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AÑORGA 2013

LEHENDAKARIAREN
AGURRA
ENEKO SIERRA

Irailean iritsita
Kulturan aldamenean
Elkartearen buruan
Ipini nindutenean.
Hartuta agintaldia
Jarri nintzen ni lanean
Ekipo ezin hobea
Osatuta nuenean.
Lendakaritza eskutan,
Buruan ta bihotzean,
Denak hitz errexak dira
Sentitzen ez direnean.
Hiru hitzak frogatzeko
Bi urte ditut aurrean.

10 hilabete luze
joan zaizkigula azkar
arazo xume ta larri
izan dira bidenabar.
Kanpoko laguntza ere
Ez bat ez bi ezta hamar,
Hamaika izan ditut ba,
Bai gazte ta baita zahar.
Esker oneko jendea
Eskertzea det nik behar.
Añorga egi bihurtzen
Zabiltzatenak su ta gar,
Zerate gaur Lendakari
Ta betiko Añorgatar.Festak iritsi zaizkigu

Karmengo Ama da hemen.
Dirurik ez dagon hontan
Eduki behar degu kemen.
Ondo pasatuko degu,
Alaitasunari amen.
Beti Herria zainduta,
Bihurtu gabe zoramen.
Onena opa dizuet
Ta egingo det aipamen
Festa onak eukitzeko
Jarraitu dezagun lanen.
Ondo ospatu ditzagun,
Zementon ta Gure Karmen.
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AÑORGAKO FESTAK 2013
UZTAILAREN 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 ETA 16

LARUNBATA 6: KUADRILEN EGUNA

08:00 OILASKO BILTZAILEAK
AUZOAN ZEHAR 
09:30 GAZTEEN KROSSA
10:00 XAKEA
10:00 AÑORGAKO  I HERRI KROSSA
11:00 SARI BANAKETA
12:00 PAELLA PRESTAKETA 
12:30 OILASKO BILTZAILEEI ONGI ETORRIA 
14:00 KOADRILEN ARTEKO BAZKARIA
(antolakuntzak su guztiak itzaliko ditu ) 
15:55 KUADRILEN ARGAZKI ERRALDOIA 
16:10 MUS TXAPELKETA AZKARRA
(paella prestaketa eta bazkaltzera geratu 
direnentzat)
17:15 FRONTENIS TXAPELKETAREN FINALA 
18:15 PILOTA GOXOKO FINALA 
19:00 ZEMENTONEN JAITSIERA
19:10 BANDERA IGOERA
ELEKTROTXARANGAREKIN
21:45 KUADRILEN ARTEKO
AFARIA JOLAS ETXEAN
00:00 HIRU GABE BI TALDEAREKIN
DANTZALDIA
03:00 LABEZOMORRO ERRALDOIA 

IGANDEA 7: JUBILATUEN EGUNA

10:00 TXIKIEN JOLAS ETXEA
PILOTA FINALAK 
10:30 XAKEA 
12:00 MEZA NAGUSIA
13:00 JUBILATUEN BATZAR NAGUSIA 
14:00 JUBILATUEN
ADISKIDETASUN BAZKARIA 
17:30 ARKAITZ DANTZA
TALDEAREN EMANALDIA 
19:30 HERRI KANTU JIRA

OSTEGUNA 11: BEROKETA EGUNA

19:30 AMASSORRAIN IKASTOLAKOEN
TRIKITIXA EMANALDIA 
20:00 PINTXO-POTEA AUZOKO TABERNETAN 
22:00  SORPRESA 
00:00 LEHENDAKARIAREKIN
BRINDISA JOLAS ETXEAN 
01:00 KARAOKEA GAZTETXEAN

OSTIRALA 12: UMEEN EGUNA

10:00 UMEENTZAT JOKO ETA PUZGARRIAK
16:00 PUZGARRIAK
16:30 FUTBOL 7 TXAPELKETAREN FINALAK
17:00 UMEENTZAT MERENDOLA 
17:30 APAR FESTA HAURRENTZAT 
18:00 MOZORRO FESTARAKO
PRESTAKETA ETA APAINGARRIAK 
18:30 ERRALDOI ETA BURUHANDIAK 
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19:00 EGAN MUSIKA
TALDEAREN EMANALDIA
20:00 HAURRENTZAT MOZORRO FESTA 
21:30 ORIKIZ MOZORRO FESTA
GAIA: ERLIJIOAK
23:00 DANTZALDIA EGAN TALDEAREKIN 
23:00 ZINE KANPOAN: BROKEN FACES, THE 
CONVICTS ETA ORREAGA 778 
01:00 ZEZEN SUZKOA 

LARUNBATA 13: GAUPASA EGUNA

09:00 DIANA ERRALDOI
ETA BURUHANDIEKIN 
11:00 ARTISAU ERAKUSKETA ETA AZOKA
11:30 TIROZ KARABINA TXAPELKETA
12:00 BAKAILAO PRESTAKETA ETA
SAGARDO DASTAKETA
16:30 ARTISAU ERAKUSKETA ETA AZOKA
17:00 HAURREN DANBORRADA 
18:00 GIMKANA 
19:00 AÑORGA-ALDE ZAHARRA DESAFIYUA
20:00 DANBORRADA NAGUSIAREN IRTEERA  
23:00 IRATZAR TALDEAREKIN DANTZALDIA
23:30 AUZOKO TALDEEN
KONTZERTUAK ZINE KANPOAN 
00:30 DANBORRADA NAGUSIAREN 
EMANALDIA 
01:25 ZEZEN SUZKOA
01:30 MENDEKU ITXUA
05:00 TXOKOLATADA 

IGANDEA 14: AÑORGA KKE EGUNA

10:00 AÑORGAKO ERRALDOI
ETA BURUHANDIEN VII. TOPAKETA
10:10 BOLO TIRAKETA 
12:00 VI PATATA TORTILA LEHIAKETA 
12:30 BAZKIDE KANPAINA 
13:00 ERRALDOIEN
ERAKUSKETA FRONTOIAN 

14:00 ELKARTEEN ARTEKO
BAZKARIA JOLAS ETXEAN 
16:00 BOLO TIRAKETA 
16:30 JOLAS ETXEA LIX
PILOTA TXAPELKETAREN FINALAK 
19:00 ERRALDOI ETA BURUHANDIAK 
20:30 BOKATAK JAI BATZORDEEN ALDE 

ASTELEHENA 15 : ASTELEHENA

11:00 “ZEMENTUZKO ESKULTURA
TXIKIAK” TAILERRA MUSEOAN
12:00 SASKI 3X3 TRIANGULARRA 
16:30 ESKALADA TAILERRA
PEDRO JOSERAKO ZUBIAN
18:30 ERRALDOI ETA BURUHANDIAK 
19:00 SALBEA
19:30 SARDINA JATE HERRIKOIA
ETA SAGARDO DASTAKETA 
21:00 PELOTA PARTIDA GURPILDUN
AULKIKO PALISTAK ETA ONDOREN
MAIZA-ELUSTONDO vs URMENETA ARANBURU 

ASTEARTEA 16 : KARMEN EGUNA

09:00 DIANA ERRALDOI
ETA BURUHANDIEKIN 
10:30 TRIATLOI HERRIKOIA
(TOKA, BOTE ETA IGELA) 
11:00 MEZA NAGUSIA
13:00 AURRESKU TRADIZIONALA 
18:00 BROKEL DANTZA 
20:00 BERTSO SAIOA FRONTOIAN 
21:55 AZKEN BIRIBILKETA
22:00 BANDERA JAITSIERA 

AÑORGA 2013FESTA EGITARAUA
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ELKARTEAREN 
AGURRA

Kaixo Añorga! Denbora joan eta etorri doa, 
eta 2013ko uztailera heldu gara. Beste be-
hin, eta badira 90 pasatxo. Itxuraz “agu-
rea” gara, eta bestela eman bistadizo bat 
gure “gorputza”ri. Antxon Ayestaran Kultur 
Etxean, gure “aurpegia”n alegia, ximurrak 
ikusi daitezke, eta badakizue zeinen gares-
tiak diren “lifting”ak. Futbol zelaiko har-
mailek, gure “oinek”, maskur ugari dauzka-
te eta podologorik ez da etorri azkenaldian. 
Jolas Etxea eraikinean, gure “buruan”, 

burusoitzen hasi gara.

Bai, 90 urte pasatxo dauzkagu. Baina Junta 
berria, Añorga KKEren “garuna”, inoiz baino 
gazteagoa da, eta gazte izaeraz pentsatzen 
duen buruak dantza egiteko gogoa du. Ho-
rregatik egin genuen ebakuntza “aldakan”, 
Frontoian alegia, eta izugarri polita geratu 
zaigu. Erraldoien vals amaigabeak dantzat-
zeko kapaz gara orain. Jolas Etxeako liburu-
tegi zaharra berreskuratu dugu, entrenat-

LEHENDAKARIA Eneko Sierra (31 urte)
LEHENDAKARI-ORDEA Amaia Irurtia (25 urte)
DIRUZAINA Eider Intxusta (32 urte)
IDAZKARIA Irati Galatas (26 urte)

FUTBOLA Iñigo Soroa (22 urte)
PILOTA Mikel Maiza (51 urte)
SASKIBALOIA Alfonso Arroyo (50 urte)
TRIATLOIA Oier Otabarte (23 urte)
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zera datozen gure neska-mutilek ikasteko 
aukera izan dezaten, eta auzoko edozeinek 
patxaraz irakurtzeko aukera izan dezan.

Ez gara zaharrak. Soilik itxuraldaketa txiki 
bat behar dugu. Eta horretan ari gara, dirua 
nola hala lortu nahian. Udalaren ateak jo 
ditugu eta baita Rezolarenak ere. Foru Al-
dundian bila ibili gara eta Urkulluren Ajuria 
Etxera joatea soilik geratzen zaigu. Baina 
ez digute kasurik egiten. Krisian omen dau-
de denak. EREak sartzekotan daude batzuk 
JOTAk dantzatu ahal izateko, eta besteek 
berriz buruz ikasita daukaten “ez dago di-
rurik” esaldia botatzen dute korroxka bai-
litzan janaldi ugari baten ostean. Baina guk 
tinko eutsiko diogu geureari.

Datorren urteari begira, gure asmo nagu-
sia Añorga KKE proiektua gizarteratzea da. 
Ulertzen dugu 35-40 urtetik gorakoek ondo 

ulertzen duzuela zer den Añorga KKE, bai-
na uste dugu gazte jendeak ez dituela bere 
egiten Añorga KKEk transmititu nahi dituen 
baloreak. Edo akaso ez dituela ezagutzen. 
Gainera, jakin badakigu, Elkartearen etor-
kizuna gazteak direla (edo garela), eta ho-
rregatik plazaratu nahi dizkiogu geure ba-
loreak Añorgatar orori. 90 urte bete dituen 
“Agure” honen esentzia gal ez dadin, eta 
gazte jendez osatu dadin Añorga, hori baita 
iragan eta etorkizun oparoa lotuko dituen 
ekuazio bakarra. 

Besterik gabe, Karmen Festak gozatu ditza-
zuela, eta ondo pasa baina pasa gabe!!

Gora Añorga beti!!

AKKEko Zuzendaritza Batzordea

FUTBOLA Iñigo Soroa (22 urte)
PILOTA Mikel Maiza (51 urte)
SASKIBALOIA Alfonso Arroyo (50 urte)
TRIATLOIA Oier Otabarte (23 urte)

TXIRRINDULARITZA Jon Mikel Rodriguez (32 urte)
MENDIA Fredy Iribar (22 urte)
KULTURA Irati Galatas (26 urte)
eta Mikel Esnaola (22 urte)

ANTZERKIA Maialen Gartzia (24 urte)
BERTSOLARITZA Beñat Gaztelumendi (26 urte)
LITERATURA Kepa Matxain (21 urte)
DANTZA Oihana Etxabe (31 urte)
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FUTBOLA
SENTIMENDU NAHASIAK. GAZI GOZOTZAT HAR DEZAKEGUN 
DENBORALDI BATEN AMAIERAREN AURREAN GAUDE 

Aurtengoan 14 taldek hartu dute parte mai-
la ezberdinetan. Nesken 6 talde eta mutilen 
8 izan dira, neguko futbol eskola osatu du-
ten 100 haurrak ahaztu gabe noski.

Emakumezkoen futbolak aurtengoan pozak 
eta negarrak ekarri dizkigu:

Infantil A-ko neskek gipuzkoako txapelketan 
bigarren postua lortu dute F-8 kategorian. 

Ohorezko kadete mailan eta jubenil mailan 
goiko postuak burrukatzen igaro ostean, hi-
rugarren eta bigarren postuekin konforma-
tu behar izan dute. Nesken mailan, aurten 
euskal ligako taldeak ekarri digu tristura 
kategoria galdu eta gero. Baina beste mu-
turrean zoriontasun handiena nesketan 2. 
mailako taldeak ekarri digu, liga irabazi 
ostean lehen mailara igotzeko play off-ean 
aritu delako. 
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Mutiletan ordea aurten ez da denboraldi 
oso ona izan:

Zoritxarrez eukal ligan jokatu duen jubenil 
taldeak maila galdu du azken norgehiagoka 
arte burrukan ibili ondoren. Honen ondorioz 
jubenilen beste taldeak kategoria galdu du. 
Lanak ondo egin dituen taldea ohorezko in-
fantila izan da, kopan sartu eta irabazi egin 
baitu.

Beraz, zorion handienak opa dizkizuegu 
Añorga KKEko futbol saila osatu duzuen 
jokalari, entrenatzaile, delegatu, zein bes-
telako laguntzaile guztiei.

ALEBINA Beste urte batez errendimen-
duzko alebin taldeak bere lana egin du. 
Klubaren filosofiarekin jarraituz lehiakorta-
sun eta parte hartzeak bat egin dute.  Parti-
dak irabazteari bere garrantzia eman zaio, 
baita taldean zeuden jokalari guztiak Iraile-
tik Ekainera progresio bat izan dezaten ere. 
Lehen fasean laugarrenak sailkatu ginen eta 
txapelketa faserako sailkatu gero. Fase ho-
netan, seigarrenak sailkatu ginen. Bestalde 
Urtarilan, Vasconia, Lengokoak eta Herre-
rako Sporting taldeen artean txapelketa 
jokatu genuen eta baita irabazi ere, fina-
lean 4-1 garaitu baikenuen Lengo taldea. 

Joseba Urdangarin – Oier Otabarte

INFANTIL TXIKI Gure mutilek denboral-
di hasiera ona burutu zuten, Infantil txikiko 
txapeldunen fasera sailkatuz bere taldeko 
lehen postua lortu eta gero. Ez zuten ondo 
hasi fase hau, baina jardunaldiak aurre-
ra joan ahala taldeak gorantza egin zuen 
denboraldi bukaera bikain bat lortuz. Honi 
esker Txapeldunen faseko 4. postua eskura-
tu zuten. Denboraldi bikain honen adibide 
bezala urtean zehar etxean partida bakarra 
galdu dutela jarri genezake. Aupa mutilak!   

Fernando llopis – Eneko Ferradas – 
Julen Colinas

OHOREZKO INFANTILA Antes de dar mi 
valoración sobre el equipo, quiero dar las 
gracias a los chavales por todo su esfuerzo  
y a sus familias por todo lo que nos han ani-
mado a lo largo de la temporada. 

Dicho esto, creo que ha sido una temporada 
correcta donde nos costó adaptarnos a la 
asimilación de los conceptos del juego. En 
el inicio de la copa tuvimos algunos altiba-
jos, donde nos repusimos  logrando realizar 
una segunda vuelta en línea ascendente, lo 
que nos llevó a ganar la copa. 

Por último, decir que la temporada a nivel 
de resultados en copa ha sido buena, pero 
a mi juicio la mejora individual y colecti-
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va del equipo a nivel conceptual y conoci-
miento del juego ha sido alta obteniendo 
los jugadores una base importante de cara 
al futuro. 

Ander Padilla – Iñaki Fabo

KADETE 1. Urte polita burutu dute 1. Ka-
deteko mutilak. Trantsizio eta egokitzapen 
urtea izanik, lehen fase oso ona burutu zu-
ten eta azken jardunaldian igoera faserako 
sailkatzea lortu zuten Lasarten Ostadarri 
irabazi ostean.

Igoera fasean arerio gogorren aurka, mai-
la ona eman eta norgehiagoka onak buru-
tu zituzten txar batzuekin tartekatuz. Esan 
genezake taldeak eta bakarka eboluzio ona 
izan dutela hurrengo urtean ohorezko kade-
tean maila polita emateko. 

Andoni Tolaretxipi - Imanol Otabarte

OHOREZKO KADETEA Irregularra. Hitz 
batekin definitu beharko bagenu aurtengo 
ohorezko kadetearen denboraldia, horixe 
da  hitza. Taldeak gorabehera asko izan du 
urtean zehar bai, joko aldetik, baita emait-
za aldetik ere. Bide horrek, azken txanpa 
horretan mailari eusteko borrokan bete- 
betean sartzera eraman du taldea. Ataka 
horretatik ongi irten da taldea eta aurten-

go denboraldia, ikaskuntza prozesu baten 
jarraipen gisa hartzea izango da egokiena, 
etorkizunean bere fruitua emango duen 
prozesu baten ale bat bezala.

Gorka Alvarez – Dani Duran

OHOREZKO JUBENILA Aurtengo oho-
rezko jubenilaren denboraldia bi zati oso 
nabarmenetan banatu daiteke. Lehenengo 
biraren amaieran 7. postuan kokatu ginen, 
denboraldi hasiera bikain bati esker, baina 
bigarren biran partidu bakarra irabazi on-
doren, behera egin genuen sailkapenean. 
Hala ere, taldeak partidu guztietan aurpe-
gia eman du eta jokalari gehienak lehenen-
go urtekoak izanda, gogotsu borrokatu dute 
beste taldeen aurka, izan ere, gure mailako 
talde gehienetan, bigarren eta hirugarren 
urteko jubenilak baitzeuden gehienbat.

Mikel Aramburu – Unai Boyero

JUBENILEN EUSKAL LIGA Tras el exi-
toso ascenso de la temporada pasada, el 
Añorga volvía a la Liga Vasca Juvenil con 
nuevo entrenador, Mikel Oña, y una planti-
lla bastante renovada. La irregularidad ha 
sido la tónica de la temporada, con cambio 
de entrenador en la jornada 10, cogiendo 
Ibor Manzano el equipo. Éste ha alternado 
rachas positivas con rachas negativas, que 
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le llevaron a los puestos de descenso las úl-
timas 5 jornadas. A pesar del esfuerzo de la 
plantilla el descenso se cerró en la última 
jornada en Bilbao.

Ibor Manzano – Ibai Aldanondo – Jose Manuel 
Loureiro – Mikel Ferradas

REGIONALA Denboraldi hasieran hainbat 
eta hainbat jende azaldu zen añorgako ins-
talazioetan, taldeko parte izan nahian, hala 
ere soilik 24 pertsona izan zitezken taldea-
ren parte. Ez zen hautaketa erraza izan. 
Denboraldiko lehen zatian partidak irabazi 
eta galdu egin genituen eta hala ere lehe-
nengo fasea gainditu genuen. Bigarren fasea 
hasi baino lehen jende ugari galdu genuen 
taldean, bai lesioengatik bai ikasketenga-
tik, eta taldea jenderik gabe geratu zen, 
partiduetara jokalari juxtuarekin joaten gi-
nen eta kostata egiten genuen nahi genuen 
futbola, emaitzak ez ziren gure gustukoak 
izan kasu askotan. Talde barruan beti egon 
da harreman ona, hasieratik bukaeraraino 

ez da inungo arazorik egon taldekideen ar-
tean. 

Joseba Roteta – Xabi Mugika

NESKEN INFANTILA “A” Irailean hasi gi-
nen lanean eta hasieratik ikusi zen talde ho-
nek zeresanak emango zituela. Lehenengo 
faseko txapeldun eta baita txapeldun fase-
ko garaile ere. Joko aldetik, bukaera aldean 
gorabeherak izan ditugun arren,egoerari 
segituan buelta eman eta finalaurreetan 
garaile suertatu ginen gure zelaian, Anai-
tasunari 5-2 irabaziz. Gipuzkoako finalari 
sarrera eman zigun emaitza honek, eta go-
gotsu joan ginen Zubietara, Tolosaren aurka 
jokatzera. Partidu oso lehiatu batean, 0-1 
eko emaitza lortzen eta etxera, Tolosa zo-
riondu ostean noski. Orain, lanean jarrait-
zea besterik ez dago.

Eider Garcia – Maren Gonzalez 
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NESKEN INFANTILA “B” Denboraldia-
ren balorazioa, arlo guztietan, hitz bakar 
batean laburtu daiteke: bikaina! Bikaina 
izan delako taldeak aurten lortu duena, ez 
bakarrik emaitzak ikusita (azken finean, 
niretzat, gutxienekoa  da), baizik eta lor-
tu den moduagatik, futbol erakargarri bat 
egiteaz gain, hain garrantzitsuak diren es-
fortzua, konpromisoa eta talde lana bertan 
gure jokoan islatuz. Oso zaila da, eta era 
berean motibagarria, infantilen lehen ur-
teko nesken talde bat hartzea, ez baitira 
inoiz futbolean aritu eta hasieratik ia kont-
zeptu guztiak erakutsi behar dizkiezulako. 
Horregatik, gure lorpenek balio gehiago 
dute, lehen urtea izanik Gipuzkoako talde 
onenen artean egotea lortu baitugu. Izuga-
rria izan da nexkek urte betean egin duten 
bidea ikustea, nola hasieran nexka koadri-
la bat zena futbol talde bihurtu den; nola 
bakoitzak hobetzen zuen heinean, taldeak 

ere hobetzen zuen. Harro egoteko moduko 
urtea egin dugu, bai horixe! Eta nexka tal-
de hau ikusita etorkizun bikain eta oparoa 
espero dezakegu, gogoak ez baitituzte fal-
tako! Aupa Neskak!!!

Julen Egaña – Gaizka Manterola

NESKEN OHOREZKO KADETEA

Talde honen hobekuntza handia izan da 
denboraldi hasieratik honaino. Hasieran 
berdinketa ugari lortu genituen, ez ziren 
emaitza txarrak baina gehiago eman gene-
zakeen. Gero, partidu zail bat tokatu zitzai-
gun Tolosaren aurka, partidu hau guztiont-
zat inflexio puntu bat izan zen, eta gauzak 
asko aldatu behar zirela ikusi genuen. Po-
liki-poliki gauzak taktikoki aldatu genituen 
eta taldeak aldaketa handia eman zuen. 
Talde guztiek bezala, partidu asko ondo 
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jokatu ditugu, baina beste batzuk aldiz, 
zailagoak izan dira. Azken aste hauetan, 
hirugarren postua bermatu dugu eta zortzi 
partidu daramatzagu galdu gabe, modu on 
bat denboraldiari amaiera emateko.

Amets Aguayo – Mikel Urdangarin

EMAKUMEZKO JUBENILA Urte polita 
emakumezko jubenilek bizitakoa. Nahiz eta 
denboraldi hasieran jokalariekin hitzartu-
tako helburura ez iritsi, bigarren postu oso 
on batean amaitu dute gure nexkek. Hasie-
ra batean talde hau sortzearen erabakia ai-
rean zegoen baina, bai jokalarien eta bai 
entrenatzaileen lanaren ondorioz, taldeak 
futbolera jokatzen ikasi du eta garrantzit-
suena futbolera jokatuz ondo pasatzen ikasi 
ere. Esfortzua eta ikastearen gogoak, joka-
lari bezala hobetzea lagundu die eta honek 
urte gutxian lehenengo taldera igotzearen 
premia eman diezaieke. Hurrengo urtean, 
bloke berdina mantenduz eta futbolera 
jokatzen jartzen duten gogoekin, ez da 
gure mailara talderik iritsiko!!

