
1
URT17.indd   1 30/6/17   11:07



URT17.indd   2 30/6/17   11:07



EGILEAK

Mikel Esnaola, Unai Gaztelumendi, Kepa 
Matxain eta Eneko Sierra.

Mila esker, urtekaria osatzen lagundu 
diguzuen guztioi.

Añorga, 2017teko uztaila

AÑORGA
2017

URT17.indd   3 30/6/17   11:07



4

urtekaria 2016 urtekaria 2016AURKIBIDEA lehendakariaren agurra

AURKIBIDEA
Lehendakariaren agurra ...........................................................................................5
Festa egitaraua ...........................................................................................................6
AKKE ...........................................................................................................................8
   Elkartearen agurra ..................................................................................................8
   Futbola.................................................................................................................... 10
   Saskibaloia ............................................................................................................. 16
   Pelota ..................................................................................................................... 20
   Mendia ...................................................................................................................24
   Triatloia ..................................................................................................................26
   Erraldoien konpartsa ............................................................................................27
   Dantza ....................................................................................................................28
   Bertso eskola ..........................................................................................................30
Añorgatxikitarrak auzo elkartea ............................................................................ 33
Añorga bizirik .......................................................................................................... 34
Firestone ................................................................................................................... 36
Gazte Asanblada.......................................................................................................38
Gorga.........................................................................................................................40
Gure kabia ................................................................................................................42
Museum Cemento Rezola .......................................................................................44
Preso eta iheslarien aldeko mugimendua .............................................................46
Sortu..........................................................................................................................50
Errekalde gastronomia elkartea ............................................................................. 51
Belartza 2 gelditu plataforma .................................................................................52
Iitzia .......................................................................................................................... 54
Estalpe berria ........................................................................................................... 56
Aisialdia ....................................................................................................................60
Historia .....................................................................................................................62
Elkarrizketa ..............................................................................................................64
Albisteak ...................................................................................................................66
Sakonean ..................................................................................................................70
Orain dela 50 urte .................................................................................................... 76
Ez niri adarrik jo ......................................................................................................78
Argazki zaharra ....................................................................................................... 80

URT17.indd   4 30/6/17   11:07



5

urtekaria 2016 urtekaria 2016lehendakariaren agurra

I ritsi dira Karmenak, gure festak, bai gure jaiak, guk antolatu 
eta disfrutatzen ditugunak. Egun oso politak izaten dira, 
famili giroa, bazkari, afari, jolas eta parranda ugari. Kanpoan 
bizi diren lagunak, aspaldian Añorgatik pasa ez diren 
ezagunak, denak elkartzeko garaia izaten da uztailaren 16ko 

buelta. Disfrutatzeko amorruz, dantzatzeko gogoz, kantatzeko 
ahuspoz… Prest egoten gera gorputzak nahikoa dela esan arte. 
Guzti hau noski gazte eta ez hain gazte askoren lanaren emaitza 
da.

Eraldaketen beste urte bat izan da hau, izan ere, lortu dugu 
Añorgatarrontzat horren desiratua zen estalpea egitea, baina 
ez zaigu merke atera. Ezingo dugu dirulaguntzekin ordaindu 
kostatu zaigun guztia eta horrek arazoak ekarriko dizkigu 
hurrengo urteetan elkartearen egoera ekonomikoa lasaitasunez 
eramateko. Hala ere, pozik gaude ez baita bide erraza izan.

Elkartea ikaragarri hazi da azken urteetan eta azken hamarkada 
honetan kudeatzen diren aurrekontuak ez dira nolanahikoak. 
Horregatik eta honek suposatzen duen lan eta arduragatik 
iruditzen zait kudeatzaile profesional bat behar duela elkarteak, 
lehendakari eta zuzendariez gain, elkartearen arazo, gestio, 
burokrazia, dirulaguntza, ekonomia… kudeatuko dituen persona 
izango delarik. Modu honetan iruditzen zait elkarteak txukunago 
egingo dituela egin beharrekoak eta inguruan gabiltzan persona 
boluntarioak gutxiago erreko garela.

Bestalde elkarteko kultur arloa aipatu nahi nuke. Kulturaren 
esparruan haize freskoa behar dugu, baditugu talde txikiak eta ez 
horren txikiak, antzerkia, bertsolaritza eta euskal dantza lantzen 
dutenak baina Añorgak daukan potentzialidadearekin kultur 
proiektu sendo bat osatu behar genuke. Ni pertsonalki ez naiz gai 
ikusten horrelako zerbait pilotatzen edo bultzatzen, baina jakin 
elkarteko ateak irekiak daudela edozein aportazio txiki entzun eta 
gauzatzen laguntzeko.

Baina lan guzti hauek martxan jartzeko izango dugu denbora urte 
guztian zehar, orain disfrutatzeko garaia da, beraz badakizue non 
aurkituko gaituzuen hurrengo egunetan, Añorgako frontoiaren 
inguruan. Ondo pasa festak eta oporrak, indarrez bueltatu 
gaitezen lanera. Aupa Añorga!

agurtzane manterola
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festak 2016 festak 2016egitaraua

LARUNBATA 8 
KUADRILEN EGUNA 
 
08:00 Oilasko biltzaileak auzoan zehar  
09:30 Gazteen krossa 
10:00 Nagusien krossa 
11:00 Krossaren sari banaketa  
12:00 Paella prestaketa 
12:30 Oilasko biltzaileei ongi etorria 
14:00 Koadrilen bazkaria 
15:55 Koadrilen argazki erraldoia
16:00 Bazkarian utzitako zikinak eta frontoia jaso 
16:10 Mus txapelketa azkarra 
17:15  Frontenis txapelketaren finala 
18:15 Pilota Goxoa txapelketaren finala  
19:00 Zementonen jaitsiera 
19:10 Bandera igoera elektrotxarangarekin 
21:00 Bokatak frontoian
ONDOREN Kontzertua TXALAINAK
00:00 Kontzertua EROKOMERI
03:00 Labezomorro erraldoia 

 

IGANDEA 9 
JUBILATUEN EGUNA 
 
10:00 Jose Manuel Iribar III memorialaren 
finalak  
11:30 Meza nagusia
12:15 GURE KABIA abesbatzaren emanaldia 
elizan
13:00 Jubilatuen Batzar Nagusia 
14:00 Jubilatuen adiskidetasun  bazkaria 
zinean
17:00  ARKAITZ dantza taldearen emanaldia
19:00 Bertso saioa frontoian MAIALEN 
LUJANBIO, MIREN AMURIZA, JULIO SOTO 
eta UNAI AGIRRE 

UZTAILAK 8, 9, 13, 14, 15, ETA 16

AÑORGAKO FESTAK
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festak 2016 festak 2016EGITARAuA

OSTEGUNA 13 
SORPRESA EGUNA
 
17:00 Eskalada ikastaroa
18:00 Erraldoi eta buruhandiak 
19:30 Sardina jate herrikoa eta
 sagardo dastaketa 
01:00 Karaokea gaztetxean

OSTIRALA 14 
UMEEN EGUNA
 
10:00 Umeentzat joko eta puzgarriak
16:00 Puzgarriak 
17:00 Umeentzat merendola 
17:30 Ur jokoak 
18:00 Mozorro festarako prestaketak
18:30 Erraldoi eta buruhandiak  
19:00  FAN & GO musika taldearen   
emanaldia 
20:00  Haurren mozorro festa 
21:30  Orikiz mozorro festa-disco
23:00  Kontzertuak NEBULOSA eta FAN & GO
23:00  Kontzertuak gaztetxean SOFA, 
CADILLCATS eta MAMMUT  & THE 
PALMERAS STUCK
23:30  Zezen suzkoa

LARUNBATA 16  
KARMEN EGUNA
 
09:00 Diana erraldoi eta buruhandiekin 
11:30  Tiroz karabina txapelketa 
12:00  Bakailao lehiaketa eta sagardo dastaketa 
17:00  Ginkana haurrentzat
18:30  Erraldoi eta buruhandiak
19:00  Salbea 
19:30  Pintxotrikipoteo txoznetan
20:00  Zezen suzkoa  
23:30  Kontzertuak frontoian. BALERDI BALERDI, 
ROCK KAM BROOM eta DJ JO TA TXO
23:59  Kontzertuak gaztetxean. 
LORRATZAK eta ENERITZ FURYAK

IGANDEA 17
AÑORGA KKE EGUNA

10:00 Añorgako erraldoi eta 
buruhandien XI. topaketa  
10:00 Bolo tiraketa
10:00 Haurren bolo tiraketa
11:00 Meza nagusia 
12:30 Erraldoien erakusketa frontoian 
13:00 Bolo tiraketaren sari banaketa frontoian
13:30 Herri soka dantza
14:30 Elkarteen arteko bazkaria Jolas Etxean 
17:00 Brokel dantza 
18:00 Emakumezkoen Barasa Altzariak pilota
 txapelketaren finala 
19:00 Jolas Etxea LXIII
pilota txapelketaren finalak 
20:30 Bokatak Jai Batzordearen alde
21:00 Pelotako afaria errekalden  
22:00 Bandera jaitsiera
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I ritsi dira Karmenak beste urte 
batez. Joan ziren hostoak, ho-
tzak eta euriak; eta iritsi dira 
eguzki eta jai giroak. Beste 
urte batez Añorgako Elkartea-

ren eskutik, añorgatarrekin elkarlan 
estuan, etorri  dira festak ekintza, 
jan eta edariz lagunduak. 

Baina urteroko ekintzen gainetik, 
aurtengo ikasturtea berrikuntzaz 
beterik etorri  da. Aipatzeenetakoen 
artean frontoiaren estalkiaren erai-
kuntza izan da. Orain dela urte mor-
doa amets hutsa besterik ez zen hura, 
aurten gure begiekin ikusi ahal izan 
dugu. Jakina da, lau euri tanto eror-
tzearekin nahiko izaten zela frontoia 
busti eta frontoi baten ordez patinaje 
pista izaten genuela. Hau dela eta, 
gure pelotariek hamaika entrena-
mendu egin behar izan dituzte bes-
te frontoietan. Baina urte honetan 
arazo handi honi konponbidea eman 
ahal izan diogu. Azken garaiak bilera, 
aurrekontuz eta hitzarmenez beterik 
izan ditugu estalki hau eraiki ahal 
izateko. Elkarteak esfortzu ekonomi-
ko handia egin behar izan du proie-
ktu hau aurrera ateratzeko, eta hala 
ere Donostiako Udala, Gipuzkoako 
Foru Aldundia eta Cementos Rezo-
laren laguntzarik gabe ezinezkoa 
izango zen. Baina Elkartetik ulertzen 
genuen Añorgarentzako proiektu es-
trategiko bat zela, frontoi kantxa ez 
ezik sortu den plazari jarraitasun eta 
uniformetasuna emateko; Añorga-
tarroi biltzeko eta ospatzeko eskaini 
behar zen gunea. 

Beste alde batetik, Añorgako Elkar-
teak profesinaltasunaren bidean 
pauso garrantzitsu bat eman du. 
Urteak ziren idazkari lanak egiteko 
pertsona bat edo beste izaten ge-
nuela, baina giza errekurtsoak gero 
eta urriagoak diren garai honetan 
eta bete beharreko lan administra-
tiboak gero eta handiagoak, gerente 
lanak egingo zituen pertsona baten 
bila hasi ginen. Gerente honen la-
nak, lehen idazkariak egiten zitue-
nen gain, gaur egun Zuzendaritza 
Batzordeak bete behar izaten dituen 
diru laguntza, kartelen diseinu, sare 
sozialen kudeaketa eta abar egin be-
harko ditu. Beste alde batetik, bere 
egin beharrekoen artean babesle be-
rrien elkarlana sustatzea izango da. 

Aste batzuk auzotarrei eta inguruan 
lan eskaintza zabaldu eta elkarri-
zketa batzuk egin ondoren, bila tzen 
genuen perfila aurkitu genuen. Ene-
ko Ferradas auzotarrean aurkitu 
genuen pertsona egokia. Enekok 
enpresagintzan eta kirol zientzie-
tan ditu ikasketak, Elkartean urte 
ugariz aritu izan da lanean.

Aldaketa eta berrikuntza artean da-
ramagun garai honetan festak go-
goz hartuko ditu Elkarteak. Ahaztu 
gabe Añorgatar guztiei jaiak goza-
tzeko eta ekintzetan parte hartzeko 
gonbita egin nahi diogu.

Gora Karmenak eta gora Añorga!!

9
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D enboraldi gazi gozoa eduki dugu 
aurten Añorga Kultur eta Kirol 
Elkarteko futbol sekzioan.

Gorengoen taldeak Ohorezko Mai-
larako txartela lortu du denboraldi 

bikain batean, non urte osoan bi partida beste-
rik ez dituzten galdu eta ia itzuli oso bat egon 
diren partida guztiak irabazten. Gainera, Gi-
puzkoako Txapelketa irabazi zuten Zumaian 
jokaturiko final zirraragarrian. Albiste positi-
boen artean ere aipatu behar ditugu, besteak 
beste,  nesken lehenengo kadeteak lortutako 
Gipuzkoako Txapelketa eta errendimenduko 
alebinak lortutako probintziako hirugarren 
postua eta beraz Euskadiko jokuetarako txar-
tela.

Denboraldiko albiste negatiboa jubenilen le-
hen taldeak eman du. Emaitza negatiboen bo-

lada luze batek berriro ere Ohorezko mailara 
eraman gaituzte eta horrek eragin zuzena izan 
du bigarren taldean, izan ere, nahiz eta hauek 
maila mantendu duten,  ezin izan da jaitsiera 
ekidin.

Segidan, beraz, taldez talde joango gara denbo-
raldiko nondik norakoak kontatzen.

GORENGOEN MAILA

Amaiera bikaina  eman dio Añorgako gizo-
nezkoen Erregional taldeak denboraldiari. 
Izan ere, maiatzeko  arratsalde bero batean, 
Zumaiako Aita Mari futbol zelaian,  jokatutako 
finala penaltietan irabazi zuten eta ondorioz 
Gipuzkoako txapeldun bilakatu ziren.

Abuztuan ekin zioten lanari mutilek, eta eguz-

akkefutbola

FUTBOLA
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kipean egindako lanak bere fruituak eman 
dituela ikusi da. Entrenamendu ugari, lagu-
narteko latzak eta  taldea sendotzeko ekintza 
ezberdinak izan dira emaitzaren sekretu . Fa-
milia handi bat izan da txuriek osatutako hau, 
eta orain gustura asko doaz atseden hartzera, 
merezitako atsedena dudarik gabe.

Urteari ederki ekin zioten eta lehen porrota 11. 
jardunaldian heldu zen. Ordea, denboraldiko 
momentu txarra ere  pasa zuten, gerora eragi-
nik edukiko ez zuena.    Denboraldia aurrera zi-
hoan heinean, Allerru eta Trintxerpe bezalako 
arerio indartsuekin lehia estua izan arren lider-
goa mantentzea lortu zuten. 

Eta honela heldu zen Lezon jokatutako norge-
hiagoka ahaztezin hura. 1-2ko emaitzarekin 
zuriek matematikoki  amestutako igoera esku-
ratu  zuten.

Bejondeizuela!

EUSKAL LIGA MUTILAK

Aurtengo lehen talde jubenilak ez du denbo-
raldi gozoa eduki. Denboraldia modu politean 
hasi bazen ere,  emaitza txarren bolada luze 
batek eraman gaituzte berriro ere Ohorezko 
mailara. Dudarik gabe urteko albiste txarrena 
izan da honakoa, jubenilen lehen taldea Euskal 

Ligan mantentzea sekzioaren lehentasun na-
gusia baitzen, baina zoritxarrez ez da horrela 
izan eta aurrera begiratu beharra dago.

Dagoeneko hurrengo denboradiari begira jarri 
gara lanean eta jakin badakigu Añorga KKEk 
Euskal Ligan egon behar duela. Dudarik gabe  
helburu argi horrekin, uda pilak  kargatzeko 
aprobetxatuta, Abuztuan buru belarri jarriko 
gara lanean, datorren taldean konfiantza osoa 
ipiniz.

Ea hemen dugun atzera pausuak bi aurrera 
emateko balio digun, animo horretan!!!! 

OHOREZKO JUBENILA

Denboraldi polita egin du jubenilen bigarren 
taldeak. Nahiz eta momentu batzuetan taldea 
gorabeheratsu ibili, denboraldia nota altuare-
kin atera dute aurrera. Kontuan hartu behar 
dugu geure taldea aurten Ohorezko Mailan 
lehiatu dela eta horrek suposatzen duen zailta-
suna ez dela txikia, geurea lehen eta bigarren 
urteko jokalariez osatutako bigarren taldea 
baita.

Merituzkoa beraz  denboraldia eta aintzat 
hartzekoa talde honek sekzioaren kide gare-
noi transmititzen digun elkartasuna eta ki-
detasuna. Horregatik, bereziki zoriondu nahi 

akke
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ditugu talde honetako jokalari eta arduradu-
nak, haien lana zentzu honetan ere maila oso 
altukoa izan dela argi eta garbi baitago.

Lana izugarria izan den arren, taldea lehenen-
go mailara jaitsi da, lehen taldearen jaitsierak 
bultzatuta. Hala ere, lerro hauetatik eskerrak 
eman nahi dizkiegu talde osoari. 

OHOREZKO KADETEA

Ohorezko kadeteak merituzko denboraldia 
egin duela esan behar dugu. Liga txapelketa 
seigarren postuan amaituta eta taldeak arlo 
guztietan izan duen hobekuntza nabaria iku-
sita, pozik egoteko arrazoiak baditugula esan 
dezakegu. Maila onean lehiatu ohi duen taldea 
izan da beti eta aurtengoan ere txukun aritu 
dira arlo horretan. 

Datorren denboraldian jubeniletara pasako 
diren jokalari hauek, prest dira etapa aldake-
ta horretarako eta beraz, balorazioa positiboa 
dela esango genuke. 

Animo eta segi horretan !!

