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LEHENDAKARIAREN AGURRA

AIRE BERRIAK

Beste urte bat pasa da eta 
hemen gatoz gure errebis-
tarekin, urteari begiratze-
ko garaia izaten  baitugu 

festa inguruko hau. 

Aldaketa sakonean murgildu-
rik dago auzoa, baina baikorra 
eta polita ikusten diot etorkizu-
na.

Auzoa fisikoki nola aldatzen 
ari den ikusita, gero eta argia-
go ikusten da zein itxuratan 
geldituko den. Hobekuntza na-
barmena izango da zalantzarik 
gabe. Añorga-txiki, Añorga eta 
Errekalde gertuago egongo gara 
laster. Aurreikusita dauden bi-
degorri, zebrabide, espaloi eta 
errotondak erosotasuna eta pa-
txada ekarriko diote auzoari.

Elkartetik egindako lanari 
gertuagotik begiratuz, elkar-
teak kudeatzen dituen gaiei 
begiratuz alegia, instituzio eta 
enpresa eraikitzaileei gure es-
kaerak bideratzen egin dugula 
lan esan behar dut. Proiektu be-
rriak mahai gainean jartzen ari 
gara. Udalari, Foru Aldundiari 
zein auzoan dabiltzan enpresa 
ezberdinekin aritu gara. 

Gure gune zaharkituak be-
rritzeko eta txukuntzeko une 
egokia delako. Harreman bidea 
zabaldu eta lantzen eman di-
tugu aurrera pausoak. Aurrez 
aipatu ditudan aldaketa fisiko 
horiek aberastu egingo gaitu; 
bai oinez, bai bizikletaz jen-
de gehiago gerturatuko zaigu, 
auzokide askoren joan etorria 
erraztuko du.

Elkartean lehendakari be-
rria aukeratzeko garaian gaude 
berriro. Esandakoa betetzeko 
ordua iritsi zait. Bi urte agindu 
nituen, horiek datorren irailean 
beteko dira eta orduan amaituko 
dira nire zuzendaritza lanak ere. 
Ziur nago jende gaztea sartzeak 
onura ekarriko diola elkarteari, 
aire berriak dituen talde berri 
bat. Iritzi horretakoa naiz, eta 
horretan egin nituen ahaleginak 
duela bi urte, elkarrekin egingo 
genuela arraunean aginduta, 
emakume eta gazte ziren auzo-
tarren alde egin nuenean.

Ahaleginak egin izanaren la-
saitasuna daukat. Auzoan au-
zoarentzat auzotarrekin urtean 
zehar arituko direnak, nahi bai-
no gutxiago izaten direla ikusita 
noa, baina jendea animatuko 
den esperantzarekin. Oso garai 
politak datoz obra eta proiektu 
hauek guztiak kudeatzeko. 

Eta bukatze-
ko, eskerrak eman 
nahi dizkizuet la-
guntzen izan zare-
ten guztioi. Azken 
finean, Elkartea 
zuek eraman du-
zue. 

ONDO PASA KAR-
MENGO JAIAK !
GORA AÑORGA!

XABIER ALTUNA

“OSO GARAI 
POLITAK DATOZ 
OBRA ETA 
PROIEKTU 
HAUEK GUZTIAK 
KUDEATZEKO”
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ELKARTEAREN AGURRA

Mugitzen jarraitzen dugu. 
Añorgaren izena inoiz 
baino urrutiago era-
manaz. Hori izan dugu 

xede, eta hala izaten jarraitzen 
du. 90 urtez gelditu gabe. 90 
urtez auzoa aldatuz. 

Azken urteetan eraldatzen ari 
zaigu Añorga era ikusgarrian, 
nahiz eta gure memoria eska-
sak segituan ezabatzen duen 
aurreko irudia. Gogoratzen no-
lakoa zen Arzak Enea pareko 
errepidea? Eta Añorga Txikiko 
zubiak? Nolakoak ziren Kar-
mengo Amako kalea eta bere 
inguruak? Apaizaren etxea? Eta 
Jolas Etxeako tabernarien aur-
pegiak? Nolakoak ziren?

Aldaketak eman dira azken 
urtean ere, onerako ala txarre-
rako baina aldaketak halabeha-
rrez. Jakin izan dugu moldatzen 
eta onartu dugu etorri zaiguna. 
Nahiz eta obren hautsak gure 
etxe, kotxe, plaza eta teilatuak 
grisez zipriztindu.

Alaitasunez igaro dugu azken 
urte hau. Alaitasunez lanean. 
Geldi egon gabe, baina pozik. 
Izan ditugu berri politak, eta 
baita hain politak ez direnak ere, 
baina tinko eutsi diogu geureari. 
Añorga KKEko sail guztiek egin 
dute lan bikaina. Horrela, inoiz 
baino talde gehiago ditugu fut-
bolean, saskibaloian eta pilotan. 
Dantza taldeak astearte zein la-
runbatetan jarraitzen du Euskal 
Kultura errotik sustatzen. Inoiz 
baino ekimen gehiago burutu 
dira kulturan, eta inoiz baino 
txoko gehiago ezagutu dituzte 

gure “mendijale” amorratuek. 
Harreman ezin hobea dugu au-
zoko erakunde ezberdinekin, 
eta poliki-poliki Añorga eral-
datzen ari gara. Baina hau ez 
da igotzen ari garen mendiaren 
gailurra. Oraindik asko baitugu 
egiteko. Gehiago izan gaitezke 
eta gehiago eman dezakegu. 

Beraz, lanean jarraituko 
dugu. Gure Elkarteak 90 urte 
beteko dituen honetan gogotsu 
gaude beste hainbat bete ahal 
izateko, “zaharra” baita Añorga 
KKE, baina gazte sentitzen bai-
tugu Elkartea. Gazte eta indar-
tsu.

Eta badatoz Karmenak ha-
maikagarrenez. Badatoz Fes-
tak, eta badator bizipoza gure 
kaleetara. Elkartuko gara as-
paldiko lagunekin, mozorrotuko 
gara, hunkituko gara, elkarre-
kin dantzatuko dugu, txalotuko 
dugu... eta barre egingo dugu. 
Baina ez genuke nahi hau guztia 
egin dezagun, aurten joan zaiz-
kigunak edo soilik ez daudenak 
oroitu gabe. Ezin baitugu ahaz-
tu, Añorga guztiok garela. Dau-
denak eta ez daudenak. Oraina 
eta iragana. Aurrera begiratuz 
baina ahaztu gabe sortzen bai-
tira Herriak. Horregatik opa diz-
kizuegu jai zoriontsuenak eta 
gozagarrienak. Goza ditzagula 
lehenak izango balira bezala, 
baina errespetuz beti, ez baitira 
azkenak izango.

GORA AÑORGA!
GORA KARMENAK!

ERALDATZEN
AÑORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA
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FESTA EGITARAUA

KARMENGO 
AMAREN JAIAK

UZTAILAREN 14,15, 16, 19, 20, 21 ETA 22.

UZTAILAK 13 OSTIRALA:
17:00 Jolas Etxea Txiki pilota  
 Exibizioak
21:00 Pilota partiduak
 Jauregi / Loidi
 Goñi II / Fernandez –
 Umeneta / Eulate

UZTAILAK 14 LARUNBATA: 
KOADRILEN EGUNA
8:00 Oilasko Biltzaileak 
 Añorgan zehar
12:00 Paella bazkarirako

 prestaketa eta
 apainketak
14:00 Koadrilen arteko
 bazkaria
16:00 Mus txapelketa azkarra
16:30 XakeTxiki leihaketa
 Antxon Ayestaran
 kultur etxean
17:00 Emakumezkoen
 frontenis txapelketaren  
 finalak
18:00 Pilota goxoko
 txapelketaren finalak
19:00 Txaranga: Debako

 elektrotxarangarekin                                                                         
19:00 Bandera igoera
21:30 Bokatak
 Jai Batzordearen alde
24:00 Hiru gabe bi taldearekin  
 erromeria zine kanpoan.                                                  

UZTAILAK 15 IGANDEA:
JUBILATUEN EGUNA
10:00 VIII. Txikien Jolas Etxea  
 pilota Finalak
10:00 Xake lehiaketa Jolas   
 Etxeako Jangelan
12:00 Meza nagusia
13:00 Jubilatuen batzar
 nagusia Rezola museoan
14:00 Jubilatuen adiskidetasun  
 bazkaria. Antxon
 Ayestaran Kultur Etxean
17:00 Alde Zaharra – Añorga  
 Desafiyua
 Donostiako kaian
17:30 Arkaitz Añorgako
 dantzarien emanaldia
18:30 Erraldoi eta
 buruahaundiak
19:00 Salbea

UZTAILAK 16 ASTELEHENA:
KARMEN EGUNA
10:00 Diana Erraldoi eta
 buruahaundiekin
11:00 Meza nagusia
13:00 Aurresku tradizionala
18:00 Brokel Dantza. Arkaitz  
 Añorgako dantzarien   
 emanaldia
18:30 Herri kirolak
 Añorgako plazan                                                                                



7

FESTA EGITARAUA
UZTAILAK 19 OSTEGUNA:
18:00  Erraldoi eta
 buruahaundiak
19:00 Sardina jate herrikoia  
 eta sagardo dastaketa
19:00 “ZEMENTON-en” jetsiera
19:00 “Herri kantujira”
 Añorgan zehar
22:00 “Sorpresa jaialdia”
 Antxon Ayestaran
 Kultur Etxean
24:00 Karaokea gaztetxean

UZTAILAK 20 OSTIRALA:
UMEEN EGUNA
10:00 Umeentzako jokoak eta  
 gaztelu puzgarriak
15:00 Gaztelu puzgarriak.
17:00 Umeentzako merendola.
17:00 “Añorga Bizirik”,
 75. urteurreneko
 antzerkiaren bideo
 emanaldia Museoan
17:30 Apar Festa haurrentzat
17:30 Futbol7 triangularra 
 Rezola futbol zelaian    
18:00 Mozorro festarako
 prestaketa eta
 apaingarriak
18:30 Erraldoi eta
 buruahaundiak
19:00 EGAN musika taldearen  
 emanaldia
20:00 Haurrentzako
 mozorro festa
21:00 “Orikiz” Mozorro festa
23:00 Dantzaldia EGAN musika  
 taldearekin
23:00 Rock kontzertuak zine  
 kanpoan: NPJ,
 Kaleko Urdangak eta  
 Friday’s Crew
01:00 Zezen suzkoa

UZTAILAK 21 LARUNBATA: 
GAUPASA EGUNA
 9:00 Diana Erraldoi eta
 buruahaundiekin
11:00 Artisau erakusketa
12:00 Bakailao prestaketa eta  
 sagardo daztaketa
16:30 Artisau erakusketa
17:00 Haurren danborrada
18:00 Jinkana
19:00 Añorga – Alde Zaharra  
 Desafiyua
20.00 Danborrada nagusia

23:00 Bertsioen Kontzertua  
 Añorgatarrekin Zine   
 kanpoan
00:00 Danborrada nagusia
00:30 Zezen suzkoa
00:35 Gozategi taldearekin   
 erromeria eta
 Txapelpunk  taldearekin  
 Kontzertua

UZTAILAK 22 IGANDEA:
AÑORGA KKE EGUNA
10:00 Añorgako Erraldoi
 eta buruhandien
 VI. Topaketa
10:00 Bolo tiraketa

 (goizez eta arratsaldez)
12:00 V. Patata tortila
 lehiaketa
13:00 Erraldoien “erakusketa”  
 frontoian
14.00 Elkarteen arteko
 bazkaria Jolas Etxean
17.00 Jolas Etxea LVIII. Pilota  
 txapelketaren finalak
19:30 Erraldoi eta
 buruahaundiak
23:30 Bertsolariak: Bertso   
 Saio musikatua Jolas  
 Etxean Xamoa, Jokin
 Labayen, Uxue Alberdi  
 eta Gurru
01:00 Bandera jetsiera
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FUTBOLA

Oso ontzat hartu dezake-
gun beste denboraldi ba-
ten amaieraren aurrean 
gaude. Eta ahaztezina 

izan da aurten lortutakoa.

Aurtengoan 14 taldek hartu 
dute parte maila ezberdinetan. 
Nesken 6 talde eta mutilen 8 
izan dira, Futbol Eskola osatu 
duten 100 haurrak ahaztu gabe 
noski.

Emakumezkoen futbolak poz 
handiak ekarri dizkigu beste be-
hin:

Infantil A-ko txikiak garaile 
izan dira Gipuzkoako eta Eus-
kadiko txapelketetan F8 kate-
gorian; kadeteak Gipuzkoako 
azpi-txapeldunak dira; “terri-
torialekoak” ere Gipuzkoako 
bigarren sailkatu dira, eta ho-
nen bestez datorren denboral-
dian Emakumezkoen Euskal 
Liga berrian jokatzeko txartela 
lortu dute. Bestalde, helduek, 
Nazional 2. Mailan dabiltzanak 
oso emaitza txukuna lortu dute 
5. postua sailkatuz, eta gainera 
kopako finala irabazi dute Athle-
tic B-ren aurka.

Mutilen futbola ere ez da 
atzean geratu eta poztasun 
handia zabaldu du Añorgan:

Lehen fasean zein igoerako 
ligaxkan lehen postua eskuratu 
ostean, datorren urtean Euskal 
Ligan jokatuko dute jubenilek. 
Gainera, meritu handiagoa due-
la esan daiteke, txapelketako 
beste talde batek erabili dituen 
“metodo ez-etikoak” ikusita.

Beraz, Zorion handienak opa 
dizkizuegu Añorga KKEko Futbol 
saila osatu duzuen jokalari, en-
trenatzaile, delegatu, zein bes-
telako laguntzaile guztiei.

Mila esker!

EMAKUMEZKOEN BIGARREN 
MAILA

Nazional mailako neskek 
denboraldi oso txukuna burutu 
dute aurtengoan. Liga oso ber-
dindu batean, 5. Postua lortu 
dute. Azken urteetako posturik 
onena izateaz gain, azpimarra-
tu beharrekoa izan da, taldeak 
erakutsi duen joku maila eta 8 
jardunaldiz jarraian galdu gabe 
egon izana (7 garaipen eta ber-
dinketa bat). 

Aurten, zelai oso zailetan ira-
baztea lortu du taldeak. Tajonar, 
Lezama eta Olaranbe bezalako 
zelaietako garaipenak oso ga-
rrantzitsuak  izan dira eta etxe-
ko porrot bakarrak denboral-
di oso ona borobiltzea eraman 
dute taldea. 

Kopako finalaurrekoetan dira 
orain eta kanporaketa bideratua 
duten arren, finalerako urratsa 
emateko konfidantza albo ba-
tera utzi eta denboraldian ze-
har jarraituriko bideari heldu 
beharko diote. Ilusioa lana eta 
futbola.

Gorka Alvarez - Iñaki Bobillo.

DENBORALDI BIKAINA
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EMAKUMEZKOEN REGIONALA

Denboraldia zalantza askore-
kin hasi zen hasiera batean eta 
lehenengo partiduak aurrera 
joan ahala, partiduen emaitzak 
eta ligan nola kokatuak geun-
den ikusi behar genuen, gure 
aukerak ikusi ahal izateko. Bai 
jokalarien, bai entrenatzaileen 
jarrera oso ona izan zen, eta 
berehala ikusi genuen emaitza, 
ligako aurrenengo postuetan 
egonda. Esan beharra dago, tal-
de berri-samar baten aurrean 
aurkitzen ginela, eta denbora  
pasa genuen gustura jolastu eta 
beste taldeei mina egiten zien 
sistema aurkitzeko, lehenengo 
fase bukaera aldera aurkitu ge-
nuen sistema hori. Behin siste-
ma hori aurkituta, partidu baka-
rra galdu genuen, finala.

Behin igoerako fasera iritsita, 
taldea sendotzea erabaki ge-
nuen, jubenil batzuk gure talde-
ra igoz, eta beste batzuk behar 
zirenean bakarrik igotzen gemi-
tuen, horrek egin zuena talde 
sendoa osatzea izan zen, gure 
taldean lehenengo gelditzeraino 
sailkapenean.

Azkenik, denboraldia buka-
tzeko, guipuzkoako finala jolas-
teko sailkatu ginen gure taldean 
lehenengo postua lortu eta 
gero, baino finala galdu genuen 
1-2 Zarautzen aurka, lehenengo 
zati oso ona eta bigarren zati ez 
oso ona jolastu eta gero. Den-
boraldiko helburu garrantzitsu-
ena lortu genuen: hurrengo ur-
tean euskal ligan egotea.

Honen bestez eta bukatzeko, 
gogoratzeko denboraldi bat izan 
da talde honek erakutsi duen 
futbolagatik, eta jokalari eta en-
trenatzeileek lortu dutenagatik, 
futbol talde on bat gora iristeko 
aukerarekin.

Aritz Insausti – Mikel Urdan-
garin.

EMAKUMEZKOEN KADETEA

Neska kadete mailan bi fase 
jokatzen dira. 

Lehen faseko lehenengo par-
tidua Hernaniren aurka jokatu 
genuen, arerio fuertea. Nork 
jakin, pretenporadan talde osoa 

garaiz ez edukitzearen ondo-
rioa izan daiteke lehen partidu 
honen berdinketa, 1 eta 1. He-
mendik aurrera eta lehen fasea 
bukatu arte partidu guztietan 
garaie izan ginen.

Bigarren faseari dagokionez, 
bi multzo egin ziren. Bigarren 
fase honetako lehen buelta, 
partidu bakar bat bera ere ez 
genuen galdu. Denboraldiko le-
hen porrota 2 - 1 izan zen Irun 
Artiaren zelaian eta bigarrena 
1–2 Intxaurdiren aurka. 

Finalaurrena Tolosaren aurka 
jokatzea tokatu zitzaigun, bes-
te multzoko bigarren sailkatua. 
Hau etxean jokatu genuen eta 
ez genuen hutsik egin. Añor-
gako Neska kadeteak finalera! 

Mariño zen beste finalista. 
Mariño oso sendo eta ondo sor-
tutako talde bat zen eta horrela 
demostratu zuten finalean ere. 
3 - 0 galdu bait genuen. 

Urte bikaina eta pena paste-
lari ginda ez jarri izana.

Asier Bayon - Julen Egaña
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EMAKUMEZKOEN JUBENILA
Talde polit, indartsu eta au-

rredenboraldi gogotsu batekin 
hasi genuen denboraldia. Lehen 
fase bikaina egin ostean, txapel-
dunen fasera iritsi, eta hemen 
ginela, momentuko egoerak be-
hartuta, taldeko 5-6 jokalarik 
territorialeko ekipora egin behar 
izan zuten salto, jende eskasia 
zela eta.

Gutxinaka falta somatzen 
joan zen, nagusiki, entrenotan 
jende gutxi egoteak...muga-
tu egiten zaituelako. Hala ere, 
esan beharra dago, kadete bat-
zuen laguntzarekin falta horiek 
tapatzen genituela eta hauek 
emanado maila paregabea izan 
dela, zoriontzekoa.

Talde indartsu batek ez ditu 
bere taldekideen dohaiak anula-
tu behar, baizik eta parte hart-
zaile hauen abilezia horiek ikus-
tarazi eta ahuleziak limitatu. 
Eta horretan jardun gara baina 
azken finean, talde bat erloju 
on bat bezalakoxea da: pieza 
bat kenduz gero, oraindik poli-
ta izaten jarraituko du baina ez 
du berdin funtzionatuko. Ohitze 
prozesu batean egon behar izan 
dugu denboraldi erdi/bukaera 
aldean eta emaitzetan argi eta 
garbi antzeman da.

Amaitzeko eskerrak eman 
beti hor egon diren taldekideei, 
asko balio dezutela. Jubenilaz 
harro!

Eider Garcia – Amets Agua-
yo.

EMAKUMEZKOEN INFANTILA A
La temporada realizada por el 

infantil A femenino ha sido una 
temporada bonita e inolvida-
ble en la que hemos disfrutado 
todos gracias al juego de mu-
cho toque, movilidad y presión 
ejercido. Esto les ha llevado a 
ser superiores en la liga y a ga-
nar el campeonato de Guipúz-
coa, imponiéndose al Intxaurdi 
en la final.  Así mismo tambien 
han conseguido ser las campeo-
nas de Euskadi imponiendose 
al equipo Alaves del Lakua y al 
Vizcaino Pauldarrak. Han finali-
zado la temporada sin perder ni 
un solo partido.

A lo largo de todo el año se 
ha visto que hay un buen grupo, 
pese a ser un equipo en el que 
la mitad de jugadoras son de 
primer año, por lo que el futuro 
está asegurado.  

Vanesa Carton – Unai Marti-
nez – Ainhoa Vicente.

EMAKUMEZKOEN INFANTILA B

Aurten infantiletan bigarren 
talde bat atera da kalitatezko 
nexka ugari baitzeuden eta. 
Denboraldia nola joan den iku-
sita, ideia paregabea izan dela 
ikusi dugu. Lehen fasean oso 
ondo hasi ginen eta hiru itzulie-
tatik bi paregabeak izan ziren, 
hirugarrena zertxobait okerrago 
izanik, hala ere hirugarren pos-
tuan amaituta. Bigarren fasean 
(txapeldunen fasea) ez ginen 
nahi genuen bezala hasi.  Le-
hen fasea goraberatsua izan 
zen, bigarren fasean berriz gora 
egitea lortu genuen eta taldeko 
hirugarren postu bikain batean 
amaitu genuen denboraldia.

Ander Uranga – Maren Gon-
zalez.

MUTILEN ALEBINAK

Denboraldi txukuna egin  du-
tena. Federatu mailan, klubeko 
talde txikina da hau. Beraient-
zako lehen urtea konpetizio ba-
tetan jolastu dutena. 

Lehen fasean txapelketa lau 
multzotan banatuta zegoen eta 
gure taldea, hirugarren mult-
zoan jokatu izan du. Bigarrenak 
sailkatu, Tolosaren atzetik, eta 
bigarren fasean txapeldunen 
ligara sailkatu zen. Lehen fase 
honetan bi partida galdu zituen.
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Txapeldunen fasea, hiru 
multzotan banandua zegoen, 
Añorga KKE, bigarren multzoan 
jokatu eta bigarrena ere sai-
lkatu zen, Antiguokoren atze-
tik, hauen aurka galdu zituen 
bi partidak, bainan aipatzekoa 
etxean joaktutakoan, 2-4 galdu 
zuten bainan berrogei minutu-
ra arte markagailuan aurretik 
egon ziren.

Taldearen beste datu inte-
resgarria, bi fasetako partidak 
kontutan hartu ez gero, guztira, 
105 gol sartu dutela. Etorkizu-
nerako talde oso interesgarria. 

Datorren urterako Oier Ur-
dangarin atezaina, Realak fitxa-
tu du.

Oier Otabarte – Mikel Oña – 
Joseba Urdangarin.

MUTILEN INFANTIL TXIKIA

Alebin mailatik infantileta-
rako pausoa ematen denean 
helburu bat nagusitu ohi da 
aurredenboraldian; zelai osoko 
neurrietara ohitzea. 

Egiari zor, denboraldia ez zen 
nahi bezain ondo hasi, baina 

astean zeharreko lanaren on-
dorioz, jokalarien etengabeko 
hobekuntza nabarmena zen. 
Gauzak hala, partiduak, lana 
eta sufrimenduz aurrera aterat-
zen ikasi dute, eta hurrengo ur-
teetan zehar, lan honen fruituak 
jasoko ditugunaz ziur gaude. 

Animo mutilak eta segi au-
rrera!!!

Fernando LLopis – Eneko Fe-
rradas.

MUTILEN OHOREZKO INFANTILA

Dicho esto, creo que ha sido 
una temporada correcta donde 
nos costó adaptarnos tanto a la 
competición como a la asimila-
ción de los conceptos del juego. 
Esto hizo que la posibilidad de 
quedar entre los tres primeros 
y poder jugar la fase de cam-
peones se esfumase. En el inicio 
de la copa tuvimos algunos al-
tibajos, donde nos repusimos y 
logramos realizar un tramo final 
de temporada en línea ascen-
dente.
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Por último, decir que la tem-
porada a nivel de resultados ha 
sido mala, pero a nuestro juicio 
la mejora individual y colectiva 
del equipo a nivel conceptual y 
conocimiento del juego ha sido 
alta obteniendo los jugadores 
una base importantísima de 
cara al futuro. 

Ander Padilla – Iñaki Fabo.

MUTILEN KADETEEN LEHEN 
MAILA

Ikastaro urte bat, trantsi-
zio urte bat izan dela esan de-
zakegu. Urtearen helburuetako 
bat, urte bat helduagoak diren 
aurkarien aurka jokatzea zen, 
hurrengo urtean baliagarri izan 
zaielako. 

Lehenengo fasean, multzo 
konpetitiboa suertatu zitzai-
gun, igoerara hautagai izan di-
ren pare bat taldeekin eta kopa 
jokatzearekin konformatu behar 
izan genuen.

Kopan, final laurdenetara 
sailkatzeko aukerekin egon gi-
nen azkeneko jardunaldiraino, 
baina azkenik ez genuen lortu 
helburu hori betetzea.

Aste santuan, Maresmen, 
Copa Santa jokatu genuen. Tal-
deetako fasean lehenak gelditu 
ginen baina final zortzirenetan 
agur esan behar izan genion 
txapelketari penaltietan; 30 tal-
de baino gehiagotik, 10.ak gel-
dituz.