Unai Martinez – Asier Oiz

EMAKUMEZKOEN EUSKAL LIGA Liga 
berria sortu zen aurten, non partiduak Gi-
puzkoan, Bizkaian eta Araban jokatu izan 
diren. Esperientzia polita izan da beste 
lurraldeetako taldeen aurka jokatzea, ez 
ordea lan erraza. Talde gaztea izan dugu 
beste lurraldeetako taldeekin konpartau-
ta, batez ere Bizkaikoekin alderatuta. Ber-
tan aurkitu ditugu talde helduenak. Horrek 
erronka handi bat suposatu du partiduak 
lehiatzerako garaian. Nahiz eta partidu 
txukunak egin, aurkariaren beterania eta 
adin indarrak gainditzen gintuzten gehiene-
tan. Honek azken postuetan egotera derri-
gortu gintuen.

Hala eta guztiz ere mailak araututako jait-
siera postuetatik at geunden. Hau horrela  
talde lana izan da gehien landutako hel-
burua urte osoan zehar.

Liga aurrera joan ahala Nazional Ligako 
jaitsiera postuan zeuden bi Euskal taldeen 
jaitsiera aukerak,  Euskal Ligaren jaitsiera 
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postuak bikoizten zituen eta bi jaitsi ordez 
lau jaistea suposatzen zuen. Jaitsi behar zi-
renen zenbatekoa konfirmaturik salbazioa 
bihurtu zen helburu nagusia. 

Nahiz eta azken partidu oso txukunak egin 
azkenean Nazional Ligatik jaitsitakoak 
arrastaka eraman du Euskal Ligako taldea.

Esfortzu eta lan guztiaren ondoren ezin izan 
genion mailari eutsi.

Asier Bayon – Ander Uranga

EMAKUMEZKOEN 2. MAILA Aurre-
denboraldia abuztuaren 1ean hasi genuen, 
udako opor luzeen ostean. Pixkanaka, talde-
kide guztiak biltzen eta hurbiltzen joan zi-
ren lehen entrenamendu gogorretara. Gure 
lehen helburua, Carlos Romero memoriala 
izan zen eta ongi bete genuen hura irabaziz. 
Haiek izan ziren taldearen lehen sentsazio 
onak. Bigarren helburua, Euskal Kopa izan 
zen, final erdietara heldu ginen Errealaren 
kontrako partida bikain bat eginez. Sent-
sazioak errepikatu egin ziren berriro ere, 
talde  ona, oso lehiakorra eta konpentsatua 
zela argi geratu zen. Konfirmazioa izan zen, 
“aurten txapeldun talde bat dut esku ar-

tean”. Gure metodologia, pixkanaka eskura 
genituen helburu hurbilak lortzea izan da, 
azkeneko helburu gorenarekin, liga eskurat-
zea. Abuztuan hitz egin genuen honi buruz, 
eta ez jokalariek, ez talde teknikoak; Iñi-
go, Mikel eta Anderrek, ez zuten kale egin. 
Liga, mahai gainean ukabilkada bat emanez 
hasi genuen, Eibarren partida ona jokatu 
eta zetorkigunaren okerrenaren onenean 
geunden. Hurrengo partidan, Mondragonek 
lau sartu baitzizkigun. Sekulako haserrea. 
Lana, lana eta lan gehiago, Logroñora joan 
eta partida zaila atera genuen aurrera. Hu-
rrengo bisita, Oiartzunek egin zigun, gure 
kategoriako talde handi batek, partida ba-
nandu genuen ikuskizun ona emanaz. Hala 
ere, dudek bertan jarraitzen zuten. Bilbo-
ra joan eta Saniren aurka, azken minutuan 
gola jaso ostean eta Mirianen lesioarekin 
itzuli ginen etxera, tonto aurpegiz. Hor-
tik aurrera, denen aldetik lan ikaragarria 
egon zen, eta Athletic, Osasuna, Paulda-
rrak, Abanto, Aurrera de Vitoria, San Juan, 
Zarautz eta Castejonen aurka jokatu eta 
partida guztiak aurrera atera genituen. Or-
duan hasi ginen gure helburu gorena bete 
zitekeela pentsatzen. Denbora joan aha-
la, Osasunaren aurkako partida heldu zen, 
irabaztekotan, liga geureganatzeko aukera 
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handiak genituen. Nafarrak gainditu geni-
tuen, partida borrokatu baten ostean, eta 
lehen postua argitu zitzaigun. Orduan, udan 
izan genituen sentsazio onak berretsi ziren, 
liga irabazi eta txapeldunak izan ginen. Es-
kerrik asko guztioi zuen laguntza eta lana-
gatik. Txapeldunak. 

Juanjo Arregui – Iñigo Soroa – Mikel Ferradas 
– Ander Olaizola

FUTBOL ESKOLA Beste behin ere Añorga 
KKEk 8 urte gorakoentzat formakuntza eta 
trebakuntza eskaintzen jarraitzen du. Fut-
bol Eskolak hezitako jokalari hauek alebin 
mailako eta nesken infantil B mailako ha-
rrobia dira, talde hauen %80ra iristen dire-
larik.

Jokatzen dituzten lagunarteko partidak oso 
pozgarriak izan dira, eta izugarrizko aurre-
ratzearekin. Partida hauek ikastolen arte-
koak izan ohi dira, ez baitugu ahaztu behar 
eskola kirolaren barneko programan aritzen 
direla. Tartean, Orioko, Trintxerpe, Urnie-
ta, Ostadar eta Zarautzen aurka neurtu dira 
aurten gure gaztetxoak.

Aurtengo berrikuntza nesken alebin mailako 
1. eta 2. taldeak sortzea izan da, eta izu-
garrizko arrakasta izan du bai izen eman-
dako nesken kopuruari begiratuta eta baita 
jokatutako partidetan erakutsitako esfortzu 
eta progresioan ere. Hitzartutako partidak 
Mariño, Allerru, Intxaurdi, Hernani, eta 
Zarautz izan dira, baina txapelketa ezber-
dinak jokatu dituzte, Hernanin, Usurbilen, 
Lakuan (Gasteiz) eta Mariñon.

Urte guztiko lanaren ordaina Aiora Etxe-
burua, Cecilia Marcos, eta Sara Lombar-
deroren aurre-selekzioa izan da, Espainia 
mailako txapelketan, Euskadi Sub-12 sele-

kzioarekin parte hartu baitute maiatzan Lo-
groñon. Ceciliak eta Sarak aurre-selekzioa 
gainditu eta Euskadiko kamixeta defendatu 
zuten.

Ezin ditugu aipatu gabe utzi Futbol Eskolako 
monitoreak, beraiek baitira Elkartearen fi-
losofia humanoa eta kiroletakoa zabaltzen 
dutenak, eta mimoz lantzen baitituzte en-
trenamendu zein partidak. Eskerrik asko 
hazia ereiteagatik, etorkizun hurbil batean 
jasoko baitugu fruitua.

Urtekaria.indd   15 23/06/13   22:22



1
16

ºº ºº

AÑORGA 2013AKKE >> PELOTA

PELOTA
EVARISTO AYESTARAN SARIA ERREFERENTE BIHURTZEKO 
LANETAN, BIGARRENEZ ELITE MAILAKO PILOTARIAK IKUSI 
AHAL IZAN DITUGU AÑORGAN

EVARISTO AYESTARAN SARIA 2011ean 
elite mailako txapelketa sortu zen JOLAS 
ETXEA txapelketaren osagarri bezala.

Pelotazaleei kalitatezko ikuskizuna eskaini 
nahian, zortzi bikotez osaturiko lehiaketa 
antolatu zen. 2012an berriz Evaristo Ayes-

taran omenduz, elite mailako txapelketari  
bere izena ezarri zitzaion. Elkarteak dato-
zen urteetan sari hau finkatzea du helburu, 
eta  horrela adierazi zion bere sendiari. 
Omenaldi xume batean Mari Lourdes Urdan-
garinek (Evaristoren alargunak) jaso zuen 
elkartearen oroigarria. Bertan egon ziren 

Urtekaria.indd   16 23/06/13   22:22



17

AÑORGA 2013AKKE >> FUTBOLA

ºº ºº

ere Evaristok bere garaian izan zituen bide-
lagun eta lehiakide batzuk: Jose Luis Una-
nue, Jose Manuel Iribar, Jose Mari Idiakez, 
Jose Mari Salaberria eta Periko Ibargarai.

Txalo zaparrada ederra jaso zuten guztiek, 
pelotazale askoren gogoan zeuden oraindik

Omenduen borroka eta lehiak Jolas Etxea 
txapelketaren barruan. Festa borobila suer-
tatu zen eta elkartetik  eskerrak eman nahi 
dizkiegu  garai zail hauetan gurekin leial 
egon diren babesle guztiei.

Lehenengo Evaristo Ayestaran sariaren ga-
raileak Elezkano II-Gorrotxatagi izan ziren.  
Azpitxapeldun Etxeberri-Tabar. Elezkano 
IIaren azken garaipena izan zen profesional 
mailara salto egin aurretik.

2012-13 DEBORALDIA Herrerako txape-
lketan Maiza eta Jauregik lortu zuten txa-
pela jubeniletan. Jolas Etxean  errepikatu 
egin zuen Maizak, Elustondok lagunduta 
oraingoan. Nagusietan berriz, Insausti eta 
Uzkudun garaile.

Eskola pelotak ere aurrera darrai bere la-
nean eta gure gazteak ari dira zintzo-zintzo 
bere heziketan. Elkarteak 45 pelotari ditu 
denboraldi honetan.

AÑORGA 2013AKKE >> PELOTA
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MENDIA
AURTENGO  BEREZITASUN GARRANTZITSUANA, HASIERAKO 
EGITARAUAN EGIN DITUGUN ALDAKETAK IZAN DIRA.  
EGITARAUAN AGERTZEN EZ ZIREN BI IRTEERA ANTOLATU 
DITUGU, BESTE BI IRTEEREN ORDEZ

Urrian hasi ginen,  tontor berezi  batera 
igoaz, batzuentzat Euskal Herriko mendi-
rik ederrena: Irubelakaskoa. Udazkena eta 
bere uzta  ederrenetakoak:  gaztainak. 
Haiek biltzen bukatu genuen irteera hau.

Azaroan berriz, negu gorria udazkenean. 

Aralar aldera jo genuen, zehazki Artubi 
mendia igotzera, baina lainoak eta elurrak 
oztopatuta, Zabalegi mendia igo genuen.

Abenduan, Gipuzkoaren bihotzean ibili gi-
nen: Zumarragatik atera eta Izazpe eta 
Murumendi igo eta gero Ordizian bukatu 
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genuen, neguko eguraldi eder batetaz eta 
gero.

Otsailean, Lizartzatik Gorritira, Urkita 
mendia igo eta gero. Elurretan gozatuz eta 
babarrun goxoak dastatuz.

Martxoan Saioara. Elurra nazkatu adina. 
Pertsonek gutxitan ibilitako basoetan zehar 
ibilaldi nahiko gogorra egin genuen.

Egitarauan ez zegoen lehenengo aldaketa 
apirilan egin genuen, Zuberoako Urdiñarbe-
ra egin baikenuen irteera, bertako maska-
rada ikustera.

Maiatzean  bigarren aldaketa. Olatu Talkan 
parte hartzeko asmoarekin, Añorgatik gertu 
eta gure buzoi bat daukan Arratzain mendi-
ra antolatu genuen irteera, handik Zubieta-
ra jeisteko.

Irailerako Pirineotara irteeratxo bat egite-
ko asmoa ere badugu. Iragarriko dugu bere 
momentuan.

Ikus daiteken bezala denetatik pixka bat 
izan dugu, baina azken finean gure hel-
buruak bete direla uste dut: gure ingurunea 
ezagutu eta naturaz adiskidetasunean go-
zatzea.
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TRIATLOIA
HASIERAN IDEIA ETA URRUTIKO AMETSA ZENA, ERREALITATE 
BIHURTZEA LORTU DUGU. HEMENTXE DA ETA JADA ABIAN 
DUGU AÑORGA KKEKO PROIEKTU BERRIA: TRIATLOI TALDEA!

2012ko negu hotz eta euritsuan sartuak 
geundela, Gasteizerako asteroko joan-eto-
rrietan, bi gazte ameslariren buruetan sor-
tu ohi diren hainbat eta hainbat ideietako 
bat izan zen, gehienetan erokeria hutsak 
izan ohi zirenetako bat. Baina ez, hau bes-
telakoa zen; hau benetakoa zen. Elkartea-
ri ideia aurkeztu eta bere laguntza guztia 
eskaini zigun, aurrera egiteko animatuz! 
Horregatik ideiari heldu eta azkar egin ge-

nuen aurrera, aurten triatleta bihurtu nahi 
baikenuen.

Hori bai, zer nahi genuen oso argi izan ge-
nuen hasieratik. Triatloia bakarkako kirola 
izateagatik ez genuen horretan gelditu nahi 
izan, buelta bat eman nahi izan diogu eta 
talde bat sortu, benetako talde bat, hori 
baita kirolaren funtsetako bat, jendea eza-
gutu eta lagunak egitea. Taldekako kirolen 
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gauza ona hartu nahi izan dugu, bakarrik 
egote hori ahalik eta gutxien eman dadin 
saiatuz, bai entrenatzeko baita lehiatze-
ko ere beti norbait ondoan izateko aukera 
eskaintzea. Ideia hau argi eta garbi uzten 
dugu eta utziko dugu taldera sartu nahi 
duen edonori, hau baita gure taldearen 
ezaugarri nagusia. Eta ziurtasun osoarekin 
esan dezakegu hau lortu dugula, talde bat 
garela; triatleta koadrila batez gain, lagun 
koadrila bat ere bagarela, eta hori gauza 
handia da.

Hau izan da gure lehen denboraldiko hel-
buru nagusia, emaitzak alde batera utzita, 
eta denboraldia hasi besterik ez badugu 
egin ere, lortu dugula ikusteak benetako sa-
tisfazioa dakarkizu. Horregatik, eta aukera 
aprobetxatu nahiko nuke, zuri, nire hitzak 
irakurtzen ari zaren horri, gonbidapena lu-
zatzeko, noizbait triatloiaren zizaretxo hori 
sentitu duen horri gurekin batzera animat-
zeko. Eta nola ez, zuei, taldekide zareten 
guztioi eta gugan konfiantza jarri duzuen 
horiei, hitz bakarra: milesker.
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ERRALDOIEN KONPARTSA
BESTE BEHIN ERE,  AURREKO URTEAN GURE AUZOAN VI. 
ERRALDOI ETA BURUHANDIEN TOPAKETAN BIZI IZAN GENUEN 
GIROA AZPIMARRATU BEHARRA DUGU.  GOIZUETAKO, 
LEGAZPIKO ETA IRRINTZIKO KONPARTSEKIN BATERA, POZTASUN 
ETA ALAITASUNA JARRI GENION IBILTOKI GUZTIARI.

Ederki jasoak izan ginen bai Errekalden zein 
Añorga Txikin ere, non bertako elkarteek, 
bai Atotxa Errekak eta baita Errekaldek ere 
urteroko hamaiketakoa eman ziguten.Gure 
esker beroenak ematen nahi dizkiegu hitz 
hauen bitartez. 

Momenturik hunkigarriena auzoko frontoira 
sartzea izan zen, non parte hartzaile guztiek 
ongi etorria egin zieten gure antzinako 
erraldoi zaharberrituei. Antzinako kronikek 

diotenez “El gigante, tocado con la clásica 
chistera y mostrando una blanquísima ca-
misa bajo su severa y negra chaqueta, hace 
honor  con su porte al cargo que simboliza 
su vara de mando. Ella, la giganta, refleja 
en su rostro bondad y dignidad y acompaña 
a su esposo portando orgullosa el ramo de 
flores con que ha sido obsequiada.”
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Dudarik gabe gure poztasuna agertu genuen 
zaharberritzaile katalanak egindako lanare-
kin, baina Gure Kabiako erretiratuei ere es-
kerrak eman behar dizkiegu erraldoi hauen 
janzkerak egindako lana eta jarritako ilusio 
handiagatik, detaileak zainduz eta argazki 
zaharrak ikuskatuaz janzkerak orduan beza-
laxe egiteko. Benetan mila esker!

Ekitaldi hau erraldoi hauei zaharberritze 
lan hauek gogorarazten dituzten  bi errose-
ta jarriaz amaitu zen, erroseta hauek Elkar-
teko intsignia irudikatzen dute eta bertan 
1943-2012 urteak irakur daitezke, batetik 
sorkuntza urtea eta bestetik zaharberritze 
lanak egindako urtea. 

Bestetik azpimarratu, urrian Donostiako 
Martutene auzoan egin zen erraldoien to-
paketan parte hartu genuela, non egun 
zoragarria igaro genuen, nahiz eta usteka-
beren bat eduki. Badirudi gure auzoko buru-
handiek errespetua sortzen dutela nonahi, 
nahiz eta esan beharra dagoen beren lana 
era eredugarrian egiten dutela. Segi horrela 
eta ez galdu animorik!

Nahiz eta datorren urteko kronikarako zita 
izango den, esan aldizkari hau argitaratze-
rako gure konpartsek Donostiako suntsipe-
naren bigarren mendeurrenarekin loturik 
dauden ekitaldietan parte hartuko dutela 
ekainean.

Hitz hauen bitartez ere Añorgatar guztiak 
gonbidatu nahi ditugu, gurekin nahi duen 
orok, datorren Irailean Molins de Rei 
(Catalunya)-en egingo den erraldoien to-
paketan parte har dezan. Erraldoi ugari eta 
Suzko espektakulo batean parte hartzera. 
Festa honetara joateko gogoz bazaudete, 
jar zaitezte gurekin harremanetan. 

Azkenik, eta ezinbesteko suertatzen zai-
gu, konpartsan parte hartzen duten guztiei 
eskerrak ematea. Erraldoiak dantzatzen 
dituztenak, Buruhandiak, eta musikariak 
(Txistulari eta Trikitilariak). Segi horre-
la ilusio horrekin, eta anima itzazue parte 
hartu nahi duten guztiei, gurekin arbasoen-
gandik jaso dugun tradizio hau mantentzen 
lagun gaitzaten. 

Besarkada bat

AÑORGA 2013AKKE >> ERRALDOIEN KONPARTSA
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KULTURA
URTEA JOAN DA ETA KULTURA SAILAREN ESTRUKTURA GEROZ 
ETA GARATUAGOA DA. EKIMENEZ EKIMEN ETA PROIEKTUZ 
PROIEKTU AÑORGATARRON BIZIMODUA HOBETZEN JARRAITZEN 
DUGU

FESTAK 2012 Badirudi Añorgako festak 
Donostiakoei itzal egiteko lehen pausoak 
ematen hasi zirela lehengo urtean, aspaldi 
baino luzeagoak izan ziren, zortzi egun; eta 
hala ere batzuentzat motzegiak. Gainera 

lehenengo aldiz kuadrilen eguna larunbatez 
izan zenez inoiz baino jendetsuagoa izan 
zen, eta ondorioz bat baino gehiago indar 
gabe geratu zen hurrengo eguneko pilota, 
dantza eta Salbera agertzeko. Karmen egun 
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handia ospatu eta gero ostegunean sorpresa 
jaialdiak barre eta algaraz bete zituen zine-
ko txokoak. Umeen egunean berriz pirata, 
surfista eta itsasoko hainbat izakiren inba-
sioa izan genuen. Larunbatean Añorga eta 
Alde Zaharrekoen “desapiyua”-ren buelta 
izan genuen, txikien eta handien danborra-
da eta gauean Gozategirekin eta Añorgako 
zenbait talderekin dantzaldia. Azken egu-
neko lehen orduak buruhandi eta erraldoien 
topaketarekin hasi genuen. Tortila patata-
rekin tripa bete ondoren Jolas Etxea txa-
pelketaren finala izan genuen. Festetako 
azken arrastoak bertso tartean pasa geni-
tuen goizeko ordu batean bandera jaitsi eta 
festei bukaera eman genien arte.

EUSKERAREN EGUNA Añorga Kultur eta 
Kirol Elkartean Euskararekiko konpromiso 
sendoa dugu. Hala, salbuespenak salbues-
pen, egunerokotasunean euskaraz aritzeaz 
gain abenduaren 3an ospatzen den Euska-
raren Nazioarteko Egunaren harira auzoan 
euskararen erabilera indartu eta herri giroa 
pizteko egitarau oparoa osatu genuen.

Amassorrain ikastolarekin elkarlanean hau-
rren emanaldia antolatu genuen Antxon 
Ayestaran Kultur Etxean. Jarraian, Euska-
razko hainbat kantu hain ondo abestu zi-
tuzten eztarriak goxatzeko Añorgako Gazte 
Asanbladako lagunek prestatutako txokola-
tadaz gozatu genuen ikastolako jolastokian.

Mihiluze izan zen aurrez aipatutako ikas-
tolako haurren emanaldiarekin batera 
arrakasta gehien izan zuen ekimena. Haur 
eta gazte, helduxeago eta gazte izaten 
urte asko daraman jubilatu koadrila handi 
bezain bikaina bildu zen Gure Kabian, Gaz-
tetxean eta Jolas Etxean telebistako saio 
entzutetsuaren herri bertsioaz gozatzeko. 
Saria hirukote batek eraman bazuen ere 

denok irabazi genuen. Adin desberdinetako 
jendea andana elkarrekin algara batean 
barrez, umore ederrean eta euskaraz. Giro 
gogoangarria sortu zuen mihiluzek añorgan.

Larunbatez Zergatik Ez? tailerra izan genuen 
Bagerako gure lagunen eskutik. Hizkuntza 
txikiagotuak munduan duten egoeraz, eus-
kararen inguruko errealitateaz eta beste 
hainbat kontuz aritu ginen pare bat orduz.

Arratsaldean Donostian egin zen Euskara-
ren aldeko manifestaldi nazionalerako deia 
luzatu genuen eta bertatik itzuli eta koa-
drila giroan afaldu ostean bi bakarrizketa-
rekin amaiera eman genion Euskararen As-
teburuari.

GABONAK Gazte Asanbladakoen eskutik 
hasi genituen Gabonak Santo Tomas egu-
nean antolatzen duten txorizo eta talo ja-
tearekin. Giro aparta izan genuen, hasieran 
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gazteak bakarrik bazeuden ere Asanblada 
atarian geroxeago helduagoak ere hurbildu 
ziren, eta nola ez gero gazteak Gure Ka-
biara joan ziren jubilatuek egindako salda 
probatzera.

Gabon gaueko egunean baserriz-baserri 
kantatzen aritu ziren bitartean batzuk, 
Añorgako haurrak Olentzerori eskutitza 
idatzi eta gero berari emateko aukera izan 
zuten. Inoxente egunean, arratsalde pasa 
bikaina antolatu genuen umeentzat. Txan-
txangorri aisialdi taldearen laguntzaz joku 
ezberdinetan aritu ziren haurrak, eta baita 
truke azoka eta ipuin kontalari bat entzu-
teko aukera ere izan zuten. Urtarrilaren 
hasieran Erregeak Añorgatik pasa ziren opa-
riak banatzera bakoitzaren etxetik pasa au-
rretik eta haurrak ez ezik jubilatu batzuk 
animatu ziren erregeen opariak jasotzera.

ORIXE SARIA Bi urtetik behin bertsolarit-
zarekin izaten dugu zita izan dugu aurten 
XIV. Orixe Saria dela eta. aurtengo edizioan 
aldaketa nagusi bat izan dugu. Bertsola-
riekin hurbiltasun handiagoa lortu nahian 
Antxon Ayestaran Kultur Etxean egiten zen 
finala bertso afari bilakatu dugu, finalaurre-
koak bezala. Honez gain aipatu beharrekoa 
da Añorgako bertso eskolakoek prestau zi-
tuztela saio guztietarako gaiak.

Lehen finalaurrekoa Lukainkategi jatetxean 
ospatu zen eta bertan izandako bertsola-
riak Aitzol Barandiaran, Iñaki Gurrutxaga, 
Iñigo Izagirre, Beñat Ugartetxea, Nahikari 
Gabilondo eta Miren Artetxe izan ziren. Sei 
bertsolari hauetatik Aitzol Barandiaran eta 
Nahikari Gabilondo sailkatu ziren finalera. 
Bigarren finalaurrekoa berriz Gure Kabian 
izan zen. Bertan izandako bertsolariak Xa-
bier Sukia, Mantxi, Iñaki Zelaia,Felix Zubia, 
Andoni Otamendi eta Oihana Bartra izan zi-

ren eta lehenengo lauak sailkatu ziren hu-
rrengo saiorako. 