1. KADETEA

Urtearen balorazioa egin aurretik, jokalariek 
eta gurasoek momentu orotan izandako jarrera 
goraipatu behar dugu.

Urte polita burutu dute Lehenengo Kadeteko 
mutilek. Trantsizio eta egokitzapen urtea iza-
nik, lehen fase ona egin arren, igoera fasetik 
kanpo gelditu ziren bi jardunaldiren faltan.

Gabonetatik bueltan kopako faseari ekin  eta 
nahiz eta bi partida galdu, merituzko bigarren 
postua erdietsi zuten. Honek,  azken kanpo-
raketak jokatzeko aukera emanagatik , ezin 
izan zen lehen partidan garaipena eskuratu eta 
bertan bukatu zen denboraldia geure taldea-
rentzat. 

Eskerrik asko talde guztiari, aupa zuek!!!

OHOREZKO INFANTILA

Denboraldi  zaila gure Ohorezko Infantila-
rena. Denboraldi hasiera ez zen erraza izan 
, lehen fasean azken aurrenak geratuta, ilu-
sioarekin ekin zioten urteko bigarren zatia-
ri.  Bertan, hainbat astetan multzoko liderrak 
izan diren arren, azken unean galdu zen parti-
da hura jokatzeko aukera. Hala ere, umeak zo-
riontzea besterik ez da geratzen, azken unera 
arte lehiatu baitute eta talde giroan txapeldu-
nak izan dira. 

Klubaren aldetik jokalari eta gurasoei esker 
onak urte osoan jasotako tratuagatik.

INFANTIL PARTEHARTZEA

Futbol 11ko lehen denboraldia izanagatik, 
ederki moldatu dira modalitate berri honeta-
ra geure mutilak. Taldekideen artean duten 
giro aparta azpimarratzekoa da talde hone-
tan eta egunerokoan duten ikasteko grina ere 
ez da nolanahikoa. Horrek guztiak taldearen 
hobekuntza nabari  batera eraman gaitu aur-
tengoan eta beraz denboraldia oso positiboki 
baloratzen da, pozik egoteko arrazoiak asko 
baitira.

akkefutbola akke
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Txapelketari dagokionez, aipatu beharra dago 
lehenengo urteko jokalariak genituela eta ia 
beti bigarren urteko jokalariak dituzten tal-
deen aurka lehiatu direla. Maila  onean aritu 
dira, denboraldiko lehen zatian Txapeldunen 
fasetik puntu batera eta azkeneko fasean  hiru-
garrenak geldituta. 

Pertsona eta kirolari bezala  garapen nabarme-
na   eman dutela ikusi da eta klubeko ardura-
dun zein entrenatzaileek gustura asko bukatu 
dugu denboraldia talde honekin.

INFANTIL TXIKIA

Infantil txikiek denboraldi hasieran zuten kirol 
helburua beteta amaitu dute urtea. Noski, jakin 
badakigu, adin hauetan kirol helburua ez dela 
garrantzitsuena eta geure txikiek arlo guztie-
tan eduki duten hobekuntza nabaria izan da, 
beraz denboraldia oso positiboa izan dela harro 
esan dezakegu. Talde langilea, jatorra eta lasaia 
da honakoa eta asko disfrutatu dugu beraien 
egunerokoarekin, saioetara beti irribarretsu, 
lanerako gogoz eta ilusio handiarekin etortzen 
baitziren. 

Lerro hauetatik eskerrak eman nahi dizkie-
gu bai arduradun, jokalari eta guraso guztiei, 

urtean zehar edukitako jarreragatik, benetan 
ezin hobea izan baita. 

Zorionak denoi !!!

 ALEBINA

Sekzioko txikienek, klubeko estrukturan lehen 
urtea izanagatik, urte ikaragarri polita burutu 
dute. Urrian hasi zuten denboraldia orain dela 
aste gutxi batzuk bukatu zuten,  meritu izuga-
rria duen  Euskadiko Jokoetan parte hartzeko 
aukera izan baitzuten.

Denboraldia ez da erraza izan, lehen fasea ere 
gogorra izan zen eta bertan jokatutako azken 
partidan  Txapeldunen faserako txartela lortu 
zen. Bigarren honetan talde guztien maila oso 
paretsua  zen eta asko borrokatu behar izan 
zuten, multzoko lehen postua eskuratu eta 
klubarentzat sari oso handia den Gipuzkoako 
Txapelketako finala   Zubietako instalakuntza 
ederretan jokatzeko.

Bertan eman genuen maila ere altua izan zen 
oso eta finalerdiak galdu ostean Gipuzkoako 
hirugarren postua lortu genuen eta ondorioz, 
Euskadiko Jokoetarako gonbidapena. Txikiek 
asteburu bikaina igaro zuten Gasteizen eta irri-
barre handi batekin joan dira udako oporretara.

Mila Esker emandako urtearengatik!!

2.MAILA

Nesken lehen taldea inoiz baino gazteagoa izan 
da aurtengoan eta maila onean aritu da beste 
behin ere zailtasunez beteriko urte honetan. 
Ion Zabaleta eta bere arduradun talde anitzak  
lan txukuna egin dute  eta ondorioz taldeak 
denboraldia bosgarren postuan amaitu du. Po-
lita izan da jokalari oso gazteak txapelketa ho-
netan parte hartu dutela ikustea eta beste tal-
dekideen laguntza, babesa eta aholkuengandik 
asko ikasteko aukera izan dutela jakitea.

Talde honen ibilbidea ere gorabeheratsua izan 
dela esan dezakegu, emaitza onen bolada luze-

akke akkefutbola
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txoak, emaitza txarrenekin uztartu dira aur-
ten eta horrek erregulartasun falta ekarri 
du sailkapenari begira. Momentu batzuetan 
goiko postuei begira egon garen arren, azken 
txanpara arte beheko postuei begia kendu 
ezinik egon behar izan gara eta horrek urdu-
ritasuna ekarri du. Hala ere, Liga txapelketa 
indartsu bukatu genuen eta ilusioz ekin ge-
nion kopari, non Athleticek kanporatuko gin-
tuen ( joanekoan Lezaman errenta handiegia 
hartu zuten), nahiz eta Rezolan bueltakoan 
partida ona egin zuten.

Hurrengo denboraldiari begira aldaketak 
egongo dira,bai aulkian eta baita jokalariei 
dagokionez ere. Arrazoi ezberdinengatik tal-
dea utziko dutenei zorterik onena opa diegu 
eta lerro hauetatik eskerrak eman nahi diz-
kiegu geure klubean egindako ibilbidearen-
gatik.

Gu dagoeneko ilusioz ari gara hurrengo den-
boraldia prestatzen, atseden hartu eta buel-
tan ikusiko gara neskak !!!

EUSKAL LIGA

Aurreko lerroetan esan dugu lehen taldea gaztea 
izan dela eta bigarrenaren kasua ere horrelaxe izan 
da. Inoiz baino talde gazteagoarekin aritu gara se-
nior maila honetan eta aurten ere taldea politto ibi-
li dela ziurtatu dezakegu, hurrengo denboraldian 
maila berdinean lehiatzeko txartela lortuaz. Hauen 
urtea  ere ez da erraza izan, jubenil eta kasuren ba-
tean kadete adineko neskek, seniorrak direnekin 
lehiatu behar izan dute, horrek ekartzen duen zail-
tasunarekin. Hala ere, haien formakuntza proze-
suan aurrera pausoa eman dutela nabaria da eta 
batzuen kasuan lehen taldera pasatzeko prest dau-
dela argi eta garbi daukagu.

akkefutbola akke
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Zorionak  taldeari, lan ona egin duzue eta!!!

OHOREZKO KADETEA

Ohorezko Kadeteak ez du denboraldi xamurra 
eduki. Lesioak eta  beste motako arrazoi ba tzuk 
direla medio, denboraldian zehar zenbakiz jus-
tutxo ibili da taldea eta horrek egunerokoan eta 
txapelketan eragina izan du. Hala ere, geure 
neskek momentu zailetan aurrera ateratzeko 
gogoa eta grina izan dute eta denboraldia zen-
tzu horretan positiboki baloratzea besterik ez 
zaigu geratzen.

Datorren denboraldirako pilak kargatu eta opo-
rren ostean ikusiko gara!!! 

KADETEA

Unai Martinez eta Ander Urangaren neskek 
denboraldi biribila egin dute. Futbol 11ko mo-
dalitatean pasatako lehen urte honetan, geure 
gaztetxoek hobekuntza nabaria izan  eta Gi-
puzkoako Txapelketa irabazi dute, Zubietako 
instalazioetan jokatutako arratsalde gogoanga-
rri horretan. Gustu handiz jokatzen du futbole-
ra talde honek  eta merezitako saria izan dute 
dudarik gabe.

Talde honek ere erakutsi du kidetasuna eta 
elkartasuna eta bertako giroa ezin hobea izan 
dela badakigu.

Ez utzi lana egiten jarraitzeari neskak eta zo-
rionak denboraldiagatik!!!

INFANTIL A

Garapenean aurrerapauso bat eman dute geu-
re neskek aurtengoan. Lehenengo fasea taldea 
lantzeko baliagarria izan zen, bigarren fasea 
asterako joko aldetik maila politean jokatzen 
baitzuen taldeak.  Lesio larri eta luze asko iza-
nagatik  aurrera begiratu eta ekinaren ekinez 
aurre egin zion Txapeldunen faseari. Lehenen-
go postua lortzeko lehian aritu ginen azken 
jardunaldira arte, baina bigarrenarekin konfor-

matu behar izan genuen.

Finalerdietan partida orekatua ikusi genuen 
Zumaiakoren aurka, Aita Mari futbol zelaian. 
Neskek partidu bikaina jokatu arren, ezin izan 
zioten aurre egin Zumaiakoren kontraeraso 
azkarrei eta ezin izan zen finalerako txartela 
lortu. 

Neska jator eta alai hauek, honenbestez, Infan-
til kategoria igaro eta kadeteetarako saltoaren 
esperoan daude, Futbol 11  modalitatean jok-
atzeko ilusioarekin. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu urte ezin hobe  
hau igarotzea posible egiteagatik. Aupa neskak, 
segi horrela!

INFANTIL B

Meritu handia duen urtea burutu dute neskek. 
Lehenengo urteko jokalariez osatutako tal-
dea izanik, lehen fase bikaina burutu eta gero, 
txapeldunen fasean ere ez dira kikildu eta oso 
lehiakor aritu dira denboraldiaren bigarren zati 
honetan ere. Ikasketari dagokionez prozesu po-
sitiboa izan dute  bai arlo pertsonalean, baita ki-
rolaren arloan ere eta beraz pozik egoteko arra-
zoiak hainbat dira.

Animo , atseden hartu eta bueltan ikusiko gara!!!

INFANTIL C

Denboraldi polita gure txikiek eginikoa. Me-
rituzkoa izan da talde honek egin duen urtea, 
izan ere, denboraldiaren lehen zati on baten 
ondorioz hauek ere Txapeldunen fasea jokatu 
baitute.

Bigarren fasea ez da erraza izan, baina hala ere,  
taldeak ez du saioetan zein partidetan lan egi-
teko grina galdu eta urtea positiboa izan dela 
argi eta garbi dago.

Ikasketa honekin seguru datorren urteari begi-
ra jarrera berdinarekin jarraituz, dinamika aur-
tengoa bezain ona izango dela. Segi horrela!!

akke akkefutbola
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S askibaloiko sekzioak 9 talde eta ia 
95 jokalari bildu ditu 2016-17 den-
boraldian, infantiletatik hasi eta se-
nior bitartean. Emaitzei dagokiela 
ona izan da aurtengoa, eta berezi-

ki eta sekzioaren etorkizunari begira gaztee-
nen formakuntzak eman digu poz handiena. 
Orokorrean giro ona izan da nagusi jokalari eta 
entrenatzaileen artean kontuan izanda denbo-
raldiak bederatzi hilabete luze dituela.

Taldeek euren helburuak lortu dituzte: gaztee-
nek ikasitakoa barneratu dute, infantilek kasu; 
eta besteek mailari eutsi diote, nesken kade-
teen kasuan Final Fourrean sailkaturik. Nesken 

junior taldeari dagokiola denboraldi txukuna 
egin dute Final Fourraren atarian geratuta eta 
mutiletan talde batek Gipuzkoako txapela lortu 
du eta besteak mailari eutsi dio. Bukatzeko ai-
patu mutilen seniorrak kategoria salbatu duela 
bukaera agoniko baten ostean.  

Eskerrak ematea dagokigu bai jokalari eta bai-
ta entrenatzaileei ere izugarrizko lana egiten 
dutelako sekzio honen maila ona mantentze 
aldera. Ezin ditugu ahaztu aurten saskibaloia 
u  tziko duten jokalariak, eta bereziki eskertu 
nahi ditugu Elkartean emandako urte guztien-
gatik. Era berean, aurten joango diren entre-
natzaileak ere omendu nahi ditugu urte guzti 

SASKIBALOIA
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hauetan egindako lanaren ordainetan.

Aipamen berezia egin nahi diogu aurten sortu 
berri den saski-eskolari. Zortzi izan dira nes-
ka-mutikoak eta espero dugu datorren urtean 
ere ekimen honi segida ematea.

MILA ESKER DENOI.

INFANTIL NESKAK

Zein urruti gelditzen zaigun orain denboraldi 
hasiera, Iraila-Urria aldera, ekipo erdiak ezke-
rretik sarrerak egiteko sekulako arazoak zitue-
nean. 

Orain ordea, gure taldeko finala irabazteko gai 
izan gara, Nork esango luke!

Sekulako progresioa nabaritu zaie denboral-
dian zehar eta hortaz gain, oso giro ona eduki 
dugu taldean.

Orain hainbeste merezi ditugun oporrak apro-
betxatzeko momentua heldu da, hurrengo den-
boraldia energia are eta gehiagorekin hasteko!

INFANTIL MUTILAK

Denboraldi ona gure infantil mutilena. Talde 
zail batean eta emaitza txarrekin hasi ondoren, 
ondo egin dute lan mutilek denboraldian zehar. 
Lan on horri esker progresioa nabarmena izan 
da, emaitzetan islatu den bezala, hainbat parti-
da irabaztea lortuz, denboraldian zehar nahiko 
erraz galdu zuten talde baten aurka.

KADETE NESKAK –A-

Denboraldi izugarria izan dela esan dezakegu 
Final Four-era iristera lortuz. Nahiz eta Final 
Four-ean bi partidak galdu denboraldi ona 
izan da hasiera batean Final Four-era iristea ez 
baitzen gure helburua eta iristea sari bat izan 
da. Esan beharra da Juniorrean jokatu duten 
aportazioa nabarmena izan da eta nahiz eta 
ekipoarekin partida bakarrik jolastu taldearen 
barne zirela nabaria zen. Amaitzeko giroa ona 
zela nabaria zen bai haien artean bai entrena-
tzaileekiko eta giro hori zelaian jokatzeko ga-
raian islatuz; honela disfrutatuz eta ikasiz Final 
Four-era iritsi gara.
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KADETE NESKAK –B-

Denboraldia hasi zenean espero ez zituzten emai-
tza batzuk lortu zituzten jokalarien motibazioa 
gutxituz. Entrenatzaileak taldea uztea erabaki 
zuen. Denboraldian zehar partidak zailak izan zi-
ren jokalari gutxi zeudelako, denboraldi hasieran 
jokalari gehiago espero baitziren, bai partidata-
rako eta bai entrenamendutarako. Esan beharra 
dago partidotara joan diren jokalariak konpromiso 
handia izan dutela haien ekipoarekiko, baina haien 
nahia aurtengo denboraldia amaitzea zen hurren-
go denboraldian beste Kadete neskekin batzeko eta 
emaitza hobeagoak lortzeko.

JUNIOR NESKAK 

Aurten, emakumezkoen saskibaloiko junior mai-
lako gure taldea final baten atarian geratu da. Bai, 
kontsolazio-final bat, parte-hartze kategorian, bai-
na hargatik ez du meritu gutxiago, urte gogorra 
izan baitute gure neskek, lesioz, kolpez azterketaz 
eta bajaz beteta, eta horrek edonoren aldarteari 
eragiten dio.  

Kontuan harturik zeinen zaila izan den guztiak ba-
tera aritzea (hiru urtetan jaiotako jokalari oso des-
berdinez osatua dago taldea), Haizea Rodriguezen 
eta Haitz Camporen esanetara jardun diren neskek 
denboraldi-hasiera oso gogorrari buelta ematea 
lortu dute, aurretik irabazi zieten  taldeei irabazte-
ko gai izan dira, edo behintzat haiekin aurrez aurre 
lehiatzeko gai. 

Garrantzitsua da, gainera, egiten duten jokoa be-
ren nortasunaren, esfortzuaren eta talde-lanaren 
isla izan dela. Jokatzen ikustea (jokatu nahi dute-
nean) gozamen hutsa da: gai dira egiten ari diren 
guztiaren sentimendua ikusleei helarazteko. 

Nahiz eta taldekideetako batzuk beste kategoria 
batera pasatuko diren, urte hauetan guztietan ja-
kin dute gazteei irakasten baloi bakoitza borrokatu 
behar dela eta egunez egun hobetzeko ahalegina 
egin behar dela. Gazteenek hartuko dute orain le-
kukoa, zertarako gai diren erakutsi diguten horiek, 
hain zuzen ere.  

Interesgarria izango da hauei hurbiletik jarraitzea, 

zer bilakaera izan duten ikustea, ez soilik kirolari 
moduan (guztiek egin dezakete ibilbide luzea ora-
indik, eta harrituko nintzateke serior mailan saski-
baloian jokatzen ikusiko ez banitu), baita pertsona 
moduan ere. Eta, era berean, interesgarria izango 
litzateke  berean, antolatzen dituzten hainbat me-
rendoletako batean (edo afari batean, itxaropena 
da-eta noiz galtzen ez dena) parte hartzea. 