Andoni Tolaretxipi – Unai Bo-
yero.

MUTILEN OHOREZKO KADETEA

Ez da erraza denboraldi osoa 
lerro gutxitan laburbiltzea, ba-

tez ere izan ditugun gorabehe-
rekin; ez ginen ondo hasi, kosta 
egin zitzaigun mailari moldat-
zea; partida parekatuta, itxiak, 
gogorrak... eta lehenengo buel-
ta amaitzerakoan goikoetatik 
urrun, igoera fasean sartzea ez 
zen lan samurra. Baina bigarren 
bueltan egoera erabat aldat-
zea lortu genuen, ez bakarrik 
emaitzetan, batez ere jokoan. 
Sendo, elkartasunez eta mo-
mentu batzuetan, gauza txuku-
nak eginez. Aste horietan lepo 
gozatu genuen.

Igoera fasean denetatik izan 
dugu, baina taldeak maila polita 
erakutsi du, edozeinekin konpe-
titzeko gai izan da, konfidantzaz

Baina guzti honen gainetik, 
ondo pasatu dugu, fundamen-
tuz entrenatu dugu, barre asko 
ere bai... eta, gure neurrian eta 
estiloan, adiskide sentitu gara. 
Bihotz-bihotzez, mila esker.

Joxerra Barrena - Mikel Es-
naola.

MUTILEN LEHEN JUBENILA

Irailaren 18an hasi zen den-
boraldia bukatu zaigu, 32 par-
tidu, entrenamenduak, egural-
diaren gorabeherak,lesioak… 
dena atzean geratu da.
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Ligan taldea igoera faserako  
arazorik gabe sailkatu zen eta 
partidu horietan arazo gehiago 
izan genituen puntuak ateratze-
ko. Azkenean sailkapenean er-
dikaldean bukatu genun. 

Helburu nagusienetariko bat 
lortu gabe, igoera, baina bes-
te arlo batzuetan urrats sendo 
bat eman da. Konpromisoa, hel-
dutasuna, adiskidetasuna, for-
makuntza..

Emandako urrats honi ezker 
ziur nago helburu gehiago eta 
garrantzitsuagoak lortuko dire-
la hurrengo denboraldietan ildo 
berdinatik jarraituz gero.

Josu Aranjuelo – Dani Duran.

MUTILEN OHOREZKO JUBENILA

Gazteen lehen taldea dago-
kion eta merezi duen tokian be-
rriro ere!!

Azkenean lortu da!!! Aurten 
Bai!!!, 10 hilabeteko lana, ilu-
sioa eta konpromezua!!! Hauek 
izan dira Euskadiko Ligara igot-
zeko aurtengo argumentu prin-
tzipalak! Ez dago beste sekretu-
rik, ez eta formularik… Norabide 
finko eta bakarra markatu, eta 

taldeak zituen gogo eta ilusio 
denak horren alde jarri!! Horren 
ondorioa… MEREZITAKO SA-
RIA!!! ZORIONAK DENORI!!!!!

Ospatutako 113 gol horien 
atzean, bizitako sentsazio, sen-
timendu eta detaile txiki guz-
ti hoiek ere urte errepikaezina 
bihurtu dute aurtengoa. Talde 
ona, jatorra, langilea eta batez 
ere…orekatua! Bizitzako edo-
zein arlotan garaipena lortzeko 
ezinbesteko baloreak!!!

Unai Gazpio – Ibai Aldanon-
do.

MUTILEN LEHEN REGIONALA

La temporada comenzó que-
dándonos a las puertas de dis-
putar la fase de ascenso por 
primera vez, un par de resulta-
dos negativos cortaron nuestra 
buena marcha y terminaron con 
esas esperanzas. 

El equipo decidió en ese mo-
mento batallar por la Copa, y 
una vez más se quedó con la 
miel en los labios, ya que un 
empate en la penúltima jornada 
imposibilito el acceso a la final. 

La nota de alegría la puso el 
vestuario, que muy unido, or-
ganizó la que esperamos sea la 
primera carrera ciclista de mu-
chas, iniciando así una tradición 
anual. La carrera se realizó as-
cendiendo Igeldo y finalizo con 
una estupenda comida de con-
fraternización que unió a todo el 
vestuario del regional por últi-
ma vez esta temporada. Fue un 
magnifico colofón para poner el 
broche de oro a una buena tem-
porada en el que el equipo ha 
rendido a buen nivel. 

Mikel Garcia – Iñigo Soroa.
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FUTBOL ESKOLA

Denboraldia amaituta, Añor-
gako Futbol Eskolak eman due-
na errepasatzeko garaia heldu 
da beste urte batez. Futbol se-
kzioko atal honek duen arrakas-
ta urtetik urtera nabariagoa da 
eta Etorkizuna oparoa duela 
esatea ez da inongo  n astake-
ria. Geure artean izan dugun 
gaztetxo kopurua ikaragarria 
izan da ehundik gorakoa-, eta 
monitore kopuru eta zelaiaren 
erbilera orduak ere gora egin 
dute.

Astelehenetan eta ostirale-
tan burututako entrenamen-
du saioekin batera, aurten ere 
inguruko Futbol Eskolekin ha-
rreman zuzenak izaten jarrai-
tu dugu eta Vasconia, Hernani 
edota Sanseko eskolen kontra 
neurtu ditugu indarrak. Gabo-
netan Donostiako Jesuitas ikas-
tetxean ospatzen den lehiake-
tan ere parte hartu genuen, 
emaitza txukunak erdietsiz.  
Konpetizioarekin lehen harre-
manak sendotu eta futbolak 
duen lehiakortasunaz ohartzeko 
modurik onena izan da Eskolen 
arteko jardunaldi desberdinetan 
parte hartzea.  

Hilabeteak joan hilabeteak 
etorri, aurrerapausu handiak 
ikusi ditugu geure jokalarien ar-
tean, eta neska mutilen artean 
elkartearekiko konpromezua 
haziz doa. Geure ikasleek elkar-
tearekin lehen urte hauetan 
hartzen duten klubarekiko fi-
deltasuna da, zalantzarik gabe, 
etorkizunean errendimendu tal-
deak egituratzeko eta konpetit-
zeko modurik eraginkorrena. 

Kurtsoko lanak amaituta, 
gogorarazi behar dugu Futbo-
la Udan 2012 habian dela da-
goeneko. Txanda desberdinei 
buruzko informazioa jaso nahi 
duen edonork www.anorgakke.
org bisitatu dezake. 

Azkenik, eta urtero bezala, 
futbol sekzioarentzako hain ga-
rrantzitsua den eskola hau osat-
zen duten jokalari, monitore, 
guraso eta antolatzaile guztiei 
eskerrik beroena zuzendu nahi 
diet, beraiek gabe hau guztia 
ezinezkoa izango litzakeelako. 

Iñaki Anso

Futbol Eskolako zuzendaria
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SASKIRA BEGIRA

SENIOR NESKAK

Aurten taldearen oinarria 
lehengoa izan bada ere, entre-
natzaile aldaketa eduki dugu, 
Oscar Sotomayor arduratu bai-
ta talde honen entrenamenduak 
eta partidak gidatzeaz. Talde 
gaztea hartu zuen bere gidari-
tzapean, gehienek bigarren ur-
tea baitzuten kategorian. Aurre-
ko denboraldietako jokoari eta 
sailkapenari eustea eta entre-
namenduetako maila hobetzea 
izan dira aurtengo helburu na-
gusiak. Eta baita bete ere; se-
niorrek denboraldi bikaina buru-
tu eta sailkapeneko seigarren 
postuan bukatu baitute denbo-
raldia, Final Four-ean sartzetik 
bi partidutara. Aurreko urtee-
tan egindako entrenamenduak 

hobetu dira, junior eta seniorrek 
elkarrekin entrenatu dutenez 
jende gehiagorekin kontatzeko 
aukera eduki baitugu.

2011-2012 denboraldian 16 
taldek parte hartu dute probin-
tziako senior mailan, bi multzo-
tan banatuta. Lehenengo fasean 
taldeak 10 garaipen eta 4 porrot 
izan zituen eta bigarren postuan 
gelditu ziren. Horri esker liga 
irabazteko borrokan sartu ziren 
talde onenekin batera. Dena 
den, bigarren fasean Añorgako 
taldeak zailtasun handiagoak 
izan ditu, emaitzak, lesioak… di-
rela eta. Azkenean, 5 garaipen 
eta 9 porrotekin, seigarren pos-
tuan amaitu dute.
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Aurreko urtean taldea zor-

tzigarren postuan gelditu zen, 
beraz, aurreko urteko emaitzak 
hobetu dira. Oscar entrenat-
zaileak beste urte batez jarrai-
tuko du klubean eta jada hasi 
da jokalariekin hurrengo urteari 
begira lanean, aurtengo seiga-
rren postu hori hobetzeko in-
tentzioarekin.

Honako jokalari hauek osatu 
dute taldea: Olatz Elizegi, La-
rraitz Pagoaga, Brenda Alma-
raz, Izaskun Elizegi, Alaia Ro-
driguez, Maddi Pontesta, Alaitz 
Hernandez, Miren Erauntzeta-
murgil, Miren Serrano, Haizea 
Rodriguez, Leire Barrondo eta 
Leire Alkain. Horiez gain, dena 
den, ezin da aipatu gabe utzi ju-
niorren taldeak eskainitako la-
guntza, partida batzuk jokatze-
ra igo baitira inplikazio handiz.

JUNIOR NESKAK

Parte hartze mailan aritu dira 
gure neskak, hamar taldez osa-
tutako liga batean. Talde hau 
ere Oscar Sotomayor entrenat-
zaileak gidatu du eta laugarren 
postuan amaitzea lortu dute, 
azken unera arte igoera ziurtat-
zen zuten hiru postuetako bat 
lortzeko borrokan.

Kontutan izan behar da tal-
de honek urtean zehar izan di-
tuen zailtasunak entrenatzerako 
garaian, ez baitzen beharrezko 
kopuruetara iristen eta senior 
taldearekin entrenamenduak 
burutu dituzte, bi taldeen hobe 
beharrez. Gainera kadete mai-
lako bi jokalarik ere taldean 
aritu behar izan dute denbo-
raldi osoan zehar. Dena den, 
bi jokalari hauek ere oso mai-
la ona eman dute. Orokorrean 
denboraldi ona burutu dutela 
esan daiteke, 13 garaipen eta 5 
porrot izan dituztelarik.

Zoritxarrez, formazio zikloa 
amaitu baino urtebete lehenago 
taldea desegin egin da. Maia-
len Navarro eta June Murgia 

jokalariek klubean formakunt-
za etapa amaitutzat eman dute 
eta Maitane Huarte eta Karen 
Celorio jokalariek beraien adi-
neko nesken taldean jokatuko 
dute hurrengo urtean. Gainont-
zekoek, taldea sortzeko aukera-
rik izan ez denez, formakuntza 
etapa amaitutzat emango dute 
klubean, nahiz eta batzuek se-
guruenik klubarekin kontak-
tuan jarraituko duten hurrengo 
urteetan, seniorretara pasatuz 
adibidez.

Taldea ondorengoek osa-
tu dute: Maitane Huarte, June 
Murgia, Ane Galartza, Irene Ji-
menez, Alazne Agirre, Karen 
Celorio, Leire Arroyo, Nerea 
Unanue, Maitane Carrasco eta 
Maialen Navarro. 

KADETE NESKAK

Bigarren urteko kadeteen 
taldea Idoia Ruizek entrenatu 
du, aurreko urtean egin bezala. 
Iazko emaitzak onak izan ziren 
baina klubean horiek hobetu zi-
tezkeela jakin bagenekien, eta 
neskek lortu egin dute.

Hamar taldez osatutako le-
henengo fase batean hasi zuten 
denboraldia eta 9 garaipenekin 
multzoko lidergoa lortu zuten. 

Bigarren fasean, 6 taldeko liga 
batean aritu dira eta bertan ere 
lidergoa lortu dute, 8 garaipen 
eta 2 porrotekin. 

Azkeneko fase horretan le-
henengo gelditzeak, denboral-
diko partidarik garrantzitsuena 
jokatzeko aukera ematen zien: 
Gipuzkoako finala. Idoia Ruizek 
modu bikainean zuzendutako 
taldeak denboraldi ezin hobea 
burutu du eta 30 taldek osat-
zen zuten lehiaketan txapeldun 
izateko aukerarekin heldu zen 
azken partidara. 

Gure neskek aurrez aurre 
izan zuten Azkoitiko Iparproject 
ISB taldea. Manteo polikirolde-
gian jokatutako final handian, 
baina, ezin izan zuten partida 
irabazi eta Gipuzkoako azpi-
txapeldun bukatu dute denbo-
raldia. 

Azpi-txapeldun izatea oso 
emaitza polita izan da jokala-
rientzat, eta aurten entrenatzai-
le lanak bukatzen dituen Idoia 
Ruizi merezitako omenaldia egi-
teko ere balio izan du. Urte asko 
eman ditu Idoiak saskibaloian 
jokalari eta entrenatzaile gisa 
eta aurtengoa azkenekoa dela 
erabaki du. Mila esker egindako 
lanarengatik!! 

SASKIBALOIA
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Taldea ondorengoek osatu 
dute: Itxaso Aramendi, Lour-
des Luis, Maialen Millan, Aiora 
Blanco, Malen Epelde, Maialen 
Gomez, Maddalen Gartziandia, 
Maialen Gabantxo, Irune Etxe-
nike, Meritxell Galarraga, Cristi-
na Fernandez, Elisabeth Arbulu 
eta Maia Lemmi.

INFANTIL NESKAK

Denboraldi honetan bedera-
tzi jokalarik osatu dute taldea 
eta Alaitz Hernandez-ek entre-
natu ditu. Urtean zehar bi fase 
jokatu dituzte, lehenengoan 9 
taldeko ligan bigarren postuan 
gelditzea lortu zuten 7 garaipen 
eta porrot bakarrarekin, eta bi-
garren fasean, 8 taldetako ligan 
bosgarren postuan gelditu ziren 
7 garaipen eta 7 porrtekin.

Taldeak azkeneko partidura 
arte, Gipuzkoako fase finalean 
sartzeko aukerak izan ditu. Za-
rautzen jokatutako azkeneko 
partida horretan garaipena be-
har zuten horretarako, baina 
añorgatarrentzat ondo hasi zen 
partidua okertu egin zen bukae-
rarako. Beraz, taldeak oraindik 
zer hobetu baduela ikusi da. 
Seguru gaude hurrengo urtee-
tan aurrera egingo duela eta 
pixkanaka-pixkanaka hobetzen 
joango dela. 

Taldea ondorengoek osatu 
dute: Olatz Couso, Ainhoa Loidi, 
Ane Egaña, Nerea Mateos, Ane 
Peralta, Leire Vazquez, Nago-
re Albero, Ane Urdangarin eta 
Anne Mateos.

INFANTIL MUTILAK

2011-2012 denboraldian 
errendimendu mailan jokatu 
duen klubeko talde bakarra izan 
da mutilena. Xabier Monterok 
gidatu du 11 jokalariz osatutako 
taldea. Errendimendu maila zein 
zaila den jakin bagenekien eta 
lehenengo partidetan hori ikusi 
eta pairatzeko aukera izan zu-
ten mutilek. Hala ere, poliki-po-
liki mailako erritmora egokituz 
joan dira eta gauza berriak lan-
duta taldea partidak irabazten 
hasi zen. Azkeneko partidetan 
emaitza estuagoak eta parti-
du leihatuagoak izateko aukera 
izan zuten.

9 taldez osatutako liga baka-
rra egon da errendimendu mai-
lan eta gure mutilek seigarren 
bukatu dute denboraldia, 5 ga-
raipen eta 11 porrot jaso dituz-
telarik.

Taldea ondorengoek osatu 
dute: Asier Zatarain, Unai Ville-
gas, Jon Mikel Amigorena, Jon 
Zubizarreta, Jon Saenz, Gorka 
Lizartza, Mikel Gomez, Mikel 
Seco, Markel Berasaluze, Ander 

Murua eta Andoni Perez.
PREINFANTIL NESKAK

Amassorrain ikastolatik irten 
berriak ziren jokalariak geni-
tuen talde honetan eta klubean 
lehenengo urtea zuten. Taldea 
Alaitz Hernandez-ek entrenatu 
du urtean zehar eta benetan da 
aipagarria taldea osatzen zuten 
9 neskek burututako lan pare-
gabea. Taldea oso murritza zen 
arren, lehenengo urtea izateko 
emaitza oso onak lortu ditu eta 
klubeko arduradunak oso pozik 
daude egindako lanarekin.

Liga bakarrean aritu dira, 
beste 9 talderen aurka. Sai-
lkapenean bosgarren postuan 
amaitzea lortu dute 10 garaipen 
eta 8 porrotekin. Martxa hart-
zea kosta bazitzaien ere pixka-
naka-pixkanaka taldeak joko 
polita erakutsi du eta hobetzen 
joan da. Azkeneko partidetan 
benetan maila txukuna ikusteko 
aukera izan da. 

Taldea ondorengoek osa-
tu dute: Nahikari Goñi, Lierni 
Blanco, Julia Gonzalez, Maddi 
Egaña, Maddi Berasategi, Mari-
na Jimenez, Lide Unanue, Izaro 
Gabantxo eta Uxue Anabitarte.
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MONTECATINI TERME-KO SASKI-
BALOI TORNEOA

Aurreko urtean Vienara bi-
daia egin ostean, aurten Italiako 
txapelketa batean parte hartzea 
erabaki zuten saskibaloiko ar-
duradunek, zehazki Toscanan 
kokatutako Montecatini Terme 
herrian. Bidaian 45 pertsonek 
parte hartu zuten. Apirilaren 
4an atera ziren Añorgatik eta 6 
egunen ondoren itzuli ziren.

Torneoan klubeko jubenilek 
eta kadeteek parte hartu zuten. 
Bi taldeek emaitza paregabeak 
lortu zituzten eta han jokatu-
tako partidekin gozatzeko auke-
ra izan zuten. Jubenilek lauga-
rren postua lortu zuten 5 taldek 
osatutako multzoan eta kade-
teek hirugarren postuan amaitu 
zuten 6 taldez osatutako mult-
zoan. Torneoaren amaieran, bi 
taldeek trofeoa lortu zuten eta 
baita torneoko oroigarri gisa 
eman zieten kamiseta ere.

Hala ere, bidaia honetan 
dena ez zen kirola izan; jokala-
riek aisialdirako tartea ere izan 
zuten, erosketak egiteko, atse-
den hartzeko eta, batez ere, tu-
rismoa egiteko. Florentzia, Pisa 
eta Lucca bisitatu zituzten, be-
raz, jokalariek Italia-ko hiri eta 
herri politak ezagutzeko aukera 
izan zuten eta baita hain ezagu-
na den Monaco hiria ere.

Bidaiatik bueltan arduradu-
nak eta jokalariak oso pozik 
itzuli ziren, beraz bidaia oso 
positiboa izan zen denak elkar 
ezagutzeko eta gure kluba han-
diagoa eta ezagunagoa izan da-
din.

TEKNIFIKAZIO SAIOAK

Laugarren urtez saskibaloi 
sailak teknifikazio saioak pres-
tatu zituen Aste Santuko biga-
rren astean, apirilaren 10etik 
14ra. Teknifikazio saioetara 30 
neska-mutil animatu ziren eta 5 
egunez saskibaloian trebatzeko 
aukera izan zuten, gure klubeko 

entrenatzaile eta jokalarien la-
guntzaz.

Aste Santuko teknifikazio 
saioez gain, klubak aurtengoan 
apirilaren amaieran hasita, as-
teburu batzuetan teknifikazio 
saioak prestatu ditu, hurrengo 
urterako jokalari berriek eta 
lehenengo urteko preinfantilek 
beraien saskibaloi maila hobetu 
dezaten. Asteburu hauetan 17 
neskak hartu dute parte Oscar 
Sotomayor, Eneko Rodriguez eta 
Juani Barragan entrenatzaileek 
gidatutako entrenamenduetan. 
Aurten egindako lana abiapun-
tutzat hartuta datorren urtera 
begira talde berri bat sortzeko 
asmoa dago.
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OSCAR SOTOMAYORRI
ELKARRIZKETA

Oscar Sotomayor entrena-
tzailea izan da aurtengoan 
Añorga KKEko saskibaloi 
sekzioko aurpegi berrietako 
bat. Entrenatzaile donostia-
rra ez da berria uztailaren 
munduan, eta urte mordo 
bat eman ditu kantxa gai-
nean taldeak zuzentzen eta 
kudeatzen. Joan den denbo-
raldia deskantsatzeko hartu 
nahi zuen. Añorgatik jaso-
tako deiak ordea asko eraka-
rri zuen Oscar, eta azkenean 
geure artean amaitu du, bi 
talde –juniorrak eta senio-
rrak- zuzentzeko ardurare-
kin. Hona hemen saskibaloia 
gauza guztien gainetik mai-
te duen gazte honekin izan-
dako elkarrizketa.

Lehen urtea egin duzu Añor-
gaKKEko saskibaloi sekzio-
an. Zeintzuk izan dira zeure 
lehen helburuak taldeen ar-
dura hartu zenuenetik?

Klubera iritsi eta hasierako 
asteetan gidatu beharreko tal-
deen joko maila ikustea izan zen 
nire lehen helburua, bai tekniko 
zein taktikoki. Aste hauek iga-
rota, Juniorren kasuan, teknika 
lantzea izan zen nire erronka 
nagusia. Seniorren kasuan me-
todologia aldatu nuen, eta pres-
takuntza indibidualago bat egi-
ten saiatu nintzen. Bi taldeen 
artean lotura bat sortzen saiatu 
naiz, azkenerako juniorrek har-
tuko dutelako seniorrek utzitako 
lekukoa. Nolabaiteko zubi lanak 
egiten saiatu gara .

Denborarik izan duzu se-
kzioko gainontzeko taldeak 
ikusteko?

Geure entrenamenduen au-
rretik, kadeteak aritzen ziren 
Benta Berriko polikiroldegian 
entrenatzen eta ahal nituen 
entrenamendu guztiak ikusten 
saiatzen nintzen, beti ere lanak 
uzten bazidan. Infantilen ka-

suan entrenamenduak baino, 
partiduak ikusi ditut eta behar 
bada gutxien ikusi dudan taldea 
mutilena izan da. Oso garran-
tzizkoa da txikienei hasieratik 
elkartearekiko konpromezua 
eta ardurak erakustea, jokalari 
hauek direlako sekzioaren Etor-
kizuna.

Sekzioaren etorkizunarekin 
jarraituz, zerikusia duen eki-
men garrantzitsuenetakoa 
Aste Santuko teknifikazio 
saioak dira. Zein da zeure 
itritzia entrenamendu hauen 
inguruan?

Oso baliagarriak iruditzen 
zaizkit saio hauek bi arrazoiga-
tik. Batetik kirol eskaintza pa-
regabe bat dela iruditzen zait 
txikienentzako, eta bestetik 
gaztetxoak saskibaloiarekin le-
hen kontaktua izateko eta ge-
rora klubaren parte bilakatzeko 
amu eraginkorra dela iruditzen 
zait.Oso balorazio positiboa egin 
dugu eta etorkizunean jarrait-
zeko asmoa dago argi eta garbi.

Nolakoa izan da zeure erla-
zioa jokalariekin?

Nire jokalariekin exigentzia 
izatea gustatzen zait, baino argi 
daukat ez direla profesionalak 
eta saskibaloia beraientzako 
denborapasa bat dela. Nik ki-
rola esfortzu eta lanarekin lot-
zen dut, eta honek ez bakarrik 
kirolarentzako balio, baizik eta 
bizitzako edozein alorrekin lotu 
behar dela uste dut. Lana egi-
teko ohitura eziketarekin lotzen 
dut, eta aspektu hauek ezinbes-
tekoak dira nire entrenatzeko 
moduan.

Nola baloratzen duzu Italia-
ra egindako bidaia? 

Klubera iritsi nintzenean ko-
mentatu zidaten kadete zikloa 
amaitzean bidai bat egiteko 
ohitura zegoela, jendeak nahi 
bazuen behintzat. Aurten aldiz, 
bidaia sekzioko talde guztiei 
proposatu genien, eta azkenean 

juniorrak eta kadeteak habia-
tu ginen. Bi jokalari infantil ere 
izan genituen geure artean eta 
guraso batzuk ere animatu zi-
ren. Guztira 46 pertsonek osatu 
genuen espedizioa eta balora-
zioa ezin hobea dela esan beha-
rra daukat. Harremanak estutu, 
turismoa egin eta saskibaloiaz 
gozatzeko egun paregabeak 
izan ziren. Argi dago atzerrira 
egiten diren bidaiak oso erekar-
garriak direla mundu guztiaren-
tzako eta etorkizunean tankera 
honetako irteerak egiten jarrait-
zeko asmoa dugu.

Nola ikusten duzu sekzioaren 
Etorkizuna?

