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Agur erdi

4 urte pasatxo joan dira lehenengoz bildu nin-
tzela Xabier Altunarekin. Kontatu zidan Zuzen-
daritza Batzordea osatzen ari zirela eta Kultur 
Arduraduna behar zutela. Erreferentzia gutxi 
zeuzkan. Ez zekien oso ondo nor nintzen, bai-
na gustatu zitzaion nire proposamena. Eta urte 
hartako irailan zapaldu nuen lehenbizikoz Elkar-
tearen bilera gela. Ez dut sekula egun hartako 
urduritasuna ahaztuko. Gauza gehiegi neukan 
esateko.

Osatu genuen nire lehen Orixe Saria, eta nire 
lehen Txapela. Izugarria izan zen.Ez dut ahaz-
tuko Jokin Urangaren aurpegia Txapela jantzi 
nionean. Nirea, gero ikusi nuen argazkietan.

Iritsi zen Ruper ere, “Porlanezko fabrika pare 
honetara”. Korrikaren aitzakipean egin genuen 
kontzertu hura, eta baita Korrika egin ere. Do-
nostiara heltzekoa zena Añorgatik egin zuen 
kilometroa. Lekukoarekin egindako 30 metroak 
nire bizitzako momenturik hunkigarrienetakoa 
izan zen, eta zuoi kontatu behar nizuen.

Iritsi ziren nire lehen Festak. Gogoratzen dudan 
asterik nekagarriena izan zen hura, baina jen-

dearen poz aurpegiak in-
darra ematen zidan 

aulkiak alde bate-
tik bestera mugitu 
edota oholtza 
osoa desmon-
tatzeko ere.

Joan ziren bi 
urte iraila horre-
tatik eta sa to 

egi te -

ra tokatu zitzaidan. “Ze erremedio!” pentsatu 
eta piszinara bota nuen neure burua. 2012 
hartan ez zen inor aurka agertu. Kargua har-
tu eta aurrera egin genuen. Inoizko Batzorderik 
gazteena zenak proiektuarekin egin zuen aurre-
ra. Poliki-poliki baina sendo.

Lehen Txapela jarri nuen Lehendakari gisa, hau 
nire lagun Mantxiri. Baina Lehendakari baten-
tzat Kultura ez da dena. 2. mailako nexkek Liga 
eskuratu zuten. Zoragarria. Ez dut sekula ahaz-
tuko nexkek egin zidaten harrera. Saskibaloian 
ere garaile! Mimoz antolatu genuen Play Offa 
eta kastaz irabazi ere. Horrekin batera igoera. 
Han ere Saskiko beste bat bezala sentitu nin-
tzen.

Baina ez da urre dir-dir egiten duen oro. Gusto-
koak ez diren erabakiak ere hartu behar izaten 
dira. Horrela heldu zen urria, 2013koa. Zuzen-
daritza Batzordea bilduta nire bizitza aldatuko 
zuen erabaki bat hartu genuen: futbol koordina-
tzaileak ez zuen gurekin jarraituko. Horretarako 
hauteskundeak aurreratzea erabaki eta irabaziz 
gero koordinatzaile berri bat jartzeko hautua 
egin genuen. Urritik maiatzera bitartekoa ez da 
batere xamurra izan. Baina añorgarentzat eta 
Elkartearentzat ona izan dela sinisten dut. Pen-
tsatu izan dut errezagoa litzatekeela dena bere 
horretan utzi izan bagenu, baina Batzordea ez 
dago sufrimendu pertsonalak ekiditeko, baizik 
eta Elkartearen ongizatea bermatzeko.

Gustatuko litzaidake esatea zoragarriak izan 
direla azken bi urteak, baina ezin dut. Lagun 
on bat ere galdu dut bidean. Ez dut energiarik 
proiektu honen lidertza mantentzeko, eta ez dut 
lider txarra izan nahi. Momentu honetan Kultu-
rara itzultzea da Lehendakari honek egin deza-
keen aportaziorik onena, eta hala egingo du.
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horretan utzi izan bagenu, baina Batzordea ez 
dago sufrimendu pertsonalak ekiditeko, baizik 
eta Elkartearen ongizatea bermatzeko.

Gustatuko litzaidake esatea zoragarriak izan 
direla azken bi urteak, baina ezin dut. Lagun 
on bat ere galdu dut bidean. Ez dut energiarik 
proiektu honen lidertza mantentzeko, eta ez dut 
lider txarra izan nahi. Momentu honetan Kultu
rara itzultzea da Lehendakari honek egin deza
keen aportaziorik onena, eta hala egingo du.

Irailan irtsi 
ta irailean zist! 

Esertzeko denbora 
ez det izan kasik. 
Hilda joatea baino 

Kulturan bizirik. 
Ez da agur osoa, 
agur erdi baizik.

AURKIBIDEA
LEHENDAKARIAREN AGURRA ............................................................ 3
FESTA EGITARAUA ............................................................................ 4
AKKE .............................................................................................. 6
   ELKARTEAREN AGURRA .................................................................. 6
   FUTBOLA ..................................................................................... 8
   SASKIBALOIA .............................................................................. 10
   PELOTA ...................................................................................... 14
   TRIATLOIA ................................................................................... 16
   MENDIA .................................................................................... 18
   ERRALDOI ETA BURUHANDIAK ...................................................... 19
   DANTZA .................................................................................... 20
   ANTZERKIA ................................................................................ 22
   BERTSO ESKOLA ......................................................................... 23
25 GELTOKIA ................................................................................ 24
AMASSORRAIN IKASTOLA ............................................................... 26
AÑORGA BIZIRIK ........................................................................... 28
CEMENTOS REZOLA ...................................................................... 30
ERREKALDE GASTRONOMIA ELKARTEA ............................................. 32
GAZTE ASANBLADA ....................................................................... 34
GORGA ....................................................................................... 36
GURE KABIA .................................................................................. 38
MUSEUM CEMENTOS REZOLA ........................................................ 40
OTXOTEA...................................................................................... 42
PARROKIA ..................................................................................... 44
PRESO ETA IHESLARIEN ESKUBIDEEN
ALDEKO MUGIMENDUA ................................................................. 46
GIZARTEA ..................................................................................... 48
AISIALDIA ...................................................................................... 54
INGURUMENA .............................................................................. 58
EUSKARA ...................................................................................... 64
KULTURA ....................................................................................... 68
KIROLA ......................................................................................... 74
POLITIKA ....................................................................................... 80
ORAIN DELA 50 URTE ..................................................................... 86
EZ NIRI ADARRIK JO! ....................................................................... 88
AUZOTARRAK ................................................................................ 89
ARGAZKI ZAHARRA ........................................................................ 90



54

festak 2014 festak 2014egitaraua EGITARAuA

LARUNBATA 12 
KUADRILEN EGUNA

08:00 Oilasko biltzaileak auzoan zehar 
09:00 Añorgako II Cross Herrikoia 
09:30 Gazteen Crossa 
10:00 Xakea 
10:00 Nagusien Crossa 
11:00 Crossaren sari banaketa 
12:00 Paella prestaketa 
12:30 Oilasko biltzaileei ongi etorria 
14:00 Koadrilen arteko bazkaria 
           (antolakuntzak su guztiak itzaliko ditu) 
15:55 Koadrilen argazki erraldoia 
16:10 Mus txapelketa azkarra 
17:15 Pilota goxoko txapelketaren �nalak 
18:15 Pilota goxoko txapelketaren �nalak 
19:00 Zementonen jaitsiera 
19:10 Bandera igoera elektrotxarangarekin 
21:45 Koadrilen arteko afaria Jolas Etxean 
00:00 Ingo al deu? taldearekin dantzaldia 
03:00 Labezomorro erraldoia 

 
IGANDEA 13 
JUBILATUEN EGUNA

10:00 Txikien Jolas Etxea pilota �nalak 
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 auzoan zehar

 
ASTEARTEA 15 
KARMEN BEZPERA EGUNA

12:00 Otxotearen inguruko erakusketaren 
           inaugurazioa museoan 
18:30 Erraldoi eta buruhandiak 
19:00 Salbea 
19:30 Sardina jate herrikoia 
           eta sagardo dastaketa 
21:00 Pelota partidua 

 
ASTEAZKENA 16 
KARMEN EGUNA

09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin 
10:30  Duatloi herrikoia (bote eta igela) 
11:00 Meza nagusia 
13:00 Aurresku tradizionala 
18:00 Brokel dantza  
20:00 Bertso saioa frontoian 

 
OSTEGUNA 17 
BEROKETA EGUNA

17:00 Eskalada ikastaroa 
20:00 Pintxo-pote auzoko tabernetan 
22:00 Sorpresa 
01:00 Karaokea gaztetxean 
 
 
OSTIRALA 18 
UMEEN EGUNA

10:00 Umeentzako jokoak eta puzgarriak 
16:00 Puzgarriak 
16:30 Futbol 7 txapelketaren �nalak 
17:00 Umeentzako merendola 
17:30 Ur jokoak umeentzat 
           (bainujantzia etab. ekarri) 
18:00 Mozorro festarako prestaketa 
           eta apaingarriak 
18:30 Erraldoi eta buruhandiak 
19:00 Egan musika taldearen emanaldia 
20:00 Haurrentzako mozorro festa 
20:30 Zezen suzkoa 
21:30 Orikiz mozorro festa 
23:00 Dantzaldia Egan taldearekin 
23:00 Rock kontzertuak zine kanpoan

LARUNBATA 19 
GAUPASA EGUNA

09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin 
11:00 Artisau erakusketa 
11:30 Tiroz karabina txapelketa 
12:00 Bakailao prestaketa 
           eta sagardo dastaketa 
16:30 Artisau erakusketa 
17:00 Haurren danborrada 
18:00 Ginkana 
19:45 Danborrada nagusiaren irteera 
23:00 Iratzar taldearekin dantzaldia 
23:45 Zezen suzkoa 
00:30 Kasernarat kontzertua gaztetxean 
00:30 Danborrada nagusiaren emanaldia 
02:00 Tajon prieto y los huajalotes 
05:00 Txokolatada

 
IGANDEA 20 
AÑORGA KKE EGUNA

10:00 Añorgako erraldoi eta 
           buruhandien VIII. topaketa 
10:10 Bolo tiraketa 
12:00 VI Patata tortila lehiaketa 
13:00 Erraldoien erakusketa frontoian 
14:00 Elkarteen arteko bazkaria Jolas Etxean 
16:30 Jolas Etxea LIX. pilota 
           txapelketaren �nalak 
19:00 Erraldoi eta buruhandiak 
20:30 Bokatak Jai Batzordeen 
           alde Jolas Etxean 
22:00 Bandera jaitsiera. 

AÑORGAKO 
FESTAK
UZTAILAK 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ETA 20
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Kaixo Añorga! Iritsi zaigu berriz ere uz-
taila eta urteko errepasotxoa egitea to-
katzen zaigu. Baina hasi baino lehen 
Festa alai eta zoragarriak opa nahi diz-

kizuegu. Badakizue denetarako denbora da-
goela: kirola, kultura eta festa!! Ondo pasa 
baina pasa gabe!

Zuzendaritza Batzorde honen nahietako bat 
gazte jendea erakartzea zen, eta inoiz bai-
no gehiago Añorgaren puzzle erraldoia osa-
tze bidean ari gara. Gazte jendearen pieza 
garrantzitsua falta zela esan genuen iaz eta 
auzolanei zein azken Batzar Orokorrari begi-
ratuz gero esan dezakegu lortzen ari garela.

Zuzendaritza Batzar honek Añorga oso eta 
bete baten irudia nahi du eta horren adierazle 
dira azken aldiko Jolas Etxeako bilkura espon-
taneoak. Egon daitezke jubilatuak helduekin 

hizketan, edota gazteenekin ere. Zoragarria 
iruditzen zaigu.

Errepasoa egitean, eta Zuzendaritza Batzordea-
ri dagokiola, 2014ko maiatzean ospatu ziren 
hauteskunde aurreratuei egin behar diegu so. 
Jakingo duzuenez, Zuzendaritza Batzorde ho-
nek erabaki zuen hauteskundeak irabaziz gero 
Futbol Koordinatzaile berria bilatuko zuela. 
Inoiz lortu den babesik handiena lortu genuen 
eta Jon Zabaleta �txatu genuen. Ez zen ordea 
aldaketa bakarra izan: Amaia Irurtiak Lehenda-
kariorde kargua utzi eta Agurtzane Manterolak 
hartu zuen lekukoa, Iñigo Soroak Futbol Ardu-
radun kargua Oier Berrari eman zion, Oihana 
Etxabek Dantzako Arduradun kargua Amaia 
Irurtiari pasa zion eta Irati Galatas eta Mikel 
Esnaolak Batzordea utzi eta Eneko Sierrari pasa 
zioten Kulturaren ardura. Bestelakoan, kargu de-
nak berdin jarraitzen dute. Bukatzeko, eta Ba-

tzar Orokorrean aipatu zen moduan, datorren 
irailean Eneko Sierrak dimisioa emango zuela 
esan eta Agurtzane Manterola aurkeztuko dela 
Lehendakarigai esan zen. Beraz, eta Estatutuek 
diotenez, iraileko Batzar Orokorrean Bazkideok 
izango duzue Zuzendaritza Batzorde berria 
onartzeko aukera.

Errepasoak errepaso, datozen hilabeteetan 
hasiko dira gure armailen berrikuntza lanak. 
Auzolanera deia egin nahi dizuegu uztaileko 
azken astean hasiko diren lanetara. Bertan, ar-
mailak konponduko dira. Hiru astez luzatuko 
da obra: lehen astean, auzolanean eraitsiko 
dira soberan dauden hesi eta hainbat eskilara. 
Bigarren eta hirugarren astean enpresa batek 
konponduko ditu armailak. Itxuraldaketaz gain 
aldageletatik Gaztetxerako pasadizoa berres-
kuratuko da.

Badirudi Frontoiaren estalkia ere inoiz baino 
gertuago dugula, eta pausoz-pauso ari gara bi-
lerak egiten errealitate bihurtu arte. Aurten ez 
bada datorren urtean izango da, baina espe-
ro dezagun 2015eko Festetako bazkari-afari 
herrikoi guztiak estalita egin ahal izatea, eta 
Jolas Etxea eta Evaristo Ayestaran Txapelkete-
tako �nalak estalki berriaz jokatzea. Dakizuen 
moduan, euria egiten duen bakoitzero gure 
gazteek Atanorako bidea egin behar dute en-
trenamendu zein partiduak jokatzera.

Eta Kulturan ere bada proiektu berri pare bat: 
lehenik eta behin, Bertso Eskolak kide berriak 
izateko aukera izango du. Horretarako Amas-
sorrain Ikastolak, Guraso Elkarteak eta AKKEk 
haurren Bertso Eskola zabalduko dute. Dena 
bere bidetik badoa asteartetan bilduko dira 
haurrak Amassorrain Ikastolan eguerdietan. 
Bigarrenik, hilero kontzertu bat izango da 
Jolas Etxean, auzoko dinamikak hareagotu 
asmoz. Futbolean mutilen Erregionala berres-
kuratuko da, eta entzun dugunez sekulako tal-
dea ari dira osatzen. Espero dezagun poliki
-poliki nexken lorpenetara gerturatzea. Pilotan 
nexken taldea osatuko dugu. Palan ariko dira 
David Arozenaren esanetara eta txikietatik 
hasiz, pazientziaz, helduetaraino iristea da 
Elkartearen asmoa. Ziur lortuko dugula! Triat-
loiean ere txikien eskola osatzea da helburu, 
harrobia landuz eta taldea sendotuz. Ziur bi 
urte hauetan lortutako harrakasta edukiko due-
la eskola berri honek. Saskibaloian ere bi tal-
de berri sortuko dira, eta mutiletan ziklo osoa 
osatze bidean izango gara.

Beraz, eta ikus daitekeenez Elkarteak aurre-
ra darrai, eta 100 urte laster beteko ditu-
gun honetan inoiz baino gazteago sentitzen 
gara.

Eskerrik asko denoi eta, 
Gora Añorga beti!!
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FUTBOLA
Futboleko denboraldi hau nahiko beheratsua izan da, nahiz eta azken 

balorazioa nahiko positiboa izan. Talde batzuk beste batzuk baino zailtasun 
handiagoak izan badituzte ere, orokorrean helburu nagusiak lortu dira; beraz 

pozik egoteko moduan gara. 

A ipatzekoa da, batez ere, neskek 
egindako lan txukuna. 2. mailako 
neskek trantsizio urte honi oso ondo 
egin diote aurre eta infatilak euska-

diko txapeldunorde izan dira. 

Bestalde datoren urtera begira berrikuntza 
nagusia erregional mailako taldea berres-
kuratuko dugula, beraien helburua nagusia 
igoera lortzea izango delarik.

2. MAILAKO NESKAK 
(Gorka Alvarez – Iñigo Soroa – Fer Llopis 
– Eneko Ferradas – Ander Olaizola) 

Denboraldi zail baten aurrean zeuden aur-
tengoan gure neskak. Azken bi urteetako 
arrakasten ostean, aldaketak izan ditu tal-
deak.

Aurtengoan ere gure neskek aurpegia eman 
dute eta liga txapelketako 5.postu oso ona 
lortu ostean, horren gustuko duten kopan 
txapela jaztekotan egon dira. Aurtengoan 
ordea txapeldunorde izatearekin konforma-
tu behar. Balorazioa oso ona izan da eta 
ziur etorkizunari begira poz asko ematen 
jarraituko duela talde honek. Zorionak eta 
eutsi goiari!!

NESKEN JUBENILA 
(Unai Martinez – Jon Saldias)        

Denboraldi polita egin dute gure neska ju-
benilek. Unai eta Jonen aginduetara neskek 
lana  bikain egin ondoren, txapeldunen li-
garako sailkatzea lortu zuten denboraldiko 
helburu garrantzitsuenetako  bat beteaz. 
Bigarren fasean  eman den maila kontuan 

hartzekoa izan da eta dudarik gabe den-
boraldia positiboki baloratzea besterik ez 
zaigu geratzen. Neskei egin duten lana eta 
esfortzua eskertuz, aupa zuek!!

NESKEN OHOREZKO KADETEA 
(Dani Duran – Ander Uranga)         

Aurtengo denboraldia oso positiboa izan 
dela esango genuke. Jokalari eta entrena-
tzaileon hobekuntza nabaria izan da eta 
hori zenez geure xedea , pozik egoteko 
urtea izan dela esateko moduan gaude. 
Ligan bigarren postua lortu dugu; denbo-
raldi osoan maila polita  izan dugunaren 
seinale da liderraren atzetik puntu batera 
gelditzea, taldea oso gaztea zela kontuan 
harturik.  Zorionak neskak, lan ederra egin 
duzue eta!. 

NESKEN 1. KADETEA 
(Amets Aguayo – Mikel Urdangarin)        

Denboraldi hasieran denen artean jarritako 
bi helburuak bete dira, bata, futbol 11-ra 
egokitzea, eta bestetik nesken hobekuntzan 
pauso bat ematea. Denboraldiko lehenen-
go zatian berehala lortu genuen igoera fa-
sean lehiatzeko txartela. Ordea, bigarren 
zatia zailagoa izan zen, Eibarren aurka 
denboraldiko lehen partidua galduta. Hala 
ere, finaleraino iritsi ginen. Azken partidua 
ere ez zen batere erraza izan, urduri egon 
arren partiduan sartu eta egindako lanak 
saria izan zuen, 1.kadeteko emakumez-
koen mailako txapeldunak izatea.

NESKEN INFANTILA “A” 
(Julen Egaña – Maitane Gonzalez)       

Entrenatzaile aldaketak ez zuen inolaz ere 
nesken garapenean aldaketarik jasan, eta 
zuzen jarraitu dute berean. Motibazio be-
zala aurreko urtean gertu izan zuten Gipuz-
koako Txapelketa izan dute beti, horrek bul-
tzatu ditu  Txapeldun izatera. Era berean, 
honek Gipuzkoaren izena Euskadiko Txa-
pelketan defendatzeko aukera eman zien, 
eta baita egin ere, nahiz eta txapeldunor-
detza lortu bihotza eskuetan izan genuen 
partida batean.  

NESKEN INFANTILA “B” 
(Nerea Uranga – Oihana Aldai)        

Denboraldia ondo hasi ginen, nahiz eta 
egungo Gipuzkoako Txapeldunek errepaso 
galanta eman ziguten. Hala ere ez ginen 
kikildu eta neskek gozatzen zutenaren ziur-
tasuna geneukan, hala entrenamenduetan 
nola partiduetan. Txapeldunen faserako 
sailkatu ginen eta horrek lanean jarraitze-
ko indarra eman zigun, lanak bere fruituak 
ematen hasi baitzen. Fase honetan taldea-
ren ibilbidea  zertxobait irregularra izan 
arren  pozik bukatu dugu urtea.

MUTILEN JUBENILA “A” 
(Ibor Manzano – Joserra Aranzabe – 
Lolo – Eneko Ferradas)        

Taldeak txapelketa indarrarekin hasi zuen, 
hasieratik lehenengo bost postuetan ezarri 
zelarik. Baina gauzak okertzen joan ziren 
eta lehenengo itzulia oso irregularra izan 
zen, gehienbat etxetik kanpo. Gainera le-
sioek eta gaixotasunek ez zuten lagundu 
eta horrela 8.postuan bukatu genuen lehen 
itzulia.  Bigarrenean taldeak aurpegia al-
datu zuen eta berriro ere goiko postuetara 
gerturatzea lortu zuen. Bigarren itzuli hone-
tan 31 puntu lortu dira, bi partida galdu 
dira eta azkenik liga txapelketa 5. postuan 
bukatzea  ekarri du. 

MUTILEN JUBENILA “B” 
(Mikel Lasa – Unai Boyero)        

Ikasteko urtea izan da geure jubenil gaz-
teentzat. Lehen fase on  baten ondoren, 
igoera faseko txartela lortu genuen. Biga-
rren fase honetan maila handia zen eta 
geure mutilak ez ziren atzean geratu, parti-
da onak ez hain onekin konbinatuz, baina 
garrantzitsuena, taldea  konpetitiboa  zena-
ren segurtasunarekin.  Ezaugarri horrek tal-
dea sendotu egiten zuen eta talde handie-
kin partida bikainak jokatzea ekarri zuen. 
Beraz denboraldia positiboki baloratzen 
da, lehen taldeko partaide izateko prest 
daudela erakutsi baitigute jokalari hauek.  

akke akkefutbola futbola
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MUTILEN OHOREZKO KADETEA 
(Joxerra Barrena – Aitor Vazquez)

Ez da denboraldi erraza izan talde honen-
tzat. Taldeak sailkapenean gorago gelditzeko 
maila bazuen ere, salbazioa  justu  lortu dela 
dio sailkapenak.  Lehen itzulia kaxkarra izan 
zen, puntuak pilatzeko arazoak genituen. Bi-
garrenaren hasiera hobea izan zen, etxetik 
kanpo partidak irabazi genituen, puntuak pi-
latu genituen. Baina, denboraldi amaieran 
maila jaitsi genuen urtea oso justu amaituz, 
baina hasierako helburua beteaz: salbazioa 
eskuratzea. 

MUTILEN LEHEN KADETEA 
( Andoni Tolaretxipi – Xabi Azpirotz)         

Hurrengo urtean Ohorezko Kadetean funda-
mentuz lehiatzeko jokalariak prestatzea da 
talde honen  kirol xedea eta beste behin ere 
igoera fasean sartuta, helburuak bete dira. 
Lehen fase bikain baten ondoren, igoera fa-
sean partida zailak izan ditugu. Geure taldea 
lehen urtekoa da osoan eta askotan gu baino 
zaharragoak ziren aurkariekin jokatu dugu, 
horrek dakarren zailtasunarekin. Hala ere, 
taldeak ez du etsi eta bigarren fase honetan  
denen parte hartzearekin, ondo lehiatzera iri-
tsi da.  

MUTILEN OHOREZKO INFANTILA 
( Asier Bayon – Imanol Otabarte)        

Lehen fasean 2. postuan klasi�katzea lortu zu-
ten, lehenengo klasi�katutik 7 puntura. Fase 
honetako azken partiduetan sorpresa 2 izan 
zituzten azken eta azken aurreko klasi�katue-
kin, partidu bat galtu eta beste berdinduz. 
Txapeldunen faseak beste maila bat aurkeztu 
zuen. Lehen partidua, kanpoan, gutxigatik gal-
du zuten bigarrena aldiz, etxean, txapeldunen 
faseko lehen 3 puntuak eman zizkien. Etxean 
sendo jokatzen zuten eta puntu asko lortzen 
ziren.

MUTILEN INFANTIL TXIKIA 
(Fer Llopis – Gaizka Manterola)        

Aurten txapelketan formatu berria estreinatzen 
genuen eta esan dezakegu taldea ondo mol-

datu dela formatu berri honetan. Errendimen-
durako sailkatu zen eta nahiz eta ondoren 
txapeldunen fasera sailkatzerik ez lortu, den-
boraldi polita burutu dute gure gaztetxoek. 
Futbol 11 ra moldatu dira, taldeak itxura ona 
eman du eta hobekuntza nabaria izan da. 
Aurtengo hobekuntza kontuan hartuta, hurren-
go urteetarako talde polit bat daukagula uste 
dugu.

MUTILEN ALEBINA 
(Julen Egaña – Oier Otabarte)        

Hasierako ligan txapeldunen fasean gutxiga-
tik ez sartzeagatik, aurrera egin dugu gogoz 
eta garapena mantenduz, Gipuzkoako ko-
pako �nalera iristeraino, eta bertan meritu 
handiko txapeldunordetza lortuz. Irabaztea 
eta lehiatzeak barneko sua piztu eta kirioak 
dantzan jartzen dizkigu, baina kontuan izan 
behar dugu beti maila honetan jokalariak 
formatzen gabiltzala, hezten alegia eta be-
raien garapenak eta ikasketa prozesuak du-
tela garrantzia. 

akkefutbola

FUTBOL ESKOLA 
Arrakasta   

Beste urte betez arrakasta izan da fut-
bol eskola de�nitzen duen adjetiborik 
hoberena. Aurten marka guztiak hautsiz 
haur asko izan ditugu Añorgako futbol 
eskola. Urtero bezala futbol eskolako 
helburu nagusia haurrek ondo pasa-
tzeaz gain, talde giro batean futbolaz 
disfrutatzea izanda. 

Gipuzkoako beste futbol eskolen aurka 
jokatzen aritu dira gure taldeak hila-
betean behin, eta torneo ezberdinetan 
parte hartu dute baita ere. Torneo haue-
tako bat Groseko San Ignacio Ikaste-
txeak antolatzen duena da gabon ingu-
ruan edota Errealak antolatzen duena 
Zubietan. Bestalde bigarren urteko Ka-
dete taldeko neska batzuk, infantil mai-
lakoekin joan dira Bartzelonara udako 
torneo batean parte hartzera.

akkeSaskibaloia

SASKIBALOIA
Azken urteotan sail honetan behin eta berriz errepikatu duguna errepikatuko 
dugu aurten ere: Añorgako Saskibaloiak sekulako osasuna duen sekzioa dela 

frogatu du berriro ere. 

Sekula baino talde gehiago, zortzi, eta ki-
rolari gehiago, 90 �txa inguru, aurkeztu 
ditugu lehiaketa maila desberdinetara. 
Gutxi balitz, inoiz jokatu dugun mailarik 

altuenean lehiatzen izan ditugu hainbat talde. 
Seniorrak, iaz Gipuzkoako txapeldun izan ondo-
ren, Erkidegoko 2. Mailan aritu dira Gipuzkoa, 
Araba, Bizkaia, Nafarroa eta Errioxako taldeen 
aurka eta mailari eustea lortu dute. Bestalde eta 
lehenengo aldiz, gure kadete neskak zein mutilak 
eta junior neskak errendimendu mailan aritu dira 
iazko emaitza onei esker eta hiru taldeak lehiake-
tako 4 onenen artean sartzea lortu dute, kadete 
neskek �nala jokatzea lortu dutelarik. Hala ere, 
talde, entrenatzaile,  jokalari, arduradun eta ja-
rraitzaile guztien ahalegina eta zoriontzekoa da, 
hala nola. Guztion artean gure saskibaloia ge-
roz eta ezagunago eta baloratuago izatea lor-
tzen ari gara. 

NESKEN TALDE NAGUSIA 
Helburua bete dugu        

Igarotako denboraldia hau guztiz berriz izan 
da klubarentzat izan ere emakumezkoen biga-

rren mailan parte hartu izana guztiz berria izan 
da klubarentzat. Aurreko denboraldiko maila-i-
goerak kategoria altuago batean parte hartzea 
ahalegindu zigun. Taldea berdina izango zen, 
partaide berdinekin eta baita gorputz teknikoa 
ere partaide berri bat gehituz, prestatzaile �si-
koa. 

Urtea ongi hasi zen, lehenengo jardunaldian Ba-
rakaldon izan genuen gure lehen garaipena eta 
horrek ilusio dosi gehigarri bat eskaini zigun la-
narekin aurrera gogotsu egin ahal izateko. Den-
boraldiak aurrera egin ahala, hainbat ezbehar 
eduki genituen taldean eta horrek taldearen ja-
rraitutasunean arazoak ekarri zituen; horren isla 
partiduen emaitzak izan ziren. Baina ahala ere, 
taldeak gogor lan egiten jarraitu zuen argi edu-
kiz zein zen denboraldiko helburua.

Denboraldiko azken txanpara iritsi ginen, eta 
momento honetan izan zen taldearen momentu 
nabarmenena emaitza oso onak lortuz. Azken 
txanpan 3 partidu irabazi genituen eta horrek 
2014/2015 denboraldiko kategorian iraunkor-
tasuna bermatu zigun.

11



12 13

akke akkeSaskibaloia Saskibaloia

NESKEN KADETEA 
Denboraldi gazigozoa       

Emakumezko kadeteen parte-hartze taldearen 
denboraldi hasiera ez zen batere gozoa izan, 
ez baitziren emaitzak nahi bezain onak, bai-
na, horiei aurre egin eta taldekideen etenga-
beko lanari esker, hobekuntza handiak izan eta 
mailaz igotzea lortu zuten gaztetxoek. Bigarren 
talde honetan ere oztopoak izan zituzten garai-
penak lortzeko, baina esan bezala, progresio 
handiagoa izan zuten. Denboraldi ona izan da 
taldearentzat, eta emaitzak hobeak izan zitez-
keen arren, gogo biziz daude neskak datorren 
denboraldiari begira. 

NESKEN INFANTILA “A” 
Eraikitzen        

Emaitzei begiratuta denboraldi kaxkarra 
izan da infantil neskek lortutakoa, partidu 
asko puntu gutxigatik galduta kasu guztie-
tan borrokatu izan arren. Denboraldi hasie-
ran oso joko anarkikoa izanda ere, talde 
joko oso ona erakutsi dute neskek bukae-
rako partidu askotan. talde oso lehiakorra 
dela erakutsiz gora behera gehiegi izan 
ditugu emaitza hobeak izateko, berezi-
ki azken multzoko partiduetan. Hala ere 
esan dezakegu infantil talde baten helburu 
logikoak lortu ditugula, jokalariak beraien 
mahia hobetzea.