Lerro hauen bidez neska hauen guztien lana eta 
ahalegina eskertu nahi dut: denboraldia hasi eta 
hainbat arrazoirengatik utzi behar izan dute-
nak, aurten kategoriaz aldatuko direnak, eta Gi-
puzkoako kantxetan “jasaten” jarraituko beharko 
dugunak.

Besarkada bat eta eskerrik asko!

 JUNIOR MUTILAK PARTE HARTZEA

Temporada complicada y exitosa de este equipo. 
Tras un buen comienzo en la 1ª fase donde queda 
1º de grupo con bastante solvencia y buen juego. 
En la siguiente fase, el comienzo es un poco irre-
gular y donde a mitad de esta 2ª fase se cambia 
de entrenador, por motivos personales, se busca 
un nuevo entrenador a marchas forzadas. Con las 
consecuencias que lleva esta cambio en esta fase y 
la adaptación de entrenador y jugadores se termina 
en 3ª posición jugando la fase final donde tras pa-
sar cuartos y semifinal se llega a la gran final. En un 
partido muy vibrante y espectacular por parte de 
nuestros jugadores y la aportación del entrenador 
se proclaman campeones de Gipuzkoa de su cate-
goría por solo 2 puntos (58-60).

Buen trabajo en toda la temporada de los jugadores 
y de los entrenadores, en especial al 2º entrenador 
por la circunstancia que cogió el equipo.

Zorionak equipo!!!!

SENIOR MUTILAK

2º probintzial mailara igoera. Exijentzia han-
diagoa izan da arerioen kalitateagatik. 7 garai-
pen bakarrik lortu dira 26 partidutan. Hala ere, 
azken hirugarren sailkatuta, jeitsiera zuzena 

akkeSASKIBALOIA akke
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ekiditu genuen, play out erako txartela lortu-
rik. Kanporaketa honetan, eta azkenengo par-
tiduan, 2º mailan mantentzea lortu genuen 
Ordiziari irabazi eta gero. Eskerrak eman na-
hiko genduke play outeko kanporaketan Añor-
gan jaso zuen babesarengatik.

ERRENDIMENTUZKO JUNIOR 
MUTILAK

Ziklo bati bukaera ematen diogu, ziklo luze eta 
polita nun jokalariek dena eman dute eta su-
fritzen eta gozatzen jakin izan dute. Irabazi-
tako partiduak galdu ditugu, ezinezkoak zire-
nak aldiz irabazi, baina beti oso giro onarekin 
eta taldekidetasun eredugarria eraku tsiz. Ere-
dugarritasun hau harmailetan hasi da familie-
tatik eta jokalariengatik segita, sekula ahaz-
tuko ez dugun garai bati agur esaten diogu.

Beti arte!

MAIAREN HERIOTZA

ZORAGARRIA IZAN DA
ZUREKIN BIZITZA

PARTEKATZEA
ZU IZANGO ZARA

GURE BI ALTXORRAK
GIDATUKO DITUEN
IZAR DISTIRATSUA
BETIRAKO GURE BIHOTZEAN.
MAITE ZAITUGU POLIT!
 
EKAIN, JARE eta URKO
 
 
ZELAIEAN BETI ERAKUTSI DEZU INDARRA
ENTRENATZAILEA ZEUREGANATZEN ERE 
IZAN ZINEN AZKARRA
POLITENAN POLITENA ZURE IRRIFARRRA
BETIRAKO IZANGO ZARA GEURE 10a

OE XOLOMO TA PURE!!
EKIPA

akke akkeSASKIBALOIA
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PELOTA

A urtengo denboraldian ere Añor-
gako pilota taldeek eman dute 
zeresanik bazter guztietako fron-
toietan. Askotan futbolari soilik 
zuzentzen dizkiogu begiak ki-

rolzaleok, baina Elkartean sekzio honek duen 
ibilbide luze eta aberatsa ere kontuan hartu be-
harko genuke, eta frontoietan astebururo ibil-
tzen diren kirolarien lana goraipatu. 

Urteak joan eta urteak etorri, atal honek aurre-
ra jarraitzen du, eta nahiz eta urte askoan geu-
re artean egondako hainbat jokalari pilota uz-
ten ari diren pixkanaka, gaztetxoenek lekukoa 
hartzen ari direla esan behar da. Añorgako 
pilotaren etorkizuna bermatua dagoela esan 
daiteke horrenbestez. Aurten ere txapel bat edo 
beste lortu dute eta horren adibide argia Unai 
Amiano, Noah Unanue eta Julen Orbegoz izan 
ditugu.

Lortutako txapelketen zerrenda luzea da: Gi-
puzkoako txapeldun Infantil lehenengo urteko 
lauterdiko txapelketan, Nafarroko Zizur Mayo-
rren antolatzen den lauterdiko txapela ere lor-
tu zuen eta zer esanik ez Lizarrako lauterdiko 
txapela eta III. Jose Manuel Iribar saria.

Ezin aipatu gabe utzi Aratz Oliden Herrerako 
txapelketa irabazi zuela.

Txapelik lortu ez duten pilotariak ere ez ditugu 
ahaztu nahi egin duten urte ederrarengatik.

II. JOSE MANUEL IRIBAR SARIA

Hilabete ugariko ibilbidearen ostean, finalen 
eguna iritsi zen, festak puri-purian genituela, 
eta bertako irabazleak  hauexek izan ziren mai-
laz maila:

akkepelota
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Benjaminak
SANCHEZ - OTAEGI 16
CANTERO - GALARTZA 11
Finaleko pilotari onena SANCHEZ

Alebinak
U. AMIANO - J. ORBEGOZO       16
ARTARAZ - IRURETAGOIENA     0
Finaleko pilotari onena  U. AMIANO

Infantilak
EGIGUREN – ALBERDI    18
ERKIAGA – ARBAIZA       13
Finaleko pilotari onena  ALBERDI

62. JOLAS ETXEA TXAPELKETA 

Kadeteak
AIZKORBE – APEZETXEA   22
IZETA – ARIZMENDI             7
Finaleko pilotari onena  AIZKORBE

Jubenilak
CANAVAL – CORDON 22
ORBEGOZO – GASCUE 11
Finaleko pilotari onena  CORDON

V. EVARISTO AYESTARAN SARIA 

Erreferente bihurtzeko lanetan, Elite eta Pro-
mesa mailako pilotariak ikusi ahal izan ditugu 
Añorgan V. Evaristo Ayestaran Sarian.

Aurten ere lau lurraldeetako pilotariek osa-
tu dute kartela, 16 bikote izan dira 8na maila 
bakoitzean, eta esan behar da jaialdi bikainak 
ikusteko aukera izan dugula.

Karmen egunean jendetza bildu zen finalak 
ikusteko asmoz añorgako frontoian bertan. Le-
henik nesken lagunarteko partida jokatu zen. Bi 
mailatan izan ziren finalak eta hauek emaitzak:

ARRIZABALAGA – ETXANIZ 18
MAIZA – MENDIZABAL           5

Promesak
SALABERRIA – ZEZEAGA      22
P. ECHEVERRIA – AGIRRE II  12
Finaleko pilotari onena  SALABERRIA

Elite
AZPIRI – OTADUY 15
A. ETXEBERRIA – PEREZ 22
Finaleko pilotari onena  PEREZ

PELOTA
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Mikel Maiza: Izen Abizena?
Noah Unanue: Noah Unanue Sagarzazu

M. M: Adina?
N.U: 14 urte

M. M: Zein kirol egiten duzu?
N.U: Pilota eta Futbola

M. M: Pilotan zein postutan jokatzen duzu?
N.U: Atzelari

M. M: Zein mailatan zaude?
N.U: Infantiletako azken urtean

M. M: Orain arteko lorpenak zeintzuk izan dira?
N.U: Hauexek garrantzitsuenak: Gi-

puzkoako binakako eta Lauterdikoan txapel-
dun eta bi aldiz azpitxapeldun izan naiz. Zi-
zurkilen txapela, eta Lizarran bi aldiz izan naiz 
txapeldun, Titin III.aren txapelketan bi txapela 
jantzi ditut, Txukun Lakua Klubak antolatzen 
duen txapelketako garaile, Irurtzungo txape-
lketako txapelduna, Zonortzako txapela eta 
Añorgan bi aldiz txapeldun izan naiz.

M. M: Nola joan da aurtengo denboraldia?
N.U: Denboraldi kaxkarra izan da. Lau hi-

labete eman ditut sorbalda gaizki nuela eta 
denboraldi luzea eskuarekin gaizki ibili naiz. 
Azkenean ebakuntza egin behar izan zidaten 
eta gero beste lesio bat izan nuen, eta horre-
kin beste ebakuntza bat egin behar izan zida-
ten. Lesio horretatik ateratzean txapelketa bat 
jokatu dut eta txapelketa horretan finalera iri-
tsi naiz baina ezin izan dut finala jokatu beste 
lesio bat izan dudalako.

M. M: Horrenbeste denbora geldik egonda nola 
moldatu zara Gipuzkoako Lauterdiko  txapelke-
tan?

N.U.: Zaila izan da moldatzea baino denbo-
rarekin hasi ginen aita eta biok txapelketa pres-
tatzen, eta lortu nuen moldatzea baina ez nuen 
nire maila onena ematerik izan.

M. M: Konfiatza aldetik arazorik izan al duzu 
hasteko garaian?

N.U.: Bai, oso konfiantza gutxi nuen ezker 
eskuan, beldur askorekin sartzen nuen eskua 
eta asko kosta zait beldurra galtzea.

M. M: Laguntzarik izan duzu alde horretatik?
N.U: Bai, asko lagundu didate bai aitak eta 

baita Maizak ere entrenamendu guztietan.

M. M: Segitzen al dituzu profesionalen partidak?
N.U: Bai, asko gustatzen zait profesionalen 

partidak ikustea

M. M:  Zein duzu gustukoena?
N.U: Nire gustukoen pilotaria beti Aimar 

Olaizola izan da baina baita Zabaleta ere

M.M: Noren posturak gustatzen zaizkizu atzela-
rietan zeureak hobetzeko?

N.U: Neri zabaletaren posturak gustatzen 
zaizkit gehien.

M.M: Eta Noah, ikasketak nola doaz?
N.U: Beno, ikasketetan ondo baina ingele-

sean eta gazteleran ez naiz oso trebea egia esan

M.M: Urtean zehar denbora asko kentzen dizute 
ikastolak bidalitako etxeko lanek?

N.U: Ez, etxeko lan gutxi bidaltzen dizkida-
te

akke akkepelota

 NOAH UNANUE 

“Pena dut. Txikia nintzen eta ez 
naiz aita profesionaletan ikusi 

izanaz gogoratzen”
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M.M: Zer espero duzu datorren denboraldiari be-
gira?

N.U: Espero dut urte ona izatea, lesiorik ga-
bea eta txapelketak jolasten egotea.

M.M: Zeinek segitzen zaitu gehien etxean?
N.U: Aitak, aitonak eta amonak segitzen 

naute partidu guztietan.

M.M: Aita ikusi zenuen jokatzen?
N.U: Ni ez naiz gogoratzen aita ikusi izanaz 

txikia nintzelako.

M.M: Ondo moldatzen zara zurekin entrenatzen 
den taldereakin?

N.U: Bai, pozik nago daukadan taldearekin

M.M: Zein ikusten duzu zure taldekideen artean 
proiekzio handienarekin aurrera begiratuta?

N.U: Nire ustez Unai eta Iker Amiano dira 
proiekzio gehien dutenak

M.M: Noah, zorte on hurrengo denboraldiari be-
gira eta ea lesioak uzten dizuten lasai hainbeste 
maite duzun kirola egiten.

“asko lagundu 
didate bai 
aitak eta baita 
Maizak ere 
entrenamendu 
guztietan”
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MENDIA

Ikastoletan ikasturtearen moduan guk ere 
horrela hasten dugu mendi irteeren kur-
tsoa, irailean bereziki. Hilabete horretan 
ohikoa den bezala Pirineotara antolatzen 
dugu egun pare bateko ibilbidea; aurten, 

Panticosatik Bachimañara igo eta bertatik 
Pico de los Batanes mendia igo genuen; Ba-
chimañako aterpean lo egin eta goizean goiz 
Tebarrayko lepora igo, Respumosora jaitsi eta 
Musalesko lepotik La Sarrara egin genuen bi-
dea.

Urrian berriz irteera arinagoa atera genuen: 
Opakuako gainetik Murubera igo, Cristinoen koba 
zuloa bisitatu eta Larraonara jaitsi ginen. Bazkari 
eder batekin amaitu genuen eguna Eulaten.

Azaroan berriro irteera gogor xamarra izan 
genuen: Arantzazutik Artzanburu eta Aloñako 
mendikate guztia zeharkatu genuen.

Abenduan eta urteari amaiera emateko Otsabio 
eta Laparmendi igo genituen erraldoiaren sor-
territik.

akke
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Urtarrilan berriz Ausa Gaztelu igo, handik 
Egurral lepora, eta Muitzeko bidetik Larrai-
tzera jaitsi ginen.

Otsailan Baztan aldera joan ginen, Alku-
rruntz mendia igo genuen Amaiurretik.

Martxoan, Udala, Arrasateko auzotik, Besai-
dera: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia elkartzen 
diren puntura, eta bertatik eta hertza guztia 
zeharkatuz Udalatx mendi ederra igo ge-
nuen.

Apirilean bisita historiko–kultural–gastro-
nomikoa egin genuen mendigoizaleen go-
zamenerako, Intxortako lubakietara egin 
genuen martxa. Hasieran museoa ikusi, 
gero bi gida gurekin genituela, Intxortan 

gudan gertatutakoaren berri eman ziguten. 
Bazkari eder batekin amaitu genuen eguna. 
Eskertzekoa da Manolo, gure kontaktuak  
egindako lana.

Maiatzean, Araba eta Nafarroaren arteko 
mugan ibili ginen, Ioar mendikatea zehar-
katu genuelarik.

Ekainean berriz,  Pirineotan metro gutxiga-
tik bi milara iristen ez diren zenbait mendi 
igotzeko asmoa dugu. 

Ikusi daitekeen bezala, ez gara geldi ego-
tekoak eta hilabetero, eta giro ezin hobean 
irteeraren bat egiten dugu. Animatu nahi 
dut mendia gustukoa duen jendea gurekin 
etortzera.
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TRIATLOIA

Aurtengoa urte oparoa izaten ari da 
bai gure kirola den triatloierako 
baita gure taldea eta beren kide-
entzako ere. Triatloiak moda mo-
dan jarraitzen du, punta puntan, 

eta gero eta jarraitzaile gehiago dituela ez dago 
zalantzarik. Gero eta jende gehiago animatzen 
ari da kirol eder honetan murgiltzera, edo gu-
txienez probatu eta zer den bizitzera. Pixka-
naka bada ere, triatloiak duen kirol izugarri 
gogorraren ospe hori galtzen ari da eta gero eta 
arruntagoa da gure ingurukoen artean triatloi 
zaleak aurkitzea, triatloia ez baita IRONMANa 
bakarrik; hortik haratago bada beste triatloi 
mundu bat sprintez (750m igeri-20km bizikle-
tan-5km korrika) eta olinpikoz betea (1500m 
igeri-40km bizikletan-10km korrika), non ez 
duten distantzia luzekoek bezain besteko dedi-
kazioa behar eta pixka bat entrenatuz gero, hel-
buru lorgarri eta dibertigarriak direnak. Hala 
ere, eta ez dugu ukatuko, behin hasita eta triat-
loiak harrapatzen bazaitu, gero eta helburu 
luzeagoak jartzen dituzula (ez “handiagoak”), 
beste erronka batzuei aurre eginez. Zentzu ho-
netan garrantzitsua da oso pixkanaka progre-
sioan joatea, ez badugu sorpresarik izan nahi, 

beti ere profesionalen laguntza edukiz.

Tendentzia hau gure taldean ere nabaritu dugu 
aurten. Urtero bezala batzuek taldea utzi dute 
beste erronka pertsonal batzuen bila, eta beste 
batzuk aldiz erronka berriak gurean aurkitzeko 
asmoz etorri zaizkigu. Auzotarrak ere gero eta 
gehiago gara zorionez eta horrek pozez betetzen 
gaitu. Aurten 50 triatleten muga gainditu dugu le-
henengoz gure jaiotzatik, kantitateagatik kalita-
tea galdu gabe. Hortaz gaude harroen. Nahiz eta 
batzuek taldea utzi eta beste batzuk taldean sartu, 
gure izaera jator, umoretsu, umil eta euskaldu-
nak bere horretan dihardu, bakoitzaren erronka 
dena delarik. Duela aste gutxi gure etxean izan 
den triatloian, Onditz Oroituz Trialoi Olinpikoan, 
30 añorgatar izan ginen parte hartzen eta beste 
horrenbeste animatzen eta ikuskizunaz gozat-
zen. Gero bota genuen bazkariagatik merezi izan 
zuen bakarrik!

Bukatzeko, eta urteroko legez, triatloiaren zi-
zaretxoa barruan duen horri animatu nahiko 
genuke gure kirol zirraragarri hau probatzera 
eta hortaz disfrutatzera, ezin baikara horren-
beste “burutik jota” egon.

akke

URT17.indd   26 30/6/17   11:07



27

akke

ERRALDOIEN KONPARTSA

Festetarako prestatzen ari ginela, gure erral-
doiak noiz atondu pentsatzen, eta gauzak 
aurreratu egin behar izan genituen. Izan 
ere, Usurbilera joateko deia jaso baikenuen 
eta bertako topaketara lehen aldiz joan gi-

nen.

Beroketa saio honen ostean, auzoan gure lekua 
hartzeko prest agertu ginen. Festetan urteroko le-
gez, gure dantza eta irteerekin bat egin genuen; eta 
nola ez urteroko topaketa antolatu genuen. Topake-
ta honetan urtetik urtera geroz eta jende gehiagok 
hartzen du parte, non guraso zein gaztetxoek ederki 
pasatzen duten. Pasa den topaketan Legazpi, Zizur-
kil, Irrintzi eta Goizuetako gure lagunak etorri ziren. 