Giroa paregabea da sekzioa 
osatzen dugun pertsona guz-
tien artean eta alde horretatik 
ez dela inongo arazorik egongo 
pentsatzen dut. Formakuntza 
mailan egin behar da nire ustez 
lanik handiena. Txikienek lana 
eta esfortzuaren garrantziaz 
ohartu behar dira hasieratik eta 
hori izango da geure erronka-
rik garrantzitsuenetakoa aurre-
rantzean.
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FRONTOIAREN BERRIKUNTZA

Añorgako pilota sailean 
2011/12 denboraldian esan dai-
teke berrikuntza aldetik fron-
toiaren ezker paretaren berritze 
lanak eta atzealdean hezeta-
sunen kontra eman zaion ba-
besa izan dela garrantzitsuena. 
Kolorez ere aldatu zaigu fron-
toia eta orain Añorgakoak ditu-
gun kolorez jantzita dago: ber-
de, urdin eta txuriz alegia.

2011/2012 DENBORALDIA

Kirol arloan, 2011-ko Jo-
las Etxea berezia izan genuen, 

ikusirik azken aldian Añorga 
K.K.E.-k antolatzen duen txa-
pelketa honetan maila baxuko 
pilotariak etortzen zirela eta 
garai bateko mailako pilotariak 
ikusi nahirik zer edo zer berezia 
egin beharra zegoela ikusiaz, 
Elite mailako pilotariak ekarri 
beharra ikusi genuen. Añorgako 
frontoian partidu ederrak ikus-
teko aukera izan zelarik. Finala 
ez zen oso partidu egokia izan 
eguraldi txarraren ondorioz eu-
ria sartzen baitzen frontoira eta 
nahiko irristakorra baitzengoen 
zorua. Lehenengo txapeldunak 
Joseba Baez eta Jose Luis Tabar 
izan genituen Egoitz Amantegi 
eta Jon Landabururen  aurka.

TANTOZ TANTO AURRERA
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 Urteroko ohitura bezala pi-
lotari omendua David Arozena 
izan genuen, nahiz eskuz ez 
jokatu, paleta goma txapel asko 
jantzi ditu bere buruan eta.

Esan baita, aurtengo den-
boraldian gure pilotari gazte-
txoenen gorakada egon dela 
nahiz eta txapelketarik ez iraba-
zi. Dena den, final erdietara eta 
final batzuk jokatzea lortu dute. 
Benjaminetan Iñaki Urruzolak 
Zizur-eko 4terdiko txapelketan 
final erdietara iristea lortu zuen, 
eta bikote moduan Iñaki Urru-
zola eta Unai Albeniz nahiko 
urte polita egiten ari dira parte 
hartzen ari diren txapelketetan. 

Alebin mailan Eñaut Izeta Li-
zarragako San Miguel taldeak 
antolatzen duen 4terdiko txape-
lketan finala jokatu zuen nahiz 
ez irabazi, oso partidu gogorra 
jokatu zuelarik.

Udaberri 4terdiko probintzia-
lean txapela lortu zuen Mikel 
Insausti 22-20 irabaziz Sukia 
tolosarrari.

Bestalde probintzialean txa-
peldun geratu dira “nagusi 3. 

mailan” Harri Loidi eta Iban Jau-
regi nahiz eta txapelketa osoa 
Mikel Insaustik jokatu duen. 
Ezin izan zuen finala jokatu es-
kuen arazoengatik.

Iban Jauregi Euskadiko txa-
pelduna dugu berriro ere eskuz 
banaka 22 azpikoetan. Finala 
Txukun Lakua bailarako fron-
toian jokatu zen.

Udaran jokatzen den Donos-
tiako Alde Zaharreko Euskal 
Jaiak txapelketan ere lortu zen 
txapela Jubenil mailan. Añorga 
taldeko Imanol Maiza II eta Au-
rrera Saiaz taldeko Jon Eluston-
dok bikotea osatu zuten Nafa-
rren aurka.

Nafarroko Gartzaron baila-
ran jokatutako txapelketan azpi 
txapeldun geratu dira baita Mai-
za II eta Jauregi II Jubenil mai-
lan.

FESTEI BEGIRA

Aurten LVIII. Jolas Etxea 
txapelketa ospatzen ari gara 
eta esan beharra dago oso mai-
la polita izaten ari dela. Urtero 

bezala, festetan jokatuko dira 
uztailaren 22an txapelketaren 
finalak.

VIII. Txikien Jolas Etxea 
txapelketaren finalak uztaila-
ren 15ean izango dira eta exi-
bizio partidak uztailaren 13an 
arratsaldez jokatuko dira.

Joan zitzaigun Evaristo Ayes-
taranen omenez, aurten Elite 
mailako txapelketari bere izena 
eman diogu eta beraz, I. Eva-
risto Ayestaran Sariaren fina-
la uztailaren 22an Jolas Etxea 
Txapelketa bukatu eta segituan 
izango da.

Bukatzeko, festen progra-
mazio barruan sartu da aur-
ten partida ikusgarri eta berezi 
bat. Lehenik Juregi neurtuko da 
Loidiren aurka eskuz esku, eta 
gero Goñi II-Fernandez biko-
tea Urmeneta-Eulateren aurka 
neurtuko da ikusgarria izango 
den partidan 
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KOADRILA EDERRA

  Aurtengo helburua hilabete-
ro irteeraren bat antolatzea eta 
talde tinko bat osatzea izan da, 
eta gure ustez helburua bete 
da.

 Irailean Pirineotan izan gi-
nen, Aspe, Llena de la Gargan-
ta eta Llena del Bozo igotzen. 
Urrian berriz Aralar aldera Joan 
ginen eta Pardarri mendia igo 
genuen. Azaroan Iribastik Mikel 
Deunaren Santutegira Joan gi-
nen. Abenduan berriz, Peru-
renatik Aritxulegira ibilbidea 
egin genuen, babarrun jana 
eta guzti. Urtarrilean Herniora. 
Otsailean Txindoki igo genuen 
Amezketatik. Martxoan Nafa-
rroako lurretara, Irantzutik itzu-

li bat egitera. Apirilean Baztan 
aldera Auza Tontorra igotzera. 
Maiatzan Beriain eta ekainan 
Belagua aldera joateko asmoa 
dugu Kartxela egitera.

 Irteeretatik aparte lizen-
tzien kudeaketaz ere ardura-
tzen gara. Aurten  federatu be-
rriak egin ditugula esan beharra 
daukagu.

 Lehen esan dugun bezala, 
badirudi talde bat badagoela 
gogo handiarekin, eta benetako 
giro aparta egoten da irteere-
tan.

Anima zaitezte!
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GEROZ ETA GORAGO

Erraldoien V. Topaketaren in-
guruan itxaropen asko eta han-
diak genituen, leku ezberdine-
tako bisitariak baikenituen. 

Goizuetako eta Irrintzi 
konpartsetako ohiko bisitari, 
hasieratik gurekin dabiltza to-
paketan. Aurtengoan ere, Le-
gazpi, Oiartzun eta Berriozarko 
lagunak izan ditugu. Gure lu-
rraldean dauden erraldoi ezber-
dinen erakusketa izugarria da 
eta baita toki berean erraldoiak 
mugitzeko era desberdinak 
ikusteko aukera izan dugu.

Pena izan zen eguraldiagatik 
desfilea bertan behera utzi be-
har izana, behintzat ERREKAL-
DE eta ATOTXA-ERREKA elkar-
teko gure lagunek goizaren zati 
bat animatu ziguten, urtero bo-
londres moduan prestatzen diz-
kiguten pintxoekin. Mila esker 
lagunak. 

Bestalde, azken hamabi hi-
labeteetan eginiko irtenaldiak 
azpimarratu behar ditugu. Ore-
retako festetan hasi genituen 
parte hartzeak, non gure buru-
handiek sorpresa eman zuten 
haurren atzetik eginiko korrika 
saioekin. Gaur egun oraindik 
baten batek gogoan izango du 
hartutako sustoa. 

Irailaren 4ean Berriozarren 
egun bero bat igaro genuen, be-
raiek egindako bisitaren truke. 
Azkenik aurten ere Legazpira 
bueltatu gara. 

ZAHARBERRITZE LANAK

Oso kontentu gaude erraldoi 
zaharren zaharberritzearekin. 
Iaz aurkeztu genituen buru za-
harberrituak, baina aurten es-
truktura berriak eta jantzi be-
rriak egin ditugu. 

Era berezi batean esker-
tu behar ditugu Gure Kabiako 
emakumeak. Arropa erraldoi 
hauek josteko orduan erakutsi 
duten abilezia eta jostun eza-
guera guztiak jarri dituztelako 
mahai gainean. 

Azkenik eta urteroko legez, 
konpartsa honetan parte hartu 
nahi duzuen guztiak bertan par-
te hartzera animatzen zaituz-
tegu, laguntzaile moduan bada 
ere, ateak zabal zabalik dituzue. 

Eskerrak beste urte batez 
erraldoiak daramatzazuen guz-
tiei, buruhandiei eta nola ez 
trikitilari eta txistulariei. Zuek 
gabe ezinezkoa izango li-tzate-
ke hau guztia!

2323

hartutako sustoa. ke hau guztia!
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URTE OPAROA

“Zenbat gera? Lau? Bat? 
Hiru, bost, zazpi?” zioen Beni-
tok. Eta gu? Zenbat gara? Nort-
zuk gara? Edo nortzuk izan nahi 
dugu? Galdera asko eta eran-
tzun gutxi. Baina gauza bat argi 
dago: bagarela. Eta beste behin 
ere horretan jarraitzen dugu, 
“izaten” alegia.

Ez dakigu noraino helduko 
garen, baina zuen bultzadei 
esker, aurrera darraigu. Tinko. 
Dudarik gabe.

Aurreko urtean “Herriak jen-
dea behar du, eta Kulturak Zu 
behar zaitu” idatzi nuen. Eske-
rrik asko, inoiz baino gehiago 
gara eta. 

Horren erakusle da ondoren-
go lerroetan irakurri ahal izango 
duzun aurtengo Kulturako uzta 
ezin hobea:

FESTAK 2011

Festa ezin hobeak izan zi-
ren aurreko urtekoak. Boiseko 
lagunek giro ederra jarri zuten 
hasieratik, Amumak Ezetz esan 
arren. Jubilatuak gaztetu ziren 
egun batez bada ere, eta Ze-
mentonek sardina usain artean 
zipriztindu gintuen jai giroz. 
Umeek alaitu ziguten ostirala, 
eta “pelikulero” guztiek egin zu-
ten Egan añorgako frontoian. 
Bakailaoak gozotu zitzaizkigun 
aurresku artean, lau arinek 
mutu utzi ziguten eta Ze Esatek 
esan genuen presoen alde, ze-
zenak su hartzen zuen bitar-
tean. Erraldoiak txiki geratu 
ziren Jolas Etxearaino iristen zi-
ren pilotakadei begira, eta gita-
rraren soinupean leundu ginen 
zortziko handian. Paellako gan-
ba bihurtu ginen kresta erral-
doizko orkestra miresgarriekin. 
Eta labezomorro bihurtu ginen 
azkenik Añorgako banderak be-
hera egiten zuen bitartean. 
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GERRA ZIBILAREN 75. UR-
TEURRENA

Irailaren 13an izan zen zita. 
Duela 75 urte sartu ziren nazio-
nalak Donostian eta hitzaldi pare 
bat antolatu genituen Añorgan. 
Iñaki Egañak Oriamendiko go-
torlekuan eskaini zuen hitzaldia 
1936tik gaur arterainoko ibilbi-
dea eginaz, eta Aitor Azurkik 
Gerra bizi izan zuen Marcelo 
Usabiaga ekarri zuen “Maizales 
bajo la lluvia” liburuaz mintza-
tzeko.

Omenaldi xume baina tinkoa 
izan nahi zuenak itxura polita 
hartu zuen eta gustora egon zi-
ren bertaratutakoak.

GABONAK

Gabon ederrak izan dira aur-
tengoak. Santo Tomasekin hasi 
ziren abenduaren 21ean. Gazte 
Asanbladako kideek festa pare-
gabea antolatu zuten añorgatar 
guztientzat. Taloak egiteko ikas-
taroa, musika ederra, eta sagar-
do zein txistorra goxoa, noski. 
Ez ziren gutxi izan añorgako gi-

roa amaituta Alde Zaharrerako 
bidea hartu zutenak, parranda 
han amaitzeko asmoarekin.

Abenduaren 24a ere iritsi 
zen añorgara eta ugari izan zi-
ren baserriz baserri ibili zirenak 
ikazgilearen ohorezko kantak 
hedatuz. Aurten gainera Olen-
tzero bera inguratu zen auzora 
umeen kartak jasotzeko prest. 
Ez ziren asko izan bertaratu zi-
renak, baina 2012an ere eto-
rriko zaigu añorgara.

Gabonak Zuretzat progra-
maren barruan izan genituen 
txikitxoenentzat joko, tailer eta 
ipuin kontalaria ere. 100 bat 
izan ziren etorri ziren haurrak 
eta beste behin “piñata jokoa” 
izan zen gehien gustatu zi-
tzaiena. Arratsaldea txokolata-
da gozo batez amaitu zen.

Gabonen programazioaren 
barruan, eta Museum Cemento 
Rezolaren laguntzaz Euskal jan-
tziei buruzko hitzaldi bat izan 
genuen gurean. “Atondu” zuen 
izena ekimenak eta  20 bat la-
gun bildu ziren hitzaldiaz gozatu 
eta ikasteko. 

XABIER AMURIZAREN HITZALDIA

Bertso eskolak antolatuta 
Xabier Amuriza ekarri genuen 
Añorgara apirilean. Apaiz izan 
zen garaitik hasi, eta gaur egu-
nera arte bizitako hainbat pa-
sarte kontatu zizkigun. Tartean 
pare bat bertso sorta kanta-
tu genituen denon artean, eta 
bukatzeko Jolas Etxean afaldu 
genuen elkarrekin. Afariko hi-
tzaldia ere oso polita izan zen, 
sagardoaren laguntzaz bertara-
tu zirenek ere konpartitu baitzi-
tuzten bibentziak Amuriza han-
diarekin.

OLATU TALKA

Donostiak 2016rako eskura-
tu duen kulturaren hiritartasuna 
aitzakia hartuta, maiatzaren 
18tik 20ra ospatu zen Olatu Tal-
kan hartu genuen parte. Ekimen 
ugari eta orotarikoak izan ziren 
Donostian barrena, eta Añor-
gan bertsolaritzari eman genion 
protagonismoa. Bertso eskolako 
kideek binaka prestatu zituz-
ten bertso paperak, eta Ixaak 
Arrutiren (Mendeku Itxua mu-
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sika taldea) eta Eneko Sierraren 
saxoaren laguntzaz kantatu zi-
tuzten bertsook, beteta zegoen 
Jolas Etxeako jangela nagusian. 
Luxuzko gonbidatuak izan zi-
ren kulturaren olatua tsunami 
bihurtu zutenak: Jon eta Alaia 
Martin, Unai eta Beñat Gaztelu-
mendi, eta Jokin Labayen izan 
ziren afari goxoari segida itzela 
eman ziotenak.

ANTZERKI ETA MUSIKA ASTEA

Maiatza bukaera izan zen 
arte eszenikoen ordua. Poltsiko 
antzerkiarekin hasi zen dena, 
Txiki eta Saioaren “Ispilua” an-
tzezlanaz gozatzeko aukera izan 
genuelarik Jolas Etxeako jange-
la handian. Ez zen aulki hutsik 
geratu eta bukaerako txalo za-
parrada izugarria izan zen.

Hurrengo egunean, ekaina-
ren 2an izan genuen Añorgako 
Antzerki Taldekoak ikusteko 
aukera, eta ez zuen jende askok 
galdu, Antxon Ayestaran Kultur 
Etxea topera baitzegoen. Asier 
Sotak zuzendutako taldearen 
lana ikusgarria izan zen eta 

gustura irten ziren bertan egon-
dakoak.

Ekainaren lehen astean berriz 
ikastolako haurrek hartu zuten 
protagonismoa, Kultur Etxean 7 
antzezlan erakutsi baitzituzten. 
Astelehenetik asteazkenera 400 
lagun baino gehiagok gozatu zi-
tuzten 7 eta 12 urte bitartekoek 
eskainitako antzezlanak. Buka-
tzeko, ekainaren 8an musika 
emanaldia eskaini zuten hau-
rrek: gitarra, pianoa, trikitixa, 
panderoa, ahots alaiak, dantza 
eta umorea izan ziren eguneko 
protagonistak.

ERROMERIA AMASSORRAIN 
GAINEAN

Bi urtez depositora joan gabe 
eta aurten, Gazte Asanbla-
dakoek berreskuratu dute Erro-
meria ederra. Ekainaren 17an 
egon ziren Amassorrain gainen 
eta giro apartan pasa zuten 
eguna.

ARGIA DOKUMENTALAK

Azken hilabeteetan egin ez 
bada ere, hileko lehen ostegu-
nean proiektatu da euskaraz-
ko dokumental bat Museum 
Cemento Rezolan. Jende gutxi 
agertu den arren, fidelak izan 
dira dokumentalez gozatu dute-
nak eta Museumeko esposaketa 
erraldoia amaitzean berresku-
ratuko da hileroko plana. Bidaia 
Intimoak, Lucio, Oroitarria eta 
Haizea eta Sustraiak izan dira 
proiektatu diren dokumentalak.

BERTSO ESKOLA

Bigarren urtea bete du aur-
tengoan Bertso Eskolak. Au-
rreko urtean talde majoa sortu 
bazen, aurtengoan gehiago izan 
dira izena eman dutenak. Ai-
patzekoa da gainera, futbolean 
ezaguna den Bossman legea 
aplikatu dutela, eta “atzerrita-
rrak” fitxatu dituztela Eskolan, 
hala nola, Ibaeta aldeko bi fitxa-
je, eta Egiako neska bat. Baina 
Añorgako Bertso Eskolaren fi-
txaketa politika ez da atzerri-
tarrez soilik hornitzen, harrobia 
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ere lantzen baita. Aurtengoan 
Mintxo eta Esnaola fitxatu ditu-
gu, “golak” besterik sartzen ez 
dakizkiten aurrelari finak.

Dinamikari erreparatuz, Gaz-
telumendi anaiak ditugu en-
trenadore lanetan, eta “dupla” 
ikusgarria osatzen dutela esan 
daiteke. Bien artean lantzen 
dituzte entrenamenduak eta 
bakoitzaren gaitasunari erre-
paratuz, norbanakoaren zukua 
ateratzen iaioak dira. Aurtengo 
objektiboen artean Olatu Talka 
zuten, eta maiatzaren 20rako 
forman jarri zituzten bertsola-
riak. 

Hurrengo ikasturteari begira, 
abenduan jokatuko den Donos-
tiako Herria elkarteko txape-
lketarako prestatu nahi dituzte 
bertsolariak. Abenduaren 24an, 
Donostiako Herria Tabernan 
jokatuko da finala, eta ahalik 
eta añorgatar gehien sartzea 
dute helburu.

AÑORGAKO ANTZERKI TALDEA

“Ikusgarria”. “Landutako lana 
da dudarik gabe”. “Nongoak dira 
fenomeno hauek?”.

Goialdean irakurri dituzuen 3 
esaldiak izebergaren punta bai-
no ez dira. Lasarten emandako 
emanaldian entzundakoak dira, 

eta asko eta ondo hitz egiten 
dute aurten antzerki eskolan 
egindako lanaz.

Urrian hasi ziren antzerkia bi-
garren urtez lantzen, eta aurre-
ko urtean asko baziren, aurten-
goan ez dira hain kopuru onera 
iritsi. Azkenean 8 izan dira ant-
zerkia landuz gozatu dutenak. 

Irakasle lanetan Asier Sota 
izan da bigarrenez, eta talde 
honekin konplizitate maila han-
dia duela esan digu. Ez da hitz 
soiletan geratu komentarioa, 
benetan ikusgarria izan da be-
raiekin prestatu duen lana.

Lasarteko “Antzerki Astean” 
estreinatu zuten aurtengo ant-
zezlana eta sekulako arrakasta 
lortu zuten. Bigarren emanal-
dia gure antzez toki ederrean 
erakutsi zuten Añorgan egiten 
den antzerki astean, eta berta-
tik beste hirugarren emanaldi 
bat lortu zuten, Dokan hain zu-
zen. Antiguako San Juan festen 
programa barruan sartu zuten 
ekainaren 21ean eskaini zuten 
emanaldian.

Hitz goxoak besterik ez dira 
iritsi talde honen inguruan, eta 
hurrengo urtean lanketa zai-
lagoari ekingo diotela adierazi 
digu Asier Sota irakasleak. Bere 
hitzetan “nik buruan dudana 
antzezteko gai den taldearekin 

egin dut topo, eta datorren ur-
tean lanketa sakonagoa egin 
nahi nuke”, esan digu.

Zorionak eta segi aurrera!

OBABAKO TESTIGUAK

Irakurtzeko zaletasunak gora 
egin du eta horregatik sortu 
genuen otsaila partean Irakur-
le Taldea, Obabako Testiguen 
izenpean. Bideo txiki bat egin 
genuen promozio lanak egite-
ko eta arrakastatsua izan zen 
deialdia. Hilabetero biltzen gara 
Jolas Etxeako Jangela txikian 
irakurritako liburuez kafe eta 
pasten artean eztabaidatzeko. 
Kafkaren “Metamorfosia”, Gal-
farsororen “Subordinazioaren 
Kontra” eta Joxean Agirreren 
“Zwei Frauen (Bi ahizpa)” izan 
dira orain arte irakurritakoak. 
Joxean Agirre izan genuen li-
buruaz hitz egiten ekainaren 
28an eta ekimen berri honi ja-
rraipena emango diogu uda 
pasa ahala. 

AKULTURA.COM SAREAN DA

Añorga Kultura ekimena jarri 
genuen martxan 2011 amaie-
ran. Horretarako blog bat sor-
tu eta Añorgatarrei informazio 
zabala eskaintzen hasi ginen. 
Bertan, Añorgan burutzen diren 
ekimenen berri ematen dugu 
batez ere, baina añorgatarron-
tzat interesgarriak suertatu da-
kizkigukeen ekimenen berri ere 
ematen da. Gainera, foro txiki 
bat sortu genuen eztabaida-
rako, eta lehen fruituak eman 
ditu, Obabako Testiguak ekime-
na bertatik atera baitzen. Añor-
gan egiten den kulturaren berri 
edukitzeko www.akultura.com 
web orria bisitatzea ezinbeste-
koa izango da hemendik aurre-
ra.
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OINKARI ETA AMUMA SAYS NO 

Bisita bereziarekin hasi geni-
tuen 2011ko Karmengo festak: 
Boiseko Oinkariko lagunek Eus-
kal Herrira astebeteko bidaia 
egin baitzuten. Egunero egin 
zituzten emanaldiak, eta gure 
jaietako lehenengo asteburuan 
etorri ziren Añorgara. Larunba-
tarekin, Oinkariko dantzari ba-
tzuek osatzen duten Amuma 
Says No erromeria-taldearekin 
festa egin genuen ordu txikiak 
arte, eta, hurrengo egunean, 
Jubilatuen egunean, emanaldi 
handia egin genuen Oinkarikoek 
eta Arkaitzeko dantzariek. 

1995ean Boiseko Jaialdin 
egon ginenetik harreman eten-
gabea dugu Oinkarikoekin, eta, 
orokorrean, diasporarekin. Oin-
kariko zenbait dantzari gurean 
izan dira trebatzen, eta Arkai-

tzeko dantzariak ere joan izan 
dira itsasoaren beste aldera 
dantzak irakastera. Harreman 
horrekin segituz, gure talde-
ko zuzendaria, Gari Otamendi, 
Boisen arituko da uztailean as-
tebeteko ikastaroa ematen.

BETERANOEN LARRAIN- DANTZA

Iazko ikasturtean dantzari 
ohiez osatutako talde bat aritu 
zen entseguak egiten. Dantza-
taldea utzi eta urte gutxira, ha-
rrak barruak jan, eta ikasitakoak 
gogoratzeari ekin zioten hilabe-
teko azken ostiraletan egiten 
zituzten saioetan. Jubilatuen 
egunean egindako emanaldian 
dantzatu zuten Larrain-dantza, 
txukun egin ere, dantzaria be-
tiko baita dantzari.

DANTZARI TXIKIEN AURRESKUA 
DONOSTIAKO KONSTITUZIO 
PLAZAN

Donostiako Udaleko txistu-
larien ekimenez eta Donostiako 
Udalak antolatuta, haurren es-
ku-dantzan edo soka-dantzan 
hartu zuten parte Arkaitzeko 
dantzari txikiek. Hasierako as-
moa zen Santo Tomas aurreko 
asteburuan egitea, baina egu-
raldi txarrarengatik ezin izan 
zen egin. Beste behin ere atze-
ratu zen, eta, azkenean, otsai-
leko igande goiz oso hotz bati 
aurre eginez, fin aritu ziren 
dantzan, Donostiako Kresala 
eta Eskola taldeetako haurrekin 
batera. Urtero egitea da asmoa; 
aukera ederra txikienek plazan 
dantzatzen ikasteko.
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MASKARADAK SAN TELMO
MUSEOAN

Haurrentzako zenbait tailer 
antolatzen ari da, berritu ondo-
ren iaz inauguratu zenetik, San 
Telmo Museoa. Euskal Herriko 
tradiziozko jantziei eskainitako 
areto bat dago han, eta hau-
rrentzako tailer bat antolatzeko 
enkargua jaso genuen, Maska-
radak gaitzat hartuta. Hasteko, 
zenbait dantza egin genituen. 
Noski, aho zabalik geratu ziren 
haurrak, Godalet-dantzan dan-
tzariak baso gainera salto egiten 
ikusita. Ondoren, zenbait esku-
lan prestatu genituen, bertaratu 
ziren haurrek egiteko. Dantzaldi 
ederra izan zen, neguko entse-
gu luzeetan ikasitakoak jende 
aurrean erakusteko balio izan 
baitzigun, eta, gainera, larunbat 
hartako ETBko informatiboa itxi 
zuten gure dantzariekin hartu-
tako irudiekin.