Finalerako Jolas Etxeako Jantokia toperaino 
bete zen eta saio aparta gozatzeko aukera 
izan genuen bertsolariek izan zuten berota-
sun eta gertutasunaren ondorioz. Finalean, 
aurreko saioetan bezala, zortziko nagusian, 
zortziko txikian, puntuka, hamarreko txi-
kian eta kartzelako lanak egin behar izan 
zituzten bertsolariek. Saiorik hoberena egin 
zuena, eta beraz Orixe Sariko irabazlea, 
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Mantxi zarauztarra izan zen bere seigarren 
finalean. Bere atzetik Nahikari Gabiondo 
herrikidea izan zen eta Xabier Sukiak jaso 
zuen kartzelako bertsorik onenearen saria 
Amassorrain ikastolaren eskutik.

MARTXOAK 8 Emakumearen eguna zela 
eta Gazte Lokalean Lorena Belio eta Maia-
len Gartziak egindako erreportai baten 
proiekzioa izan genuen. Erreportai horretan 
adin desberdinetako eta bi sexuetako añor-
gatar ezberdinei emakume eta gizonezkoen 

arteko ezberdinatsunei buruz galdezka ari-
tu ziren. Jende dezente azaldu zen Gazte 
Lokalera eta denen iritziaren arabera oso 
interesgarria izan zen egindako dokumen-
taltxoa. Honen ondoren merienda izan zen 
nahi izan zuen guztiarentzat.

KORRIKA Orain dela bi urte bezala Ko-
rrikaren inguruan aste kulturala izan genuen 
Añorgan. Esther Uria aktoresaren eskutik 
“Urak dakarrena, glu, glu” antzezlanare-
kin hasi genuen astea, Obabako Testiguak 
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baita ere hilabeteroko hitzordua aste hone-
tan izan zuten, ostiralean Orixe Sariko Fi-
nala eta larunbatean eman genion bukaera 
handia aste kulturalari. Larunbatean Amas-
sorrain ikastolarekin batera elkarlanean 
jokoak antolatu genituen frontoian, buru-
handiak eta Gure Kabiako kantu-jirakoak 
ere elkartu zitzaizkigun. Gurasoek presta-
tutako txokolate eta bizkotxoekin bete ge-
nuen tripa eta gero denak batera joan ginen 
Antiguora trikitixa eta pandero musikarekin 
lagunduta gure kilometroa zegoen tokira. 
Korrikako testigua emateko AKKEren or-
dezkaria Periko Lamarca izan zen, bera izan 
zen aukeratua euskara ikasteko bere ahale-
gina eskertzeko.

MASKARADA Apirilaren erdialdean men-
di saiarekin koordinazioan irteera antola-
tu genuen Urdiñarbe herri zuberotarrera. 
Goizean mendizaleak Muskildi eta Elaudi 
mendietara igo ziren. Ezusteko oparitxo bat 
izan zuten gainera Elaudi mendiaren tonto-
rreko postontzian begiratu zutenean. Ber-
tan “Aupa Añorga” jartzen zuen postal bat 
aurkitu zuten. Baina hau ez zen izan kasua-
litatea, auzotar batzuk hara gindoazela ja-

kinik bertan animo esaldi hau utzi baitzuten 
aurreko egunean. 

Mendira animatu ez zirenak Barrikadak 
ikusten aritu ziren Urdiñarbeko etxerik 
etxe, tripa ederki betez eta baita zintzu-
rra bustiz egiten zuen egun eder eta beroari 
aurre egiteko. Arratsaldean guztiak elkartu 
eta Maskarada ikusteko aukera izan genuen.

POLTSIKO ANTZERKIA Donostiako kul-
tura sailak antolatzen duen poltsiko ant-
zerki jaialdian parte hartu dugu baita ere. 
Maiatzeko lehen ostiralean izan genituen 
Añorgan Jon Ander Alonso bere taldekide 
Silvia Manza Mikrouhinak antzezlana aur-
kezten. Argiarekin arazo tekniko batzuk 
izan baziren ere, txalotzeko modukoa izan 
zen nola egin zioten bi aktoreek oztopo 
hauei aurre inprobisazioaren bidez.

OLATU TALKA Donostia 2016 dela eta, 
aurre ekimen festibala egiten da Donostian 
urtero Olatu talka moduan, eta olatu honek 
aurten bete betean harrapatu du Añorga. 
Ostiralean Gazte Asanbladak antolatutako 
mahai inguru bat izan genuen gaur egungo 
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kultura ereduari buruz. Hurrengo egunean 
Museoaren eskutik bertso saio berezi xama-
rra izan genuen. Zazpi bertsolari izan ziren 
Donostiako zazpi museotatik eta gurean Xa-
bier Silveira izan zen.

Baina igandean izan zen egun handia. Zik-
lobia izan zen Ibaeta eta Zubieta artean, 
Añorga bete betean harrapatuz. Egun osoan 
zehar izan genituen ekimen desberdinak. 
Añorgatarrek antolatutako ekimenen artean 
Gorgak antolatutako argazki erakusketa, 
Gazte Asanbladaren bizikletak konpontzeko 
tailerra eta liburutegia kanpora ateratzeko 
ekimena, Eli Alberdi auzotarrak egindako 
umeentzako eskulanak, Añorgako dantza-
riak guztioi euskal dantzetan aritzeko auke-
ra, Museoak antolatutako kantu jira berezia 
fabrika barrenetik eta baita zementuzko es-
kulturak egiteko tailerra ere izan ziren.

Guzti honetaz gain bizikleta eliptikoetan 
aritzeko aukera izan genuen, kontzertu ez-
berdinak entzuteko aukera, bikepolon jolas-
tu eta beste abar luze bat izan genituen. 
Piknikerako bakoitzak bere bazkaria ekarri 

behar bazuen ere, norbaiti ahaztu ezkero 
Jolas Etxeakoek txorixo egosi pintxoak ate-
ratzen aritu ziren egun osoan zehar baita 
ere.

HEMENDIK AURRERA Datorren hilabe-
teetan ekintza ezberdin asko egiteko asmoa 
dugu, beste batzuen artean Jolas Etxeako 
jantoki txikian liburutegia martxan jartzeko 
asmoa dugu berandu baino lehen. Liburutegi 
hau pertsona ezberdinek emandako liburuez 
osatua dago, eta oraindik balda guztiak be-
teak ez baditugu ere pixkanaka-pixkanaka 
betetzen joateko esperantza dugu. Liburu-
tegi honen funztionamendua gainera ez da 
izango gainontzekoen modukoa; liburu bat 
ekarriz gero beste liburu bat emateko auke-
ra dago inongo eperik gabe.

Hurrengo ekintzetara azaltzeko animatu 
nahi zaituztegu, eta edozein ideia izanez 
gero etorri gugana saiatuko baikara denon 
artean aurrera eramaten!
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DANTZA
IKASTURTE GUZTIETAN ANTZEKO GAUZAK EGITEN DITUGULA 
IRUDITZEN ZAIGU SARRITAN. BAINA URTEKARI HONETAN 
IDAZTEKO ERREPASOA EGITEN HASTEN GARENEAN 
JABETZEN GARA, TXIKIA IZANDA ERE, BETI NOBEDADEREN 
BATEKIN OSATZEN DUGULA URTERO KARMEN EGUNEAN 
BERRITZEN DUGUN ZIKLOA. HORIXE BAITA TRADIZIOA 
GURETZAT: ESENTZIARI ETA NORTASUNARI EUTSITA, UNEKO 
ERREALITATERA EGOKITZEN BIZI DEN OHITURA.

AMAIA IRURTIA DA ZUZENDARI BE-
RRIA 2012ko irailetik zuzendari berria 
daukagu taldean. Lau urtez zuzendari 
eta dantza-maisu lanak bete zituen Gari 

Otamendik, eta haren erreleboa hartu 
zuen Amaia Irurtiak. Haurra zenetik ari da 
dantzan Arkaitzen, eta laurogei urtetik go-
rako historian, taldeko zuzendari ardura 
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hartu duen bigarren emakumea da, Lierni 
Otamendiren ondoren. Kontuan hartzeko 
datua da, bizi dugun gizartean oraindik ere 
zeregin asko dugun seinale. AKKEko Lehen-
dakariorde kargua ere hartu duen neurrian, 
auzoaren dinamika sustatzeko eta mantent-
zeko erronketan erabat murgilduta dagoen 
dantzaria dugu taldearen buru. Zorte on, 
Amaia!

EZPATA-DANTZA DONOSTIAKO 
ALDE ZAHARRA ZEHARKATZEN, 
ETA BROKEL-DANTZA KONSTITUZIO 
PLAZAN Akaso kopuruz murritzak izan di-
ren arren (bizi dugun krisia ez da topikoa, 
errealitatea baizik), emanaldi garrantzit-
suak egin ditugu joandako hilabeteetan. 
Aipagarriena izan zen, zalantzarik gabe, 
Donostiako Aste Nagusian, Ama Birjinaren 
egunean, egin genuen agerraldia.

Ezpata-dantzariok Alde Zaharra punta ba-
tetik bestera gurutzatu genuen, eta Santa 
Mariaren atarian dantzatu genuen Ezpata-
dantza. Handik Konstituzio edo Ttun-Ttun 
plazara joan ginen. Zubi nagusia eginda, 

Brokel-dantzaren ziklo osoa egin genuen. 
Oholtza alde batera utzita, dagokion es-
parru naturalera eraman genuen Brokel-
dantza, plazako lau aldeetan dantzan egin-
da, alegia, publikoari aurrez aurre dantza 
eginda. Harrera ona izan zuenez, gehiago-
tan egingo dugun errezeloarekin amaitu ge-
nuen.

ARRANGOITZETIK OLATU TALKARA 
Irailean Arrangoitzen dantzatu genuen, Ipa-
rraldeko Dantzarien Biltzarrak antolatutako 
Mutxikoen egunean, eta, martxoan, Mas-
karadak ikusteko irteera antolatu genuen. 
AKKEko mendiko sailekoekin batera, Urdi-
ñarben ikusi genituen Pitxu, Kabana, aitzin-
dariak eta gainerako pertsonaia guztiak.

Apirilean Ordiziako Dantzari egunean par-
te hartu genuen. Maiatzaren amaieran, 
berriz, Olatu Talkan hartu genuen parte. 
Dantza-tailer bat eman genuen errepidean, 
Jolas Etxearen parean, eta hurbildu ziren 
guztiek, ondo pasatzeaz gain, zerbait berria 
ikasteko aukera izan zuten.
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TXILI: GURE EREDUA OMENDU ZUEN 
AKKEK Astero lezio berri bat ematen digu. 
Izan ere, beti zerbait ikasteko prest dagoe-
na da irakasle eta eredu onena, eta halakoa 
da Txili. Baina ezin esan gabe utzi: pribi-
legiatuak gara, zuzenean aritzen garelako 
Txilirekin, entseguetan eta emanaldietan.

Asko erakusten digu, gehienetan hitz bat 
bera ere esan gabe. Luze joko liguke be-
ragandik jasotakoak aipatzeak, baina ez 
genuke aipatu gabe utzi nahi guretzat Txili 
eredu bihurtzen duen ezinbesteko alder-
dia: egiten duena izugarri gustatzen zaio, 
eta hori transmititu egiten digu. Ez dakigu 
munduan badagoen dantzarekin eta, batez 
ere, musikarekin berak adina gozatzen due-
nik. Pasio horren energiak kutsatzen gaitu, 
eta segi dezala aunitz urtez. Eskerrik asko, 
Txili!

HAURRAK PROTAGONISTA Bi urtetik 
behin antolatzen dugun Dantzari txiki egu-
na izan da aurtengo beste ekitaldi nabar-
menetako bat. Ixileko lan txukuna ari dira 
egiten Arkaitzeko irakasleak eta dantzari 
gazteak, eta pixkanaka bistaratzen ari dira 
emaitzak.

Apirilaren 21ean, eguraldi ederrarekin, 
Astigarreko, Antiguako, Ereintzako eta Be-
rako dantzari gaztetxoek alaitu zituzten 
Añorgako bazter guztiak. Eguerdi aldean, 
ehundik gora dantzarik emanaldi oparoa es-
kaini zieten frontoira hurbildutako ikusleei. 
Bazkaria talde guztiek batera egin zuten 
frontoi ondoan, eta, arratsaldean, zenbait 
jolas egin zituzten, jende aurreko emanal-
diak eragiten duen tentsio-puntua gozat-
zeko. Ondo neurtutako aldaketa txikiekin, 
arrakastatsua izan zen, berriz ere, Dantzari 
txiki eguna.
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Udaberrian zehar, eta Karmengo festak 
arte, Gipuzkoako zenbait herritan ibili dira 
Arkaitzeko gaztetxoak: Errenterian, Arra-
saten, Andoainen eta Donostian. Baten bat 
nabarmentzekotan, Donostiako Txistulari 
Bandaren ekimenez antolatutako haurren 
soka-dantzan parte hartu izana aipatzea 
merezi du. Iaz eguraldiagatik zenbait aldiz 
atzeratu ondoren, zuzenean ekainean egi-
tea erabaki zuten antolatzaileek. Ekimen 
oso interesgarria da, dantzariek txikitatik 
ikus eta senti dezaten gure dantzek, ikuski-
zun hutsaren langa gaindituta, gizartea eta 
kultura eraikitzeko etengabeko prozesua bi-
zirik mantentzeko duten garrantzia.
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ANTZERKIA
HIRUGARREN URTEZ, URRIAN HASITA ETA EKAINERA ARTE, 
OSTIRALERO BILDU DIRA AÑORGAKO ANTZERKI TALDEKOAK 
JOLAS ETA ARIKETAK ETA AURTENGO EMANALDIRAKO 
PRESTAKUNTZA UZTARTUZ

Asier Sota da, aurten ere, taldearen gidari 
eta “Azkeneko aldian bezala” antzezlanaren 
sortzaile. Hau ikusteko aukera izan ez zute-
nentzat, Añorga izan da lanaren gaia, La Es-
peranza, Cementos Rezola... fabrikaren isla 
izan zen eta den herria. Horrela, etxeak, es-
kola, eliza, frontoia, ekonomatoa, dendak, 

zinema, txanpona, ereserkia,...”Urrezko 
garaiak” izan zitezkeenak edo direnak, fa-
brikaren parte eta denak kolonia baten par-
te zireneko garaiak islatu nahi izan dituzte; 
talde hau nabarmentzen duen kolorearekin. 
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Geure garai bateko ile apaindegi hartan 
kokatzen dira zazpi pertsonaiak; zazpiak hi-
lik. Ilea “azkeneko aldian bezala” mozteko 
esatean hasten da haien bukle forma duen 
errituala errepikatzeko unea, berriz ere, 
garai berriak edota aldaketak ez onartuz. 

Inguruaren transformazioak ardatz nagu-
sitzat hartuz, hainbat galdera planteatzen 
dizkigute: Iraganari lotuak bizi gara? Etor-
kizunari begira? Eta oraina? Zer da oraina? 
“Guk ez dugu galdera hauen erantzuna. Guk 
bakarrik duda hau oholtza gainera eramaten 
dakigu. Eta duda horrekin, JOLASTU!” diote 
Añorgako Antzerki Taldeko partaideek. 

Etorkizunari begira, eta laugarren urtez, 
antzerkia lantzen jarraituko dute Añorgako 
saltsero hauek. Datorren ekainean beste 
antzerki bat plazaratuz.

Erronken artean, Amassorrain ikastolatik 
ateratzen diren DBH 1. mailako gazteak 
erakartzea dute xede. Ia aurtengoan lort-
zerik duten.
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OBABAKO TESTIGUAK
ETXEZ ETXE ATE JOKA IBILTZEARI UTZI ETA AURTENGOAN 
UHINETARA EGIN DUTE SALTO INFO7 IRRATIARI ESKER PETER 
OSTOLAZA ETA MARTIN RIELLA AÑORGATARRAK

Udazkeneko orriak erortzearekin batera 
zabaldu genituen berri usaineko liburuak 
Obabako Testiguek. Kurtso berriari hasiera 
emateko Eneko Barberena idazle arrasatea-
rra izan genuen gonbidatu eta “Martin La-
rralde” poesia liburuaz hitz egin eta haus-
nartzeko aukera izan genuen pasta, kafe 

eta garagardo artean.

Hurrengo hilerako berriz atzerriko idazle 
baten eskutik etorri zitzaigun zita. Samuel 
Beckett idazle irlandarraren absurduaren 
komediaren gailurretako bat den “Godo-
ten esperoan” antzerki obra ezaguna landu 
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genuen. Abenduan beste poesia liburu bat 
izan genuen eskuartean, Joseba Sarrionan-
diaren “Kartzelako Poemak”. 

Urte berriarekin batera, feminismoaren in-
guruko ziklo bat hasi genuen. Ziklo honen 
lehen liburua “Zergatik Panpox” Arantxa 
Urretabizkaia idazle donostiarraren elebe-
rria izan zen. Liburu honen irakurketaz gain 
Arantxaren konpainiaz gozatzeko aukera 
izan genuen, idazle bat hiru hilabetez behin 
gonbidatzeko ohiturari jarraituz. Otsailean 
Virginia Wolf-en “Mrs Dalloway” liburua 
irakurri genunen feminismoaren zikloari 
jarraitasuna emanez, eta Martxoan Itziar 
Zigaren “Sexual Herria”-rekin eman genion 
bukaera. 

Aipatzekoa da Obabako Testiguak literatur 
taldearen inguruan izen bereko irratsaio 
bat sortu dela. Martin Riella eta Peter Os-
tolazak aurkezten duten saioa hamabostean 
behin izaten da ostegunetan 22:00etatik 
23:00tara Info 7 Irratian.

Uhinetan ez ezik, interneten ere sona izu-
garria biltzen ari dira Obabatarrak eta ur-
tean zehar ugari izan dira batez ere Pete-
rrek idatzitako artikuloen oihartzuna.

Urtarrilean hasi zuten ibilbidea Info7 irra-
tian eta dagoeneko 13 saio burutu dituzte. 
Tartean “euskarazko blogak” eta “Literatu-
riara bidaia” izan dira saio entzunenak eta 
datorren irailan itzuliko dira saio gehiago-
rekin.

Obabako Testiguen irratsaioak entzungai 
daude www.obabakotestiguak.wordpress.
com blogean.

ZORIONAK!
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AMASSORRAIN 
IKASTOLAKO LANGILE 
ETA GURASOAK 
MURRIZKETEN AURKA
DENOK EZAGUTZEN DUGU GURE AUZOKO IKASTOLA. 
BATZUK IKASLE, BESTELA GURASO EDO BERTAKO IRAKASLE, 
BEGIRALE… GURE ESKOLA,  IKASTOLA “TXIKIA” DA ETA GURE 
EZAUGARRIETARIKO BAT IKASLEAK “GOXO” ZAINTZEA DA, 
BAKOITZAREN ERRITMOA ERRESPETATUZ, ETA  BEHARREZKOAK 
DIREN LAGUNTZAK ESKAINIZ
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Hau guztia gero eta zailagoa jartzen ari zai-
gu HEZKUNTZA munduan jasaten ari garen 
murrizketen ondorioz:

Irakasleen ordezkapenak gaixoaldi baten 
ondorioz ez dira lehen egunetik ordezkat-
zen eta ikasle taldea bertan lanean ari di-
ren beste irakasleekin moldatu behar dira.

Ratioak (gelako ikasle kopuruak) handitzen 
ari dira. Aurten adibidez 3 urteko taldean 
eta Lehen Hezkuntzako 1. mailan 24 ume 
egon dira irakasle bakar batekin eta hori 
oso kopuru handia da. 

Hezkuntzarentzat  ikasleak  ikusi ordez 
zenbakiak bakarrik ikusten dituzte.

Irakasleak izendatzerakoan ere berdin 
-berdin egiten dute eta oraindik larriagoa, 
irakasle erdia, laurdena…. Kontenplatzen 
dute gu pusketetan zatitzeko eta lana egi-
teko gai izango bagina bezala.

Laguntzak jasotzen dituzten ikasleen ko-
purua jaitsi egin dute eta tutoreek bakar- 
bakarrik moldatu behar dute zailtasunak 
dituzten ikasleekin.

Hori gutxi balitz, orain LOMCE legea jarri 
nahi dute martxan eta hau esplikatzeko hiz-
tegirik ez dago. Hau martxan jartzen bada, 
orduantxe bai geure ikastolari izena beste-
rik ez zaio geldituko. 

Zuzenean gizarte osoari eragiten digu lege 
honen ondorioa eta guztion erantzuna be-
har beharrezkoa dela deritzogu.

Egoera latz honen aurrean ez gara ez isilik 
geldituko. Ia-ia egunero idatziak, telefono 
deiak…. bidaltzen ditugu Hezkuntzara eta 
ikasturtean zehar ostiralero-ostiralero pro-
testan atera gara kalera murrizketen aurka 
azalduz. Ez diegu ez erraza jarriko!!!

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> AMASSORRAIN IKASTOLA
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VESPA VELUTINA
EN AÑORGA
AÑORGA HA CONTADO  DESDE SIEMPRE CON RENOMBRADOS 
APICULTORES POR LO QUE LA APARICIÓN DE ESTE NUEVO 
ENEMIGO HA CAUSADO HONDA PREOCUPACIÓN.

GENERALIDADES Vespa Velutina  cono-
cida también como avispa asiática o liztor 
beltza es una especie invasiva originaria de 
China. Desde que en 2004 hizo su entrada a 
través del puerto de Burdeos se ha extendi-
do muy rápidamente por todo el sudoeste 
francés y el País Vasco.

Es un depredador muy efectivo para otros  
insectos incluyendo abejas y otras especies 
nativas por lo que es peligrosa para nuestro 
ecosistema.

Las reinas miden 3,5 cm, los machos algo 
menos y las obreras unos 3 cm de longitud. 

Construyen nidos donde conviven varios mi-
les de individuos con una única reina fértil.

El insecto individualmente no es agresivo 
para el hombre salvo que se le moleste o se 
ataque su nido, momento en el que ataca 
masivamente pudiendo ser peligroso.

Debido a su tamaño, su aguijón también es 
mayor que el de la abeja y como todas las 
avispas un mismo insecto puede picar varias 
veces.

Su ciclo de actividad se extiende de abril a 
noviembre. La reina fecundada pasa el in-
vierno oculta y en primavera crea un nido 
primario de pequeño tamaño que las suce-
sivas generaciones de obreras se encargan 
de ampliar hasta alcanzar los 50-60 cm de 
diámetro. En otoño aparecen las hembras 
y machos  que aseguran el ciclo del año si-
guiente y en invierno el nido queda vacio y 
no vuelve a ser ocupado. En un nido pue-
den criarse en torno a 200 hembras que, de 
sobrevivir al invierno, darían lugar a otras 
tantas colonias al año siguiente.

PRESENCIA EN AÑORGA En 2010 se lo-
calizó un nido dentro de los terrenos de la 
fábrica que fue destruido con insecticida.

En 2012 ya se han localizado cinco nidos  en 
la zona de los cuales uno fue retirado por 
los bomberos, otro destruido con insectici-
da y los otros no eran accesibles.

Como puede verse la velocidad de propaga-
ción es muy elevada sobre todo si tenemos 
en cuenta que contabilizamos solamente los 
nidos que han podido ser detectados.
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FORMAS DE LUCHA CONTRA LA 
AVISPA ASIÁTICA Inicialmente se pro-
puso el empleo de trampas para la captura 
de reinas en primavera pero se trata de un 
método poco efectivo y no es selectivo por 
lo que afecta también a las especies bene-
ficiosas nativas.

El método más eficaz sigue siendo la des-
trucción de los nidos especialmente en fase 
inicial.