Gure irteerekin jarraiki, eta era kronologiko bat era-
man nahian, hurrengo irteera Azpeitiara izan zen. 
Beste batzuetan esan dugun bezala, plaza hau nahi-
ko garrantzitsua da, bertan batzen diren konpartsa 
kopurua eta kalitatea dela eta. 

Data berezia izan zen Abuztuan Donostiako Aste 
Nagusian egin zen erraldoi topaketetara egin ge-
nuen irteera. Topaketa hau Donostia 2016 kultur 
hiriburutzako ospakizunen baitan sartzen zen eta 
bertara bereiziki gonbidatuak izan ginen. Berezita-
sun hau azpimarratu beharra dugu, bertara Euskal 
Herriko hiriburuetako erraldoiak besterik ez bai-
tziren izan gonbidatuak, eta gure konpartsa Donos-
tiako konpartsa zaharrena bezala gonbidatua zuten. 

Bertan, nola ez, gure buruhandiek Añorgako marka 
utzi zuten Kontxako badian bildu zen jendearen ar-
tean, eta erraldoien dantzak harri eta zur utzi zituen 
bisitariak. 

Aipatutako irteerez gain, Legazpia, Martutene eta 
Zizurkilgo urteroko irteerak izan genituen, eta iaz 
Azkoitia eta Trapagara ere irten ginen. 

Ikus daitekeen moduan, joaten garen lekuetan gure 
konpartsa gogo onez onartzen dute eta leku asko-
tako deiak jasotzen ditugu. Guzti hau ezinezkoa 
izango litzateke konpartsa osatzen duten ororen 
lana ez balitz hain ona izanen. Guztiei gure eske-
rrak eman nahi dizkiegu hitz hauen bitartez. Bai-
na konpartsaz ari garenean ez gara soilik erraldoi 
zein buruhandiak mugitzen dituzten horiei buruz 
ari, baita musikariei buruz ere, eta nola ez atzean 
dauden pertsona horietaz ere, zeinak isiltasunean 
konpartsaren alboan joaten baitiren, sortzen diren 
beharrei laguntza emanaz. Guztioi berriro ere Esker 
Mila!

Amaitzeko, datorren urteari begira jarri behar gara. 
2018an gure konpartsak 75. urteurrena ospatuko du. 
Hitz hauen bitartez, zuen inplikazioa eskatu nahi di-
zuegu, urteurren hau ospatzeko antolatuko ditugun 
ekintzetan parte har dezazuen.

akkeERRALDOIEN KONPARTSA
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DANTZA
90 urte dantzan

K armen eguneko dantzekin ekin 
genion Añorgako Dantzariok urte 
berriari, eta dagoeneko ohikoa 
dugun moduan, abuztuaren 15ean 
ere egin genituen Donostian ez-

pata-dantza, brokel-dantzaren zikloa, eta 
soka-dantza.

Añorgan dantzak ez du etenik, eta horixe os-
patu genuen udazkenean. 2016an laurogeita 
hamar urte bete ziren Rezola lantegiak Jose 
Lorenzo Pujana dantza-maisua añorgatar 
gazteak trebatzeko kontratatu zuenetik. Or-
dutik, egoera eta molde askotan aritu dira 
añorgatarrak. Aritu dira, eta ari gara. 

Komunitate-sarea haritzen dugu dantzan, 

jaso dugun ondare aberatsarekin. Azken ba-
tean, urteurrena hori gogoratzeko aitzakia 
baino ez zen izan. Astebetez, zenbait jar-
duera antolatu genituen. Zemento Museoan 
jantzi-erakusketa bat egon zen astebetez, eta 
Gari Otamendik Añorgako dantzen eta tal-
dearen bilakaerari buruzko hitzaldia eman 
zuen.

Ekitaldi nagusia urriaren 15ean egin zen. 
Eguerdian emanaldia egin zuten gaur egun-
go taldeko haurrek eta helduek, eta haiekin 
batera aritu ziren hainbat dantzari ohi ere. 
Ondoren, bazkaria egin zen frontoian, eta 
arratsaldean Errebal taldearen erromeriare-
kin amaitu zen festa. Dantzan, nola ez. 

akke
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EMANALDIAK

Taldeko haurrak eta gazteak han eta hemen 
aritu dira dantzan udaberrian. Aipagarria 
da pare bat emanaldi egin ditugula taldeko 
helduek eta haurrek batera. Apirilean Her-
nanin izan ginen, eta ekainean Gipuzkoako 
ordezkariak izan ginen Donibane Lohitzune-
ko Begiraleak taldeak antolatutako dantzari 
egunean. 

FRONTOIA BERRIZ INAUGURATZEN

Gure dantzek lotura estua dute hirigintzare-
kin, eta maila horretan egindako aldaketek 
eragin zuzena dute egiten ditugun dantze-
tan. Alde horretatik, frontoian eta inguruan 
egindako lanen emaitzarekin oso pozik gau-
de, dantzarako esparru paregabea ireki zai-
gulako. Naturala, askok esango luketen mo-
duan. Ekainaren 10ean egindako ekitaldian 
emanaldia egin genuen taldeko adin guztie-
tako dantzariek, eta primeran pasa genuen 
ordu txikietaraino luzatu zen festan.

ARKAITZ TALDEKO DANTZARIAK 
DANTZA FILMEAN

2017an dantza gai zentraltzat duen Dantza 
izeneko filma ari da grabatzen Telmo Esnal 
zinema-zuzendari zarauztarra. Proiektu be-
rritzailea da, dantzatutako fikziozko luzeme-
traia den neurrian. Juan Antonio Urbeltzen 
ikerketa eta interpretazio sinbolikoetatik 
abiatuta egin du planteamentua dantzaria 

ere izan zen Esnalek, eta Koldobika Jauregi 
eskulturgileak diseinatu ditu jantziak.

Urtarriletik hasita, urte osoan zehar hain-
bat tokitan ari dira grabatzen eszenak, eta 
Arkaitzeko kideak gehienetan ageri dira, 
partaidetza nabarmenarekin. 2014an jarri 
zen abian proiektua, eta orduan egindako 
grabazioetan ere aritu ziren Arkaitzeko hain-
bat dantzari. 2018an estreinatzea aurreikusi 
dute filme egiten ari diren Txintxua produk-
torakoek. 

TOPAKETA BARTZELONAKO 
“INSTITUT DEL TEATRE”KOEKIN

Gutxi dira espainiar estatuan dantzara bide-
ratutako ikasketak ematen dituzten bigarren 
hezkuntzako ikastetxeak. Horien artean ai-
tzindaria da Bartzelonako Institut del Teatre, 
han ikasten baitute gerora dantzan eta ant-
zerkian profesionalki ariko diren askok.

Lau eguneko egonaldia egin zuen Euskal He-
rrian, DBHko 3. mailako 35 ikaslek osatutako 
talde batek. Lehen egunean euskal dantza-
rako sarrera-ikastaro bat eman zien Gari 
Otamendik, eta ekainaren 19an Añorgara eto-
rri ziren. Arkaitzeko kideekin Brokel dantza-
ren zikloko zenbait dantza ikasi zituzten, eta 
haiek ere erakutsi zizkiguten klasean lantzen 
dituzten dantza garaikidea eta klasikoa. 

Dantza
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BERTSO ESKOLA
LAU KOPLATXO ZORTZIKO TXIKI 
BIHURTURIK

Beste urte betez ekin genion futbolari onenen 
gisan denboraldiari: pretenporadarik gabe. 
Urria izango zen erdoildutako lehen koplak 
jaurtitzen hasi ginenean, eta konturatzerako 
berriz ere forman ginen pintxo bana esku ar-
tean, erratza mikrofono garbi moduan eta zu-
ritoa liburutegiko mahai gaina orbaintzen. 

Denbora ez da alferrik joaten edo hala diote be-
hintzat adituek eta segituan gogoratu genituen 
“petakak” eta “bodegak”, eta hortaz errimatu 
genituen “zurito”, “mojito” eta “pletoriko”, edo-
ta “parranda”, “edanda” eta “Laranga” bezalako 
hitzak.

HERRIAKO GABON ZAHAR 
TXAPELKETA

Halako batean abendua heldu zen eta Gabon 
Zahar batez, beste behin, Herria tabernako 
oholtzan ikusi genizkion elkarri ile zurituak eta 
bertso onak. Laboaren tono madarikatuek ere 
ustekaberen bat edo beste ekarri zizkiguten eta 
galloak gallo inor baino harroago sentitu geni-
tuen gure bihurtu dugun Txapelketa herrikoia 
eta oholtza. Urte t’erdi bertso eskolan daraman 
Peru Aiartzak jantzi zuen txinoetan bezpe-
ran erositako brillantinazko txapela. Umorea 
ez ezik txukun baino hobe lotu zuen saioa gai 
serioei aurre eginda eta beste eskolako kideei 
gailendu zen. Esan beharrik ez dago bitrinan 
sartuta etxe sarreran duela txapela, Beñatek 
Gipuzkoakoa bezala.

DEBUTA PROFESIONALETAN

Perurena baina, ez da izan aurtengo garaipen 
bakarra eta legezkoa iruditzen zaigu Aiertek 

eta Itxasok profesionaletara emandako pau-
sua azaleratzea. Izan ere Amarako Jaietan aritu 
zitzaizkigun kantari bertso poteoan eta lotsak 
alde batera utzita oso altu utzi zuten Añorga-
ren izen ona. Han zenbiltzanek esan digute 
“txof” eta “eristoff” bezalako oinak ibili zituz-
tela kale egin gabe. BDBko datu baseari begira 
eman ditugu orduak baina ez dugu beste saio-
rik aurkitu oraingoz. Espero dezagun Hitzetik 
Hortzeran ikusiko ditugula laster!
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GIPUZKOAKO HERRIARTEKO 
TXAPELKETA

1999an Zarautzek irabazi zuenetik ez da be-
rriz ospatu Herriartekoa Gipuzkoan, eta 
aurten, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak 
berreskuratu bidean txapelketa polita osa-
tu du. Duela ia hogei urte ez bezala, aurten 
añorgak taldea aurkeztu zuen. Ekipoa ezin 
zen lehiakorragoa izan, eta Unai Gaztelu-
mendi, Izarne Zelaia, Aiert Ordoñez eta Pe-
llo Basurto izan ziren taldeko titularrak. Bi 
saiori egin genien aurre: Zarauztarrak izan 
ziren lehenak añorgan jokatzen eta Gabiria-

rrak bigarrenak euren etxean. Lehen saioa 
polemikoa izan zen oso, eta nahiz eta adituek 
dioten etxeko taldeak merezi zuela partida 
irabaztea, Zarauztarrak gailendu ziren. Biga-
rrena, Gabirin jokatu zena nahiko berdindua 
joan zen baina azkenean Aratz Igartzabalek 
zuzendutako taldeak eraman zituen hiru 
puntuak eta bi partida irabazita egin zuen 
aurrera txapelketan.

Txapelketak aurrera egin zuen eta maiatzean 
jokatu zen finala Azpeitiko Izarraitz fron-
toian. Jendez gainezka zegoela Karidade-
ko Bentako mutilek jantzi zuten txapela eta 
Bertsozale Elkarteak oroigarri bana eman 
zien txapelketan zehar parte hartu zuten tal-
de guztiei. Hala, añorgatarrek egurrezko mi-
krofonoa jaso genuen, eta hemendik aurrera 
ez dugu erratzik erabili behar izango bertso 
eskoletan oholtzako giroa simulatzeko.

EUSKAL HERRIKO TXAPELARI SO

Aurten bi añorgatar peto izango ditugu lei-
han Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan: 
Beñat eta Unai Gaztelumendi alegia. Aurre-
ko Gipuzkoakoan egin zituzten biek etxeko 
lanak eta Donostia ordezkatuko dute Euskal 
Herriko txokoetan zehar. Unaiek final laur-
denetan hartuko du parte irailetik aurrera 
eta Beñatek berriz semifinaletan hasiko du 
ibilbidea. 

Bertso eskolatik onena opa diegu biei eta 
amesten hasita polita litzateke 2005eko es-
kolartean gertatutakoa errepikatzea. Urte 
hartan Unaiek irabazi zuen txapela eta Be-
ñat izan genuen bigarrena.

Amaitzeko, urriaren bueltan emango dio-
gu hasiera beste denboraldi bati eta noski 
denak zaudete gonbidatuta Jolas Etxeako 
liburutegiko eskoletara, izan ere, ikasteaz 
gain giro aparta baitugu bertsoaren bueltan.
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Kontuan hartzea 
nahi dugu

Aprovechando la oportunidad que 
nos brinda esta publicación nos 
dirigimos a todos los vecinos para 
comunicar una parte de las activi-
dades desarrolladas y futuros pro-

yectos a realizar.

En este momento nos centramos en cerrar va-
rios frentes que tenemos abiertos, como el tan-
tas veces solicitado ascensor. Las gestiones se 
están llevando a cabo con la concejala de Movi-
lidad Vertical Pilar Arana, obteniendo un com-
promiso de respuesta a corto plazo.

Otro de los problemas al que queremos buscar 
una solución es a los charcos que se originan 
en el antiguo parque infantil, un tema largo y 

complicado, que esperamos resolver.

También hacemos seguimiento de los proble-
mas generales como limpieza, jardinería, basu-
ras, arbolado, roedores...

Agradeciendo a las personas que hacen posible 
tanto la celebración de las fiestas del Carmen, 
como la publicación de esta revista, vuestra 
asociación de vecinos os anima a participar en 
las diferentes actividades que se desarrollan en 
el barrio.

Deseando que paséis unas alegres fiestas,

recibid un saludo.

añorgatxikitarrak auzo elkartea
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Bi erraustegirekin 
bueltaka

Nola bi erraustegi? Ez al dute bada Zubietan 
bat eraikitzeko asmoa eta bertan Gipuzkoako 
zabor guztiak erre? 

Ez dezagun ahaztu auzoan bertan dauka-
gula bestea, ofizialki “planta de coincine-
ración” deitzen zaiona: Cementos Rezola, 
gaur egun “Financiera y Minera S.A.” izena 
hartu duena. 

Apur bat atzera begiratuz 2008an Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen Sailak Ingurumen 
Baimen Bateratua (IBB) eman zion. Bertan 
dionez, erregai alternatibo gisa FYMek hon-
dakin desberdin asko erretzeko baimena 
du, gaur egun erretzen dituen pneumatiko 
eta autoen parte ez-metalikoez gain, IBBan 
bertan “hondakin arriskutsuak” deitutakoak. 
Azken hauek, pintura, barniz, olio, etabarren 
nahasketa, ez dira erretzen oraingoz baina 
agian aurrerantzean bai; baimena badute.

Baita ere IBBan zehazten da zenbateko gas 
eta partikula kopurua aireratzeko baimena 
duen. Azken urte hauetan Europa mailan eta 
baita Espainian ere legea zorrozten joan dira, 
eta emisioak murrizteko aginduak indarrean 
jarri dira. Adibide bat jartzeko, 2008ko IBBk 
dionez FYMek 800 mg/Nm3 nitrogeno oxido 
jaurti dezake eta 2015ean egindako berri-
kuntzak ez du aldatu; 2013ko urriaren 18ko 
Errege dekretuak dionez emisio hauek 500 
mg/Nm3-ra mugatu behar dira; Añorgako ze-
mentu fabrikak 700 mg/Nm3 jaurtitzen du, 
hau da legeak diona baino %50 gehiago.

2015eko berrikuntzan emisio arriskutsuenen 
neurketen maiztasuna dioxinak, furanoak, 
(metal astunak) gutxitu egin da, urtean bi al-
ditara mugatuz.

Egoera honetan, beste berrikuntza baten au-
rrean gaudelarik, Añorga Txiki, Errotaburu, 
Aiete eta Amara Berriko Auzo Elkarteekin ba-
tera alegazioa aurkeztu zen 2017ko urtarrilean. 
Oinarrian indarrean dagoen legedia betetzea 
besterik ez da eskatzen. Hainbat hilabete pasa 
diren arren ez da jaso Eusko Jaurlaritzaren al-
detik inolako erantzunik eta guk dakigunez ez 
da IBBren berrikuntzarik argitaratu.
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Eta Zubietan, Añorgatik 3 edo 4 km-ra, eraiki 
asmo duten erraustegiari buruz garbi esan 
beharra dago ez dela behar; urtean 200 000 
tona erretzeko ahalmena izango du, gaur 
egun Gipuzkoan 160 000 tona sortzen di-
renean. Baina gipuzkoar guztiok ez dugu 
berdin jokatzen; donostiar bakoitzak (añor-
gatarrak barru) 2016an 280 kg zabor bidali 
genuen zabortegira eta oñatiar bakoitzak 
72 kg. Oñatiren antzeko datuak lortzen di-
tuzte Gipuzkoako herrien erdiak. Zergatik 
Donostian, Irunen, Lasarten, Errenterian 
edo Eibarren ez da gauza berdina egiten? 
Orduan ez genituzke 160 000 tona errefus 
sortuko, 40000 besterik ez. Honelako kopuru 
bat tratatzeko badago sistema merkeago eta 
osasuntsuagorik. Diputazioko kaxoi batean 
dago.

Obren inaugurazioa egin zuten, baina apenas 
hasi diren lanean. Garaiz gaude eta borrokan 
jarraituko dugu ez dezaten eraiki, ez dezaten 
piztu, ez dezan erregairik izan. Gure poltsi-
koak ustuko dituzte multinazional txinatar 
baten mesederako. Gure eta gure ondorengoen 
osasunaren kontura negozioa egin nahi dute.