DANTZAREN ALDEKO
ADIERAZPENA, BIHARAMUNEKO 
SOKA-DANTZA ETA
DANTZAN.COM-EN ITXIERA

Apirilean aparteko gertaera 
batean hartu genuen parte. Ei-
barko Kezka dantza-taldearen 
ekimenez, Euskal Herriko dan-
tza munduko eragile gehienak 
bildu dituen hitzarmen bat si-
natu genuen Arkaitz taldekoek. 
Euskal Herriko dantza tradizio-
nalaren ondare izaera aitortzea 
da adierazpenaren oinarri na-
gusia, eta hori zaintzeko ardura 
gizarte osoarekin partekatzea. 
Euskal Herriko dantzari, dan-
tzazale, ikertzaile, irakasle, mu-
sikari eta eragile ugarirekin ba-
tera sinatu genuen Dantzaren 
aldeko adierazpena, besteak 
beste: Iñaki Goirizelaia (EHUko 
errektorea eta Mungiako dan-
tza-taldeko zuzendaria), Juan 
Antonio Urbeltz, Oier Araola-
za, Euskal Herriko Dantzarien 
Biltzarra, Joseba Tapia, Kepa 
Junkera, Claude Iruretagoyena, 
Ikerfolk, Filipe Oihanburu, Jose 

Inazio Ansorena... eta abar oso 
luze bat. Segidan, egin genuen 
Biharamuneko soka-dantza, 
guztiek batera, bakoitzaren 
ikuspuntua zabaldu, adostasun 
puntuei eutsi eta elkarrekin au-
rrera egiteko.

Lorpen handi horren beste 
aldean, ordea, gertakari ilun bat 
izan genuen: 2011rekin batera 
itxi zen dantzan.com webgu-
nea, Euskal Herriko dantzarien 
komunitatearen kohesiorako 
ezinbesteko bilgunea. Bizi du-
gun krisiaren eragin zuzena izan 
zen, inondik ere. Arkaitzeko 
dantzariok modu aktiboan ari 
gara dantzan.com biziberritze-
ko Euskal Herri osoan lanean ari 
den taldearekin.

Bide luzea dago oraindik ere 
euskal dantzaren eta, oroko-
rrean, kulturgintzaren espa-
rruan egiteko. Añorgako dan-
tzariak mundu horren zati gara, 
eta arduratuta baina baikor be-
giratzen dugu aurrera.

BADATOR UDA...

Eta udarekin batera iritsiko 
dira Karmengo Amaren festak. 
Aurten egingo ditugun emanal-
diak prestatzen ari gara buru-
belarri. Ziurrenik lerro hauek 
irakurtzen ari zaren bitartean 
ari gara dantzan. Iaz baino 
emanaldi gutxiago egin ditugu, 
baina sukaldeko lana ez dugu 
alde batera utzi. Txikienak go-
gor aritu dira lanean, eta os-
tegunetako helduen ikastaroa 
ondo finkatuta dago.

Dantza errepertorioa heda-
tzen eta ikasitakoak zorrozten 
aritu gara helduen taldean. Ju-
bilatuen egunean egingo dugu 
emanaldia landutakoekin. 
Arkaitzekook behin baino ge-
hiagotan egin ditugun dantzak 
dira; ez ordea, dantzariak, asko 
lehen aldiz ariko da jendaurrean 
dantzan. Oharkabean pasa li-
tezkeen erronka txikiak dira, 
baina gure ondarearen trans-
misiorako ezinbestekoak. Kar-
men egunean jarraituko dugu 
Ezpata-dantzaren eta Brokel-
dantzaren zikloarekin dantzan. 
Urtero bezala.



30

AKKE
FESTAK

FESTAK 2011
ZEMENTON KASPAROVEN KONTRA

Jolas Etxea Txiki pilota txa-
pelketaren finaletan ezagutu 
zintudan, San Migel bat eda-
ten. Akaso ni ere halaxe egongo 
nintzen, baina maitasuna xakea 
bezalakoa dela pentsatu nuen, 
eta zure hatzak sentitu nituen 
nire bihotza peoi txiki baten 
moduan mugitzen. Erraldoi eta 
buruhandiek despistatuta ha-
rrapatu ninduten, Jolas Etxeko 
balkoian zure aurpegidun ban-
dera bat zintzilikatu bainuen uz-
tailaren 9an. “Amuma Says No” 
kantatu zidaten Boiseko eus-
kaldunek. Zuk era hala esango 
zenidan, auskalo, garagardo ge-
hiegi edan nituen xakeko taula 
ikusteko.

“Añorgatarrak” dokumenta-
laren emanaldian eskua sorbal-
dan jarri nizunean ezetz esan 
zenidan, meza nagusira joan 
behar zenuela zure amonare-
kin. Nik gustura gonbidatuko 
zintudan jubilatuen adiskide-
tasun bazkarira. Baina alferrik 
zen; arratsaldean Añorgako 
dantzariei begira harrapatu 
zintudan, niri kasurik ere egin 
gabe. Nire sabeleko tximeletek 
ezpata-dantza bat egin zidaten 
barruan. 

Biharamunean pentsatu 
nuen ezetz, maitasuna sardina 
zahar bat besterik ez dela, uki-
tzen duen guztian usaina uzten 
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duena. Begiak malkotan busti 
zitzaizkizun Zementon sokatik 
behera iritsi zenean eta barre 
egin zenuen radarraren hiletan. 
Akaso ni izango nintzen azka-
rregi zihoana, ez dakit, baina 
karaokean nirekin batera Dragoi 
Bolako abestia kantatu zenue-
nean peoia baino zerbait gehia-
go izan nintekeela otu zitzaidan. 
Badakizu, maitasuna beti izan 
da umeentzako jolas bat; mozo-
rro jaialdi bat. Xabier Saldiasen 
bibotea bezain txukun agertu 
nintzen zikirora, baina pelikula 
ez zen nik nahi bezala bukatu, 
kale-garbitzaileekin batera des-
agertu baitzinen txosnatik. Nik 
hantxe jarraitu nuen, nire aho-
zapore gazia bakailaoz goxatu 
nahian. Nire gurasoen musu-
zapiak bustitzeko moduko au-
rresku tradizional bat dantzatu 
nizun, baina ez dakit, akaso mo-
derno xamarra izango zara, UK-
Bill taldearen kontzertua hasi 
arte ez zinelako berriz agertu. 
Arrabotsen eskutik heldu nahi 

izan nizun eta Jokini begira “ze 
esatek” galdetu zidan bezperan 
galdu zenuen ahotsak.

Igandean Jainkoak deskan-
tsua hartu zuela irakatsi zidan 
On Imanolek, eta zure defentsek 
ere halaxe egingo zutela pentsa-
tu nuen, bolo bat bezala botako 
nuela zure bihotza. Bertso-saio 
musikatuan zure ondoan eseri 
nintzen eta ea Kuadrilen Egu-
nean nirekin dantzatuko zenuen 
galdetu nizun. “The answer, my 
friend, is blowing in the wind”. 

Halaxe joan nintzen, nire 
traje onenez beztiturik, pae-
lla prestatzera. Alegia; aurreko 
egunetako kalimotxo, garagar-
do, kubata, bakailao eta izer-
dia nahastutako blusa urdin 
batekin. Ordago handira jo eta 
musean nire bikote izateko es-
katu nizun sagardoak itsuturik. 
Ez dakit zenbatgarrenean bota 
gintuzten kalera, akaso jokatu 
ere ez genuen egingo, auska-

lo, agian ezagutu ere ez zintu-
dan egingo, jaietan behe lainoa 
sortzen zait buruan. Kontua da 
“Orkresta” Pablo Milanes bai-
no erromantikoagoa iruditu zi-
tzaidala, baina zurekin ahaztua 
nengoela jada, inguruarekin 
maitemindu nintzela, gure por-
lanezko mundu zati eder ho-
nekin. Akaso horregatik egingo 
nuen dardara Unsain Anaietan 
lurrean labezomorroarena egi-
ten ari ginela zure eskua bizka-
rrean sentitu eta “Xake Mate” 
esan zenidanean.
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AMASSORRAIN IKASTOLA
AUZOKO ERAKUNDEAK

HAURRAK BERTSOLARI
Bertsolaritzan Jokin Laba-

yen eduki dugu irakasle.

Bi astetik behin ostira-
lero etorri ohi da. Bertsoak 

egiten asko ikasi dugu eta gai-
nera gogoz aritu gara.

Azkeneko asteetan bertso 
jaialdi bat eduki genuen “Bertso 
Meta” izenekoa. Bertso jaialdia 
Donostiako  Antzoki Zaharrean 
izan zen. Batzuk oso urduri zeu-
den baina kantatzen hasitakoan 
urduritasuna pasa zitzaien.

Oso ondo pasa dugu urtean 
zehar berarekin, eta espero 
dugu hurrengo urtean berriro 
gurekin izatea.

AUPA BERTSOLARITZA!!!!!!!!

2012ko ekainaren 14ean Eus-
kadiko Orkestra Sinfonikoaren 
ensaio bat ikustera joan ginen 
Kursaalera.

Kontzertuak ordu bete iraun 
zuen eta 60 hamarkadako West 
Side Story pelikularen musika 
entzuteko aukera izan genuen.

Instrumentu guztiak ikusi eta 
entzun genituen.

OSO ONDO PASA GENUEN!!! 



35

CEMENTOS REZOLA
AUZOKO ERAKUNDEAK

AMASORRAIN
HARROBIAREN BIRGAIKETA

Pasa den Apirilak 24ean, 
Zuhaitz Egun berezi bat 
ospatu genuen. Duela ha-
mar urte baino gehiago-

tik, FYM-ek Zuhaitz Eguna os-
patzeko ohitura dauka inguruko 
haurrekin zuhaitz landaketa bat 
eginez.

Aurtengoan, landaketa Ama-
sorraingo harrobian egin da. 
Harrobi hau birgaitu berria izan 
da ondorengoen laguntzarekin: 

UTE Añorgalde,  Construcciones 
Mariezkurrena , EKOS inguru-
men zuzendaritzapean eta Vive-
ros Perica landareen hornitzaile 
bezala.

Egun berezi honetako par-
taideak Amassorrain Ikasto-
lako Guraso Elkarteak egindako 
deialdiari erantzuna eman  zio-
ten guraso eta haurrak izan zi-
ren.

Zuhaitz egunari hasiera ema-
teko, Museum Cementos Rezo-
lan Aitor Tobarek, EKOS enpre-
sako teknikariak, hitzaldi bat 
eman zuen. Izan ere Andoain-
go enpresa honek zuzendu ditu 
ingurumena birgaitzeko behar 
izan diren ekintza guztiak, hala 
nola, landare eta zuhaitzak 
aukeratzea eta txori, harrapa-
ri eta saguzarrentzako habiak 
jartzea.

Hitzaldia amaitu ondoren 
partaideak landaketa egiteko 
gunera hurbildu ziren ibilaldi txi-
ki baten ondoren. Bertan, hau-
rrek Viveros Perikako langileen 
laguntzarekin 21 zuhaitz landa-
tu zituzten, beraien artean, gaz-
tainondoak, haritzak, urkiak, li-
zarrak eta intxaurrondoak.

Lan gogor hau egin ondoren, 
harrobian bertan egindako ha-
maiketako batekin eguna buka-
tutzat eman zen.

FYM-etik berriz ere eskerrak 
eman nahi dizkiegu egun hortan 
parte hartu zuten haur guztiei, 
Amasorrain Ikastolako Gura-
so Elkarteari, UTE Añorgalde 
enpresa taldeari, Construccio-
nes Mariezcurrenari, EKOS-eko 
Aitor Tobari, Viveros Pericari, 
Museum Cementos Rezolari eta 
Juan Idiakezi (harrobiko ardura-
dun ohia), guztia ondo joateaz 
arduratu zelako.



36

MUSEUM CEMENTOS REZOLA
AUZOKO ERAKUNDEAK

ZEMENTUAREN 
GARRANTZIA

Añorgako Museum Cemen-
to Rezola, gure gizartean 
zementuak duen garran-
tzia ezagutzeko espazio-

ak,  2000. urtean  ateak ireki 
zituenetik 84.000 bisitari jaso 
ditu. 

Orduz geroztik museoaren 
helburua zentro kultural bizi bat 
izatea izan da, irekia eta par-
te hartzailea, bisitatzen duten 
pertsonen eta bere inguruaren 
aberastasun kulturala handi-
tuko duena. 

Ikasleentzat, haur taldeen-
tzat, eta helduentzat propo-
satzen diren ekimenen bidez, 
museoa Añorgako bizitza kultu-
ralean eragina izaten saiatzen 
da, tailer partehartzaile, elkar–
eragile, ludiko, eta batzuetan 
belaunaldi artekoekin.

 Museoko jarduerek gauza 
asko erakusten dizkigute: in-
dustria munduaren lehenaldia 
eta oraina, bizimoduen bilakae-
ra, arkitektura, ingeniaritza eta 
ingurumena. 

ERAKUSKETA: “MONEO – 
LOIOLAKO ERRIBERARAKO 
PARROKIA - IESU” 

2011ko Urriaren 4ean, Mu-
seum Cemento Rezolak, Rafael 
Moneo Arkitektoaren laguntza-
rekin, aldi baterako erakusketa 
hau inauguratu zuen. Izuga-
rrizko abantaila izan zen Añor-
garentzat horrelako Arkitekto 
baten presentziarekin konta-
tu ahal izatea. Rafael Moneok 
ederki aurkeztu zigun bere lana 
eta Juan Karlos Izagirre alka-
tearen presentzia ere aprobe-
txatu zuen Parrokia eta bere 
inguruaren nondik norakoak 
zehatz-mehatz azaltzeko.

Erakusketan, Argazki, 3D 
irudi, Plano eta Maketen bidez, 
Loiolako Erriberan dugun Parro-
kia primeran ezagutu ahal izan 
genuen, eta hala egin zuten 
museora gerturatu ziren guz-
tiek. Erakusketak 1320 bisita-
ri jaso zituen erakusgai egon 
zen 3 hilabeteetan, horregatik, 
ikusitako arrakastaren ostean, 
hilabete bat gehiago luzatzea 

erabaki genuen, eta beste 300 
bisitari gerturatu ziren.

ERAKUSKETA:  “ARTIFEX – 
INGENIARITZA ERROMATARRA 
ESPAINIAN”

Martxoaren 30ean Espai-
niako Ministeriotik ekarritako 
aldi baterako erakusketa hau 
inauguratu genuen Museoan.

Erromatarrek utzitako on-
dare tekniko izugarria erakutsi 
zigun, teknologiaren alorreko 
jakituria eta, bereziki, Hispa-
nian ingeniaritza zibilean jakitu-
ria horrek izandako aplikazioak 
erakutsiz.

Erakusketan ingeniaritza 
erromatarrak Hispanian egin zi-
tuen lan handietako asko ikusi 
ziren, eta teknikaren beste alor 
batzuetan garai hartan izandako 
berrikuntza eta aurrerapenak 
ere bai, horien artean meatza-
ritza eta metalgintza.
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Erakusketa hau aldi berean 
ikusi ahal izan zen bi Museotan: 
Donostiako Museum Cemento 
Rezolan eta Irungo Oiasso Erro-
matar Museoan.

Bi zentroek, bata eraikuntza 
tekniken bilakaerara eskainia 
eta bestea erromatar mundura 
eskainia, indarrak batu zituzten 
Gipuzkoara ekartzeko dagoene-
ko beste autonomia erkidego 
batzuetan ikusteko aukera izan 
duten erakusketa hau.

ERAKUSKETA:  
“AÑORGATARRAK”

Museoak GORGA-rekin eta 
Añorga Kultur eta Kirol Elkar-
tearekin elkarlanean, antzinako 
argazkien erakusketa hau anto-
latu du. Erakusketa udara guz-
tian zehar izango dugu ikusgai 
eta argazkiekin batera Añor-
gako Erraldoiak ere ikusi ahal 
izango ditugu, oraingo honetan 
guztiz berrituak.

ERAKUSKETA:  “KARRERA 
AMAIERAKO PROIEKTUAK”

Urtea amaitzeko Museum 
Cemento Rezolak Donostiako 
Arkitektura Goi Eskolarekin 
elkarlanean erakusketa hau an-
tolatuko du, 2009. urtean egin 
zuen modu berean. Honi esker, 
lizentziatu berri diren Arkitek-
toei beren lanak museo bateko 
erakusketa aretoan erakusteko 
aukera emango zaie.

2011-2012 ikasturteko Ka-
rrera Amaierako 6 proiektu ho-
berenak izango ditu erakusgai 
museoak.

EGUBERRIKO TAILERRAK.

Urtero bezala 2011-2012ko 
eguberrietan zehar tailerrak an-
tolatu genituen, eta Añorgako 
haur ugari gerturatu zineten gu-
rekin ondo pasatzera. 

Tailer hauetan eskulan ez-
berdinak egiten ditugu 7-8 egu-
netan zehar 6-12 urte bitarteko 
haurrekin. Añorgako haurrei 
ematen zaie abantaila tailer 
hauetan apuntatzeko eta beti, 
apuntatzeko lehenengo goizean 
zehar plaza guztiak betetzen di-
tuzte; eskerrik asko beraz zuen 
partaidetzagatik.

Jakin, urte honen amaieran 
ere antolatuko ditugula berriz 
Eguberriko Tailerrak eta espero 
zaituztegula berriro ere.

MILA ESKER AÑORGA ETA FESTA 
ONAK IZAN!!!!!!

MUSEUM CEMENTOS REZOLA
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IRAGANEKO
OROITZAPENAK

Aurtengoan gure artean 
oroitzapen gozoa utzi 
zuen eta guretzat garran-
tzitsua izan zen gauza bat 

ekarriko dugu gogora, parro-
kiako korua. 

Halaxe da, Añorgan izugarriz-
ko Parroki Korua izan genuen. 
Kronika batzuek diotenez, 20. 
Hamarkadan Manuel Arizmen-
dik jada osatu zuen koru bat ka-

pera zaharrean. Baina behin pa-
rrokia izendatu ostean, Juanito 
Altunaren zuzendaritzapean eta 
Floren Egizabal organo jotzaile 
izanik 12 abeslariek osatutako 
korua sortu zen. 

Urtebete beranduago beste 
sei ahots gehitu ziren eta bai-
ta nota altuak abesteko gai zi-
ren nerabeen koru bat ere. Gu-
txika parte hartzaile kopuruan 

gora joan ziren eta baita beren 
errepertorioan ere. Hau horre-
la, abesti erlijiosoez gain beste 
abestiak ere egin zituzten, eta 
1946. urtean “MAITENA” eta 
“MOLINOS DE VIENTO” obrak 
ere interpretatu zituzten. 

Urte luzez interpretazio ika-
ragarriak egin zituzten, batez 
ere jai erlijioso garrantzitsuene-
tan, eta gehienetan konpositore 
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handien obrak abestuz, besteak 
beste, Perosi, Goikoetxea, Ha-
ller, Valdes eta abarren obrak. 
Aste santuan ere Pasioaren 
kantu polifonikoa interpretatzen 
zuten. Guzti hau kronikek dio-
tenez eta inolako dudarik gabe, 
era desinteresatuan eta doan 
egiten zuten. 

Era anekdotiko batean, az-
pimarratu behar dugu 1955eko 
apirilaren 7an, Zine aretoan 
eginiko kontzertu sakroa eman 
zutela, pasioaren eszena bizidu-
nak interpretatzen ziren bitar-
tean. Jabier Expositok Jesusen 
paperean eginikoa aipagarria 
izan zela diote kronikek. 

1. ESZENA

Coenantibus ilis

......HALLER

Tantum ergo

......GOICOECHEA

Domine, non san dignus

......VICTORIA

O Salutaris

......BEETHOVEN

2. ESZENA

In monte Oliveti

.....MARTIN

Tristis est anima mea

.....MARTIN

Una hora

.....URTEAGA

Judas mercator

....VICTORIA

3. ESZENA

Popue meus

......PALESTRINA

Tenebre factae sunt

......VICTORIA

Ovos omnes

.....VICTORIA

Christus factus

..... GONZALEZ BASTIDA

Posible da agian izenen bat 
ahaztea, baina hauek dira izu-
garrizko koru hau osatzen zute-
nen izen abizenak:

Evaristo Ayestaran, Lucas 
Ganuza, Carmelo Urdangarin, 
Casimiro Aizpurua, José Irasue-
gui, Guillermo Ormazábal, San-
tos Amilibia, Tomás Marañón, 
Antton Altuna, Antton Ayesta-
rán, José Mª Bartos, Antonio 
Arizmendi, Manuel Acárate Itu-
rrioz, Manuel Azcárate Izeta, 
Fermín Altuna, Miguel Cortaja-
rena, Perico Urdangarín, Andrés 
Ugarte, Valentín Gómez, Arturo 
Zelarain, José Luis Pagola, Ti-
burcio Egaña, Manuel Arruti, 
José Manuel Iribar, Gabino Zu-
billaga, Juanito Cano, Jesús Mª 
Azcárate, Manolo Arnaiz, Iñaki 
Egaña, Jerónimo Izagirre, Jesús 
Mª Egizabal, Santi Setién, Luis 
Mª Oramzábal, Joaquín Murua, 
Jerónimo Lizardi, José Domingo 
Zelarain, Benjamín Gorostegi, 
Iñaki Egizabal, Joxepe Yurra-
mendi, Antonio Dabó, José An-
tonio Roda, Ezequiel Illarramen-
di, Luis Mª Galarraga, Vicente 
Mayo, Miguel Goldarazena, 
Agustín Urdangarín, Ramón az-
cárate, Pedro Mª Egizabal, Juan 
Cruz Altuna eta Floren Egizabal 
organo jotzailea.

Haietako batzuk oraindik ere 
ilusio hura bizirik mantentzen 
dute eta urtero Karmengo Ama-
ren egunean gurera hurbiltzen 
dira meza nagusian abestera. 

PARROKIA
AUZOKO ERAKUNDEAK
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GIRO EDERREAN
Badira hogeita hamar urte 

auzo honetako lagun ba-
tzuen ametsa gauzatu 
zutela (agian gure Errea-

laren garaipenak ospatzeko, ta-
malez gaur egun baino gehiago 
baitziren). Haien asmo eta go-
goa alde batetik eta hogeita ha-
mar urte luze horietan pertsona 
askoren inplikazio eta egindako 
lanaren etekina bestalde, gaur 
egun errealitate bizi bat izaten 
jarraitzen du berrogeita hama-
bost bazkideek osatzen duten 
Errekalde Elkartea. Bai batzor-
de taldea osatzen dugunon, bai 
bazkide guztion helburu nagu-
sia, elkartea denbora luzean bi-
zirik mantendu eta auzotarren-
tzat topa leku alaia izan dadila.

Aurtengo urtea badoa, lehe-
nik esan Elkarteko arduradun 
taldea aldatu ondoren, berria-
ren zuzendari Juanjo Lazkoz 
dugula eta Elkarteko ekintza 
nagusia, nola ez, mahai ingu-
ruan lagunen artean bazkari eta 
afari ederren dastatzea izaten 
da. Aipatu, aurten ere, Elkartea 
aurkeztuz Haur Danborrada Do-
nostiako festa egunean bertan 
izan genuela, Oskar, Martin eta 
beste hainbaten laguntzarekin. 
(Beren esanetan ez omen dago 
talderik Errekaldekoak bezain 
ondo jotzen duenik, horrela segi 
dezatela).

Lehen aipatu bezala, apirila-
ren hogeita bian ospatu genuen 

30. urteurrena. Bertan izan 
genituen beste Elkartetako or-
dezkariak, auzoko erakundeen 
ordezkariak eta gonbidatuak. 
Javi Bareak, bere laguntzai-
leen babesarekin, prestatutako 
bazkari eder bat jateko aukera 
izan genuen. Bazkalostean mus 
txapelketako irabazleei garaiku-
rrak, sariak eta txapelak bana-
tu zitzaizkien, eta kontu kontari 
eman genion bukaera egun alai 
eta atseginari.

Besterik gabe, auzotar guz-
tioi opa dizuegu Karmen festa-
rik ederrena giro onean ospatu 
dezazuela, elkarteko zuzendari 
taldearen izenean, eta hurrengo 
bat arte ondo izan.
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ZERO ZABOR BIDEAN 
PAUSOAK EMATEN

Hondakinen kudeake-
ta puri-purian dagoen 
gaia dugu Gipuzkoan eta 
azken urteetan hondaki-

nen kudeaketa jasangarri ba-
ten aldeko presio soziala ugari-
tu egin da gai honen inguruan 
sortutako herri mugimenduari 
esker. Honek, instituzio desber-
dinak mugiarazi eta zero zabor 
bidean neurri zehatzak har-
tzera bultzatu dituzte. Adibide 
garbia dugu Usurbil, Antzuola, 
Oiartzun eta Hernanin egiten 
den atez ateko bilketa non hon-
dakinak selektiboki bilduak di-
ren eta hauek murriztu eta be-
rrerabiltzeko pausoak ematen 
ari diren etengabe. Ezin ahaztu 
ere Gipuzkoako 50 herri ingu-
ruk hondakinak selektiboki bil-
tzeko sistemen bitartez %80tik 
gorako birziklatze portzentaiak 
lortzeko hartutako konpromi-
soa. Aipatutako erabaki hauek 
Gipuzkoa Zero zabor lurraldea 
bihurtzeko bidean hartu dira eta 
beraz, errauste-plantaren “be-
harra” ezerezean utzi dute.