NESKEN INFANTILA “B” 
Arrakasta        

Aurtengo helburua kategoria altuago batean 
lehiatzea zen aurreko urteko talde berdinare-
kin. Hasiera batean, helburua kategoria ez 
galtzea zen, baino behin beste taldeak eta 
gure lan ona ikusi eta gero, helburu bezala 
Maiatzean Final Fourrera sailkatzea zen. Lehe-
nengo fasea bigarren postuan amaitu genuen, 
baino bigarren fasea aldiz, lehenengo pos-
tuan bukatu genuen, Final Fourrerako txartela 
lortuz. Astebukaera zoragarria izan zen, se-
mi�nalak irabazi eta gero, �nalean geunden, 
baino ezin izan genuen garaipena lortu. 

NESKEN JUBENILA 
Markoan jartzeko moduko amaiera        

Bi denboraldi luzeren ondoren, emakumezkoen 
saskibaloi talde juniorrak Final Fourrerako klasi�-
katzea lortu du, Gipuzkoako lau talderik onenak 
biltzen dituena. Hori gutxi balitz, mailaz igotzea 
lortu zuten pasa den denboraldian, eta beraz, 
arrakastatsua izan da guztiz aurtengoa taldea-
rentzat. Ikaragarria da añorgatarrez soilik osatu-
tako talde honek duen meritua, oso maila handia 
baitago maila honetako taldeen artean. Horrela, 
talde hauetako gehienek haien sorreratik etenga-
be aurrera egiten jarraitzen dute senior mailara 
iritsi arte.

MUTILEN INFANTILA 
Denboraldi polita        

Aurtengo denboraldian bederatzi mutilez 
osatutako taldea entrenatu du Alaitz Hernan-
dez-ek. Jokalariek urte oso ona burutu dute, az-
keneko fasea parte hartze mailako talde one-
nekin leihatzeko aukera izan dutelarik. 

MUTILEN OHOREZKO KADETEA 
Ezustekoa         

Aurreko urtean partizipazio kategorian Gi-
puzkoako txapelunorde izan eta gero, tal-
deak erronka handia zuen: errendimenduko 
kategorian lehiatu 8 jokalarirekin soilik.

Lehenengo fasea bigarren postuan amaitu 
genuen, eta bigarren fasera Final Fourrera 
iristeko helburuarekin joan ginen, nahiz eta 
honen zailtasuna argi geneukan. Bigarren 
fase hau, lehengo postuan amaitu genuen 
eta Final Fourrerako txartela lortu genuen.

Semi�naletan Zarautzen aurka galdu eta 
gero, denboraldiari amaiera bikaina eman 
genion, hasiera batean hau ez zelako tal-
deak zeukan helburua. Jokalariak zoriondu 
edukitako esfortzu eta konpromezuarengatik 
partidu eta entrenamendu guztietan. 

MUTILEN LEHEN KADETEA 
Bistan da taldeak garapen eta 
hobekuntza handia izan duela       

Zalantzez beterik  hasi arren, aurrera egin 
hala hobera egin zuten emaitzek;  horiei eta 
aurkako taldekide bati jarritako zigorrari esker 
lortu genuen goiko taldeen artean mantentzea, 
nahiz eta, helduagoak izanik, garaipenik ez 
lortu. Laburtuz,esan genezake urte positiboa 
izan dela denontzat, asko ikasi baitugu maila 
altuagokoen aurka jokatuz.

 
TEKNIFIKAZIO ESKOLA

Aurtengoan ere aste santuan egindako 
kanpusak arrakasta handia izan zuen,-
batez ere lehengo urteetan izena eman 
zuten umeen artean, urtero lortzen den 
giro on hori lortuz,saskibaloian ikasiz 
eta elkarrekin gozatuz. 

Entrenatzaile ugari egon ziren eta horri 
esker umeenganako arreta ezinhobea 
izan zen,bakoitzaren beharrei ongi 
baino hobeto erantzunez. Joku eta ari-
keten bitartez, egunetik egunera ume 
bakoitzak lortu zituen hobekuntza txi-
kiak nabarmen ikusi ziren eta beraiek 
ere hortaz ohartu ziren. Gainera,horrez 
gain,GBCko jokalarien bisita jaso ge-
nuen,Mikel Motos eta Julen Olaizolaren 
bisita. Umeek zirraraz begiratzen zieten 
eta hainbat galdera egiteko aukera ere 
izan zuten,jolasteaz gain.

Azken eguna Amassorrainen egin zen, 
kanpusari amaiera emateko merendola 
txiki bat eginez. 
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PELOTA
Azken hiru urte hauetan saiakera berezia egiten ari gara pilotari gazteekin, 

etorkizuna hauek direla argi bait dago... 

Dakizuen bezala Argote, Mendizabal 
eta Oteizak debutatu eta gerora atze-
lari falta handia izan dugu klubean. 
Honez gain beste askok beste talde 

batera alde egin dute edo zuzenean pilota 
utzi. 

Txaponaren beste aldean aipatzekoa da az-
ken 2 urtetan hiru aurrelari ari direla Gipuz-
koako Txapelketan bigarren mailari eutsiz, 
sakri�zio handia eginez.

TXIKIEN GORAKADA

Txikiekin eta gazteekin ari gara lanean buru 
belarri hasieran aipatutako bertakoa izan di-
ren pilotari hauekin elkarlanean, eta pixkana-
ka lan honen fruituak jasotzen ari gara.

Gipuzkoa Errendimendu Kutxa saria 
Infantiletan: Hodei Exposito 
Euskadiko Txapeketan 
Infantiletan: Hodei Exposito 
Errenteriko IX. J.A. Zuloaga memoriala 
Benjamin mailan: U. Albeniz – R. Etxezarreta 
Alebinetan txapeldunorde: E. Izeta – O. Izeta 
Txukun Lakuako txapelketa 
Benjaminetan: U. Albeniz – N. Unanue 
Titin III txapelketa 
Benjaminetan: U. Albeniz – N. Unanue 
Lizarrako 4´terdiko txapelketan: 
N. Unanue, U. Albeniz 
Lizarrako binakako txapelketa. 
Benjaminetan: U. Albeniz – J. Orbegozo 
Alebin B mailan: M. Albeniz- I. Urbieta 
Alebin  A mailan: E. Izeta – O. Izeta 
Irurtzun Txapelketa 
Benjaminetan: U. Albeniz – N. Unanue  

Aurtengo 9. Txikien Jolas Etxea  txapelketako 
�nalak Uztailak 16an jokatu ziren eta jende  
ugari gerturatu zen  pilotari txikienak ikusi as-
motan.

Benjaminetan Azpeitiar bikotea izan  zen txa-
peldun , Alebinetan Añorgako pilotariak eta 
Zestoarrak osatzen zuten bikotea, Infantiletan 
Añorga eta Usurbilgo pilotariak irabazi zuten 
eta Kadete mailan Iruñako bikotea izan ge-
nuen garaile.

Emaitzak, ondorengoak:

Benjaminak:  
EGIGUREN-EGIGUREN 16 
J. URRUZOLA – R. ETXEZARRETA 5 
Alebinak: 
ARAMBURU – IRURETAGOIENA 16 
E. IZETA – SALEGI 18 
Infantilak: 
L. ORBEGOZO – A. OLIDEN 7 
ARANGUREN – H. EXPOSITO 18 
Kadeteak: 
OKIÑENA – IRURITA 22 
ESKUDERO – ERAUSKIN 9 
**Okiñena pilotari onena.

NESKEN ERAKUSTALDIA

Bigarren urtez jarraian neskek hartu zuten pro-
tagonismoa  Txikien �nalak bukatutakoan, 
nesken erakustaldia izan baikenuen paleta go-
maz.

Garazi Eizmendi – Maialen Semperena   &  
Leire Gabirondo – Igone Gutierrez-k jokatu zu-
ten norgehiagoka; partidu ederra ikusi ahal 
izan genuelarik lau pilotarien aldetik.

Honen arira, gure asmoa, Añorgan, neskei 
bultzadatxo bat ematea litzateke ea animatzen 
diren eta laster Añorgako frontoian jokatzen 
ikusteko aukera izaten dugun.

EVARISTO AYESTARAN SARIA

Bestalde, Uztailak 23an jokatu ziren Jubenil, 
Nagusi eta hasi berri dugun Evaristo Ayestaran 
omenez egiten den Elite mailako �nalak.

Jubenil mailan Nafarrak eraman zuten txape-
la eta Nagusietan Bizkaitar eta Gipuzkoarrak 
osatzen zuten bikoteak. Azkenik, Elite mailan 
aurrelari Gipuzkoarrak eta atzelari Nafarrak 
osatzen zuten bikoteak.

Jubenilak: 
OLAIZOLA  - GOÑI 22 
APAOLAZA – IBAÑEZ 18 
**Olaizola pilotari onena. 
Nagusiak: 
URIONABARRENETXEA – BIAIN 22 
JAURENA – LUKIN  4 
**Urionabarrenetxea pilotari onena 
II.Evaristo Ayestaran Elite saria: 
URBIETA II – LINZOAIN 22 
YOLDI – PEÑAS 5 
** Urbieta II pilotari onena.

Sari banaketarekin amaitu ostean omenaldi xu-
mea egin zitzaion  eskerrak  heman nahiean 
ainbeste urtetan klubeko diru zain izan den Jon 
Azpirozi.

akke akkepelota PELOTA
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TRIATLOIA
Modan dagoen kirola dugu triatloia. Han eta hemen entzuten da 

hari buruz hizketan, eta gero eta lasterketa gehiago daude 
eta gero eta famatuagoak dira. 

Askok, esperientzia berrien bila jotzen 
dute triatloira, beste batzuk ordea, kiro-
lak berak duen gogortasunak pertsona 
bera ere gogortu eta sendotuko due-

lakoan, eta beste asko triatleta dela esateko 
besterik ez. Argi dago, triatloia modan dago. 
Kirol hau izaten ari den gorakadaren seinale 
nabari gure taldea dugu. 2 urte daramatzagu 
eta askok dakizuen bezala probatzeko sortu 
genuen sekzioa, ea zer nolako erantzuna zuen 
ikusteko asmotan. Aurreko urtean bagenekien 
7-8 lagun elkartzea lortuko genuela, eta haiek 
14 bilakatu ziren. Bigarren urte honetan 28ra 
iritsi gara, ziur asko Añorgako Triatloi Taldeak 
transmititzen duen “rollo” onarengatik  ere bai, 
eta zergatik ez, bertako kirolari umil, jator eta 
langileengatik. Gainera, 5-6 añorgatar anima-
tu zaizkigu aurtengoan, berri pozgarria gure-
tzat, eta pixkanaka bada ere triatloia tokitxo 
bat egiten eta hartzen doa añorgatarren bizi-
tzan eta egunerokotasunean. 

Urtea baloratuz, aldaketaren edo eraldake-
taren urtea izan da aurtengoa, jende kopu-
ru altu honek aniztasun handia ekarri baitu 
taldera; hori ederki dago, aberastasun han-
diagoren seinale, baina bestaldetik atleta 
bakoitzak bere helburuak izateak eta maila 
kontuek ere taldea bera elkarturik mantentze-
ko zailtasunak ekarri dituzte. Gure �loso�aren 
barne zegoen elkarrekin entrenatze hori gal-
tzen joan da pixkanaka eta azkenean jende 
gehienak bere kontu entrenatzera ekin dio, 
bestetik errespetagarri eta zilegi dela guztiz. 
Taldeko 8 kirolarik distantzia erdiari ekin dio-
te, Iroman erdia delakoari, Zarautz eta Gas-
teizeko triatloietan parte hartuz. Txalotzekoa 
ezbairik gabe haien lan eta esfortzua. Bai-
na honek zer pentsatua eman digu itsason-
tzi hau nolabait zuzentzen saiatzen garenoi: 
dagoeneko ez gara lehengo urteko lau katu 
hasiberriak, jendeari moldatu behar gara 
eta jendearekin batera taldea moldatzen eta 

eraldatzen joan. Horregatik, datorren urteari 
begira aldaketa nabariak proposatu ditugu, 
beti ere gure taldeko kideekin kontsultatuz. 
Tartean, igerilekua hartuko du lehenengoz 
Añorgako Triatloi taldeak bertan, laguntza 
teknikoarekin, entrenamenduak taldean era-
man ditzan. Askori kostatzen zaigu igerian 
konstanteak izatea edota teknika hobetzea. 
Hutsune hori salbatzeko asmoz sortu dugu 
zerbitzu berri hau, non ziur gauden arrakas-
ta izango duela. Horretaz gain, eskuragarri 

izango da entrenatzaile pertsonalaren zerbi-
tzua ere, entrenamendu guztiak ongi plantea-
tuta eta kontrolatuak eraman ditzagun, kirolari 
bakoitzari moldatuz. Azkenik, gurekin aritu di-
ren taldekide guztiei eskerrak eman, eta za-
lantzan zaudeten horiei gure taldearen ateak 
zabalduta dituzuela jakin nahi duzuenerako, 
probatzeagatik ez baita ezer galtzen, baina, 
eta esperientziagatik diot, behin triatloiaren 
harra barruan duzula zaila izaten da bertatik 
ateratzen.

akke akkeTRIATLOIA TRIATLOIA
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MENDIA ERRALDOIEN 
KONPARTSAUrteroko ohiturari jarraitzen diogu Añorga KKEko mendi atalean. Hilabetero 

antolatzen dugu mendi buelta bat.

Aurreko urteko kronika amaitzen ari ginen momentu berean, Donostiako 
sutearen bigarren mendeurreneko ospakizunetan ari ginen parte hartzen. 
Konpartsa askoren partehartzea izan zen eta beti bezala gure erraldoiek 

jendearen harridura eta miresmena piztu zuten.

Añorga KKE ko mendi atalean zenbait 
jarduera egin da kurtso honetan zehar: 
Irailean, ohi dugun bezala, Pirineotara 
egin genuen irteera, Caillou de Soques 

tikatera eta Sarra ko urtegira egin genuen ibilbi-
dea, tartean Arriel tontorra igo genuelarik.        

Azaroan berriz Leitzatik atera, Ireber tontorrera 
igo eta Igoa bukatzen zen ibilbide bat egin ge-
nuen. Igoako jatetxe batean krixtoren bazkaria-
rekin eman genion amaiera irteera honi.

Abenduan,iparraldean egin genuen txangoa, 
Biriatu tik atera eta Xoldokogaina eta Manttale 
mendiak igo genituen.

Urtarrilean, Etxalarretik atera eta Atxuria eta 
Zentinela mendiak gainditu genituen Añorgako 
mendizaleak.

Martxoaren bederatzian, eskualdeko Eskolarte-
ko Ibilaldi Neurtua ren antolatzaileak izan gi-
nen, Amassorrain ikastolaren laguntzarekin eta 
Gipuzkoako Mendi Federazioak babestuta. 

Ume mordo bat eduki genuen Añorgako ingu-
ruetan ibilbidea egiten. Mendi Elkarteko ban-
dera berria estreinatu genuen egun horretan.

Martxoaren 30 ean Etxalartik ibilbide zirkular 
bat egin genuen Azkua mendia eta Izkolegi 
mendiak igoaz.

Eta azkenik eta eguraldi nahiko kaxkarrarekin 
Gorbeiara egin dugu irteera bandera berriari 
argazkia ateratzera, bainan zegoen lainoare-
kin gurutzea ere ez zen ikusten.

Gainera urtero bezala federatu txartela egite-
ko kanpaina egin dugu abendu aldera. Men-
dira irteteko federatuta egotea inoiz baino 
beharrezkoa dela gogoratu arazteko aprobe-
txatzen dut.

Datorren kurtsorako irteera berriak eta jardue-
ra berriak egiteko asmoa dugu, bainan atala-
ren funtzionamendua partehartzailea bihurtzea 
izango da urrengo erronka. Beraz jendearen 
aportazioa eskertuko dugu.

Beste behin, herrialde katalanak bisitatu 
genituen iaz. Berriro ere Molins de Rei
-ra egin genuen bidaia, beraien erral-
doien 100. Urteurrena zela eta. Gure 

erraldoien bi bikoteekin joan ginen halako os-
pakizun berezira. Mintzatutako herriko kaleak 
trikitilari, txistulari eta dultzaineroez lagunduta 
paseatu genituen. 

Asteburu bikaina igaro genuen, non jada la-
runbatetik nabari zen izugarrizko giroa izango 
zela. Asteburuko lehen egun honetan, katalu-
niatik at etorritako konpartsekin kalejira txiki 
bat antolatu zen, herriko erraldoi txikien 25. 
Urteurrena ospatzeko asmoz, non gure kon-
partsak opari bat eman zien. 

Jada igandean, GRAN GEGANTADA deritzo-
na ospatu zen. Ikaragarrizko giroa bildu zen, 
batez ere bertan bildu ziren erraldoi konpar-
tsa kopurua ikusita. Antolakuntza bikaina eta 
deskriba ezina den giro konpartsero eta musi-
kala eman ziren. Herriko kale guztiak erraldoi 
konpartsez beterik eta bakoitza bere musikoen 
laguntzaz, giroari kolore berezi bat eman zio-
ten. 

Momentu bereziena agian udaletxeko plazara 
sartzea izan zen. Plaza jendez lepo zegoen 
eta bertara erraldoi bikote bakoitza banan 
bana sartzen joan zen. Gure erraldoiak pla-
zara sartzearekin batera, jendearen txalo eta 
berotasuna jasotzeko aukera izan genuen ber-
tan geundenak. 

Imanolek, gure konpartsako arduradun bezala, 
Miquel-i beren erraldoien mendeurrena ospa-
tzeko opari bat eman zion, bi konpartsa hauen 
elkarkidetzaren seinale ere bihurtzen den opa-
ria. 

Beste gauza batzuekin jarraiki, gure aktibita-
tea ez da geratzen. Beste urte batez ere, gure 
auzoan tradizio bihurtzen hasi den erraldoi to-
paketa antolatu genuen pasaden urteko feste-
tan. Aipatzekoak ere Martutenen eta Legazpira 
egin genituen irteerak ere, eta honekin gurekin 
lanean ari diren guztiei eskerrak eman nahi diz-
kiegu. Aurtengoan esker bereziak gurekin Mo-
lins de Rei-ra etorri zineten guztiei. Animoek ez 
dezatela hutsik egin. Aurrera goaz. 

akke akkeMENDIA ERRALDOI ETA BURUHANDIAK
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DANTZA
Dantzarien komunitatea saretzen eta gure nortasuna erakusten.

akkeDANTZA

KARMENGO AMAREN FESTAK

Añorgarentzat eta añorgatarrentzat hala di-
ren neurrian, Karmengo Amaren festak dira 
gure erreferentziako hitzordua. Orduan el-
kartzen gara gu ere, eta Añorga bereizten 
duten dantzak egiten ditugu: Ezpata-dantza 
eta Brokel-dantzaren zikloa, eguerdiko So-
ka-dantzaren ondoren. Dagoeneko, Etxepa-
re Euskal Institutuaren urteko tokian tokiko 
dantzen egutegian daude Añorgako Dan-
tzariek egiten ditugun tradizio luzeko dan-
tzok.

Horregatik etorriko dira 2014an euskal 
diasporako Gaztemundu programako ikas-
leak gure dantzak ikustera Karmengo Ama-
ren egunean. Eusko Jaurlaritzak urtero anto-
latzen duen programa da Gaztemundu, eta 
euskal diasporako irakasleak etortzen dira 
zuzeneko formazioa jasotzera. Programa-
ren barruan, beraz, Añorgan izango ditugu 
gure dantzak ezagutzen.

Ezpata-dantzaren eta Brokel-dantzaren zi-
kloaren barruan, aurten atea ireki diegu 
dantzari beteranoei. Gure helburua da 
Karmengo Amaren eguna izatea Arkaitzen 
aritutako dantzari-komunitatea elkartzeko 
eguna. Horretarako, urtean zehar zenbait 
entsegu antolatu ditugu, aspaldi ikasitakoak 
gogoratzeko, eta beharra izanez gero, zer-
bait berria ikasteko. Datorren urtean konta-
tuko dizkizuegu 2014ko Karmen Eguneko 
nondik norakoak. 

OLATU TALKA

Pixkanaka Donostian sustraitzen ari den 
jaialdia da Olatu Talka, Donostia 2016 
Europako Kultur Hiriburutzaren barruan hi-
ritarren artean indarra hartzen ari dena. 
Eguraldiak asko lagundu ez bazuen ere, 
Donostiako Eskola, Kresala, Gero Axular 
eta Goizaldi dantza-taldeekin batera hartu 
genuen parte maiatzaren 25eko dantza-lu-
zean. 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN 
URREZKO DOMINAK

Benito Lertxundiri Gipuzkoako Urrezko Domi-
na emateko ekitaldian hartu genuen parte, 
Donostian Gipuzkoa Foru Aldundiaren jau-
regi aurrean. Ekitaldi berezia guretzat, izan 
ere, Benitoren ibilbidearen hastapenean, 
70eko hamarkadako euskal kulturaren loral-
diaren garaian, elkarlanean aritu baitziren 
Arkaitzeko musikariak eta dantzariak, tar-
tean, oraindik ere Benitorekin, eta gurekin, 
diharduen Joxe Mari Irastorza. Horrez gain, 
urrezko bi plaka eman zizkien diputazioak: 
Gipuzkoako harrera-familiak elkartzen di-
tuen Beroa elkarteari, babesgabe dauden 
haurrei emandako laguntzagatik; eta Fran-
kismo garaiko Ordena Publikoaren Auzite-
giaren bortizkeria eta errepresioa jasan zu-
ten emakumeei.  

Joandako azken hamar urteetan, Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak bere ikur nagusia, Urrez-
ko Domina, banatu duenean, beti izan da 
Añorgako Dantzarien ordezkaritza. Oro 
har, bizpahiru dantzariko ordezkaritza iza-
ten zen, Ezpata-dantza dantzatzeko. Az-
ken hiruzpalau urtetan, ordea, Argia dan-
tzari taldearen zuzendaritzapean, eta Oier 
Araolaza dantzari eta ikertzaile eibartarrak 
koordinatuta, Gipuzkoa osoko dantzariak el-
kartzen gara, eta aurten aritu gara: Tolosa-
ko Udaberri, Añorgako Arkaitz, Andoaingo 
Urki, Elgoibarko Haritz, Debako Gure-Kai, 
Beasaingo Aurtzaka eta Eibarko Kezka dan-
tza taldeetako dantzariak, Eibarko Usartza 
Txistulari taldearen doinura.  

ASTE NAGUSIKO EMANALDIA

Gipuzkoako dantzen tradizio zabalean du-
gun funtzioaren barruan, ezinbestekoa iru-
ditzen zaigu Donostiako kaleetan erakustea 
gure dantzak. 2013ko Aste Nagusiaren 
amaierako asteburuan dantzatu genuen iaz. 
Alde Zaharreko kaleetatik ibili ginen ezpa-
ta-dantzarien tropelarekin, Santa Mariako 
atarian Ezpata-dantza egin ostean. Konstitu-
zio plazan sartuta, berriz ere Ezpata-dantza 
egin genuen. Ondoren, zubi nagusia egin-
da, Brokel-dantzaren zikloari ekin genion, 

eta dantzaldia amaitzeko, Soka-dantza egin 
genuen. Gisa horretan osatu genuen Gipuz-
koan historia eta tradizio luzeenak dantza
-sorta, añorgatarrek XX. mende hasieratik 
egiten duguna.

HAURRAK ETA GAZTEAK EMANALDIZ 
EMANALDI

Emanaldiz emanaldi aritu dira aurtengoan 
Añorgako Dantzarien gazte-taldeetako hau-
rrak, kurtsoaren hasieratik bertatik. 2013-
2014 kurtsoan zehar ondorengo herrietako 
dantzari-egunetan izan ziren:  Bera (irailaren 
21ean), Andoain (ekainaren 1ean), Lasarte 
(maiatzaren 25ean), Ordizia (maiatzaren 
18an), eta Donostia (ekainaren 28an).

Hainbat gauza ikasten dituzte egun horie-
tan dantzari txikienek: jendaurrean aritzen, 
taldeko lanean parte-hartzen, eta  beste he-
rrietako dantzariak ezagutzen dituzte baita 
ere. Euskal Herriko dantzari-sarea berritzeko 
ezinbestekoa da hori. 

Lerro hauen bitartez, dantzari txikiekin egin-
dako irteeratan eta, oro har, urte osoan 
izandako jarreragatik eta emandako lagun-
tza guztiagatik, eskerrak eman nahi dizkiegu 
dantzarien gurasoei. 

AÑORGAKO DANTZARI TXIKI EGUNA

Aurtengo apirilaren 12an egin genuen aur-
tengo Añorgako Dantzari Txiki Eguna. Prime-
ran atera zen guztia, eta gonbidatutzat izan 
genituen Andoaingo Urki, Lasarteko Erketz, 
eta Ordiziako Amets Bide taldeak.

Ohikoa izaten den moduan, Añorgako zen-
bait auzunetatik atera ziren dantzari txikiak 
Añorgako frontoi aldera, eta han egin ge-
nuen emanaldi nagusia. Azpimarratzekoa 
da Añorgako 23 haurrek dantzatu zutela Ez-
pata-dantza. Etorkizuna bermatzeko lan han-
dia eginda dugu beraz. Bejondeiela dantza-
riei, eta baita irakasleei ere!

Eguerdian talde guztiek elkarrekin bazkaldu 
zuten frontoian, eta arratsaldean egindako 
jolasekin amaitu zen egun eder bat. 

akkedantza
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ANTZERKIA
Urte ederra izan da antzerkiarentzat Añorgan, emanaldi 

mordo bat bizitzeko aukera izan baitugu.

akkeANTZERKIA

Urrian Lasarte-Usurbil-Añorga zirkuituan 
sartu ginen eta Euskal Herriko Antzer-
ki Zale Elkartearen laguntzarekin bi 
antzezlan zoragarriz gozatzeko auke-

ra izan genuen. Urrian Abarka taldeko “Biba 
Zorrixen Izurritie” obrak txundituta utzi gintuen 
eta handik hilabetera, bi emakumek bete zuten 
eszenatokia, lehenik Saioa Royok eta ondoren 
Miren Gaztañagak. 

Abenduan, euskararen eguneko ospakizunean 
Antiguoko Txikirekin barrez lehertu ginen. Mar-
txoan, Virginia Imaz gurean izateko pribile-
gioa izan genuen eta berriz ere, irribarre za-
bal batekin atera ginen Zinetik. Maiatzarekin 
batera, urtero bezala, Poltsiko Antzerkia iritsi 
zen eta “Euskararen espektakulue” aurkeztu zi-
gun Oihan Vegak.

Añorgako Antzerki Eskolari dagokionez, “Ri-
gor Mortis” antzezlana sortu eta interpreta-
tu zuten maiatzaren amaieran. Jada lau urte 
pasa dira eskola sortu zenetik eta aurten ere 
taldeak metamorfosi bat jasan du. Asier Sota-
ren gidaritzapean jarraitu dute eta bost izan 
dira eskolako partaideak. 

Urrian ariketak lantzen hasi ziren, ohi bezala, 
eta hor hasi ziren antzerki obra honen bereiz-
garriak izango ziren mugimenduak, jarrerak 
eta posturak barneratzen. Hortik aurrera, gai 
bat zehaztu zuen Asierrek: heriotza. Gai as-
tuna, iluna, tabua... Jakinminetik, umoretik eta 
bakoitzaren “harrikadatik” landu dute. “Ni hil-
tzen naizenian” kantatu ostean heriotzaren on-
dorengo bidaia bizitzen dituzte pertsonaiek, 
gero bizitzara itzuli eta elkarri kontatzen diete 
egia zein den jakin arte. Bakoitzari erritual bat 
egiten diote eta bakoitzak bidai ezberdin bat 
egiten du: ezereza, purgatorioa, infernua, ze-
rua... Eta sorpresaz sorpresa, komeriz komeri, 
lasai bizitzeko arrazoia aurkitzen dute. 

Lehen urtea izan da talde honek testua pape-
rean idatzia izan eta hori ikasi duena. Antzer-
kiaren kontzeptu itxi bat zenutenontzako harri-
garria izan daiteken arren, bost hauentzako 
aurtengo erronketako bat hori izan da. Aurre-
ko obrak ikusi dituzuenak ezin zineten horren-
beste harrituko, ikusi izan baitituzue oholtzarik 
gabe, munstro itxurarekin e.a. Ikusten duzuen 
bezala, urtetik urtera, metamorfosi ezberdin 
bat.

akkeBERTSO ESKOLA

BERTSO ESKOLA
Ostiral arratsaldero, 17:30etatik aurrera, Jolas Etxean elkartzen gara 

garagardo baten, infusio baten, kafe baten edo nahi dugunaren aurrean 
bertsotan egiteko, nahi dugunari buruz eta ahal dugun bezala oraingoz, 

noizbait nahi dugun bezala egitea posible ote den jakin asmoz.

Nola sortzen da bertso bat? Zer gerta-
tzen da bertsolariaren buru barruan 
bertso bat bota aurreko segundu 
horietan? Txirritaren bertso guztiak 

errepasatzen al ditu, Berriako iritzi artikulu 
guztiak, Klaudio Landaren eztabaida pro-
grametako argumentu guztiak, tabernan 
entzundako elkarrizketa guztiak? Edo, alde-
rantziz, berez sortzen da bertsoa maitasuna 
bezala, zientziak ere nekez azal dezakeen 
prozesu kimiko baten ondorioz? Guk ez di-
zugu erantzunik emango; gonbidapen bat, 
besterik ez: ostiral arratsaldero, 17:30etatik 
aurrera, Jolas Etxean elkartzen gara gara-
gardo baten, infusio baten, kafe baten edo 
nahi dugunaren aurrean bertsotan egiteko, 
nahi dugunari buruz eta ahal dugun bezala 
oraingoz, noizbait nahi dugun bezala egi-
tea posible ote den jakin asmoz. Aurten ere 
bertso-sortak kantatu ditugu zuen aurrean 
eta bertso-eskolan eserita kantatu ordez zu-

tik kantatzeko pausua eman dugu, bat-ba-
tean ez dela hain bat-batean ikasten jakin 
arren. Bertsolari Txapelketa Nagusian hara 
eta hona ibili gara gure bertso-gosea ase 
nahian, eta festetako bertso-saioko lehenen-
go ilaran eseriko gara apunteak hartzeko 
koadernoa eta boligrafoa eskuetan hartuta. 
Hamar bat lagun biltzen gara astea joan 
eta astea etorri, baina askoz gehiagorentzat 
dago lekua, edonorekin puntutan egiteko 
gogoz gaude eta, doinua laburregi geratzen 
bazaigu, erantsiko dizkiogu puntuak.

Akaso ez dugu galderen erantzunik aurkitu-
ko, baina jada lau urte bete dira bertso-es-
kolak bere bidea abiatu zuenetik. Ordutik 
kide batzuk utzi eta beste batzuk sartu izan 
dira, baina pixkana pixkana auzoan giroa 
sortzen ari garelakoan gaude eta, besterik 
ezean, parrandan elkarrekin aritzea bera 
bada nahiko �nal.
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AÑORGA 2.0.