Los nidos se destruyen mediante insecti-
cida recogiendo luego los restos de nido y 
los insectos muertos para no afectar a otras 
especies.

La destrucción del nido sin asegurarse de 
la eliminación de la colonia no es efectiva 
porque la reina y las hembras fértiles, si las 
hubiera, darán lugar a nuevos nidos.

El problema principal para el control de los 
nidos es la detección y la accesibilidad. En 
muchos casos los nidos se detectan en oto-
ño o invierno, tras la caída de las hojas de 
los árboles cuando ya están vacíos. En otras 
ocasiones están situados a gran altura y re-
sultan inaccesibles. 

Por esto es muy importante la colaboración 
de la población en la localización de los ni-
dos para lo cual se han realizado algunas 
campañas divulgativas en poblaciones cer-
canas a San Sebastián.

Actualmente en Euskadi se ha creado un 
Comité de Seguimiento formado por el 
Gobierno Vasco, las Diputaciones, las Aso-
ciaciones de apicultores y el laboratorio 
Neiker- Tecnalia, para tratar de  controlar   
las poblaciones de Vespa Velutina y reducir 
su impacto.

En este ámbito se está llevando a cabo un 
estudio de efectividad de insecticidas espe-
cíficos ya ensayados en Chile para el control 
de otras variedades de avispas.

Este proceso se realiza mediante una cuida-
dosa selección y seguimiento de los cebos 
para minimizar sus efectos sobre otras es-
pecies de insectos o aves.

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> CEMENTOS REZOLA
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PARROKIA DINAMIKOA
GURE PARROKIARI DAGOKIONEZ, HIRU GAI JORRATU NAHI 
NITUZKE ESKAINI ZAIDAN GUNETXO HONETAN

JAUNARTZEAK Ospatu berria dugu ha-
malu haurren jaunartzea. 

Eñaut Buiza, Nahikari Estevez, Inge Etxarri, 
Iñigo Frias, Iñaki Izagirre, Iraitz Lamana, 
Joseba Latorre, Beñat Lizarza, Goreti Man-
terola, Maddi Oyarzabal, Amaia Urdangarin, 
Xabi Uzkudun, Asier Zelaia eta Alaitz 

Festa dotorea prestatu zuten Kontxi, Aran-
txa eta Maria Pilar katekisten artean. Mu-
sika arloa Ketxuren ardurapean utzi genuen 
eta benetan funtzio  borobila atera zit-
zaion. Ibaetako katekista eta animatzaile 
talde bat ere bildu zitzaigun egun horreta-
rako. Eta denen artean luzaro gogoratzeko 
moduko ospakizuna antolatu zuten.
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Nire rola izan zen  errazena: zuzentzea; 
baina, benetako lana, katekistek eta Ke-
txuk egin zuten. Hamaiketako eder batez 
amaitu genuen jaunartze ospakizuna; jende 
asko zegoen Añorgako Elkartean, baina fun-
damentuzko zerbitzua eskaini ziguten. Mila 
esker, beraz, soziedadeko langileei.

KATEKESIA Gaurko katekesiak ez dauka 
zerikusi handirik duela urte batzuk ematen 
zenarekin. Garai batean, haurrak  Parrokia-
ra bidaltzen zituzten  eta han Erretoreak 
eta katekistek eman ziezaietela dotrina. 
Kristau hezketaren ardura osoa Parrokiaren 
esku uzten zuten gurasoek. Orain ez: gura-
so bakoitzak hartzen du bere gain haurraren 
kristau hezketa; eta horrela izan behar du.

Hilero gai bat jorratzen dute haurrek eta 
gurasoek etxean. Gai hori nik esplikatzen 
diet gurasoei gero haurrarekin landu de-
zaten. Haurrak hilean behin etortzen dira 
parrokiara etxean egindako lantxo horiek 
konpartitu ditzaten beste haurrekin. Kate-
kistek honetan laguntzen diete batez ere. 
Guraso gazte horiek nahiko  gustura etor-
tzen ote diren deritzot  nire adierazpenak 
entzutera, beren kezkak eta zalantzak 
agertzera, erlijioaren ikuspegi berriak ikas-
tera; hitz batez, beraiek  haurtzaroan jaso 
zuten dotrina hura nolabait eguneratzera. 

Funtsean, ebanjelioaren baloreak ezagutu, 
praktikan jartzen ikasi  eta Jesus nazare-
tarraren bizitza sakontzea da dotrinaren 
helburua gaur; eta ez, garai batean bezala, 
esaldi eta definizio zail eta ulergaitz batzuk 
buruz ikastea. Eta aldi berean, guraso gazte 
horiek duela hogeita piko urte ikasi zuten 
hura eguneratzea eta osatzea. 

ORGANOAREN KONPONKETA Añor-
gako elizako organoa 1966an inauguratu 

zen; organo hori jartzeko ideia nonbait D. 
Julian Rezolak berak izan zuen, eta D. Joan 
Mari Galarraga Erretorea oso gustura asmo 
horren berri izan zuenean; 450 000 pezeta 
kosta zen. 

Oro har nahiko ondo dago, hau da, bere pie-
zak  eta barne mekanismoa  itxuraz kontser-
batuta daude. Orain, funtzionamendu mai-
lan gabezi asko dauzka, nahiz eta larriak ez 
izan.

Mueblearen egoera polita da, nahiz eta xi-
lofago batzuen presentzia nabaritzen den 
parte puntual batzuetan, batez ere, orga-
noaren atzeko partean eta barrukaldean.

Tutu asko hautsez beteta daude, batzuk 
mailatuta ikusten dira, beste batzuk erori 
egin dira lotura faltaz… Egurrezko tutu ge-
hienak sitsez josita ikusten dira.

Hori ikusirik, tekniko batzuk ekarri genituen 
eta beren aholkua izan zen errepaso on ba-
ten premia zeukala Añorgako organoak eta 
merezi zuela.

Parrokiako junta kontsultatu nuen duela 
gutxi eta aho batez teknikoen kontseilua 
onartua izan zen. Parrokiako ekonomia ere 
nahiko saneatua daukagu eta gastu horri au-
rre egiteko gai gara. Añorgako organoa as-
kotan jo dut eta benetan doinu ederra du. 
Gure elizkizunak edertzeko tresna bikain 
hori kondiziotan jarriko dugu aurki. Martin 
Luterok esaten zuen musika zela Jainkoak 
eman zigun erregalurik onena, jendea go-
zatu eta jatorra bihurtzen omen du. Guztiz 
ados nago.
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Urtekaria.indd   43 23/06/13   22:22



1
44

ºº

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> GURE KABIA

EL ELIXIR DE LA 
ETERNA JUVENTUD
BESTE URTE BATEZ, HEMEN GARA BERRIRO ERE AUZOTARREI 
GEURE EKIMENEN BERRI EMATEKO ASMOZ. OSO POSITIBOTZAT 
JOTZEN DUGU AMAITU BERRI DEN KURTSOA, SASOI BETEZ 
GAUDE, ETA HORREN ADIBIDE DIRA JARRAIAN IRAKURGAI 
DITUZUEN URTEKO EKINTZEN LABURPENA

Tras un año movidito en lo que a actividades 
se refiere, desde Gure Kabia no hemos que-
rido fallar a la cita que Añorga Aldizkaria 
nos brinda cada año, para desglosar de la 
manera más entretenida posible todas las 
actividades realizadas por nuestra asocia-
ción durante el año. Al mismo tiempo in-

tentaremos dar a conocer cuáles son nues-
tras inquietudes y objetivos a corto y medio 
plazo.

Antes de abordar lo que ha sido nuestra di-
námica anual, comenzaremos dando a co-
nocer que tras la asamblea extraordinaria 
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celebrada en el Museum Rezola el pasado 
17 de noviembre, los asistentes a dicho en-
cuentro reeligieron por segunda vez conse-
cutiva a la junta directiva que hoy día dirige 
Gure Kabia. Dicho mandato se agotará a fi-
nales de 2014 y la intención de los respon-
sables es la de no realizar ninguna subida en 
lo que a las cuotas se refiere. 

El resumen de lo que ha sido el año lo em-
pezaremos, como siempre, por describir el 
que es el día más especial para nosotros, 
el día del jubilado, que se celebró el 15 de 
julio, con nuestras fiestas del carmen ya en 
plena ebullición. La jornada comenzó con la 
tradicional misa en recuerdo de los socios 
que ya no se encuentran entre nosotros. De 
la eucaristía nos dirigimos al Museo Rezola 
donde se celebró la Asamblea General Ordi-
naria y por último nos dirigimos a la Casa de 
Cultura Antxon Ayestaran, donde celebra-

mos la tradicional comida de hermandad. 
Como cada año, los socios que cumplían 80 
años fueron homenajeados: Venancio Ar-
naiz, Mª Carmen Aranbarri, Ángela Gordo, 
Miren Lizarreta, Francisco Machain, Pablo 
Marañon, Mª Teresa Narvarte y José Igna-
cio Zurutuza. Por otra parte, los socios que 
cumplían 85 años recibieron un obsequio 
por parte de Kutxa y Caja Laboral. Fueron 
galardonados por dichas instituciones Ra-
món Azcarate, Araceli Castro, Kontxi Eli-
cegui, Juliana Iñarra Mª Dolores Zapirain y 
José Luis Esnaola. La actuación de baile de 
Arkaitz Dantza Taldea fue el mejor colofón 
a un precioso día en el que nosotros somos 
los principales protagonistas.

En cuanto a actividades se refiere, las ha 
habido para todos los gustos. En el ámbito 
meramente cultural, hemos visitado multi-
tud de museos y exposiciones tales como las 
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que han estado y siguen expuestas en nues-
tro Museo Rezola. Muestras en torno a la 
ingeniería romana en España, la exposición 
Añorgatarrak, las jornadas de Rezolarte y 
la exposición en torno a los proyectos para 
mejorar Añorga Txiki han sido más que inte-
resantes, junto a las ponencias celebradas, 
todas ellas destinadas a hacer la vida de los 
mayores lo más placentera y autónoma po-
sible. Fuera del barrio, también estuvimos 
en los Museos de San Telmo en Donostia y el 
de Valenciaga en Getaria. 

Visitar y conocer nuevos sitios siempre ha 
estado entre nuestras actividades favori-
tas, y pese a que desde las instituciones no 
hemos recibido la ayuda que nos hubiera 
gustado para realizar viajes, no nos hemos 
quedado en casa. Las excursiones efec-
tuadas a Tarazona, Sangüesa y Sos del Rey 
Católico el pasado verano y las efectuadas 
a San Juan de Gaztelugatxe y Bakio esta 
misma primavera son el mejor ejemplo de 
nuestras escapadas. En cuanto a viajes lar-
gos, los dos que hemos realizado merecen 
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especial mención; en el primero nos dirigi-
mos hacia tierras teutonas, concretamente 
a visitar la selva negra alemana, y en el se-
gundo tomamos rumbo a tierras andaluzas, 
visitando Granada, Córdoba y Sevilla. Dos 
escapadas inolvidables en las que todo el 
mundo disfrutó de lo lindo. 

Dentro de las actividades de diario, segui-
mos ofreciendo a los jubilados del barrio 
infinidad de actividades, al margen de las 
extraordinarias ya descritas. Continúan los 
talleres de manualidades, las clases de yoga 
y Pilates que se celebran en la C.C. Antxon 
Ayestaran y los ensayos de nuestro querido 
grupo coral, el cual tiene cada vez mas ac-
tuaciones. También hemos organizado cam-
peonatos de toka, bote y rana y hemos rea-
lizado mejoras en el local, desinfectándolo 
y arreglando algunos desperfectos hallados 
en él. También visitamos en diciembre la 
Ikastola Amassorrain, donde explicamos a 
los niños como fue nuestra infancia y pasa-
mos una jornada muy bonita respondiendo 
todas sus dudas.

Ésta es, pues, la crónica de un año repleto 
de actividades (¡no hemos tenido sitio de 
enumerar todas!) en el que no nos ha dado 
tiempo de aburrirnos. Para el futuro… segui-
mos dándole a la cabeza en pos de ofrecer 
ofertas de ocio adaptadas a todo el mundo. 

No queremos despedirnos sin mandar un 
fuerte abrazo, allá donde estén, a los socios 
fallecidos durante el curso; Felipa Altuna, 
Santiago Pescador, Jesusa Irizar, Juan Igna-
cio Zurutuza, José Aguirre, Francisco Ma-
txain y Pello Mendizabal, Maite zaituztegu!! 

Azkenik, ONDO PASA FESTAK! GORA KARME-
NAK ETA GORA AÑORGA BETIRAKO!!

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> GURE KABIA
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AÑORGA TXIKI, 
NUEVOS AIRES
EN OTOÑO DE 2011, MUCHOS VECINOS DE AÑORGA-TXIKI 
NOS ACERCAMOS A LAS REUNIONES DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CONVOCADAS POR EL AYUNTAMIENTO. CADA UNO 
DE NOSOTROS LO HACÍA CON UNA EXPECTATIVA DIFERENTE: 
ILUSIÓN POR LA OPORTUNIDAD QUE SE NOS BRINDABA DE 
HACER OÍR LA VOZ DE UN “TXIKI-BARRIO” OLVIDADO, O MERA 
CURIOSIDAD POR SABER QUÉ SE IBA A CONTAR,...
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En la Casa de Cultura “Antxon Ayestaran” 
fue agradable comprobar que también 
otros vecinos del resto de núcleos urbanos 
de Añorga se acercaban con la misma cu-
riosidad e ilusión. En las reuniones que se 
llevaron a cabo se reflexionó sobre las nece-
sidades y puntos débiles de nuestro barrio, 
y salieron muchas propuestas de mejora 
en todos los ámbitos relacionados con la 
calidad de vida de los Añorgatarras: salud, 
seguridad, medio ambiente, instalaciones, 

infraestructuras, transporte, movilidad, 
cultura,...

Más allá de las propuestas concretas que allí 
se debatieron, estos encuentros sirvieron 
para canalizar una energía de cambio, ad-
quirir conciencia de comunidad, y también, 
para que algunos nos decidiéramos a dar el 
paso de acercarnos a la Asociación de Veci-
nos de Añorga Txiki con ganas de trabajar 
por un barrio mejor. Con este nuevo impul-
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so, la Junta de la Asociación se reformó en 
mayo de de 2012. Desde entonces, hemos 
sido testigos de que nuestro barrio está vivo 
y de que las cosas, por fin, se mueven a 
nuestro alrededor. 

Si hay un hito que tenemos que destacar de 
manera especial es el de la inauguración del 
carril bici y camino peatonal hasta Añorga. 
Gracias a este cambio, nuestro barrio se ha 
acercado a Añorga. Los vecinos de Añorga 
Txiki pueden disfrutar ahora de su tiempo 
de ocio en Añorga y a su vez, los vecinos 
de las zonas colindantes lo tienen más fácil 
para acercarse a Añorga Txiki y acceder a 
sus comercios y servicios (ikastola, cajas de 
ahorro,...). 

La desaparición de la pasarela elevada y 
el nuevo paso con semáforo en la rotonda 
ha supuesto asimismo una importante con-
quista del espacio del peatón frente al co-
che.  Tenemos muy reciente todavía lo que 
suponía hasta hace bien poco bajarse del 
autobús nº 25, con ganas de llegar a casa, 
y encontrarse al otro lado del barrio, con 
una larga pasarela que ascender para vol-
ver a descender (lo cual resultaba todavía 
más fastidioso si la lluvia acompañaba, o si 
había que empujar de una silla de ruedas o 
carrito de niño,...).

Otros cambios significativos que hemos vivi-
do en Añorga Txiki en los últimos meses son 
la finalización de las obras del topo con su 
nueva estación; la nueva cubierta del fron-
tón de la ikastola. Este espacio, al tener un 
horario de apertura amplio, incluyendo los 
fines de semana, se está convirtiendo en un 
lugar de juego abierto a todos los vecinos 
(la chavalería, con su cargamento de pati-
nes, bicis, raquetas y balones, lo invade los 
fines de semana de lluvia...); la puesta en 

marcha de un proyecto piloto de composta-
je en el que participan 16 familias; la cons-
trucción de un parque infantil en la zona 
alta del barrio, que estrenarán los niños y 
niñas del barrio este verano, supliendo una 
carencia de que se venía arrastrando des-
de hace años (el único parque infantil exis-
tente no cumplía unas mínimas condiciones 
y era habitual que las familias prefiriesen 
ir a otros parques de barrios cercanos); la 
apertura de un comercio nuevo en el barrio, 
lo que nos da pie a recordar lo importante 
que es el comercio para que un barrio tenga 
vida...

Dentro de las acciones impulsadas por la 
propia Asociación de Vecinos Añorgatxiki-
tarrak, algunas son más visibles que otras, 
siendo el denominador común a todas ellas 
la pretensión de mejorar el entorno más 
cercano, tanto físico como social, en el 
que los vecinos desarrollan su vida diaria. 
Cabe destacar la reforma de los locales de 
la cuesta, incluyendo el acondicionamien-
to del gimnasio; Se continúa promoviendo 
la oferta de actividades formativas: cursos 
de Inglés para niños y adultos, Yoga, Pila-
tes, Gimnasia de mantenimiento, Judo, Ka-
poeira y Defensa Personal; Se han puesto 
en marcha también varios “auzolan” para 
limpiar los muros de las Antiguas Escuelas y 
para plantar abedules en el bidegorri; Ade-
más, la Asociación cuenta ya con presencia 
en las Redes Sociales, con un Blog, página 
de Facebook y de Twitter, canales que nos 
permiten informar de los temas de interés 
para el barrio y recoger comentarios y apor-
taciones.

Con todos estos aires nuevos que estamos 
viviendo, queremos creer que Añorga Txiki 
va perdiendo su connotación de barrio me-
ramente dormitorio, del que la gente sale 
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para hacer su vida en otros lugares, y se va 
transformando en un barrio con vida propia. 
Por su puesto, sabemos que este proceso 
acaba de empezar y que aún queda mucho 
por hacer. En la coyuntura actual de crisis 
económica, no podemos esperar que las co-
sas “nos vengan dadas” y aunque desde la 
Asociación de Vecinos pelearemos por man-
tener el apoyo de las instituciones, al mis-
mo tiempo tenemos que reivindicar las ideas 
de participación y de solidaridad entre los 
vecinos. El barrio lo hacemos entre todas y 
todos, cada uno en la medida de sus posibi-

lidades puede tener algo que aportar. Y así, 
granito a granito, paso a paso, iremos cons-
truyendo un barrio mejor en el que vivir.

Asociación de Vecinos Añorgatxikitarrak

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> AÑORGATXIKITARRAK AUZO ELKARTEA

Urtekaria.indd   51 23/06/13   22:22



1
52

ºº

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> ERREKALDE GASTRONOMIA ELKARTEA

HOGEITA 
HAMAIKAGARRENEZ 
URTEROKO 
EKINTZEKIN
HOGEITA HAMAIKA URTE BETE DITUGU ELKARTEAN ETA 
BETIKO, URTEROKO EKINTZEKIN JARRAITU DUGU AURRERA

Mus txapelketak, sagardo barrikotea, Do-
nostia eguneko afarirako apainketak, Hau-
rren danborrada (horren antolaketan lan 
itzela eginez komisioa, Martin, Oskar, ...) 

Betiko ekintzak Añorgarentzat eta Añorga-
tarrentzat, topagune atsegina izan asmoz. 

Asmo hori arrazoi, jakinarazi nahi dizuegu 
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elkarteko bazkide izan nahi baduzue ze-
rrenda irekia dagoela izan dugun baja ba-
tengatik eta jubilazioengatik.

Bi ekintza aipatu nahi ditugu bereziki; bate-
tik, barrikotean berrogei lagun inguru bildu 
ginela eta dena primeran atera zela, afaria, 
sagardoa, giroa, ... bikain egon ginen! Ea 
hurrengo baterako añorgatar gehiago hur-
biltzerik duzuen gurera, gonbitea hor du-
zue... 

Eta bestetik, Elkartearen urteurren bazka-
riko eguerdian ohiko mus txapelketako fina-
lak jokatu zirela; bikoteka Juanin Usandiza-
ga eta Jon Usandizagak lortu zuten txapela 
janztea, Juanjo Lazkoz eta Demetrio az-
pitxapeldun geratuz; banakakoan Juanin 
Usandizaga izan zen berriro ere txapelduna 
eta Juanjo Lazkoz azpitxapelduna. Bazka-
rian primeran egon ginen eta bertaratutako 
guztiak poz-pozik atera ziren Elkartetik. 
Aurten gainera eta bazkari ostean, Gloriari 
merezitako omenaldia egin genion gurean 
lanean pasatako urte mordoa eskertu as-
moz. ESKERRIK ASKO GLORIA egindako lan 
guztiagatik eta disfruta ezazu aurrean du-
zun bizitzako etapa berria!

Eta besterik gabe, ongi izan eta añorgatar 
guztiei festa zoriontsuak opa dizkizuegu! 

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> ERREKALDE GASTRONOMIA ELKARTEA
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GAZTEON 
FRESKOTASUNA
URTE OPAROA IZAN DA AÑORGAKO GAZTE ASANBLADARENTZAT. 
AUZOARI AISIALDI ALTERNATIBOA  ESKAINTZEKO LANETAN 
ARITU GARA ETA AHALIK ETA EGITARAU ZABALENA ETA OSOENA 
ATONDU DUGU GAZTEON ARTEAN. HORRETARAKO, OSTIRALERO 
EGIN DITUGUN ASANBLADAK IZAN DITUGU MOTORE.

Ikasturtea hastearekin batera, Txan Magoa 
izan genuen gurean. EH Bilduk antolatutako 
afariaren ostean hartu zuen hitza Txanek 
eta gaztetxera gerturatu ginen  jendetza-
ri magian sinesteko hamaika arrazoi eman 
zizkigun. 

Gazte Festak etorri ziren segidan. Asteburu 
osoko egitarau borobila osatu genuen. Osti-
ralean kantu afari bikaina izan genuen Jolas 
Etxean eta larunbatean festak ez zuen ete-
nik izan. Goizez pala txapelketarekin eta 
Txantxangorriren flasmobarekin gorputza 
berotu  ondoren, jubilatuen gidaritzapean 
eztarriak ederki astindu genituen kantu-
jiran. Bazkaritarako, Antiguo eta Igeldoko 
lagunen bisita jaso genuen eta bingoak, 
herri kirolek eta gaueko kontzertuek, festa 
goizaldera arte luzatu zuten. 

Santo Tomas eguna izan zen hurrengo data 
seinalatua. Zahar eta gazteok taloak eta 
txistorra janez eta zintzurra sagardoz bus-
tiz ospatu genuen eguna, nola ez, umore 
ederrean.

Kontzertuak ere ohikoak izan dira gurean. 

Aurten ere Euskal Herriko musika talde eza-
gunek eta hasi berriek gure belarriak goxat-
zeko aukera izan dute eta Añorgako Gazte-
txeak musika alternatiboaren kabi izaten 
jarraitzen du. 

Festaz gainera, hitzaldiak ere ez dira falta 
izan. Askapena talde internazionalistak, eu-
ren borroken berri eta Maputxeen herriko 
errealitatearen berri eman zigun. Arazo itu-
rri den Frackingaren gaineko hitzaldia ere 
jaso genuen Gasteizko lagunen ahotik. 

Kandidoren ostiralak ere ezin ditugu ahaz-
tu. Ostiraletan pelikula emanaldien aitza-
kian, jende asko inguratu da Gaztetxera eta 
arratsaldeko pintxo poteak zein barra ire-
kierak, ostiral arratsaldetako giroa suspertu 
dute. 