Hala ere, badirudi zenbait 
alderdi politikok erraustegia 
eraikitzean tematuta dabiltza-
la eta zenbait komunikabideen 
laguntzaz izugarrizko kanpaina 
mediatikoa darabilte zero zabor 
bidean hartzen ari diren eraba-
ki oro oztopatu edo eragozteko. 
Honek Donostian ere badu bere 
islada eta udalak hondakinak 
murriztu, berrerabili eta bir-
ziklatzeko hartu beharreko neu-
rriak martxan jartzeko zailta-
sunak ditu oposizioko alderdien 
jarrera ertsiaren ondorioz.

Dena den, herri mugimen-
dutik ere hondakinak murriz-
tu, berrerabili eta birziklatzeko 
pausoak eman daitezkeela ja-
kitun, Añorgan zenbait ekimen 
jarri ditugu martxan norabi-
de horretan. Añorga Bizirik-ek 
(Añorgan ingurumenaz ardura-
tzen den taldea) auzoko zenbait 
taldeekin elkarlanean honako 
pauso hauek eman edo emango 
ditu ahalik eta hondakin gutxien 
sortu eta selektiboki jasotzeko:

-Ekainaren 8an, ostira-
la, Añorga Eguna ospatu zuen 
Añorga KKE-k eta bertan 450 la-
gunentzako afaria antolatu zen.
Afarian sortutako hondakinak 
selektiboki jaso eta honako datu 
hauek lortu genituen: 150kg 
materia organikoa (konposta 
bihurtzeko), 25kg ontzi arinak 
eta plastikoa, 5 kg kartoia eta 
papera, 25 kg errefusa, 12 bat 
beirazko ardo botila. Sagardo 
botilak berrerabiltzeko jaso zi-
ren. Beraz, pertsona bakoitze-
ko 56 gramo zabor sortu ziren. 
Esfortzu txiki batekin honelako 
emaitzak (%90a berrerabili-
birziklatzea) lor badaitezke 450 
pertsonako afari batean, ezin 
dugu zalantzan jarri gutako 
bakoitzaren etxean askoz erra-
zago egin dezakegula, hor bai, 
borondatea baldin badago. Be-
raz, utz ditzagun aitzakiak albo 
batera eta jar gaitezen hondaki-
nak beste modu batera kudea-
tze bidean.

-Añorgako festetan, Jai Ba-
tzordearekin elkarlanean, afari 
eta bazkari guztietan portze-

lanazko platerak, metalezko 
kubiertoak eta edalontzi berre-
rabilgarriak erabiliko dira hon-
dakin gutxiago sortzeko eta 
sortzen diren hondakinak selek-
tiboki banatuko dira, materia 
organikoa garbi jasotzeko. Gai-
nera, txosnetan edalontzi berre-
rabilgarriak erabiliko dira soilik.

Zero zabor bidean pausoak 
emateaz gain beharrezkoa da 
ere herri mugimendutik insti-
tuzioenganako presio soziala 
areagotzea behin betiko erraus-
te-planta alboratu eta kutsako-
rra ez den hondakinen ku-
deaketa jasangarri bat martxan 
jartzeko. 
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BETI GAZTE
Otro año más, llega la hora 

de hacer un pequeño ba-
lance de lo que ha sido 
la actividad de Gure Ka-

bia durante el curso que acaba 
de concluir. Un año, en el que 
las actividades realizadas por 
los integrantes de la asociación 
han aumentado, demostrando 
que año tras año vamos a más, 
en pos de ofrecer a los jubila-
dos del barrio alternativas para 
todos los gustos. Si ya el año 
pasado nos costó Dios y ayuda 
desglosar todos los proyectos 
que llevamos a cabo en estas 
pocas líneas, este año la tarea 
se presume complicada de igual 
forma. Gure Kabia sigue en for-
ma, y el futuro se nos presenta 
más que interesante. 

Para empezar, comenzare-
mos por realizar la crónica de 
uno de los días marcados en rojo 
en nuestro calendario, el Día del 
Jubilado del pasado año, que se 
celebró el 10 de julio de 2011. 
La jornada comenzó con la cele-
bración de una misa en recuerdo 
de los socios fallecidos durante 
el año. Al concluir la homilía, se 
ofreció un pequeño concierto 
del coro que fue el mejor modo 
de homenajear a los que ya no 
están entre nosotros, y después 
de dicha celebración se dio paso 
a la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria en el Museo 
del Cemento Rezola. Al final 
de dicha congregación, llegó la 
hora de rendir homenaje a los 
socios que en 2011 cumplían 80 

años, así pues,  los homenajea-
dos fueron Casimiro Aizpurua, 
Patxi Altuna, Joaquina Anza, 
Pedro Arruti, Juan Berasategui, 
Rafaela García, Mª Victoria Ga-
rin, Mª del Coro Iturriza y José 
Manterola. Tras la tradicional 
comida de hermandad, todos 
los asistentes pudieron disfrutar 
de la actuación de Arkaitz Dan-
tza Taldea, sin duda la mejor 
manera de concluir una jornada 
tan especial.

En cuanto a las actividades 
realizadas durante el año, en 
Gure Kabia no podemos estar 
más satisfechos, tanto en can-
tidad como en calidad. El traba-
jo de la Junta Directiva, unido a 
la buena voluntad de todos los 
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socios, ha hecho que la oferta 
que muestra nuestra asociación 
crezca y se consolide. Han con-
tinuado las jornadas de volun-
tariado en marchas reguladas 
–este año en Lasarte-, hemos 
participado en conferencias, he-
mos realizado diversas visitas 
a diferentes museos y exposi-
ciones como las del arquitecto 
Rafael Moneo o al museo San 
Telmo. También hemos visita-
do algunas localidades como 
Gernika, Mundaka o Lekeitio y 
han seguido de igual manera los 
campeonatos de cartas, y tam-
bién hemos tenido represen-
tación en concursos de cocina. 
Los viajes más largos –La Guar-
dia, Madrid y las dos Castillas, 
Tarazona y el mas llamativo, 
el de la Selva negra Alemana, 
que realizaremos en septiem-
bre- también han dado mucho 
que hablar y han congregado a 
muchos miembros. 

Del mismo modo, también 
hemos estado presentes en las 
festividades de Santo Tomas, la 
víspera de Reyes, y actividades 
como los talleres de manualida-

des –confección de trajes para 
los gigantes- que han servido 
para amenizar el día a día de los 
jubilados del barrio. 

Un año repleto de activida-
des para todos los gustos, que 
no hace más que demostrar una 
vez más la vitalidad que atesora 
Gure Kabia. Todo esto no sería 
posible sin trabajo, buena vo-
luntad y un mejor ambiente. 

Con esta síntesis de lo que 
ha sido el año nos despedimos 
hasta el que viene, no sin antes 
recordar la memoria de aquellos 
socios que nos han dejado; Mª 
Pilar Izagirre Juan del Campo, 
Juan Cruz Igoa, Modesta Arize-
ta, José Irasuegui, Manuel Man-
terola, Manuel Basurto y Ber-
nardo Altuna.

Ongi pasa Karmenak eta 
muxu handi bat guztiei. Gora 
Añorga eta añorgatarrak!!    
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ORRATZAK AURRERA

Tik tak, tik tak,… denbora 
aurrera doa,… tik tak, tik 
tak… erlojua ez da geldi-
tzen,… tik tak, tik tak,… 

kilometroak ez dira amaitzen,… 
tik tak, tik tak,… 

Urtero bezala auzoko Kar-
mengo festak hemen dira, erlo-
jua bezain puntual. Bizitzaren 
erlojua etengabe aurrera doa, 
baina festetan badirudi gelditu 
egiten dela, erlojuaren orratzak 
ez direla mugitzen. Ondo pa-
satzen denean denbora gelditu 
egiten da, batez ere lagunar-

tean edo auzotar artean gaude-
nean. Kartzelan ere denbora ez 
da erraz  pasatzen. Baina kasu 
honetan, bertan daudenak, ez 
dute ondo pasatzeko aukera-
rik. Batez ere ehundaka kilo-
metrotara dauden euskal preso 
politikoak. Askotan bakarturik, 
gose greban, txapeoan,... eten-
gabeko borroka batean. Orduak 
egunak dirute eta egunak ur-
teak. Hilabeteko festa momen-
tu bakarra senide edo lagunen 
bisitaldia da beraientzat, eta 
hau lortzeko ere hamaikana ki-
lometro egin behar dituzte ordu 

pare bat edo 40 minutu elkar 
egoteko. Hau bereziki mingarria 
da garai hauetan, esperantzaz 
hitz egiten den garai hauetan, 
bizikidetzaz hitz egiten den ga-
rai hauetan. Euskal Preso Poli-
tikoen Kolektiboak oraindik ere 
eszepzio egoera baten barnean 
jarraitzen baitute, eszepzio 
egoera erreal batean erabat. 
Sakabanaketa politikak hogei 
urte baino gehiago daramatza 
indarrean, gaixotasun larriren 
bat dutenek kalean beharko 
lukete eskubidez eta kondena-
ren ¾-k beteta dituztenak orai-
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dik ere espetxean mantentzen 
dituzte. Gainera kondena osorik 
betetzean, ad hoc egindako lege 
baten bitartez, kartzelaldia bes-
te hamar urtez luzatzen zaie, 
bizi osorako kondenatuz. Preso 
politikoei guda egoera bateko 
neurriak aplikatzen zaizkie, zer-
tarako? ze zentzutan?  Txan-
taila egiteko, euskal gizarteari 
txantaila egiteko. Beraz euskal 
gizarteak du espetxeko ateak 
irekitzeko giltza, betiko “sekre-
tuarekin”, mobilizazioa. 

Horretarako sortu da HERRI-
RA mugimendua. Euskal Preso 
Politikoen eskubideak defen-
datzeko mugimendu nazionala: 
Sakabanaketaren aurka, gaixo-
tasun larriak dituztenak ahal 
bezain laster ateratzeko eta 
kondena beteta dutenak etxe-
ratzeko. Urte hasieran burutu-
tako Bilboko manifestazio erral-
doia eta Maiatzak 19-n egindako 
mobilizazioan hala exigitu zen, 
erakutsiaz euskal gizarteak 
duen arreta gai honen gainean. 

Auzoari dagokionez hiru pre-
so politiko ditugu egoera ho-
netan, Gurutz Agirresarobe, 
Sevilla II espetxean 915 kilo-
metrotara, Gabriel Zabala, Vi-
llabonako (Asturias) espetxean 
435 kilometrotara eta Jose Mari 
Dorronsoro, Puerto III-n (Cadiz) 
1132 kilometrotara. 

Gurutzen kasuan esangurat-
sua dugu eta zeresana eman du 
hilabetetan zehar komunikabide 
ugaritan. Atxilotu eta urte er-
dira epaitu zuten Gurutz, ADN 
proba batetan oinarrituta, pro-
ba bakarra. Komunikabideetan 
ordea, epaiketa hasi aurretik, 
erruduna zen. Epaiketan berak 
dena ukatu arren proba baka-
rra behar izan zuten kartzela 
zigor luze batera kondenatzeko, 
proba erabat dudagarria. Añor-
gako gazte bat duela gutxi ere 
horrelako proba batekin epaitua 
izan zen eta kargu guztetatik 
absolbitua izan zen. Aurten ere 
epaitua izan den auzoko beste 
gazte bat Peio Lamarka dugu. 

2007-n izan zen atxilotua eta 
aurten bigarren epaiketa bat 
izan zuen otsailean. Bertan au-
tobus bat erretzea egozten zio-
ten beste lau gazterekin batera. 
Epaiketak hiru egun iraun zuen 
eta bertan beraien aurkako fro-
gak komisaldegian bost egunez 
lortutako testigantzak izan ziren 
soilik. Presio eta tratu txarren 
bidez lortutako frogak. Azke-
nean absolbitu egin zuten bes-
te hiru gazterekin batera, baina 
azkenari lau urteko kartzela zi-
gorrera kondenatu dute. Estatu 
espainiarrean oraindik ere ez 
dago justiziarik euskal herrita-
rrentzat.

Zabala eta Dorronsorok 19 
urte daramatzate estatu espai-
niar eta frantsesetako politika 
kartzelarioa pairatzen. Eskubi-
de funtseskoenak urratzen di-
tuen politika kartzelarioa eta 
momentu honetan espainiar eta 
frantses estatuek beraien ka-
lkulo politikoetarako erabiltzen 
dituzte euskal preso politikoak. 
Estatu arrazoierako ez dago 
pauso nahikorik: duela urtebe-
te armak utzi behar ziren, duela 
sei hilabete egindako minaren 
aitormena, orain ez da nahikoa. 
Azken finean estatuak mugia-
razteko ez dago beste biderik 
mobilizazioa eta borroka baino. 
Gogoratu astelehenero 20:00-
etan Añorga Txikiko errotondan 
elkartzen garela euskal preso 
politikoen etxeratzea errebin-
dikatzeko. Animatu eta agertu!  
Tik tak, tik tak, erlojua oraindik 
ere aurrerantz doa.

JO TA KE EUSKAL PRESO ETA 
IHESLARIAK
ETXERATU ARTE!!!!
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TXOKO BERRIA
Iazko urriaren 21ean sartu gi-

nen Antxon Ayestaran kultur 
etxearen albo batean gure-
tzat prestatutako lokal be-

rrian. Laster bete genuen gure 
argazki kutxa, album, mahai, 
ordenagailu, armairu eta traste 
zaharrekin eta jarraitu genuen 
gure egitekoan. Añorga Kultur 
eta Kirol Elkarteak eta Cemen-
tos Rezolak, biek egin zuten 
ahalegina apaiz-etxea zena bota 
beharrez guretzako lokal berria 
egokitzeko. Elkarteak begi onez 
ikusi zuen kultur etxearen atal 
bat Gorgak erabiltzea eta Re-
zolak diruz lagundu zuen loka-
laren egokitzapena. Gure esker 
ona, beraz, bi erakundeoi.

Urtero bezala, beste koska 
bat igo dugu gureganatutako 
argazki kopuruan. Iaz hamar 
milako kopuruaz hitz egin ba-
genuen, aurten hamasei mila-

tik gorakoa da bilduma. Familia 
bilduma handi samarrak etorri  
zaizkigu eta nahikoa lan izan 
dugu haiek kopiatu eta familia-
ri denbora gehiegi pasa baino 
lehen itzultzeko. Bilduma itzul-
tzearekin batera, haren kopia 
digitalizatua ematen diogu fa-
miliari eta asko eskertu izan 
dute familia batzuk beraiei ere 
errazago argazkiak ikusteko 
aukera hori emateagatik.

Zabalkundeari dagokionean, 
iazko festetan, Kutxaren la-
guntzari esker, urtekari izan 
nahi duen bilduma txikiaren 
2. zenbakia atera genuen Etxe 
Handiari dedikatua. Aurreko ur-
tekoak bezala, arrakasta han-
dia izan zuen eta pozgarri izan 
zen haren inguruan, hari begi-
ra hainbat eta hainbat auzotar 
ikustea.

Iazko urtekarian idatzi ge-
nuen kronikatxoan Etxe Han-
diari dedikatutako egun bat ira-
gartzen genuen udazkenerako. 
Ezinezko egin zaigu, ordea,  
helburua betetzea, epeei dago-
kienean behintzat. Hala ere, egi-
tasmoak aurrera darrai, batez 
ere antolaketa lanera hainbat 
auzotar bildu izanaren ondorioz. 
Hainbat bilera eta prestaketa 
lanen ondoren, egina dago uz-
taileko festa aurreko igandean 
biltzeko deia eta gure elkarteak 
hor egon nahi du auzotarren 
festan laguntzen. Udako bildu-
ma txikia aurten ere Etxe Han-
diari dedikatuko diogu, argazki 
eskuratu berriak jendearenga-
natzeko, hainbat oroitzapen eta 
konturekin batera.
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GAZTE ASANBLADA
AUZOKO ERAKUNDEAK

20 URTE
HAUTSAK HARROTZEN
Urte oso garrantzitsua izan 

da aurtengoa Añorgako 
Gazte Asanbladarentzat. 
20 urte ez baitira egunero 

betetzen. Ospakaziun urtea izan 
da hau, beraz. Egitarau oparoa 
osatu genuen Añorga osoari ire-
kia. Ez ziren falta izan argazki 
erakusketa, DJ gaua, bizikleta 
martxa, kantujira, haurrentzako 
jokoak, kontzertu ahaztezinak... 
Baina ospakizun hauetara heldu 
bagara orain dela hogei urtetik 
hona lanean aritu diren guztiei 
esker izan da. Martxan dagoen 
mugimendu batean aurrera egi-
tea zaila bada, zailagoa baita 
orain dela 20 urte hutsetik hasi 
ziren haien lana. Aupa zuek!

Ospakizunak ospakizun, guk 
lanean segi dugu urte hone-
tan ere. Oso garrantzitsua izan 
da jende berriaren etorrera. 
Koadrila zabalagoa gara orain 
eta uste dugu Añorgako gazte-
ria askoz hobeto errepresenta-
tzen dugula orain. Jende berria-
rekin batera ideia berriak ere 
heldu dira.

Txantxangorri aisialdi tal-
dea osatu dugu. Ume garaian 
denbora librea Añorgan pasa-
tzeko aukerarik izan ez genuela 
ikusita, hurrengo belaunaldiei 
aukera hori eskaintzeko asmoz. 
Antolatutako ekintzetan haur 
askok hartu du parte.

Donostiako jai herrikoien alde 
egiten duten Piratekin ere ibili 
gara harremanetan. Jende asko 
etorri zen bi eragileek batera 
antolatu genuen mojito gauera. 
Eta Piraten musika lehiaketako 
kanporaketa bat Añorgako gaz-
tetxean jokatu zen.

Horretaz gain Añorgari be-
tidanik eskaini izan dizkiogun 
ekintzak antolatzen segi dugu: 
kontzertuak, hitzaldiak, bideo 
emanaldiak, poesia errezitaldi 
bat, Santo Tomasetako festa... 
eta baita depositoko erromeria 
ere. Urte batzuetan antolatu 
gabe egon ondoren aurten be-
rriz ospatu dugu.
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AKKEREN 90. URTEURRENA

ELKARTEAREN 
URTEURRENA

Duela gutxi esan digute 
Añorga Donostia baino 
zaharragoa dela. Horren 
testigu omen da 1200 

urte inguruan Donostiako he-
rria sortu zutenen jaiotze lekua. 
Añorgatarrak omen ziren haie-
tako lauzpabost gizon, eta ho-
rrek frogatzen du garai hartan 
Añorgan baserriak zeudela.

Baina ez gara hain urrun joan 
behar gure etxea maite dugula 
frogatzeko. 1922ko abuztuaren 
28an Elkarte bat sortu zen: Club 
Deportivo Añorga izena hartu 
zuen orduan, eta atletismoa Do-
nostian egiten zuten añorgatar 
batzuk talde propioa sortzeko 
asmoarekin sortu zen. Honela 

zioen sorkuntzako aktak:

“Reunidos previa convocato-
ria a las seis y media de la tar-
de del día veintiocho de agosto 
de mil novecientos veintidós, 
convocados por la comisión 
nombrada por los mismos con 
el fin de verificar los trabajos 
preliminares para la formación 
de una Sociedad Club Deporti-
vo Añorga y una vez abierta la 
sesión, usó de la palabra el Sr 
Dn Teodoro Rotalde, manifes-
tando que han sido realizados 
todos aquellos requisitos indis-
pensables para la que fue nom-
brada la Comisión dando lectura 
al Reglamento por el cual se ha 
de regir dicha Sociedad, y que 
será llevado para su aprobación 
al Exmo Sr Gobernador Civil de 
la Provincia.

Después de estas manifes-
taciones, se acordó por unani-
midad quedarse constituida la 
Sociedad con arreglo al regla-
mento mencionado.

Acto continuo de conformi-
dad con lo dispuesto en dicho 
reglamento se procedió al nom-
bramiento de la Junta Directiva, 
siendo elegido.

Presidente: Don Ramón Rezola
Vicepresidente: Don Teodoro 
Iruretagoyena
Tesorero: Don Teodoro Rotalde
Secretario Recaudador: Fran-
cisco Arizmendi
Vocales: Don Domingo Barrena

Don Pablo Wangeneberg
Don Pantaleón Arizmendi
Don Domingo Uribe

Después de cambiar impre-
siones sobre la orientación que 
se ha de dar a la Sociedad, el 
Sr presidente levantó la sesión.”

Lehendakari eta idazkariaren 
sinaduraz amaitzen da akta.

Ba 90 urte igaro dira egun 
hartatik eta Elkartean hainbat 
aldaketa eman dira. Lehenik 
euskarazko izena eman zi-
tzaion, Añorga Kirol Elkartea 
izendatuz. Eta gerora Kultur 
hitza gehitu zitzaion gaur egun 
ezagutzen dugun nomenklatura 
eduki arte: Añorga Kultur eta 
Kirol Elkartea.

Baina ez zen aldaketa baka-
rra izan. Tartean, bi frontoi 
ezagutu ditu Añorgak, Jolas 
Etxearen bertsio ezberdinak eta 
kirol ezberdinen gehitzea. Hala 
nola, futbola, halterofilia, pilo-
ta, boloak, ehiza, mendia, eta 
saskibaloia gehituz joan dira. 
Eta Kultur jardueratan, dantza, 
xakea, bertsolaritza, hitzaldiak, 
eta hainbat ekimen ezberdin 
gehitu zaizkio Elkarteari. Ezin 
ahaztu Añorga Escolar, gerora 
Añorga Aldizkaria izango zena, 
eta oraintxe esku artean duzu-
na. Eta nola ez, Karmengo Ama-
ren Festen antolaketa lanak.

90 URTEZ AÑORGA MAITATZEN
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AKKEREN 90. URTEURRENA
Asko izan dira Elkarte honen-

tzat eta beraz, Añorgarentzat 
lan egin dutenak 90 urte haue-
tan zehar, eta bakoitzaren ize-
na idazten hasiko bagina bes-
te aldizkari bat egin beharko 
genuke. Horregatik ez ditugu 
soilik eskertuko, hori oso erraza 
baita. Lerro hauetatik zuetako 
bakoitzak hausnarketa lana egin 
dezan proposatu nahi genizue-
ke, benetan konturatzeko zer 
izango zen Añorga auzotarren 
esku zabaltasunik gabe, eta zer 
izango litzatekeen denok, indar 
aletxo bat jarriko bagenu eta 
norabide berean arraun egingo 
bagenu.

Denok bat garela erakutsi 
behar diogu munduari, ba-
tez ere egun sufritzen dugun 
egoera dela eta. Horrexegatik 
lerro hauek baliatuz helara-
zi nahi dizuegu Añorgak be-
har zaituztela. Eta horretarako 
bi zita garrantzitsu proposatu 
nahi dizkizuegu: lehenengoa 
Añorgako Festetan barneratuta 
egongo da. Horrela, uztailaren 
22an, igandez, Añorga KKE ize-
nez proposatu dugun Bazkide 
Kanpainan parte hartzeko deia 
luzatzen dizuegu. Auzoa alda-
tzen ari da, baina nolakoak izan-
go ziren gure eraikinak Añorga 
KKE gabe? Eta nolakoak izango 
ziratekeen añorgatar guztiak 
bazkide bagina? Uste dugu as-
kotan ez garela konturatzen 
bazkide izatearen garrantziaz. 
Bazkiderik gabe ez legoke fut-
bol zelairik, frontoirik, kultur 
etxerik ezta Jolas Etxearik ere. 
Baina guztiok bazkide bagina, 
instalazio guzti hauek inoiz bai-
no ederragoak leudeke.

Eta bigarren data abuztuan 
iritsiko da, eta bertan ospa-
tu nahi dugu era xumean gure 
Elkartea bizirik dirauela 90 urte 
eta gero. Horretarako AKKEko 
sail bakoitzak ekimen txiki bat 
antolatuko du, hala nola hitzal-
diak, partidak, ekimen kultura-
lak, mendi martxa, eta nola ez, 
adiskidetasun afaria abuztuaren 
28an. 

Bukatzeko, gustatuko li-
tzaiguke ondokoa adieraztea: 
“korrika egin asmoz sortu zen 
Elkartea, baina guk ez dugu pre-
sarik, eta beste hainbat urte be-
tetzeko zain izango gara, Añor-
garen izena mundu zabalean 
eramango duen haizea izateko 
asmoarekin jarraituko dugu. 
Guk eta gure ondorengoek”

Zorionak Añorga! Eta zorio-
nak zuri, añorgatar maitea!

“AUZOA
ALDATZEN ARI 
DA, BAINA
NOLAKOAK 
IZANGO ZIREN 
GURE ERAIKINAK 
AKKE GABE?”
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EZ NIRI ADARRIK JO!