Bada denbora puska bat jendeak 
Añorgari buruzko informazioa biltze-
ko webgune bat aldarrikatzen zuene-
tik, eta behar horri erantzuteko sortu 
genuen iazko azaroan 25 GELTOKIA. 
Geroztik igaro dira 8 hilabete, eta une 
aproposa da hau orain artekoaren 
balantze bat egiteko.  

Hasiera batean, Unai Gaztelumendi eta Kepa 
Matxain hasi ginen webgunean eta sare sozia-
letan albisteak argitaratzen, eta, apurka, lan 
taldea handitu egin da, Asier Aizpurua eta Mi-
kel Roman gehitu ondoren. Ekimenak hasieratik 
eduki zuen harrera aparta sare sozialetan, eta 
añorgatarrek gure berriak jarraitzen zituztela 
ikusi genuen. Egun, albiste soilak argitaratzeaz 
gain, auzoko gertakari garrantzitsuenei buruzko 
bideo erreportaje laburrak ere argitaratzen ditu-
gu, dela Txantxangorri ekimena, dela Dantzari 
Txiki Eguna, dela Zerbeza eta Patatak... 

Lau arlotan egin nahi dugu lan, batez ere: bate-
tik, Añorgako albisteak denon eskura jarri nahi 
ditugu; bestetik, Añorgako eragileen arteko el-

karlana sustatu nahi dugu; hirugarrenik, auzo-
tarrek zeresana dutela sinesten dugunez, blog 
komunitate iraunkor bat sortu nahi dugu; eta, 
azkenik, euskara bultzatu nahi dugu, atariaren 
hizkuntza bakarra hura denez gero. 

Irudipena genuen Añorgan ekimen pila bat an-
tolatzen zirela eta askotan auzotarrek ez zeu-
katela horien berri, eta hortaz, ez zutela horie-
tan parte hartzen. Informazioaren garaian bizi 
garen honetan, lezioa ondo ikasi dugu: zerbait 
egitea bezain garrantzitsua da zerbait egin du-
zula kontatzea, eta horretan ahalegintzen gara 
gu: Añorgan antolatzen diren ekimenei plaza 
bat ematen. Soilik era horretara konturatuko 
gara auzoan egiten denaren osotasunaz. Bes-
tela, eragile bakoitza bere kabuz arituko da 
gauzak antolatzen, elkarren arteko koordinazio 
handirik gabe. 

Are gehiago, Añorgan egiten diren ekintza guz-
tietatik gutxi batzuek soilik lortzen dute kanpoan 
oihartzuna, gehienak kirol arloarekin lotuta-
koak. Horrek perspektiba distortsionatzen digu, 
Añorgan kirola beste ezer egiten ez dela eman 
lezake. Kontziente gara sektore batzuetan ikus-

pegi hori dagoela oraindik ere. 25 GELTOKIA, 
zentzu horretan, saiatzen da auzoko ekintzen 
aniztasuna erakusten, eta, kirolaz harago, ha-
maika ekintza antolatzen direla ezagutzera 
ematen. 

Añorgatik kanpo ere egin ditugun hainbat lan. 
Esaterako, ekainaren 8an Gure Esku Dago di-
namikak antolatutako Giza Katearen berri ema-
teko elkartu ginen hainbat herri komunikabide, 
gu tartean. Egun hartan, Uharte-Arakil inguruan 
gertatzen zenaren berri eman genuen guk, eta 
egindako elkarrizketak Hamaika Telebistan emi-
titu zituzten iluntzean. Benetan egun gogoanga-
rri izan zen hura.

Webguneaz eta ikus-entzunezkoez gain, egin 
ditugu hainbat proiektu. Urrutira joan gabe, 
esku artean duzuen urtekari hau 25 geltokiko 
lan taldeak eta beste lagun batzuek koordinatu 
dute. Baina horrez gain, buruan daukagu Gaz-
tetxearen 25. urteurrenari buruzko dokumentala 
egitea laster, eta baita beste hainbat lan ere. 
Hori guztia, noski, webguneko lana egiten du-
gun aldi berean. Badakigu ez dela erraza izan-
go. 

Iruditzen zaigu inoiz baino biziago dagoela 
Añorga, inoiz baino ekimen gehiago egiten di-
rela, auzotarrak inoiz baino parte hartzaileago 
dabiltzala azkenaldian. Aparraldi bat bizitzen 
ari gara. Eta iruditzen zaigu auzotarrek bada-

kitela hori, konturatzen direla horretaz. Beraz, 
pentsatu nahi dugu zerbait ongi egin dugula, 
eta jendeari jakinarazi diogula Añorga oso 
gune aktiboa dela. Horretan segi nahi genuke.

Aurrera begira, bi erronka nagusi ditugu: lehe-
nik, ezinbestekoa dugu behar ditugun azpiegi-
turak ahalik eta azkarren eskuratzea. Antxon 
Ayestaran kultur etxean lokal berria eraikitzen 
hasi ginen auzolanean, eta epe motzean amai-
tu nahi genuke, behar ditugun baliabide guztiak 
bertan edukitzeko. Lokala edukitzeak gure lan 
moduan eragingo du, hoberantz, ez daukagu 
dudarik. Ez da gauza bera bakoitza bere etxe-
tik lanean aritzea eta lan talde osoak batzeko 
gune bat edukitzea. Era berean, bazkide kan-
paina jarriko dugu martxan festetan, eta auzota-
rrek guri laguntzeko aukera izango dute urtean 
diru laguntza txiki bat emanda. Behar dugun 
materiala erosteko baliatuko dugu diru hori (or-
denagailuak, bideo kamerak, ahots grabagai-
luak...). 

Bigarren erronka, berriz, lan taldea handitzea 
dugu. Lau lagunentzat lan karga handia da 
egunero webgunea berritzea eta astero erre-
portajea grabatu eta editatzea. Azken aldian, 
denera ezin ailegatu ibili gara, eta ez genuke 
horrela segitzerik nahi. Hortaz, dei egiten diegu 
ikus-entzunezkoen eta kazetaritzaren munduan 
interesa duten auzotar guztiei taldera batu dai-
tezen. 

eragileak eragileak25 geltokia 25 geltokia
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Txuspi,
gure urtekaria

Añorgatarrok gogoz eta jakin minez 
jasotzen dugu urtero geure “Añorga 
” auzoan, urtean zehar izan diren 
gora beherak jakiteko: kirolak, kul-
turak eta politikak, denak du bere 
lekua...

Amassorrain ikastolan ere badugu gure urte-
karia: “Txuspi” aldizkaria, eta honek ere izu-
garrizko arrakasta du bai ikasle, bai irakasle 
eta baita gurasoen artean ere. Bertan islatzen 
baitira ikasturtean zehar eskolan eta estola in-
guruko pasarteak.  

“Txuspi” guztiak jasota ditugu gure ikastetxe-
ko liburutegian eta ikasleek sarritan hartzen 
dituzte esku artean bere burua txikitan nola 
ziren ikusteko edo beraiek egindako lantxoak 
berrikusteko.

“Txuspi” urtekaria 1.996. urteko abenduaren 
20ean jaio zen. Ikastolako 6. mailako neska
-mutilek sortu zuten eta jada 18. urtea aurten 
bete du!!

Bakarne tutore zutela eta Izadi Arizmendi, 
Imanol Artola, Ander Bengoetxea, Anne Ben-
goetxea Joseba Garcia, Amaia Guijarro, 
Asier Intxusta, Peio Lamarka, Ioar Larrañaga, 
Asier Mercader,Igor Orokieta, Beñat Pagoa-
ga,Leire Roca,Iban Ugarte, Anur Urkola eta 
Iker Urmeneta ikasle zirela gauzatu zen es-
treinekoz aldizkaria. Ilusio handiz eta gaur 
egungo teknologiarik gabe lehenengo alea 
atera zuten. Bertan ikastolako eta auzoko 
gora beherak idatzi eta “pegatu” zituzten. 
Elkarrizketa, txiste bertso eta horoskopo xe-
lebre batekin sortu zuten eta ondoren foto-
kopiak atera zituzten bakoitzarentzat berea 
izateko.

Urtez urte gure “Txuspi” handitzen, hobetzen 
eta sendotzen joan da. Gabonen inguruan, 
6,. mailako ikasleek gogoz egiten zuten lan 
bat izaten zen. Poliki-poliki aldaketak egin 
dira: Gabonetatik ikasturte amaierara pasa 
zen aldizkariaren publikatzea gure ikasturtea-
rekin lotzeko. Pixkanaka eskolako ikasle guz-
tiak parte hartzen joan ziren aldizkarian, bere 
ekarpen txikiak eginez eta eskolako partaide 
guztiei banatuz. Teknologia berrien laguntzaz 
itxura, kolorea eta formatoak aldatzen joan 

gara baina, funtsean, berdin jarraitzen du. 
18 urte hauetan auzotar gehienak pasa dira 
baina beti sortzen dira berriak.     

Aurtengo “Txuspi” benetan elagantia egin 
dute gure gaztetxoek eta Anak: Añorgako 
auzo zaharrari buruzko erreportaia, minbi-
zia gainditu duen pertsona bati elkarrizketa 
hunkigarria………eta, noski! Errezeta, hizki 
salda eta hierogli�koak ere badaude baina, 
kontxo! horoskopo xelebrea faltan bota dut!

eragileak eragileakAmassorrain ikastola amassorrain ikastola
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Añorga berdea ala 
grisa nahi dugu?

Ingurumenaren lotura duten garraio 
eta hondakinen gaiak jorratzen dira 
ondorengo lerroetan. Añorgatarrok ere 
autoaren erabilera handiegia egiten 
dugu nahiz eta beste aukera batzuk 
eskura eduki. Hondakinen gaiarekin 
aldaketa unean gaude eta aprobetxa-
tu beharra daukagu gure ohiturak ere 
aldatuz ingurumenari halako kalterik 
ez egiteko. 

Gure auzoak beti izan du gris samar izatea-
ren fama, batez Rezolako porlan hautsaren 
ondorioz. Auzoko fabrika nagusia eta ho-
nek sortzen dituen arazoak hor egonik ere 
(CO2, hauts eta abarren isurketak), oraingo 
honetan ingurumenak dituen beste hainbat 
ataletatik bi aukeratuko ditugu, biak hurbi-
lekoak, bietan herritarron jarrerak eragin 
handia izan dezakeena: garraioa eta hon-
dakinak.

Garraioari dagokionez gehienok autoari erabat 
lotuta bizi garela aitortu beharra daukagu: au-
toa lanerako, autoa aisialdirako, autoa eroske-
tetarako, autoa edozertarako. Denerako autoa 
erabiltzeak, pertsona heldu gehienok auto bana 
edukitzeak berarekin dakartza tra�ko arazoak, 
aparkaleku eskasia, lurralde guztia errepidez be-
tetzea eta larriena izan daitekeena: planetaren 
beroketa globala. Baina gutako bakoitza gara 
autoaren erabiltzaile, hori bai, auto-fabrikatzaile 
eta momentuan momentuko gobernuek bultzatu-
ta.

Añorgari dagokionez, ezaguna da urteetan 
zehar tra�koak sortu dizkigun arazoak, eta ezin 
ahaztu istripuz auzoan hil diren añorgatar eta 
kanpotarrak. Zorionez neurri batean konpondu 
da tra�koa beste errepide batetik bideratuta. Bai-
na orain aparkatzeko arazoak dira nagusi; Añor-
ga Txikin bertako biztanleen autoak, ikastolako 
langile eta gurasoenak, kanpotik etorri eta Topoa 
hartzeko aparkatzen dutenak... ezin kabitu de-

nak. Añorgan berriz partiduak edo entrenamen-
duak direla, hiletaren bat dela, jaiak, askotan 
aparkatzeko arazo larriak izaten dira. 

Hau guztia garraio publikoz eta bizikleta/oi-
nezko bidez nahiko ondo komunikatuta dagoen 
auzo batean gertatzen da. Egia da hobetu dai-
tekeela guztia (maiztasuna, azkartasuna, gerale-
kuak, lotura berriak...) eta hori eskatu behar du-
gula, baina azken urte hauetan aurrerako pauso 
nabariak eman direla ukaezina da. Errepasa 
ditzagun momentuz dauzkagun lotura zuzenak: 
Autobusez Antigua eta Donostia Erdialdearekin 
20 minuturo. Trenez Lasarte, Amara, Errenteria, 
Irun 15 edo 30 minuturo.Trenez Usurbil, Orio, 
Zarautz, Zumaia  30 minutu edo orduro. Autobu-
sez Hernani, Urnieta, Andoain 30 minuturo. Eta 
autobusez Lasarte, Andoain, Villabona, Tolosa 
15 edo 30minuturo.

Bizikleta eta oinezko bideak auzoaren zati des-
berdinak eta hauek Donostiarekin komunikatzen 
baditu ere, Lasarte/Usurbil eta Hernanirekin lotu-
rarik ez dago eta lehenbailehen egiteko eskae-
ran ados egongo ginateke denok. 

Baina daukagun hau guztia erabili egin behar 
da eta gure ustez hortxe dago koska; kotxeari 
itsatsita bizi garenoi zaila egiten zaigu bestela-
ko garraio mota bat hartzea, nahiz eta gero as-
kotan maldizioka aritu ataskuak, aparkatu ezina 
edo honen prezioa direla eta. Gainera, kontuan 
izan behar da garraio publikoaren erabilera eta 
honen kalitatea erabat lotuta daudela, alferrika-
koa baita erabiliko ez den autobusa jartzea.

Beraz, ahaztu dezagun pixkanaka autoa, eta 
erabili dezagun gehiago garraio publikoa, ibil 
gaitezen bizikletan edo oinez; ingurumenak, 
gure osasunak eta poltsikoak ere eskertuko digu-
tela ziur izan.

Hondakinen gaiari dagokiolarik, orain urte ba-
tzuk Zubietan erraustegia egin behar zutela za-
baldu zenetik, hasieran inguru hurbilenean eta 
ondoren Gipuzkoa osoan, puri-purian dagoen 
eztabaida da. Momentu honetan ziurta badeza-
kegu ere erraustegia ez dela egingo, arazoa ez 
da honekin konpontzen, beharrezkoa da ahalik 
eta hondakin gutxien sortzea eta sortzen dena 
ahal den mailan birziklatzea, honela errefus kan-

titatea ia zero izatera ailegatu arte, Europako le-
gediak agintzen duen moduan. 

Gipuzkoako herri askok pauso garrantzitsuak 
eman dituzte jadanik, sistema desberdinak erabi-
liz lortu dute helburua maila handi batean, baina 
Donostia, eta honen barruan Añorga, atzeratu 
xamar gabiltza.  Hilabete hauetan Udala auzoe-
tan materia organikoarentzat borondatezko era-
bilera izango duen edukiontzi marroia jartzen ari 
da. Sistema honek Amaran, Grosen eta Gipuz-
koako beste hainbat herritan emaitza kaxkarrak 
eman dituela ikusi da, jende gutxik parte hartzen 
baitu, baina hauxe izan da Udalaren erabakia. 
Sistemaren gabeziak salatzearekin batera, añor-
gatarrak materia organikoa berezita ateratzera 
animatu nahi ditugu, horretarako eman beha-
rreko pausuak emanez, bakoitzak egiten dugun 
apurra bai ingurumenarentzat eta bai ekonomia-
rentzat onuragarri izango baita. 

Baina aukera bakarra ez da edukiontzi marroia-
rena; Añorgak konposta egiteko aukera handiak 
eskaintzen ditu, asko baikara gure baratza edo 
lur-saila daukagun auzotarrak. Kasu hauetan 
Udalari konpostatzeko ontzia eska diezaiokegu 
eta bertan etxeko hondakin organiko guztia lu-
rrarentzat ongarri merke eta on bihurtuko dugu. 
Geure lur-saila ez dugunok berriz auzokonpos-
ta egiteko aukera daukagu, hau da, auzotar 
talde batek eremu publiko edo pribatu batean 
konpostagune bat jartzen du eta bertara erama-
ten dute guztiek etxeetako materia organikoa. 
Sistema honetako esperientzia hurbila Añorga 
Txikin daukagu; auzoko hogei familiak urtebete 
baino gehiago daramate beraien janari honda-
kinak konpostagunean tratatzen, emaitza oso 
onak lortuaz. Hainbat bisita jaso dituzte inguruko 
auzo eta herrietatik eta hemendik zorionak ema-
tea tokatzen zaigu. Badago Cincuentenario eta 
Karmengo Amako biztanleentzat beste konposta-
gune bat egiteko asmoa Udalaren laguntzarekin 
eta espero dugu epe laburrean martxan jarri ahal 
izatea.

Ezin da ahaztu, denboran aurrerago edukiontzi 
marroiaren erabiltzaileek eta konposta egiten du-
tenek hobariak izango dituztela zabor tasetan. 
Ikusten da gure esfortzu txiki batek, ohitura alda-
keta batek, merezi duela, onurak bakarrik ekarri-
ko dizkigula handik eta hemendik.

eragileak eragileakañorga bizirik añorga bizirik
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Museum Cementos 
Rezola euskeraren 

erabileragatik saritua

Amaia Llorente eta Juan Luis Que-
rejetak Zilarrezko Bikain Saria jaso 
zuten Añorgako Museum Cemento 
Rezolaren Izenean. 

Museum Cemento Rezola, 2013-ko aben-
duaren 17-an Bikain-Zilarra ziurtagiriare-
kin saritua izan zen. Ziurtagiri hau Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika 
eta Kultura Sailak luzatzen du eta  enpre-
sa nahiz erakunde batean kalitatezko eus-
kararen presentzia, erabilera eta kudeake-
ta egiaztatzen ditu. Ziurtagiriak batez ere 
enpresan egiten den euskararen eta euskal 
kulturaren erabilera eta hedapena aintzat 
hartzen ditu.

Ziurtagiriak Iñigo Urkullu lehendakariak bana-
tu zituen EITB-k Bilbon duen egoitzan. Saria 
FYM-eko Kalitate eta Ingumen departamentua-
ren buru den Juan Luis Querejetak eta Museo-
ko kudeaketa arduraduna den Amaia Llorentek 
jaso zuten.

Guztira 36 enpresek jaso zuten Ziurtagiri hau: 
9 enpresek Bikain-Urrea jaso zuten, 16 enpre-
sek Bikain-Zilarra eta gainontzeko 11 enpresek 
Bikain-beltza. Kanpo ebaluaketa Bikain Ebalua-
tzaileen Klubeko 113 kideek egin zuten. 

Ekitaldian, Lehendakariarekin batera, Cristina 
Uriarte sailburuak,  Patxi Baztarrika sailburuor-
deak eta Confebaskeko heziketa zuzendaria 
den Asier Aloriak parte hartu zuten.

eragileak eragileakCementos rezola cementos rezola
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Festetarako Bakailaoa 
Añorga erara

Urteak joan urteak etorri, beste behin 
antolatu ditu Errekalde Gastronomi 
Elkarteak barrikotea eta mus txapel-
ketak 

Kaixo guztioi:

Hemen gaituzue aurten ere Errekaldeko Elkar-
teko kideak añorgatar guztiei gure ekintzen be-
rri emateko asmoz.

Hasteko, urteroko barrikotea ospatu genuen 
neguan, sagardoak ederki lagundu zigularik 
kaleko hotza berotzen, eta beti bezala, seku-
lako giroa sortu zen.

Udaberriak urteurren ozpakizuna ekarri zigun 
eta bertan banatu ziren bakarkako eta bina-
kako mus txapelketen txapelak; ZORIONAK 
txapeldunei. Ezin ahaztu urteurreneko bazka-
ri ezin hobea prestatzen lagundu zigun Jokin 
Otamendi, eskerrik asko lagun guztion sabelak 
gozatzeagatik.

Azken agurra eman aurretik, esan gure elkar-
teko kide izan nahi baduzue lekua badagoela 
eta hartara gure sukalde paregabean Koti Es-
naolak eman digun “Bakailoa Añorga erara” 
errezeta goxoa presta zenezaketela etxeko 
zein lagunentzat.

ONGI PASA FESTAK!

OSAGAIAK

-3 patata haundi 
-Tipula bat 
-Baratxuri hortz bat 
-Kilo bat bakailu xehetu gatzgabetua 
-Labean erretako 3 piper gorri 
-Rallatutako idiazabal gazta

BEXAMELA 
-Litro erdi esne oso 
-4 goilarakada irin 
-100gr gurin

PRESTAKETA

Labe bandeja batean lehenik panadera erara 
moztu eta frijitutako patatak jarri.

Tipula eta baratxuria bakailuarekin kon�tatu 
eta gainetik jarri. Piperrak berriz tiratan moz-
tuak bakailuaren gainean jarri eta gazta gehi-
tu. Bukatzeko bexamelarekin dena estali eta 
gainetik gazta gehiago gehitu. Labean grati-
natu eta jateko prest dago jada.

ON EGIN

eragileak eragileakerrekalde gastronomia elkartea errekalde gastronomia elkartea
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Ni naiz, zu zara,
gu AGA

Heldu zen iraila eta udako ohiko 
atsedenaren ondotik Añorgako Gaz-
te Asanbladan ere ikasturtea gogotsu 
hartu genuen. Atzera begira jarri eta 
iragan ikasturtea nolakoa izan zen 
baloratzeari ekin genion. Iritzia bat 
eta bakarra: gogoa badugu, baina, 
lanak fruituak eman ditzan hobeto an-
tolatu behar gara.

Balorazio honetatik jaio zen añorgako gazte 
mugimenduaren inguruan hausnartzeko beha-
rra eta horrela heldu genion añorgako ahalik 
eta gazte gehienekin batera “Gazteon Ametse-
tako Añorga” eztabaida prozesuari. Eztabaida 
prozesua dinamizatuko zuen bolondres talde 
baten gidaritzapean 3 saiotan banatutako ez-
tabaida eman genuen. Añorgako Gazte Asan-
blada eta Añorgako Gaztetxea bereizi genituen 
batetik, lehena añorgako gazte problematikari 
erantzungo dion gazte talde anitza litzateke 

eta bigarrena berriz, gaur egungo koiunturan 
behintzat, Añorgako Gazte Asanbladak kudea-
tuko duen, baina, añorgako gazte eta eragile 
guztiona den eta guztion erabilerarako dagoen 
herri espazioa.

Bi subjektuen bereizketa eginda gazte asanbla-
daren antolaketa hobetzea zen helburu eta hala 
egin genuen. Hiru taldetan bereizi genuen an-
tolaketa eta “ardura iraunkorrek”, “ekintza pun-
tualek” eta “proiektuek” gazte asanbladari epe 
ertainean egonkortasuna emateaz gain epe la-
burrean ere emaitzak izan ditu.

Proiektuei dagokionez, Txantxangorri egonkor-
tu egin da eta bigarren urteurrenaren ondotik, 
lehen haurrak biltzeko genuen zailtasuna gain-
dituta gu bildu ezina da maiz oztopo. Baina, 
lortu dugu aurrera ateratzea eta egia esan haur 
eta gurasoekin egindako harremanak eta batez 
ere hilean behin haurrekin larunbat arratsaldeta-
ko gozamenak merezi du.

Moxorka matazak ere erantzun aparta du eta 
hilero, gazteok ez ezik, belaunaldi desberdi-
netako añorgatarrak gaztetxean bildu ohi gara 
puntua egin, josi edota kakorratz lanak egiten 
ikasiz, guk gure arropak egiteko.

Gu gure arropak egiten hasteaz gain auto 
ekoizpen kontzeptuan sakonduz,  logika honi 
erantzuten dion bigarren proiektua ere abiatu 
dugu . Garagardoa egiteari ere ekin diogu aur-
tengoan. Tartalo etxeko garagardoa da aurten-
go beste berrikuntzetako bat eta aipatu gazte 
eta ez hain gazte, añorgatar askori ilusio bere-
zia egin dion proiektua izan dela. Ekoizpena 
egokitu eta gaztetxean beti Tartalo dastatzeko 
aukera izatea du erronka proiektu honek. Pixka-
naka, lortuko dugu!

Kandidoren ostiralak zine foruma hilean behin 
eta  “€zikin bat”, añorgako gaztetxean euro 
baten truke hilero musika eskaintza bat egotea 
lortu duen proiektua izan dira aurtengo jardu-
naren beste bi hanka. Batzuetan zinea ardatz 
hartuta eta besteetan musikaren doinuen baitan 
herriari zuzendutako eskaintza disfrutatuz ha-
maika aldiz bildu gara aisialdian ondo pasa 
eta disfrutatzeko.

Proiektuen logikatik kanpo, ekintza puntual be-
zala ere, hamaika ekimen burutu ditugu aurten. 
Batzuk egutegiaren arabera antolatutakoak, 
hala San Tomasak, nola Euskal Preso eta Ihesla-
rien alde San Juan bezperako azken igandean 
egin ohi dugun erromeria , San Juan bezperako 
sua… eta beste batzuk berriz, ekimen puntualen 
barruan, egin  nahi izan ditugulako egin ditugu-

netan aipagarri bizikletak konpontzeko tailerra 
edota Koktel gaua.

Bestalde, harremanak sendotu ditugu Añorga-
ko eragile ezberdinekin, batez ere AKKE-rekin 
eta Ernai Añorgarekin, elkarri lagunduz pasa 
dugu urtea. Beste eragileekin ere harremanetan 
jarraitu dugu elkarrekin ekintza ezberdinak au-
rrera ateratzen, adibidez jubilatuekin, 25gelto-
kiarekin, Sorturekin... Gogo handiz egin dugu 
eta harreman hauetan sakontzea eta berriak 
sortzea gustatuko litzaiguke. 

Añorgatarrekin ere harremana gero eta hobea 
da;  gero eta jende gehiagok jakin du kobazu-
lo horren amaieran txoko goxo bat dagoela. 
Eta ezin aipatu gabe utzi gazte asanbladan 
aritzen garenon artean sortu ditugun loturak. 
Gazte asanblada gazte guztiontzako tokia bai-
ta hazteko, ikasteko, ondo pasatzeko, adieraz-
teko, jolasteko... Hogeita hamar gaztek parte 
hartzen eta disfrutatzen dugu eta benetan abe-
rasgarria da pertsonalki eta kolektiboki. Imaji-
natzen duzu zer izango litzakeen zu ere elkartu-
ko bazina? Gazteok gure beharrei erantzuten, 
gure baliabideak erabiltzen, elkarrekin ikasten, 
añorgari duguna eskaintzen...

Gazte, gure ametsetako añorga lortzeko bidea 
egiten ari gara eta zu ere beharrezko zara, be-
raz, badakizu, zure zain gaude; barre egiteko, 
añorgari barruan duguna emateko, gazteon 
arazoak konpontzeko, lagunak egiteko, disfru-
tatzeko…! 

Zatoz!

eragileak eragileakgazte asanblada gazte asanblada
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Ttarraka ttarraka

Aurten 5000 argazki jaso ditugun 
arren auzotarren aportazioa ezin-
bestekoa da Añorgaren historia 
bizirik manten daden eta auzoaren 
historiaren artxiboa eraikitzen ja-
rraitu dezagun. 

Ttarraka ttarraka beste bost mila argazki ingu-
ru bilduak ditugu azken urtean, pixkanakako 
lan amaigabearen ondorioz. Bilketa helburu-
tan, beraz, txukun osatu dugu urtea. Hala eta 
guztiz ere, horrek ez du esan nahi gehiago 
jasotzeko prest ez gaudenik. Urtean zehar gu-
regana etorri diren lagun horiei euren argaz-
kiak eskainiz, berriro ere gure eskerrik beroe-
na adierazi nahi diegu. Aldi berean, horien 
jokabidea eredu bilakatzea nahiko genuke 
jendeak oraindik auzoan barrena ganbara 
eta hainbat traste artean ezkutuan dituen ar-
gazki eta irudi horiek argitara eman ditzan. 
Beti ibiltzen gara kanpokoek egindako lana 

goraipatzen. Aurten, aipamen berezia egin 
nahiko genieke gure artean hain lan dotorea 
eta itxurosoa burutzen ari diren bi lagunei, 
hau da, Josema Mendiola eta Jon Mikel Ze-
larain. Goizetan egunero hortxe aritzen dira 
gure egoitzen ttarraka ttarraka lanean elka-
rrekin.

Baliteke urtero antzeko kontuekin ibiltzea 
baina guretzat ezinbestekoa da zuen lagun-
tza. Pentsa milaka argazki horietan ageri di-
ren añorgatar asko jada ez daudela gure 
artean eta horien inguruko berriak biltzea 
irudi bakoitzari atxikitutako �txan ezartzea-
rren oso lana neketsua gertatzen da hainbat 
kasutan. Zuen familiako aiton-amonen aspal-
diko argazki zaharrak ikusterakoan, zer etor-
tzen zaizue burura? Ba al dakizue non jaio 
ziren? Eta nolakoa izan zen euren bizitza? 
Zoritxarrez, halako kontuak denboraren po-
derioz galdu egiten dira.

Bildutakoaren zabalkuntzari dagokionean, fes-
tetarako argitaratutako udako urtekaria nabar-
mentzekoa da. Joan den urtean Añorga Txiki 
auzuneari dedikatua izan zen eta aurrekoetan 
bezala, harrera ona izan zuen auzotarren ar-
tean eta ibilbidean zentzu berean jarraitzeko 
seinale da hori.

Gainerakoan, Donostian antolatutako Olatu 
Talka-ren egitarauarekin bat egin eta Añorga 
Txiki, Añorga, Arzak enea eta Errekalden ar-
gazki erakusketak jarri genituen uda partean. 
Jolas Etxean jarri ohi dugun aldiko erakusketak 
bi izan ditugu azken urtean, futbolari dedikatu-
takoa (bigarrena, iazkoaren aurrenekoaren on-
doren) bata eta pilotari dedikatutakoa bestea .

Interneten “www.gorga.eu” helbideko gure 
orria da, bestetik, aipagarri. Bertan “Añor-
ga Escolar” urtekariaren ale guztiak jarri di-
tugu erakusgai pdf formatuan. Gure asmoa 
da aurten webgunea berritzea. Dakizuenez, 

argazkiez gain Ganuzatarrek pelikulak ere 
grabatu zituzten eta horiek bideo formatura 
pasa ostean ikusgai dituzue Youtuben Gorga 
Mintegiak duen kanalean. Bideoak egokitzea 
batzutan ez da lana erraza izaten, baina po-
liki poliki bideo gehiago jarriko ditugu. Ho-
rietako asko txuri beltzean daude eta duela 
hainbat urtetako festak nola egiten ziren Añor-
gan erakusten digute. Horrekin lotuta, lehe-
nengo kontaktua izan genuen “25geltokia.
info” webguneko lagunekin. Zoritxarrez gure 
partetik ez dugu elkarlanerako bide hori jorra-
tu (irudi zein bideoen bitartez) baina datorren 
urteko helburuetako bat  harreman hori indar-
tzea litzateke.