Europatik garbi esaten dute zaborrak erraus-
tea XX. mendeko irtenbidea izan zela; XXI. 
mendea ekonomia zirkularrarena da: murriz-
tu, berrerabili, birziklatu. Europa aurreratuan 
erraustegiak arazoak dituzte erregai faltagatik, 
eta gure agintariak bitartean berri bat eraiki as-
motan dabiltza.

eragileak eragileakañorga bizirik
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Ateak zabalik

B igarren urtea ospatu dugu Fires-
tonen, eta ekintzaz eta bizitzaz 
bete beterik gainera. Urtebetean 
proiektu berri pila bat sortu dira: 
okindegia, zapalduen antzerki 

taldea, eskola kritikoa, futbolinen tailerra, 
forja, buztin tailerra, hacklaba (informatika 
laborategia),  kale baratza eta guztion esku-
ra dauden tailer mekanikoa, doako denda 
berritua eta liburutegia. 

Askok galdetuko duzue ea zer den doako 
denda.  Ba arropa denda bat, baina doakoa. 
Nahi bezain beste arropa hartu dezakezu 
ezer ordaindu gabe eta zure etxean egoera 
onean duzun arropa hori ekarri dezakezu. 
Beste alde batetik, pozik gaude Añorgaren 
behar bati heldu izanaz liburutegia sortzen. 
Eta zuei esker lortu dugu, auzotarrek eman-
dako liburu guztiei esker. Gainera, ikasgela 
bat, wifia duen informatika gela bat eta hau-
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rrak goxo-goxo egoteko txoko bat ere badu-
gu Firestoneko liburutegian. Txandak egiten 
ditugu arreta egokia eman ahal izateko, web 
orrialdean eta gure facebookean jakinaraz-
ten ditugu txanda hauek. 

Jakingo duzuen bezala, gehienak ez gara 
añorgatarrak eta zuengandik gertuago ego-
teko saiakerak egiten ari gara.  Harremanak 
estutzen ari gara adibidez ikastolarekin, 
auzo elkartearekin Gabonak Zuretzat pres-
tatzen, bertako komertzioekin eta gertura-
tzen zaretenokin. Geroz eta añorgatarrago 
sentitzen  gara eta eskerrak eman nahi diz-
kizuegu gerturatzen zaretenei eta baita irri-
barre bat eskaintzen diguzuen guztiei ere. 

Auzora irekitzeko azokak antolatzen ditugu 
hilabetero, produktu artisauak eta bigarren 
eskukoak saltzen dira bertan eta hainbat 
auzotarrek postuak jartzen dituzte, baita 
Firestoneko proiektuek eta kanpokoek ere. 
Girotzeko jan edanak prestatzen ditugu eta 
bixita gidatuak egiten ditugu, espazioa eta 
proiektua ezagutzera emateko. Hilabetean 
beste behin, afari beganoak prestatzen ditu-
gu borondatearen truk.

Ezezagun mordoa ikusiko zenituzten sartu 
eta ateratzen. Izan ere, hainbat jardunaldi 
eta topaketa antolatu dira Firestonen. Tokia 
handia denez eta gu oso langileak, beste tal-
deek haien tailer, hitzaldi, mahainguru eta 
otorduak egiteko prestatzen dugu dena. Ho-
rrela ospatu dira Hackmeetinga, Tattoo Cir-
cusa, Sorturen jardunaldi batzuk eta hainbat 
talderen asanbladak ere bai. Giro goxoa jarri 
eta sabelak betetzeari gustua hartu diogu-
nez, guk geuk, beste talde askorekin batera, 
antolatu genituen Jardunaldi Iraultzaileak 
(edo saiakera), eta datozen hilabeteetan bi-
garren saiakerari helduko diogu. 

Askok ez duzue jakingo zertan ari garen eta 
zer dugun Añorgari eskaintzeko. Egia da 
gure zailtasunak ditugula komunikatzeko, 
baina ez zalantzan jarri buru belarri ari ga-
rela eta oztopo guztien gainetik ez dugula 
etsiko. Jendarteari eta auzoari ahalik eta ge-
hien elikatzeko etorri ginen eta bi urte luze-
ren ostean indarrez jarraitzen dugu. Beso 
zabalik jasoko zaitugu, txirrina jo dezakezu 
eta jakin asteartero biltzen garela 19:00etan.
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Konpromiso 
mutturrari eutsiz

F estak behin igarota, egun gutxira 
hasi zen gaztetxea berriro martxa 
hartzen. Udako geldialdi eta tarteak 
aprobetxatuz, gaztetxearen itxu-
ra hobetzeko hainbat konponketa 

eta birmoldaketa egiteari ekin genion, pare-
tak txukunduz, garbituz, mahai berriak jarriz 
edota zaharkiturik zeuden objektuak aldatuz.  
Abuztuan sarturik, Txikiren “Mil a zien” mo-
nologoak umorez bete zuen gaztetxea, azaldu 
zirenei sekulako barreak eraginez. Irailean ere 
izan genuen zer ikusi, izan ere, Nabarro eta 
Laura bikotea izan genuen umorea eta dantza 
uztartzen ikuskizun aparta sortuz. 

Musika eskaintza zabala izan dugu aurtengoan ere 
gaztetxean. Aipatu beharra dago Kontzertu Muttu-
rrek hartu duten indarra. Hilabeteko bigarren osti-
raletako ilunabarretan, kontzertu akustiko ugari 
izan ditugu gurean pintxo eta edarien artean. Aur-
tengoan, Lorratzak, Apalatxe, Pelax, Lear, Peputz, 
Mikel Karton, Erein eta Jimmy Muelles izan dira 
gaztetxetik igaro diren musikariak.

Urriak 22an DJ gaua ospatu zela ere aipatzekoa da. 
Bertan, DJ Pari eta Wanana People bikoteek, musi-
ka elektronikoaz eta abesti klasiko batzuekin giro 
bikaina jarri zuten gaztetxean, Donostiako jende 
ugari hurbilduaraziz.

Bestelako kontzertuak ere ezin ditugu aipatu gabe 
utzi. “€ zikin 1” lemapean antolaturikoak ere izan 
ditugu aurtengoan, eta musika talde hauek dira 
kontzertuak eskaini dituzten taldeetako batzuk: 
The Sinners, Herdoil, Sofokaos, Azkaiter, Pelayo y 
Sus Malditos, Batzuri, Desorden, El Exterminio De 
La Raza Del Mono, Aggressive Combat, Vietcong 
68, Worth It, Nork Zer, Barre Ikara, Zotz, Crap, 
Lappa, Gaitze, Hell Division, Arrotzak, Katuarrai, 
Paniko, Las Tuerkas, Holy Nuns, etab.

Kontzertuekin jarraituz, aurten Euskal Herritik 
kanpoko talde ugari ere izan ditugu. Hala nola,  
Scab Eater (Australia), Smutt (Frantzia), Coupe 
Gorge (Frantzia), Warsong (Zaragoza), Bristol Bu-
lldogs (Asturias), Accidente (Madril) taldeak izan 
ditugu bisitan. Kontzertu hauek sekulako arrakas-
ta izan dute, batez ere Accidentek eskaini zuen ur-
teko lehen kontzertuak, gogoangarria benetan.

Ohitura legez, Santo Tomas eguna ere ospatu 
genuen gaztetxe kanpoan, talo, txistor eta sagar-
doarekin goiza pasatzeko asmoz, giro aparta sor-
tuaz herrikoen artean. Urteari ongietorria emate-
ko, gainera, brindixa antolatu genuen gaztetxean.

Bestalde, Otsailaren 4ean Elkartasun Eguna an-
tolatu genuela ere azpimarratu behar da, Gazteak 
Kalean nahi ditugula ozen esateko. Tolosaldean 
gertaturiko istilu baten ondorioz, inolako oinarri-
rik ez duen muntai polizial baten erruz, 5 gazte 
epaituak izan dira, kartzela arrisku eta isun eko-
nomikoak tarteko. Horren aurrean, Añorgako zine 
zaharrean elkartasun  jaialdia eman zen, Kañeria 
13, Arkaiko, Orreaga 778, Friday´s Crew eta Turbo-
fuckers taldeekin, 250 pertsona inguru hurbildua-
raziz.

Azkenik, auzoko gazteak zein edozein norbanako 
gaztetxera gerturatzeko deialdia egin nahiko 
genuke, herritik eta herriarentzat, edozein ekimen 
antolatzeko eta etorkizuna eraikitzen jarraitzeko 
gune irekia delako. Eskerrik beroenak ere eman 
nahi diegu Añorgako herriari eta modu batean 
edo bestean, eredu  autogestionatu bat posible dela 
erakusten duten guztiei.

Izan zirelako gara, garelako izango dira!

Gora Añorgako Gazte Asanblada!

eragileakgazte asanblada
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Bildu eta zabaldu, kontu 
zaharrak ez galdu

Festa garaian Añorgako erdigune den 
eliza-soziedadea-frontoia ingurua gai 
nagusitzat zeukan urtekaria urtero be-
zain interesgarria plazaratu genuen. 
Beti bezala, argazki gogoangarri eta 

oroimen pizgarri ederrez osatu genuen alea eta 
zalantzarik ez da auzotarren gustuko izan zela

Beste hainbat erakusketa txiki ere osatu dugu 
urtean zehar, mendiari buruz bata eta dantzari 
buruzkoak bi. “Añorgako Emakumeak” izen-
burupean taxutu genuen beste bat ere emaku-
mearen inguruan auzoan antolatu zen hainbat 
ekitaldirako gure ekarpen gisa.

Frontoiari estalki berri ederra jarri izana ekint-
za handitzat jo eta hor ere egin nahi izan dugu 
ekarpena bolatoki zaharreko aterpean plaka 
berria jarrita, aurreko urtean jarri genuenaren 
osagarri.

Manolo Cainzosek auzoaren inguruan egin 
duen bilaketa lana, liburu izatera heldu dena, 
meritugarria dela iruditu izan zaigu eta hor izan 
du Manolok gure laguntza eta lankidetza bai da-
tuak bildu eta liburua osatzen eta bai aurkezpen 
ekitaldia taxutzen.

Une honetan hogeita hamabi mila inguru argaz-
ki daukagu digitalizatuta, bakoitza bere fitxare-
kin eta gero eta handiagoa dugu bulegoan leku 
premia. Hori izan da aurten egindako lanen ar-
tean egoitzan obra txiki bat egin eta goiko aldean 

eragileakeragileakgorga

Beste urtebete joan da Gorgako kide saiatuen lan isilean. Argazki eta 
dokumentu ugariren etorrerari erantzuteko lan nagusi eta jarraian, auzo 

biziaren une jakinetan bere ekarpentxoa egiteko tarteak hartu eta ekarpen 
horiek gauzatzen joan da beste urtebetez.
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planta erdi bat atera izanaren arrazoia. Pixka ba-
terako irabazi dugu lekua eta erosotasuna.

Bildutako materiala zabaltzeko daukagun web 
orriak dezente ikusi ditu aurtengoan handituta 
bere edukiak. Lehendik Añorga Escolar eta Añor-
ga aldizkaria bertan sartuta baldin bagenituen, 
orain sartuak ditugu jada aldizkariaren aurre-
ko Hoja Quincenal guztiak ere eta baita auzoan 
azken garaian izan diren obra handien berri 
ematen duten bideo laburrak ere

Segiko dugu, jarraituko dugu lanean eta izango 
da segida.
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S eguimos realizando viajes y excur-
siones. En septiembre se hizo un 
viaje Zamora-Oporto, visitando 
Campillo, Miranda de Duero y Sa-
nabria. En el mes de mayo hemos 

realizado un fabuloso viaje.

Los socios y jubilados de Gure Kabia, ante la in-
vitación de la Revista Añorga, nos presentamos 
para dar a conocer nuestras andanzas, trabajos 
e inquietudes durante todo el año 2016.

Como en años anteriores y preámbulo a las 
fiestas del Carmen, celebramos el 10 de Julio 

eragileakgure kabia

Martxa galdu gabe

eragileak

Nahiz eta sarritan gure Kabiak burutzen dituen ekintzak nahiko ezkutuan 
gelditu, elkarte honek auzoari ematen dion giroak eta bizitzak bere horretan 

dirau, eta egunetik egunera burututako lana geroz eta fruitu handiagoa 
ematen ari da.
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nuestro gran día con la siguiente programa-
ción: misa por todos los socios fallecidos, con-
cierto, Asamblea General Ordinaria y comida 
de hermandad en la Casa de Cultura Antxon 
Ayestaran. En los postres homenajeamos a los 
socios que en el año 2016 cmplían 80 y 85 años. 
Seguidamente, el grupo Arkaitz nos deleitó con 
un precioso repertorio de bailes.

Seguimos con pilates dos veces por semana, 
manualidades, coro y charlas por las que apren-
demos vivir un poco mejor.

Sigue con muy buena salud el coro, que con su 
directora Limbania Soto ensayamos todos los 
jueves dos horas y participamos en actuacio-
nes en centros de mayores como Txara, Asilo 
Matia, Beriyo y Villa Sacramento. Seguimos 

participando en los funerales y primeros ani-
versarios, como en la reunión anual de Coros de 
Gipuzkoa, que este año se celebró en Mutriku. 
El 10 de junio en la inauguración del cerramien-
to del frontón, dimos un pequeño concierto. 
Tenemos que lamentar la pérdida de una com-
ponente del mismo, Angeli Villan, que también 
fue vocal de la junta.

Hemos sido invitados a todas las inauguracio-
nes del Museum Cemento Rezola, como la ex-
posición “BabelBrebuerBayona” y un recordato-
rio a Chillida por el Peine del Viento, visitamos 
también la Austria Imperial, Tirol y Babiera. De 
las excursiones de un día, hemos pasado por 
Gallarta, Lekeitio, Marquina, por Albaola en Pa-
sajes San Juan, Artajona y Tierraestella.

En los campeonatos de mesa que se celebran 
todos los años en Alza, salieron campeones 
Constan Rodriguez y Juani Idiaquez a la escoba 
y los hermanos Zulaica, José Manuel y Antonio, 
a la rana.

En el mes de Noviembre de 2017 se celebrará 
la Asamblea para la elección de la nueva junta 
Directiva, ya que este es el último año que parte 
de los titulares lo abandonan.

Con el repaso de este recién concluído curso, 
queremos dejar claro que las ganas de ofrecer 
alternativas de ocio a los retirados del barrio si-
guen a buen ritmo y tenemos cuerda para rato.

Oso ongi pasa Karmenak eta besarkada handi 
bat guztioi. Gora Añorga eta añorgatarrak!

eragileakGURE KABIA
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Industriaren 
ondarearen erakusgarri

M useum Cemento Rezola indus-
tria honi buruzko ezagutza 
handitzeko helburuz jaioa da, 
baita industria honek gizartean 
eginiko ekarpena gogorarazi 

eta ikusleei egunero gurekin bizi den ezezagun 
horri, zementua alegia, hurbilarazteko ere.

Cementos Rezolako sortzaileei eskainiriko ome-
naldia ere bada, baita enpresa hau bizi izan den 
mende eta erdian bere jarduera-sektorean esta-
tuko garrantzitsuenetarikoa bilakatzen lagunga-
rri izan diren gizon eta emakumeei eskainiriko 
ordain modukoa ere.

Baina bada ere, Añorgatarrentzat erreferente 
leku, elkargune, bilera leku, entsegu leku…

2017. URTEA MUSEOAN

Urtea BABELBREUERBAIONA aldi baterako 
erakusketarekin hasi genuen (aurreko urteko 
urrian inauguratua). Euskal Herrian eraikia da-
goen benetako Babel dorreari eskainitako erakus-
keta, Marcel Breuer arkitektoaren maisu lan bat 
Baionako hirian. Jatorri ezberdinetako 1000 
familien bizileku, gizarte-etxebizitzako bizite-
gi-eraikina, non 15 hizkuntza baino gehiago hitz 
egiten diren. 

Marcel Breuer (Pécs, Hungaria 1902 – New York, 
AEB 1981), XX. mendeko arkitektorik handie-
netako bat da, mugimendu modernoaren mai-
sua eta gure garaiko forma-definitzailetako bat. 
Abangoardiako arkitekto handien bigarren “la-
bealdikoa” da. Bauhaus eskola famatuko lehen 
promozioko ikaslea eta irakaslea. 

Eraikina, hiriko zati oso bitxi bat. Hiru eraikin 
mota ezberdin ditu: altueran egindakoak edo 

High Rise, bloke irekikoak eta lerrokatutako 
familia bakarrarentzako eraikinak; halaber, 
ekipamendu publiko eta administrazio-ekipa-
menduentzako eraikinak daude ere, nahiz eta 
bukatuak ez izan guztiak.

ONDAREBIZIA

Abenduan jakin genuen gure Ondarebizia ar-
gazki lehiaketako irabazleak nortzuk izan zi-

eragileakmuseum cementos rezola
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ren. Badira hiru urte antolatzen duela museoak 
argazki lehiaketa hau, ondarearen sentsibiliza-
zioa bilatu nahian. Aurtengo gaia: Berrerabili-
tako ondarea. 

Irabazleak eta haien argazkia: 

- Lehen saria, epaimahai popularra: Igartza, 
Carlos Mediavilla (Urretxu).

- Bigarren saria, epaimahai popularra: Siénta-
te, Manu Barreiro (Beasain).

- Lehen saria, epaimahai profesionala: Concier-
to en la cantera, Pepe Tomás (Granada).

- Bigarren saria, epaimahai profesionala : La 
Alhóndiga, Javier Fernández (Castro-Urdiales).

ORAIN, UDARAN ZEHAR MUSEOAN

IKONO BATEN ERAIKUNTZA. Haizearen Orra-
zia

2017ko apirilaren 27tik urriaren 7ra

Erakusketako protagonisten ahotsek, prozesu 
oso baten pauso guztiak kontatzen dituzte, ha-
sieratik, 1968an hiritar talde batek Eduardo Chi-
llida eskultoreari omenaldi bat sustatu ziotenetik, 
amaierara, 1977an bukatu zuten arte.

Erakusketak, ezarpenaren ingeniaritzan zentra-
tua, José María Elósegui ingeniariaren ardura-
pean burutu zena, proiektua bere osotasunean 
jasotzen du. Prozesu osoaren dokumentuak, 
planoak, argazkiak eta marrazki originalak ikus 
daitezke.