DORRE BIKIAK

Cristobal Colonek zihoen 
mundua borobila zela bai-
na ez, adiskideak, mundua 
errugbiko baloi bat bezain 

eliptikoa da askotan, eta ez 
dago asmatzerik hurrengo bo-
tea nora emango duen. Mundua 
borobila balitz, izan ere, argazki 
honek ez luke zentzurik izango. 
Norbaitek jakin nahiko du nor 
diren elkarri aurpegia ezkuta-
tzen ari diren horiek; ea Añor-
gako festetako gau eroren ba-
tean ezagutu eta halaxe gelditu 
ziren edo, kasualitateak hala 
aginduta, siames sortu ote ziren 
mundu eliptiko honetara. Ka-
zetariak gustura emango lioke 
azalpen bat argazki honi, azal-
penik balu. Baina argazki honek 
azalpenik izango balu errugbiko 
baloi bat egongo litzateke bi ho-
rien artean. Eta ez dago.

Asko ariko dira argazkiaren 
ertzetara begira, ea Gorriti 
nonbait ageri den bere 
bi ahariak animatuz, 
elkar gogorrago 
jo dezaten. 
Artekariak 
a p u s -
tuak 

egiten ariko dira futbol zelaia-
ren alderen batean; mila rea-
leko kamisetari, ehun kamise-
ta beltzari, adibidez. Publikoak 
amorruz egingo du oihu, “melé, 
melé, melé”, edo “allez, allez, 
allez”, auskalo, nork daki pu-
blikoak zer oihukatzen duen 
estasi momentuetan. Baina ar-
gazki honek ez dauka publiko-
rik, berez sortu zen, Añorgako 
Gazte Asanbladaren urteurren 
bazkariaren ondoren.

Posturak aztertzea besterik 
ez dago nork irabaziko duen ja-
kiteko, ahari borroketan inork 
irabazten badu behintzat. Bel-
tzeko jokalariak bi eskuekin zi-
murtzen du realeko kamiseta, 
bizia horretan balihoakio 
b e z a l a . 
Reale-

koak, berriz, eskuinarekin soilik 
heltzen dio beltzekoari, Perure-
nak 80 kiloko harri bat hartuko 
balu bezala. Hortik aurrera, ba-
dakigu gehiegi estutzen diren 
realeko kamisetei zer gerta-
tzen zaien, eta baita Perurenak 
esku bakarrarekin hartutako 
80 kiloko harriek non bukatzen 
duten ere. Gakoa, ordea, reale-
koaren ezkerreko eskuan dago. 
“Apurtuko dizkidate kamisetak. 
Moztuko dizkidate tximak. Al-
txatuko dizkidate hankak lurre-
tik. Eroriko dira dorreak. Baina 
nire eskuko zigarroak iraunen 
du… zutik”. Mundua errugbiko 
baloi bat baita.

5050

baloi bat egongo litzateke bi ho
rien artean. Eta ez dago.

Asko ariko dira argazkiaren 
ertzetara begira, ea Gorriti 
nonbait ageri den bere 
bi ahariak animatuz, 
elkar gogorrago 
jo dezaten. 
Artekariak 
a p u s -
tuak 

b e z a l a . 
Reale-
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DAVID AROZENA
ELKARRIZKETA

Añorgatarrak bereziak gare-
la esan ohi da. Hala ikusten 
duzu zure burua?

Bereziak ez. Jende normala 
gara, baina añorgatar izateaz 
oso harro gaudenak. Auzo izae-
ra baino gehiago dugu Herri txi-
ki bat bezalakoa delako Añorga.

Goizuetarra ala Añorgata-
rra?

Goizuetar sentitzen den añor-
gatartzat daukat nire burua. 
Baina pilotan goizuetarren alde 
egiten dut beti. Olaizolatarren 
familikoa izateak horretan la-
guntzen du.

Goizuetarrez josita dago 
Añorga. Klan bat sortu du-
zue?

Inondik inora. Esan behar da 
añorgatarren artean guztiz in-

tegratuta gaudela. Aspaldidanik 
Rezolako langile ugari etorri da 
Goizuetatik, eta oso ondo mol-
datu gara auzoan betidanik.

Añorga KKEn pilotan hasi zi-
nen txikitan. Nola bizi izan 
zenuen garai hura?

6 edo 7 urterekin hasi nintzen 
pilotan Añorgako Pilota Eskolan. 
Nire lagun guztiak futbol zelaian 
zeuden bitartean, nik frontoian 
ematen nituen orduak. Jolas 
bezala hartzen genuen pilota 
eta horrek ere nire pilotarekiko 
zaletasuna areagotu zuela esan 
dezaket.

Ez naiz ondo oroitzen nor zen 
gure lehen entrenadorea, baina 
uste dut Juanito zela. Oso ondo 
konpontzen zen haurrekin eta 
zaletasuna areagotu zigun. Lan 
polita egin zuen gurekin.

DAVID AROZENA
AÑORGATARRA IZATEAZ HARRO DAGOEN GOIZUETARRA

David Arozena 
1974ko ekainaren 
7an jaio zen
Goizuetan. 4
urterekin etorri zen 
Añorgara eta orduz 
geroztik Auzoari
atxiki zaio inor
baino hobeto. Bertan 
eta bertatik hartzen 
du parte Festen
antolakuntzan,
Pilota sailean
laguntzen, AKKEko 
Zuzendaritza
Batzordean bokal 
bezala, Pedro Jose 
auzoko edozein
ekimenetan… lan
xumea egiten baina 
beti prest egon eta 
egongo den pertsona 
dugu David.
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DAVID AROZENA
ELKARRIZKETA

Lehen urteak igarota, segi-
tuan lortu zenuen maila ona. 
Noizkoa da oroitzen duzun 
lehen garaipena?

“Interbarrios” batean izan 
zen Loiolan. 8 bat urte izan-
go nituen eta Altzako bikoteari 
irabazi genion anaia eta biok. 
Baina ez ziguten txapelik eman 
Añorgako taldeak partida guz-
tiak kontuan hartuta Altzakoak 
baino tantu gutxiago egin bai-
tzituen. Burutik kendu ezin du-
dan garaipena da hori, eta ezin 
dut ahaztu galdu zuten Añorga-
tarrek nola egiten zuten negar. 
Hurrengo urtean irabazi zuen 
bakoitzari eman zioten Txapela.

Eta lehen txapela?

88an iritsi zen lehena la-
rruzko paletan jokatzen genue-
la. Ordurako esku pilota utzia 
nuen, alde batetik eskuetatik 
asko sufritzen nuelako eta bes-
tetik, Añorgako Pilota Eskola 
desagertu zelako.

Gipuzkoako Larruzko Paleta 
Txapelketa hura Pasaiako Mon-
txo Lizeagarekin jokatu nuen, 
eta Errealarekin ibiltzen ginen 
garai haietan.

Añorgatik joan zinen eta 
gero berriro bueltatu. Noiz 
izan zen hori?

Bai. Errealeko taldea ere 
desegin zen, baina nik ez nion 
sekula Añorgan jokatzeari utzi, 
eta 1989 urte inguruan hasi gi-
nen lagun artean jokatzen. An-
doni Ayestaran, Mikel Lizarraga, 
Xabi Iribar eta beteranoagoak 
zirenak ibiltzen ginen frontoian 
paleta gomaz jokatzen. 

Txapelketan Añorga izena-
rekin ibiltzen zineten?

Ez. Oraindik ez genuen tal-
de bezala jokatzen, gure artean 
baizik. Baina behin maila poli-
ta hartzen hasi ginenean Her-
naniko Txapelketan izena eman 
genuen eta orduan puri purian 

zeuden Pierola eta Txoperena 
handiei irabazi genien. Orduan 
erabaki genuen taldea osatu be-
harra zegoela.

Maila ona zenutela Txapelak 
ere iritsiko ziren.

2001ean, Gipuzkoako Paleta 
Goma Txapelketa irabazi ge-
nuen lehenengo mailan Iribar 
eta biok. Atano IIIean jokatu 
genuen eta 29-30 irabazi ge-
nuen sekulakoa izan zen parti-
dan. Poza ere halakoa izan zen.

Garai haietan ere Añorgako 
Gazte Asanblada eratzen ibi-
li zineten. Bateragarriak zi-
ren kirola eta Asanblada?

Bai noski. Gaupasaren bat 
eginda ere earki jokatu izan 
ditugu partiduak!! Iribarrek or-
duan bukatzen zituen tanto ge-
hien aurreko koadroetan!

91ean erabaki genuen Añor-
gan gazte mugimendua sus-
pertu behar zela, eta Gestorek 
orduan erabiltzen zuten men-
di lokala aprobetxatuz, bertan 
hasi ginen asanbladatan biltzen.

Beraz, ez zenuten lokalik 
“okupatu”?

Zorionez ez genuen beharrik. 
Elkartearekin ez genuen inongo 

arazorik izan, nahiz eta ez zuten 
arreta gehiegirik jartzen. Gero-
ra, AKKEko Juntan biltzen hasi 
ginen, Zerrato lehendakari zela.

Orain ere Zuzendaritza Ba-
tzordean ibiltzen zara. Ze 
giro dago?

Azken aldian pilota mundua 
eta Junta ez dira bateragarriak, 
baina giro ona dago azken bi ur-
teetan eta gustura igotzen naiz 
aukera dagoenean.

Gazte Asanbladara buelta-
tuz, zuek izan zineten lokal 
berria eraiki eta estreinatu 
zenutenak. Nola izan zen?

Halterofiliako lokala trastoz 
beteta zegoen eta Gazte Asan-
bladako lokala txiki geratu zi-
tzaigunez, bestea txukuntzea 
erabaki genuen. Su ta Gar tal-
dea ekarri genuen frontoira eta 
atera genuen diruarekin hal-
terofiliako lokalean obra egin 
genuen. Orduan 1000 sarrera 
saldu eta ia milioi bat pezeta 
atera genituen. Kontzertu hura 
antolatzen añorgako jende piloa 
bildu zen. Lokalaren obra egiten 
Toto, Txupete, Josema Mendiola 
eta ni batez ere ibili ginen eta 
segituan pasa genien testigua 
ondorengo belaunaldiei. Egia 
esateko ez genuen gehiegi dis-
frutatu lokal hura.
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DAVID AROZENA
ELKARRIZKETA

Añorgakoa baino Pedro Jo-
setarra zara?

Betidanik bizi izan naiz Pedro 
Josen. Lehen gurasoekin eta 
orain Silvia eta Naroarekin. Pe-
dro Josen dugun tratua oso be-
rezia da, betiko bizilagunak bizi 
garelako eta elkarrekin oso ha-
rreman ona izan dugulako. Oso 
auzo polita da eta trena kendu 
digutenetik polita eta lasaiagoa 
izango da gainera.

Duela gutxi Unanuerekin ira-
bazi dituzu Txapela batzuk.

2009an irabazi genuen Gi-
puzkoako Paleta Goma txapel-
keta azkenekoz eta pala mo-
tzean hastea erabaki genuen 
Urnietako Taldearekin. Unanue-
rekin hasi nintzen 3. mailan eta 
bi urtetan 1. mailara igo gara. 
Lehenengo urtean 3. mailako 
Gipuzkoakoa eta Udaberri Sa-
ria irabazi genituen. Hurren-
go urtean zuzenean lehenengo 
mailan jokatzeko gonbitea jaso 
genuen Errealaren eskutik eta 

Gipuzkoako Txapeldun orde 
bukatu genuen Euskal Herriko 
txapelketa jokatzeko txartela 
lortuz, eta gainera irabaziz.

Elkarrizketa bukatzeko de-
rrigorrezko galdera: nola 
ikusten duzu Añorga etorki-
zunean?

Lanerako gogoa dagoen bi-
tartean ondo baina martxa ho-
netan ez dakit jendeak gogo 
asko duen!!

“GAUPASAREN 
BAT EGINDA ERE 
EARKI JOKATU 
IZAN DITUGU 
PARTIDUAK!
IRIBARREK
ORDUAN
BUKATZEN
ZITUEN TANTO 
GEHIEN
AURREKO 
KOADROETAN!”
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IGOR GABILONDO
ELKARRIZKETA

Añorgatarrak bereziak gara 
eta zu Bilbon bizi zara orain. 
Itzuliko zara Zementuaren 
herrira?

Oraindik ez dakit non bi-
ziko naizen futbola uztean bai-
na Añorgara bueltatuko naizela 
ziur. Bertan dauzkat familia eta 
lagunak, beraz… 

Txiste ugari egin ohi dira 
zementuaren kontuagatik. 
Inoiz zirikatu al dizute añor-
gatarra izateagatik?

Egia esan Añorga txikia izan 
arren, futbol munduan nahiko 
ezaguna da bere zelai berezi eta 
zementeragatik. Horren ingu-
ruan broma dezente egin didate 
baina denak ere kariñoarekin. 

IGOR GABILONDO
AÑORGATIK UEFAKO FINALERA

Igor Gabilondo 
1979ko otsailaren 
10ean jaio zen,
Añorgan. Aitaren
pausoak jarraituz 
Añorga KKEn hasi zen 
bere izena ezagutzera 
ematen. Errealean 6 
denboraldi,
Athleticen beste 
hainbat, eta Euskal 
Selekzioan kapitain 
ibili ostean, aurten 
Espainiako Liga utziko 
du. Añorgatar handi 
guztiak bezala, ezin 
genuen aurtengo
aldizkarian
elkarrizketa egin gabe 
utzi.
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IGOR GABILONDO
ELKARRIZKETA

Añorgan jokatu izana, gazte-
tako bataila moduan gogoratzen 
dute eta garai politak ekartzen 
dizkie burura. Beraz adarra jot-
zen hasi eta garai zaharrez hitz 
egiten bukatzen dute.

Goazen futbolari buruz pixka 
bat hitz egitera. Nork sartu 
zizun Futbolaren grina?

Nire Aita ere futbolaria izan 
zela kontutan hartuta, berak 
sartu zidala uste dut. Txiki-txi-
kitatik egun osoa baloi batekin 
pasatzen omen nuen. Edozein 
leku eta jolaskide balio zitzai-
dan. Eta askotan bakarrik ere. 
Gauza baloiari ostikoka ibiltzea 
omen zen.

Esan digute hondartzan gai-
lentzen zinela besteekin 
konparatuta. Txapelketarik 
irabazi zenuten?

Egia esan hondartzan joka-
tzen genuenean oso talde ona 
genuen. Partidu gehienak ira-
bazten genituen. Txapelketa 
bitan irabazi genuen. Guretzat 
garai horretan “tzanpionza” ira-
baztea bezala zen jajajaja...

Añorgan 12 urterekin hasi 
zinen. Nolakoak izan ziren 
zelai “handi” batean jokatu-
tako lehen partidak?

Añorgako zelaia oso handia 
egiten zitzaigula gogoratzen 
dut, beraz atera kontuak... nik 
uste benetako zelai handi ba-
tean jokatzeko, adaptaziorako 
zelai aproposa dela. Guri or-
duan handia egin arren, bestee-
kin konparatuta txikia baita. 

Añorgatik Errealera egin ze-
nuen salto. Aldaketa handia 
sumatu zenuen lan egiteko 
eran? Nolakoak izan ziren 
lehen urteak Zubietan?

Bai noski. Zubietan askoz 
ere zorrotzagoak ziren. Azken 
finean bertan lehen mailako 
jokalariak sortzeko lan egiten 
dute eta Añorgan baino askoz 
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baliabide gehiago dituzte. Oso 
lagun onak egin nituen garai 
hartan. Oraindik ere kontaktua 
mantentzen dut askorekin. Ga-
rai polita izan zen.

3 urtez Sansen egon ostean, 
lehen mailako debuta iritsi 
zen Clementeren eskutik. 
Nola bizi du jokalari batek 
horrelako bizipena?

Ba amets bat errealitate bi-
hurtzen zaizu. Nik uste txikita-
tik futbolean ibili garenok, hori 
eduki dugula beti helburu edo 
amets bezala. Momentua iris-
tean ikaragarrizko poza eta ur-
duritasuna sartzen zaizu, baina 
jokatzen hasten zarenean de-
naz ahazten zera. Oso momen-
tu berezia da hori.

2002an Malagaren kontra 
gol erabakigarria sartu ze-
nuen 35. jardunaldian. Liga 
erdia irabazi zenutela esan 
zuen baten batek. Baina 37. 
jardunaldian ametsak alde 
egin zuen eskuetatik Vigon. 
Nola bizi zenuen denboraldi 
hura?

Denboraldi ikaragarria izan 
zen. Oso polita. Urte guztian 
goiko postuetan egon ginen eta 
liga azken segundoan eskutik 
ihes egin zigun. Askok esan zu-
ten Malagan irabazitako parti-
duak liga emango zigula, baina 
azkenean Valentziari ezin iraba-
zita eta Celtaren aurka galduta 
ihes egin zigun. Pena da, baina 
oso oroitzapen polita geratu zai-
gu hura bizi genuenoi.  

Orain hain modan dagoen 
“Tzanpionza” ere jokatu ze-
nuen. Turkian jokatzea oilo 
ipurdia jartzeko modukoa 
izango da. Zer sentitzen da 
milaka turkiar “gainean” iza-
tean? Eta irabazi eta gero?

Championsa jokatzea oso 
gauza berezia izan zen. Cham-
pionsaren himnoa entzuteare-
kin soilik ileak puntan jartzen 
zitzaizkizun. Europako talde eta 
jokalari onenen aurka jokatzeko 
aukera izan genuen. 

Turkian futbola pasioz bizi 
dute, eta bertan sortzen duten 
giroa eta zarata, ez da edozein 
zelaietan ikusten. Han irabaztea 
gauza handia izan zen. 

6 denboraldi eta gero “etsa-
iaren” etxera sartu eta haien 
lagun egin zinen. De Pedro-
ren itzala “pisutsuegia” al 
zen Donostian?

Donostiko etapa bukatu zi-
tzaidala sentitu nuen. Ez ziren 
garai errazak izan errealean 2. 
postuan geratu eta gero. Eta al-
daketa bat egitea erabaki nuen. 
Orduan Athletic etorri zen es-
kaintza batekin eta proposame-
na aztertu ondoren, onartzea 
erabaki nuen. Oso pozik nago 
hori erabaki izanaz, benetan 
gustura egon bainaiz bertan. 
Oso urte onak eman ditut Bil-
bon. Oso gauza politak gertatu 
zaizkit. 

Badakigu Athleticen oso 
ondo tratatu zaituztela. Nola 
konbentzituko zenuke Ño-
ñostiar petoa, bilbotarra ez 
dugula etsai esateko?

Nik ez dut inor konbentzitu 
behar...normala da Erreala eta 
Athletic elkarren aurka joka-
tzean, batak bestea etsaitzat 
hartzea baina hortik ez duela 
pasa behar iruditzen zait. Bai-
na norbera bere sentimenduen 
jabe da eta hor ez naiz sartuko.

IGOR GABILONDO
ELKARRIZKETA
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Aurtengoan bi final jokatu 
dituzue, Errege Kopakoa eta 
UEFAkoa. Espainiako Liga 
uzteko urtean ederra izango 
zen bietako bat irabaztea. 
Nola bizitu dituzue bi fina-
lak?

Pena handia izan da bi finalak 
galtzea. Oso urte ona izan da 
bi finaletara iritsita baina dena 
jokatzen genuen momentura in-
dar gabe iritsi ginen. Batez ere 
UEFAko finalean genuen espe-
rantza jarrita, kopakoa Bartze-
lonaren aurka baitzen eta hori 
zailagoa ikusten baikenuen. 
UEFA galtzea kolpe gogorra izan 
zen, eta nik uste, horrek pisu 
handia izan zuela ondorengo 
partiduetan denboraldia bukatu 
arte. 

Azkenik Añorgatar guztiok 
harro sentiarazten gaituen 
“rekorra” duzula esan di-
gute. Zu omen zara Euskal 

Selekzioarekin partida ge-
hien jokatu dituen jokalaria, 
eta hainbat partida, kapitain 
moduan. Zer esan dezakezu 
Euskal Herriko Selekzioari 
buruz?

Ni euskal selekzioaren al-
dekoa izanda, gustura egote-
ko datua dela iruditzen zait. 
Asko gustatzen zait euskal se-
lekzioarekin jokatzea. Bereziak 
izaten dira partidu guztiak.

Selekzioaren ofizialtasunaren 
alde lanean aritu gara eta egu-
nen batean lortzea izango litza-
teke helburua. 

Ba ote du tokirik Euskal Se-
lekzioak gaur egungo errea-
litatean? 

Hori beste batzuen eskuetan 
dago baino niri baietz iruditzen 
zait.

Zu harrobiko jokalaria izan-
da, nola ikusten duzu futbo-
laren merkatua? Athleticek 
politika polita dauka. Uste 
duzu etorkizunik baduela?

Oraingoz ondo doakiola iru-
ditzen zait. Filosofia aldatzeak 
ez du ezer ziurtatzen. Jokalari 
atzerritarrak dauzkaten taldeak 
jaisten dira urtero eta Athleticek 
lehen mailan jarraitzen du. 
Zertarako aldatu emaitza onak 
ematen dituen filosofia?

Bukatzeko, 33 urte dituzu 
eta ez duzu erretiroa hartu. 
Roger Millaren antzera ibi-
liko zara 45 urte bete arte? 
Ala lehenago utziko duzu?

33 urte ditut eta ondo sen-
titzen naiz. Ondo sentitzen ez 
naizen momentuan utziko dut 
futbola. Ez dakit noiz izango den 
baina ziur ez dela 45 urterekin 
izango...

IGOR GABILONDO
ELKARRIZKETA
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BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK

ARGIA DAGO 
TUNELAREN AMAIERAN
Badirudi hautsa egonkor-

tzen ari dela Añorgan. 
Duela bi urte hasi ziren 
obra amaigabeak bukaera 

ikusten ari dira, eta pixkanaka-
pixkanaka normaltasun ederra-
go batera itzultzen ari da gure 
auzo kuttuna.

Gerra garaia bizi duen pai-
saia da gurea. Tankeek lurra 
alde batetik bestera mugitu, 
errepidean asfaltoa bota, edo-
ta zubiak birrintzen dituzte; eta 
soldaduen armada peto hori eta 
kasko zuriz, edota gorbataz jan-
tzita dator. Bakearen aldeko ge-
rra dugu hau, eta Añorga zahar-
berrituko digutelakoan gaude.

Trenbidearen lekualdaketa, 
Gorga errekaren birbideratzea, 
Etxe Handiaren ordezkatze-
etxearen eraikuntza, edota bi-
degorri berriaren eraikitze lanak 
dira nagusi, baina azken urtean 
beste zenbait obra txiki ere izan 
ditugu gurean.

Amassorrain ikastolako fut-
bol zelaiaren estaltze lanak 
bukatu zituzten eta ikusgarria 
da gaur egun duen itxura berria. 
Orain, euria egiten duen egune-
tan ez dira bustiko gure haurrak 
eta estalpean jolastu ahal izan-
go dute etorkizunean katarrorik 
harrapatzeko arriskurik gabe.

Udala, Rezola, Urak Agentzia 
eta Añorga KKEren partaidetza 

anitzari esker, Añorgako plaza-
ren asfaltatze berria errealitatea 
da. Rezolak emandako Lorontzi 
erraldoiei esker Jolas Etxeak te-
rraza bat irabazi du eta eguzki 
garaitan leku ezin hobea bihurtu 
da auzotarrentzat. Gazte Asan-
bladak hilean behin antolatzen 
duen Txantxangorri ekimenak 
lagunduta, gainera, auzoko 
haurrek lorontziak margotu di-
tuzte Añorgako plaza leku sozial 
ederra bihurtuz.

Denon ahotan zebilen fron-
toiko ezker paretaren egoera 
kaxkarra ere, eta Elkartean argi 
geneukan zerbait egin behar 
zela. Beraz, konponketa lanei 
ekin zitzaien. Kolore aldaketaz 
gain, hezetasuna igaroarazten 
zuten arrailak estali, eta trenbi-
dera ematen duen pareta meta-
lez estali zen. Ezker paretan ere 
hezetasunaren aurkako sarea 
jarri zen. Orain, frontoiak beste 
itxura bat duela ezin da ukatu.
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FUTBOLA
AKKEBERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK

N-1ETIK GI-21ERA
N-1ak izena aldatu zuen iaz 

GI-21 izena hartzeko eta se-
gituan hasi gara izen aldake-
taz gainerako beste onurak ere 
ikusten. Kamioiek alde egin 
zutela badira bi urte eta nahiz 
eta oraindik obra-kamioiak iku-
si errepidean, beste tankera bat 
du GI-21ak. Añorga Txiki auzoa 
zeharkatzen zuen oinezkoen 
zubi gorriak alde egin du ze-
bra bideari “kaixo” esateko, 
eta errepidea zeharkatzen zuen 
trenaren zubi zaharra ere erai-
tsi dute. Beraz, aurreko urtean 
hiru zubi bazeuden 50 metroren 
bueltan, orain bakarra dago.

Arzak Enea parean ere biri-
bilgune berria eraiki dute, eta 
dagoeneko ez da beharrezkoa 
Errekalderaino joatea buelta 
ematera. Rezolako kamioiek ere 
laster erabili ahal izango dute 
sarrera berria eta ez ditugu 
Añorga paretik pasatzen berri-
ro ikusiko. Guztiongatik ezagu-
na zen “Cambio sentido”a ere 
behera etorri zaigu eta Pedro 
Jose, zein Karmengo Amarako 
sarbidea eraikitze lanetan dago. 
Horrekin batera, DBuseko 25 
zenbakia duen autobusak gelto-
kia izango du bertan.