Uda honetarako martxan dugu urtekaria, aur-
tengoan Errekalderi dedikatua. Aurreragoko 
hasiak gara, beste bi erakusketa buruan di-
tugula, argazki bilaketa eta hautaketan. Eta 
zuen laguntzarekin aurrera segituko dugu 
Añorgako historia galdu ez dadin.

eragileak eragileakgorga gorga
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Gure Kabia, inoiz 
baino biziago

Un año repleto de actividades pa-
rece ser la receta para mantenerse 
siempre joven. Gure Kabia, con 
pequeños cambios y arreglos está 
más viva que nunca. 

Una vez más los mayores del barrio, invi-
tados por la revista Añorga nos asomamos 
para dar a conocer las distintas actividades 
que hemos llevado a cabo este año.

Como siendo habitual y tratando de realizar 
un repaso de forma más o menos cronológica 
comenzaremos con la fecha muy importante 
para nosotros como es el día del jubilado 
que se celebro el 7 de Julio. Empezamos 
con una misa por todos los socios fallecidos 
durante el transcurso del año, seguidamente 
el coro ofreció un pequeño concierto, hubo 
asamblea general ordinaria y comida de her-
mandad en el local de cultura Antxon Ayes-
taran. A los postres fueron reconocidos con 

una placa todos los socios que en el 2013 
cumplían ochenta años y se les dio un pe-
queño obsequio a los de ochenta y cinco. La 
comida fue amenizada por el acordeonista 
Martin, seguidamente el grupo Arkaitz nos 
deleitó con una extraordinaria actuación y 
seguidamente celebramos la “Kantu-Gira”.

En el apartado hemos visitado varios museos 
y exposiciones, como la de los coches Rolls-
Royce en Güeñes, la Capilla de la Soledad 
en Azpeitia, La Catedral en Calahorra y las 
dos Catedrales en Gasteiz.Como siempre 
también hemos sido invitados por el Museum 
Cementos Rezola a todas las innaguraciones 
de las exposiciones que se han expuesto.

También realizamos excursiones como a Bal-
maseda, Azpeitia, Montecillo (Milagro) y 
Gasteiz y las salinas de Añana. En el apar-
tado de viajes nos trasladamos a Bretaña y 
Saint Michel y por último a Extremadura.

También hemos participado en varios cam-
peonatos, como el de marmitako y juegos 
en Alza, donde la pareja formada por Cons-
tan Rodriguez y José Fabrique fue semi�nalis-
ta a la escoba.

El coro sigue con sus ensayos durante todas 
las semanas y actuaciones en pequeños con-
ciertos en Añorga, visitando centros de ma-
yores y acompañando a todos los primeros 
aniversarios durante la misa.

Como consecuencia de la buena relación 
que existe entre jubilados y la juventud de 
Añorga se ha realizado distintas activida-
des conjuntamente. En el Festival Sorpresa 
que todos los años se celebra contaron con 
nuestra colaboración, concediéndonos el 
Oscar de coro mejor del barrio. Además he-
mos realizado para Añorga Kultur eta Kirol 
Elkartea y la sección de Montaña banderas 
e ikurriñas.

Por otro lado alrededor de veinticinco perso-
nas asistimos como público al programa de 
Euskal Telebista Airean.

Tanto el día de santo Tomas como la víspera de 
Reyes ofrecímos bocadillos de txistorra, caldo y 
una consumición a todo aquél que se acerca a 
Gure Kabia. La víspera de Reyes ofrecimos una 
merienda a los participantes de la cabalgata, 
obteniendo nosotros como recompensa un re-
galo.

Hay varias novedades dentro de Gure Kabia. 
Primero se ha saneado el local que está detrás 
del mostrador y el almacén debido a que ha-
bía mucha humedad, también se ha tenido que 
sustituir los aparatos de calefacción y aire acon-
dicionado debido a que se averiaron. Pero lo 
más destacado es el relevo del personal. Jaime 
Rodriguez, con la estima colaboración de su 
esposa Mª Carmen, ha dejado de regenetar 
la barra siendo ocupado su lugar por Arturo 
Celarain y su esposa Delli. Este cambio se hizo 
el día de Santo Tomas, celebrándolo con los 
entrantes y salientes. En esta comida a Jaime y 
su esposa se les hizo un pequeño obsequio por 
el buen servicio que nos habían  ofrecido.

FESTA ZORIONTSUAK IGARO DITZAZUELA 
GURE KABIA-REN PARTETIK!!!. 

eragileak eragileakgure kabia gure kabia
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Museoan
ekintza berriak

Museoa, zementu industriari buruz-
ko ezagutza handitzeko helburuz 
jaio zen baina baita ere, Cementos 
Rezolako langileek eta noski auzo-
tarrek, Añorgatarrek, euren historia 
kontatzeko lekua da, egungo ekintza 
kulturaletan modu aktiboan parte 
hartzeko lekua eta etorkizuna ma-
rrazteko espazioa. 

AÑORGATARRAK PROIEKTUA

Proiektu hau 2010ean sortu zen, Museoko 
10.urteurrenen ospakizunen barnean, eta 
egun oraindik eraikitzen dirauen egitasmoa 
da. Fase ezberdinak izan ditu beraz, eta 
izango ditu.

2012ko apirilean argia ikusi zuen, “Añorga-
tarrak, Memoriaren Ahozko Bilduma” ikus-en-
tzunezkoak. Añorgako kolonia industrialari 

egindako omenaldia da, bertako biztanleen 
testigantzen bidez burutu dena. Kontakizun 
moduan narratua, argazki eta bideo zaha-
rrez apaindua eta egungo auzoko irudiez 
hornitua, bideoa ikusi ondoren antzeman de-
zakegu, Añorga auzoak lantegiarekin izan 
duen harreman estua eta añorgatarrek bere 
auzoarekiko eta burutzen ziren ekintzetan 
izan duten lotura.  

Egun, eta urte amaierarako prest izango di-
ren, bi fase berriekin ari gara lanean:

Añorgatarrak liburuaren argitaratzea. 

Aipatutako ikus-entzunezkoak heltzen diren 
gaiak liburu batean jasotzean datza, biogra-
�ak, testigantzak, argazkiak etab. Museoan 
ikusgai dagoen bideoak 30 minutuko iraupe-
na besterik ez du, liburuak hogei bat Añorga-
tarri egin ziren elkarrizketak jasoko ditu bere 
osotasunean, ezer kanpoan gera ez dadin:

Añorgako Kolonia Industriala XX. mendearen 
hasieran sortu zen Cementos Rezola lantegia-
ren inguruan. Landatar gunean ezarri zen kolo-
nia, bertan langileentzako etxebizitzak eraikiz 
baita bertako biztanleen eguneroko beharrak 
asetzeko beharrezkoak ziren zerbitzuak ere. 
Gizarte paternalismoaren ikuspuntutik sortu zi-
ren: Parrokia, dendak, ekonomatoa, ile-apain-
degia, eskola, medikua, zerbitzu erlijiosoa 
etab. Urteen poderioz auzunea zabalduz joan 
zen baita bertako biztanleen arteko loturak 
ere, komunitateko kide izatearen sentimendu 
sendo bat sortuz. Lotura honek lagundu zuen 
beste gertaera batzuekin batera 1922an au-
zoko jaien sorkuntzara, Gure Karmengo Ama-
ren egunean ospatzen direnak. Enpresaren 
babesarekin eta Añorgatarren partaidetza ak-
tiboari esker jaio ziren kirol elkarteak eta elkar-
te kulturalak: Futbola, pilota, atletismoa, zine 
aretoa, antzerkia, auzoko aldizkaria, dantza 
taldea...

Añorgatarrak 2 bideo ekoizpena. Lanaren 
memoria.

Lanaren memoriari eskainia, ondare indus-
trialaren berezko atal bat baita, eta aldaketa 
teknologikoak eta langileen lan baldintzetan 
egon diren aldaketak kontuan hartuko dira. 

Lanaren memoriak, Cementos Rezola lante-
giaren garapenera hurbildu nahi gaitu bere 
protagonisten esku. Zein tresna eta makineria 
erabiltzen zen iraganean, nola joan diren al-
datzen lan prozesuak, sartzen joan diren ma-
terialak prozesatzeko modu berriak baita mer-
katuak eskatzen dituen beharrei egokitutako 
material berriak ere, berrikuntza eta iraunkor-
tasun kontzeptuak nola joan diren pixkanaka 
lantegiaren bizimoduan sartzen, premia be-
zala baino baita etorkizunerako apustu gisa. 
Nola bizi izan dituzten garapen eta aldaketa 
hauek langileek eta haien ibilbideetan nola 
txertatu dituzten, nola ekoizten zen lehen ze-
mentua eta nola ekoizten den gaur egun.

ORAIN, UDARAN ZEHAR MUSEOAN

Mozambiquen, Silva Macua-ren erabateko 
birsorkuntzarako Proiektua EHUko Donostiako 
Arkitektura Eskolak garatutako Proiektu bat da.

Arkitekturaren Bizi Kalitatearen ikerketa sai-
lak (CAVIAR), EHUko Arkitektura Sailekoa, 
2012ko irailetik aurrera Garapenerako Koo-
perazio proiektu bat antolatu eta koordinatu 
du, Mozambiquen dagoen Silva Macua lan-
da-herrixkaren hobekuntzarako.

Proiektua Pembako Elizbarrutiarekin, Eusko 
Jaurlaritzarekin eta Donostiako Mugagabeko 
Arkitektoekin lankidetzan garatzen da. Do-
nostiako Arkitektura Eskolako laugarren maila-
ko 50 bat ikasle eta 3 irakasle barne hartzen 
ditu.

Museum Cemento Rezolak erakusketa hone-
kin kolaboratzen du. Bertan erakusten den 
proiektuaren helburua, Silva Macuako biziga-
rritasuna eskala ezberdinetan hobetuko duen 
proposamen bat idaztea da. Etxebizitzatik, 
herrixkako egituraraino, eraikuntzaren iraun-
kortasuna, ur-horniketa, saneamendua eta 
zerbitzuen hornidura hobetuz.

AÑORGAKO OTXOTE ERTIZKA 50 URTE

Añorgako jaiak direnez, momenturik egokie-
na da gure auzoari buruzko erakusketa bate-
taz gozatzeko! Gorga Historia Mintegiaren 
laguntzarekin eta noski Otxoteko partaidee-
kin batera, Museoan Otxotearen 50 urteak 
jasotzen dituen erakusketa izango dugu ikus-
gai; argazkiak, kartelak, sariak, oroigarriak 
eta abarrez hornitua. Hurbildu beraz festetan 
zehar oroimenez betetako erakusketa honeta-
ra, animatu museoa denona da eta!

Festa onak igaro Añorgatarrak!

eragileak eragileakmuseum cementos rezola museum cementos rezola
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Mende erdia kantuan, 
ederra izan da!

Urte historikoa izan da aurtengoa 
Ertizka Otxotearentzat. Aurten bete 
baititu taldeak 50 urte. Mende erdi 
luze honetan zehar gure ondoan 
izan direnak gogoratu nahi ditu-
gu lerro hauetan, bai kantuan eta 
baita laguntzen aritu izan direnak. 
Beraiek gabe ez baikenuen halako 
lorpenik lortuko.

Veo con emoción la foto del Otxote Ertiz-
ka de Añorga que el día 21 de Marzo de 
1964 se presentara por primera vez en 
público para participar en el Concurso de 
Otxotes que Los Luises del Antiguo organi-
zara.

Los fundadores de arriba a abajo empezan-
do por la izquierda son : Kaximiro Aizpúrua 
(tenor 2º) Antxón Ayestarán (preparador) 
Antxón Altuna (barítono)

Juan Cruz Altuna (director) Manuel Arruti 
(bajo) Carmelo Urdangarín (bajo)

Evaristo Ayestarán (tenor 1º) Patxi Sala-
berría (barítono) José Irasuegui (tenor 1º) y 
Luis Mari Ormazabal (tenor 2º)

Ya han transcurrido CINCUENTA AÑOS y 
a pesar de muchas dificultades aquí segui-
mos renovados , ampliados y activos.

A la ya tradicional temporada de sidrerías, 
con 6 actuaciones, tenemos que añadir 
nuestra presencia en Tele Donosti quien 
se desplaza a Añorga para entrevistarnos 
con motivo de nuestro cincuentenario y 
aprovechamos la ocasión para ofrecer una 
pequeña actuación.Luego viene nuestra ac-
tuación en La Plaza de La Constitición el 
día 20 de Enero en la Arriada invitados 
y homenajeados por La Unión Artesana.
Cantamos La Marcha de San Sebastián 

y El Himno de La Artesana.Cantamos en 
CENON a 2 ó 3 kms.de Burdeos en un 
muy importante centro multicultural llama-
do SALA ROCHER DE PALMER.Celebramos 
nuestro´cumpleaños en AIALDE BERRI de 
Usúrbil.Cantamos en el Certamen de Otxo-
tes de Canbo en Iparralde.También lo ha-
cemos en la 42 edición de MUSIKASTE de 
Rentería.Al día siguiente lo hacemos en el 
cincuentenario de ORONA en el impresio-
nante edificio junto al frontón Galarreta.En 
breve lo haremos pariticipando en la pres-
tigiosa Semana Musical Aita Donosti en los 
PP.Capuchinos,en la Sociedad Istingorra 
del Antiguo como acto final de su Campeo-
nato de Pelota y también tenemos prevista 

una actuación en el Castillo de L´Abadie de 
Hendaya.y seguro , seguro que algún otro 
acto ya saldrá.

¡¡¡Ah, y sin olvidarnos de la EXPOSICION  
EN EL MUSEUM DEL CEMENTO que re-
latará tofográficamente, con grabaciones 
musicales y con exposición de trofeos de 
todo tipo casi toda la vida del ERTIZKA des-
de 1964 hasta nuestros días.La inaugura-
ción de tal Exposición será el día 15 de 
Julio.Animamos a todos llos añorgatarras y 
a quienes quieran venir que llo hagan que 
seguro que pasarán un rato agradable. 

AUPA ERTIZKA Y FELICES FIESTAS.  

eragileak eragileakotxotea otxotea
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Gu ere behartsuenekin 
ari gara lanean

Frantzisko I.ak dioenez behartsue-
nengan jarri behar dugu arreta, eta 
Añorgako Parrokian ere lan horretan 
dihardugu: Caritas, Kartzelako Pas-
toralean, Gizarte Pastoralean eta Ka-
tekesian ari gara lanean buru belarri 
krisiak eragindako kalteak arindu 
nahian.

Eliza barnean lanean ari garenoi, Frantzisko 
Aita Sainduaren agintaldiko lehen urte honek, 
gauzak beste esperantza batekin ikusteko mo-
dua ekarri digun aldaketa edota aire berri bat 
izan da. Eta zergaitik ez esan, beste jende 
askori ere ekarri dio esperantza bera. 

Aita Sainduak bidaltzen dituen mezuetan, ika-
ragarrizko aldaketak nabari ditugu, behartsue-
nei kasu gehiago egin behar diegula eta elize-
tatik kaleetara atera behar garela esaten digu 
bere mezuetan Frantziskok Jesusen mezua era 
hobeagoan zabal dezagun. 

Guk Añorgako eliz elkarte xume honetatik, An-
tiguako Pastoral Barrutiaren (A.P.B.) barnean 
jarraitzen dugu lanean, alboko parrokiekin ba-
tera, non ikaragarrizko lana egiten ari garen. 

Nahiz eta agian badirudien gure parrokian ez 
dela aspektu batzuetan lan egiten ari edota ez 
ditugula gure elkarte barnean behar batzuk, 
lan hau APB ren bitartez egiten da; horregatik 
hona hemen APB barnean egiten diren aktibi-
tate nabarienen laburpen bat. 

Caritas pastoralaren lana geroz eta garrantzi-
tsuagoa bihurtzen ari da, batez ere krisi garai 
hauetan. APBren barnean Antiguako parrokian 
zentralizatzen da lan guztia, eta bertan APBak 
hartzen duen kokapen geogra�koko behar-

tsuenei laguntzen die. 

Beste pastoral garrantzitsu bat, gartzeletako 
pastorala da. Gure presoen beharrei aurre 
egiten saiatzen da. 

Garrantzi handiko beste pastoral bat, gizar-
te pastorala da. Bertan, elkarbizitza hobe-
tzeko elementuak bultzatzeko, bizitza eta 
gizarteari buruzko hausnarketak egiten dira. 
Aldiro azoka ezberdinak antolatzen dituzte. 

Eta nola ahaz gaitezke, ziurrenik garrantzi 
handienetariko bat duen, katekesiko pasto-
ralaz. Hemen aurkitzen dugu, batez ere gu-
rasoen partetik, inplikazio gehien duen pas-
torala. 

Badira hainbat urte, Familia Katekesia de-
ritzon metodoa erabiltzen dugula eta esan 
beharra dugu, gure Añorgako parrokian, gu-

rasoen inplikazioa ia %100koa dela. 

Lan honen fruitua Lehen Jaunartzeetan jaso-
tzen dugu, non aurten bederatzi haur izan 
ditugun:

Leire, Udane, Paula, Julen, Ibon, June, Olaia, 
Amaia eta Xabier. 

Azkenik, Munilla Apezpikuak gure parrokia-
ra eginiko bisita pastorala mintzatu behar 
dugu. Nahiz eta elizkizun bakarrera mugatu 
zen, bertako eliztarrekin eta gure parrokiak 
dituen altxor artistikoekin harritua geratu 
zen. 

eragileak eragileakparrokia parrokia
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2014a izan dadila garai 
zaharraren azken egutegia

2014ak jan dio egutegiari zatirik 
handiena, baina oraindik ehunka 
dira egutegiei begira bizi diren pre-
soak, milaka dira egutegiei begira 
bizi diren senideak eta lagunak.

Sakabanaketa politikak indarrean jarraitzen 
du oraindik; salbuespeneko neurri bezala sortu 
zirenek berean diraute, salbuespeneko egoe-
raren aitzakiatzat erabilitako ETAren indarke-
ria amaitu bazen ere. Sakabanaketa politikak 
bere horretan jarraitzen du, presoek jasotzen 
duten elkartasuna ekonomikoki itotzeko neurri 
bezala. Eta espetxeetako eraso, mehatxu eta 
muturreko egoerek ere utzi dute bere arras-
toa. Tartean, Gurutz Agirresarobe preso da-
goen Sevilla IIko presoek udazkenean burutu 
zuten gose greba, edo Arkaitz Bellon presoa 

kartzelan hil izana, kartzelak hil izana. Dena 
den, joan zen urtekaritik hona izan da pausu 
baikorrik ere presoen egoeran: Estrasburgoko 
auzitegiak Parot doktrina indargabetu zuen, 
eta jada kalean behar zuketen dozenaka pre-
so itzuli ziren beren etxeetara. Baita auzotarra 
dugun Gabriel Zabala ere. Ongi etorri!

Euskal presoen eta iheslarien egutegian gorriz 
markatuta egoten da urtarrila, urtea joan eta 
urtea etorri Bilboko kaleak betetzen baititugu. 
Aurten ere hala izan da, gora-behera bat bai-
no gehiago jasan arren. Udazkenean presoen 
eta iheslarien eskubideak errespetatzeko la-
nean ari zen “Herrira” erakundearen kontrako 
sarekada iritsi zen, eta argazki zaharrak itzuli 
ziren egunkarietara. Hori aitzakiatzat hartuta, 
“Tantaz Tanta” ekimenak Bilborako egindako 

deialdia legez kanporatu zuten. Azken ordue-
tan egindako mugimenduen eraginez, beste 
manifestazio bat egin zen Bilbon bertan, hain-
bat eragilek bultzatuta: EAJ, Bildu, ELA, Lab… 
“Giza Eskubideak. Konponbidea. Bakea” le-
loari segika, ehun mila lagun baino gehiago 
elkartu ziren bertan. 

Ezin dugu ahaztu, ordea, Bilboko deialdiaren 
atzean hilabete askotako lana dagoela; herriz 
herri eta auzoz auzo lanean ari gara presoen 
eskubideak errespeta daitezen. Bisita bakoi-
tzaren atzean, ziega bakoitzean dagoen su-
frimendua sakona izan arren, aukera ederra 
daukagu gatazkaren konponbidera gerturatze-
ko; aukera ederra daukagu auzoz auzo eta 
eskuz esku lanean jarraitzeko, elkartzeko, sor-
tzeko, eta aspaldi bukatua behar zuen egoera 
gordin honi buelta emateko. Alderdien, siglen 
eta ideologien gainetik, giza eskubideen alde-
ko lanean ari gara eta herritarrok protagonista 
izan behar dugu. Euskal Herria aro berri ba-
tean sartzen ari bada, aro zaharreko arrasto 
gordinena dugu kartzeletakoa, baina denon 
eskuetan dago sarrailetako giltza; jendartea-
ren presioak eta indar metaketak buelta eman 
diezaiokete egoerari, eta Euskal Herrian urte 
luzez jasan dugun gatazka konpontzeko bi-
dean atzera bueltarik izango ez duen pausu 
bat eman.. Bide horretan sortu da “Sare” mu-
gimendua ere: herritarroi dagokigu saretzea, 
elkartzea eta barrote eta katerik gabeko etor-
kizun bat diseinatu eta aldarrikatzea. Añorgan 
ere izango dugu lan horretan jarraitzeko auke-
ra, noski. Iaz ere, gabon inguruko Kanpaldia-
rekin ahalegindu ginen ahalik eta umore han-
dienez gure arteko zubiak eraikitzen.

Eta, horrez gain, ezin dugu ahaztu presoek 
eta senideek egunero egunero behar duten el-
kartasuna eta sostengua ere; bai ekonomikoa, 
eta baita emozionala ere. Senide bat kartze-
lan edukitzeak gastu izugarria dakarkio fami-
liari: bidaiak, abokatuak, osasun asistentzia, 
kartzela barruko gastuak… Lehen ere gastu ho-
riei aurre egitea zaila bazen, bizi dugun krisi 
egoeran oraindik gehiago zaildu da egoera. 
Añorgan saiatuko gara gure senideei eta gure 
presoei behar duten laguntza ematen, aste-
roko tartaren bidez, zozketen bidez, porren 
bidez… Badakigu garai zailak direla denon 

sakelentzat, baina bakoitzak gutxi jartzea aski 
da asko bagara, asko izango garelako. Baina 
laguntza ekonomikoaz gain kalean egoten ere 
saiatuko gara; astelehenero Añorga Txikiko bi-
ribilgunean biltzen jarraituko dugu senideei ez 
daudela bakarrik adierazteko, sufrimendua eta 
salbuespenezko legedia buka daitezen lanean 
jarraituko dugula, denok garela kartzelak bete 
dituen gatazka honen parte eta denok parte 
hartu nahi dugula gatazkaren konponbidean.

2014an beste orri bat kenduko diogu egute-
giari; aurten 25 bete dira sakabanaketa politi-
ka indarrean jarri zenetik. Izan dadila azkena.

eragileak eragileakpreso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua preso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua
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gizartea gizartea

Esaera zaharrak dioen legez, “Usteak, erdi ustel”. 
Hauxe gertatu da Euskaldunon Egunkaria-ren au-
ziarekin. Azken �nean, ustea, iritzia baino ez da, 
ez du zertan egia izan. Eta Justiziak, uste edo zan-

tzuetan baino, frogetan oinarritu behar du. Bestela, ez 
da Justizia. Justua al da ba, egindako kalte guztia ordai-
nik gabe geratzea?

Estatuak abiatu zuen Euskaldunon Egunkaria-ren itxiera. 
Indarrez itxi zuten, eta indarrez atxilotu sortzaile, kudea-
tzaile eta arduradun nagusi zirenak. Torturatu ere egin 
zituzten, eta kartzelaratu. Ez zuten, ordea, bilatzen zu-
ten hori topatu eta bigarren operazioa abiatu zuten. 
Oraingo honetan, Euskaldunon Egunkaria-ren inguruko 
enpresen kontrakoa. Atxilotutakook enpresa talde bat 
sortzearen arduradunak omen ginen eta enpresa talde 
hori kudeatzen omen genuen. Hau da, ETAren dirua zu-
ritzeko sortutako enpresa taldea zen hura. Eta horrelaxe 
sortu zen Egunkaria-ren auzi ekonomikoa.

PSE-EEk gobernatutako Eusko Jaurlaritzak, 2011n epai-
tegira igorritako txostenean, Euskaldunon Egunkaria-ri 
emandako diru-laguntzak erabat zuzenak izan zirela 
esan zuen. 2013an EAJren gobernuak txosten berria 
egin zuen, aurrekoa baino zabalagoa, emandako diru 
laguntza guztien oinarria azalduz eta iruzurrik ez ze-
goela argi eta garbi adieraziz. Fiskaltzak, ezikusiarena 
eginez, epaitegira eraman nahi izan gaitu. Baina le-
geari helduz, preskripzioak epaiketara joatetik libratu 
gaitu. Egin ez genuen delitu baten preskripzioak, hain 
zuzen ere.

Euskaldunon Egunkaria bezalako fenomenoa errepi-
katzea oso zaila izango da: herritik sortua, herriaren 
bultzadaz eta herriak sostengatua: harpidedunak, ira-
kurleak, iragarleak, akziodunak… eta langileak batez 

ere. Langileak. Langile horiek sekulako ahalegina egin 
zuten Egunkaria egunero kaleratu ahal izateko. Solda-
ta baxuak jaso zituzten, doako lanorduak egin… eta 
2003ko otsailaren 20an 150 langile kale gorrian gel-
ditu ziren. Espainiako justiziak adierazi zuenez, Egun-
karia-ren itxiera kalte kolateralen atalean sailka daiteke. 
Hau da, Justiziak bere bidea egitean sortzen dituen 
kalteetan, alegia. “ETAren �nantzaketa aztertzen ari gi-
nela, egunkari bat itxi dugu, nahastu egin gara.” Kitto. 
Hor amaitu da istorioa. Estatuak bere bidea egin du eta 
zenbait kalte ere sortu ditu, baina zenbat euro gastatu 
dira Egunkaria-ren aurkako operazioan? Zenbat jendek 
egin du lan auzi honetan? Zenbat soldata ordaindu 
dira? Zein da erabilitako baliabideen kopurua eta kos-
tua? Hori guztia, noski, gizarteak ordaindu du, euskal 
gizarteak ere bai.

Euskal gizarteak egunkari bat sortu zuen, baina egun-
kari hori sortzeko, bost milioi euro baino gehiago jarri 
behar izan zuten Euskal Herriko gizon eta emakumeek.

Egunkaria-ren kontrako bi epaiketen defentsan gastatu-
tako diru kopurua ere izugarria izan da. 11 urte iraun 
dute auziek. Hori guztia euskal gizarteak ordaindu du. 
Dirua biltzeko denetik egin dute inputatuek eta Egunka-
ria-ko langile ohiek: kamisetak saldu, hilero-hilero dirua 
jarri, kontzertuak antolatu, bonoak eta arte lanak sal-
du…

Auzipetuei sortutako kalteez hitz egiteko, beste idatzi 
bat egin beharko nuke. 11 urtez bizi izan gara meha-
txupean, gu, gure bikotekide, seme-alaba, guraso, 
anai-arreba eta lagunak.

Non daude egindako kalte horien guztien erantzuleak? 
Ez al dago hemen deliturik?

Mikel sorozabal
“Egunkaria auzia”-n auzipetua eta Amassorrain Ikastolako gurasoa

Agur etxe handia!

Pixkanaka, Etxe Handian bizitzen 
jarraitzen zuten familiak irteten ari 
dira, eta egokitu zaien etxe berrieta-
ra mugitzen ari dira jadanik; gehie-
nak Apaizaren Etxea egon zen lur-
sailean eraiki berri diren pisuetara 
joango dira. Urteetan Etxe Handiko 
bizilagun izan diren familien bizitza 
guztiz aldatzear dago, auzoaren 
itxura ere aldatzear dagoen mo-
duan. Oraindik ez dute data �nka-
tu, baina pixkanaka aurrera doa 
eraikina botatzeko egitasmoa. 

Auzotarrontzat oso esanguratsua da 
ehun urtetik gora Añorgaren zati ga-
rrantzitsua izan den etxe hau. Izan 

ere, 1910 eta 1912.urteen artean, 
Cementos Rezola porlan fabrikak 
egindako eraikinaren inguruan sor-
tu baitzen egun ezagutzen dugun 
Añorga. Urteen joanarekin, paretak 
belztu zaizkion Etxe Handia izan 
zen, hain zuzen ere, auzoan lehe-
nik altxa zena eta lehen añorgata-
rrak bere baitan hartu zituena.

AUZOAREN LEHEN URRATSAK

Añorga izeneko baserritik datorkio 
izena auzoari. Baserri hura egun fa-
brika dagoen lekuan zegoen koka-
tuta eta, bere armarria, enpresaren 
bulego-etxearen fatxadan ikus deza-

kegu. 1886. urtean Tomás de Añor-
gak José María Rezolari egun Añor-
ga Txiki dagoen sailetako Añorga 
errota saldu zion. Gorga errekaren 
urek ematen zioten higidura errotari;  
Zezen-Putzueta izenarekin zen eza-
guna.

Lehen fabrika txiki hartan, Fábrica 
de la Esperanza izenarekin ezagu-
na, zementu hidraulikoa hasi ziren 
egiten. 1889. urtean, Ramón de 
Añorgak Bernardo, María eta Ricar-
do Rezola anai-arrebei soro guztia 
saldu zien eta horiek, inguruko kare 
harrobien aberastasuna ikusirik, por-
lana egiteko industria berri bat sortu 

1910-1912.urteen artean eraiki zenetik, Etxe Handia kide �dela izan da, auzoko joan-etorrien 
testigu isila. Ehun urtetik gora igaro ditu zutik, sendo, familia ugari bere baitan hartuz eta 

babestuz. Auzotarrok faltan botako dugu Añorgaren sustraietan errotutako kabi hau
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zuten. Cementos Rezola 1900. ur-
tean jarri zen martxan, eta Ricardo 
Rezola izendatu zuten fabrikako 
zuzendari lehen garapen urte horie-
tan. Lan karga gero eta handiagoa 
zen heinean eta oraindik makina 
gehiegi martxan ez zeudenez, fa-
brikako eginbeharrei aurre egiteko 
langile asko behar ziren. Orduan 
hasi ziren lehen etxeak egiten, eta 
Etxe Handia izan zen aurrenekoa, 
1910-1912.urteen artean. Ondo-
ren, Karmengo auzoa eta azkenik 
Añorga Txiki altxatu zituzten.

AÑORGA EGITURATZEN

Etxe Handian 28 familia bizitzera 
iritsi dira urteotan guztietan, kide 
eta seme-alaba ugarikoak horietako 
gehienak. Lau eskaileratan bana-
tuta, bakoitzak bi solairu eta behe-
ko pisua ditu, eskuin eta ezkerrera. 
Lehen eskaileran bizi izan dira Pa-
blo Wangeneberg; Eutiquio García 
eta Genoveva Muñoz; Esperanza 
Garcia; Guillermo Altuna eta Mari 
Garcia; Narciso Marañón, Angela 
Barriuso eta Anastasi De La Fuente; 
Pablo Marañón eta Rafaela Garcia; 
Paquita Zuazoren alarguna; Altuna 
(Txanete); José Idiakez eta Domini-
ca; Jose Manuel Aguiresarobe; Juan 
Goñi eta Julia Eraso; Pedro Mari Be-
loki; Francisco Del Campo eta Pepi 
Beloki; Jesús Zapirain eta Isabel Del 
Campo; Pedro Mª Beloki eta Josefa 
Antonia Etxeberria; Santos Amilibia 
eta Ana; Ramón Otegi eta Luzia 
Aranburu; José Makazaga eta Mari 
Karmen Lujanbio; eta Arizmendiren 
alargun Bienvenida.