TXANTXANGORRI Iada, urte bete baño 
gehiago pasa da auzoa guztion parte hart-
zearekin kolorez janzteko asmoz Gazte 
Asanbladatik Txantxangorri taldea sortu 
genuenetik. Denbora honetan, hitzik gabe 
geratu izan gara jaso duen parte hartze eta 
harrerarengatik. Aurtengo Ikasturtea haste-

Urtekaria.indd   54 23/06/13   22:22



55

AÑORGA 2013AKKE >> FUTBOLA

ºº

ko Irrien lagunak etorri ziren, hurrengoan 
flash-mob bat grabatu genuen, gaboneta-
rako apaingarriak prestatu genituen eta 
Txantxangorriren lagun odontologaren bisi-
ta ere izan genuen! Urtarrilan Txantxango-
rriren urtemuga  ospatu genuen, eta izuga-
rrizko festa izan zen jolas, antzerki, musika 
eta meriendaz osatuta. Ekintza guztietan, 
adin eta gustu ezberdinetako haurrak elka-
rrekin jolasean ibiltzen direla aipatzeko 
modukoa eta pozgarria da oso, aupa zuek!  

Auzoko beste eragileekin ere lankidetzan 
jarraitu dugu, Museoko fatxada eraldatzen  
eta Gipuzkoa Zero Zaborrek antolatutako 
Mundumob-arekin. Amassorain ikastolare-
kin ere zubi lan polita egiten dugu, beraiek 
baitira haurrei gure ekintzen informazioa 
banatzen dietenak, eskerrik asko, aupa 
Amassorrain! Honetaz gain, Martxoan, AKKE 
eta ikastolarekin batera korrika eguna os-
patu genuen, eta elkarrekin Ibaetara joan 

ginen euskeraren alde korrika egitera. Do-
nostiako kaleak dantzan jarri genituen gure 
garrasiekin; Añorga ere, euskararen alde! 
Ikusten duzuen bezala, lanerako eta ondo 
pasatzeko gogoak ez zaizkigu falta! Eske-
rrak eman nahi dizkizuegu zuen bizitzetan 
txokotxo bat egin eta egitasmo honekin la-
guntzen ari zareten guztiei! Añorga indart-
zen ari gara! 

Gora Añorga eta Gora Txantxangorri!

Bukatzeko dei egin nahi diegu Añorgako gaz-
te guztiei gure artera inguratzeko. Genera-
zio desberdinen arteko lanak izan behar du 
gazte asanbladaren oinarri eta lehengoez 
gainera, beharrezkoak ditugu udaberria 
ekarriko diguten lore berriak. Ostilarero 
arratsaldeko 17etan egiten dugu asanblada,  
beraz, animatu eta ausartu Añorga bizibe-
rritzera!

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> GAZTE ASANBLADA
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ETXE HANDIA
ADISKIDE ZAHARRAK
DONOSTIA 2016K AÑORGAN ANTOLATUTAKO OLATU TALKAN 
ERE ARGAZKI ARTXIBOA ATERA GENUEN KALERA AÑORGATAR 
GUZTIEK IKUS ZEZATEN EGITEN DUGUN LANA

Etxe Handiko bizilagunen biltzarra ize-
naz bataiatutako egunarekin egin genuen 
festen aurreko jai eguna iazkoan. Ez zen 
izan Gorga elkartearen ekimena, etxe han-
diko bizilagun ohi batzuen ekimen eta la-
naz itxuratu, antolatu eta gauzatu baitzen 
eguna, baina Gorgakook hor egon nahi izan 
genuen gure ekarpen alea egiteko eta bil-

kura horrek emandakoa gure artxiboetara 
ekartzeko.

Uztailaren 8an izan zen bilkura, igandez, 
hamaiketan meza batez emanik hasiera egi-
tarauari. Argazki erakusketa jarri zen Rezo-
la museoan eta derrigorrezko bazkaria bi-
tartean aukera izan zuten bertaratutakoek, 
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bai pilota partida bat ikusteko, bai peliku-
la zaharrez osatutako emanaldia ikusteko. 
Baina aukera izan zuten, batez ere, aspaldi 
ikusi gabekoak agurtzeko eta kontu zaha-
rrak elkarrekin gogoratzeko.

Frontoian izan zen bazkaria, bazkari ede-
rra, eguraldiak ere ederki lagundu zuelarik, 
ez hotz ez beroegi. Mikrofono eta musikak 
hor egon ziren giroa alaitzeko, baina alaitu 
behar handirik ez zen elkartu izanak berak 
eta elkarri zer kontatuak eragin baitzuen, 
eta luze gainera, nahikoa giro. Egun ederra. 
Errepikatu beharrekoa.

Bestelakoan, Gorga elkartean bere ohiko 
jardunarekin jarraitu du. Argazkiak bil-
du, digitalizatu eta artxibatzen. Bilduma, 
21.600 argazkikoa da jada. Bitarteko tek-
niko berri batzuk gureganatu ditugu, hala 
nola pantaila handia eta eskaner berria, eta 

aurrera goaz gure egitekoarekin.

Aurten maitazean Donostako Udalaren Ola-
tu Talka ekitaldien barruan gure auzoan an-
tolatutako egitarauan parte hartu dugu hiru 
guneetan argazkiz osatutako xafla batzuk 
jarrita, beti ere gure partehartze eta zaba-
lkunde helburuekin bat. 

Urtero festetarako Kutxaren eta Aizpurua 
autobusen laguntzaz argitaratu ohi dugun 
bildumatxoa Añorga Txiki eta Belen tarteari 
eskaini nahi diogu. Espero izatekoa da ur-
tero bezala balio izango duela haren buel-
tan lagunarteko elkarrizketa eta oroitzapen 
trukaketak eragiteko.

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> GORGA
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AÑORGAKO EKINTZA 
KULTURALETAN 
MODU AKTIBOAN 
PARTE HARTUZ
DIZIPLINA DESBERDINAK JORRATZEN DITUZTEN ERAKUSKETAK 
ETA JARDUERAK AURKEZTU DITU MUSEOAK AURTEN, HAIEN 
ARTEAN ARTEA, ARKITEKTURA, INGURUMENA, INGENIARITZA 
ETA HISTORIA
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Añorgako Museum Cemento Rezolan lanean 
jarraitzen dugu Añorgako ekintza kulturale-
tan modu aktiboan parte hartuz. Gure gi-
zartean eta Añorga auzoan zementuak eta 
batez ere Cementos Rezola lantegiak izan 
duen garrantzia ezagutara emateaz gain 
taldeentzat eta banakako bisitarientzat es-
kaintzen diren ekimenen bidez, gune kultu-
ral baten papera ere hartu du museoak eta 
hainbat ekintza garatu eta aurkeztu ditu 
urte honetan zehar.

ERAKUSKETA: “KARRERA AMAIE-
RAKO PROIEKTUAK” 2012 urteko aza-
rotik 2013ko martxoaren 3ra arte Museum 
Cemento Rezolak Donostiako Arkitektura 
Goi Eskolarekin elkarlanean antolatu zuen 
erakusketa honetan 15 lizentziatu berrik 
haien proiektuak museoko erakusketa are-
toan aurkezteko aukera izan zuten. Erakus-
ketaren tamaina zela eta museoko aldi 

baterako erakusketa aretoa erabiltzeaz 
gain ikus entzuneko aretoa ere proiektuak 
erakusgai jartzeko prestatu zen. 

REZOLARTE, FATXADA BERRIAREN 
INAUGURAZIOA: ZEMENTU BIZIDU-
NA RezolARTE-ren II. edizioa ospatzeko 
2012an Deialdi Artistiko berria ireki genuen 
museoan. RezolARTEren lehenengo edizioan 
-museoaren hamargarren urteurrena ospat-
zeko prestatu zena- Ibon Mainarren “Zama 
Nabarmen” lana suertatu zen irabazle eta 
proiektu honen emaitza bi urtez museoaren 
fatxadan egon da ikusgai.

Bigarren edizio honetan ere museoaren fa-
txada aurkezten zen eraldaketarako eremu 
bezala eta oraingo honetan ezarritako bal-
dintzen artean garrantzitsuenetarikoa aur-
keztutako proiektuetan gizartea eta au-
zotarren parte hartzea kontutan hartuko 
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lituzketen ekintzak proposatzea izan zen.

Horrela, aurkeztu ziren 16 proiektuen arte-
tik Ekain Olaizola eta Pedro Olaizolaren Ze-
mentu Biziduna izeneko proposamena auke-
ratu zuen epai-mahaiak, izan ere, proiektu 
honek ondo betetzen zituen aipatutako bal-
dintzak. Alde batetik, diziplina desberdinak 
batzen zituen bere baitan, biologia, ar-
tea, eta arkitektura hain zuzen. Bestalde, 
proiektua aurrera eramateko ezinbestekoa 
zen auzotarren parte hartzea eta helburu 
honekin bi tailer prestatu ziren otsaila eta 
martxoa bitartean. Hauetan añorgatarrok 
zementu xafletan gure eskuen arrastoa uz-
teko aukera izan genuen, baita gaur egun 
museoaren fatxadan hazten ari diren landa-
reak landatzeko aukera ere.

ERAKUSKETA ETA LEHIAKETA: ESA-
ZU3 AÑORGA TXIKI ULERTZEN Hiri-
tarren parte hartzea sustatzen jarraituz 
Museum Cemento Rezola CAVIAR Arkitekto 
taldeak deitutako ESAZU3 lehiaketan la-

guntzailea izan da. Lehiaketa honetan arki-
tektura ikasleek edota profesional gazteek 
haien proiektuak aurkezten zituzten aldez 
aurretik ezarritako gune zehatz batean 
burutzeko asmoz. 

ESAZU Ideia Lehiaketaren hirugarren edi-
zioan Añorga Txiki auzoko Añorgako Gelto-
kia gunean dauden orubeak aukeratu ziren 
proiektuak garatzeko. Hala ere, ez zen 
ohiko lehiaketa izan. Partaideek hiritarre-
kin batera prozesu parte-hartzaile batean 
lan egin behar zuten beharren diagnosia 
egiteko, baita auzoaren eraldaketa diseinua 
aurkezterako orduan bete beharreko irizpi-
deak eta baldintzak ezartzeko ere. 

8 proiektu aurkeztu ziren eta museoan ikus-
gai egon ziren 2013ko apiriletik ekainera 
arte.

OLATU TALKA 2013 Kultur eragile be-
zela Museum Cemento Rezolak biziki parte 
hartu du aurtengo Olatu Talkako edizio-
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rako prestatutako ekintzetan. Maiatzak 25 
bertso saio oso berezi baten partaide izan 
zen, 7ak Online Bertsotan Museotik. Gure-
ra Xabier Silveira nafarra etorri zen baino 
Donostiako gainontzeko museoetan bertso-
lari bana ibili  zen bertsotan –Uxue Alberdi, 
Xan Alkat, Ramuntxo Christi, Sustrai Coli-
na, Oihane Perea eta Arkaitz Estiballes- eta 
elkarren artean komunikatzeko tresna gisa, 
internet. Zuzenean eskaini zen bertso saioa 
Youtubeko Olatu Talkaren kanaletik. Bere 
garaian galdu bazenuen eta orain ikusi nahi 
badezu bertan daukazu aukera!

Bestalde, igandean ospatu zen ziklobian 
ere ekintzak prestatu genituen. Txikienek 
Museoaren atarian Zementuzko Eskultura 
Txikiak egin zituzten eta zementuarekin 
lan egiteko aukera izan zuten. Gure Kabia 

elkartearekin batera kantujira prestatu ge-
nuen lantegiko txoko guztiak alaituz eta 
Gorga Añorgako Historia Mintegiak iraga-
neko Añorgari buruzko argazki erakusketa 
ederra antolatu zuen auzoan zehar.

ORAIN Añorgako jaiak direnez, momen-
turik egokiena da gure auzoari buruzko 
erakusketa batetaz gozatzeko! Gorga His-
toria Minteriaren laguntzarekin Museoan 
Añorga zaharrari buruzko argazkiak dituzue 
ikusgai irailera arte, animatu museoa deno-
na da eta!

Festa onak igaro Añorga!

AÑORGA 2013AUZOKO ERAKUNDEAK >> MUSEUM CEMENTO REZOLA
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AÑORGA BERE HONDAR 
ALEA JARTZEN
ESPETXEAK DENBORA LAPURTZEN DU. MILAKA DIRA EUSKAL HERRIARI LA-
PURTU DIZKION DENBORAK. EHUNKA DIRA ORAINDIK ERE LAU HORMA GRI-
SEN ARTEAN MARRETAN KONTATZEN DIREN DENBORAK.

Bi urte igaro dira Aieteko Adierazpenetik; 
bi urte ETAk behin betiko armak utziko zi-
tuela iragarri zuenetik baina euskal preso 
eta iheslarien egoeran ez da su etenik izan. 
Añorgan ere bertatik bertara ezagutu dugu 
errepresioaren sufrimendua. Gabi Zabala, 
Jose Mari Dorronsoro eta Gurutz Agirresa-
roberen egoerak ez du aldaketarik izan eta 
kartzelan jarraitzen dute oraindik ere. Be-
ren senide eta lagunek asteburua joan eta 
asteburua etorri ehunka milaka kilometroko 
bidaia amaiezinak egiten dituzte minutu 
apur batzuetan maite dituztenen sufrimen-
dua laburtu nahian. Eta iheslariek ere etxe-
ra itzuli ezinik jarraitzen dute oraindik.

Euskal Herrian gehiengo zabal batek bat 
egiten du bat Herriraren aldarrikapenekin. 
Halaxe ikusi zen iazko udaren bukaeran 
ere. Josu Uribetxeberria preso arrasatea-
rrari gaixotasun sendaezin bat atzeman 
zioten urte batzuk lehenago, eta egoera 
hil ala bizikoa bilakatu zenean, Espainiako 
Gobernuak uko egin zion kartzelatik etxera 
bidaltzeari. Herritarren presioari esker mai-
te dituenen ondoan jasoko du medikuen la-
guntza. Baina ez dute denek gizatasun hori 
jaso, eta aurten espetxean hil dira Anjel 
Figueroa eta Xabier Lopez Peña “Thierry”.

Gabonak garai bereziak izaten dira fami-
lietan, eta are gehiago maite dutenen bat 
ondoan ez daukaten kasuetan. Egitarau be-
rezia prestatu genuen auzoan, talde-argaz-
kiarekin eta “Barrura begiratzeko leihoak” 
dokumentalaren emanaldi hunkigarriarekin.

Urtarrilaren hasierako larunbat euritsu ba-
tean ere itsaso bilakatu ziren Bilboko kaleak 
euskal preso eta iheslarien aurkako salbues-
penezko neurriak bertan behera uzteko es-
katzeko. Ehunka mila lagunek manifestazio 
historikoa osatu zuten Autonomia kalean 
hasi eta udaletxerako bidean. Eta ondoren 
indar hori herriz herri eta auzoz auzo za-
baltzeko txanda iritsi zen. Añorgan lekukoa 
hartu eta maiatzaren 18an egun osoko egi-
taraua prestatu genuen. Eta jaietan ere go-
goan izango ditugu gurekin indarrez gugan-
dik urrundu dituzten guztiak.

Apirilean ere egun gogorrak bizi izan geni-
tuen Donostian, bertako hamabi gazteren 
aurkako epaiketaren sententzia jaso baike-
nuen. SEGI gazte erakundeko kide izatea 
leporatuta eta jarduera politiko hutsagatik 
epaitu zituzten gazteok. Tartean zen Peio 
Lamarka auzotarra. Azkenean hamabitik sei 
epaitu zigortu zituzten loteria makabro ba-
ten ondoren. Sententziaren aurka protesta 
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egiteko herri-harresia eraiki zen Donostiako 
Boulevardean, eta desobedientzia ekint-
za eredugarri horren ondoren kartzelaratu 
zituzten Egoi Alberdi, Aitor Olaizola, Mikel 
Arretxe, Adur Fernandez eta Ekaitz Ezkerra. 
Egun batzuk lehenago eraman zuten Ekaitz 
Ibero, eta, azkenik, haurra besoetan zuela 
aurkeztu zen espetxean Nahikari Otaegi. 

Eta hemendik aurrera zer? Denbora au-
rrera joan ahala geroz eta nabarmenago 
ikusten dugu herri honetan eskubide zibil 
eta politikoak etenik gabe urratzeaz gain, 
mendekuan oinarritutako epaiak eta espe-
txe politika gupidagabea jasaten ditugula. 
Esperantzaren aro izan behar omen zuen 
honetan kartzelan jarraitzen dute preso 
gaixoek, kartzelan jarraitzen dute hiru laur-
denak bete dituztenek eta zigorra bete du-
tenei ere 197/2006 doktrina aplikatzen 
zaie kartzelan jarrai dezaten. Dispert-
sioaren eraginez ehunka fami-
l i a k 

errepidera atera behar izaten dute aste-
bururo, eta gehiegi dira errepide-ertzean 
geratzen diren ametsak. Iheslariek oraindik 
itzuli ezinik jarraitzen dute gainera.

Alderdi eta kolore guztien gainetik, giza es-
kubideak errespeta daitezela da eskatzen 
dugun bakarra. Horregatik, urtero bezala, 
Herrirak antolatutako deialdi eta mobiliza-
zioetan parte hartzera gonbidatzen zaitugu, 
irakurle. Astelehenero Añorga Txikiko biri-
bilgunean jarriko gara falta direnak herrira 
ekarriko dituen bidea eraiki nahian. Kartze-
laren eta deserriaren hondarrezko erlojua 
hondar alez hondar ale husteko. 
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“BEHARREZKOA DA 
OHITURAK ALDATZEA”
AURTEN 16 FAMILIAK EMAN DUTE IZENA AÑORGA-TXIKIKO KONPOSTA GU-
NEAN. BERTAN, EUREN ETXEETAKO HONDAKIN ORGANIKOA TRATATZEN 
DUTE KONPOSTAGAILUEN BITARTEZ ETA PROIEKTUAREN BERRI JAKITEKO 

Nola funtzionatzen duzue zehazki? Zer 
egiten du erabiltzaile bakoitzak? Zein da 
taldearen funtzionamendua?

Etxean plastiko gogorreko pote marroi bat 
dugu. Bertara, konpostatzeko baliagarriak 
diren hondakin organikoak botatzen ditugu, 
janari soberakinak edo patata azalak, es-
aterako. Behin etxean bereizita, 2 egunean 
behin edo, konpostagunera eramaten dugu 
potean pilatutako hondakin organikoa.

Konpostagunean udalak jarritako “biruta” 
moduko material bat izaten dugu hosto le-
horrez eta egur azalez egindakoa eta po-
teko hondakin organikoak konpostagunera 
botatzean, “biruta” botatzen diogu gai-
netik. Organiko pote bakoitzeko, pote bat 
“biruta” botatzen diogu eta hondakin orga-
nikoa estalita geratzen da. Azkenik konpos-
tagailua itxita utzi eta kito.

Konpostagailua betez gero, Udaletxea bera 
arduratzen da materia organikoa beste 
konpostagailu batera pasatzeaz.

Bestalde, udalarekin kontaktua izateaz 
arduratzen den pertsona bat egoten da 
eta hilero aldatzen dugu. Niri, esaterako, 
abuztuan tokatzen zait.

Zein desberdintasun nabaritu duzue zuen 
eguneroko bizitzan? Bukaerako emaitzan 
aldaketarik sumatu duzue?

Hasieran erne ibili behar izaten genuen zer 
nora bota erabakitzerakoan. Hala ere, be-
rehala ikasten duzu eta segituan ohitzen 
zara. 

Eta emaitzari dagokionez alde handia su-
matu dugu. Hasteko, birziklatu ezin den 
hondakin kopurua izugarri jaitsi da gure 
etxean auzokonpostaren eraginez. Izan ere, 
errefuxa eta organikoa batera botatzetik, 
organikoa konpostarako erabiltzera pasa 
gara eta errefuxa besterik ez da geratzen 
dena. 

Gainera, konturatu gara, organikoak ez di-
ren beste hondakinak, plastikoa, adibidez, 
gutxiago pilatzen zaigula. Kontzientzia as-
koz ere handiagoa dugu orain eta eroske-
tak egiten ditugunean produktuek duten 
plastiko bilduko kantitatea edo erosketa 
poltsen erabilpena zaintzen dugu. Hurren-
go pausua errefux kantitatea murriztea 
izan liteke. Behin ohitura eta kontzientzia 
pixka bat hartuta oso errez egin daiteke.
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“Usaintsua da” , “norberaren intimitatea 
zapaltzen du”, “atzerakoia da”,… beza-
lako argudioak entzun izan dira konpos-
taguneen aurka. Zuen esperientziatik zer 
esango zenukete?

Ez dugu gure intimitatea zapalduta ikusten 
eta usaiarekin ere ez dugu inolako arazo-
rik izan. Eman dizkiguten plastikozko po-
teak oso onak dira eta isteko mekanismo 
ona dutenez, ez dugu arazorik usaiarekin. 
Atzerakoia ere ez zaigu iruditzen. Norbere 
hondakinekin arduratsu izatea ez da atze-
rakoia izatea. 

Gainera beste galdera batzuk ere plan-
teatzen dituzu: zertarako erosi irrati hau 
etxean beste 2 badauzkat? Eta nora joaten 
dira nik alferrik ditudan tresna guztiak?

Añorgan eta Donostian % 40tik beherako 
birziklapen-tasa dago. Badaude zenbait 
herri %80tik gorako tasarekin. Honelako 
proiektuen laguntzen dutela uste duzue? 
Zer egin behar litzateke tasa igo dadin?

Horrelako proiektuek laguntzen dute eta 
ezinbestekoa da parte-hartzea zabaltzea. 
Horretarako, behar-beharrezkoa iruditzen 
zait kontzientziazioan lan handia egitea. 
Hondakinen gaia erabat politizatua dago 
eta jendea kontra egoten da alderdi poli-
tiko jakin batzuk kontra daudelako. Jendea 
kontzientziatu behar da eta boikot honekin 
amaitu.

Amaitzeko, zer esango zenioke proiektu 
honetan izena emateko zalantzan dagoe-
nari?

Batez ere sinplea dela. Ohitura bereha-
la hartzen dela eta ez dela eta zure lana 
baliagarria dela ikustea oso motibagarria 
dela. Familia batentzat oso proiektu abe-
rasgarria da. Haurrek azkar ikasten dute 
hondakin bakoitza nora bota behar den eta 
hondakin organikoak nola tratatu behar di-
ren konposta egiteko. Hemendik 20 urtera 
gizarte desberdin bat eduki dezagun hau-
rren eta familia osoaren ohitura aldaketak 
bultzatu behar dira.

Añorga Bizirik taldeak, hondakinen gaia 
lantzen duenak, añorgatar guztiak anima-
tu nahi ditu hondakin organikoak konpos-
tatzera.Horretarako, etxean lur sail txiki 
bat duten herritarrek auzokonposta egite-
ko 943 21 44 78 telefonora deitu eta kon-
postagailua eta informazio guztia jasoko 
dute. Beste guztiek, auzokonposta egiteko 
ingurumena@donostia.org edo 943483390 
telefonoaren bidez Donostiako Udalarekin 
harremanetan jarri daitezke. Izan ere, gure 
hondakin organikoak konpostatuz kudeatu 
beharreko hondakinak murrizteaz gain za-
bortegietan hondakin organikoek  sortzen di-
tuzten arazoak(usaia, metanoa,arratoiak…) 
ekiditen ditugu eta lurrarentzat ongarria 
sortzen dugu gero gure lorategi edo barat-
zetan erabiltzeko.Dinamika honen baitan 
Añorga Bizirik taldeak Añorgako gune des-
berdinetan auzokonposta zabaltzea du hel-
buru eta horretarako, bertako bizilagunekin 
gai hau jorratzeko asmoa du. Laister gure 
berri izango duzuelakoan agurtzen gara.
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MEDIO SIGLO
CANTANDO AL MUNDO
ESTE AÑO VA A SER EL RELATO DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 YA QUE, POR UN 
DESCUIDO NO APARECIMOS EN ESTA REVISTA EL AÑO PASADO Y SÍ LO HA-
CEMOS AHORA YA EN EL UMBRAL DE NUESTROS CINCUENTA AÑOS DE VIDA 
(¡¡50 AÑOS!!)
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En el año 2010 J.B.Arizmendi nos hizo una 
entrevista para el DV y en la misma nos 
manifestaba su extrañeza y hasta asombro 
por el hecho de haber cumplido 46 años y 
se preguntaba y nos preguntaba:¿cuál es el 
misterio? La respuesta fue: AMOR A LA MU-
SICA Y COMPAÑERISMO. Pasados tres años la 
respuesta seguiría siendo la misma y aña-
diría otro factor :SUERTE. Porque hace fal-
ta mucha suerte para que un grupo coral 
tan reducido pueda ir solventando todos 
los compromisos salvando situaciones como 
ausencias por motivos laborales, familiares, 
enfermedades, etc. etc. Hace falta mucha 
suerte para ir renovando el Otxote sin que 
este se resienta en calidad artística y en ca-
lidad humana. Y aquí seguimos contra vien-
to y marea salvando muchas y muy apuradas 
situaciones.

