comida y baile. 
Personas de múltiples nacionalidades participaron 
en el evento. Buen ambiente, humor y alegría. 

ALBISTE IZAN DA 

Obra nagusiei lotutako albiste handi eta ugarien parean gutxi dira malla apalagoko albisteak. 
Ez horregatik garrantzia txikiagokoak. 

BEREN TXIKIAN HANDI 
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KEPA MATXAINEK 
URRUZUNO SARIA 
IRABAZI DU 

Eusko Jaurlaritzak antolatu- 
tako literatura sariketa da 
Urruzuno sana. EAEko gazte 
gurtiei zuzenduta dago lehia- 
keta. Aurtengoan Kepa 
Matxain auzotarrak prosan 
sari nagusia irabazi du, A 
kategorian. "Pikaro Simon" 
izenburuko lanarekin lortu du 
sana, eta Europan zehar ibili 
zen irailean bidaian. Epaima- 
haia idazle ezagunek osatu 
zuten: Miren Agur Meabe, 
Castillo Suarez, Urtzi Urruti- 
koetxea, Yolanda Arrieta eta 
Katixa Agirre. Gaztetatik 
izan du Kepak literaturarako 
zaletasuna, eta Koldo Mitxe- 
lena sariketan sari bat baino 
gehiago irabazi izan ditu Ea 
bere Ian gehiago irakurtzeko 
aukera ematen digun! 

ALBISTE IZAN DA 

AGUR BI AUZOREN AZKEN AZTARNEI 

Urte honetan behin betirako joan zaizkigu begien bistatik fabrikaren bilakaerarekin batera sortu ziren bi etxe- 
guneren azken aztamak. San Sebastian egunaren bueltan eraitsi zuten goiz gris batez Carmen auzoko azken 
etxea, Azkaratetarrena. Errekaren bide berriak eta trenbidearenak ez zuten hark irauteko aukerarik ematen eta 
hala desagertu zen bost etxe izan zituen auzo horretako azkena. Bestea, errepidearen aide berean baina fabrika- 
ren beste aldean zegoen beste bost etxeetako ( "villa" deitzen genien) azkena, Azurmenditarrak eta Igoatarrak 
bizi zirena bota zuten maiatzean, hod ere  errekaren bide berriari leku egiteko. 

JAUNARTZEAK 

Aurtengoan ere hamaika neska-mutil izan diva lehen jaunartzea hartu 
dutenak: Aimar Artega, Amaia Izagirre, Jon Soto, Marina Etayo, 
Ainhoa Zelaia, Leire Bollero, Aitor Bakero, Beatriz Fernandez, 
Jon Couso, Nora Lopez eta Ibon Etxarri. 

79 



ZIKIRO ERRETZAILEAK 

Urtero-urtero izaten ditugu gurekin eguraldiaren 
beroak eta haiek egindako suaren beroak eraginda 
izerditan lanean aritzeko gaitasun paregabea era- 
kusten duen talde bat. Hona iazkoan gurean izan 
zirenak. 

MANTTALIN BERRITUA 

Iazkoan Manttalin baserri zaharraren argazkia 
erakusten genuen bernia egiteko eraitsi izana bai- 
tzen albiste. Aurtengoan horra etxe berriak hartu 
duen itxura. Goza dezatela barrutik bertakoek, 
guk kanpotik behintzat estimatzen baitugu daukan 
dotorezia. 

ALBISTE IZAN DA 

ITURRIAK BADU, BERRIZ, URA 

Errekaren bideratze bernia dela eta futbol zelai pareko azken "villa" botatzeko makinak lanean hasi zirenean, 
etxegune horretan zegoen iturri handiarekin egin zuten topo. Ri-rau batean bota zuten eta hor ekin zioten lana- 
ri. Iturria lurrean geratu zen argazkian ikusten den moduan. Gerora, bere ekimenez, Jolas Etxekoa maizter 
Arturok baimena eskatu zien Rezolako arduradunei iturri hura ekartzeko. Baimena lortu eta baita ekarri ere 
soziedade parera. Hor dago orain Jolas Etxeako atzeko paretari itsatsita berriz ere ura ematen egarri den inri. 
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MAIALEN LUJANBIO IKASTOLAN 

Txapelketa Nagusia irabazi berritan handik eta 
hemendik jasotako deiei erantzuten nahikoa lan 
izan zuen Maialenek. Gure auzotik ere jaso zuen 
deia eta baita prestu asko etorri ere Amassorrain 
ikastolara. Egin zioten bertako ikasle eta irakasleek 
omenaldi moduko polit bat eta aukera izan zuten 
zuzenean berarekin hitz egin eta bertsolaritzaz eta 
Maialenez beraz zuten jakin mina asetzeko. 