Bigarrenean Pablo Sánchez; Euti-
quio García eta Genoveva Muñoz; 
Pablo Wangeneberg; Miguel Wan-
geneberg eta Maritxu; Regulo Mor-
cillo; Inaxi Goldarazena; Kontxi 
Garmendia; Juan Telleria; Antonio 
Arizmendi; Felisa Mujika; Maritxu 
Mujika eta María; Vittorio eta Inaxio 

Alkain, Rodrigueztarrak; Casimiro 
Beloqui; Antonio Usandizaga eta 
Manuela Aristegi; Koro Iturriza; eta 
Zelarain Anaiak bizi izan dira.

Hirugarrenean, bestalde, José Mª 
Idiakez; Antonio Idiakez eta Fer-
mina Espala; Pedro González eta 
Bienvenida; Miren Zabala; Santi 
Arozenaren alarguna, Esteban Re-
yes; Joakin Elizegi eta Luisa Gar-
mendia; Santos Aristizabal; Ignacio 
Goikoetxea; José María Bartos eta 

Cipriana Belloso; Vicentillo; Anto-
nio Roda; Francisco Irizar; Francisco 
Arizmendi; Paquita Sosoya; Tiburcio 
Egaña; Juanito Sodupe eta Karme-
le Egaña; Aristegitarrak; eta Arnaiz 
anai-arrebak.

Azkenik, laugarren eskaileran, Fran-
cisco Aizpurua; Casimiro Aizpurua; 
José Mari Manterola eta Ana Al-
caine; Ladislao Hidalgo; Fidel Ote-
gi; Francisco Del Campo eta Pepi 
Beloki; Miguel Igoa eta Fernanda 

Garciandia; Alejandro Oyenguren; 
Teodoro Wangeneber eta Mª Pilar 
Izaguirre; Juan Goñi eta Julia Eraso; 
Santos Aristizabal; Patxi Goldara-
zena; Miguel eta Manoli Etxebe-
rria; Tomás Baras eta Mª Carmen 
Zapirain; Miguel Martínez; Juan 
Del Campo eta Antonia Arostegi; 
Pedro Mari Beloki eta Josefa Anto-
nia Etxeberria; Francisco del Cam-
po eta Pepi Beloki; Idiazkez eta Do-
minica; Lourdes Eskudero eta Rafael 
Goldarazena; Benantxio Azkarate 
eta Anastasi Izeta; Mario Azkara-
te; Vicente Loidi, Kontxa Peña eta 
Lanziego; Silvestre Aristegi; Daniel 
Usandizaga; eta Martin Manterola 
izan dira bizilagun urteotan guztio-
tan.

Hasierako urte haietan eta denbo-
ra luzez familia giroa zen nagusi, 
auzotar guztiek Etxe Handiaren in-
gurura joan behar izaten baitzuten 
bertan zeudelako auzoko denda eta 
zerbitzu gehienak: anbulatorioa, ha-
rategia, arrandegia, frutategia, ile 
apaindegia, mertzeria, dutxa publi-
koak, labaderoa... Eta fabrikan lana 
egiten zuten gizonen alabak izaten 
ziren haien kudeaketaz arduratzen 
zirenak. Auzotarrek asko maite zi-
tuen pertsonaiak ere mugitzen zi-
ren inguru honetan, Benantxio bere 
akordeoiarekin giroa alaituz eta bai-
ta Maria Klara ere, besteak beste. 
Emakumea igandetan azaltzen zen 
gurdi batek lagunduta gazta, men-
briloa eta beste hainbat produktu 
saltzeko.

Biztanle kopurua handitzen joan 
zen heinean, azpiegitura eta elkar-
teak joan ziren sortzen hazi harta-
tik pixkanaka. 1906.urtean kapera 
inauguratu zen eta 1922.urtean, 
Añorga Kirol eta Kultur Elkartea era-
tu zen. 1923an zinema emanal-
dietarako aretoa ireki zuten, 24an 
lehen proiektagailua eskuratu eta 
lehen frontoia eta bolatokia erai-
ki ziren ere garai hartan.  Urteak 
joan eta etorri, Julian Rezolak hartu 
zuen bere gain Cementos Rezolako 
zuzendaritza, eta auzoak hazten 
jarraitu zuen Zinkuentenarioa eta 
Pedro Joseko etxeen sorrerarekin. 
Ondoren Patronatoa egin zuten mu-
tilentzat, eta neskentzat gau eskola 
(Batxilerra egiteko Donostiara joan 
behar izaten zuten neskek),baita 
frontoi berria eta futbol zelaia ere. 
Egun Antton Ayestaran Kultur Etxea 
izenarekin ezaguna den Zinea 
inauguratu zuten, 1958an bolato-
kia berria eraiki... 

Belaunaldi zaharrek berriei utzi die 
tokia orain, eta Añorga asko al-
datzen eta garatzen joan da 50. 
hamarkada amaiera hartatik egun 
arte. Bizimodua eta erlazionatzeko 
moduak ezberdinak dira egun, eta 
auzoaren itxura oso bestelakoa da 
hasierako argazki haiekin alderatu-
ta. Hala ere, badira bere horretan 
mantendu diren elementuak, eta 
horietako bat izan da Etxe Han-
dia. Bati baino gehiagori ziur kosta 
egingo zaiola desagertzen denean 
utziko duen hutsunea betetzea.

Etxe Handiaren 
inguruan sortu 

zen auzo 
bizitza, bertan 

baitzeuden denda 
eta bestelako 
zerbitzuak. 

Etxe Handian 28 familia bizitzera iritsi dira 
urteotan guztietan, kide eta seme-alaba 

ugarikoak horietako gehienak.
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ga Mintegiaren lokalean. Dirua, 
plasmazko telebista eta hainbat 
edari lapurtu dituzte Gaztetxean; 
Gorgaren mintegian, berriz, orde-
nagailu eramangarri bat, dirua eta 
argazki makina; azkenik, erraldoi 
eta buruhandiak gorde ohi diren 
zine zaharreko lokaletik beste or-
denagailu bat eraman dute.

Ertzainek, hatz markak hartzeaz 
gain, Gaztetxean azaldutako hain-
bat zigarrokin eta zuku eraman 
dituzte laborategian aztertzeko, 
lapurrenak direlakoan. Kanpoko 
ate eta leihoak behartu gabe dau-
denez, bertsio o�zialak dio zine 
zaharreko teilatutik sartu direla la-
purrak, eta behin barruan izanda, 
ahal izan duten guztia miatzen ari-
tu direla. Arkaitz dantza taldearen 
lokaleko armairuak ere behartu di-
tuzte, ezer lapurtu ez duten arren.

Lapurreta ugari egin dituzte Añor-
gan azken aldian: hilabete batean 
Gaztetxean sartzen diren bigarren 
aldia da honakoa. Orain bost 
egun, ostera, elizan sartu ziren la-
purrak.

2014-05-09 
“Feminismora bidean 
abiatzeko prest!” tailerra 
antolatu dute gaztetxean     

“Feminismora bidean abiatzeko 
prest!” deitu diote datorren larunba-

tean 17.00etan gaztetxean anto-
latu duten tailerrari. Antolatzaileek 
adierazi dutenez, “urratsez urrats” 
abiatu nahi dute, eta beraz, arike-
ta dinamiko batzuk egingo dituzte. 
Sexua eta generoa landuko dituz-
te, gizonaren zein emakumearen 
estereotipoen inguruan mintzatuko 
dira eta ondokoei kontatuko diete 
elkarren bizi esperientziaren berri. 
Edonork zailtasunik gabe jarraitze-
ko modukoko tailerra izango dela 
ziurtatatu dute antolatzaileek, eta 
bertaratzeko deia luzatzen dute.

2014-05-09 
Añorga KKEko bazkideek 
gehiengo handiz babestu 
dute egungo zuzendaritza 
batzordea  

Añorga KKE-ko bazkideek ezohi-

ko batzarra egin zuten atzo arra-
tsaldean Antxon Ayestaran kultur 
etxean, besteak beste, hauteskun-

deak aurreratzea erabaki zuelako 
egungo zuzendaritza batzordeak. 
Atzo egin zen bozketa, eta beste 
hautagaitzarik aurkeztu ez zenez, 
egungo zuzendaritza batzordea-
ri babesa ematea ala ez ematea 
hautatu behar izan zuten berta-
ratutako bazkideek. Azkenean, 
gehiengo handi batek erakutsi 
zion babesa: 69 bozka alde, 8 
aurka eta 3 zuri. Horrenbestez, 
Eneko Sierrak jarraituko du lehen-
dakari postuan irailera bitartean. 
Ondoren, Agurtzane Manterolari 
pasako diola jakinarazi du, baldin 
eta bazkideek onartzen badute.

2014-05-15 
Hilero eztabaida bat, 
zerbeza eta patata artean    

‘Zerbeza eta patatak’ ekimena 
antolatu dute Añorgan, eztabai-
darako gune berri bat sortu as-
moz. Hileko lehen larunbatean 
biltzen hasiko dira aurrez zehaz-
tutako gai baten inguruan ezta-
baidatzeko, zerbeza eta patata 
artean. Auzotik sortua izanagatik, 
harago ailegatu nahi lukete: “zer-
bezazale eta patatazale oro ongi 
etorria izango da”, diote antola-
tzaileek.

Ekainaren 7an egingo dute lehen 
saioa, 17.30ean, Añorgako Jo-
las Etxean. “Nola maitatu behar 
dugu feministok?” galderari eran-
tzuten saiatuko dira, Ainara San-
tamaria eta Amaia Zu�a gonbida-
tu dituztela.

2014-02-17 
Benta Berri-Añorga 
autobus lineak ibilbide 
berria du        

Benta Berri-Añorga lineak (25 
linea) ibilbidea berri izango du 
Añorgako erdigunearen eta Be-
lartzaren artean. Karmengo Ama-
ko bizilagunei zerbitzua eman-
go die hartara, orain arte alde 
horretan ez baitzegoen garraio 
publikorik. Beraz, autobusak Kar-
mengo Amatik eta Errotazarretik 
zehar ibiliko dira Belartzara iritsi 
arte, eta handik ohiko ibilbidea-
rekin jarraituko dute, Errekalde 
II-raino.

Neurri horrekin, Añorgako alde 
horretako bizilagunei zerbitzu 
hobea emateaz gain, linearen 
puntualtasuna hobetuko da, ibil-
bidea egiteko denbora gutxiago 
beharko delako.

2014-02-26 
Hainbat eragilek galdetegi 
bat sortu dute elkarlanean 
auzoaren beharrak 
identi�katu eta lantzeko       

Auzoko hainbat eragilek elkar-
tu eta Añorgaren beharrei aurre 
nola egin ahalik eta era zabale-
nean adosteko tresna berri bat 
aurkeztu dute: Galdetegia. Gal-
detegiaren bidez, auzoari,  bere 
osotasunean, argazki gaurkotu 
bat atera nahi zaiola adierazi 
dute sustatzaileek. Auzokideen 
beharrei eta kezka ezberdinei 
erantzuteko erabiliko den tresna 
baliagarria izatea da ekimen ho-
nen helburua.

2014-03-08 
Añorgako emakumeak 
ideien elkartrukean       

Beren bizipen eta gogoetak par-
tekatzen aritu ziren belaunaldi 
desberdinetako Añorgako hainbat 
emakume, martxoaren 8an ospa-
tutako Emakumearen Nazioarteko 
Egunean. Lehen hartueman haren 
ondoren, harremanetan sakontze-
ko gogoz gelditu ziren.

2014-03-17 
Errekaldetik Lasarte-Oriara 
luzatuko dute bidegorria 
2015erako       

Donostia eta Lasarte-Oria bidego-
rriarekin lotuta izango dira 2015 
urterako. Hala jakinarazi zuten 
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta 
Lasarteko Udaleko ordezkariek 
joan den astean Lasarteko Manuel 
Lekuona kultur etxean egindako 
agerraldian. Egun Errekalderaino 
ailegatzen den ibilbideari beste 
metro batzuk erantsiko dizkiote, 
eta añorgatarrek Lasarte-Oriara 
bizikletaz joateko aukera izango 
dute. Urte amaieran jarriko dute 
proiektua martxan, hiru edo lau hi-
labetetan hasi eta amaituko dute, 
eta 800.000 euro inguru gastatu-
ko dituzte orotara.

Bestetik, Errekaldeko trenbidea 
zeharkatu ahal izateko igogailua 
erabili beharra dago oraingoz, 
baina laster Añorgan egingo den 
boulevarizazioak konponduko du 
auzi hori.

2014-04-02 
Lapurreta egin dute 
Gaztetxean, Gorgaren 
lokalean eta zine 
zaharrean     

Bart gauean lapurreta egin dute 
Añorgako Gaztetxean eta Gor-

gizartea

albisteak>>

gizartea



54 55

aisialdia aisialdia

Gaur egungo umeek beren etxeak jostailuz beterik 
dituzte. Jostailu gehienek funtzio bat edo gutxi ba-
tzuk dituzte. Esaterako, sokatik tiratu eta hegaka 
ateratzen den helikopteroa funtzio horretarako di-

seinaturik dago, botoi bati emanez ostikoak ematen di-
tuen panpina bat borrokan ibiltzeko diseinaturik dago, 
auto telegidatua autoa alde batetik bestera eramateko, 
etab. Jostailu hauek haurrak haiekin nola jolastu behar 
duten de�nitzen dute. Azken �nean, esan daiteke jostai-
luek jolasa bera gidatzen dutela. Eta zer gertatzen da 
sormenarekin? Nire ustez, egungo jostailuek ez dute sor-
menerako aukerarik ematen.

Espazio anitzak ere eskaini beharko genizkieke eta natu-
ran baldin bada, askoz hobeto. Azkenean, beraien bizi-
tzak hain gidatuak daude, non libre uzten zaienean, ba-
tzuk aspertu egiten diren (edo ez dakite zer egin). Ume 
horiei sormena “itzalarazi” diegu.

Txantxangorrin honen inguruan hausnartu izan dugu eta, 
ekintzetan, ikusi ahal izan dugu jarduerak gidatuak izan 
direnean, haur batzuk gustura egon direla eta beste ba-
tzuk ez hain gustura. Jarduerak gidatuak izan ez dire-
nean, haur guztiak edo ia guztiak egon dira gustura eta, 
garrantzitsuagoa dena, nahi, desio eta sentitzen dutena 
egin dutela, beraien barrutik ateratakoa eta ez kanpotik 
ezarritakoa.

Txantxangorrin aurreko hilabetean, ekintza ez gidatua 
izateaz gain, sormena lantzeko espazio bat girotu ge-
nuen.

Espazioa: Ez jostailurik, ez gidaritzarik, ez manipulazio-
rik, ez epaiketarik. Libre. Horretarako, material neutroez 
baliatu ginen: kartoizko kaxak, koloretako zintak eta tela 
zatiak. Eskura zeuzkaten guraizeak, katekorratzak, zeloa 
eta pintzak. Añorgako zinean eta 2 orduko saioa. Espa-
zio honetan, bakoitza nahi duena egiteko libre zen eta 

bakoitzaren erabakiak errespetatu behar ziren. Bakarrik 
jolastu nahi badu, bakarrik jolastu dezala, guk ez diogu 
ezer esango eta ez diogu proposamenik egingo.

Helduaren rola: Ez du epaituko eta ez du manipulatu-
ko. Ez diogu haurrari esango hori ze polita den, egokia 
den, “hau egin dezakezu”… Ez dago balorazio positibo 
edo negatiborik, ezta proposamenik ere. Haurrak egiten 
duena bere buruarentzako da eta ez beste inorentza-
ko, berak ondo pasatzeko, bere barnearekin konekta-
tzeko, momentua disfrutatzeko da. Epaiketarik gabeko 
gune batean akatsa ez da existitzen eta modu honetan 
esperimentatzeko, jolasteko zein ikertzeko beldurra gal-
du egiten da. Askotan pentsatzen dugu pistak ematen 
eta erakusten lana errazten diegula, baina benetan lor-
tzen dena prozesu pertsonal bat etetea eta oztopatzea 
da. Zergatik kenduko diogu inori aurkikuntza bat egite-
ko emozio hori? Horregatik da horren garrantzitsua hel-
duon rola, asistentziarako bakarrik gaude, gure egitekoa 
behatzea da eta ez haurra gidatzea.

“Ez al dira aspertuko?” edo “ez al ziren aspertu?” gal-
detu dezake batek. Ba ez. Zoragarria izan zen egun 
horretan bizi izan genuena. Ez daukat hitzik bertan sortu 
zen giroa deskribatzeko. SORMENA nonahi. Haurrak 
zoriontsu ziren. Helduok asko ikasi genuen. Honek guz-
tiak helduon partetik hausnarketa bat merezi duela iru-
ditzen zait. Nire gomendioa da, etxean haurrak baldin 
badituzue sormenerako aukerak eskaintzea, material 
neutroak eskainiz zein naturarekin kontaktuan egoteko 
aukerak eskainiz, beraien jolasa epaitu eta baldintzatu 
gabe. Haurra behatu, bere osotasunean behatu. Baietz 
liluraturik geratu!

Mila esker Eli Alberdi Añorgatarrari, bere jakituria, lagun-
tza eta gogoa eskaintzeagatik, bere ideia proposatzea-
gatik (ekintza hau bere ideia izan baitzen) eta ingurukoei 
gai honen inguruan pentsarazteagatik.

Miren Serrano
Añorgak korrespontsala 

du Madrilen

Añorgatik irten eta Madrila.  Zein 
izan da Espainiako hiriburura era-
man zaituen ibilbidea?
Añorgatik duela urte asko joan 
nintzen. Lehenengo Lasartera eta 
gero lanagatik Bilbora. Bi urtez 
egon nintzen bertan bizitzen. Urte 
askotan Iurretara egunero joan eta 
etorria egiten nuen, baina ETB Bil-
boko egoitzara joan zenean ordu-
tegia aldatu zidaten eta oso goiz 
sartzen nintzen lanera eta erren-
tagarriagoa egiten zitzaidan ber-
tara bizitzera joatea. Baina egia 
esan, ez nuen oso gustoko bertan 
egotea eta Madrilera joateko au-
kera aurkeztu zitzaidan. Ez nuen 

dudarik izan. Madril gustoko hiria 
nuen, lagun asko nituen bertan eta 
nere lanbidean aurrera egiteko eta 
ikasteko plaza egokia zen. Eta da-
goeneko ia bost urte pasa dira.

Nolakoa da korrespontsal baten 
ohiko egun bat?
Egun bakoitza ezberdina da gure-
tzat. Badakigu noiz sartzen garen 
lanera, baina ez noiz irtengo ga-
ren. Ez dugu ordutegirik. Egunak 
ematen duenaren arabera gure 
lana aldatzen da. Egin beharre-
ko lana ere normalean egunero 
sorpresa bat izaten da. Bilbotik 
banatzen dizkigute gaiak eta nor-

malean egunean bertan esaten di-
gute. Egunaren arabera bideoak 
edota zuzeneko albisteak ematen 
ditugu eta gehien jorratzen ditu-
gun gaiak politikoak dira. 

Etxera begira ere jarriko zara. 
Nola ikusten duzu handik Añor-
ga? Mantentzen duzu harrema-
na?
Añorgarekin harreman handia iza-
ten jarraitzen dut. Familiaren zati 
gehiena bertan daukat eta Madri-
letik etortzen naizen bakoitzean 
Añorgatik pasatzen naiz. Gusto-
koa dut ikastolara joatea ilobak 
jasotzera. Dudarik gabe faltan 

Ia egunero Euskal Telebistan agertzen da Maider Arteaga añorgatarra, azken bost 
urteotan Madrileko korrespontsal lanetan ari baita Madrilen. Politika, ekonomia eta 
gizarte gaiei buruzko albisteak ematen ditu batez ere, eta bizi dugun garaiagatik, 

sarritan albiste onik eman ezin badigu ere, pozik eta bizi da Madrilen”. 
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gehien botatzen dudana familia 
da, itsasoa, lagunak eta bizi kali-
tatea, Donostiakoa bezalakorik ez 
dago. Madrilera joan nintzen arte 
ez nintzen konturatu itsasoak duen 
garrantziaz.

Esaten da albiste jakin batzuk 
markatzen dutela kazetari baten 
lana. Zuk ere izango duzu berezi-
ki gogoratzen duzun albisterik.
Asko dira ia bost urte hauetan 
eman ditudan albisteak. Pentsa ia 
egunero albiste ezberdinak. Baina 
tamalez gehienak albiste txarrak 
dira. Duela gutxi Aimarrek, nere 
ilobak, galdetu zidan ea zergatik 
telebistan beti albiste txarrak ema-
ten genituen, nahiko nuke hala ez 
izatea, baina Madrilen hartzen 
diren erabakiek azkenaldian poz-
tasun gutxi ematen dituzte. Zaila 
da beti murrizketen inguruko edo 
eskubideen atzerakaden inguruko 
albisteen berri ematea. Liluragarria 
iruditzen zait gainera dagoen us-

telkeria maila eta gizartea eskan-
daluetara ohitu izana. Bárcenase-
kin eta PPrekin gertatutako guztia 
ulertezina da eta inolako ondorio-
rik ez izatea! Orain Erregearen 
abdikazioa eta proklamazioa dira 
albiste, baina nik urte hauetan in-
teres gehiagorekin jarraitu dudan 
gaia gizarte mugimenduena da: 
M15ak garai berri bat ireki zuen, 
SOLen bizitakoa ikaragarria izan 
zen eta orduz geroztik gizartean 
eta politikan egon den eraldake-
tak panorama interesgarria eskain-
tzen du. Jendea esnatzen joan da 
pixkanaka.

Eta hemendik aurrera, zer? Madri-
len jarraituko duzu?
Oraingoz Madrilen jarraitzeko as-
moa dut. Bertan dago nere lana 
eta baita bizitza ere bai, baina 
ez ditut luzarorako planak  egiten. 
Baliteke egunen batean itzultzea, 
ez dakit etorkizunak zer ekarriko 
didan. Gustora itzuliko nintzake. 

“Duela gutxi 
Aimarrek, nere 
ilobak, galdetu 

zidan ea zergatik 
telebistan beti 
albiste txarrak 

ematen genituen, 
nahiko nuke hala 
ez izatea, baina 
Madrilen hartzen 
diren erabakiek 

azkenaldian 
poztasun gutxi 
ematen dituzte”

2014-01-25 
Txantxangorri, bi urte 
dantzan eta jolasean        

Auzoko hainbat eragilek elkartu 
eta Añorgaren beharrei aurre nola 
egin ahalik eta era zabalenean 
adosteko tresna berri bat aurkeztu 
dute: Galdetegia. Galdetegiaren 
bidez, auzoari,  bere osotasu-
nean, argazki gaurkotu bat atera 
nahi zaiola adierazi dute susta-
tzaileek. Auzokideen beharrei eta 
kezka ezberdinei erantzuteko era-
biliko den tresna baliagarria iza-
tea da ekimen honen helburua.

2014-02-28 
Ostiralean, inauteriak 
Amassorrain Ikastolan     

Urtero bezala, inauteriak ospatu-
ko dituzte Amassorrain Ikastolan 
ostiralean. 15.00etan auzoan 
zehar mozorro des�lean irtengo 
dira Lehen Hezkuntzako ikasleak. 
15.45ean ikastetxeko ateak za-
balduko dituzte, eta ikasle guztiek 
elkarrekin dantzatuko dute. Dantza 
amaitzen denean, txokolate beroa 
banatuko dute denentzat.

2014-03-07 
Ostiralean jarriko da 
martxan ‘Parketarrak’ 
ekimena     

Añorgan Haurrak kalean eta 
parkeetan jolasean ari dire-
nean euskara erabil dezaten 
sortu dute ‘Parketarrak’ ekime-
na Donostiako Udaleko Euska-
ra Zerbitzuak, Bagera Elkarteak 
eta auzoetako euskara batzor-
deek. Martxoan zehar, Donos-
tiako hainbat auzotan jarriko 
da martxan. Añorgaren kasuan, 
ostiralean bertan bilduko dira 
aurrenekoz, Amassorrain ikas-
tolan. Urtxintxa eskolak aurrera 
eramango duen egitasmo hau 
bi programatan banatuta dago: 
bata 3-5 urte bitarteko haurren-
tzat eta beraien familientzat an-
tolaturikoa; eta bestea 6-9 urte 
bitarteko haurrentzat dena. ‘Par-
ketarrak’ Añorgan: Martxoak 
7, 14, 21 eta 28 (ostiralak): 
17:00etan, Ikastolan.

2014-05-17 
Mendi martxa antolatu 
du Txantxangorrik 
larunbaterako         

Datorren larunbatean haurrek 
Añorgako bazterrak ezagutze-
ko eta naturaz gozatzeko aukera 
izango dute. Izan ere, Txantxan-
gorrik mendi martxa antolatu du, 
17.00etatik aurrera. Antolatzai-
leek bertaratzeko deia luzatu dute, 
eta ahal dela oinetako eta jantzi 
erosoak janzteko ohartarazi ere 
bai. 

2014-05-31 
Abuztuan Añorgan zer 
egin erabakitzeko bilera     

Udako oporretan Añorga erabat 
hutsik gelditu ohi da, abuztuan 
bereziki. Hori saihestu asmoz, 
hilaren 31rako bilera deitu dute 
Gazte Asanbladak eta Ernaik, eta 
dei egin diete añorgatar guztiei 
bertara azaldu eta beren proposa-
menak botatzeko. Antxon Ayesta-
ran kultur etxean izango da bilera, 
12.30ean. Amaitzean bazkaria 
egingo dute, eta segidan, Añor-
gako antzerki taldeak emanaldia 

albisteak>>
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Nire gurasoen etxeko balkoitik Añorgako bi 
ezaugarri esanguratsuenak ikusten dira: N-1 
errepide nazionala zena (gaur egun ez da-
kit nola arraio deitzen den) auzo honi bere 

garai borrokalarienetako batzuk biziarazi zizkiona 
N1-Ez-aren kontura, eta bisitan etorri zen ondarruko 
lagun batek petronorreko re�neri bezela de�nitu zuen 
gure fabrika ‘maitea’. Lepoa pixka bat luzatuta eta 
begirada apur bat zorroztu ezkero bestelakoak ere 
ikusi ditzazket, baratza txikiren bat edo beste, fru-
tarbolen bat eta baita arto soro baten ondarrak ere. 
Balkoi hartatik ikusten dena ez da Errezilgo baserri 
baten ataritik ikusten den bista bera, baina ezta ere 
Amarako Isabel II ko lehen pixu batetik ikusten dena.

Garai batean behintzat nik dakidala, Donostiko au-
zoen sailkapenean Añorga semi-urbano bezela azal-
tzen zen Igeldorekin batera. Orain dela egun gutxi 
sailkapen horretan bakarrik geratu garela imaginatzen 
det Igeltotarrak alde egin baidute montaña suiza ta 
guzti beraien herria sortzera. Semi-urbano izate horrek 
festetan ordutegi berezia eskeintzeaz gain (Añorga-
ko makarrismoak hare bereziagoa egiten zuena, no 
police, no rules) auzoaren berezko izaeraren aitortza 
modura uler genezake. Bertako gazte gehienak kale-
kumeak izan arren, batzuei etzaigu hori onartzea gus-
tatzen eta lurrarekin kontakturen bat degula edo izan 
degula pentsatzea atsegin degu. Aitonaren baratza, 
kuadrilakoren baten baserria edo marihuanen baratze 
klandestinoek lurraren ziklotik gertutasun bat sentiarazi 
digute alde zaharreko kalekume huts batekin elkartze-
rakoan.

Azken hamarkadetan zementua gurtzen duen urbanis-
moak bere labankadak eman dizkio Gorga errekaren 
arroari, Belartzako industrigunea eraikiz, Aritzetako 

bariante eta desbarianteak eginez edo Atotxa-erre-
kan gora auskalo noiz eraikiko diren etxetxoen zorua 
prestatuz. Boteprontoan eginiko zerrenda hau hortxe 
amaitzen da zorionez, krisiak ondorio txarrekin bate-
ra nahasturik ekarri baititu beharrezkoak ziren ondorio 
batzuk.

Añorgatarron semi-urbanismo espiritutik haratago, 
egia da gurean oraindik ere lurraren zati bat elika-
gaiak ekoizteko erabiltzen dela gaur egun. Hortxe 
dauzkagu Etxeluzetarren babarrun ederrak, Goiko-U-
nanuekoen sagarrak edo Bidarte baserriko behiak. 
Ziurrenik galdera pertsona egokiren bati egin ezke-
ro, hiru baserriko zerranda hau uste bainan luzeagoa 
bihur daiteke. Baina etxeko atarian ‘txuri’, ‘pintxo’, 
‘bixkor’ edo halako trakur bat eta belaze bat ez du-
gunok, ba al dugu kontakturik hortxe bertan ekoizten 
diren produktuekin?Seguraski Añorgan bertan ekoiztu-
tako produktu horietako asko, gure familiko porru eta 
kiwien moduan, autokontsumorako dira. Baina ez de-
nak. Hala izanez gero familia batzuk sagarpastelak 
jateaz kokoteraino egongo lirateke, eta babarrunen 
puskarrekin jotafuego.

Añorgan bada elikagaiak non erosi. Supermerkatu txi-
kiak ditugu, frutadenda, baita azalera handiko mer-
katal zentru bat ez oso urrun. Aukera zabala dugu 
eskuartean. Hain zabala non mundu guztiko produk-
tuak ditugun, Añorgakoak izan ezik. Nora joaten dira 
bertako uztak emandago elikagai goxoak. Ez al da 
posible bertako produktuak Añorgan bertan erostea 
eta kontsumitzea?. Zergaitik da errezagoa Txileko sa-
gar bat erostea bizikletarekin ibiltzera noanean ikus-
ten ditudan sagar eder horiek erostea baino? Zein da 
merkataritza horren (i)logika? Potato taldeak zioen be-
zela economía de mercado es un robo.

Eneko eizagirre

“Donostian %60a 
birziklatzea posible da”

Orain dela urtebete egin zuen hon-
dakinen kudeaketa eta tratamentua 
izenako graduondokoa Iker Urmene-
tak (Añorga 1985). Aspalditik egon 
da kontzientziatua gai honetan, eta 
gradu amaierako lana egiteko ga-
raian Donostiako hondakinen bilke-
tari begira ipini zen. Lan horretan 
helburu bat markatu zuen. “Nola 
lortu hondakinen %60a biziklatzea 
2016an.