Y con vida, como bien lo podemos demos-
trar en el siguiente relato que comienza a 
partir del 23 de Junio de 2011.

Concierto en la iglesia parroquial de San 
Andrés de Eibar. El templo abarrotado 
no cesa de aplaudirnos y el cronista local 
nos define como EL OTXOTE ERTIZKA DE 
AÑORGA,UN OTXOTE QUE LEVANTA PASIO-
NES. Bueno,serán musicales, digo yo.- Fina-
les de Pelota del Torneo del Antiguo. Canta-
mos en la comida consiguiente en la que se 
homenajea a Evaristo Ayestarán. Cantamos 
nosotros y el público el Xalbadorren Erio-
tzean. Fue muy emotivo. Grabamos en los 
estudios ELKAR de Igara los coros acompa-
ñando al excelente cantautor de Iparralde 
JEAN PAUL BERAITZ. Dicha grabación , el CD 
,fue presentado en la Azoka de Durango. En 
el mes de Agosto tuvimos una visita inespe-
rada cuando nosotros estábamos ausentes. 
Fueron unos presuntos ladrones que rom-
pieron puertas y ventanas de nuestra sede 

de ensayos, la llamada Casa del Cura. Pre-
suntos y frustrados ladrones porque no se 
llevaron lo que buscaban: dinero porque no 
había. Y hablando de la Casa del Cura. Pues 
que va a ser derribada para construir vivien-
das. ¿Y nosotros? Gracias a la gestión del Sr. 
Nolasco vamos a tener lugar de ensayos en 
el Salón de Actos del MUSEUM DEL CEMEN-
TO REZOLA. La idea en principio nos parece 
muy buena, pero habrá que esperar a ver 
cómo nos vamos desenvolviendo.- Si hace 6 
meses falleció Evaristo es ahora cuando nos 
deja otro cantor-fundador, el excelente te-
nor y amigo JOXE IRASUEGI víctima de una 
larga y dolorosa enfermedad que él trataba 
de superar con todo el ánimo del mundo. 
Todavía recordamos cómo con muchas difi-
cultades acudía cada 21 de Febrero, fecha 
de nuestro nacimiento a celebrarlo en la 
sidrería AIALDE BERRI de Usúrbil, en cuya 
casa él naciera.-Actuamos en el Trigésimo 
Congreso de Senología y Patología Mamaria. 
-Boda en ermita de San Esteban de Usúrbil. 
OHIANA Y ANDER. Ella, hija de los propie-
tarios del SALTXIPI de Aginaga.- También 
actuamos en un acto muy, muy entrañable 
celebrando la Licenciatura en Filología In-
glesa de nuestro compañero Luis Intxausti. 
Zorionak!- A un feliz suceso, sigue otro esta 
vez luctuoso pues fallece D. Ramón Orma-
zabal, padre de nuestro compañero Pello 
Ormazábal. Naturalmente cantamos en el 
funeral. - Boda en Eibar. Alberto y Lorea. El, 
al día siguiente debía presentarse en Madrid 
a recibir las credenciales como Senador por 
la coalición AMAIUR.-Misa en la cantera de 
Cementos Rezola en Andoain con motivo de 
la celebración de Santa Bárbara. - Se cum-
plen 25 años de la trágica muerte de Antxón 
Ayestaran, director y fundador de nuestro 
Otoñe. Posteriormente fue nombrado direc-
tor del Orfeón Donostiarra.-Comenzamos la 
temporada de sidrerías ( 6 actuaciones en 
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total en dos sidrerías).-También cantamos 
en un lugar novedoso: en el Tanatorio de 
Irún en una también novedosa ceremonia 
visualizando vídeos con imágenes del difun-
to en diversas facetas de su vida.-TOPPAKE-
TA DE OTXOTES en Rentería. Somos 6 Totes 
que cantamos por separado cada uno en 
tres bares con aperitivo ,luego nos junta-
mos todos en una comida y posteriormente 
terminar ofreciendo un concierto interpre-
tando cada Otxote 3 canciones.- Batxoki de 
Renteria. Comida a favor de una ONG que 
se llama ASHA - KIRAN que atiende a niñas 
y niños desfavorecidos, dándoles comida, 
educación y mucho cariño pues la mayoría 
son huérfanos desamparados. - Congreso de 
la LIGA DE LA LECHE MATERNAL DE EUSKADI 
- EUSKADI AMA ESNEAREN LIGA. Cena en la 
Sociedad Sanpedrotarra de Pasajes San Pe-
dro. - Día Coral en BAYGORRI . Participamos 
7 coros pertenecientes a cada Herrialde 
de Euskal Herria. Primero lo hacemos cada 
grupo por separado en sendas bodegas vi-
nícolas de IROULEGUI terminamos cantando 
en la iglesia de BAYGORRI cada Otxote su 
interpretación.- Sala Capitular del Ayunta-
miento de Rentería- Boda de un remero y 
una remera (bueno, dos bogadores que sue-
na mejor).- 13º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE OTXOTES DE PORTUGALETE. Concierto 
de 1 h. aproximadamente y posterior cena 
donde coincidimos con un Otxote mixto in-
glés en gira por Vizcaya y que al día siguien-
te iban a actuar en el mismo escenario que 
nosotros lo hicimos.-XXV Aniversario de la 
Tamborrada de la Sociedad OLLAGORRA. 
Cantamos la Marcha de San Sebastián acom-
pañados por la Banda de Viana primero y 
después repetición con banda y tamborra-
da. Resultó espectacular ante miles de per-
sonas dispersas por la calle Mari y el Muelle. 
Una hora más tarde repetimos actuación en 
la Plaza de La Constitución. Quisieron ha-

cer los de OLLAGORRA algo diferente con 
motivo de su aniversario y desde luego lo 
consiguieron. Terminaron todos emociona-
dísimos.- Otra temporada de sidrerías. Y 
se nota la crisis. A los cantores en vez de 
chuleta no dan de comer costilla para re-
bajar precio. Pero como estaba buenísima 
la verdad es que sobrellevamos muy bien la 
tan cacareada crisis a la que hay que hacer 
frente con total optimismo. - PRIMO TXAKO-
LINDEGIA . Visita anual. Pudimos visualizar 
un vídeo de los múltiples que nos ha ido 
grabando D. Julián Urkiola y contemplamos 
y oímos emocionados las interpretaciones 
del Campanitas y del Haurtxo Polita inter-
pretadas magistralmente por Evaristo Ayes-
tarán y Xanti Goikoetxea respectivamente. 
Nos manifiesta Julián que tiene muchísimo 
material. No me extraña ya que nos habrá 
grabado durante igual 10 años. Seguro que 
nos estará preparando un reportaje impre-
sionante.- Otra TOPPAKETA DE OTXOTES en 
Rentería con el mismo formato que el ante-
rior .- Sala BASTERO de Andoain. Homenaje 
al recientemente fallecido JOXAN LIZARRI-
BAR. Toda una personalidad. Presidente del 
periódico BERRIA , vinculado a EGUNKARIA, 
mecenas de muchos artistas en diferentes 
facetas y un sinfín muy largo. Lo cierto es 
que la Sala BASTERO estaba repleta y mu-
chas, muchísimas personas quedaron sin 
entrar por falta de espacio. Dicho acto fue 
retransmitido por ETB1 el sábado 8 de Junio 
2013 a las 9 de la noche. Tuvimos el gran ho-
nor de participar en tal evento junto a otros 
artistas como la afamada AINHOA ARTETA 
quien tuvo la delicadeza de fotografiarnos 
con nosotros como se puede comprobar en 
la foto adjunta. Y aquí termina la historia 
de nuestros dos últimos años.

¿Y proyectos? Pues el más inminente será en 
un importante festival en Bayona el mes de 
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Julio- Más adelante en la próxima edición 
de la Semana Musical Aita Donostia en los 
Capuchinos y algún proyecto que puede ser 
muy interesante pero como está sin cristali-
zar, pues lo dejamos ahí.

No quiero terminar sin hacer alusión a nues-
tra situación en el lugar donde ensayamos: 
El MUSEUM DEL CEMENTO REZOLA. Ya dije 
más arriba que en principio la idea era muy 
buena pero que quedábamos expectantes 
a ver cómo nos íbamos a desenvolver. Pues 
con dificultades. Y me explico. Entendemos 
perfectamente que el Museo tenga sus pro-
pias necesidades que desde luego son prio-
ritarias y que respetamos totalmente, pero 
vemos que nuestro espacio es ocupado por 
maquetas , proyectos, fotos, etc. etc. Así 
no podemos ensayar. En cuanto a almacén 
de nuestros enseres como archivo de par-
tituras, trofeos, fotos, material de oficina, 
teclado, etc. No disponemos de espacio. 
Es un almacén abarrotado de todo tipo de 
material del propio museo y otros objetos. 
Así y con todo el agradecimiento del mundo 
pero debemos decir que así no podemos se-
guir. Tendremos que gestionar en el Ayunta-
miento que como Entidad Artística sin Ani-
mo de Lucro que somos a ver qué solución 
nos pueden ofertar. Me dolería el alma que 
la solución sería salir de Añorga. El Otxo-
te Ertizka siempre HA EXIGIDO tanto a los 
editores de programas como a los entrevis-
tadores en prensa , radio y TV que nuestro 
nombre de OTXOTE ERTIZKA fuera asociado 
al de AÑORGA. Es decir siempre, siempre 
OTXOTE ERTIZKA DE AÑORGA (Donostia-San 
Sebastián).Esta vez sí termino deseándoos 
muy felices fiestas a todo los añorgatarras.
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BEIBI BUM
HAUR EZTANDA

Udaberria iritsi da Añorgara. Gure porlan-
hautsak zuritutako loreei kolorea itzuli zaie 
berriro. Errepideetako autoek marrubi usai-
na botatzen dute hodietatik eta bozinek 
Pirritx eta Porrotxen hotsa ateratzen dute 
orain. Barkatu hain erromantiko jartzea, 
baina azken bolada honetan behar baino ge-
hiagotan bustitzen zaizkit begiak gure Gor-
garen ertzen moduan: Baby Boom-a iritsi da 
Añorgara.

Isil-isilik hasi zen kontua: ume kotxeren bat 

tarteka Soziedadearen kanpoaldean. On-
doren ugaritu egin ziren mahaietako bibe-
roiak. Komunera bidean lurrera begiratzen 
ikasi behar izan genuen lau hankan zebilen 
korrikalari afizionaturik ez harrapatzeko. 
Eta azkenean iritsi da eguna pertsonak bai-
no ume kotxe gehiago agertu direna. Añorga 
Kultur eta Kirol Elkarteko zuzendaritzetan 
serio aztertzen ari da ume kotxeentzat ere 
TAO makina urdinak jartzen hasteko auke-
ra, oinezkoen zirkulazioa zailtzen ari den 
honetan.
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Krisi ekonomikoak bortizki kolpatzen ditu 
bazterrak; Istanbulen polizia sartu da Gezi 
parkera eta Brasilen samba dantzatzeaz 
gain protestan ere badakitela erakusten 
ari dira; fabriketako ateak ixten eta herri 
harresiak zabaltzen ari dira ertzainak; Bar-
cinak poltsikoak ahoa baino beteago edukit-
zeagatik epailearen aurretik pasa beharko 
du San Ferminetan zezen batek toreatzai-
learen aurretik bezala; hesiak eraikitzen 
ari dira Jerusalemen, Korean, Timorren 
eta Mexikon; norabiderik gabe goaz Eguz-
ki Sisteman barrena materia beltza lurra-
ren nukleora iristeko zorian eta hala ere, 
hala ere, Añorgak duintasun eta esperant-
za mezu bat zabaldu dio munduari: orain-
dik ere ume negar batek irribarreak piztu 
ditzake eta mundu berri bat eraikiko duten 

esku txikiak Jolas Etxeako zerrautsetan da-
biltza jolasean.

“Gu sortu ginen labe beretik sortuko dira 
besteak pareta hontan iraungo duten polan 
zatitxo gazteak” eta halakoak kantatzen di-
tugu afalondoetan, elkarri lepotik helduta, 
hurrengoa nor izango ote den asmatu ezi-
nik. Amassorraingo zuzendaritzan Firesto-
neko pabilioia erostea aztertzen ari dira ez 
baitago hainbeste ume adreilu gorriko ikas-
tola txiki batean sartzerik. Eta bitartean, 
eguerdiro-eguerdiro, Jonnyren ahots krista-
lezkoak goxokiro kantatzen die ume-autotik 
ikaratuta begiratzen dioten begiei, Nika-
raguatik ere entzuteko moduan: “Amaren 
bularra haurraren janari, haurraren negarra 
beti hunkigarri…”
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TXONAN GENEVARA JOAN, ETA AKTORE
PROFESIONAL BIHURTUTA ITZULI ZENEKOA

JON ANDER 
ALONSO
TXONAN
TXONAN GENEVARA JOAN, ETA AKTORE
PROFESIONAL BIHURTUTA ITZULI ZENEKOA
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TXONAN
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TXONAN GENEVARA JOAN, ETA AKTORE
PROFESIONAL BIHURTUTA ITZULI ZENEKOA

AÑORGATAR ASKOK TXONAN GOITIZENEZ EZAGUTZEN DUGU JON ANDER 
ALONSO (AÑORGA, 1982). UMORETSUA DA, ETA BELTZ MARRAZTEN DI-
GUTEN ETORKIZUNARI POSITIBOTASUNEZ BEGIRATZEN DIO. ARTISTEK IA 
EZINBESTEKOA DUTEN “ERO-HAIZE” PUNTUA DAUKA BERAK ERE, BAINA 
AUSARDIAZ ETA ZENTZU HANDIAREKIN HITZ EGITEN DU. HOGEITA HIRU UR-
TEREKIN ERABAKI ZUEN AKTORE IZATEA, ETA, IKASKETAK DONOSTIAN ETA 
SUITZAN EGIN ONDOREN, AURTENGO MAIATZEAN AURKEZTU ZUEN ANTXON 
AYESTARAN KULTUR ETXEAN MIKROUHINA ANTZEZLANA. EZ ZEN, ORDEA, 
HAN EGINDAKO LEHEN AGERRALDIA, SORPRESA JAIALDIAN BEHIN BAINO 
GEHIAGOTAN IKUSI BAIKENUEN OHOLTZA GAINEAN GAZTETXOA ZENEAN, 
BAINA DENBORA ASKO PASATU DA JUERGASMOAN EGINDAKO GAUBELA 
HAIETATIK. HOGEITA HAMAR URTEAK BETETA, AKTORE PROFESIONAL GISA 
AUZOTARREN AURREAN JOKATU ZUEN, ETA ORAIN ARTEKO BIDEAN BIZI-
TAKOAK KONTATU DIZKIGU.

Antzezteko sena haurra zenean piztu zit-
zaion Jon Anderri. “Lauzpabost urterekin, 
Andoni anaia nagusiarekin batera etxeko 
bazkalosteko kafea alaitzen genuen. Gu-
rasoen arropak jantzi eta sofak mugituta, 
emanaldi txikiak egiten genituen. Ikasto-
lan ere antzerki-taldean eman nuen izena, 
eta urtero antzerki bat egiten genuen, pie-
za eta sketch txikiekin. Añorgako Sorpresa 
Jaialdian ere askotan aritu nintzen. Antzer-
kia adina zen parranda han aritzea. Prime-
ran pasatzen genuen!”

Maiz esan ohi den moduan, hortxe amaitu 
zen dena... edo ia dena. “Urte batzuetan 
alde batera utzi nuen antzerkia. Zubietan 
mekanika modulu bat ikasi, eta lanean ari-
tu nintzen zenbait lantegitan. Baina horrek 
ez ninduen asetzen, eta erabaki nuen nire 
bizitza berrantolatzea. Bizitzan zer egin 
nahi nuen pentsatzean jarrita, berriz ere 
gogoa piztu zitzaidan, eta antzerkia ikastea 
erabaki nuen, ordurako hasita bainengoen 
berriz ere antzerkiarekin lotutako jarduera 
txikiak egiten”.

APUSTU SENDO BAT ETA OFIZIOA 
IKASTERA Halako erabakiak harridura 
sortu zuen Jon Anderren ingurunean, baina 
oso harrera ona izan zuen. “Familiak erabat 
babestu ninduen, eta sostengu osoa eman 
zidan. Lagunak harrituta geratu ziren, eta 
ziur ote nengoen galdetzen zidaten. Alde 

horretatik, lagungarria izan zen garai har-
tan Iker Bengoetxea añorgatar margolaria 
Poloniara joatea. A zer potroak dituzuen! 
esaten ziguten, miresmenez”.

Erabakia hartuta, hurrengo pausua bidea 
urratzea zen. “Nola egin nuen? Eskura ni-
tuen ikastaro guztietan izena eman nuen, 
eta produktora-zerrenda bat hartu nuen, 
guztietan aurkezteko”. Halako batean, Do-
nostian bikoizketa-ikastaro bat egiteko deia 
jaso zuen, “eta orduan sartu nintzen ant-
zerkiaren gurpilean”.

Bikoizketa oso mundu mugatua dela aitort-
zen du Jon Anderrek, eta, gainera, ez zeto-
rren zuzenean aktore izateko helburuarekin 
bat. Baina ikastaro hari esker, hainbat akto-
rerekin eta irakaslerekin jarri zen harre-
manetan. Tartean zegoen Clara Badiola eta 
Donostiako AETn (Arte Eszenikoen Tailerra) 
izena emateko gomendioa egin zion. Hiru 
urteko ikastaroa egin zuen. “Ez dira ikas-
keta ofizialak, baina lan ugari egin nituen: 
telebistan agerraldiak, animazioa, ipuin 
kontalari haurrentzat... Labur esanda, ofi-
zioa ikasi nuen”.

SUITZAKO EGONALDIA TAEn ikasketak 
bukatuta, Donostia inguruan ari zen lanean 
Jon Ander, baina gehiago ikasteko beharra 
sentitzen zuen. Ofizioa sakonago ikasi nahi 
zuen, eta, era berean, antzezpen-lanean 
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gehiago sakondu. Ana Perez irakasleak 
Genevako Serge Martin eskola gomendatu 
zion. Gainera, “Euskal Herritik kanpo bizi 
nahi nuen. Esperientzia hori bizi nahi nuen, 
bai maila profesionalean, baita pertsona-
lean ere. Ordu arte ia Añorgatik atera ere 
ez nintzen egin-eta!”

Suitzan ikasi ahal izateko, Eusko Jaurlarit-
zan beka bat eskatu zuen Jon Anderrek. 
“Ondo kostata eman zidaten, eta eskerrak, 
hura gabe ezin izango bainintzen joan. 
Han lana egiten nuen, alokairua eta beste-

lako gastuak ordaintzeko. Aukera neukan 
guztietan, antzerkiari lotutako lanak lort-
zen saiatzen nintzen, eta hala lortu nuen 
antzerki-areto bateko tabernan aritzea. 
Antzerkiak doan ikusten nituen, eta akto-
reekin hitz egiten nuen, Suitzan ohikoa bai-
ta, emanaldia bukatu ondoren, aktoreak 
ikusleekin berriketan aritzea. Gisa horre-
tan, nire burua aurkezteko eta jende ugari 
ezagutzeko aukera izan nuen”.

Genevan bizimodu aktiboa eta betea egin 
zuen bi urtetan. “Egunero eskolara joaten 
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nintzen 14:00ak inguru arte. Erabat priba-
tua da, eta, ondorioz, garestia. Beraz ikas-
leek denbora behar dute eskola ordaintze-
ko lanean aritzeko. Arratsaldetan, lanera 
joaten nintzen, edo eskolako sorkuntza eta 
entsegu lanetan aritzen ginen”.

Antzerki-eskola mota asko daude (testuala, 
performance, etab.), baina teknika berezia 
eta propioa lantzen dute Serge Martin es-
kolan. Eszenatik haratago, proposamen be-
rritzaileak lantzen dituzte. “Eskola fisikoa 
da. Gorputza da komunikatzeko eta espre-
satzeko gure lehen lan-tresna. Noski, hitza 
ere garrantzitsua da, baina gorputza da ar-
datza”.

AÑORGA EZ DA GENEVA Suitzako espe-
rientzia oso aberasgarria izan zen Jon Ande-
rrentzat. Herrialde eta bizimodu berri bat 
ezagutu zituen hiru urtetan. Alde nabarme-
na sumatu du gizarte bakoitzeko hainbat 
alorretan. “Añorgan badugu auzotar senti-
men sendo bat. Gauza ederra da hori, bai-
na atzerrira denboraldi luze bat pasatzera 
zoazela esaten duzunean, askori harrigarria 
suertatzen zaie. Añorgako festak galduko 
dituzu? moduko galderak entzuten nituen, 
eta auzotar batzuengandik abandonatuko 
gaituzu moduko mezuak jasotzen nituen. 
Suitzarekin alderatuta, euskaldunok komu-
nitate-izaera sendoa dugu”.

“Bestalde, hemengo tradizioek indar han-
dia dute, eta oso errotuta daude. Besteak 
beste, gure denbora betetzeko asko balio 
dute, eta, akaso, askotan ez dugu harata-
go begiratzen. Suitza oso kosmopolita da, 
kultura anitzekoa. Herrialde neutroa da, 
lau hizkuntza eta komunitate ofizial bizi 
dira elkarrekin. Horrez gain, Genevan dago 
NBEren (Nazio Batuen Erakundea) egoitza, 

eta, horri esker, mundu osoko jendearekin 
egiten duzu topo nonahi. Atzerritarrak ongi 
etorriak dira, eta erraz integratzen da bat 
han, nahiz eta baduten gizarte-sektore itxi 
xenofobo indartsu bat. Euskaldunok geure 
zilborrari begira bizi izan gara duela gutxi 
arte, baina ari gara irekitzen. Donostian na-
baritzen da, adibidez, 2016ko Kulturu Hiri-
burutzarekin”.

ERRONKA NAGUSIA: LANA 2011n 
bukatu zituen hango ikasketak, eta duela 
gutxi arte Genevara joan-etorrian ibili da, 
hango egonaldian sortutako lanetan. “Lanez 
lepo”, aritu zela dio, “hiru antzerki-proie-
ktutan lanean”, baina garbi dauka etorki-
zunean zer egin nahi duen: “Suitza atzean 
utzi, eta Euskal Herrian bizi eta lan egin 
nahi dut”. Horretarako, aktoreen sindika-
tuan eman du izena. “Suitzako sindikatuak 
lana bilatzen laguntzen dizu, eta Euskal He-
rrikoak aholkularitza-zerbitzua baino ez du 
ematen. Baina horrelakoxea da bizitza, eta 
ezer baino hobea da!”

Pixkanaka, Euskal Herriko kontaktuekin 
harremana berreskuratu eta Euskal Herri-
ra behin betiko itzuli aurretik, dagoeneko 
bazuen lana. “Mikrouhina proiektuan parte 
hartzea proposatu zidaten Ze Onda talde-
koek. Silvia Manzana aktorearekin egiten 
dudan antzerkia da, eta maite ditugun pert-
sonen galera du gaitzat. Proposatu zidate-
nean garatu gabe zegoen apenas, eta zere-
gin handia eman zigun”. Mikrouhinaz gain, 
Ipar Euskal Herriko Hecho en casa taldea-
rekin bi ikuskizunetan dihardu aktore gisa. 
“Emanaldiak frantziar eta espainiar esta-
tuetan ematen dituztenez, hiru hizkuntza 
(euskara, espainiera eta frantsesa) jakiteak 
asko lagundu dit”.
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Oraingoz lanik ez zaio falta, eta horixe da, 
hain zuzen ere, Jon Anderren asmoa: “akto-
rearenaren moduko ofizioetan, ezin duzu 
bihartik haratago begiratu. Beraz, helburua 
bakarra eta zuzena da: lanean jarraitzea, 
eta, ahal badut, nire esparruan. Horretan 
saiatzen naiz, martxan ditugun proiektuak 
elikatzen eta bizirik mantentzen”.