Eskultorearen proiektuan sinesten zuten profe-
sional eta langileek osatutako talde baten lehiari 
eta sormenari esker gauzatu ahal izan zen proiek-
tua. Posible denaren mugak ukitzen zituen proie-
ktua baitzen. 

Duela 40 urte, 1977ko irailaren 3an, gauzatu zen 
Haizearen orrazia. 

“Neuk ere, donostiarra naizenez gero, omenal-
di bat egin nahi diot Donostiari, eta Haizearen 
Orrazia izango da omenaldi hori, ipar-mendebal-
dea orraztuko duena gure hirian sartu aurretik. 
Tenis pasealekua amaitzen den lekua konpontzea 
hartzen du proiektu honek barnean. Peña Gan-
chegui arkitektoak eta biok egingo genuke hori. 
Gure nahia baita itsasoaren behatoki bat sortzea, 
eta baimena izango dugula espero dut”. Eduardo 
Chilllida. Chillida Fundazioa Artxiboa. 

Erakusketa honen iraupena bitarte, Museoak or-
dutegia berritu du:

- Astearteak, ostegunak eta larunbatak: 10:00eta-
tik 14:00etara

- Asteazkenak eta ostiralak: 10:00etatik 14:00etara 
eta 17:30etatik 20:00etara

FESTA ONAK IGARO AÑORGATARRAK!!

museum cementos rezola
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Dispertsioaren 
haurrak

Ume batek jaiotzen den unetik bere gu-
rasoen kontaktua bilatzen du, segurta-
sunagatik, intuitiboki, berotasun bila, 
… familiaren beharra du bizitzan au-
rrera egiteko. Añorgako preso politiko 

den Gurutz Agirresaroberen kasuan bere bi ume 
txikien eskubide hau urratu egiten zaie urruntze 
sistematiko baten ondorioz.

Zer interes eduki dezakete gobernuek ehunka haur 
eta adin txikikoren eskubideak ukatzeko?

Zer interes eduki dezakete gobernuek haurren bi-
zitzak arriskuan jartzeko?

Zer interes eduki dezake gizarte batek eskubide 
horien ukazioa zuritzeko?

Adin txikikoek bizi duten egoeraren erantzukizu-
na gehiegitan bizkarreratzen

zaie espetxeratutako senitartekoei. Horrela, bene-
tako erantzukizunetatik arreta desbideratzen da, 
eta larriagoa dena, oso larria den arazo bat saihes-
tu nahi izaten da, eta arazoaren konponbidea atze-
ratu edo eragotzi nahi izaten da. Espetxe politika 
berezitu eta salbuespeneko batek sortutako egoera 
salatzen dugu, beste zigor bat eransten baitio zi-
gorra betetzeari eta prebentzioko espetxeratzeari. 
Egoera honetatik ez lukete pasatu beharrik izan-
go adin txikikoek, nazioartean indarrean dauden 
legeria eta arauak aplikatuko balituzte eta Euskal 
preso politikoek familiaren bizilekutik hurbil bete-
ko balituzte beren zigorrak.

Egoera horretan bi ordu nahikoa lirateke bisi-
tetarako eskubidea gauzatu ahal izateko. Baina, 
dispertsaturik dauden senitartekoak bisitatze-
ko, adin txikikoek, helduek bezalaxe, aisialdian 
eta atsedenean eman behar lituzketen aste-
buruak

bidaia luze eta astunetan eman behar izaten 
dituzte. Haurrentzat gogorra da egin behar di-
tuzten ehunka kilometroak egiteko ordu luzee-
tan ezer egin gabe eta mugitu gabe egotea. Joa-
neran 6, 8, 10, 12 ordu eman behar dituzte eta 
beste horrenbeste itzuleran, eta ordu horiei es-
petxeko atean eta korridoreetan itxoiten eman 
beharreko denbora erantsi behar zaie.

Lotan dauden haurrak sehaskatik eta ohetik 
altxarazi behar dira, kilometro eta ordu asko 
pasatu ondoren beren gurasoak, aitona-amo-
nak edo senitarteko urrunak ikus ditzaten. 
Atsedena hartzen egon behar luketen haurrek 
kilometroak eta kilometroak egiten dituzte au-
toaren eserlekuan, edo geltokiaren andenean 
itxoiten egon behar izaten dute. Jolasean ibili 
behar luketen garaian autoaren eserlekuari lo-
turik edo espetxeko atean orduak eta orduak 
ematen dituzte.

Adin txikikoak jabetzen dira helduen urdurita-
sunaz edo bidaietako ziurgabetasunaz eta sen-
tipen horiek partekatzen dituzte, honako egoe-
ra hauetan. Hitz batean, ehunka kilometro egin 
eta gero bisita bat hankaz gora bota dezakeen 
edozein zirkunstantzitan sortzen dira sentipen 
horiek. Egoera hori ezagunegia da euskal preso 
politikoen senitarteko eta hurbilekoentzat, eta 
haurrei ere ezaguna egiten zaie.

Bidaia horietan ezin dira egin haurren ongi-
zaterako beharrezkoak diren geldialdiak eta 
atsedenaldiak; sinpleki esanda, ez dago horre-
tarako denborarik. Ostiral arratsaldean, lane-
tik irtetean, hasten da bidaia, larunbat goizean 
espetxean egon ahal izateko. Komunikazioa, 
larunbatean izan ordez, igandean baldin bada, 
arazo berberari aurre egin behar zaio itzule-
rako bidaian: helduek astelehen goizean lanera 
sartu behar dute.
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Ezinezkoa da kotxe partikularretan bidaia egi-
tea, haurrei eta errepideari aldi berean arreta 
jarri ezin zaienean. Kasu horretan trenen, me-
troen, autobusen eta taxien konbinazio konpli-
katuak egin behar izaten dira, eta lotura edo 
transbordo bat ez galtzeko presak estres eta 
neke gehiago eragiten die adin txikikoei.

Espetxera heltzean ingurune erasokor eta et-
saitasunezko bati aurre egin behar diote haur 
hauek; egoera horretan, helduek bezalaxe, arau 
zorrotz batzuk bete behar dituzte bisitaldietara 
sartu ahal izateko: segidako kontrolak, identi-
fikatzeak, katxeoak, arkuak eta detekzio apa-
railuak. Batzuetan, drogaren aurkako Guardia 
Zibilaren zakurren hurbiltasunak eragindako 
beldurra jasan behar izan dute. Bidean doaze-
larik ere ohikoa da horretarako espresuki anto-
latutako kontrolak jasan beharra. Beren kotxea, 
objektu eta jabetzak arakatzen dituzten gizon 
armatuen sarrera oldarkorra jasan behar iza-
ten dute.

Hamar urte baino gutxiago dituztenentzat 
egoera hau gogortu egiten da bizikidetzako au-
rrez-aurreko bisitaldia lanegun batean denean. 
Egun batean edo gehiagotan eskolara joan gabe 
gelditzera behartzen du horrek haurra. Hori da 
Aranjuez-ko espetxeen kasua, beste batzuen 
artean. Aranjuez-en vis-à-vis bisitaldia gaueko 
9etan amaitzen da. Haurrak etxean, ohean eta 
atsedenean, egon behako zuketen unean 500 
kilometroko bidaia bat hasi behar zuten eta 
kilometro horiek erantsi behar zizkieten joane-
rako bidaian egindako kilometroei.

Bidaia horien ondorioak eskolarako itzulerari 
aurre egiteko haur hauek dituzten zailtasu-
netan nabaritzen dira: oraindik nekatuegiak 
egoten dira, distraitu egiten dira, estresatuak 
egoten dira. Ezinezkoa da egoera honen ondo-
rio fisiko eta psikikoak ukatzea, urteetan zehar 
egoerak jarraitzen duenean.

Errepideko arriskuek helduak bezalaxe meha-
txatzen dituzte adin txikikoak ere.

2012ko abuztuan adin txikiko bi pertsonek is-
tripu larri bat izan zuten, beren aita bisitatze-
tik itzultzean, zihoazen kotxeak kamioi baten 

kontra tupust egin zuenean. Arrisku hori eza-
rria da, desplazamendua ere ezarria delako. Po-
litika berezitu eta salbuespeneko batek ehunka 
edo milaka kilometro egitera behartzen ditue-
lako, bisitetarako eskubidea gauzatu ahal iza-
teko.

INTERBENITUTAKO BIZITZAK

Baina, nerabezaroa da adin txikikoaren bizi-
tzako etaparik gatazkatsuena; garai horretan 
nabaritzen da urruntzearen eraginik erasoko-
rrena. Nerabeek beren aisialdiko, atsedeneko, 
gizarte jarduera eta harremanetako orduekin 
ordaintzen dituzte urruntzearen ondorioak. 40 
minutuko bisita baterako, ordu eta erdiko au-
rrez-aurreko bisita baterako asteburua eman 
behar dute errepidean. Adin txikiko horiek ezin 
dira futbol talde bateko kide izan, asteburuko 
partidetara ezin direlako joan; urtebetetzeetan 
ezin dira egon, errepideetan daudelako; astele-
heneko azterketaren eta larunbateko bisitaren 
artean aukera egin beharra dute; bidaiaren eta 
lagunen artean aukera egin beharra dute; aita-
ren eta amaren artean edo gurasoen eta beste 
guztiaren artean aukera egin beharra dute.

Gainera, nerabezaroan sentituko dute ge-
hien senitarteko espetxeratuekiko harreman 
normalizaturik eza. Gurasoekin harremanak 
izatea garrantzitsuena denean, familia in-
gurunearekiko lotura afektiboak indartzea ga-
rrantzitsuena

denean, adin txikiko hauek komunikazioei 
buruzko araudi batekin topo egiten

dute –batez ere Espainiar Estatuan- eta araudi 
horren espirituak ez du denborarik eta espa-
ziorik uzten lotura afektiboentzat.

Haurrek edo nerabeek gurasoei baimentzen 
zaizkien komunikazio guztiak baliatuko ba-
lituzte, hilean lau ordu eta 10 minutuko kon-
taktua edukiko lukete; denbora horretatik 2 
ordu eta 40 minutu interfono baten bidez edo 
tartean kristal bat dutela komunikatuko lirate-
ke; aurreko hilean idatzitako 8 gutun eta aitak 
edo amak egin ditzaketen 5 minutuko telefo-
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no-deiak, haurren eskola-orduekin koinzidi-
tzen ez badu presoari deialdietarako baimendu-
tako ordutegiak. Komunikazio horiek guztiak 
egiteko behartuak leudeke hilean 4000 eta 8000 
kilometro egitera, eta hori beren heziketaren edo 
osasunaren amaiera izango li tzateke.

Baina, komunikazioen zentsura (komunika-
zio guztiak entzuten dituztela, gutun guztiak 
irakurtzen dituztela, solasaldi guztiak grabatzen 
dituztela jakitea) da haur eta nerabe hauek harre-
manetarako, konfiantzarako eta intimitaterako 
duten edozein espazio ixten duena. Dagoeneko 
guztiz kontziente dira grabagailuak instalatuak 
dituzten mintzategietako bisiten esleipenaren 
esanahiaz, gutunen zentsuraz, komunikazioak 
interbenitzeak berekin dakarren intimidazioaz; 
horrela, elkarreragin emozionala eta intimitatea 
hertsapenaren pean gertatzen dira.

Haur asko egoera horietatik pasatuz iritsi dira 
helduarora: adin txikiko horiek interbenitu eta 
zelatatutako bisita, gutun eta dei horietatik at 
ez dute beste komunikazio motarik eduki beren 

gurasoekin. Egoera horietan, adin txikikoaren 
eta espetxeratutako senitartekoen arteko harre-
manak zailtzeaz gain, adin txikikoaren intimita-
tea bortxatzen da.

Espetxe politika honen kontra jarri diren salake-
tei erantzunez esan izan da adin txikikoaren 
komunikazioak ez direla interbenitzen; hots, 
espetxean dagoen pertsonaren komunikazioak 
interbenitzen direla. Baina, benetan gertatzen 
dena da adin txikikoaren komunikazioak inter-
benitzen direla.

Aurreko paragrafoetan agertu ditugun egoerek 
haurrarentzat dakarten larritasuna bikoiztu egi-
ten da guraso biak daudenean espetxeratuak, 
eta, gainera, espetxe ezberdinetan daudenean. 
Urteak pasa litezke Espetxe Erakundeen Zuzen-
daritzak edo Zaintza Epaitegiak guraso biak 
espetxe berean egotea onar dezan baino lehen. 
Beste batzuetan, hainbat hilabetetik hainbat 
hilabetera, guraso bietako bat beste gurasoa da-
goen espetxera eramaten dute, bisita bat edo bi 
egin ahal izan ditzaten.
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Adin txikikoak babesteko premiak edo lekual-
datzeek dakarten zama arindu eta ahal den 
ziurtasun gehiena eman beharrak ahalegin eta 
kostu ekonomiko handiagora behartzen di-
tuela helduak. Gastuak ezin daitezke murriztu 
edozein tokitan gaua emanez; ezin da edozer 
gauza jan; ezin da bi egunetan ogitartekoak 
janez ibili; ezinezkoa da arreta errepidean jarri 
eta aldi berean haurrak zaintzea.

DISPERTSIOAREN ALDERIK ILUNENA

Dispertsioak haurrentzat eta beste adin txi-
kikoentzat dituen ondorioak ezezagunak 
gerta daitezke gizartearentzat, oro har, bai-
na egungo espetxe politikaren babesleentzat 
ezagunak dira. Gobernuek, agintariek eta 
euskal gizarteko gehiengoaren borondatea-
ren kontra espetxe politika indargabetzeri 
uko egiten dioten indar politikoek badute 
politika horrek sortzen duen sufrikarioaren 
berri.

Sufrikario horren berri edukita, haurrak eta 
adin txikikoak xantaiarako eta senitarteko 
espetxeratuei presioa egiteko tresna moduan 
erabiltzen direnean, espetxe politikaz baino 
areago praktika perbertsoaz hitz egiten dugu.

Dispertsioaren alderik ilunena da.

Erakundeetara jo izan denean haurren es-
kubideak zaindu beharrak eta haurren babe-
saz arduratu beharrak eraginda, dispertsioa 
desaktiba zezaten eta haurren egoeraren ja-
rraipena egin zezaten; horrelakoetan ez da 
inoiz ikusi dispertsioa onartzen duten indar 
politikoek daturik edo txostenik eskatu dute-
nik.

Kontrapartidak bai, eskatu dituzte; senitar-
tekoak damutu daitezela, senitartekoek ETA 
utz dezatela... Jarrera kalifikaezin horretara 
lerratu da EAJ ere.

Eskubide-urraketen salaketen aurrean 
erakundeek eta agintariek ardura oso serioak 
hartu beharra daukate. Haurren eskubideen 
urratzea askoz larriagoa da.

Ez dugu Indiaz, Afrikaz edo Mexikoz hitz 
egiten. Hemengo haurrei buruz, ezagutzen 
ditugun haurrei buruz hitz egiten dugu; os-
tiral arratsaldero ikus ditzakegu, motxila 
bizkarrean dutela, bidaiako ordu luzeei, kilo-
metroei, nekeari eta arriskuari aurre egiten, 
dispertsio-politikaren aldekoen onarpenare-
kin.

Bihoakie gure aitorpena familiako maitasun 
eta loturaren borrokalari txiki handi hauei 
eta bihoakie gure konpromisoa, haur hauen 
egoera, eragotzi ezin izan duguna, berriro 
errepika ez dadin.

Azken hitz bezala gogorarazi nahi genizueke 
ostiralero, arratsaldeko 19:00etan Euskal Pre-
so Politikoen aldeko kontzentrazioa egiten 
dela Añorgan.

EUSKAL PRESO, IHESLARI ETA DEPORTA-
TUAK ETXERA!!!

eragileak preso eta iheslarien eskubideen aldeko mugimendua
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Añorga 2026. 
Burujabetzak 
berreskuratuz

7 8ko erregime-
naren zutabe 
garrantzitsuak 
kolokan dau-
den garaia bizi 

dugu. 78ko erregimena-
ren zutabe asko kolokan, 
baina, aldi berean, kapi-
talismoaren fase neoli-
beral basatiena bizitzea 
eta borrokatzea tokatzen 
ari zaigu. Prekarietatea 
estrukturala da eta egun, 
enplegua izateak ere ez du 
bizitza duina izatea ber-
matzen. 

Hamarkadak dira honi de-
nari aurre egiteko konpro-
misoa hartua dugula eta 
Abian prozesuan eta Zo-
hardia ponentzian jaso dugu garai berri hone-
tako estrategiaren muina: prozesu independen-
tista eraldatzailea. 

2026rako Euskal Errepublika lortzeko helburua 
dugu eta bidean gizartea aktibatu eta ezkerre-
ra, burujabetza nazional eta sozialaren aldera, 
kokatu beharra dugu. Horrela baino ez baita 
izango Euskal Errepublika Euskal Sozialismo-
ra bidean urrats sendoak emateko tresna era-
ginkorra. 

Añorgan dagokionez, burujabetza prozesuari 
eta prozesu independentista eraldatzaileari egin 
diezaiokegun ekarpenik onena Añorgan ere 
burujabetzaren aldeko urratsak ematea izango 
da. Beraz, Añorgan ere bagoaz burujabetzak es-

kuratzera. Gure bizitzen, 
gorputzen, lurren… gaine-
ko kontrola hartu eta gure 
eguneroko beharrei eran-
tzungo dieten dinamika 
eta proiektuak indartu eta 
abiatu beharko ditugu. Bizi 
baldintza materialei eran-
tzuteko auto-antolaketan 
sakontzera goaz. Horreta-
rako, ezinbestekoa izango 
da komunitatea indartzea 
eta herri mugimenduetan 
lan egitea, herritarrekin, 
eskuz esku.