Urte horretan gauza jakina da Euro-
pako Kultur Hiriburu izango dela Do-
nostia, eta halako hiri batek ezin du 
hondakinak xahutzen ibili orain dabi-
len bezela Urmenetaren iritziz. Hori 
izan zen proiektuaren abiapuntua.

Lehenik eta behin diagnostiko bat 
egin zuen eta gero horren alter-
natiba bezela planteatu zuen oi-
narrian herritarren parte hartzea 
izango zuen hondakin bilketa 
sistema. Ikusi zuen Gipuzkoako 
hiriburuko birziklapen tasa gaur 
egun %30koa dela. Horren mai-
la baxuaren arrazoia galdetzean 
garbi du zergatia: “Ezinezkoa 
da birziklatze tasa altuetara iris-
tea, birziklatzea borondatezkoa 
den bitartean. Aurrera egin nahi 
bada funtsezkoa da derrigortasu-
na bermatzea eta identi�katzea 
hondakina sortzen duen pertsona 
edo enpresa edo dena delakoa. 
Horrek aurrera begira hobariak 

aplikatzeko aukera ekarriko luke”.  
Diagnostiko hori oinarri hartuta 
Donostia 3 zatitan bereizi zuen. 

PERIFERIAKO LANDA EREMUKO 
AUZO ETA HERRIAK.

Añorga, Igeldo eta Zubieta sar-
tu daitezke talde honetan. Baita 
Martutene ere, agian.

“2005ean Odol Elorzak, garai 
hartan Donostiako alkate zenak, 
ikerketa bat eskatu zuen ea atez 
ateko bilketa Añorgan bidera-
garria izango ote ze. Bi eratara 
eskatu zuen: Lehena izango zen 
atez atekoa lau frakzio bilduz, eta 

Donostiako hondakinen kudeaketa aldatu egin behar dela uste du Iker Urmenetak, %60 
birziklatzea posible dela frogatu nahi baitu; hori bai, hondakinaren identi�kazioa eta 

birziklatzearen derrigortasuna ezarriz beti ere.
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bestea bi frakzio bilduz. Emaitza 
azaltzen den txostenak garbi utzi 
zuen lau frakzio biltzen dituen atez 
atekoak askoz emaitza hobeak 
emango zituela” azaldu digu Ur-
menetak. Txosten horrek zioenez 
Añorgari dagokionez helburua 
zen hondakinak identi�katzen di-
tuen sistema bat aplikatzea eta bir-
ziklatzea ahalbideratuko duena. 
Puntu horretan abaniko zabal bat 
irekitzen dela dio Ikerrek, bi au-

kera ikusten ditu: Beti ezagutzen 
dugun atez atekoa (Usurbil, Her-
nani, Oiartzun...) edo portalka, 
komunitateka, edukiontzi komunita-
rioen bitartez biltzea hondakinak. 
Ohiko atez atekoak hondakina 
botatzen duen pertsona bakoitza 
identi�katzen du, Ikerren proposa-
menaren arabera, ordea, portala 
edo komunitatea izango zen iden-
ti�katua. Birziklatzen dutenaren 
arabera kobratuko litzaieke zabor 
tasa. Hala ere, garbi du emaitza-
rik onenak lortzeko norbanakoa 
identi�katzearen garrantzia.

Landa eremuak direla kontuan 
izanda, oinarrikoa da organikoa 
bertan kudeatzea Urmenetaren 
aburuz. “Azken �nean, kontuan 
hartzen badugu zabor poltsen 
%40 materia organikoa dela, hori, 
auzoan bertan kudeatuz gero, 
kanpora eraman behar ez diren 
kilo asko kentzen dituzu. Auto-
konposta egin ezin den kasuetan, 
planteatzen dudana da frakzio ba-
koitza egun batean eta ordutegi 
jakin batean jaistea, gainontzeko 
frakzioak bezalaxe, hau da, atez 
ateko bilketa, Hernanin edo Usur-
bilen egiten den moduan.” 

Gaur egungo auzokonposta tipolo-
gia ere aldatu egingo luke Ikerrek, 
eta konpostatzeko etxola modu-
koak ipiniko lituzkela dio, Etxarrin 
egiten den moduan. Hauek gutxia-
go okupatzen dute eta askoz fami-
lia gehiagok eraman dezake bere 
materia organikoa bertara.

DENTSITATE ALTUKO EREMUAK

Zentroa, Altza, Bidebieta, Ama-
ra... ia Donostia osoa sartuko li-
tzateke eremu honetan. Hala azal-
du digu: “Estatu Batuetako San 
Francisco hiriaren eredua hartu 
dut. San Franciskok 800.000 biz-
tanle ditu, eta hondakinak identi�-

katuz eta derrigortasuna bermatuz 
%80 birziklatzera iritsi dira. Atariz 
atari egiten dute zaborren identi-
�kazioa. Alegia, atari bakoitzak 
dauzkan hondakinak gaika be-
reizteko edukiontziak, eta azken 
batean, identi�katzen duguna per-
tsona beharrean ataria bera da. 
Orduan, zergak ere atari bakoi-
tzak sortzen duenaren eta bereiz-
ten duenaren arabera ordainduko 
lituzke. Atarian bertan lekua ego-
nez gero, denek erabil ditzaketen 
edukiontziak jar daitezke, eta leku-
rik ez badago, kalean sor daitezke 
itxitura moduko batzuk atari horie-
tako bizilagunek bakarrik erabiltze-
ko moduan.”

ALDE ZAHARRA

Gune oso estuak dira hemen 
eta zailtasun gehien dauden to-
kia izan daiteke berau. Ikerrek 
azpimarratu du gaur egun Alde 
Zaharrean egiten den bilketa 
erabat jasangaitza dela, ez bai-
ta ia ezer birziklatzen.  “Bereiz-
teko edukiontziak egongo diren 
guneak sortzea proposatzen dut, 
txip baten bidez irekiko diren 
edukiontziekin, inguruko bizila-
gunentzat soilik, bakoitzak bere 

poltsa identifikatuarekin. Horrela 
lor daiteke gaizki egiten duena 
informatzea hurrengoan ondo 
egiteko.” 

Tabernetan eta komertzioetan 
gaur egun beira eta paperare-
kin atez ateko bilketa egiten da, 
hori zabaltzea planteatzen du 
Urmenetak ontzi arinetara, eta 
batez ere organikora.

ABANTAILAK

“Ekonomiaren aldetik errefuxa 
kudeatzeagatik udalak ordain-
tzen duena da 140 euro tonako, 
gutxi gora-behera. Aldiz, mate-
rial organikoa kudeatzeagatik 
70 euro dira tonako. Bi datu 
horiek kontuan izanda, 2016an 
%60 birziklatze tasa lortuko ba-
genu, 3’4 milioi euro aurreztuko 
genituzte, hau da, gaur egun 
gastatzen dugunaren %25. Datu 
esanguratsua dela uste dut. Bes-
tetik, birziklatze tasan eman 
daiteke iraultza; gainera, epe 
motzean. Borondate politikoa 
izanez gero, eta ordenantza al-
datuz gero, aldaketa egin dai-
teke” azpimarratu du Iker Urme-
netak.

“Ezinezkoa da 
birziklatze tasa 
altuetara iristea, 

birziklatzea 
borondatezkoa 
den bitartean. 

Aurrera egin nahi 
bada funtsezkoa 

da derrigortasuna 
bermatzea”

“Errefuxa 
kudeatzeagatik 

udalak ordaintzen 
duena da 140 

euro tonako, gutxi 
gora-behera. 

Aldiz, material 
organikoa 

kudeatzeagatik 
70 euro dira 

tonako. 2016an 
%60 birziklatze 

tasa lortuko 
bagenu, 3’4 milioi 
euro aurreztuko 
genituzte, hau 
da, gaur egun 

gastatzen 
dugunaren %25”
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2014-03-20 
Konpostagune berria 
sortuko dute laster 
Errekalden      

Oraindik epea zehazteko badago 
ere, laster Errekalden konpostagu-
ne bat sortuko dutela jakinarazi du 
Donostiako Udalak, Añorga Bizi-
rik taldeak eta Karmengo Amako 
auzo elkarteak hala eskatuta.

2013ko bukaeran Añorga Bizirik 
taldeak auzoan beste auzokon-
postagune bat lortzeko prozesu 
bat jarri zuen martxan. Iruditzen 
zitzaien beharrezkoa zela Añorga 
Txikikoaz gain auzoan beste kon-
postagune bat sortzea, eta lekurik 
aproposena Errekalde zela iruditu 
zitzaien, berdeguneak daudelako. 
Hasiera batean, Karmengo Ama-
ko auzo elkartearekin jarri ziren 
harremanetan, eta bien artean 
kanpaina bat abiatu zuten Errekal-
den auzokonpostalariak lortzeko 
asmoz. Bi astetan 12 bat familiak 
eman zuten izena, eta behin ko-
puru hori edukita, Donostiako uda-
larekin bildu zinen konpostagunea 
eskatzeko.

2014-04-11 
Hondakinen kudeaketari 
buruzko mintegi irekia 
eskainiko du Sortuk     

‘Zero Zabor, hoberantz aldatzen’ 
izenburua jarrio dio Sortuk ostira-
lean 18.30etik aurrera Añorgako 
Gaztetxean eskainiko duen forma-
kuntza mintegi irekiari. Hondakinen 
kudeaketa izango dute aztergai, 
izan ere, hondakinen gaiak kontsu-
mo ereduarekin “lotura zuzena” du, 
haien irudiko. Antolatzaileek azaldu 
dute hondakinen eztabaidaren oina-
rrian jendarte ereduarena dagoela, 
eta beraz, hondakinen kudeaketa 
eraldaketa sozialerako bide bat 
gehiago dela.

Hitzaldiaren helburua hondakinen 
gaiarekiko “ekarpen ideologiko bat 
egitea” izango da, ahalduntzetik 
praktikara jauzia emateko.

2014-06-28 
Hondakinen kudeaketari 
buruzko mintegi irekia 
eskainiko du Sortuk     

Iritsi da Añorgara ere etxe, komer-
tzio eta tabernetan sortzen den 
materia organikoa bereizita jaso-
tzeko aukera ematen duen edu-

kiontzi marroia . Zabor poltsaren 
%40a den hondakin organikoa 
konpost bihurtzeko aukera dute 
orain auzotarrek. Horretarako, jo-
kogarbia.donostia.org web orrian 
eman behar da izena, edo 010 
telefonoan bestela, beharrezko 
materiala eskuratzeko.

Lur eremu bat duten añorgatarrek 
ere aukera dute ere sortzen duten 
materia organikoa kudeatzeko, 
etxe-konpostaren bidez. Konpos-
tagailua Atotxa-Errekako Garbigu-
nean doan eskura daiteke, eta, 
udaleko erregistroan izena ema-
nez  gero, auzotar bakoitzak za-
bor tasan dagozkion hobari eko-
nomikoak jasoko ditu. Gainera, 
lur eremurik ez duten añorgatarrek 
ere beste bizilagunekin batera au-
zokonpostagunean egiten dute 
konposta eta gune gehiago jarri 
ahala bertan parte hartzeko auke-
ra izango da.

Añorga Bizirik-ek adierazi duenez, 
beren helburua “zero zabor bi-
dean hondakin gutxiago sortu, sor-
tutakoa berrerabili eta berrerabili 
ezin daitekeena birziklatzea da, 
baina ezinbestekoa da 2016an 
%60ko birziklatze tasak lortzeko 
borondatezko hondakinen bilke-
ta sistema batetik derrigorrezkoa 
izango den batera igarotzea. Izan 
ere, kutsatzeak ezin du eskubide 
bat izan”.

2014-01-16 
Añorga Txikiko 
auzokonpostagunea 
funtzionamenduan ikusi 
ahal izango da ostegunean          

Datorren ostegunean, urtarrilaren 
16an, 16:30ean auzokonposta-
gunearen funtzionamendua ikusi 
ahal izango da. Bertan konpos-
tatzen duen auzotar batek azal-
penak emango ditu eta hurbiltzen 
direnen kezkak eta zalantzak ar-
gitzen saiatuko da. Antolatzaileek 
añorgatar guztiei luzatzen diete 
gonbidapena, baita Donostiako 
beste auzoetako jendeari ere.

2014-01-23 
Garbigune berri bat ireki 
dute Atotxa Errekan         

San Marko Mankomunitateak gai-
kako bilketarako eta birziklatzeko 
azpiegiturak zabaldu ditu, gar-
bigune berri bat irekiz Añorgan, 
Atotxa Errekan. 

Garbiguneen helburua gaikako 
bilketa indartzea da, zabor poltse-
tan edo kalean dauden edukion-
tzietan utzi ezin diren etxeko hon-
dakinak birziklatzea ahalbidetzen 
baitu.

Honako hondakin hauek biltzen 
dira garbiguneetan: etxean egi-
ten diren obra txikietako hondaki-
nak, plastiko birziklagarriak, beira 
laua, kartoizko bilgarriak, objektu 
handiak, zura, inausketa eta lo-
rezaintza hondakinak, pneumati-
koak, aparatu elektriko eta elektro-
nikoak…

Berriz erabil daitezkeen objektuak 
ere eraman daitezke hara, eta 
bertan erabiltzaileen eskura jarri, 
inolako helburu komertzialik gabe.

Zerbitzua mankomunitatean bizi 
diren partikularrentzat da soilik; 
gremioek eta gainerako ekoizle 
profesionalek beraientzako zerbi-
tzu bereziak izaten dituzte.

2014-03-22 
Zuhaitz Eguna antolatu du 
Cementos Rezola Museoak  

Beste urte batez, Zuhaitz Eguna 
ospatuko dute Añorgan datorren 
larunbatean, Cementos Rezola 
Museoak antolatuta. Lehenik, eki-
mena aurkeztuko dute museoan 
bertan 10.30ean, eta segidan, 
11.00etan, zuhaitzak landatze-
ra abiatuko dira. Amaitzen dute-
nean, txistorra jatea izango dute 
parte hartzaile guztiek. Antolatzai-
leek ekimenean parte hartzeko 
eta zuhaitza landatzera azaltzeko 
deia luzatu dute.

2014-02-22 
Txapelak egiten ikasiko 
dute larunbat honetan 
Moxorka Matazan        

Etzi itzuliko da Moxorka Mataza, 
Gazte Asanbladak antolatutako 
joste eta puntu tailerra, arratsal-
deko 17:00etan. Hirugarren saio 
honetan orain arte ikasitako puntu 
mota ezberdinak praktikan jarriko 
dituzte, eta txapelak egiten ikasiko 
dute. Antolatzaileek bertaratzeko 
deia luzatu dute.

ingurumena ingurumena

albisteak>>
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Hizkuntza ez da hitz hutsa; hizkuntza ez da hiz-
tegi bat, ez da gramatika bat bakarrik; horren 
inguruan dabilen guztia da hizkuntza: mundua 
hitz egiteko modu bat, espazio batzuk, lagu-

narte batzuk. Euskarak doinuak dauzka, baina ez 
dauka kolorerik. Jantzi ditzake txapelak eta biserak, 
pololoak eta tangak, gurutzeak eta ilargiak; hitz egin 
daiteke Aingeru Zaindariko ermitan eta Bataplaneko 
eskaileretan; hizkuntzak kolorea hartzen du hitz egiten 
dugunero, kolorea ematen digu erabiltzen dugunero. 
Eta hizkuntzak zenbat eta kolore gehiago izan, or-
duan eta aukera gehiago izango ditu aurrera egiteko.

Añorgan pribilejio batekin sortu ginen: auzoko espa-
zio ia denetan daukagu euskaraz egiteko aukera: 
euskaraz egin dezakegu dantza, euskaraz futbola, 
euskaraz saskibaloia, euskaraz festa eta euskaraz 
asanbladak. Baina, batzuetan pribilegiatu izate ho-
nek, argitara sortze honek itzalak ezkutatzen dizkigu: 
ahaztu egiten zaigu inguru zabalago baten parte ga-
rela, hizkuntzak aurrera egingo badu Añorgan ez, 
Donostian ere aurrera egin beharko duela eta arnas-
gune bat garela hiriko hizkuntza errealitatearentzat, 
itzalak gurean baino agerikoago diren inguruentzat. 
Hiztunak irabazi ditugu auzoan, garbi dago: gehie-
nok ezagutzen dugun hori erabiltzea da orain gakoa, 
espazioak ere irabaztea alegia. 

Aspaldi sortu ziren ikastolak eta euskaltegiak, nahi bai-
no motelago bada ere ari gara administrazioa euskal-
duntzeko pausuak ematen. Eta, hala ere, ezagutzak 
gora egin arren ez dugu erabilera maila berean pizte-
rik lortu. Hizkuntza ez da hitz hutsa, eta gramatikaren, 
kodearen inguruan dagoen horri begiratu beharrean 
gaude. Badakigu erabiltzen ez bada galdu egiten 

dela euskara, badakigu zeinen ederra den elkarri 
euskaraz entzutea. Kontzientzia badugu, baina orain 
erabiltzen hasi behar dugu; erabilgarri izateaz gain 
mundu bat erantsi behar diogu euskarari, eta jada 
daukan mundu hori ikusgarri egin. Euskal musikari 
dagokion lekua eman txosnetan, parranda euskaraz 
egin daitekeela ikas dezagun; euskarazko �lmak eta 
liburuak zabaldu, sexuaz, drogez, lagunez eta mun-
duaz euskaraz nola gozatu ikas dezagun, erreferen-
tziaz aberastu gaitezen. Eta esperimentatzeko guneak 
sortu behar ditugu; hitzak asmatu, esaldiak tolestu, hi-
tzei esanahi berriak eman bertso-eskolan, antzerkian, 
lagunartean, bileretan… Euskara ez da beste hizkun-
tzak baino zailagoa, ez da beste hizkuntzak baino 
okerrago egokitzen gaur egungo mundura; hiztunak 
gara hizkuntza erraz bilakatu behar dugunak, hizkun-
tza pentsatu behar dugunak. 

Hizkuntza eta politika ez direla nahasi behar entzun 
izan dugu sarri, sarriegi, baina gutxi dira euskaraz 
hitz egitea bezain erabaki politikoak. Bai, euskaraz 
hitz egitea egunero hartzen dugun erabaki bat da, 
ohituraz hartzen denean ere. Eta bai, politikoa da, 
mundu ikuskera bat baitakar berarekin. Eta gaur egun 
indarrean dauden borroka eta mugimenduengandik 
ikastea dagokigu. Euskaraz ari dena da “euskal kultu-
ra”, “euskal antzerkia”, “euskal kantak”… Euskal, eus-
kal, euskal. Adjektibo bilakatua, “neska bertsolaria”, 
“emakume kantaria” bezala: adjektiborik ez daukana 
gazteleraz ari da, gizona da, zuria da. Eta dena nor-
maltasuna omen den garai honetan, agian guk uste 
baino gertuago daude feminismoaren, aniztasunaren 
eta euskararen erronkak. Anitza eta feminista ez den 
mundu batean nekez izango baitu euskarak mundu-
txorik.

beñat gaztelumendi
Euskara auzoan txertatuz

Añorga Kultur eta Kirol Elkarteak 
euskararekiko bere konpromi-
soan,  aurreko urteetan bezala 
jarduera ezberdinak bultzatu eta 
antolatu ditu azken hilabeteetan. 
Azken bi ikasturte hauetan gaine-
ra Euskara Batzorde bat sortu da 
Amassorrain ikastola eta bertako 
guraso elkarteko kide batzuekin 
batera.  Batzorde honek anto-
latu dituen jarduera ezberdinen 
artean gurasoentzat tailerrak eta 
Parketarrak ekimena izan dira, 
eta honez gain auzoko eragile 
ezberdinei baliabide desberdi-
nak hurbiltzen saiatu da, Txan-
txangorri aisialdi taldeari adibi-

dez kurtso bat egiteko aukera 
luzatu zaie.Hurrengo hilabetee-
tan euskarazko bi pelikulen ema-
naldia egin nahi da aire librean, 
edo Gabonei begira sukaldari-
tza ikastaro bat baita ere. 

Añorgako bizilagunen euskara 
ezagutza Donostiako auzoetako 
altuenetakoa izanik, erabileran 
islatzen ez zela nabaritzen zu-
ten. Honen aurrean zerbait egite-
ko asmotan jaio zen Euskara Ba-
tzordea ikastolan, gero elkartea 
batu zelarik eta azkenean udalak 
eskainitako Bagera elkarteko tek-
nikaria. 

Batzorde honetatik kanpo Añorga 
Kultur eta Kirol Elkartea, euskara-
ren arloan, lanean aritu da baita 
ere, Euskararen egunaren ingu-
ruan ekintzak antolatuz adibidez. 
Baina Elkartearentzako ekimenik 
garrantzitsuena Donostiako Udale-
ko Euskara sailetik etorri den gon-
bidapen baten eskutik izan da, 
kirol arloan lanean ditugun entre-
natzaileentzako euskararen erabi-
lera areagotzeko ikastaroa.

Udaleko sail hau jakitun da kirol 
ezberdinetako hizkuntza tekni-
koa gazteleraz ezagutzen dugula 
gehiengoak, eta honek kutsatua, 

Auzoan euskararen erabilera sustatzeko, eta bereziki elkartearen barruan egiten diren 
jardueretan euskara gehiago entzuteko, Añorga Kultur eta Kirol Elkartea lanean dabil 

ekimen ezberdinak antolatuz Euskara Batzordearen barruan. Ekimen nagusienetako bat 
entrenatzaileei eskaini zaien kurtsoa izan da.
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kiroletan erabiltzen den hizkuntza 
gaztelera dela. Egora hau alda-
tzeko asmotan ekintza ezberdinak 
aurrera eramateko asmoa du uda-
leko euskara sailak, entrenatzai-
leentzako ikastaroak kasu. Lan ho-
nen lehen urratsetan  Añorga Kultur 
eta Kirol Elkartearen laguntza bi-
latu dute lehen frogak egiteko, 
Donostiako kirol elkarteen artean 
euskararekiko konpromisoa duen 
elkarte handienetako bat delako.

Azpimarratzekoa da Añorgako tal-
deetan entrenatzaileen gehiengo 
handi bat euskaldunak direla, bai-
na ikastaro honen helburua euskal-
dun nahiz erdaldunei euskara era-
biltzeko baliabideak eskaintzea 
izan dela; inoiz ere entrenatzaile 
erdaldunak ordezkatzea.

Ikastaro honetan saskibaloi , fut-
bol, pelota eta triatloiko taldeetako 
teknikariak bildu ziren eta lau ordu-
ko bi saiotan banatu zen kurtsoa. 
Saioetako lehenengoa larunbat 
goiz batean egin zen eta Urtxintxa 
aisialdi taldeko teknikari batek gi-
datua izan zen. Bertan kirol bakoi-
tzaren egoera aztertu zuten, argi 
geratu zelarik kirol batetik bestera 

errealitateak oso ezberdinak di-
rela. Pelotako arduradunaren hi-
tzetan beraiek euskara erabiltzen 
duten uneoro, euskal giroko kirola 
izateak euskararen erabilera erraz-
ten duela eta. Futboleko teknikari 
batek ordea hizkuntza teknikoak 
zeharo baldintzatzen duela komu-
nikazio hizkuntza adierazi zuen. 
Ala ere, azken honek, onartu zuen 
esfortzu handiagoa egin ezkero 
jokalari arteko eta entrenatzaile 
eta jokalarien arteko harremanak 
euskaldundu daitezkeela. 

Ostiral arratsalde batean egin zen 
bigarren saioan eta bertan balia-
bideak ematen saiatu zen Urtxin-
txako teknikaria. Eskaini zieten ba-
liabideen artean txosten txiki bat 
zegoen, non adibidez, beroketak 
egiteko joko batzuk proposatzen 
zizkieten euskara erabiliz. 

Proba moduan egindako bi jardu-
naldi hauek egin eta gero ebalua-
zio txosten bat egin eta bidali zen 
euskara sailera. Bertan AKKE-ren 
aldetik euskara sailak hobetzeko 
iradokizunak eta elkarteak berak 
hobetzeko aspektua seinalatu zi-
ren.  Entrenatzaileen aldetik jaso 

genuen iritzietako bat, beroketa 
ariketetan erabiltzeko baliabideez 
gain, entrenamenduetan erabiltze-
ko erreminta zehatzagoak behar 
dituztela, ez ideia orokorrak. Bes-
talde, gaur egun zenbait kirolarik 
egiten ari diren gidaliburuak erabi-
li daitezkeela aipatu zuten hiztegi 
teknikoa euskalduntzeko.

Elkartean ikusi den hutsuneetako 
bat, entrenatzaileak motibatzeko 
orduan izan da. AKKE-en euska-
ran arduratzen den lan taldearen 
ustez, ez da nahikoa entrenatzai-
leek euskaraz aritzeko gaitasuna 
izatea, motibazioa giltzarri dela 
uste du. Hau dela eta, datorren 
kurtso honetan Añorga Kultur eta 
Kirol Elkarteak izango duen lane-
tako bat entrenatzaileei  elkarteak 
duen balio nagusietako bat es-
kaintzen diren zerbitzuak euska-
raz eskaintzeko ahalmena dela 
helaraztea izango da. Hau da, 
profesionaltasuna adierazten du-
ten entrenatzaile titulu edo lehen 
sorospen kurtsoekin batera, eus-
kararen erabilera bai auzoaren-
tzat, elkartearentzat, gizarte edo 
gure kirolarientzat balio erantsi 
bat dela.

2013-12-18 
Zilarrezko Bikain Saria 
Museum Cemento 
Rezolarentzat          

Museum Cemento Rezolak eus-
kararen presentzia, erabilera eta 
kudeaketa egiaztatzen duen Zila-
rrezko Bikain Saria lortu du, Eusko 
Jaurlaritzaren eskutik .

2014-01-23 
Ikastolan euskararen 
erabilera nola bultzatu 
daitekeen azaldu du Iñaki 
Eizmendik          

Ikastolan euskeraren erabileran 
nola eragin daitekeen gogoeta-
tzeko hitzaldia antolatu du Euska-
ra batzordeak, bihar 18.00etan 
Amassorrain Ikastolako liburute-
gian. Iñaki Eizemendi izango da 
hizlari eta dinamizatzailea. Eki-
men irekia da

Amassorraingo euskara batzordea 
iaz sortu zen, “euskararen erabile-
ra eskasak” kezkatzen zituen ira-
kasle eta guraso batzuen eskutik.

“Ikastaro honen 
helburua euskaldun 
nahiz erdaldunei 

euskara erabiltzeko 
baliabideak 

eskaintzea izan 
da; inoiz ere ez 

entrenatzaile 
erdaldunak 

ordezkatzea.”

albisteak>>
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Añorga, 2064 urtea. Jolas Etxeako erreklama-
zioen eta iradokizunen taula elektronikoan Añor-
ga KKE-ko lehendakariari zuzendutako gutun 
anonimo bat agertu da. 

“Lehendakari agurgarri hori: Gutun honen bidez eskatu 
nahi dizugu berriz pentsatzeko Inaxio Ganzo kultur ar-
duradunari kontratua ez berritzeko hartutako erabakia. 
Ganzo jaunak lan miresgarria egin du kultur sustape-
nean, eta, hein handi batean, hari esker heldu gara 
gauden tokira. Gauza jakina da Añorga bere kultur jar-
dun oparoagatik dela ezaguna munduan, eta aurtengo 
urtea, gainera, borobila izan da.

Izan ere, ‘Zerbeza eta Patatak’ ekimenak 50 urte bete 
dituela ospatzeko, Slavoj Zizek �losofo post-marxista 
gonbidatu zuten. Beti bezain zorrotz eta zirikatzaile ari-
tu zen esloveniarra, eta bizkar gainean 115 urte edu-
kiagatik, titularrez jositako hitzaldia eskaini zion aretoan 
kabitu ezinik ibili zen jende pilari. Besteak beste, zera 
esan zuen: “Unibertsaltasunaren indarra zuek zarete, 
añorgatarrak, ez Donostia 2066”. 

Zizekena anekdota hutsala da, ordea, azken mende 
erdian Añorgan izan den kultur mugimenduarekin alde-
ratuz gero. Pentsa, Arnaldo Otegi lehendakari izan zen 
garaian Mikel Esnaola hautatu zuen Jaurlaritzako Kul-
tur Sailburu (egia da gero Esnaolak alderdia utzi zuela 
desadostasun ideologikoak medio eta azkenean Sabin 
Etxeatik gertu amaitu zuela, baina horiek beste ahuntz 
baten bizarrak dira). Eta nola ahaztu auzoan dauka-
gula kultura orokorraz gehien dakiena, nola ahaztu 
Jon Aiarza-Marienek irabazi zuela ‘Saber y Ganar’ TB 
lehiaketako zakua Jordi Hurtadoren eskutik. 

Baiki, Añorga eta kultura sinonimo bezala agertuko 
dira laster hiztegietan. Musikagintzari dagokionez, pin-

txo-potea berreskuratzearen alde dauden “Gure Eskun 
Trago” mugimendukoek lipdub-a egin zuten Andoni 
Bonboniren musikarekin. Orreaga 778-koak, berriz, 
beti olatuaren aparrean nola iraun hausnartzen aritu 
zaleak, mundu biran ibili ziren Euskadiko Orkestra Sin-
fonikoarekin. 

Bertsolaritzan ere badugu zer esanik. Beñat Gaztelu-
mendik Euskal Herriko Txapelketa Nagusian zazpiga-
rren egin zuen lehenbizi, eta hirutan bigarren ondoren. 
Ez zuen txapelik bururatu, ordea. Hortaz, Unai anaia-
rengan jarri genituen esperantzak. Hark, ordea, bertan 
goxo, bertsoaren ordez familiako negozioan jarraitu 
zuen. Asier Azpiroz ere ibili zen aparra zeriola, harik eta 
halako batean txapelketaren aurkako protesta gisa nahi-
ta poto egin eta sarasuismo-ra bihurtu zen arte. Geroztik, 
deshazkundearen korronteko pentsalari entzutetsu bilaka-
tu da. Etsitzear ginela, ordea, han azaldu zen ezerezetik 
Fermin Benegas eta bere ahots tarratatuak eztanda egin 
zuen BEC-eko barrunbeetan. Bera izan zen toreatzaile 
izena zeukan historiako lehen bertsolari txapelduna. 

Añorgak azken 50 urteetan kulturan egindakoak ez du 
izenik. Jon Ander Alonsok aktore onenaren 4 Oscar 
Sari eskuratu zituen, Asier Intxusta eta Lain Blanko surf 
�lm festival-eko laudatuenak izan ziren, Irati Guarretxe-
naren diseinuek aho zabalik utzi zuten Cibelesko pasa-
rela osoa, Miren Serranok Jolas Kooperatiboen Lante-
gia eraiki zuen Cementos Rezolaren hondakinetatik eta 
hor dabil geroztik Willy Wonkaren gisara. 

Hori guztia ezinezko litzateke, lehendakari agurgarri 
hori, Inaxio Ganzok egindako lanik gabe. Horregatik 
eskatzen dizugu hari kontratua ez berritzeko hartutako 
erabakia berriz pentsa dezazun. Añorgak mundu mai-
lako kultur erreferentzia izaten jarrai dezan nahi dugu-
lako. 