TRENAK ETA BIZIKLETAK
Aste Santuko oporren bez-

peran ikusi genuen azkenekoz 
trena Añorga zeharkatzen. Sa-
torren moduan lurperatu dute 
betirako eta bere bidea bizikle-
tek erabiliko dute laster. Denok 
nahi genuen onura hirukoitza 

ekarri du berri onak: alde bate-
tik, trenbideak erabiltzen zuen 
bidea bikoiztu egin da, eta on-
dorioz ordutegi berri eta maiz-
tasun handiagokoak izan ahalko 
ditugu añorgatarrok; bestetik, 
trena lurpetik igarotzen denez, 
ez dugu sumatzen eta lasaita-
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sun handiagoa dago auzoan; 
bukatzeko, trenbidea zena, oi-
nezkoentzat paseo bihurtu eta 
bidegorri berria izango dute bi-
zikletan ibiltzen direnek.

Badirudi uda amaierarako 
egongo dela pasealeku berria 
eraikita eta bidegorria Añorga 
Txikitik Errekalderaino erabili 
ahal izango dugula. Donostiako 
Udalak antolaturiko partaide-
tza bileretan gainera, etorkizun 
hurbilean Lasarte eta Hernani 
herriekin lotuko dela adierazi 
zuten, beraz, garai politak dira 
bizikleta zaleentzat.

APAIZ-ETXEA ETXE HANDI
BIHURTU ZEN

Iaz aurreratu genuen bezala, 
hastekoak ziren Apaiz-Etxeko 
obra lanak, eta hala gertatu da. 
Eraitsi zuten Otxoteak eta Gorga 
Historia Mintegiak erabiltzen zu-
ten apaiz-etxea, eta dagoeneko 
zulo handia dago bertan. Hesi-
tuta daukate Antxon Ayesta-
ran Kultur Etxeko sarrera eta 
pazientzia dosia beharko dugu 
obrak luzatu egingo baitira. 

Gorga Historia Mintegiak An-
txon Ayestaran Kultur Etxean 
aurkitu du gune berria, eta le-
hen Kultur Etxeko sarrera zena, 
orain Gorgako sarrera da. Zine-
ra sartzeko, berriz, albotik joan 
behar da, eta antzina proiek-
taturiko sarrera berreskuratu 
dugu. 

GORGA ZERURA BEGIRA

Hainbeste urtez ezkutuan 
izan dugun izen arraroko erreka 
hori ere Añorgakoa dela ohar-
tu gara. Gorga du izena denok 
dakigunez eta Atotxa Errekako 
zati txiki bat zuen bistan ora-
in arte. Baina azken urtean 
aldaketa izugarria jasan du: 
Añorga Txikiko autobus gelto-
kitik Rezolaraino ikus dezake-
gu, Rezola azpitik sartu eta Etxe 
Handia zeharkatuta azaleratzen 
da berriro ere Errekalderaino. 
Etxe Handia botatzen dutenean 
lanek jarraituko dute eta zati 
horretan ere ikusgai izango da 
erreka.

Boulebarizazio lanen zain 
gaude dena den, eta 2013an 
hasteko aurreikusita dauden 

lanek borobilduko dute Gorga 
bazterreko ingurua. Bertan, oi-
nezkoentzat eta txirrindularien-
tzat pasealekua izango da erre-
karen albo batean, eta bankuak 
ere izango dira tarte horretan. 

Pazientzia galdu ez duen au-
zoak, urte t’erdi inguru itxaron 
beharko du lasaitasuna guztiz 
berreskuratzeko eta hondea-
makina zein obreroz jantzitako 
gerlari baketsuei agur esateko. 
Bitartean gure paisaia aldatuz 
joango da etengabe, eta erre-
pidearen traza sugearen an-
tzera mugituko da alde batetik 
bestera.

BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK
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BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUAK AUZOTARRAK

LORENA

Pedro Joseko ile horia
gaizto itxurako lora
etxe barruan geldi egoten
ez du galduko denbora
ta ostirala zein larunbata
heldu ezkero ondora
parrandarako aukera badu
azkar animatuko da

KASTE

Ilearekin tapatzen ditu
begi, sudur ta kopeta
soziedadean ibiliko da
zer sumatu ta zer gerta
eta hurbiltzen baldin bazaizu
irrifar gaiztoz beteta
kontuz ibili adarra jotzen
arituko zaizu eta.

ZIGOR

Añorgatarrok azken aldian
barran daukagu zortea
Zigorrek badu umorea ta
badu jenio kolpea
eskertzen zaio nahiz gogorra den
tabernarien trotea
barraren beste aldean beti
irribarrez egotea
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ORAIN 50 URTE

Como cada año, hemos 
echado la vista atrás para 
rescatar del olvido lo que 
aconteció en Añorga hace 

50 años. Para ello, nos hemos 
dotado del “Añorga Escolar” de 
aquel 1962 que comenzaba con 
unos espléndidos bertsos del 
gran bertsolari Basarri. Así de-
cían:

AÑORGA’REN ALDERDIAK

DOÑUA: “ikusten duzu goi-
zean”…

Ene, Añorga maitea
dago pozetan betea
ba du gaur bizibidea.
Landare onik sortuko bada
lurra bear da, ordea,
zuen lur paregabea
nai nuke nik aipatzea…
Rezola’tarren etxea!

Asera, Rezola’tarrak
zeuden or eman bearrak
gero artzeko indarrak.
Beso-belaunez erantzun dute
zintzoki añorgatarrak,
alaitu dira bazterrak,
egiñaz obra ederrak,
zuen lanari eskerrak.

Porlanaren etekiñak,
ez al ziran atsegiñak?
Itzegin beza dakiñak.
Metrorik metro, etxe politak
ba-dituzte egiñak,
lorategi ta jardiñak,
ain jolastoki bikañak…
orra lanaren ordañak!

Arbola bikain, sendoa,
adarberritzen pijoa,
lenak eztitu naikoa.
Bizkai aldera zabaldua du
itzal arrigarrizkoa;
Zumaian beste kakoa
ezpaitu nolanaikoa,
beti aunditzen dijoa.

Ain zera txoko laztana,
danak or datoz zugana
egiñaz eskari bana.
Iñork eztizu ez ukatuko
irabazi dezun fama;
tajuz egiteko lana
oso premizkoa dana,
Añorgatarren porlana!

Qué duda cabe que podría 
tratarse de unos bertsos escri-
tos hoy mismo, ya que los va-
lores que radican en Añorga no 
han variado demasiado en los 
últimos 50 años.

Como ya anunciábamos hace 
un año, la tamborrada del ba-
rrio se constituyó en 1961, por 
lo que las primeras palabras se 
hacían eco del éxito que obtuvo 
dicha tamborrada en las Fiestas 
del ’61. lean si no lo que escri-
bía de ella Don Procopio:

<<…sea cual fuere su idea 
y su visión, es indudable que 
cuando llegaron donde él (Rai-
mundo Sarriegi), que tuvieron 
que llegar, sin duda, los ecos de 
nuestros tamborreros y barrile-
ros, en la noche del día 22 de 
Julio del año pasado, se levan-
tó necesariamente de su asien-
to celestial, restregó fuerte 
los ojos, los abrió luego así de 
grandes, y dando un manotazo 
de entusiasmo, exclamó: “¡Esa, 
esa es mi tamborrada!”>>

ALKATE JAUNA

En esta edición del “Añorga 
Escolar” aparece un tema que 
significativamente se repite cual 
“de já vù” 50 años después. En 
1952 proclamaron al difunto 
Evaristo Ayestaran como Alcal-
de de Añorga, y tras ser entre-
vistado 10 años después vean lo 
que decía. Curiosamente segui-
mos peleando por los mismos 
temas:

<<Existen pendientes otros 
varios problemas que no se han 
resuelto, no por falta de iniciati-
va o interés puesto en el empe-
ño, sino porque, a parte de las 
dificultades propias, en Añorga 
tropezamos con que nuestros 
rompecabezas son casi unos 
lujos, si se les compara con las 
necesidades apremiantes de 
otros barrios. Todo añorgatarra 
sabe que la Empresa (Rezola) 
se ha adelantado a resolver con 
creces las cuestiones que su-
cesivamente se han planteado. 
“Pero si a vosotros no os falta 
nada” es el estribillo invaria-
blemente repetido. Nos hacen 
mirar atrás, hacia las demás 
barriadas, cuando lo que pre-
tendemos es mirar adelante, 
hacia el logro de mejoras para 
nuestro pueblo.

(…)

-¿Qué problemas figuran en 
primer plano de urgencia o in-
terés?

-Varios. Los que más me in-
teresan: la recogida de aguas 
pluviales, la construcción y 
acondicionamiento de aceras, la 
instalación de alumbrado en la 

MENDE ERDIA ATZERA
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carretera, … , una zona de apar-
camiento, zonas de parada para 
transporte de viajeros, paso es-
pecial para peatones y recogida 
de basuras.>>

Si añadiéramos el problema 
de la casa de cultura podríamos 
decir que estamos igual que en 
el 62.

Entre las noticias de aquel 
año 1962 descubrimos entre 

otras el buen momento que vi-
vían la pelota y la dantza, así 
como las salidas mendizales. 
Cabe destacar al mismo tiempo, 
que el Excmo. Sr. Obispo, Doc-
tor Jaime Font y Andreu, hicie-
ra una parada en Añorga en su 
visita pastoral el 25 de Junio de 
aquel año. Con su visita admi-
nistró el sacramento de la Con-
firmación a nada más y nada 
menos que 152 niños y niñas de 
la Parroquia.

Como curiosidad destacar 
que en aquel “Añorga Escolar” 
hubo una sección dedicada a 
“Escudos y Solares” como po-
déis apreciar en la imagen. Di-
chos escudos son la continuidad 
de una serie que no pudo me-
terse en la revista del año an-
terior.
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LONDRES
AÑORGATARRAK MUNDUAN

LONDRES
BIZIRIRAUTEKO GIDALIBURU AZKARRA

Londresen bizirauteko as-
moa badakak, lehenbiziko 
eginbeharra zein den argi 
ziok; Londresea jun. Zeo-

ze iteko edo ez iteko zalantzaik 
izan ezkero, beti in. Ez ai ma-
rikoia izan.

Errexena zea da, gau batian 
mozkortu, ta lagun batekin Lon-
dresea alde ingo dezuela esan. 
A tomar por kulo. Behin piszi-
nan zaudela igeri iten ikasteek. 
Nahitaez. Zailena piszinara sal-
tatzea dek, ta substantzia jakin 
batzuen eraginpean eonda, ez 
dek pentsatzen.

Alde in behar dezuela argi 
dakazuenean, abioian tiket-a 
erosi beharra ziok. Merkeena 
interneten, vueling.com ta ho-
lakotan. Guk Ryanair konpa-
ñiakin jun giñan, 40 bat euro-
tan aurkitu genun txollo batian, 
baña (askoz) merkegoak ere 
aurki daitezke, asike... AL 
LORO!!!

Bale. Situazioa honako hau 
da: Hegazkinetik jetxi zeate, 
maletak eskun dazkazue, adua-
na problemik gabe pasa dezue ta 
despedidako parrandan gastatu 
ez zenituzten €uro atzerritarrak 
tokiko £ibrengatikan aldatu di-
tuzue. Ta orain ze? Aeroportun 
badaude zentrura eramateuen 
autobusak. Mostradorera jun ta 
billetia erosi, ta arrai aurpegiko 
ingeles batek estafatzea inpor-
ta ez bazaik Londreseko plano 
bat erosi. Ideia ona da gero nun 
zauden jakiteko.

Oaintxe ez naiz goatzen 
zenbat pagatu genun autobu-
sangatikan, baña kriston auto-
busak zian. Kamarak errepideai 
apuntatzen, plasmazko pantai-
lak kamaran imagiñakin, komu-
nak,  Wi-Fi-a y toda la hostia. 
Nun jetxi ez genekienez, Liver-
pool Street izeneko kale batean 
jetxi giñan. Garbera antzeko 
batian bukatu genun, ta azke-
nian lineako autobus gorri hoi-
tako bat hartu genun, hotelak 
zeuden toki bat bilatzeko. Baña 
oraingoan ere ez genekin nun 
jetxi. Londreseko Soho-tik buel-
ta ugari eman ondoren, txaleko 
reflektante bat zekan tipo bati 
galdetu genion. Auskalo zer-
gatik, baña holakotan txaleko 
reflektanteak dazkaten pertso-
nek konfiantza emateiek. Hotel 
merke bat gomendatu zigun, ta 
behin logela lortuta genekala, 
pub bat bilatu, ta mozkorkizun 
lanetan hasi giñan.

Hurrengo egunetan ostatu 
merkeagoen bila hasi giñan. Ez 
ziguten luzerako aterperik ema-
ten, ta hiru egun batian, beste 
bi beste batian, hurrengo lau 
egunak lehenbizikoan ta hu-
rrengo astea hirugarren ostatu 
batian, asteburua izan ezik, ho-
rretarako beste bat bilatu be-
har genulako ibili giñan. Kaos 
puta bat. Baña Londreseko auzo 
desberdiñak ezagutzeko aukera 
izan genun.

Hoietako ostatu bat “643” 
edo holakonbat izena zin, Lon-
dreseko ipar-mendebaldean. 
“Gazte aterpe” bat zan. Merkia, 

giro ona, gazte jendez inguratu-
ta... ta penagarria. Logela biko-
te italaiano putaseme batekin 
tokatu zitzaigun, ta tabernako 
zerbeza latak beroak egoten 
zian. Gutxienez jun aurretikan 
neska italianak trauma txiki bat 
eraman zuen testu hontan kon-
tatu ezin dan akzidente txiki ba-
tengatikan. Nahigabe izan zan, 
baña ze hostia, Añorga 1-0 Ita-
lia. Ah!, ta jatetxe bengali ba-
tean afaldu genun behin, auzo 
horretan giñala.

Beste ostatu bat Earl’s Court 
izeneko auzo batian lortu ge-
nun, hego-ekialdean. Auzo diru-
duna izateko, oso merkea zan. 
Gañea txanponekin funziona-
tzen zuten labadorak zezkaten, 
sukalde komunitario bat, lan-
gile jatorrak ta erretzeko “beer 
garden” elegantia. Oso ostatu 
gomendagarria. Arazo bakarra, 
zentrutik urruti geatzen zala, ta 
auzo horretan anbiente askoik 
ez zeon.

Hala ere, aurkitu genun ater-
peik onena Camden Town auzo 
famatuan izan zan. Londreseko 
zentruan ziok. Hiriko merkatu 
ospetsuena auzo horretakoa da. 
Bertan biniloak, arropa, sube-
nirrak ta bigarren eskuko edo-
zer gauza aurki daitezke, bai-
ta peyotea, poper-a, amanita 
muskaria eta bestelako droga 
legalak ere. Tatuaje ta pirsing 
estudio konzentrazio haundi-
na ere zona horretan dago. Bi-
zitzeko oso toki ona da, baña 
garestienetakoa ere. Hala ere, 
asteburutan parranda hor itea 
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asko gustatzen zitzaigun, ta-
berna batean musika zuzenean 
egoten baitzen asteko edozein 
gauetan. The Blues Kitchen, 
toma nota.

Azkenean pisu bat alokatzea 
ezinbestekoa zela erabaki ge-
nun. Apartamentu bat alokatze-
ko asmoakin bazoazte, garestia 
dela jakin. Diruz oso ondo ez ba-
zabiltzate, logela bat alokatzeko 
aukera dago. Nahiko merkeak 
izaten dia, baña etxea frantse-
sekin konpartitu beharko dezue. 
Toki guztitan dabiltza, Londres 
Le Republique-ren izenean kon-
kistatu nahiean. Kaguendios...

Hasieran Leyton izeneko 
auzo batean hartu genun, Lon-
dreseko ekialdean. Astebete 
besterik ez giñan egon, gero 
West Ham auzora aldegin genu-
lako. Zentrutik dexente urrutia-
go zegoen, baña metroan jute-
ko arazo gutxiago egoten zian, 
ta bertako tabernan etxean be-
zela tratatu gintuzten. 

 Behin etxe finkoa genekala, 
lan bila hasi giñan. Horretarako 
kurrikuluma, edo bertan esatee-
ken bezela CV-a prestatu beha-
rra ziok. Lotsaik ez izan, Añor-
gako Mikel´s Pub tabernan lana 
in dezuela, gaztetxian kontzertu 
ta zinema festibalak antolatu 
dituzuela, Añorga Hilzorian fan-
zinean artikuluak idatzi dituzue-
la... ta holako txorakerik esan. 
Si kuela, kuela... y si no, me la 
pela. Subway, Mc Donald´s, KFC 
ta holako tokitan beti ibiltzen 
dia jende bila, baña puta mier-
da bat ez diek pagatzen. Guk 
azkenian The Queens izeneko 
taberna batian topatu genun 
lana, zerbeza barrillak hus-
tutzen. Ekonomikoki ez 
zigun asko aportatzen 
(bueno, ezer ez), baña 
satisfakzio pertso-
nal haundia lortzen 
genun. Ta John Lee 
Hokeer-en antza 
zekan tipo bat eza-
gutu genun. Ahi 
keda eso.
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Ba lo iteko tokia ta “lana” 
badazkazue. A vivir. Tabernan 
sartu, pinta batzuk hustu, ta 
billarrean ibili. Ta nohizbehinka 
beste auzo batzuk ezagutzea ez 
dao gaizki. Baliteke tabernako 
jendeak beste lanen bat propo-
satzea, baña ez dia oso lanbi-
de legalak izaten, ta atsaldiak 
oso gustora pasatzen dia barran 
apoiatuta.

Bueno, brikomaniakos, ba 
orain badakizue nola aguanta-
tzen dian hilabete batzuk Lon-
dres bezelako hiri batian. Ta 
bueltatzeko, ba berdiña baña 
aldrebes. Misterio handirik ez 
daka. 

Iker “Fredy” Criado eta 
Axier “Gomez” Gomez

“ARRAI
AURPEGIKO
INGELES BATEK 
ESTAFATZEA 
INPORTA EZ
BAZAIK
LONDRESEKO 
PLANO BAT
EROSI. IDEIA 
ONA DA GERO 
NUN ZAUDEN 
JAKITEKO.”
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TALLIN
ATERA GABEKO FOTOGRAFIA BATZUK

Koadernoan apuntatzen 
duzu: aireportuak purga-
torioa dira, edo bestela 
esanda, purgatorioa aire-

portu bat da. Beti pasaera gune, 
beti ezleku. Jendea zain, jendea 
presaka, jendea artaldean, bel-
tzak, kaukasikoak, txinatarrak, 
arabiarrak, jendea haurdun, 
rabinoak elkarri txisteak kon-
tatzen, jendea eserlekuetan lo, 
turkiar bat sozialismoari buruz 
leitzen, bozgorailuak sutan, 
jendea sandwichak ahoratzen, 
gorbatadunak, guay posmoder-
noak, jendea negarrez.

Eta segidan: hegaldi luzeak 
biolentoak dira izatez. Denbora/
espazio harreman naturala pus-
katzen dute eta bi errealitate 
guztiz desberdinetara egokitu 
beharrean aurkitzen da bidaia-
ria. Goizean Unanue panade-
riako ogiarekin gosaldu duzu, 

eta gauean hor zaude, ikasle 
erresidentzia omen den bloke 
karratu sobietiko gris batean, 
izen arrotzeko enpresa batek 
produzitutako janari prefabrika-
tua ahoratzen. Lehen existitzen 
zenik ere larri-larri zenekien 
lurraldean. -Estonia? -Tallinn! , 
ikasi zenuen geografia eskolan 
behinola, alfer-alferrik. 

Turistak oso espezimen arro-
tzak zaizkizu, grazia eta pena 
eragiten dizute aldi berean, hor 
daude, XVIII. mendeko ostruka 
asiarren sindromeari buruz 
mintzatzen ari den gidari arre-
taz aditzen, etengabe beren 
kamera semi-konpakten dispa-
radoreari sakatuaz, etxera iris-
tean “ni han izan nintzen” esan 
ahal izateko. Fotografia-album 
batean gorde daitezke beren bi-
zitzak. 

Akaso turistei diezun alergia 
horregatik izango da, edo akaso 
disko gogorrak pott egin zizu-
lako, baina ia ez duzu Tallingo 
fotografiarik kontserbatzen, eta 
honezkero laino lauso bat hasi 
zaizu han igarotako sei hilabe-
teetako oroitzapenak difumi-
natzen, jakinik, iritsiko dela une 
bat, non pare bat izen eta pa-
sadizo besterik ez dituzun oroi-
tuko. Ahantzi egingo dituzu hiria 
zeharkatzen duten autobus ber-
deak, eta geltokien izenak hain 
tonu markatuz pronuntziatzen 
zituen ahots hura. Eta Radio 
Taxi konpainiako zerbitzu mer-
keak, ttur-tturka mugitzen ziren 
auto gorri haiek, beren txofer 
ile urdinduekin; ez aipatzeaga-
tik Kodu, Levikas eta Hoov ta-
berna subalternoak, zerbeza pi-
txer eskuzabalak –Saku, Leffe, 
Hoegaarden–, homelessak vod-
kaz horditzen, eta erdigunea 
inbaditzen zuten streaptease 
klubak, beren nehoizko argi go-
rriekin eta emakume blondekin.

Ez dira sekula itzuliko Katu-
se Kino aire libreko zinemak, 
Hesburger eta Vapianoko jate-
ko merkeak, Erasmuseko party 
nerabeak, Joy Divisionen doi-
nuez lagundutako berogailuzko 
arratsalde ilunak, eskua irakur-
tzen zekien neska, eta bestea, 
idazlea, besoetako zainak moz-
ten zituena, eta egun hura, Sel-
ver supermerkatuan, ekiboka-
zioz, gatzaren ordez azukrea 
erosi zenuenekoa. Ah, eta dis-
kusioak, diskusioak, diskusioak 
zinemagintzako estudianteen 
artean, Lynch edo Tarantino, 
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diskusioak komunismoaz, ezke-
rraz eta eskuinaz, pedanteak 
eta arima-ederrak mundua 
konpontzen. 

Gero datoz ferrya, elurrak 
estalitako errepideak, motel 
bat errepide bazterrean eta ka-
raoke finlandiarra, hirurogeie-
tatik gertu zebiltzan hiru atso 
vals bat dantzatzen,  eta zu ere 
bai, zer demonio, orain batekin 
gero bestearekin, total, urrun 
ziren lotsarazten zaituztenak. 
Eta ikusi ez zenituen aurora bo-
realak, eta ikasitako hitz erabil-
garriak –stuff, shit, damn–, eta 
ibai izoztuak, eta hondartzako 
dunak. Eta etxera buelta haiek 
in the sunset, denak isilik, ne-
katuta, furgonetako leihotik be-
gira. 

Batzuetan, Where are you 
from? galdetzen dizu jendeak. 
Esaten duzu Basque Country, 
ematen dituzu pare bat esplika-
zio, eta azkenean buruarekin 
baietz egiten dute, baina deus 
entenditu gabe: streaming-ez 
jarraitu zenituen Kukutzaren 
desalojoa eta Beñaten Illunbeko 
finala; siestatik esnatu berritan 
jakin zenuen ETAk armak utziko 
zituela, eta gau hartan ez ze-
nuen hitz-aspertu bat egiteko 
moduko inor topatu inguruan. 
Euskaldunak, topatu, beste 
batean topatu zenituen. Izan-
go da agian elkar detektatzeko 
gaitasun instintiboa, usaimena 
zakurren mailan garatuta, baina 
gau batez, Tallinngo erdiguneko 
taberna batean, sartzen badira 
lau indibiduo, Ternuaz blai, pe-

tatxudun galtzak soinean, eta 
bi belarritako zintzilik dituztela, 
edo Bilbokoak dira, edo Abal-
tzisketakoak. Haiek Bilbokoak 
ziren.

Bon Iverren soinu bandak, 
telesail zein liburuek lagundu 
zizuten neguan hibernatzen. 
Zer zinateke fikziorik gabe, nola 
iraun. Tony Sopranok erakutsi 
zizkizun New Jerseyko para-
jeak, gero Baltimorera jauzi The 
Wire-rekin; Newark eskualdea 
ezagutu zenuen Philiph Rothen 
lumatik, eta segidan etorri zi-
ren Kureishi, Cortazar, Benito, 
denak erresidentziako logelatik 
mugitu gabe. Te beroa eztiare-
kin. Kanpoan hotz, -30º ere bai.