Dagoeneko hamaika ara-
zo eta lan ildo identifikatu 
ditugu egindako batzar eta 
kaleko mapeoen bidez eta 
badugu hauei heltzeko ga-

raia: gure lurrak kentzen eta suntsitzen ari zai-
zkigu, enplegua dugunoi lan eskubideak lapur-
tzen, emakumeon gorputz barruetaraino sartu 
zaizkigu, ez dugu Añorgan bizitzeko aukerarik…

Eta hau dena ez dugu guk erabaki! Gure bizit-
zaren gaineko kontrola berreskuratzeko gutako 
bakoitzak bere bizitzaren gain erabakitzeko es-
kubidea behar du eta Añorgak ere Añorgan zer 
gertatuko den erabaki ahal izateko.

Eta guzti hau Añorgako preso eta iheslariak 
(Eneko, Gurutz eta Dorronsoro) ahaztu gabe 
egingo dugu, bidelagun ditugulako Euskal 
Sozialismoaren aldeko borrokan.

Gora Añorga! 
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Gaztetze
prozesuan sartuta

3 5 urte bete dira elkartea sortu zene-
tik, eta aurrera begira jarri gara Erre-
kalde Elkarteko bazkideak aldaketa 
dezente eginez; elektrizitate insta-
lakuntza osoa berritu dugu, estatu-

tuetan aldaketa garrantzitsuak jorratu ditugu 
(emakumeen bazkide izateko eskubidea, jubi-
latzean diru kantitate jakin baten itzulketarik 
ez egitea, …) , bazkideetan baja eta alta mugi-
mendu polita izan dugu, …

Elkartea gaztetze prozesu batean sartu dela 
esan dezakegu, azken 2-3 urteetan 40 urtetik 
beherako añorgatar asko egin baitira bazkide. 
Asko pozten gaitu datu horrek, Añorga bizirik 
dagoela konfirmatzen baitu, herri mugimendu 
esanguratsua dagoela adieraziz. 

Burututako ekintzak ohikoak izan dira, baina 
zenbait gauza hobetu asmoz aldaketak egin di-
tugu ekintza horietan (bai  XXXV. mus txape-
lketan, sagardo barrikotean, … ): ohiko datak 
aldatu, beste antolatzeko formatuak jorratu… 
Aldaketak orokorrean ongi baloratuak izan dira.

Lerro hauek baliatu nahi ditugu añorgatar 
guztioi jakinarazteko elkartean parte hartzeko 
aukera daukazuela eta ongi etorriak izango za-
retela guzti-guztiok. 

Bukatzeko, festa zoriontsuak opa dizkizuegu, 
primeran pasa itzazue familia eta lagun artean! 

Gora Añorgako festak!  
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Belartza 2 eta 
gainerakoak gelditu arte 
lanean jarraituko dugu

Urte eta erdi igaro da Belartza 2 Gelditu 
plataforma sortu genuela. Urte eta erdi 
zenbait añorgatar elkartu eta talde 
ekologistekin batera lanean ari garela. 
Txikitik, gure ahalen neurrian, ahalik 

eta borroka eraginkorrena burutu eta emaitzak 
lortuko ditugun esperantzan. Borroka indartu eta 
elkarrekin borroka eraginkorrago egitera animat-
zen bazarete, ateak irekita ditugu.

Belartza Canterako obretatik modu irregularrean 
Goiko Belartza eremura harriak igotzen ari zirela 

jabetu ginenean, parez pare, betiko bertan behera 
gelditu zela uste genuen Belartza 2 industriagu-
nearen mamua agertu zitzaigun. Udalera buel-
taka, txosten eta espedienteak aztertu eta gainera 
zer zetorkigun jabetu ginen. Belartza 2 industrigu-
nea eraikitzeko asmoari heldu zioten berriro eta gu 
ez gaude horrelakorik onartzeko prest.

Gauza batek elkartu gintuen, beraz, joan den ur-
teko apirilean eta denborak aurrera egin ahala, 
elkartzen gaituena orduan batu gintuen hori bai-
no gehiago dela jabetu gara. Lur pilaketa irregu-
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lar horiek gelditu eta Belartza 2 poligonoa bertan 
behera uzteko asmoz elkartu ginen 2016ko apiri-
lean eta gaiari tiraka naturaz, hiri ereduaz, kon-
tsumoaz, mugikortasunaz, politikari eta enpresa-
ri ustelen arteko harreman ilunez etab. hizketan 
amaitu dugu, nola ez, Belartza 2 poligonoa gelditu 
eta Goiko Belartza eremua beste erabilera natural 
batzuetara bideratzeko lanetan jarraitzen dugun 
bitartean.

Ezin konta ahala salaketa burutu ditugu prentsan. 
Are gehiago oraindik Udaletxeko erregistroetan. 
Añorgako taldekideak ia astero eta talde ekologis-
tetako lagunekin beste hamaika aldiz bildu gara. 
Abokatu eta oposizioko zenbait zinegotzirekin ere 
askotan. Saiatu gara añorgan informazioa zabal-
tzen: esku-orriak banatuz zein buzoneatuz, batzar 
zabalen bidez, hala kartel nola pankartak jarriz. 
Batzuetan maiztasun handiagoz eta beste batzue-
tan gutxiagoz, gure ahalaren arabera. Egin ditugu 
martxak: mendira zein Udaletxera, sortu ditugu 
basurde-jana bezalako elkarguneak. Hautsi nahi 
diguten komunitatearen defentsan, beti añorgatik.

Hirigintza zinegotzia ere izan zen Añorgan eta Be-
lartza 2 bere horretan egingo ez zela zin egin zigun. 
Argi ikusi dugu Enrique Ramos ez hitzak ez duela 
batere balio eta ez gaude euren zain. Eguneroko la-
naz eta borrokaz lortuko dugu!

Ezin ahaztu, ordea, nor ditugun aurrean. Donos-
tiako Udala eta VUSAk (Valeriano Urrutikoetxea) 
zuzendutako eraikuntza enpresak tandem bel-
durgarria osatzen dute. Munstro bat dira. Baina, 
munstrorik handienak ere, gutako bakoitzak be-
zala, atzean zuloa! Inpunitate osoz ari dira VUSA  
enpresakoak. Enpresa ustel hauek babesten ari 
da berriz, Donostiako Udala, Enrique Ramos eta 
Eneko Goia buru. Ezin ahaztu adjudikatua izan ez 
zitzaien obra bat egiten aritu zirela 2 hilabetez VU-
SAkoak eta Donostiako Udalak ez zuela ezer arra-
rorik ikusi. Ezin ahaztu obrak 2 aldiz gelditu izana-
gatik Udalak oraindik ez diela isunik jarri eta gure 
kide batek azaroak 27ko martxaren harira isuna 
jaso zuela dagoeneko. Inpunitate osoz ari dira eta 
euren kontra etorriko zaien esperantza izpi bat 
mantentzen dugu oraindik.

Ustezko inpunitate horrek, ordea, badu hutsu-
ne bat eta eguneko lanaren bidez, garbi dugu 

añorgan asko eta asko jabetu garela gurean ere 
Marbella edota Valentziako praktika urbanistiko 
bertsuak ohiko direla. PNV eta PSE ez dabiltza 
Valentziako PPrengandik iritzi publikoak uste 
duena bezain urrun eta añorgan ongi jabetu gara 
horretaz.

Jarraitu beharreko bide luze baten mugarri, Mer-
cadona eta McAuto ohartzerako ireki egingo di-
zkigute, baina, gure borroka ez da hor amaitzen. 
Atsegin ez dugun eredu baten bi adibide dira 
Belartza Canterako enpresa hauek, baina, zerbait 
potoloagoa egin nahi dute añorgan eta ez dugu 
onartzen. Denei egingo diegu aurre.

Gure lurrak suntsituz eraiki nahi diguten Belartza 
2 poligonoa astakeria bat da bere horretan, baina, 
honi gehitzen badizkiogu jada eraikita dagoen 
Belartza 1, edota martxan jarri nahi dituzten Be-
lartza Cantera, Oasako poligono komertziala, 
Aritzetan aurreikusita dagoen plataforma logis-
tikoa eta Errekaldeko poligonoaren handitzea 
(Leroy Merlin ezartzeko poligono atzeko mendi 
osoa suntsituko dutela jakinarazi  zuen Noticias 
de Gipuzkoa-k ekainaren 27an), Añorgan egin 
nahi digutenaren dimentsioaz jabetuko gara. 
Gune estrategikotzat hartzen ari dira Añorga, eta 
guk badakigu enpresa pribatuen interes ekono-
mikoen arabera agintzen duten agintarientzat 
estrategiko dena, herritarrontzat kaltegarria dela. 
Estrategiko da, baina, ez ona. Ez dute gaia añor-
gatarrokin landu nahi.

Beraz, Añorgatarron interesen defentsan, gure 
bizimoldearen defentsan, herriko komertzio txi-
kiaren defentsan, trafiko masiboaren aurrean 
lasai bizitzeko dugun eskubidearen defentsan, 
kalitatezko enpleguaren defentsan eta Añorga-
ren etorkizunaren berme den lurraren defent-
san, lanean jarraituko dugu. Aurtengoan ez dugu 
Belartza 2 gelditu dugula esateko aukerarik izan, 
baina, hurrengo urtean ez bada, hurrengoan eta 
hurrengoan ez bada, hurrengoan... Belartza 2 eta 
gainerakoak gelditu ditugula esatea espero dugu!

Hamaika poligonoz beteta dagoen, baina, ekipa-
mendu publikorik, osasun etxerik... apenas da-
goen añorga honetan, azken hausnarketa bezala: 
Añorgan zer egingo den eta zer ez, ez al genuke 
añorgatarrok erabaki beharko?

eragileak eragileakbelartza 2 gelditu plataforma belartza 2 gelditu plataforma
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Añorgako gazte gehienek bezala, guk ere 
Amassorrain Ikastolan eman genituen 
gure bizitzako lehen urteak. Gurasoek 
eguerdian lan egiten zutela eta astelehene-
tik ostiralera jangelan bazkaltzen genuen, 
irailetik ekainera, egunero egunero.

Garai hartan Ikastolatik bertatik kudea-
tzen zen jangela. Ikastolan erabakitzen zen 
sukaldean lan egiteko nor hartu eta langile 
hauek izaten ziren erosketak egiteaz eta 
otorduak prestatzeaz arduratzen zirenak.

Amassorrain Ikastolan genuen elikadura 
sistema hark asko zuen eredugarritik. Ga-
rai hartan, gu haurrak ginen garaian, ez 
ginen jaten genuen hura zer zen eta non-
dik zetorren jabetzeko gai, baina, orduko 
sukaldari Julia, Maite eta zenbait irakasle-
rekin hitz egin ostean jabetzen gara gaur 
egun elikadura sisteman eta oro har gizar-
tean ditugun zenbait hutsune handiren 
aurrean alternatiba eredugarria zela ordu 
hartakoa: Añorgako eta inguruetako so-
roetan, añorgako nekazari eta abeltzainek 
landutako eta hazitako barazkiak, bertako 
okela eta esnekiak, ekoizleekin, nekazari 
eta abeltzainekin zuzeneko harremana... 
Hutsuneak ere izango zituen noski, baina, 
gaur egungoarekin zerikusirik ez. Hezit-
zaileak ere bertakoak, ikastolatik hauta-
tuak, jantokia ere hezkuntza proiektu in-
tregral baten zutabe izan behar baita.

Iritsi ziren, ordea, murrizketak, asko eta 
asko oraindik murrizketa zirela ohartu ez 
baginen ere. Jaurlaritzak jantokiei dago-

kionez bi aukera planteatu zituen eta ha-
rrezkero, ikastetxe bakoitzean hurrengo bi 
aukerak daude:

1) Inguruka, eskualdeka sukaldeen ku-
deaketarako lehiaketak antolatzen dira 
eta lote hauetako bakoitza irabazten duen 
enpresari subentzioa ematen dio Eusko 
Jaurlaritzak inguruko ikastetxe guztietan 
enpresa horrek  jantokia eta zerbitzua ku-
deatu ditzan. Loteak handi samarrak dira 
eta EH osoan 6 enpresaren artean banat-
zen dira ia denak (oligopolioa).

2) Ikastetxe bakoitzak jantokia inguru ho-
rretan lehiaketa irabazi duen enpresarekin 
baino, beste era batera kudeatu nahi badu, 
aukera izango du, baina, ez du diru publi-
korik jasoko.

Honenbestez, enpresa pribatuei suben-
tzioak ematen zaizkie eta tokian tokiko 
kudeaketari, bakoitzak berea kudeatzeri, 
kendu. Finean, enpresa eta interes priba-
tuei alfonbra gorria jarria die Eusko Jaur-
laritzak eta gertukoari eta bakoitzak berea 
kudeatzeari, berriz, oztopoak.

Gai honetan antolatu gabe zegoen hezkun-
tza komunitate bati, ikastetxe, guraso..., 
lege bidez inposatu zitzaion aukera erreal 
bakarra zerbitzuaren externalizazioa izan 
zen eta bide horretan, kanpoko enpresa ba-
tek kudeatutako jangela zerbitzu bat dugu 
harrezkero. Mafia bezala izenda genezake 
sistema hau, izan ere, Guraso Elkarteak 
jangela kudeatuko duen lan taldea zuze-

Mikel esnaola
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nean kontratatu nahiko balu, ez luke diru 
laguntza publikorik jasoko eta ondorioz, 
jangela zerbitzuen “erabiltzaileek” ordain-
du beharreko kuota asko igoko litzateke, 
diru publikoa jasotzen duten “catering” 
enpresa handien eskaintzaren aurrean.

Eusko Jaurlaritzak komunitateei euren bi-
zitzaren gaineko kontrola kendu eta iraba-
zi asmoa lehenesten duten enpresei eman-
dako beste negozio biribil bat. Mafia.

Ondorio argiena? Egun ez dugu gure txi-
kiek jangeletan jaten dugunaren inguruko 
kontrolik eta irabazi ekonomikoak lehe-
nesten dituen enpresa pribatu baten esku 
dago gure txikien elikadura; eta hezkuntza. 
Hezkuntza ere bai, noski. Izan ere, ez al da 
bazkalordua bizitzarako ikasteko beste une 
bat? Itzul gaitezen elikadurara eta utzi de-
zagun otorduen alde pedagogiko eta hezi-
tzailea beste baterako.

Gure haurrek Ikastolako jangelan jaten 
duten produktuen gehiengoa Almeriakoak 
bezalako monokultibo urrunetatik eta So-
riako 20.000 behiko etxaldearen moduko 
fabriketatik dator. Añorgan jango duguna, 
modu intentsiboan, Almerian, Sorian edo 
Somalian ekoitzia, auskalo zein pestizida 
eta tratamendu kimiko pasatako kalabazi-
nez, kuiatxo transgenikoz eginiko pureak, 
kaiolan mugitu ere egin ezin diren oilas-
koak, lan baldintza negargarrietan lanean 
ari diren langileen kontura merkatutako 
produktuak... Kalitate kaskarreko produk-
tuak, lan baldintza negargarrietan eta he-
mendik milaka kilometrotara ekoitziak eta 
hamaika bitartekari pasa ostean, kamioi, 
itsasontzi edota hegazkinez ekarritakoak.

Eta bitartean... Bitartean añorgako ne-
kazaritza eta abeltzaintza gainbeheran 
doa. Gero eta abeltzaintza gutxiago. Ne-
kazaririk apenas. Donostiako portuan 
ere arrantza-ontzirik ez egun. Izan ere, 
txanponaren aurpegi bera dira jange-
letako eredua eta Euskal Herrian lehen 
sektoreak bizi duen propio bilatutako 
gainbehera. Gutxi batzuei, elite ekono-

miko eta politikoei, interesatzen zaien 
egoera.

Jangelatakoa lehen sektorearen egoera kas-
kar hau bultzatzen duen adibide bat da. 

Finean, “catering” enpresa handien iraba-
zi asmoak erdigunean jarrita, munduaren 
beste puntatik datozen intsektizida, herbi-
zida eta produktu kimiko toxikoz betetako 
produktuak inposatzen dizkigute eta ohar-
kabean herritarron elikadura osasungarri-
rako eskubidea zapaltzen digute. Kapitala 
eta bizitza lehian.

Finean, enpresen irabazi asmoa erdigu-
nean jarrita, Somalian edota Almerian 
modu intentsiboan eta langileen lan bal-
dintzak errespetatu gabe ekoizten dena 
jatea inposatzen digutenean, aipatu Soma-
lia edota Almeriako nekazari, abeltzain... 
hauek bizi duten esplotazioa bultzatzen 
ari dira. Bide berean, bertako nekazari eta 
abeltzainen ogibideari ateak ixten dizkiote. 
Honen atzetik datoz, bertako eta añorgako 
lurrak nekazaritza eta abeltzaintzarako 
erabili beharrean, berriro ere gutxi batzuen 
interes ekonomikoen baitan, Atotxa Erre-
ka edota Belartza 2-koa bezalako proiektu 
zentzugabeetarako suntsitzea.

Elikadura burujabetzaren kontzientzia za-
baltzen ari den honetan, kontsumo taldeak 
zabaltzen ari diren garaian, bikaina izango 
litzateke Amassorrain Ikastolako jangelan 
ere, #GurePlateraGureAukera (@gurepla-
tera / gureplateragureaukera.eus ) bezalako 
proiektuei jarraika, lehengora bueltatzea.  
Bikaina izango litzateke zentzugabeko 
poligono eta luxuzko txaleten proiektuak 
baztertu eta Amassorrain Ikastolako jan-
gelan añorgako nekazari eta abeltzainek 
Goiko Belartzako eremuan hazitako baraz-
ki ekologikoz eta Atotxa Errekan eraiki ge-
nezaken baso-baratzeko fruituz elika tzea... 
Herri lurrak defendatu eta bertakoan, 
ekonomia zirkular eta jasangarrian, he-
rritarrok modu ekologikoan ekoitzitako 
produktuak herrian bertan kontsumitzea, 
eredugarria litzateke.
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E saten du kondairak, 
Herri bateko biztanleek 
amets bera izaten dute-
nean errealitateak gau-
zatu behar duela ames-

gaizto bihurtu aurretik. Añorgako 
frontoiak badu antzekotasunik 
kondaira honekin eta azkenik, 
2017ko ekainaren 10ean inaugura-
tu zen ditxosozko estalpea. Baina 
joan gaitezen atzera denboran...