Kepa Matxain
“Añorgatarrek lorpen propio moduan 

bizi izan zuten nik BECen kantatzea, eta 
horrek izugarrizko ilusioa egiten dit” 

Fnaleko zurrunbilotik urte erdia pa-
sata, udaren atarian eseri gara Jo-
las-Etxean Beñatekin. Betiko ume 
aurpegia du, baina hitzak tentuz 
neurtzen ditu. Zorroztasunez min-
tzo da eta, hogeita zazpi urte bete 
berritan, adinak eta esperientziak 
emandako eskarmentuarekin bere 
bertsogintzan etapa berri bati ekiten 
ari da.

Gauza handia da BECen kanta-
tzea. Sei hilabete pasata, hartu 
diozu distantzia?
Oraindik distantzia gutxi hartu diot, 
eta ez nago irakurketa arrazional 
bat egiteko moduan. Orain ari naiz 
ondorioak ikusten. Plaza gehiago-
tan nabil, eta publikoak beste era 
batera hartzen nau.

Zein da Bertsolari Txapelketa Na-
gusiko (BTN) �nalean kantatu on-
dorengo balantzea? Zein zen zure 
helburua BTN abiatu zenean?
Nire helburu nagusia zen bertsotan 
gustura aritzea. Baziren bi urte gus-
tura ari ez nintzela, eta sentsazio 
hori kendu nahi nuen gainetik. Nire 
ahotsa topatu eta aseta gelditu nahi 
nuen. 2011ko Gipuzkoako Txapel-
ketan bigarren aldiz buruz burukora 
iritsi arren, ez nuen nire burua ase, 
eta ondorengo saioetan ere ez nin-
tzen gustura aritzen. Nire bertsogin-

tzari dagokionez, bi urte gogor 
izan ziren alde BTNren aurreko 

biak. Ez ditut pasa nahi aurre-
ko bi urteak bezalakoak, 

esan nahi nuena 
esan ezinda, ha-

lako ezin ba-
tean. Etxera 
h a s e r r e 
joandako 

saio asko egin nituen. BTNko saioe-
tan gustura aritu nintzen, ordea, eta 
BECen ere bai, nahiz eta momentu 
batzuetan handi ikusi nuen dena.

Behin �nalera iritsita, nortasun 
propioarekin kantatzeaz gain, 
zure helburuetako bat zortzikote 
�nalistaren parte sentitzea zen, 
oholtzan bat gehiago izatea. Lortu 
zenuen?
Eguna oso nekatuta bukatu nuen, 
eta bertsoaldi batzuetan behera 
egin nuen nekeagatik. Dena den, 
uste dut bilatzen nuen ahots horreta-
tik kantatu nuela, eta nire tokia aurki-
tu nuela zortzikotean. Egia da, hala 
ere, �nal guztien amaieran balantze 
guztiak oso positiboak izaten direla, 
uneko emozioarengatik.
Guztiok pareko ibili ginela dio-
te, baina niri arratsaldeko saioan 
Maialen Lujanbioren ondoan eser-
tzea egokitu zitzaidan, eta haren 
ondoan zen Amets Arzallus. Beste 
mundu batean ikusten nituen, eta 
era berean, Aitor Mendiluze eta 
Igor Elortza bikain aritu ziren. Amets 
eta Maialen nabarmen zeuden gu 
baino maila altuagoan, eta haien-
gandik koska bat beherago Aitor 
Mendiluze eta Igor Elortza. Gainon-
tzeko laurak (Unai Iturriaga, Aitor 
Sarriegi, Sustrai Colina eta Beñat 

2013ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko �nalean kantatu zuen Beñat Gaztelumendik. Txapelketa 
erregularra eginda, Barakaldoko BECen kantatzeko txartela lortu zuen, eta horrekin, gaur egun 

Euskal Herriko kulturgintzaren erakusleiho handienetako batean aritzeko aukera.

Zein da Bertsolari Txapelketa Na-
gusiko (BTN) �nalean kantatu on-
dorengo balantzea? Zein zen zure 
helburua BTN abiatu zenean?
Nire helburu nagusia zen bertsotan 
gustura aritzea. Baziren bi urte gus-
tura ari ez nintzela, eta sentsazio 
hori kendu nahi nuen gainetik. Nire 
ahotsa topatu eta aseta gelditu nahi 
nuen. 2011ko Gipuzkoako Txapel-
ketan bigarren aldiz buruz burukora 
iritsi arren, ez nuen nire burua ase, 
eta ondorengo saioetan ere ez nin-
tzen gustura aritzen. Nire bertsogin-

tzari dagokionez, bi urte gogor 
izan ziren alde BTNren aurreko 

biak. Ez ditut pasa nahi aurre-
ko bi urteak bezalakoak, 

esan nahi nuena 
esan ezinda, ha-

lako ezin ba-
tean. Etxera 
h a s e r r e 
joandako 

zenuen?
Eguna oso nekatuta bukatu nuen, 
eta bertsoaldi batzuetan behera 
egin nuen nekeagatik. Dena den, 
uste dut bilatzen nuen ahots horreta
tik kantatu nuela, eta nire tokia aurki
tu nuela zortzikotean. Egia da, hala 
ere, �nal guztien amaieran balantze 
guztiak oso positiboak izaten direla, 
uneko emozioarengatik.
Guztiok pareko ibili ginela dio
te, baina niri arratsaldeko saioan 
Maialen Lujanbioren ondoan eser
tzea egokitu zitzaidan, eta haren 
ondoan zen Amets Arzallus. Beste 
mundu batean ikusten nituen, eta 
era berean, Aitor Mendiluze eta 
Igor Elortza bikain aritu ziren. Amets 
eta Maialen nabarmen zeuden gu 
baino maila altuagoan, eta haien
gandik koska bat beherago Aitor 
Mendiluze eta Igor Elortza. Gainon
tzeko laurak (Unai Iturriaga, Aitor 
Sarriegi, Sustrai Colina eta Beñat 
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bera) pareko ibili ginen. Nolanahi 
ere, zortziotako inor ez zen atera 
zeukana eman gabeko sentsazioa-
rekin.

Zein da gogoan duzun momentu 
kuttuna? Bizi izan zenuen krisi mo-
menturik?
Esperientzia pertsonal gisa ondo 
gordeta daukat gogoan, eta ber-
tsolari gisa ere bai. Goiza ondo 
hasi nuen. Handia da BECen sar-
tzeko momentua. Zortzikotean asko 
babesten dugu elkar, baina BECen 
sartzean hankak dardarka neuzkan, 
eta malkoak zintzilik. Finala ondo 
hasi nuen. Ondoren, pare bat ari-
ketatan ez nuen gehiegi asmatu, 
baina goizeko bakarkakoan berriz 
ere konektatu nuen nik nahi nuen ho-
rrekin. Eta arratsaldeko saioaren ha-
sieran ere tonu hori mantendu nuen. 
Gero nekea nabaritzen hasi nintzen. 
Bakarkakoan beste doinu bat erabil-
tzeko asmoa nuen, gehiago arris-
katzeko, baina Ametsekin puntutan 
ikusi nuen burua nekatuta neukala, 
eta habanera egitea erabaki nuen, 
ohituago nagoelako neurri horretan. 
Momentu kuttuna? Azken agurra, 
zalantzarik gabe.

Nola sentitu zinen saioetan? Zure 
bakarkako lanak sonatuak izan 
ziren, bereziki Altsasukoa.
Altsasuko bakarkakoa da nire ibilbi-
dean egin dudan gauzarik onena. 
Askatze bat izan zen. Gauza asko 
esateko gogoa nuen, eta gaia en-
tzutean gustatu zitzaidan.
Bakarkako gaiak entzutean bi au-
kera daude: edo egoeran sartzen 
zara eta eszena ikusten duzu, edo 
bertsoen amaierak ikusten dituzu eta 
haietara iristen zara ahal duzun mo-
duan. Altsasun gaian sartu nintzen 
erabat, une askotan ni eseri nintzen 
deskribatzen nuen aulki horretan, 
sentitzen nuenetik kantatu nuen, 
amorruarekin zenbait unetan. Zaila 
da azaltzen, baina bertsotan halako 
konexioa lortzea da egon daitekeen 
sentsaziorik onena.
Bestetik Murgian, Fredi Paiarerekin 
oso gustura aritu nintzen. Umoretik 
aritu ginen, bata besteari erantzu-
ten. Ez da nire bertute handiena, 
eta hala ere uste dut oso saio ona 
egin genuela. Eroso sentitu nintzen, 
eta txapelketatan zaila da eroso ari-
tzea. Elizondon Iturriagarekin ere 
antzeko aritu nintzen.

Añorgakoa zara, gertukoa, eta 
parte aktiboa bertako jarduera-
tan. Nola sentitu dituzu añorgata-
rrak? Zer eman dizute auzotarrek?
Maitasun handia eman didate. Ia 
egunero etortzen naiz Jolas-etxera 
kafea hartzera, eta pentsatuko ez 
nukeen pertsonak gerturatzen zi-
tzaizkidan, nire saioa entzun zutela 
esaten, baita euskal hiztunak ez di-
renak ere. Uste dut auzoa eta ingu-
runea konpartitzeak familia moduko 
bat bihurtzen gaituela añorgatarrak. 
Ni BTNko �nalera iritsi izana lorpen 
propio moduan bizi izan dutela sen-
titu dut, eta horrek izugarrizko ilusioa 
egiten dit.
Añorgan jaiotzeak asko marka-
tu nau. Donostiako auzo bat da, 
baina ez da gehienak bezalakoa. 
Langile auzoa da, auzo-lanerako 
joera handia dago. Dantza-taldean 
aritzen naiz, katekesia, pilota... 
dena Añorgan egin nituen, eta uste 
dut añorgatarrek badugula bizitza-
ren aurrean jarrera propioa, eskean 
aritu beharrean, behar duguna guk 
eraikitzekoa. Bertsotarako dudan �-
loso�aren zati bat ere zor diot Añor-
gari: inork ez didala entzungo pen-
tsatu arren, lanean segitzen dut, nire 
bidea egiten.

Amets bat bete duzu? Eta orain, 
zer?
Amets bat bete dut bai, baina 
oraindik ez naiz iristen bertsotan 
egin nahi dudan horretara, eta lan 
handia daukat aurretik, oraindik 
hobetzeko asko. Maialen Lujanbio-
ri ikasi nion: askotan saiatzen zara 
hitzek esan dezaten norberak esan 
nahi duena, eta bukatzen duzu 
esaten hitzek esan nahi dutena. 
Bertsolariak beti borroka horretan 
gabiltza. Gerta dakizuke, pentsa-
tzen duzun zerbait ez esatea, edo 
nahi ez zenuena. Hanka sartzen 
segitzeko denbora dut oraindik, 
kar-kar.

2007an Gipuzkoako Txapelketako 
�naleko buruz burukora iritsi nintze-
netik, ia astero nabil plazan, eta 
profesionalki egonkortzen ari naiz. 
Hain zuzen ere, horregatik ari zait 
kostatzen BECi distantzia hartzea, 
oraindik ez dudalako gelditzeko as-
tirik izan. Finalaren ondoren, zortzi 
�nalisten saio erraldoiak etorri zi-
ren, gero hasi ziren bertso-afariak, 
sagardo-dastaketa, etab. Kontura-
tzerako udan gaude, eta agenda 
oso beteta daukat.
Kontua da irabazi aldetik ez dela 
oso egonkorra, nahiz eta kexatzen 
hastea ez den kontua. Auzoan kul-

turari balioa ematen hasteari buruz 
hitz egin dugu, eta ildo horretatik, 
jende askok ez luke imajinatuko, 
BECen kantatu arren, ez duela bi-
zitzeko ematen. Ez dakit eman 
beharko lukeen, zalantzak ditut. 
Bertsolarion bertutea izan da azken 
urteotan edozein tokitan kantatzeko 
prest egotea. Eta aldi berean, edo-
zein preziotan kantatzeak gure sor-
mena mugatzen du, ezin baitiogu 
dedikatu nahi adina denbora pres-
tatze-lanari. Ez dut uste egoera hori 
aldatuko dugunik, baina horren in-
guruan eztabaidatzen segitu behar 
dugu.

“Maialen 
Lujanbiori ikasi 
nion: askotan 
saiatzen zara 
hitzek esan 

dezaten norberak 
esan nahi duena, 
eta bukatzen duzu 

esaten hitzek 
esan nahi dutena. 

Bertsolariak 
beti borroka 

horretan gabiltza. 
Gerta dakizuke, 

pentsatzen duzun 
zerbait ez esatea, 

edo nahi ez 
zenuena.”
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2014-02-25 
‘Erretenak’ dokumentala 
TT izan da Twitterren   

1980ko hamarkadan jaiotakoek 
kulturgintza nola bizi duten azter-
tzen du ‘Erretenak: Y belaunaldia 
eta kulturgintza’ dokumentalak. 
Kepa Matxain añorgatarrak egin 
du, Ander Bolibar bergararrarekin 
batera, eta zazpi lagun elkarriz-
ketatu dituzte: Jon Benito, Beñat 
Sarasola, Garazi Arrula, Andoni 
Olariaga, Amets Arzallus, Leire Lo-
pez eta Jokin Azpiazu. Atzo zabal-
du zuten bideoa sare sozialetan, 
sare sozialetan harrera oso ona 
eduki zuen: lehendabiziko egu-
nean, euskarazko txiolarien artean 
Trending Topic (TT) izatera ailegatu 
zen.

2014-03-21 
Ertizka Otxoteak 50 urte 
bete ditu  

Añorgako Ertizka Otxoteak bihar 
beteko ditu 50 urte. 1964ko mar-
txoan, Añorgako Parrokiako Abes-
batzan zebiltzan zortzi lagun au-

rrenekoz aurkeztu ziren  Antiguoko 
Los Luises-ek antolatutako I. Otxote 
Lehiaketara. Hirugarren postuan 
gelditu ziren orduan. Inork gutxik 
pentsatu zuen 50 urteko ibilbidea-
ren hasiera izango zenik hura. 
Euskal Herriko sariketa asko ira-
bazteaz gain, atzerrian ere kan-
tatzeko aukera izan dute urteotan: 
Frantzia, Belgika, Alemania, Ma-
roko, Algeria eta Japonen aritu 
dira, besteak beste.

2014-03-28 
‘Consumiéndonos’ 
antzezlana, zine zaharrean  

Egungo kontsumo joerak zalan-
tzan jarri nahi dituen antzezlana 
ikusteko aukera izango da bihar 
22.30ean Zine Zaharrean. Virgi-
nia Imaz aktorea igoko da taula 
gainera ‘Consumiéndonos´ deitu 
dion klown antzezlana eskaintze-
ra.

2014-04-12 
Dantzari Txiki Eguna 
Añorgan 

Apirilaren 12an ospatu zen Dan-
tzari Txiki Eguna Añorgan. Aur-
ten, Lasarteko, Ordiziako eta An-
doaingo dantza taldeak elkartu 
dira Añorgako Arkaitz taldekoe-
kin batera. Goizeko 11.00etan 
Errekalden eta Añorga Txikin ha-
maiketakoa egin ondoren, Añor-
garantz abiatu ziren dantzariak, 
bertan emanaldi nagusia egite-
ra. Bazkalondoan, ostera, jola-
sak antolatu zituzten haurrentzat, 
eta iluntzerako denak etxera itzu-
li ziren.

2014-05-10 
Beñat Gaztelumendik 
irabazi zuen larunbatean 
Etxarri Aranatzen jokatu 
zen BAT sariketa

Txapelarekin itzuli zen Beñat 
Gaztelumendi Añorgara lehengo 
larunbatean Etxarri Aranatzen jo-
katu zen BAT (Bertso Afari Txapel-
keta) sariketatik.

Egunean zehar 17 bertsolari 
lehiatu ziren herriko taberna ez-
berinetan eta gaueko �nalerako 
Arrate Illaro, Oier Lakuntza, Jone 
Uria, Julio Soto eta Eneko Lazkoz 
sailkatu ziren Beñat Gaztelumen-
direkin batera. Buruz burukoan 
Jone Uriarekin abestu ostean 
Gaztelumendirentzat izan zen 
txapela.

2014-01-11 
Larunbatean amaituko 
da Arkitektura Iraunkorra 
erakusketa       

Larunbata izango da azken egu-
na Arkitektura Iraunkorra, etxebi-
zitza zikloari buruzko erakusketa 
bisitatzeko. Urriaren 4an eman 
zitzaion hasiera, eta hiru hila-
betetan hainbat bisitari hurbildu 
dira Añorgara.

Hurrengo aldi baterako erakuske-
ta “Hirutxulon Bizi 1813” izan-
go da. Oraindik ez dago data 
zehatza �nkatua. Donostiako kul-
tur etxe guztietatik pasa ondoren, 
Añorgan, Museumean ipiniko da 
erakusketa. 1813an hirian nola 
bizi zen kontatzen du, eta mu-
seoan modulu txiki bat gehituko 
zaio erakusketari, Cementos Re-
zola lantegiak Donostiako be-
rreraikitzean zertan parte hartu 
duen kontatuko da.

2014-01-30 
Donostia erre aurretik 
nolakoa zen ikusteko 
aukera museoan     

Donostiako Kultur Etxe guztietatik 
igaro ostean, Añorgara heldu da 
azkenean ‘Hirutxulon bizi 1813’ 
erakusketa, ostegunetik aurrera 
ikusgai izango dena Museum Ce-
mentos Rezolan. Orain berrehun 
urteko donostiarren bizimoduaren 
berri jakiteko parada izango da 
bertan, eta, horrez gain, atal berri 
bat ere gehitu diote: hiriaren be-
rreraikuntzan Donostiako Orfeoiak 
eta Cementos Rezolak egindako 
ekarpena bilduko da oraingoan. 
Etzi inauguratuko dute erakuske-
ta, 11.30ean. Ekitaldian izango 
dira Amaia Olano Donostia Kultu-
rako ordezkaria, Jose Maria Etxa-
rri Cementos Rezolako ohorezko 
lehendakaria eta Antonio Nolas-
co, Museum Cementos Rezolako 
zuzendaria.

2014-02-04 
20 bat lagun Santa Eskean 
atera dira baserriz baserri    

Santa Ageda bezpera eguneko 
ohitura berreskuratu dute aurten 
20 bat lagunek, eta baserriz ba-
serri atera dira kantuan. Beñat eta 
Unai Gaztelumendi bertsolariek 

abestutako koplei lagundu diete 
gainontzekoek betiko kantuekin.

2014-02-25 
Euskaldunen jatorriaz eta 
espiritualitateaz bideo 
emanaldia, Jolas Etxean   

Hilaren 21ean, ostiralez, eus-
kaldunen jatorriari eta espiri-
tualitateari buruzko ordu erdiko 
dokumental bat ikusteko aukera 
izango da Jolas Etxeako liburu-
tegian, 19.00etatik aurrera. Bi-
deoak lotura zuzena du Imanol 
Bixente irundarrak argitaratutako 
‘Euskal Herria, la cuna del Tantra’ 
liburu sortako lehen alearekin, ‘La 
odisea genético-migratoria de los 
vascos’ izenekoarekin. Autorea 
bertan izango da bertaratutakoen 
galderei erantzuteko.
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74 75

kirola kirola

Kanpotar bati galdetzen badiogu, seguraski 
Añorga kirolarekin eta Rezolarekin erlaziona-
tuko luke berehala. Gure auzoa hori baino 
askoz gehiago da noski, baina sinpli�kaziora 

jotzen badugu, egia da bi kontzeptu horiek beti izan 
direla Añorgaren ezaugarri. Zementuzko fabrikaren 
tonalitate grisek, frontoiaren eta futbol zelaiaren kolo-
re orlegiekin biziraun dute betidanik. Bi faktore hauek 
klabeak izan dira añorgatarren nortasuna eta kultura 
osatzeko.

Pentsatzen jarrita, imaginatuko al zenuke gure au-
zoa zer litzatekeen kirolik gabe? Zearo desberdina, 
hortaz ez dut zalantzarik. Añorgatarron bizitzan ki-
rolak garrantzi izugarria izan du betidanik, gure ai-
ton amonen garaitik, gaurdaino. Esan daiteke, kirola 
egiten hazi eta hezi garela. Generazio guztietako 
gazteek balio handiko formazioa jaso dute horren bi-
tartez. Baloreak eta etika, lagunen artean gozatzen 
den bitartean. 

Gazte garenok birritan entzun izan ditugu gure guraso 
eta aiton-amonek kontatutako istorioak. Añorgako fut-
bol zelaian, sekulakoak eta bi antolatzen ziren igan-
dero. Hanka sartu gabe esan genezake, Gipuzkoako 
harrobian erreferentzia nagusia izan zela hamarkada 
askotan. Realak baino talde hobea askotan izan zuen 
Añorgak jubenil mailan. Silvestre Igoatik hasita, Bake-
ro, Arizmendi, Gabilondo eta Zalduaraino, Rezolako 
futbolinetik primerako jokalariak irten dira. Hala ere, 
izarren gainetik, milaka umeren ilusioen mintegi izan 
da beti. Hori bai, gure harrotasunerako geratuko dira 
beti neskek lortutako lau liga txapelketak eta erregi-
naren hiru kopak. Gaur egun, Espainia osoan ez da 
palmares hori ganditzen duen talderik. 

Beste kirol batzuetan ere nabarmendu izan da gure 
kluba. Duela hamarkada batzuk esate baterako, hal-
tero�lian emaitza zoragarriak lortu ziren; Castresana 
añorgatarra Espainiako txapeldun izatera iritsi zen. 
Añorgako frontoiak ere, sekulako garrantzia izan 
du auzoko historian. Unanue bezalako txapeldunak 
gure eskolan hazi dira. Palan ere, Zapirain eta Iza-
girre añorgatarrak profesional mailara iritsi ziren. Eta 
ezin ahaztu noski, Añorgako bolatokia. Bere garaian, 
eskualdeko garrantzitsuena izan zena. Inguruko herri 
guztietatik etortzen ziren bertan txapelketak jokatzera.

Gaurko garaiak ezin dira lehengoekin konparatu, eta 
kirolan ere gauzak asko aldatu dira. 1922 urtean 
sortu zen Añorga Kultur eta Kirol Elkartea, pentsa. 
Ehungarren urteurrena ez dugu urruti.  Denbora guzti 
honetan, kluba hazi egin da, eta gaur egun futbol, 
saskibaloi, xake, pilota, ehiza eta mendia, eta triat-
loi taldeak dauzka. Gurea bezalako auzo batentzat, 
ikaragarria da hainbeste kiroletan taldeak edukitzea. 
Pentsa, kilometro karratu batean, futbol eta saskibaloi 
zelaiak, frontoia eta bolatokia daude. Kirolak auzoa-
ren bizitzan eta bertakoen nortasunean izan duen in-
�uentziaren lekuko garbia. 

Donostia osoko eta inguruko herrietako gazte askok 
ere, euren formakuntza Añorgan egin dute. Jose-
ba Zaldua eta Nahikari Garcia dira horren azken 
eredua. Hemen esandako guztiak eurek berresten 
dituzte. Lehiakortasunaren gainetik, Añorgan kirola-
ren bitartez hezi dira gazteak, kirolak ematen dituen 
baloreen bitartez. Garaiak aldatu diren arren, guk 
ere, gure aiton-amonek jaso zituzten baloreak ikasi 
ditugu. Denborak aurrera darrai, baina esentzia al-
daezina izango da beti Añorgan.

imanol arruti
Rezolatik Zubietara, 

naturaltasunez
Lehenik eta behin Nahikari, nola 
doa zure pelbisa?
Nahikari Garcia. Ondo, dagoene-
ko errekuperatu naiz. Erreginaren 
Kopan Bartzelonaren kontra joka-
tzeko aukera izan nuen, beraz, ara-
zorik gabe. Hurrengo denboraldia 
behar bezala hasteko ez dut arazo-
rik izango.

Denboraldiaren hasiera eta bu-
kaera oso desberdina izan da 
zuentzat. Aldaketa handia izan al 
da?
NG. Aldaketa nabaritzen da 
bai. Lehenengo mailan beste exi-
gentzia bat dago, egiten duzu-

nak oihartzun handiagoa dau-
ka. Presioa altuagoa da. 

 Hori kenduta, nere bizitza 
antzekoa da. Lehenengo 

mailan aritu arren, Rea-
laren aldagela bikaina 

da. Oso talde batera-
tua aurkitu dut, jato-

rra. Asko lagundu 
didate lehenen-
go egunetik 
eta oso eroso 
sentitu naiz. 
Zentzu ho-
r r e t a n , 
Añorgan 

bezala, tal-

dea familia bat bezalakoa da. 
Joseba Zaldua. Bai, kanbio handia 
izan da. Nere kasuan, 2b mailatik 
1.mailan aritzera pasa naiz. Hala 
ere, naturaltasunez hartu nuen au-
kera. Nere esku zegoena ematen 
saiatu naiz, partiduetan nere maila-
rik onena ematea alegia. Gainera 
Jagoba Arrasatek kon�antza handia 
eman dit hasieratik. Ez dit inolako 
mirarik eskatu, ni neu izateko esan 
zidan, nekiena demostratzeko. Ho-
rrek lasaitasun asko eman zidan. 
Lehenengo egunetik taldearen par-
te sentiarazi nau, diferentziarik egin 
gabe.  

Aitortuko duzue, horrelakorik ez 
zenutela esperoko...
(barreak)
JZ. Lehen taldean jokatzearekin beti 
egiten duzu amets, baina obsesio-
natzea ere ez da ona. Horregatik 
Sansen negoenean, ez nuen gehie-
gi burua jaten horrekin. Gauzak 
ondo egiten badituzu eta zorte pun-
tu bat badaukazu, aukera hori iritsi 
egingo da. Ez nuena espero da, 
behin debuta egin eta gero, hain-
besteko jarraipena edukitzea. Oso 
pozik nago egia esan, ezin dut 
gehiago eskaut. 
NG. Ni denboraldi hasieran Añor-
gan nengoen, pentsa. Orduan ez 

Joseba Zaldua eta Nahikari Garcia dira Añorgako harrobiak eman dituen azken bi perlak. 
Aurten lehen taldearekin maila bikaina erakutsi eta gero, Joseba Zalduak bere kontratua 
berritu du 2017 arte. Nahikari Garcia gaztea bestalde, urtarrilean Realera iritsi ondoren, 
talde txuri urdinaren izarra bihurtu da. Biek ere ez dute ahaztuko aurtengo denboraldia.

Lehenik eta behin Nahikari, nola 
doa zure pelbisa?
Nahikari Garcia. Ondo, dagoene
ko errekuperatu naiz. Erreginaren 
Kopan Bartzelonaren kontra joka
tzeko aukera izan nuen, beraz, ara
zorik gabe. Hurrengo denboraldia 
behar bezala hasteko ez dut arazo
rik izango.

Denboraldiaren hasiera eta bu
kaera oso desberdina izan da 
zuentzat. Aldaketa handia izan al 
da?
NG. Aldaketa nabaritzen da 
bai. Lehenengo mailan beste exi
gentzia bat dago, egiten duzu

nak oihartzun handiagoa dau
ka. Presioa altuagoa da.

 Hori kenduta, nere bizitza 
antzekoa da. Lehenengo 

mailan aritu arren, Rea
laren aldagela bikaina 

da. Oso talde batera
tua aurkitu dut, jato

rra. Asko lagundu 
didate lehenen
go egunetik 
eta oso eroso 
sentitu naiz. 
Zentzu ho
r r e t a n , 
Añorgan 

bezala, tal
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zitzaidan burutik pasatzen denboral-
dia Realean bukatzea. Bigarren itzu-
lia beraiekin egotea sari handia zen 
niretzat, eta pixakanaka jokatzeare-
kin konformatzen nintzen. Gero nere 
aurreikuspenak hobetu dira, entrena-
tzaileak kon�antza eman dit... eta 
gauzak espero baino hobeto joan 
dira. 

Zure bizitza asko aldatu al da, Jo-
seba?
JZ. Egia esan, ez asko. Lehen egi-
ten nituen gauza berdinak egiten di-
tut orain ere. Lagunekin ibili, neska 
lagunarekin irten... ez ditut nere ohi-
turak aldatu. Egia da baita ere, jen-
deak gero eta gehiago ezagutzen 
nauela kaletik. Hasieran ez ninduen 
inork gelditzen, eta orain autogra-
foak eta argazkiak eskatzen dizki-

date noizean behin. Hortaz aparte, 
bizitza berdina egiten jarraitzen dut.
 
Erakutsi duzuen mailak, harrituta 
utzi gaitu
NG. Ahal deten guztian laguntzen 
saiatu naiz. Egia da hala ere, mo-
menturik onenean ailegatu nintzela. 
Ekipoari orduan iritsi zitzaion oreka 
eta forma puntua. Taldeak bigarren 
itzuli bikaina egin du eta horrela 
errexagoa izan da dena. Hala ere, 
oso pozik nago lortutakoagatik eta 
nire errendimenduarekin. Ondo jo-
katzeko helburuarekin joan nintzen, 
baina egia esan, ez nuen horrelako 
emaitzarik espero (irribarreari ezin 
eutsirik). 
JZ. Egia esan oso gustora nago 
emandakoarekin. Gauzak ondo 
atera zaizkidala ezin dut ukatu. 
Batzuetan hainbeste lore jasotzeak 
lotsagorritu egiten nau, baina mo-
mentuak aprobetxatzen jakin behar 
da. Ziurrenik, etorriko dira momentu 
txarrak eta kritikak, horregatik ga-
rrantzitsua da momentu hauek ere 
baloratzea. 

Zu Nahikari, 17 urte azpiko mun-
dialean ere txapeldunorde izan 
zinen, maila bikaina eman eta 
gero...
NG. Oso esperientzia ona izan da 
niretzat. Garrantzitsua eta ahaztezi-
na. Bertan ikasitakoek asko lagun-
duko didate etorkizunean. Bai kirol 
mailan, eta baita bizitzan ere. 
Hainbeste emozio bizi eta gero, 
zein izan da urteko momenturik 
hunkigarriena Joseba Zalduaren-
tzat?
JZ. Momentu asko ditut gogoan, 
baina bereziena debut o�ziala izan 
zen. Anoetan Celtaren aurkako 
partidu hori ez dut inoiz ahaztuko. 
Egia da Lisboan jokatu nuela lehen 
aldiz taldearekin, baina hori aurre-
denboraldia zen eta ez da gauza 
bera. Gainera Celtaren kontra 4-3 
irabazi genuen markagailua irauli-

ta. Etxean, zaleen aurrean jokatzea, 
ametsa betetzea izan zen niretzat. 
Bestalde, oso gogoan dut baita ere 
Bartzelonari 3-1 irabazi genione-
koa. Horrelako gauzak ez dira egu-
nero lortzen. 