Hara hor Tallinn, zerua ilun, 
hiria elurretan, kaleak hutsik, 
hanka arrasto batzuk zoruan. 
Postal polita litzateke turista-
rentzako. Zuretzat ere bai, zer-
tarako uka. Baina ematen diozu 
buelta postalari, eta begira, Jiri 
ageri da bere dantzatzeko modu 
pekuliarrarekin, eta Anicka, pi-
su-kidearengatik maldizioka, 
eta gogoratzen duzu Ruik taxitik 
ordaindu gabe korrika ihes egin 
zuenekoa, edo Reinisek maita-
sunarekin zituen dilema mora-
lak, Kristiineren txiste txarrak, 
Friederikeren alemanezko kla-
seak, Filipak ilea horribilis moz-
tu zizunekoa, Peter Chestnut 
jaunarekin autobusean kantuak 
inprobisatzen zenituenekoa, 
Muhittinen afari deliziosoak, 
Ahmedek maionesa kadukatua 
irentsi zuenekoa, izenik gabe-
ko telefono zenbaki bat mu-
gikorrean, eta beste hainbat 
kontu, baina faborez, ez zara 
hemen kursikeriatan hasiko, ze-
ren onerako ala txarrerako, eta 
memoria apetatsua izaki, kontu 
horiek beti geldituko baitira han 
nonbait, Tallinnen, atera gabeko 
fotografietan.

Kepa Matxain
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ZEIN DA ZURE IRITZIZ JOLAS ETXEAK 
AÑORGAN BETETZEN DUEN FUNTZIOA?

“Jolas Etxea es el sitio de reunión de todos los 
añorgatarras para hablar de lo que sea o simple-
mente para echar un pote. Antes era sede social 
del Club pero ahora lo llevan otras personas.”

JONI WANGENEBERG

“Nire ustez funtzio soziala betetzen du. Azken 
finean argi dago Añorgako Jolas Etxea ondo doa-
nean jende gehiago datorrela añorgara eta jende 
gehiago biltzean ekintza gehiago sortzen direla”

MIRIAM AZPEITIA

Aurtengoan, azken aldian izan diren aldaketak direla medio, hain “gurea” sentitzen dugun Jolas 
Etxeari buruz egin nahi izan dugu galdera. Argi geratu da añorgatarrek estiman dutela gure Jolas 

Etxea, eta bestela, irakurri añorgatarrok kontatu digutena:
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“Bai edo bai” egon behar dena da Jolas Etxea. 
Hau da herrikoek dugun gunea, pote bat hart-
zeko edo soilik lasai egoteko. Nahita nahiezkoa 
dela iruditzen zait.”

JOKIN OTAMENDI

“Es imprescindible que exista Jolas Etxea en 
Añorga, puesto que cumple una función socializa-
dora y sin este lugar, el barrio estaría perdido.”

XATI

Aurtengoan, azken aldian izan diren aldaketak direla medio, hain “gurea” sentitzen dugun Jolas 
Etxeari buruz egin nahi izan dugu galdera. Argi geratu da añorgatarrek estiman dutela gure Jolas 

Etxea, eta bestela, irakurri añorgatarrok kontatu digutena:



“Alde batetik, gune bezala, hemen ez dago toki 
asko biltzeko, eta soziedadea gaur egun elkarte 
toki bat da. Gainera, gazteek zein heldu edo ju-
bilatuek ere elkartzeko toki bezala aukeratu dute. 
Bestetik elkarte bezala, eta kirol mailan, Añorga 
Eguna bezalako ekimenak handik sortzen dira, eta 
azken urteetan ikusgarriak izan direla uste dut.“

IMANOL SORONDO

“Añorgatarren eta ingurukoen topagune garran-
tzitsu bat dela uste dut. Ekintza kulturalak antolat-
zen ditu eta hori oso aberasgarria da auzoarentzat. 
Jolas Etxeak, Añorgako Kultur Etxeak izaten dituen 
zailtasunak gainditzen ditu.“

AMAIA LLORENTE

“Añorgan jendea biltzeko oso toki garrantzisua 
dela iruditzen zait. Azken aldaketa oso positiboa 
izan da Añorgan sozializatzeko dugun lekuetako 
bat delako“

IDOIA NOGUES

“Añorga guztia biltzen duen gunea da. Gaz-
te lokalaren anpliazioa ere badela esan nezake, 
azken aldaketarekin hemen Gazte Lokalean baino 
denbora gehiago ematen baitute.“

IÑAKI SAENZ

AÑORGATARREI GALDEZKA



“Udaletxea da, baina ona. Udaletxean poli-
tikoak daude, hemen ordea, politikorik gabe oso 
ondo funtzionatzen du.“

JOSEMA MENDIOLA

“A la pregunta de qué representa Jolas Etxea 
para el barrio de Añorga, diría que es el punto de 
referencia en el barrio en el que disfrutar de un 
momento de evasión. Es el “elkargune” para todos 
los Añorgatarras. Si estuviéramos en una estación 
o aeropuerto, diríamos que es el “meeting point“

TXOMIN RUIZ DE GAUNA

“Oinarrizko zerbitzua ematen du Herriarentzat 
eta elkar bizitza sustatzeko leku aproposa dela iru-
ditzen zait.“

ZIGOR ZALDUA

AÑORGATARREI GALDEZKA
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Hemeretzi lagun atera gi-
nen Añorgatik apirilaren 
6ko goiz euritsuan; ho-
geita hemezortzi begi 

ametsak ikusteko, hogeita he-
mezortzi hanka bidea egite-
ko. Lotarako zakuak motxilatik 
zintzilik eta Quechuako kanpin-
dendak non sartu ez genekiela. 
Motxilak indarrez beteta har-
tu genuen 25a, Donostiara bi-
dean. Argentina pasealekuan 
beste dozenaka begirada ge-
nituen zain, urduri, bizitzera 
gindoazenaren ilusioak piztuta. 
Leiho ertzetik ikusi genuen Ma-
ria Kristina hotela desagertzen. 
Autobuseko maletategiko kan-
pinekin oroitu ginen, euri tan-
tek kristalak bustitzen zituzten 
bitartean. Gazte Martxa bat ez 
omen da Gazte Martxa euririk 
egiten ez badu. Hurrengo bi gau 
euritsuetako zaku bustietan ez 
genuela lorik egingo pentsatu 
genuen. Amets, ordea, gogotik 
egingo genuen.

Gazte Martxa bat zer den 
galdetuko du, akaso, irakurle-
ren batek. Hitzek diotena da: 
gazteek egindako martxa bat. 
Gazteentzat egina. Saratik abia-
tu eta Lesakaraino joan behar 
genuen aurtengoan, oinez. Eta 
ondoren, autobusez, Iruñera. 
Baina sinpleegia litzateke Gazte 
Martxan hankak bakarrik mugi-
tzen direla pentsatzea. Barruko 
bidaia bat ere egin baikenuen 
apirilaren 6tik 8ra bitartean. 
Hiru egunez noizbait eraikiko 

dugun Euskal Herria nolakoa 
litzatekeen amestu genuen, eta 
okerra litzateke joan ginenak 
bueltatu ginela pentsatzea. 

Aurten bostehun urte bete 
dira Gaztelak Nafarroako Erre-
suma konkistatu zuenetik. Eus-
kaldunok erresuma baten ba-
rruan antolatuta egoteari utzi 
genion duela bost mende, eta, 
ondorioz, estatu modernoak 
sortu zirenean ez genuen gure-
rik eskuratu. Norbaitek esango 
du zertara ote datorren atzera 
begiratu behar hori, ea ez al den 
gazte izatearen ezaugarri nagu-
si gurasoekin haserretu eta bi-
zitza hutsetik osatu nahia. Hala 
da. Guk ere independentziare-
kin egiten dugu amets, ez noiz-
bait independente izan ginelako, 
herri bezala zer izan nahi dugun 
erabakitzeko eskubidea zor zai-

gulako baizik. Historia arma bat 
da, ordea, garaileek beren erara 
idazten dutena, eta bada garaia 
behar den bezala begiratzeko. 
Nafarroari kateak kentzekoa, 
“por adentro y por afuera”.

Eta kanpokoekin hasi aurre-
tik, barruko kateei begira jarri 
ginen, Sarako euripeko karpa 
batean. Bilgune Feministako bi 
kidek feminista zergatik diren 
azaldu ziguten feminismo hi-
tza erabili bai baina ia ulertzen 
ez genuenoi. Pertsona askeak 
omen dira herri askeak eraiki-
tzen dituztenak, baina ze aska-
tasun izango du Euskal Herriak 
euskaldunon artean parekide-
tasunik ez bada? Feminismoa 
ez dela emakumeen nagusitzea 
azaldu ziguten, ez dela gizonak 
emakumeen mende jartzea. Fe-
minismoa aniztasuna dela ulertu 

GOIZEKO EURI ARTIAN GUARDASOLARIK GABE...
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genuen, gizon eta emakumeen 
artean banatutako jendarte ho-
netan gizon eta emakume iza-
teko modu asko daudela, eta 
denek daukatela eskubidea 
parean egoteko. Garai berriak 
omen datoz Euskal Herrira, bai-
na nola hitz egingo dugu bakeaz 
egunkariak goizero umiliatu, ji-
poitu eta hildako emakumeen 
odolez zikinduta badaude?

Hogeita hemezortzi begi be-
hera begira atera ginen karpa-
tik, eguneroko ekintzetako bio-
lentzia isilari eta diskriminazio 
ezkutuaren inguruan pentsa-
tzen, eta guk ere botak lokat-
zez zikinduta geneuzkala ohartu 
ginen. Akaso, gure uste eta mo-
ralarekiko ere independentzia 
aldarrikatu beharko dugu.

Berehala altxa genituen be-
giak, ordea, Euskal Identitate 
Kulturalari buruz pentsatzea 
baitzegokigun ondoren. Hiru 
hitz handi bata bestearen atze-
tik jarrita. Eta guk banaka aletu 
genituen gure buruan. Zer da 
“euskal”? Euskarari dagokiona? 
Euskal Herriari? EAEri? Aber-
tzaletasunari? Eta “identitate”? 
Non dago gure identitatea? 
Identitate bakarra al daukagu? 
Eta “kultura”? Sukaldaritza kul-
tura al da? Aldizkari hau? Oinez 
ibiltzeko modua? Puzzleko pie-
zak josten saiatu baina berriz 
nahasten zitzaizkigun hizketan 
hasi orduko. “Zenbat gera, lau, 

bat, hiru, bost zazpi” kanta-
ri hartu gintuen gauak, eta bi 
egun pasa genituen erantzunen 
bila, Saratik Lesakara eta Le-
sakatik Iruñera. Euskal Herriko 
herri ezberdinetako gazteekin 
nahastu ginen, eta erantzune-
tan asmatu ez arren galderek 
elkartzen gaituztela ulertu ge-
nuen. 

Gazteok gero eta isolatuago 
bizi garela diote; telebistari eta 
interneti kable bidez lotuta gau-
dela. Egia izango da akaso, bai-
na gazte izateko beste modu bat 
badagoela ikasi genuen, milaka 
oinek bide berriei forma ema-
ten zizkieten bitartean. Ehunka 
kanpinekin bandera koloretsu 
bat osatu genuen Sara eta Le-
sakako zelaietan, “goizeko euri 
artean guardasolarik gabe”. 
Lorik egin gabeko bi gau izan 
ziren, galderaz betetako hiru 
egun, baina pentsamenduek 
euriak bezala busti gintuzten. 
Zer da, bada, Gazte Martxa bat 
euririk gabe. Orain Añorgako 
bazterrak bustitzea dagokigu.

“BEHERA
BEGIRA ATERA 
GINEN 
KARPATIK, 
EGUNEROKO 
EKINTZETAKO 
BIOLENTZIA
ISILARI ETA
DISKRIMINAZIO 
EZKUTUAREN 
INGURUAN 
PENTSATZEN, ETA 
GUK ERE BOTAK 
LOKATZEZ 
ZIKINDUTA 
GENEUZKALA 
OHARTU GINEN”
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AGUR
ETXE HANDIA

Gaztelaniazko abestiak 
dioen moduan, “algo se 
muere en el alma cuando 
un amigo se va”. Hauxe 

izan daitekeela uste dut añor-
gatar denek, edo ia denek, mo-
mentu hauetan sentitzen du-
gun sentimendua “Etxe Handia” 
eraistera doazela jakiterakoan. 
Berarekin gure historiako eta 
bizitzako zati handi bat doala 
sentitzen dugu, eta auzoa etxe 
hori gabe imajinatzea zaila egi-
ten da. Zer egin dezaket nik zu 
gabe?

Badakigu Añorgan popula-
zioa dagoela, behintzat Leireko 
paperetan antiguako parrokia 
sortzeko dohaintzak eman zituz-
ten jauntxoen etxeak agertzen 
direlako 1014 urte inguruan eta 

gerora Donostiako sorkuntzan 
parte hartuko dutenak. Luga-
ritz bailarako etxeak zeinen ar-
tean Amassorrain, Unanue Zar, 
Merkelin, Zabalaga, Añorga eta 
abar agertzen diren. 

Baina gure historia askoz 
egunerokoagoa da. 1900 urtera 
hurbiltzen gara, non Rezola fa-
miliak Añorga baserriko lurrak 
erosten dituen bere zementu 
fabrika berria jartzeko asmoz. 

Honekin batera hasten da 
gaur egun Añorga bezala eza-
gutzen dugunaren sorkuntza. 
Beharrak jota eta beste lurralde 
batzuetan ematen den bezala, 
adibidez Katalunian, enpresak 
bere langileei babesa emateko 
etxeak egiten hasiko da lanto-

ki inguruan eta horrela hasiko 
da Etxe Handiaren historia eta 
Añorgaren garaiko historia, 
1903 urte inguruan egongo 
gara. 

Etxe honen eraikuntzan 
hainbat fase emango dira, zei-
nak gaur egun ere begi bis-
takoak direnak. Lehenik errepi-
dera ematen duen sarrerarekin 
hasiko da eraikuntza. Ondoren, 
1938 urte aldera, berrikuntzak 
egingo dira eta etxearen be-
rezitasunik garrantzitsuenak ja-
rriko dira, etxearen atzealdeko 
eskailerak, etxeak handiagoak 
bihurtuaz. 1956. Urtean dendak 
egingo dira patioan, berau gune 
elegante eta modernoa bihur-
tuz. Aktibitate eta biltoki gunea. 

Zer edo zer berezia izan du 
gune horrek, bere denborari 
aurreratua izan dela. Ziur gau-
de, etxe horretan jaiotako edo 
bertan bizi izandako bakoitzak 
gune horretan gertatu diren 
mila  istorio konta genitzakeela.

Haurrak Pablo Wangeneberg-
en atzetik “estaba el señor Don 
Gato” abestuaz, “ A quién que-
réis más a Pablo o a Don Julián” 
“a Pablo”, hor dituzue gozokiak!

 Hor dator adibidez, Juan Te-
lleria, korrikalari handia, Añor-
ga K.E. lehen taldeko kidea. 
Hala ere korrika egite hau ez 
dute denek gustuko, beste ba-
tzuek bizikletan aritzea nahiago 

AÑORGAKO PAISAIAREN ZATI
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dute, Matias Igoa edota gerran 
hildako Bene Lanziego adibidez, 
badirudi azken honi bizikleta 
onenetariko bat erosteko auzo 
ekimen bat izan zela ere diote 
kronikek. 

Baina noski Igoatarrak min-
tzo ditugunean, zein familia de-
nak baloiari ostikoak ematen, 
denak futbolariak eta baten bat 
ona gainera. Silvestre handiare-
kin nola ez. Baina hauetakoak 
beste batzuk ere izan dira hala 
nola Azkaratetarrak edota Usan-
dizaga baten bat. Patioan entre-
natzea izango ote da?

Noski gune honetan kirolari 
handiak izan direla, baina beste 
batzuek arte eszenikoak nahia-
go zituzten. Ahaztu ezin diren 
antzerki ekitaldiak eman ziren 
“El gran borrás de las tablas 
Añorgatarras” deitzen zuten To-
más Marañonekin eta Karmele 
Egañaren laguntzarekin. Adi, 
zein ahots ikaragarria! Kasimi-
ro Aizpurua dela uste dut, baina 

ez nago ziur Jose Mª Bartos ere 
ikusi baitut bertan. 

Baina zein soinu da hori? 
Hara! Amatxoak dantzan hari 
dira! Ezin izango litzateke bes-
te modu batean, ea zeinek ez 
lukeen dantzarik egingo Benan-
txioren akordeoiaren doinuen 
konpasekin. Haurtzaroko mo-
mentu hunkior hauek askok eta 
askok minez gogoratzen dituz-
te. 

Esperanza! Anastasi! Deia-
dar egiten zuen Prexentak bere 
astoarekin esnea ekartzen zuen 
bakoitzean. Gorreria sortzen 
duen soinua dator Karmen So-
roak zeraman harategian hezu-
rrak mozteko makinatik. Nor da 
azkena? Abisatu iezadazu nire 
txanda iristean ile-apaindegira 
bainoa. 

Milaka istoriorekin eta milaka 
pertsonai ezagun edota ez hain 
ezagun, aipatuaz, etxe honen 
historia idazten jarrai genezake. 

Baina tarte honetan pertsonai 
guztiak eta istorio guztiak ai-
patzea ezinezkoa egiten zaigu. 
Gune hau auzoko arima nagusia 
izan denaren aipua besterik uz-
tea da artikulu honen helburua. 
Bakoitzak konta ditzala bere 
bizipenak eta manten ditzala 
bere oroitzapenak. Nik nireak 
oso presen ditut,  baina ETXE 
HANDIA gabe Añorga ez berdi-
na izango da. 

K.M.
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AURTEN ERE EMAN 
DUGU ZER ESANIK

 I CARLOS ROMERO MEMORIALA
irailaren 18an, Añorgako Re-

zola futbol zelaian Carlos Ro-
mero zenaren omenezko lehen 
memoriala ospatu zen. Ekimen 
honen helburua auzoko emaku-
mezko futbolaren alde izugarriz-
ko lana burututako pertsona ho-
nen irudia omentzea izan zen. 
Memoriala triangular tankera 
hartuko zuen, eta bertan Añor-
ga K.K.E., Mondragon C.F. eta 
Eibar S.A.D. lehiatu ziren, hiru-
rak Emakumezkoen 2. mailako 
taldeak zirelarik. 

EUSKAL HERRIKO
EMAKUMEZKOEN LEHEN KOPA

Euskal Herri osoko talde ho-
berenen arteko taldeak jokatu 
zuten Euskal Herriko emaku-
mezkoen 1.go kopan. Proiektu 
piloto honetan, antolatzaileek, 
Euskal Herriko 8 talde onenak 
hautatu zituzten: Bizkaitik 2, 
Nafarroatik 2, Gipuzkoatik 2, 
Arabatik 1 eta ipar Euskal He-
rritik 1. Athletic de Bilbao, Real 
Sociedad, Lagunak, Abanto, 
San Juan, Aurrera de Vitoria, 
Añorga KKE eta Donapaleu izan 
zirelarik.

AÑORGA KKE BARTZELONAN
Ekainaren 28tik Uztailaren 

2a bitartean, AÑORGA KKEko 
nesken Infantilen eta Alebinen 
taldeek 43. Nazioarteko emaku-
mezkoen Sant Gabriel Torneoan 
hartu zuten parte. 

Infantilen kategorian, lau tal-
deko bi multzo antolatu ziren, 
zortzigarren postua eskuratu 
zutelarik. Añorga KKEko jokala-
ri den Nahikari Garciak golegi-
le onenaren saria eman zioten 
bost gol eskuratu eta gero.

Txikienak hirugarren pos-
tuan kokatu ziren, eta garai-
pena Frantzia aldera egin zuen 
salto, Lyonera hain zuzen, han-
go taldeak lau partiduak irabazi 
ostean.

AÑORGAK ERE BAT EGIN ZUEN 
OLATU TALKAREKIN

“Donostia 2016” kanpaina-
ren harira Olatu Talka egin zen 

Gipuzkoako hainbat txokotan 
maiatzeko bigarren asteburuan. 
Herritarrek Europako Hiriburu 
Kulturalaren hautagaitzan parte 
hartzea zen helburu, eta Añor-

gak ere bat egin zuen ekime-
narekin. Hala, bertso-eskolako 
kideek “Poto eta Potopaldiak” 
izeneko ikuskizuna prestatu zu-
ten beraiek idatzitako bertso-
sortekin. Maiatzaren 11n egin 
zen emanaldia Jolas Etxean, eta 
jende ugari bertaratu zen saioa 
jarraitzeko. Bertso-eskolako ki-
deekin batera Alaia eta Jon Mar-
tin eta Jokin Labayen aritu ziren 
beren sortak kantatzen Ixak 
Arrutik gitarrarekin lagunduta. 
Azkenean goizaldeko ordu txi-
kietara arte luzatu zen saioa.

APAIZ-ETXEA BOTA DUTE

Aspalditik Añorga eta Kar-
mengo Amako auzoak batzen 
dituen bide bazterrean ikusi 
izan dugun apaiz-etxea bota 
dute aurten, etorkizun hurbilean 
eraikiko duten Etxe Handiaren 
ordezkoari tokia uzteko. Gorga 
Historia Mintegia Antxon Ayes-
taran Kultur Etxean birkokatu 
da eta Otxoteak ere beste leku 
bat bilatu behar izan du.
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BEÑAT GAZTELUMENDI
BIGARREN GIPUZKOAKO
BERTSOLARI TXAPELKETAN

Orain dela lau urte bezala, 
azkeneko txapelketan ere buruz 
burukoan sartzea lortu zuen 
Añorgako bertsolariak, baina Ai-
tor Sarriegik eraman zuen txa-
pela abenduaren 18an Illunben 
jokatutako finalean. Unai Gaz-
telumendik ere txapelketa ona 
osatu zuen, eta finalerdietara 
sartzear izan zen. Ane Labaka 
lasartearrak ere final laurde-
netara iristea lortu zuen bere 
lehen txapelketan, eta Asier 
Azpiroz zubietarrak udaberriko 
sailkapen fasea gainditu eta fi-
nal zortzirenetan kantatu zuen.

IKASTOLAKO MUSIKA
EMANALDIA

Beste behin ikastolako hau-
rrek egun zoragarriaz gozatu 
zuten ekainaren 8an. Antxon 
Ayestaran Kultur Etxea jendez 
bete zuten euren kanta eta ins-
trumentuen melodiaz gozatze-
ko. Añorgako etorkizuneko mu-
sikariak salbu dauzkagu!

LORONTZIAK AÑORGAKO
PLAZAN

Añorgako plaza berriak itxu-
ra ederra hartu du. Zoru be-
rriak bertan denbora xahutze-
ko aukera ematen du eta Jolas 
Etxeakoek terraza ederra jarri 
dute. Kotxeengandik babesteko 
lorontzi erraldoiak ekarri ziren, 
eta Añorgako haurrek margotu 
dituzte gure plaza eraldatuz.

KARIBERA BIDAIAREN ZOZKETA

Aurtengo denboraldian Añor-
ga KKEk Karibera bidai zora-
garria zozketatu du. Apirilaren 
20an ONCEko zenbaki saridu-
naren azken lau zifrak (3.255) 
zituenari zegokion sari ederra… 
eta irabazlea Errenderiko José 
Manuel Perez Gaztelu izan da. 

Zorionak! 

MUS TXAPELKETA 2012

Aspaldi ez zela Mus Txa-
pelketa antolatzen eta aurten 
berreskuratu da. Jolas Etxean 
jokatu dira partida guztiak eta 
aurtengo txapela irabazi duten 
bikotea Juanaxio Aizpurua eta 
Jokin Otamendi izan dira. Az-
pitxapeldunak ordea Fernando 
Hernandez eta Kino Bardaji izan 
dira.

DAVID AROZENA ETA MIKEL 
UNANUE EUSKAL HERRIKO
TXAPELDUN PALA MOTZEAN

David eta Mikel izan dira 
Kluben arteko Euskal Herriko 
Txapeldunak martxoan Ogetan 
jokatu den finalean. 2011ko 
azaroan Gipuzkoako azpitxapel-
dun izanda lortu zuten Euskal 
Herrikorako txartela pala mot-
zean.

SEMAFOROAK JARRI DITUZTE 
N-1EN

Urte luzetako borrokaren on-
doren, añorgatarrek lortu dute 
aspaldian eskatzen zutena: 
N-1 errepidean aldaketa batzuk 
egin dituzte, eta bulebariza-
tze prozesu horren baitan, se-
maforoak eta errotondak jarri 
dira. Semafoak, Añorga Txikin 
eta Arzak-enea parean daude, 
eta errotondak, Errekalden eta 
Arzak-enean, lehengo Añorga 
Txikikoarekin batera. Hortaz, 
trafiko kopuruak nabarmen egin 
du behera, eta kamioi gutxiagok 
zeharkatzen du auzoa. 

JAUNARTZEAK
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ARGAZKI ZAHARRA

M
ENDI IRTEERA JENDETSU BATEKO ARGAZKIA DAKARGU AURTENGOAN ORRIOTARA. EZ DITUGU DEN DENAK 

IDENTIFIKATU, BAINA BAI ASKO. ZERRENDA ANTOLATZE ALDERA BI M
ULTZOTAN EM

AN DITUGU IZENAK

Goran: Antonio Idiakez, Arturo Zelarain, Julian Rezola?, xx, Arkadio Igoa, Simon Setien, Miguel Soroa, Joakin Ariz-
mendi, Jose Basurto, Pakillo Irizar, Bixente Barrena, Antonio Arizmendi, xx, Juanito Marañon, xx, xx, xx, 

Beheran: Xx, x Erauso, Fermin Altuna, xx, Miguel ta Martin Gartzia, Agustin Aristegi, Felix Soroa, Tomas Marañon, 
Manuel Azkarate, Manolo Setien, xx, Juanito Etxeberria, x Gartzia, xx, xx
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