Horrek zeregin asko ematen dio, interpre-
tazioaz gain, sustapenaz, kontratazioaz eta 
beste hainbat alorrez arduratu behar izaten 
duelako. “Batzuetan nekagarria da, ehunka 
mezu bidali, kontaktuak egin, deitu... eta, 
gehienez ere, pare batek erantzuten dizu-
lako. Horrekin batera, hileko jornala ere 
osatu behar denez, Donostiako Eureka eta 
Aquarium museoetan aritzen naiz bisita gi-
datuak egiten”.

UNE BEREZIA Bizi dugun krisi ekono-
mikoa larria izan arren, baikor begiratzen 
dio etorkizunari Jon Anderrek. “Gipuzkoan 
eta Euskal herrian, inoiz baino sorkuntza 
gehiago egiten dira. Berritzaileak eta in-
teresgarriak dira, eta asko toki txikietan 
egiteko dira. Maite du zirkuitu txikia, pu-
blikoarekin, pertsonekin, harreman zuze-
na izateko aukera ematen dizulako. Gauza 
ederra da”.

Ildo horretatik sortu zen Añorgako Antxon 
Ayestaran kultur etxean Mikrouhinarekin 
emanaldia egiteko aukera. Berezia, inondik 
ere, hainbeste urteren buruan, berriz ere 
auzokideen aurrean aritzeko aukera izan 
baitzuen Jon Anderrek. Oraingoan, bai-
na, aktore profesional moduan. “Añorgan 
oso oso gustura sentitu nintzen. Aurreko 
egunetan ez nion garrantzia askorik eman 
antzezpenari, baina eguna iritsi zenean, 
zinean sartu eta barrua piztu zitzaidan. 

Gainera, zenbait arazo tekniko izan geni-
tuen, baina bi aktoreok energia askorekin 
eta kontzentrazio handiarekin geundenez, 
ezusteko haiek gure alde erabili genituen. 
Ikusleekin eta elkarrekin ondo konektatu, 
eta une magikoa izan zen. Indartuta atera 
ginen ikuskizunetik. Zer esanik ez, nonahi 
begiratu eta aurpegi ezagun bat ikustea; 
amaieran haien, lagunen!, txaloak jasotzea 
aktore bati gerta lekiokeen gauzarik ede-
rrenetakoa da”.

Eta hala segi dezala. Espero dugu luze gabe 
Jon Anderren proiektu berrien nondik no-
rakoen berri izatea, eta emaitzak 
auzotarrei aurkeztea. Ez da 
hori baino seinale hoberik 
izango.

Gainera, zenbait arazo tekniko izan geniGainera, zenbait arazo tekniko izan geni--
tuen, baina bi aktoreok energia askorekin tuen, baina bi aktoreok energia askorekin 
eta kontzentrazio handiarekin geundenez, eta kontzentrazio handiarekin geundenez, 
ezusteko haiek gure alde erabili genituen. ezusteko haiek gure alde erabili genituen. 
Ikusleekin eta elkarrekin ondo konektatu, Ikusleekin eta elkarrekin ondo konektatu, 
eta une magikoa izan zen. Indartuta atera eta une magikoa izan zen. Indartuta atera 
ginen ikuskizunetik. Zer esanik ez, nonahi ginen ikuskizunetik. Zer esanik ez, nonahi 
begiratu eta aurpegi ezagun bat ikustea; begiratu eta aurpegi ezagun bat ikustea; 
amaieran haien, lagunen!, txaloak jasotzea amaieran haien, lagunen!, txaloak jasotzea 
aktore bati gerta lekiokeen gauzarik edeaktore bati gerta lekiokeen gauzarik ede--
rrenetakoa da”.rrenetakoa da”.

Eta hala segi dezala. Espero dugu luze gabe Eta hala segi dezala. Espero dugu luze gabe 
Jon Anderren proiektu berrien nondik noJon Anderren proiektu berrien nondik no--
rakoen berri izatea, eta emaitzak rakoen berri izatea, eta emaitzak 
auzotarrei aurkeztea. Ez da auzotarrei aurkeztea. Ez da 
hori baino seinale hoberik hori baino seinale hoberik 
izango.izango.
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ELIKADURAREN 
INGURUAN 
ALTERNATIBAK 
ERAIKITZEN
PASA DEN EKAINEAN BI BILKURA IZAN GENITUEN AÑORGAN 
ELIKAGAIEN EKOIZPENAREN ETA KONTSUMOAREN 
INGURUAN. BILKURAK DIOGU ETA EZ HITZALDIAK EZ ZELAKO 
‘JAKITUN’ BATZUEN AHOTIK ATERATAKOA ENTZUTEA IZAN, 
AÑORGATARREN ARTEAN EGOERAZ JABETU, HAUSNARTU ETA 
EZTABAIDATZEA BAIZIK  

Ekainaren 14an Mugarik Gabeko bi kide izan 
genituen gure artean, Eneko eta Andrea.  
Museoko aretoan bildu bezain laster denok 
zutiarazi gintuzten eta galderak aireratu zi-
tuzten bakoitzak bere aldeko edo kontrako 
iritzia bota zezan.

-Beharrezkoak al dira supermerkatuak gure 
gizartea elikatzeko? 

-Munduko elikagaien zein kopuru ekoizten 
dute emakumeek? (%70). 

-Bertakoak erosi beharrean, kanpoko pro-
duktuak erosten baditugu ‘hango’ ekoizle 
txikiei laguntzen ari al gara?

-Munduko biztanleria osoa elikatzeko gehia-

go ekoiztu behar al da? 

Batzuetan galdera inozenteak itxuraz, bes-
teetan aurrez pentsatu gabekoak, baina, 
denek zuten zer arakatu, zer ikusarazi, 
zer harritu. Munduko 7.000.000.000 (zazpi 
mila milioi) bizilagunei elikatzeko behar 
beste (eta soberan) ekoizten da gure Lurra 
planeta honetan. Hala ere 1.000.000.000 
(mila milioi) pertsonek, zazpitik batek ale-
gia,  gosearen ziztadak jasan behar izaten 
dituzte egunero-egunero euren sabeletan 
(beste hainbeste pertsona gehiegizko elika-
dura dela eta gizenegi daude,-datuari dra-
matismoa gehitzeko-). Emakumeek mun-
duko elikagaien %70a ekoizten duten arren, 
lurren jabegoaren %1a besterik ez dute, 
egoera honek suposatzen duen ahalmen ga-
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beziarekin kredituak lortu, erabakiak hartu 
edo laguntzak jasotzeko.

Ikasi genituen bi datu hauek ez dira ez lo-
tara goxo-goxo joateko printzeen istorioak, 
bizi garen mundu honen elikadura sistema-
ren ankerkerietako batzuk baizik.

Jolas interesgarri bat ere proposatu zigu-
ten, gure dendetan topa ditzakegun bost 
kontserba pote gure eskuetan jarriz: bi pi-
kilo piper pote, zainzuriak, babarrun zuriak 
eta antxoak. Lantegi nafar eta espainiarre-
tan ‘ekoiztuak’ itxuraz, baina letra txikira 
iristerakoan sistema honen zentzugabeke-
riez ohartu ginen: produktu hauek Txina, 
Peru eta Argentinan landatu eta arrantzatu 
ziren. ‘Alta cocina navarra’ zion piper go-
rriak ere nafarroatik milaka kilometrotara 
hazi ziren. Zentzugabekeriaz gain, engai-
nua.

Nork bere miseriei begira ez denez eguzki 
argirik ikusten, egoera honen aurrean añor-
gatar bezala zer egin dezakegun egon ginen 
pentsatzen. Produktu bat ala bestea auke-
ratzea berdina ez delako ingurugiroaren, 
ekonomiaren eta justiziaren ikuspegitik, 
bidezkoak direnak erostearen eta kontsu-
mitzearen autua egitea pausu bat da laino 
arteko izpiek gure herria (eta urrutikoena) 
argi dezaten. Añorgan bertan eragin beha-
rreko ‘palankak’ zerrendatu genituen, eta 
zerrenda luzea bezain gertukoa pilatu zit-
zaigun arbelean: herriko denda txikiak, ta-
bernak, soziedadea, gaztetxea, lantegiak, 
jai batzordea....Guzti hauetan dugu zer 
esan, guzti hauetan eragin dezakegu, ber-
tan erosten edo kontsumitzen ditugun pro-
duktuak modu batekoak ala bestekoak izan 
daitezela proposatuz, eskatuz, exijituz.

Konponbideetan zentratuagoa izan zen 
ekainak 28ko saioa. Añorgatar bat bere la-
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gun batekin batera kontsumo talde bat sort-
zeko asmoz dabilenez, kontsumo taldeak 
zer diren jakiteko asmotan Donostiako talde 
ezberdinetako partaideak ekarri genituen 
gurera. Azken urteetan gorakada izuga-
rria izaten ari dira halako taldeak eta gaur 
egun Donostian seitik gora daude. ‘Kontsu-
mo taldeak’ ez dira egitura, helburu, pro-

zedura edo funtzionamendu konkretu bat 
daukaten taldeak. Jende mota bezainbeste 
kontsumo talde mota daude gure artean. 
Amankomunean dutena, beste era batera 
kontsumitzeko asmoa da, modu zuzenago, 
osasuntsuago, naturalago, ‘zentzudunago’ 
batean kontsumitzeko asmoa. Hortik aurre-
ra, bakoitzak bere bidea egiten du.  

Kasu batzuetan ekoizleak sortzen du tal-
dea, besteetan ahoratzen dutenaz larritu-
tako kontsumitzaileek, eta besteetan haus-
narketa baten ostean bildu diren ekoizle 
eta kontsumitzaile taldea. Funtzionamen-
duak ere oso bestelakoak izan daitezke, 
asanblea moduan, hartu emanak kudeatzen 
dituzten arduradun batzuekin, txandaka... 
Eta helburuekin zer esanik ez, ortzi muga 
oso desberdin ikusten dute batzuek eta bes-
teek. Batzuk asetuta geratzen dira bertako 
nekazari baten barazki ekologikoak jateare-
kin, besteek sukaldeko apal guztiak modu 
zuzen batean betetzeko lanean ibiltzen dira 
arroz, arrautza, haragi, olio eta abar ego-
kiak bilatzen eta erosketa amankomunak 
egiten, eta badira beraien taldea gure gi-
zarte kontsumistaren sustraiak astindu eta 
gizarte hobeago bat egiteko tresna bezala 
erabiltzen dutenak ere, elikagaien kontsu-
motik haratago doazen gaiak landuz: euske-
ra, emakumeen eta gizonezkoen arteko ha-
rremanak, haurreen hezkuntza, helduena, 
aiton-amonen ezagutzen berreskuratzea...
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AÑORGAN ERE ABIAN DA KONTSU-
MO TALDEA

Aingeru zaindariaren baratzetan hazten ari 
diren barazkietatik hasita, Añorgan bertan 
elikaduraren inguruan alternatiba bat erai-
kitzeko tresna bat jartzen ari da martxan, 
denon asmo, gogo eta indarrekin etorkizun 
koloretsu bat margotzeko tresna izan dai-
tekeena.

Eta gogoratu, lau urtean behin bozkatzen 
dugula, baina ia egunero gure erosketa 
egitean gure ‘bozka’ ematen diogula erosi-
tako produktuari, zilegitasuna emanez bere 
ekoizpen moduari. Ez itxaron lau urte eta 
eragin!

Urrrezti Gain kontsumo agroekologiko tal-
deak añorgatarron artean alternatiba eskai-
ni nahi du.

TALDEAREN IZAERA:

Hauek dira gure taldea definitzen duten printzipioak:
1) Talde autonomoa
2) Talde anitza
3) Talde horizontala eta asanblada bidezkoa
4) Konpromisoan oinarritua
5) Konfiantzan oinarritua
6) Komunikazio eta gardentasunean oinarritu
Lortu nahi dena:
1) Hurbiltasuna
2) Agroekologikoan produzitzea edo horretarako joera edo asmoa izatea
3) Inplikazioa
4) Langileek lan baldintza duinak izatea
5) Aktibitate nagusia izatea
6) Nekazari talderen baten partaide izatea
 
Astero añorgako sozidadean edukiko duen lokalean utziko dira otarrak momentuan 
momentuko produktuekin. Bertan familiak eta ekoizleak harremanetan jarriz.

Kontsumo  taldeak ziurtatu nahi du:

1) Tokian tokiko produktuak ekoiztuko dituela.
2) Garaian garaiko produktuak besterik ez.
3) Modu agroekologikoan ekoiztuak.
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TXILIRI OMENALDIA
BIZITZA OSOA EMAN DU LUIS MARI GARCIAK AÑORGAREN ALDE LANEAN, 
ETA HALA EGITEN JARRAITZEN DU

Irailaren 23a izan zen gorriz markatutako 
eguna. Egun handia pertsona handi batent-
zat. Egun handia Elkarte handi batentzat. 
Luis Mari Garciari, Txiliri alegia, egin zit-
zaion omenaldi xume bezain sentikorra 
egun hartan.

Omenaldi hura ikusita argi dut omenaldi bat 
bizirik dagoen pertsonari egin behar zaio-
la ahal bada, eta ez utzi geroko gaur egin 
daitezkeen lanak. Añorga KKEk ez zuen Txili 
omendu Dantza taldea utzi behar zuelako, 
edota Gorgatik martxa egin behar zuelako. 
Ez, ez. Bietan darrai jo ta su oraindik ere, 
eta luzaroan hala izango denaren susmo ona 
hartzen diot. Elkarteak Txili omentzea era-

baki zuen merezi zuelako soilik. Eta hobe 
bizirik dagoenari eskerrak ematea lur az-
pian dagoenari baino.

Deskriba dezagun nolakoa izan zen egun 
hunkigarri hura. Hasteko, eta egoerak me-
rezi zuelako, herri ezberdinetako Txistula-
riak bildu ginen bere etxe azpian, Añorga 
Txikin, kalejira batean Añorgaraino erama-
teko asmoz. Goiz eresia eta Alborada de Se-
gura piezak, berak kuttun dituenak, erabili 
genituen harrera egiteko. Orduan atera zen 
balkoira Txili, eta baita Mari Carmen emaz-
tea, eta Manex eta Maialen seme alabak. 
Akaso horrelako kroniketatik at beharko 
lukete sentimentaltasunak, baina ondoren-
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goek jakin dezaten, egun hartan ez zuela 
euririk egin eta lurra bustia zegoela. Hori 
izan zen malko festa!!

Segituan jaitsi zen famili osoa, elegante 
noski, eta kalejira alaien musikaz abiatu 
ginen Añorga aldera. Bide gorri berriaren 
hasieran zeuden zain Añorgako Erraldoiak, 
haiek ere harrera egin nahi zioten eta. 
Azkenerako iritsi ginen Añorgako Parrokia-
ra eta 11:30ak aldera meza hasi zen. Ez 
zen nolanahiko meza izan. Txili musikaria 
dugu eta ugari izan ziren han entzun geni-
tuen kanta eta instrumentuak. Tartean Joxe 
Mari Irastortza, Ketxu Marañon, Maria Eu-
genia, Astigarragako Txistulariak eta nola 
ez, Añorgakook jo genituen hainbat pieza. 
Meza Imanol Sorondok gidatu zuen beti be-
zain alai eta fin.

Elizatik irten eta berehala Arkaitz Añorgako 
Dantzariak zituen zain atean, Ezpata Dant-
zaz abiatu baikinen frontoira. Arku luze eta 
eder bat osatu zen eta harekin batera joan 
ginen han bildutako guztiak bazkaria baino 
lehen gozatzeko genuen ekitaldia ikustera. 
Eta ez zen makala izan. Bereziki gordea 
zuten Txilik eta bere senitartekoek lekua, 
ohorezkoa noski. Eta baten batek esan 
zuen akaso, Arkaitz Taldearen lehen ema-
naldia ikusi zuela Txilik eserita, guztietan 
egon baita oholtza gainean. Ordu erdiko 
ikuskizun bikaina aurkeztu ziguten, akatsik 
gabea, egun horretan ezin baitzen akats 
bakarra egon.

Dantza emanaldia bukatuta, Añorgako Erral-
doiek vals bat eskaini zioten Luis Mariri, eta 
ondoren hasi zen AKKEk prestatutako ome-
naldia. Xabier Altuna Lehendakariak ezarri 
zion hainbeste merezitako urre eta brillan-
tezko intsignia. Tradizioak dioen moduan, 
azken urteurreneko bereizgarria ematen 

zaio omenduari, kasu honetan, Añorga Kul-
tur eta Kirol Elkarteko 75. urteurrenekoa.

Seriotasuna alde batera utzi eta nerbioek 
ere alde egin zuten. Orduan hasi ginen de-
nak mahaietan esertzen. Baina ez edonola, 
horretarako ibili ziren antolakuntza lanetan 
Oscar Azkarate, Josema Mendiola eta Ra-
montxo. Ez zen akatsik egon lan zail hone-
tan ere. Aldez aurretik banatutako tiketak 
jaso eta bakoitzak bere lekua erraz topatu 
zuen. 

Bazkaria ikusgarria izan zen, nola ez bes-
tela. Frontoiaren erdi-erdian omendua, se-
nitartekoak, lagunak, Arkaitz Dantza Talde-
ko burua, eta Elkarteko arduradunak eseri 
ziren. Joxe Mari Irastortzak mimoz hauta-
tutako musika zegoen entzungai, baina ge-
hien aditzen zena algara zen. Omenaldiaz 
aparte, festa zelako protagonista. Eta festa 
guztietan entzun ohi ditugun bertsolariak 
ez ziren falta gurean. Unai eta Beñat Gaz-
telumendi ibili ziren fin lan horretan, eta 
jendea barrez lehertu arte kantatu zituzten 
hamaika bertso. Baita Arkaitz Dantza Tal-
deak Txiliri eskainitakoa ere, baina hori ez 
zuten bakarrik abestu, taldeka baizik.

Bukaeran, kafearekin batera, Txiliren lagun 
eta eragile ezberdinetako parte den buruek 
eman zizkioten opariak. Tartean, lanean 
beste hainbat urtez jarraitzeko dultzaina, 
txistua eta danbolina oparitu zizkioten. 
Inork ez baitu nahi hainbeste maite dugun 
Txilik horren ondo egiten duena uzterik! 
Musika maite duzu eta musikak maite zaitu!

Milesker Txili eta bertan egun eder bihurtu 
zenuten guztioi!

Eneko Sierra  
AKKEko Lehendakaria

AÑORGA 2013ERREPORTAIA >> TXILIREN OMENALDIA
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AGUR SANTI
AGUR KAIOAK

Paseando por Añorga txiki, cuántas veces 
hemos oído e incluso habremos dicho aque-
llo de nos vemos en Kaioak.

¿Kaioak? ¿Qué es eso? ¿Dónde está?. Muchos 
se hacían esa pregunta. Seguro que no eran 
de este barrio, pues los vecinos bien que 
conocían este local y sin duda a sus dueños, 
Santi y Vicen.

Era el año 1985, cuando por diversos moti-
vos, nuestro querido Santi se encontró en 
el paro. Persona alegre e inquieta, Santi sin 
pensarlo mucho y animado por su mujer, 
Vicen, adquirió un local que, ayudados por 
algunos vecinos y amigos, acondicionaron 
para abrir un negocio que diera aliento a 
su familia y al que pusieron el nombre de 
KAIOAK.

En un principio pensaron un lugar de en-
cuentro, donde poder reunirse las madres 
con los niños, algunos chuches y con la sana 
intención de  no servir alcohol. Pero ya se 
sabe que en este país necesitamos sensa-
ciones fuertes y con el paso del tiempo y 
empujados por la clientela terminaron por 
solicitar el permiso de bar.

También lugar de ilusiones, pues cuanta 
gente habrá pasado por Kaioak para sellar 
su quiniela o su bonoloto con la intención 
de no volver a trabajar más.

Estos sí que han trabajado, más de 25 años. 
Santi atendiendo detrás de la barra, Vicen 
en la cocina preparando pintxos, alertas a 
todo lo que acontecía alrededor. “chaval no 
me quites las chuches que te veo”. 

“Vino una vez un niño con un billete de 5000 
de las antiguas pesetas y poniéndolo enci-
ma de la barra dice: quiero todo esto en 
chuches. Ante el asombro que me produjo 
esto, llamé a su madre. Lógicamente ésta 
no sabía nada. Resulta que le había quitado 
el dinero de la cartera y lo único que quería 
saber era cuantas chuches se podían conse-
guir con ese billete”.

Recuerdo aquellos entierros de la sardina 
que preparaban por carnavales. Vicen y 
Mari Carmen (la de la pastelería), animadas 
las dos para organizarlo, también ayudaban 
el resto de comerciantes del barrio. Santi 
con su gran dote artística colaboró hacien-
do una sardina, en principio pequeña, pero 
que con el paso de los años fue creciendo en 
tamaño, tanto la sardina, como el entierro.

No sólo en carnavales, también en las fies-
tas. “He preparado kalimotxo con vino 
bueno y no les gusta”, nos dijo Santi una 
vez. También por San Juanes preparando 
chocolatada. Pendiente siempre de atender 
a todos lo mejor posible, en especial a los 
niños. Si no que se lo pregunten a determi-
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nadas cuadrillas cuando llegaban a la noche 
un poco pasaditos y pasaban por Kaioak a 
tomar la medicina para ir a casa en mejores 
condiciones.

Tardes de fútbol, retomando una de esas 
tradiciones implantadas en Donostia, los 
cohetes. Atento siempre a los partidos de 
la Real, y ya se sabe, dos cohetes gol de la 
Real, un cohete gol del rival. 

Un recuerdo especial tienen los de la tam-
borrada añorgatarra. No podía ser de otra 
manera, pues todos los años Santi y Vicen 
esperaban el sonido de los tambores para 
sacar la intendencia y aliviar así el cansan-
cio de algunos. Seguro que Oscar y Martin 
notarán su falta (por no decir los de la cha-
ranga).

Podríamos contar más cosas, pero les llegó 
la jubilación y el momento del cierre. Lásti-
ma que nuestro amigo Santi no haya podido 
disfrutarla. Como dice la canción “algo se 
muere en el alma, cuando un amigo se va”. 

Un lugar de referencia en el barrio, una 
persona querida por muchos. Todos nos 
acordamos de vosotros, Kaioak, Santi. No 
nos queda más que hacer nuestras esas pa-
labras que una persona que la dijo a Santi 
cuando recogió la placa de la tamborrada 
“Siempre te llevaremos en el corazón”.

Gracias Vicen

AÑORGA 2013ERREPORTAIA >> AGUR SANTI
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MANCHESTER
LEIRE ALKAIN

Lehengo urteko irailetik abendurarte Man-
chesterren igaro nituen hiru hile eta erdi. 
Unibertsitateak eskainitako Erasmus ize-
neko mugikortasun programa batean izena 
eman eta zortea izan nuen. Nahi nuen le-
kura eta nahi nuen pertsonarekin joateko 
aukera eskaini zidaten. Hasieratik, emozio 
handiz jaso nuen berria eta esperientzia 
ahaztezinak bizitzeko izugarrizko aukera 
baten aurrean nengoela sentitu nuen. 

Nahiko argi neukan, helburuetako bat inge-
lesa ahalik eta gehien hobetzea zela. Hau 
zela eta, unibertsitateak eskaintzen zizki-

dan aukeretatik egokiena Manchester zela 
iruditu zitzaidan. Egia esan, hiriak berak, 
ez zidan asko erakartzen baina bestetik, 
nahiko entzuna den hiria denez, bertako 
bizimodua nolakoa den ezagutzeko eta bi-
zitzeko grina nuen. 