Realeko nesken entrenatzailea, 
Unai Gazpio,  Añorgan ibilita-
koa da. Zer moduz berarekin?
NG. Añorgan zegoenean, ni 
oraindik ez nengoen lehen tal-
dean, beraz ez nuen berarekin 
kointziditu, baina bistaz ezagu-
tzen ginen noski. Aurtego espe-
rientzia bere esanetara oso ona 
izan da, oso pertsona umila eta 
gertukoa da. Jokalari denengatik 
kezkatzen da eta etengabe dabil 
gurekin hizketan. Oso entrenatzai-
lea ona da. Oso gustora gaude 
berarekin. 

Añorgan edukitako ibilbidetik, 
zer nabarmenduko zenukete?
NG. 9 urte nituenean iritsi nin-
tzen Añorgara, pentsa. Orain 
17 dauzkat, beraz bizitza erdia 

igaro dut bertan. Formazio bikai-
na eman didatela uste dut. Bertan 
irakatsi didatena gabe, Realean 
jokatzeko aukera ez zen inoiz 
etorriko. Horregatik oso eskertua 
nago. Kluba beti izango da be-
rezia neretzat. Bertan familia bat 
izan dut beti. 
JZ. Nik denbora gutxiago pasa 
nuen klubean, urte t’erdi ingu-
ru, baina oso oroitzapen onak 
dauzkat. Gogoan dut Axularreko 
bi lagunekin joan nintzela hau-
tapen probak egitera. Hasiera 
batean ez nintzen azaldu behar, 
bakarrik joateak lotsa ematen zi-
dalako, baina azkenean lagunei 
esker aurkeztu nintzen. Eta eske-
rrak erabaki hori hartu nuela! Ga-
rai hartan lagun handiak egin ni-
tuen taldean, gaur egun oraindik 
mantentzen ditudanak. Oso gene-
razio ona elkartu ginen gainera, 
emaitza bikainak lortuz. Partiduak 
amaitzean elkarrekin ibiltzen gi-
nen taldekideak. Nahikarik dioen 
bezala, nik ere familia bat aurkitu 
nuen Añorgan. 

“9 urte nituenean 
iritsi nintzen 

Añorgara, pentsa. 
Orain 17 dauzkat, 
beraz bizitza erdia 
igaro dut bertan.”

 
NAHIKARI GARCIA

“Gainera Jagoba 
Arrasatek 
kon�antza 

handia eman dit 
hasieratik. Ez dit 
inolako mirarik 
eskatu, ni neu 
izateko esan 

zidan, nekiena 
demostratzeko.”

 
JOSEBA ZALDUA
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2013-07-17 
Añorgako taldea atera zen 
garaile Alde Zaharrekoen 
aurka egindako 
“desapiyua”n

Aurreko urteko uztailean ospatu 
zen Añorga eta Alde Zaharraren 
arteko “desapiyua”-n Añorga izan 
zen garaile bai Añorga ospatuta-
ko jokoetan eta bai  Alde Zaha-
rrekoetan. Aipatzekoa da Añor-
gatarrek arraunean egindako lan 
txukuna.

2013-10-06 
Añorga-Arano-Goizueta 
bizikletra irteera egin dute 
hainbat auzotarrek

Pasa den Urriak 6ean Añorgatar 
kirolari talde batek auzotik Goi-
zuetaraino bidea egin zuten bi-
zikletaz. Goizuetara iritsi aurretik 
Aranotik pasa ziren, bertan bi-
dean galdutako indarrak berres-
kuratzeko mokadutxo bat hartuz. 
Azkenik txirrindaz edo autoz irtitsi-
takoak Goizuetan bazkaldu zuten.

2013-12-29 
David Arozena 
Gipuzkoako txapeldun 
larruzko paletan

David Arozena 1. mailako Gipuz-
koako txapeldun berria dugu gaur 
arratsaldean Deban, Tibur Etxebe-
rriarekin batera, Odui-Arruti biko-
teari 35-28 irabazi ostean.

Larruzko paletako 2013-14ko 
Ezker Hormako Elkarteen Arteko 

Gipuzkoako Txapelketako txapel 
honekin lorpen handia erdietsi du 
Realeko pilotari añorgatarrak. Lau 
modalitate ezberdinetan txapela 
lortu duen lehena baita, aurretik 
gomazko paletan (2010), pala 
motzean (2013), pala luzean 
(2013) garaile izan eta gero.

2014-01-05 
Nahikari Garciak debuta 
egin zuen Realarekin        

7 urtez Añorgako elastikoa soi-
nean eraman ostean gabon haue-
tan Realak �txatu du Nahikari 
Garcia aurrelari urnietarra. Igande 
honetan debutatu zuen, Levanteren 
aurka Zubietan eta partida osoa 
jokatu zuen. Bana berdindu zuten.

16 urte dauzka Nahikarik, eta 
9 urte baino ez zituela etorri zen 
Añorgara. Gaur egun jokalari in-
ternazionala da Euskadiko eta 
Espainiako 17 urtez azpiko selek-
zioetan. Añorgako harrobian egi-
ten den lan onaren seinale.

2014-01-26 
Atxuria mendira irteera 
antolatu da

Añorga KKEko mendiko taldeak 
iragarri du hilabete honetako ir-
teera. Atxuria mendira izango da, 
hilaren 26an. Goizeko 8:00etan 
jarri da hitzordua Jolas Etxean eta 
handik Etxalarrera joango dira 
Añorgako mendizaleak. Etxalartik 
irtenda lehenengo Atxuria (758m) 
eta ondoren Zentinela (662m) gai-
lurretara igoko dira..

2014-04-12 
Eguesibarko duatloia 
lehiatuko du Añorgak 
larunbatean        

Añorgako Triatloi Taldea Sarrigure-
nen (Nafarroa) izango da larunba-
tean, bertan ospatuko baita Egue-
sibarko 15. Taldekako duatloia, 

16.00etatik aurera. Hiru taldek 
izango dute Añorgako elastikoa 
soinean; horietatik bat, auzotarre-
na: Iker Irurtia, Julen Egaña, Oier 
Otabarte eta Xabier Gonzalez ki-
rolariek osatuko dute.

Taldekako erlojupeko bat izango 
da larunbatekoa, ‘sprint’ modali-
tatean. Lehenik 5 km korrika egin 
beharko dituzte, ondoren 20 km 
bizikletan, eta azkenik 2,5 km ko-
rrika berriz ere.

2014-05-30 
Gipuzkoako txapelketa 
irabazi du Añorgako 
nesken infantil taldeak     

Añorga KKEko infantil taldeak Gi-
puzkoako �nala jokatuko du bihar 
Orion, 11.00etatik aurrera. Den-
boraldi eder bati amaiera boro-
bila emateko aukera izango dute 
neskek, eta hori gerta dadin, tal-
dekideak animatzera ahalik eta 
jende gehien gerturatu dadin nahi 
dute.

2014-07-06 
Iker Urmeneta Gipuzkoako 
herriarteko txapeldun 
Donostiarekin

Iker Urmeneta Añorgako pilotariak 
Gipuzkoako Herriarteko txapela  
jantzi du Donostiako taldearekin.

18 urte ziren Donostiak Herriarte-
ko txapelketa azken aldiz irabazi 
zuenetik. Oiartzunen aurka jokatu 
dute �nala. Iker Urmenetak txape-
la ziurtatua zuela jokatu du bere 
partidua, Donostiako kadeteek eta 
jubenilek beren partiduak irabazi 
eta gero. 22-11 irabazi dute au-
rrelari añorgatarraren errematera-
ko abileziari eta eskumutur �nari 
esker, jaun eta jabe izan da aurre-
ko koadroetan.

Donostiak 22-12 irabazi du kade-
teetan eta 22-21 jubeniletan.

kirola kirola

albisteak>>
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Azken hilabete hauetan dozena bat aldiz edo 
tokatuko zitzaidan Venezuela (Chavez eta 
Maduro tartean) defendatzea. Lepoko zainak 
puztuta, eztarria urratuta eta ,noizbait, nire 

onetik aterata bukatu izan dut, azken hau nire kalte-
rako gehienetan. Baina Venezuela diktadura zapal-
tzaile eta antigizartiartzat hartzen duten tertulia-kidee-
kin, gutxienez, kontra apur bat egiteko obligazioa 
sentitu dut.

Pentsatzen jarriz gero, komunikabide liderren  iturri 
intoxikatuetatik ase arte edaten duenarentzat, nor-
mala da Chavez eta Maduro munduko maltzurren 
txapelketan deabruarekin boxeoan imajinatzea. Eta 
tamalez, gizartearen gehiengoak ur hori mozkortu 
arte edaten du(gu).

Zergatik ez da esaten Chavezen gobernuak pobre-
zia %71-tik (1996an) %21-era (2010ean) jaitsi zue-
la? Edo haurtzendegitik unibertsitateraino doakoa 
den   hezkuntza bermatuz alfabetatu gabeen kopu-
rua harritzeko moduan jaitsi dela?

Eta nolatan ahazten zaie 1996an 18 mediku zeude-
la 10.000 pertsonarentzat eta 2010ena 58? Lehen-
go gobernuak 4 hamarkadatan 5.000 klinika eraiki 
zituela eta Chavezen gobernuak 13 urtetan 14.000 
(%169 gehiago)? Edo Venezuela dela klase sozialen 
artean alde gutxien dagoen herrialdea Hego Ameri-
ketan eta venezuelarrak 5.enak direla (Finlandiaren 

txit progrearen parean) munduko zoriontsuenen 
rankingean?

Arazoa ez al da izango historikoki zapaldua 
izan diren (lehendabizi Espainiak eta gero USAk) 
Hego Amerikako herrialdeek euren aberastasu-
nak nazionalizatu eta euren herritarren mesede-
rako lan egiten duen gobernu bat osatu dutenean 
munduko jauntxoei pagotxa amaitzen ari zaiela?

Venezuelan dago munduko petrolio biltegi han-
diena . Chavezek PDVSA petrolio enpresa nazio-
nalizatu eta hortik ateratako irabaziekin %60 igo 
zuen gastu soziala. Nork baliatzen zuen lehen 
diru hori?

Beraz, problema ez al da izango potentzia han-
dienei benetan aurka egiten ari den fronte ezker-
tiar sendo bat sortzen ari dela Hego Ameriketan?

Ni ez naiz hasiko Venezuela olinpo batean jar-
tzen. Hain zapaldua eta txiroa izan den herriak 
ezin du gauetik goizera mundu juxtu eta ezber-
din bihurtu. Baina bera odolustu arte kritikatzen 
dihardutenek jakin dezatela kapitalista puruen eta 
multinazionalen aldean lerratzen direla.

Nekatu naiz Venezuela defendatzen baina ez di-
date beste aukerarik uzten.

Asier azpiroz

Gure Esku Dago: Korapilo bat 
askatzeko kronika labur bat

2013an albiste bat agertu zen 
egunkarietan; lehenengo orrietatik 
urrun xamar askotan: 2014ko ekai-
naren 8an giza kate erraldoi bat 
egingo zela Durangotik Iruñera, 
edo Iruñetik Durangora, euskaldu-
nok begiak adina begi izaten ika-
si baitugu. Albistea irakurri orduko 
akordatuko zen norbait Eskoziatik 
Ordiziara inguratutako herri kiro-
lari berezi haiekin; gaita joka eta 
gona koloretsuak soinean Euskal 
Herrian barrena ibili zen ordezka-
ritza harekin. “Gazta Zati Bat” do-
kumentalean kontatu ziguten nola 
Idiazabalgo sokatira taldekoek 
soka baino lotura handiago bat 

aurkitu zuten beraien artean: era-
bakitze eskubidearen alde egotea. 
Eta nola soka horren korapiloak 
askatu nahian iritsi ziren Eskozia-
ra, nola ezagutu zituzten han erre-
ferenduma bultzatzen ari zirenak; 
nola soka horren korapiloak Aie-
teko Adierazpeneraino iritsi ziren. 
Eta bere artean pentsatu zuen aka-
so korapiloak uste baino azkarrago 
aurkituko zuela askabidea.

Añorgara ere iritsi zen berri ha-
ren oihartzunik, hilabeteak pasa 
baziren ere. 2014ko otsailean te-
lefonoak dantzan hasi ziren, lehe-
nengo bilerak Jolas Etxean, solas 

etxean. Sekula mahai berean elka-
rrekin lanean aritu gabeko jendea 
zegoen tartean; talde txiki bat ha-
siz eta haziz joan zena. Añorga-
tik 150 lagun eraman behar zirela 
kalkulatu zuen norbaitek. Eta be-
rehala hasi ziren eztabaidak: asko 
ziren, gutxi ziren. Saiatuko zirela, 
horixe erabaki zuten. Eta aurkez-
pen bat prestatzeari ekin zioten, 
baina gure modukoa. Alegia, ba-
surde eta guzti. Gure Kabiatik ate-
ratako kantari �nek parte hartzeko 
prestutasuna agertu zuten, antzerki 
taldekoek ere bai, aurkezleek ere 
bai… Eta beste dozenaka pertso-
nek ere konpromisoa agertu zuten 

2014ko ekainaren 8a. Goizeko zortzi t`erdiak dira. Jolas Etxean lepo Beteta daude 
kanpoko bankua eta barruko barra. Gaupaseroren bat edo veste badago, baina ez, 
gaur ez da Añorgako festarik. Edo bai, akaso festa hau Añorgakoa ere bada. Hona 

hemen aurreko lau hilabeteetako kronika bat.
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aurrez; baietz, artean urrun zegoen 
ekainaren 8 horretan parte hartuko 
zutela giza katean. Hortik aurrera 
olatua iritsi zen: berehala gainditu 
ziren aurreikuspenak: 150 zirenak 
180 bilakatu ziren; 200, 220… 
Jolas Etxearen atarian jarritako ter-
mometroak eztanda egin zuen kon-
turatzerako, Euskal Herriko beste 
ehunka txokotako termometroek 
egin zuten bezala. Baina, zer ger-
tatu zen?

BI ESKU

Begiak adina bihotz izatera ohi-
tu gara euskaldunak: “AEK” edo 
“HABE”, “Elkar” edo “Susa”, borro-
ka instituzionala edo herri mugimen-
duak… Gatazka gordin batean 
sartuta, gai guztietan egin dugu tal-
ka. “Demokrazia” hitza lokatzez zi-
kindu zen eta berdin “eskubideak”, 
“askatasuna”, “berdintasuna” eta 
beste tasun asko ere. Hiztegi berri 
bat asmatu beharra zegoen; elkarri 

entzuten jarri, berriz ere kon�antza 
espazioak irabazi eta, batez ere, 
elkarrekin zerbait sortu. Angel Oiar-
bide, Gure Esku Dago dinamikako 
bozeramaileak hala zioen “Gazta 
Zati Bat” dokumentalean: “Auto-
determinazio eskubidea garran-
tzitsuegia da politikarien eskuetan 
bakarrik uzteko”. Hala, hiru ideia 
nagusiren gainean herritarren arte-
ko sare bat josteari ekin zitzaion: 
Nazioa gara, erabakitzeko eskubi-
dea daukagu, eta etorkizuna herri 
honetako herritarren esku dago.

Herriz herri eztabaidatzeari ekin zi-
tzaion, denon artean, bakoitzaren 
desberdintasuna onartu eta erres-
petatuta, zerbait eraikitzeari: ekai-
naren 8an 50 000 lagun elkartu 
behar zituen giza kate erraldoia. 
Baina oraingoan protagonismoa 
alderdi politikoek beharrean herri-
tarrek hartuta; herritarrek elkarri es-
kua eman behar zioten eskubideen 
aldeko 123 kilometroko esku bidea 

osatzeko. Lehendabiziko bileretan 
izan ziren zalantzak, mugimendua-
ren atzean mamuak ote zeuden 
beldurra, eskua eman eta besoa 
hartuko ote zen ikara… Kon�antza, 
herriak bezala, poliki poliki eraiki-
tzen da eta, gure kasuan, mahai 
baten bueltan eta platera betearen 
aurrean bada, hobe.

Añorgan jada hainbeste eskutatik 
pasatako paper urdinak betetzea-
ri ekin zitzaion: ostiraletan mahai-
txo bat jarri zen ikastolako atarian 
eta larunbat eguerdietan Añorgan 
bertan. Zikiro-jana antolatu zen 
Jolas Etxean, bertako langileen la-
guntzari esker. Horixe izan baita 
hilabete hauetan lortu dena: parte 
hartzea. Bakoitzak dakienetik, on-
doen egiten duenetik lagundu dio 
herritarren sare honi. Postontziz 
postontzi, telefonoz telefono eta 
ahoz aho zabaldu da ekimenaren 
berri eta Gure Esku Dago-k, ekai-
naren 8ko helburua gainditu eta 

auzoan inoiz elkarrekin egon ga-
beko jendea gerturatu du elkarren-
gana. Ikurrina berri bat haizetan 
dabil azken aldian Oriamendin, 
eta Aieten eta Ibaetan erabakitze 
eskubidearen alde lanean aritzeko 
prest dauden dozenaka lagun eza-
gutu ditugu.

Eta hala iritsi zen ekainaren 8a, 
Karmenetakoa ez zen Añorga-
ko festa hura. 250 lagun baino 
gehiago, bost autobus eta aurrean 
Sakana. Eta gainerakoa argazkie-
tan eta historia liburuetan agertu-
ko da: nola osatu genuen kilo-
metro bat elkarri eskua emanda, 
nola pasa genuen eguna Etxarrin, 
nola kolorea hartu genuen eta, 
kolorea hartzeaz gain, kolorea 
eman genion elkarri, ikasi genuen 
elkarrengandik. Nola Idiazaba-
len askatzen hasitako korapiloak 
gureganaino iritsi diren eta sokari 
tira egiteko prest dauden dozena-
ka mila esku.

Hala, hiru ideia 
nagusiren gainean 
herritarren arteko 
sare bat josteari 
ekin zitzaion: 
Nazioa gara, 
erabakitzeko 

eskubidea 
daukagu, eta 
etorkizuna 

herri honetako 
herritarren esku 

dago.

Eta hala iritsi zen 
ekainaren 8a, 
Karmenetakoa 

ez zen Añorgako 
festa hura. 250 

lagun baino 
gehiago, bost 
autobus eta 

aurrean Sakana. 
Eta gainerakoa 
argazkietan eta 

historia liburuetan 
agertuko da.
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2013-11-28 
20 urteko espetxealdiaren 
ondoren aske geratu da 
Gabi Zabala 

1993tik 2013ra bitartean 
Espainiako espetxe ezberdinetan 
20 urte preso egon ondoren 
gaur atera da Gabi Zabala 
Villabonako (Asturias) 
presondegitik.

Bere kondena amaitua bazuen 
ere  Parot doktrina aplikatu zioten 
espetxealdia luzatuz. Baina Estras-
burgoko auzitegiak doktrina hau 
bertan bera utzi eta beste hamar-
naka preso aurreko asteetan beza-
la bere herrira itzuli da.

2014-12-29 
Hiru egun eta bi gau pasa 
dituzte hainbat auzotarrek 
kanpatuta euskal preso 
eta iheslarien eskubideen 
defentsan

Ostiral goizean hasi eta igande 
arratsaldera bitarte, euskal pre-
soen eskubideen aldeko kanpal-

dia egin dute hainbat auzotarrek. 
Kanpin dendak museo pareko be-
lardian jarri dituzte hiru egun eta 
bi gauez, eta tarte horretan parte 
hartu dute askotariko ekintzetan: 
kontzentrazioak, dokumental ema-
naldiak, Martutenera urteroko mar-
txa,  afari musikatuak, eta beste. 
Talde argazkia aterata amaitutzat 
eman dute kanpaldia.

2014-02-25 
Martxan da Añorgako 
‘Gure Esku Dago’ ekimena         

Euskal Herriaren erabakitzeko es-
kubidearen aldeko ekimena da 
Gure Esku Dago, eta Añorgan ere 
abian da. Orain hasi eta ekaina-
ren 8ra bitartean lanean ariko da 
auzoko lan talde bat, aldarrikatuz 
erabakitzeko eskubidea gauza-
tzea “denon esku” dagoela, eta, 
bide horretan, aldarrikapenetan 
parte hartzeko deia luzatu diete 
herritar guztiei. Kalean arituko dira 
konpromisoak biltzen, eta ateak 
zabalik dituzte edonoren laguntza 
jasotzeko. Jakinarazi dutenez, eki-
menean parte hartu nahi duenak 
ondorengo helbidera mezu bat 
idatz dezake gureeskudago.anor-
ga@gmail.com.

Gure Esku Dago mugimendukoen 
ustez, “erabakitzeko eskubidea 
gai garrantzitsuegia da politika-
rien esku bakarrik uzteko”. Diote-

nez, “2014a mugarri bat” izango 
da Eskoziarentzat, mugarri bat 
Kataluniarentzat, eta Euskal He-
rrian ere hori lortzeko herritar ba-
koitzaren esku dago giltza”. Hala, 
ekainaren 8an 50. 000 lagunetik 
gora elkartu nahi dituzte Iruñetik 
hasi eta Durangora bidean antola-
tuko duten giza katean.

2014-01-28 
Añorgako Ernaik eta Gazte 
Asanbladak bat egiten 
dute Donostian sortu den 
K-Akatu mugimenduarekin       

Kapitalismoaren aurrean gaz-
teria batu eta aktibatzeko mu-
gimendua sortu da Donostian. 
K-Akatu mugimendua. Eta añor-
gako gazte mugimenduak, gazte 
mugimendu antolatuak (AGA eta 
ErnaiAñorga) bat egiten dute.

“Osasunaren pribatizazioen 
aurrean, hezkuntzaren merkan-
tilizazioaren aurrean, bankuen 
hegemoniaren aurrean, preka-
rietatearen aurrean… oro har 
krisi sistemiko honen aurrean, 
kapitalismoaren aurrean, gaz-
teok indarrak batu eta gurea 
egin behar dugu” adierazi dute 
gazteek.e gehien gerturatu da-
din nahi dute.

2014-03-03 
Udaleko ordezkariak 
añorgatarrekin bildu dira, 
auzoa indartu asmoz 

Donostiako Udaleko hainbat or-
dezkari zinema zaharrean bildu zi-
ren atzo añorgatarrekin, ‘Auzo eta 
Herriak Donostia Indartzen’ ekime-
naren baitan. Juan Karlos Izagirre 
alkateaz gain, bertan izan ziren bi 
zinegotzi eta bi teknikari ere, añor-
gatarrek auzo indartzeko eginda-
ko proposamenak entzutera eta 
orain arte elkarlanean egindako 
ekintzak errepasatzera. Etorkizu-
nera begira lanean jarraitzeko bo-
rondatea erakutsi zuten Udaleko 
kideek, hartutako konpromisoak 
betetzeko asmoz.

Beste bi bilera egingo dira las-
ter: apirilaren 3an eta 10ean, 
19.00etan, zinema zaharrean.

2014-03-15 
Añorgatar ugarik hartu du 
parte Konpromiso Egunean         

Auzitegi Nazionalean epaituak 
izan diren bederatzi donostiarrei 
babesa eskaini asmoz, Libre dina-
mikak Konpromiso Eguna antolatu 
du bihar Donostian. Ekitaldi ugari 
izango dira goizean hasi eta ilun-
tzera bitarte, eta ekitaldi horietan 
añorgatar askok hartuko du parte.

Goizeko 11.00etan Txantxan-
gorri aisialdi taldekoak Buleba-
rreko ume jolasetan izango dira. 
16.30ean, berriz, UKBill taldeak 
kontzertua eskainiko du Alde 
Zaharreko Baibailu-an. Segidan, 
Iker Urmenetak Trinitate plazan 
izango den bertso-pilota ekitaldian 
jokatuko du 17.00etan. Partidua 
amaitzean, berriz, 20.00etatik au-
rrera, Añorgako Eonian elektrotxa-
rangak alaituko ditu kaleak. Azke-
nik, 22.00etan hasiko den bertso 
saioan ere auzotar batzuk izango 
dira: Unai Gaztelumendi gai jar-
tzaile moduan, Beñat Gaztelumen-
di bertso kantuan eta Eneko Sierra 
saxofoia jotzen.

2014-05-17 
Oriamendin erromeria 
antolatu du Gure Esku 
Dago-k larunbatean       

Trikitixa, salda beroa eta ikurriñari 
ongi etorria. Horiek izango dira la-
runbatean 12.00etan Oriamendin 
Gure Esku Dago-k antolatu duen 
erromeriko hiru osagai nagusiak. 
Azken aldian sasiak hartutako baz-
terrak garbitu ditu Xabier Altunak 
eta bere familiak astean zehar, eta 
dena prest dute astebururako. 

2014-05-26 
EH Bilduk lehen indarra 
izaten jarraitzen du 
Añorgan

Atzoko Europako Parlamenturako 
hauteskundeetan EH Bildu izan 
zen lehen indarra Añorgan, 343 
botu eskuratuta. EAJ izan zen bi-
garrena, 163rekin, eta PSOE hiru-
garren, 62rekin. Iluntzeko sorpre-
sa izan zen Podemos-Ahal Dugu-k, 
berriz, 44 bozka eskuratu zituen, 
eta aurrea hartu ziren PP-ri (37), IU
-ri (36) eta Vox-i (1). Oro har, parte 
hartzea udal hauteskundeetakoa 
baino aski baxuagoa izan zen.

2014-06-08 
300 Añorgatar 
erabakitzeako 
eskubidearen aldeko giza 
katean

5 autobus bete atera ziren Gure 
Esku Dagok antolaturiko giza ka-
tera Añorgatik. 300 auzotarren 
elkartu zituzten eskuak erabakitze-
ko eskubidearen alde Sakana al-
dean.

politika politika
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ez niri adarrik jo! auzotarrak

IKURRINONDOA
Gure esku dago edo zegoen edo aus-

kalo; orain lurrean sartua dago eta 
ez, ez da Olasagastiren azkeneko 
kana erdikoa edo kana osokoa; ez 

da baso erdirik egon aurretik Cantabricon, 
ondoren akaso bai, ez da txosnetako tol-
doaren euskarri berria, ez da Jolas Etxeako 
barandila eroriaren zutabea; laberen batean 
sortu zen eta pazientzia osoz eman zioten for-
ma egunean lanean hamalau ordu pasatzen 
zituzten langile buzodunek; eta elektrizistaren 
batek sartutako kableak klabeak izan ziren 
bere biziraupenean, anisakisak bezala hazi 
zitzaizkion kolore gorri, zuri eta berdezko ka-
ble lotsagabeak eta bonbillaren bat ere jarri 
zioten behinola, ilunabar batean kamioi urdin 
batean sartu eta parke ertz batera eraman 
zutenean. Eta hantxe igaro zituen urteak, ha-
markadak, euriak eta eguzkiak tinko, pareko 
bankuan eseritako poeta galduak argitzen. 
Tarteka, diotenez, bikoteren bat (edo hiruko-
teren bat edo banakoren bat edo auskalo, 

garai lausoak dira maitasun erromantikoarent-
zat, konpai) zerbeza eta patatak zakarron-
tzira bota eta zirrika hasten zenean keinuka 
jartzen omen zen bonbilla lotsagabea, berak 
ere parte hartu nahi zuela esan nahian edo, 
agian, seigarren mandamentua errespetatze-
ko eskatuz, “kortozirkuituek” ere zirkuitu labur 
xamarra izaten baitute askotan; edo lo egin 
nahi zuela aldarrikatuz, bere zortzi orduko la-
naldia bukatu zuelakoan. Kontua da gauren 
batean unitate klandestino bat hurbildu zela 
parkera. Epikoenek diote pertsona bakarra 
zela, Gure Esku Dago-ko kamiseta urdin-
berde edo dena delakoa jantzita. Baratzan 
zaildutako eskuekin altxa omen zuen farola 
eta pick-up urdin batean sartu. Eszeptikoenek 
asko zirela diote: lau, bat, hiru, bost, zazpi… 
Kontua da mendira eraman zutela bonbillarik 
gabeko farola, kablerik gabeko zirkuitua, eta 
Oriamendiko gailurrean landatu zutela Euskal 
Herriko lehendabiziko burdinazko ikurriñon-
doa.

AGURTZANE

Festibaletan, frontoian eta
Klubean jardun da iaio
arraun munduan ere osatu
ditu Kortak hainbat saio;
honek denetik egiten digu
dena ondo, ze arraio!
“Conquistador”-en apuntatzea
bakarrik geratzen zaio.

Festibaletan, frontoian eta
Klubean jardun da iaio
arraun munduan ere osatu
ditu Kortak hainbat saio;
honek denetik egiten digu
dena ondo, ze arraio!
“Conquistador”-en apuntatzea
bakarrik geratzen zaio.

FREDI

Nahiz ta Ukraniara
zuzendu bi begi
nola ez den egoten
lotan ere geldi
aker baten moduan
doa mendiz mendi
sherpa ondo zaildua
dugulako Fredi:
bere zakurrak ere
ezin dio segi.
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AGURTZANE

Festibaletan, frontoian eta

FREDI

Nahiz ta Ukraniara
zuzendu bi begi
nola ez den egoten
lotan ere geldi
aker baten moduan
doa mendiz mendidoa mendiz mendi
sherpa ondo zaildua
dugulako Fredi:
bere zakurrak ere
ezin dio segi.
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argazki zaharra

1. Esperanza Plaza 
2. Maria Teresa Larrañaga 
3. Dominika Soroa 
4. Arantxa Iparragirre 
5. Pili Illarramendi 
6. Pili Lizardi 
7. Lidia Ugarte 
8. Pepi Azkonobieta 
9. Angelita Amilibia 
10. Maritxu Illarramendi 
11. Pepi Alkorta 
12. Milagros Arregi 
13. Karmen San Jose 
14. Arantxa Soroa 
15. Pilar Gomez 
16. Mari Karmen Huegun 
17. ? 
18. Maria Jesus Azkonobieta 
19. ? 
20. Arantxa Uribe 
21. Maite Arzak 
22. ? 
23. Maite Sasiain 

24. Ramoni Sarasola 
25. Mari Loli Iparragirre 
26. Begoña Erauskin 
27. Ana Mari Serrano 
28. Zelitxu Ganzo 
29. ? 
30. ? 
31. Ana Mari Illarramendi 
32. ? 
33. Pakita Basurto 
34. Mari Karmen Soroa 
35. Miren Arzak 
36. Mari Jose Izagirre 
37. Maria Rosario Labayen 
38. Mari Jose Azurmendi 
39. Kontxi Arruti 
40. Maritxu Serrano 
41. ? 
42. Tere Serrano 
43. Koro Sarasola 
44. ? 
45. Begoña Beraza 
46. Pili Urdangarin 

47. Izaskun Marañon 
48. Nikolasa Moreno 
49. Tere Olaizola 
50. Jone Olaizola 
51. Pepita Igarriz 
52. Mertxe Gartzia 
53. Mertxe Izagirre 
54. Jose Ignazio Esnaola 
55. Mari Karmen Gomez 
56. Maite Esnaola 
57. Isabel Azkonobieta 
58. Jone Esnaola 
59. Juan Mari Del Kanpo 
60. ? 
61. Mari Loli Basurto 
62. Luis Mari Esnaola 
63. Jose Luis Marañon 
64. Marisa Del Kanpo 
65. Angel Zapirain 
66. Kontxi Zapirain 
67. Jose Luis Zapirain 
68. ?