FUTBOLEAN BIKAIN 

  

    

    

Ammassorrain ikastolako 6. mailako mutilak 
kopako txapeldun izan dira aurtengo hondartza 
denboraldian. Urtea ongi hasi ez bazuten ere, 
hobera egin eta meritu handiz lortu zuten txapela. 
Horra azken partida aurreko desfileko une bat. 

IKASTOLAKO NIUSIKARIEN EMANALDIA 

Maiatzaren 27an egin zuten Antxon Ayestaran kul- 
tur etxean, azken urteetan bezala, beren emanaldia 
Amassoarrin ikastolako eskolaz kanpoko jarduere- 
tan musikan aritzen diren ikasleek. Kantua eta 
musika oinarri, partehartze handiko emanaldi poli- 
ta eskaini zuten. Hona emanaldiko bi une. 	- 

ALBISTE IZAN DA 

KOI.DO MITXELENA SARIAN AURTEN ERE BIKAIN 

Ikastolako azken urteko neska-mutilak parte hartze eta lorpen ikusgarria 
izan dute aurtengo Koldo Mitxelena sarian. Beren kategoriako bost saile- 
tatik hirutan irabazi dute: Ismael Iturraldek komiki sailean, Leire Vazque- 
zek olerkian eta Unai Azpirozek bertsoan. Horrez gain aipamena izan du 
Nerea Mateosek ere. Jadanik ikastola utzitako beste hiru ere igo ziren 
oltzara sariak jasotzera: Maddi Labaka, Xabier Ayarza-Marien eta Ane 
Labaka, hirurak bertso atalean. Argazkian 6. mailako hiru sarituak. 
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Batzuk identifikatu ezin izan ditugun arren, honakoek osatzen dute taldea: A rturo Zelarain, Luis (?) Loma, Fernando Zelarain, Jexux Aizpurua, Jose  

Antonio Irizar, Dolo res Elizegi, Kontxita Elizegi, XX, Maria Luisa Davo, Xx Davo; Mari Feli Soroa, XX, Angel Illarramendi, Maritxu Illarramendi,  
Jesus Zapirain, Xabier Aizpurua, Ma Carmen Zapirain, Iñaxi Goldarazena, XX, Juan Lekuona, Jose Manuel Zulaika, Pili Illarramendi, XX, XX, Ma  
Carmen Irizar, Xx Iparragirre, Koro Agirresarobe, Arantxa Soma, Miren Zabala, Xx Illarramendi, Xx Arozena, Xx Lazkoz, Maite San Jose, Maria  

Luisa Illarramendi, Xx Uribe, XX, Xx Zapirain, Maria Sagrario Morcillo, Mentxu San Jose, Ma Pilar Arnaiz, Ramoni Arizmendi, Manoli Etxeberria,  

Jesus Mari Azkarate, XX, Xx Davó, Antonio Zulaika, Xexili Altuna, Maritxu Idiakez, Venancio Arnaiz, XX, Pablo Marañon eta Agustin Urdangarin.  



Cementos Rezola 

Añorgatar guztioi 
festa alaitsuak 
opa dizkizuegu. 

Se une complacida 
a la alegría de todos 
los añorgatarras en 
nuestras fiestas patronales. 

Sociedad Financiera y Minera, S.A. 

Administración 
Avda. de Añorga, 36 
Apdos. 29 y 1388 
20080 San Sebastián 
Tel. (943) 36 20 40 
Fax (943) 37 08 39 

Comercial 
Añorga: 
Tel. (943) 36 12 87 
Fax (943) 37 17 08 
Arrigorriaga: 
Tel. (94) 67? 13 1? 
Fax (94) 671 05 55 
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