Hiri iluna eta industriala imaginatzen nuen, 
baina bestelako inpresioa izan nuen hasie-
ratik. Uste baino txikiagoa da, baina bizitza 
asko duena, esna dago uneoro eta aukera 
asko eskaintzen ditu, norberari gustatzen 
zaiona topatzen lagunduz. Giro alternati-
boenetatik hasi eta ospe handiko leku txik 
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batzuetaraino irits zaitezke konturatu gabe. 
Eraikinek zeresan handia dute eta bertako 
bizitzaren isla dira. 

Horretaz gain, bertako hiru ezaugarri esan-
guratsuenekin gozatu ahal izan nuen: fut-
bola, zerbeza eta musika. Ni izatez ez naiz 
oso futbol zalea baina bertako giroa ezber-
dina da, ezin da hemengoarekin konparatu. 
Musika ere, nonahi aurki dezakezu, kale 
zein tabernetan. Estilo desberdinetako mu-
sika taldeak zuzenean eta doahinik ikuste-
ko abaniko zabal bat eskaintzen du hiriak. 
Maiz, musika entzuterakoan, zerbeza izan 
genuen bidelagun. 

Bestetik, mundu osoko lagunak egiteko 
aukera paregabea izan zen, kultura desber-
dinak ezagutuz eta beraien ohitura eta bizi-
moduak elkarrekin konpartituz. Erasmuseko 
taldean, Europako herrialde guztietako jen-
dea zegoen, baina nik, finlandes eta aus-
triarrekin egin nituen harreman estuagoak. 
Gainera, pixuan leku desberdinetako beste 
hiru mutilekin bizi nintzen, zein baino zein 
xelebreagoak: Bostongo gure amerikanua, 
finlandes guaperasa eta azkenik irlandakoa. 
Orain, arrazoirik ez zait falta bidaiatzen 
hasteko.

Gauza asko ikasi nituen, pertsonalki zein 
akademikoki. Esan bezala, ingelesari egurra 
ematen ahalegindu  eta uste baino hobeto 

moldatu nintzen. Gainera, bertan praktikak 
egiteko aukera eskaini zidaten, 6 urteko 
ikasleekin. Oso esperientzia aberasgarria 
izan zen eta hemengo eta hango hezkuntza 
sisteman dauden berdintasun eta desber-
dintasunak zeintzuk diren ikusiz, zer hobe-
tu daitekeen hausnartzeko abagunea izan 
nuen. Orokorrean, hezkuntza-mundu des-
berdin bat ezagutu ahal izan nuen, bertako 
partaide izaten. 

Bidaiatzeko denbora ere izan nuen noski. 
Edinburgo, Belfast eta Liverpool izan ziren 
garrantzitsuenak. Oso hiri desberdinak dira 
denak, baina bakoitzetik oroitzapen bat 
daramat eta berriro ere, bi aldiz pentsau 
gabe, joango nintzateke. Euskal Herritik 
bixitak noiznahi izan nituen,  horren ger-
tu egotearen ondorio. Lagun, guraso, eza-
gun..., denetarik izan nuen eta gure etxeak 
alberge itxura hartzen zuen sarri. 

Orokorrean, izugarrizko esperientzia ona 
izan zen, mundu guztiari gomendatzen dio-
dana. Zenbat bizipen, emozio, lagun, bidai, 
juerga, etab. -en oroitzaipenak bihotzean 
eta buruan. Inoiz ez zaizkit ahaztuko eta 
berriro ere, horrelako aukerarik izango 
banu, oraintxe emango nuke baiezkoa.
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MOZAMBIKE
MAIALEN GARTZIA

Iraila amaieran Mozanbikera abiatu nin-
tzen hiru hilabeterako, Psikopedagogiako 
praktikak burutzera. Frankfurten jada ako-
jonatuta nengoen, amazuloz, erabat gal-
duta... Bueltatzerako ordea, ez zegoen ni 
izutuko ninduenik, aitak esan zidan bezala 
“soldaduska” egin nuen nik han.

Nire kontakizuna ere gosea pasatzeare-
kin loturiko testigantzak dira. Baina ez da 
janari faltagatik izan. Geure sistemak, gu 
goian egoteko beraiek behean egon behar 
duten gure sistema honek, beraien jendar-
tean duen eraginaren ondorio besterik ez 
dira nire hiruhileko hartako sufrimenduak. 
Hasieran oso gogorra egiten zitzaidan uler-
tzea zergatik tratatzen ninduten ni horrela, 
baina segituan konturatu nintzen beraien 
jendartearen kritika egitera gelditzeak ez 
duela merezi. Benetan ulertu behar dena 
da 500 urte kolonizaturik bizi ondoren ere, 
orain, beraien jendartearen sorkuntzan eki-
teko aukera gutxi dituztela. Sistemak era-
maten ditu aurrera eta atzera aldi berean. 

Baina ez pentsa denboraldi guztia erretxin-
duta pasa nuenik, egunero hamarnaka haur 
eta gazte nituen nire inguruan saltseatzen 
eta eskerrak, niri saltseatzen uzten. Ume 
hauek telebistako iragarki deprimente ho-
rietan agertzen diren umeak dira. Baina 
beraiekin egotean ez diozu erreparatzen 
bere tripa puztuari, umezurtza izateari, 
IHESA izateari... bere ikasteko gaitasunari, 
jolasteko gogoei eta garatzeko aukerei be-
giratzen diezu. Baina ez, ez zara ase beteta 
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sentitzen beraien garapenaren istant ba-
tetan parte hartu izanagatik; bueltatu eta 
zure pribilegiatu sufrimendua ezabatzeko, 
beraiekin pentsatzea ekidin eta zure burua-
ri zin egindako guztiak ahaztuko dituzulako. 
Sistema bermatzen duen hura izaten jarrai-
tuko duzulako eta hori delako haur horrek 
delinkuentziara, prostituziora edo eskale 
izatera eramango duena. 

Nik praktikak burutu nituen zentroan, bes-
teak beste, Haur Eskola bat zegoen 2-6 ur-
teko umeentzako. Tamalez udako oporrekin 
batera iritsi nintzen, baina haurrak jange-
lara joaten zirenez beraiekin disfrutatzeko 
aukera izan nuen. Nerabe taldetxo bat ere 
izaten nuen nire inguruan ni erantzun ego-

kien orria banintz bezala tratatzen nindue-
na eta haiekin mahai-inguru batzuk antola-
tzeko aukera izan nuen. Bertako emakume 
taldeari entzun eta indarra emateaz gain 
gutxi du egiteko hiruhileko batean praktike-
tan doan ikasle batek... Entzun, hor egon, 
eta isildu; hori ez baita nire borrokatzeko 
tokia. 

Ikasteko eta desikasteko garai bat bezala 
oroituko dut, momenturik gogorrenak eta 
alaienak izugarrizko abiaduran nahasten zi-
rena, bizirauteko senaren potentziaz ohar-
tarazi ninduena. 
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INDIA
MAIALEN URBISTONDO

Otsailaren 12an motxila bete ilusioz abiatu 
ginen lagun bat eta biok Madrilgo Barajas 
aireportura, bi hilabete genituen Indian ze-
har ibiltzeko. 48 bat ordu gora eta behera 
ibili ostean azkenean iritsi ginen Delhiko 
aireportura; aireportu txukuna, guztiz eu-
roparra. Tren estaziora iristean iritsi ziren 
komeriak, hori jendetza, tuk-tukak, rick-
sawak, jendea, jende gehiago, eromena… 
txoke kulturala! Kalean jendetza, zakarron-
tzirik ez eta zikinkeria gainezka. Sariak, 

janaria, usaina, erlijio ezberdintasuna, ka-
lean behiak noraezean…                          

Ahal izan genuen moduan lortu genuen 
treneko billeteak erostea eta bidaiari ekin 
genion. Pakistanekin mugan dagoen Ra-
jasthango urrezko herrixka eta hiri beroak, 
Agran dagoen Taj Mahal aberatsa eta Vara-
nasi. Dena ikusia genuela uste genuen Va-
ranasira iritsi ginen arte. Ganges ibaiaren 
inguruan dagoen lekuetako bat da Varanasi, 

Urtekaria.indd   90 23/06/13   22:23



91

AÑORGA 2013AKKE >> FUTBOLA

ºº

AÑORGA 2013

hindu erlijioarentzat kristauentzako Vatika-
noa den moduko deboziozko leku sakratua. 
Kremazioak egiten dira 24 orduz; hildakoak 
erretzen dituzte Ganges ibaiaren inguruan 
egun osoan zehar, 24 ordutan gelditu gabe. 
Handik bertara, hinduak ikus daitezke bai-
nu sakratuak hartzen. Gangeseko bost pun-
tu ezberdinetan egin behar dute honako 
errituala: hiru aldiz urperatu eta ur trago 
bat edan. Hau egin ostean, lasai hasi dai-
tezke hortzak garbitzen, arropa garbitzen, 
dutxatzen… Errituala egin eta bedeinkatu-
ta omen daude, guztiz garbituta gorputz 
eta arima. Emakumeak sari eta guzti ikus 
daitezke bainua hartzen gizonak, ordea, 

biluzik. Behiak ere asko, sakratuak gainera, 
errezatu egiten diete, loreak jartzen diz-
kiete buru inguruan, margotu… Egun batzuk 
harriturik eta liluraturik pasa ostean, Kalku-
tarako bideari ekin genion, arratoiz jositako 
tren geltokian sei orduko atzerapenari itxa-
ron ostean. 

Hiru aste eman genituen Kalkutan ONG ba-
tean lanean. Osasun zentro txiki antzeko ba-
tean egon ginen: sendagaiak eman, zauriak 
sendatu… Indian osasungintza pribatua da, 
eta jende behartsu izugarri. Inongo erre-
kurtsorik ez duten horiekin egiten genuen 
lan: medikua edo sendagaiak ordaindu ezin 
dituztenekin, etxerik ez dutenekin eta aba-
rrekin. Hiritik kanpo dauden herrixka edo 
etxe sakabanatuetara ere joaten ginen ja-
naria eta sendagaiak banatzera. Hiru aste-
ren ostean bertako sentitzen ginen: bertako 
lagunak egin genituen, bertako ohiturak 
ezagutu genituen, bertako janaria gustuko 
genuen… Baina bi aste gehiago bidaiatu os-
tean sentimendu kontrajarri eta esperien-
tzia zoragarri batekin Añorgara egin behar 
buelta.

Honelako bidaia baten ostean, hasiera ba-
tean hainbeste harritzen zaituzten gauza 
horiek ulertzera iristen zara beren lurral-
dea, kultura eta erlijioa ezagutu ostean. 
Jendea maitagarria da zinez, eta  azaldu 
ezin den eta askorentzat ulergaitza den 
esentzia berezia dauka lurraldeak.

Hego Ameriketatik Indiara egin nuen sal-
to, hurrengo geltokian pentsatzen hasi be-
harko…
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TREN GELTOKIA Tren geltokia gainera 
tren estazio soil bat izatetik metro geltoki 
izatera aldatu da. Donostialdeko metroaren 
proiektua martxan dela dirudi, eta orain 7’5 

minuturo trena hartzeko aukera dugu. Bai-
ta ere, txartela balioztatzeko makinak jarri 
dituzte eta (umeren baten bati entzunda) 
orain ordaindu egin behar dugu trena.

BERRIKUNTZAK ETA 
PROIEKTUAK
URTE HASIERAN “URTE BERRI ON” ESATEN DEN BEZELA, 
BADIRUDI KARMEN EGUNA HURBILTZEN ARI DENEAN AÑORGAKO 
HERRI LANAK PIXKANAKA BUKATZEN ARI DIRELA. ORAINDIK 
PAZIENTZIA PIXKA BAT EDUKI BEHARKO DUGU, BAINA BADIRUDI 
TUNELAREN BUKAERA IKUSTEN HASI GARELA. AZKEN URTE 
HONETAN AÑORGA TXIKIKO TREN GELTOKIARI ETA BIDE 
BELTZARI GUZTIZ BUKAERA EMAN DIOTE; BAINA ORAINDIK 
OBRA ASKO BUKATZEKO ETA BESTE ASKO HASTEKO DAUDE
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PARKE BERRIA AÑORGA TXIKIN 
Añorga Txiki aldean badago beste berrita-
sun esan guratsu bat, parke berria. Haurrek 
jolas dezaten lehengoa baino toki egokia-
goa izango dute hemendik aurrera, gainera 
kafetegiaren parean dago, gurasoek asko 
eskertuko dutena. Obra hauek maiatzaren 
hasieran hasi ziren eta ekainean bukatu zi-
tuzten.

KARMENGO AMA Añorgako beste mutu-
rrean Karmengo Amako sarrera bukatu dute. 
Aurrekontu arazo guztien gainetik martxoan 
hasi ziren lanak eta Maiatzeko eguzki izpie-
kin bukatu. Hemendik aurrera Karmengo 
Ama, Pedro Jose eta inguruko bizilagunek 
ez dute ia Lasarteraino joan beharko etxera 
iristeko. Sarbide honen irikieraren ondorioz 
Añorgako autobusak ibilbidea aldatuko du 
eta Karmengo Ama paretik pasako da.

Errekalde eta Añorga harteko mugan gure 
auzoak bizi duen metamorfosiaren zantzu 
gehiago ikus ditzakegu. Sarrera berriaren 
gainean dagoen zelaian, lehengo urtean 
auzoko haurrak zuhaitzak landatzen aritu 
ziren, Museum Cementos Rezolaren ekime-
nez, eta horrela urte batzuk barru zuhaizti 
atsegin batez gozatu ahal izango dugu.

AÑORGA 2013BERRIKUNTZAK ETA PROIEKTUAK
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ETXE BERRIA Karmengo Ama eta Añorga 
tartean berriz etxe berriaren lanak aurre-
ra doaz. Jadanik bukatu dituzte fatxadan 
egin beharrekoak, baina guztia ez da ber-
tan bukatzen. Orain barruko tabike, insta-
lazio eta hormentzat bukaera guztiak egin 
beharko dituzte; eta gero pixkanaka bizila-
gunak sartuko dira. Datorren urte bukarera-
rako dago aurreikusia eraikinaren bukaera; 
baina añorgatarrok beste inork baino hobe 
badakigu horrelako kontuak pixka bat atze-
ratu daitezkeela.

Behin etxebizitza hauek bukatutakoan, 
etxe handiaren eraisteari ekingo diote. Ho-
rrela Arzak Enea pareko rotondatik sartuko 
dira Rezola bidean doazen kamioiak, Gorga 
erreka azaleratuko dute eta Rezolako langi-
leentzat aparkaleku berria egingo dute.

AÑORGA TXIKIKO ROTONDA Datozen 
lanen artean Añorga Txikiko rotonda bene-
tako rotonda bihurtzeko asmoa dago.

Aldizkaria idazteko orduan oraindik lanak 
hasteko bazeuden ere, berehalakoan ziren 
hastekoak. Añorgako bulebarra beraz pau-
soz pauso itxura hartzen ari da. Rotonda 

itxi eta biribil oso bat osatzearen ondorioz 
ibilgailuen abiadura gehiago murriztea da 
helburu, eta behingoz N-1 errepidearen it-
zala atzean uztea.

BIDE BELTZA Baina lan guztien gainetik 
bat azpimarratu behar baldin bada bide 
beltza da. Bai, bide beltza, Añorgan ez bai-
tira inoiz izan Donostian bezala gauzak eta 
guk bide beltza dugu gorriaren ordez. Le-
hengo urteko festak hasi baino lehentxea-
go bukatu zituzten bide berriaren lanak. 
Karretera, trenbide eta abar atzean utzi 
eta gero Añorgako hiru gune nagusiak pa-
sealeku atsegin batez lotuak daude orain. 
Gainera pasealekua ez ezik, “bide gorria” 
denez bizikletaz alde batetik bestera joa-
teko aukera dugu, bizikleta bizkar gainean 
hartu gabe subterraneotik gora eta behera 
ibili gabe. Honez gain gurpildun aulkietan 
dagoen jendeak aukera berri bat du auzoko 
inguruetan ibiltzeko, orain arte kotxez egin 
zezaketena soilik.

Bide beltzaren inguruko obrek hala ere buru 
hausteren bat edo beste ekarri digute. Lan 
hauek egiteko garaian izan ziren lur mu-
gimenduen ondorioz, orain dela urtebete 
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eskas berritutako frontoian putzuak agertu 
ziren. Honen ondorioz negu euritsu honetan 
pilota entrenamendu eta partidak aurrera 
egin ahal izateko hamaika oztopo izan ditu 
baten batek. Honez gain, bide beltzetik 
Añorgara jeisteko lehen eskailerak zeuden 
tokian orain eskailera eta malda bat dago, 
eta malda honek lehengo ubidea tapatua 
uzten zuen. Hau dela eta saskibaloi zelaia 
zeharkatuz pareko ubideraino joaten zen 
ura. Arazo hauek ahal izan zen bezain pron-
to konpondu ziren, eta gaur egun jarduera 
guztiak normaltasunez jarraitzen dute.

Añorga Txikitik Añorgarako bidean, paseale-
ku berriaren ondoan berriz, guztion inbidia 
den etxe baten berrikuntza gertatzen ari 
da. Basurtotarren etxeak jadanik 57 urte 
bazituen eta berritzea tokatzen zitzaion. 
Berrikuntzekin hasita, handitu ere egin dute 
eta etxe ederra geratu zaie. Dena dela, 
etxearentzat berrikuntza handiena etxe 
aurrean trenbidea edukitzetik bidegorria 
izatera pasa izana da. Lehen atzeko zokoan 
geratzen zen etxea denen bistan geratu den 
etxea da, jende askoren pasaeran aurkitzen 
den etxea, eta horrela pozik daude auzota-
rrekin beste harreman eta agurrerako auke-
ra ematen baitie horrek. 

Hauek dira orain arte egin diren lanak eta 
baita aurreetsitakoak. Hasiera esan bezala 
tunelaren bukaera gero eta hurbilago dago; 
ia berandu baino lehenago jaien bezperan 
ez dugun esan behar lanak bukatzear dau-
dela.

AÑORGA 2013BERRIKUNTZAK ETA PROIEKTUAK
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ALBISTE IZAN DA...
XIII: DANTZA SARIA EMAN DIOTE 

ION AGIRRETXERI

Añorgako Ion Agirretxek irabazi du aurten 
Donostiako Udalak ematen duen XIII: Dant-
za Saria. Flandeseko Balletean dantzan da-
bilen añorgatar honek ibilbide oparoa izan 
du: Eskola Dantza taldean hasi zen Euskal 
Dantza lantzen eta 2002an Gipuzkoako Au-
rresku Txapelketa irabazi zuen. Baletera 
eman zuen salto Ionek eta hainbat klasiko 
interpretatzen ibili da munduan zehar Bar-
celona Ballet eta Flandes Ballet konpainie-
kin. Zorionak Ion!

IÑIGO MANTZISIDOR “MANTXI” 
XIV. ORIXE SARIKO IRABAZLE

XIV. edizioa zuen Orixe Sariak aurtengoan 
eta “Mantxi” zarauztarrak eskuratu zuen 
Txapela martxoaren 22an. Aspaldian ikusi 
dugun aurpegia zen Mantxirena eta emozio 
handiz jarri zion Eneko Sierrak irabazlearen 
Txapela. Bestalde, Xabier Sukiak jaso zuen 
Amassorrain Ikastolak ematen duen Argi-
zaiola Saria, publikoarentzat Kartzeleko 
saio onena egin baitzuen.
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KARIBERA BIDAIA 
ZOZKETAREN IRABAZLEA

Urtero legez aurten ere Karibera Bidaia 
zozkatu da eta argazkian ikusi daitekeen 
Mariasun Anzak erosi zuen saritutako 6934 
zenbakia zuen boletoa. Mariasun, saskiba-
loian dabilen Argider Mungiaren amona da 
eta zinez dakigu gozatu duela saria!

OLATUAK TALKA EGIN 
ZUEN ZIKLOBIAN

Euri zaparraden tarteko egun eguzkitsuz ar-
gitu zen maiatzaren 26a Añorgan. Donostia 
2016ek antolatzen duen Olatu Talkaren bar-
nean zegoen proposatuta Ziklobia eratzea 
Antiguako Unibertsitateetatik Zubietaraino, 
eta horretarako ezinbestekoa zen Añorgatik 
pasatzea. Hamaika izan ziren gozatu ahal 
izateko ekimenak, eta giro paregabea sortu 
zen gure Herrian.

OHITURAK BERRESKURATZEN

Urte batzuk eta gero, 2012ko Añorgako fes-
tetan pare bat ohitura zahar berreskura-
tu ziren: Oilasko biltzaileak eta Gimkana. 
Lehenean 12 bat lagun ibili ziren baserriz-
baserri oilasko bila, eta badute zorrien kon-
turen batekin istorio bitxiren bat; bigarre-
nean beste hainbat mutiko gazte izan ziren 
bizikleta erabiliz alde batetik bestera ibili 
zirenak, tartean jende mordoa harmailetan 
eta zelaiaren alde banatan zegoela.

ETXE HANDIAREN FESTA HANDIA

2012ko uztailaren lehen igandean elkartu 
ziren Etxe Handia eta bertako bizilagunak 
omentzeko jendea. Bazkaria egin zuten 
eta ugari gerturatu ere. Gorga Mintegikoek 
Etxeari buruzko liburuxka bat argitaratu zu-
ten, borondatearen truke lor zitekeena, eta 
Etxe Handiaren argazkiz osatuta zegoena.
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TRIATLOI TALDEA

Gerturatu ziren Añorgatar sendo batzuk 
Elkartera sekzio berri baten ibilbidea hasi 
nahian. Hiru edo lau zirenak, lehen urtean 
hamalau bilakatu dira, eta Euskal geogra-
fiako lasterketa dezente ari dira gauzatzen. 
Sekzio honen lehen entrenatzailea, Aitzol 
Intxausti, añorgatar baten semea dugu, 
Xanti Intxaustirena alegia. 

LEHEN MAILARA IGOTZEKO 
AMETSAREN ERDIAN ESNA

Añorga KKEko bigarren mailako neskek den-
boraldi ikusgarria bete dute aurten. Super-
liga sortu zenetik, taldeak ez zuen inoiz 
lortu lehen mailara igotzea eta aurtengoan 
inoiz baino gertuago izan du ametsa. Den-

boraldian zehar partida ia denak irabazita, 
lehen postua lortu zuten ligan, eta ondo-
rioz, igoera fasea jokatzeko aukera ere. 
Lehen partida Añorgan jokatu zen, Torre-
jonen aurka maiatzaren 19ko eguerdiko 
12etan. Euritan jokatutako partida galdu 
zuten Añorgatarrek 0-2. bueltako partida 
are eta zailagoa zela jakinda gogotsu joan 
ziren Torrejonera. Maiatzaren 26ko eguer-
diko 11.30etan jokatu zen partida 7-1 amai-
tu zen eta berarekin batera lehen mailara 
igotzeko ametsa.

SASKIKO NESKAK EUSKAL LIGAKO 
2. MAILAN

Azken 7 urteetan 5 Final Four jokatu eta 
gero, aurtengoan lortu dute merezitakoa. 
Saskibaloiko seniorrak fin ibili dira urte 
guztian zehar, bukaeran liga irabaziz, eta 
igoera fasea jokatzeko ohorea lortuz. At-
letico de San Sebastianen aurka izan zen 
lehen partida. Nahiko berdinduta egon zen 
partida, baina azken minutuetan añorga-
tarrek ederki jokatu eta 63-54 bukatu zen 
gure alde. Hurrengo egunean, maiatzaren 
19an eguerdiko 12etan izan zen finala Za-
rautzen aurka. Partida orekatua izan zen 
lehen hiru laurdenetan, baina azkenerako 
Añorga KKEk abantaila lortu eta 2 minutu 
falta zirelarik markagailuan gora egiten hasi 
zen gure taldea. Bukaeran 71-54, eta biga-
rren mailara.
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