NONDIK GATOZEN

1948an eraiki zen gaur egun eza-
gutzen dugun frontoia. Urte bete 
egin zuen estalperik gabe eta 
1949an jarri zioten Eduardo Torro-
ja injeniariaren maisulana estalpe 
moduan. Gaur egun ikus ditzake-

gun uhinek sona handia izango 
zuten etorkizunean, eta 90. ha-
markadan arkitektonikoki babestu 
ziren. Garai haietan, Torrojaren 
lana babestu aurretik, hainbat 
proiektu planteatu ziren besteak 
beste frontoiaren zorua jaisteko, 
eta bide batez ura barrenera sartu 
ez zedin estalpea ere eraikitzeko. 
Baina kasu hauetan guztietan di-
rua izaten ohi da etsairik handiena 
eta ez ziren aurrera atera.

Hala eta guztiz ere Añorgak amets 
egiten jarraitu zuen, eta 2010ean 
futbol zelaia berritzeko lortutako 
diru laguntzen bidea jarraituz 
berriro agertu zen frontoiaren es-
talpearen beharra mahai gainean, 
eta Izaskun Larzabal arkitekto os-
petsuari eskatu zitzaion proiektua 

egin zezan. Proiektua esku artean 
genuela diru laguntza haien ezin-
tasuna medio uko egin behar izan 
zitzaion ametsari eta hamaikaga-
rrenez Elkarteko bulegoko kaxoi 
batean gorderik geratu zen proie-
ktua, ametsa eta kasik esperantza.

ERREALITATEAREN BILA

Baina Mikel Maiza pilotako ardu-
radunak amesten jarraitu zuen eta 
aurrekontu xumeagoa zuen proie-
ktua enkargatu zuen. Azken hau 
egur laminatuan oinarritua. 2013. 
urtea zen eta 2014ean Gipuzkoako 
Foru Aldundiak diru laguntza le-
rro berezi bat zabalduko zuela 
esan ziguten. Hala, eta esperant-
za handiegirik gabe saiakera berri 

estalpe berriaestalpe berria
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bat egin genuen, azken proiektu 
hau aurkeztuz. Eta behingoz, ora-
ingoan bai, diru laguntza eman 
ziguten. Laurogei mila euro ziren 
lortutakoak, baina soilik aurre-
kontuaren erdia zen hori eta beste 
hainbeste lortu beharko genuen. 
Donostiako Udalak pilotaren alde 
erakutsi zuen inplikazioa ikusirik 
donostiarren etxe nagusiko ateak 
jotzea erabaki genuen, eta 2015eko 
maiatzean Donostia Kirolarekin 
beste laurogei mila euroko hitzar-
mena sinatu zuen Agurtzane Man-
terola Lehendakariak.

Beraz, proiektua martxan jartzeko 
dirua bazegoen, baina benetako 
amesgaiztoa hemen hasi zen. Foru 
Aldundiko diru laguntzak iraun-
gitze data zuen, 2016ko abendua, 

Esperantza handiegirik gabe saiakera berri 
bat egin genuen. Laurogei mila euro ziren 
lortutakoak, baina soilik aurrekontuaren 
erdia zen hori. 2015eko maiatzean 
Donostia Kirolarekin beste laurogei mila 
euroko hitzarmena sinatu zuen Agurtzane 
Manterola Lehendakariak.
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eta horrek esan nahi zuen fron-
toiko lanak ordurako hasita be-
har zutela. Beraz, urte eta erdiko 
tartea zegoen dena prest uzteko. 
Baina arazoak hasi ziren. Lehenak 
Rezolarekin izan ziren. Lurra eta 
jabetza bereak direnez, porlanezko 
estalpea egiteko eskatu ziguten, 
eta horrek noski proiektua gares-
titu zuen. Hasieran eurak hartuko 
zutela gainkostea euren esku agin-
du zuten arren, dagoeneko denok 
dakigu ez zela horrela izan. Baina 
ez zegoen irtenbiderik, porlanak 
agintzen duen munduan bizi bai-
kara eta amen egin behar izan ge-
nuen. Bigarren proiektua martxan 
zela udaletxeko Ana Epelde arki-
tektoarekin iritsi ziren eztabaida 
egunak. Nonbait, Torrojaren estal-
pea asko maite zuen hark eta trabak 
jarri eta jarri eman zuen urtebetea. 
Lehenbizi arazo juridikoa zegoela 
esaten zuen. Estalpe hori egiteko 
Donostiako Plan Orokorra aldatu 
behar genuela zioen eta horrek urte 
bete luzeko epea zekarren, eta nos-
ki, 2016ko abendua pasata legoke 
eta Foru Aldundiko diru laguntza 
galdurik. Baina lehen bataila ira-
bazi ostean, Yolanda Bernardo ju-
ristak arrazoia eman baitzigun eta 
lizentzia zuzena jasotzeko aukera 
errealitate bihurtu zen. Baina Ana 
Epelde andereak ez zuen etsi nahi 
eta bigarren batailarekin hasi zen. 
Jaime Vergelek egindako proiek-
tua ez zuen gustuko eta bere lana 
ez izan arren hainbat muga plan-
teatu zituen Epeldek, besteak bes-
te atzeko pareta bota behar genuen 
eta frontoia eta estalpearen artean 
lau metroko tartea egon behar zen. 
Soluzio horrek frontoia barrura-
ino eta alde guztietatik bustitzen 
zuen. Baina bataila hori ere iraba-
zi genuen, izan ere Eneko Sierrak 
izandako bilera baten ostean esan 
zitzaion berak esandakoa egingo 
genuela eta diru publikoz eman-

Azkenean, in extremis, 
abenduaren 28an, inozenteekin 
batera iritsi zen baimena eta 
lanen hasiera.

estalpe berriaestalpe berria
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dako 160,000€ak xahutu genitue-
la bere ardurapean. Nonbait hitz 
haiek ez zitzaizkion gustatu eta 
bere nagusia zen Juan Mari Etxe-
berriari pasa zion proiektua. Hor-
tik aurrera dena aldatu zen, eta 
behingoz argi berdea eta lizentzia 
eman zitzaion proiektuari.

LANEN HASIERA

2016ko uda pasata denboraz oso 
larri ginen proiektua aurrera ate-
ratzeko baina azkenean, in extre-
mis, abenduaren 28an, inozen-
teekin batera iritsi zen baimena 
eta lanen hasiera. Hortik aurrera 
hainbat arazo, garestitze eta aba-
rren ostean, 2017ko maiatzaren 
erdi aldera amaitu ziren lanak eta 
argazkian ikus dezakezuena izan 
da emaitza.

Ezin dugu ahaztu, alde batetik 
Elkarteak laurogei mila euroko 
prestamoa eskatu behar izan duela 
obra aurrera ateratzeko eta guztira 
260,000€ko kostoa izan duela fron-
toiak. Horrek 15 urteko zama ezarri 
dio Elkarteari eta zailtasun handiak 
etorriko dira datozen urteetan.

INAUGURAZIO FESTA

Eta azkenik iritsi zen eguna. 
2017Ko ekainaren 10a denbora 
luzez gogoratuko dugu añorgata-
rrok. Goizeko 9etan zegoen eginda 
deialdia, Jose Manuel Iribar Txape-
lketaren final laurdenak jokatu zi-
relarik. Hiru partida jokatu ziren 
eta jende dezente inguratu zen, 
nahiz eta 11.30etako zitara bildu 
zen jende gehien. Ordu horretan 
izan zen inaugurazio ekitaldia. Le-
henbizi Antonio Nolasco Cemento 
Rezolako gerenteak hartu zuen 
hitza, eta ondoren Udala ordezka-

tuz Martin Ibabe kirol zinego-
tziak eskertu zuen auzoaren lana. 
Gero Elkarteko Lehendakari den 
Agurtzane Manterolak hartu zuen 
hitza eta besteak beste Añorga 
KKEk egin duen esfortzu ekono-
mikoa aipatu zuen. Añorgatarrei 
ere laguntza eskatu zien zailta-
sun ekonomikoak gainditzeko. 
Ondoren aurreskua dantzatu zu-
ten Arkaitz Añorgako Dantzariak 
taldeko Amaia Irurtiak eta Egoitz 
Irazabalbeitiak eta ekitaldiarekin 
amaitzeko Agurtzanek egin zuen 
ohorezko sakea. Modu honetan 
eta Añorgako Erraldoiak presente 
zeudela inauguratu zen ofizialki 
frontoiaren estalpe berria.

Ofizialtasunaren ostean festari 
eman zitzaion jarraipena emaku-
mezkoen pilota partiduarekin eta 
Evaristo Ayestaran Txapelketako 
final laurdenekin. Geroz eta jende 
gehiago billtzen joan zen bazka-
rirako ordua iritsi zenerako, eta 
14.30ak inguruan 150 bat lagun bil-
du ziren bazkari mundiala egiteko 
asmoz. Estalpe berriaren itzalaz 
gozatu genuen bazkarian zehar 
eta amaitzerako Jubilatuen abes-
batzak lauzpabost kantaz alaitu 
zuen arratsaldea. Ostera Arkai-
tzeko dantzariek eskaini ziguten 
emankizuna eta konturatu gine-
nerako buruhandiak dinbi-danba 
zebiltzan añorgatik zehar. Kon-
turatu gabe ia afal ordua iritsi 
eta bokata ederrak daztatzeko 
izan genuen bertaratutakoak, eta 
amaitzeko Añorgako DJ famatue-
nak izan genituen txosna girot-
zen, izan ere David Arozenak eta 
Mintxok ederki baitakite zer duten 
gustuko añorgatarrek dantzarako. 
Gaueko 3ak pasatxo izango ziren 
azken añorgatarrak martxa egin 
zuenerako eta esan beharra dago 
itzelezko eguna antolatu zutela 
Elkarteko kideek.

Añorgako DJ 
famatuenak izan 
genituen txosna 
girotzen, izan ere 
David Arozenak 
eta Mintxok 
ederki baitakite 
zer duten gustuko 
añorgatarrek 
dantzarako. 

estalpe berriaestalpe berria
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T xantxangorri Aisial-
di Taldea proiektua 
gogoan izango duzue 
askok. Bada, sortu ba-
zen sortu, izan zuen 

arrazoirik. Maite ditugu añor-
gatarrak eta maite ditugu añor-
gako haurrak eta haiei gurean 
eskaintza bat egin asmoz sortu 
genuen arrakastatsua izan zen  
aisialdiko proiektu hura. Sor-
tzeko arrazoiak bezala, desa-
gertzekoak ere izan ziren eta 
Txantxangorrik utzitako itza-
lari, bi urteren ostean, Udaleku 
Ibiltarien proiektuak hartu zien 
erreleboa.

Lana beltz eginda, gaztetxo eta 
gurasoak konbentzitu ostean, 
baimenak lortu eta aseguruak 
egin ondoren, 2016ko uztailaren 
30etik abuztuaren 7ra bitartean 
burutu genituen Añorgako le-
hendabiziko Udaleku Ibiltariak. 
18 gazte añorgatar animatu zit-
zaizkigun eta giro bikainean 
eman genituen 10 egun nafa-
rroako iparraldean. Hasi Beratik 
eta Amaiurreraino, nahikoa ba-
rre eta algara egin genuen afal-
du ahal izateko Berako aldapa 

30 segunduan igo behar zutela 
sinetsarazi genien proban  edota 
gaubeletako antzerki, abesti eta 
jolasetako zoramen une haien 
bitartean. Behar baino argazki 
gehiago, 2000tik gora kama-
ra bakar batekin, atera genuen 
erreka-zulo zein mendi tonto-
rretan eta elkar ezagutu eta la-
gun berriak egiteko esperientzia 
bikaina gozatu genuen joan den 
udan.

Guk, hezitzaileok, hamaika bizi-
pen ekarri genuen udalekuetatik 
eta gaztetxoek ere bikaina izan 
zela dioten esperientzia bizi eta 
gero, etxerako buelta penatan 
egin zutela esan izan digute. Gu-
raso zareten horiek mindu nahi 
izan gabe, baina, harrotasunez, 
zuon alaba eta semeek esan izan 
digutena kontatu nahi dizue-
gu: “ Ez dugu etxera bueltatu 
nahi! Eske udalekuak dira super 
guays eta gu gera super pandis! 
Zergatik ez dira udalekuak uda 
osokoak? Puff, ta orain etxera; 
gurasoekin…

Udalekuak, beraz, esperientzia 
bikaina izan ziren. Eta, udale-

aisialdiaaisialdia

DABILEN 
HERRIA
AÑORGAKO UDALEKU IBILTARIAK
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kuek utzi duten arrastoa? Añor-
garekiko atxikimendua sendo-
tu nahi genuela esaten genion 
elkarri hezitzaileok. Añorga eta 
euskara. Eta zer da bada, añorga 
eta euskara ez badira, joan den 
urteko 18 gaztetxoak, denak ere 
institutura donostiara joaten 
badira ere, astero Añorga Txiki, 
Errekalde edota Añorgan ikus-
tea? Zer da bada añorgarekiko 
atxikimendua, Udaleku Ibilta-
rien 2. ediziorako komunikazio 
kanpainarik egin ez arren 18 
gazte beharrean 28 apuntatu ba-
dira? Zer 9 hezitzaile beharrean 
18ren artean aukeratu beharra? 

Gazteak gustura ibili ziren eta 
lagun urkoak animatu dituzte. 
Hezitzaileok, lana lan, zoriont-
su egin gintuzten udalekuek. 
Bertakoak bertakoen alboan. 
Añorgatarrak añorgan. Gazteok 
hezitzaile eta gazteagoak gazte-
txo, denok añorgatar eta denok 
zoriontsu, izan ere, elkarrekin 
egiten dugunak indar berezi bat 
du.

Joan den urtean (18) Irati, Ane 
Liang, Cille, Maider, Naroa, 
Calzada, Anne, Aitzol, Nahika-
ri, Amane, Amaia, Carla, Izaro, 
Calavia, Ayensa, Maider, Hodei 

eta Mattin. Eta aurtengoan (28) 
lehengo urteko zenbaitez gain, 
Irati, Olaia, Malen, Irati, Beñat, 
Julen, Nagore, Noah, Maider, 
Ihintza, Xabier eta Elene ere 
bai. Eta nola ez, beste hainbat 
hezitzaile. Harrokeriarik gabe, 
baina, harrotasunez, udalekue-
kin harro baikaude, zaharrak eta 
gaztiak; hauxe da añorga! He-
rritarrok herritarrokin. Albokoa 
gustura ibiltzea baino interesik 
gabe, añorgatarron mesedetan 
lan egiten. Añorgatarrok añor-
gatarron alde, añorgaren alde. 
Eutsi goiari, eutsi udalekuei, 
eutsi añorgari!
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KARLISTADAK 
AÑORGAN

Fredi Iribar

G arai hauetan entzuten 
ditugunean hainbat 
herrialdetako gerra 
soinuak, gogora etor-
tzen zaizkit Añorga 

inguruan XIX.  mendean izan zi-
ren zenbait gertaera odoltsu ma-
darikazio honi lotuta.

Hain ezaguna dugun Oriamendi 
tontor horretan 1937ko martxoaren 
16an karlistek, “Evans lejioa” ize-
nez ezagutzen zen “Britaniar Lejio 
Auxiliarra” suntsitu zuten,  garai-
pen honi lotutako abestia bere ere-
serki nagusiena bihurtu zutelarik.

Baina batez ere gogora ekarri nahi 
ditut bigarren karlistadan, hain 
ezaguna ez den, eta gaur egun 
Belartzako proiektua dela eta 
ezagu tzen hasi garen bazterretan 
gertatu ziren gertaera odoltsuak: 
Bidarte, Barkaiztegi, Teresategi…

Tiroak, sarraskiak, garraxiak, hi-
lotzak nonahi, etxeak sutan… gaur 
egun komunikabideek munduko 
zenbait lekutan gertatzen direnak 
gure begien aurrean jartzen duten 
moduan, ikusi ziren baita  1875eko 
urtarrilaren 29an Añorga inguruan 
ere.

Egun horretan liberalek Bidarte-
ko gaina hartu nahian, bota zu-

historiahistoria
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ten erasoa, Barkaiztegi inguruan 
labanaz eta tiroz aritu ziren, eta 
liberalek hartu zuten baserria, eta 
Lopez Blanco teniente koronelak, 
etxe honen hartzea seguru zegoela 
adierazi zienean bere mutilei, ber-
tako atetik jaso omen zuen tiroa. 
Bidarte eta Barkaiztegi baserriek 
sutan, Txikierdira doan erreka go-
rri kolorez;  batzuk atzeruntz, eta 
besteek aurreruntz eta soroetan 
gerraren uzta: zaurituak garraxika 
eta hilotza ixilak.

Inguru honetako penditzetan 
arakatuz gero, oraindik aurki dai-
tezke garai horretako bala, txanpo-
na, zigilu eta hainbat bitxikeria, 
horietako asko hortxe geratzeko 
arriskuan daude proiektu erral-
doiak mugituko dituen lurrean 
nahasturik edota hormigoiaren 
azpian, gizaki arrazionalen irra-
zionalkeriaren testigu.

Bigarren karlistadan, inguru haue-
tan gertatutakoen berri zabala-
goak jakin nahi izanez gero, hor 
daude nik gomendatzen ditudan 
bi liburu interesgarri: Francisco 
Apalategi Igarzabalek idatzitako 
“Karlisten eta liberalen gerra kon-
taerak I - II”, Auspoak editatu-
takoa, eta Serafín Barojaren “Cró-
nica de la guerra carlista” Txertoak 
editatutakoa.

historiahistoria
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Sorotan Beleren doinuak azpitik 
ditugula eseri gara Zigor Zaldua-
rekin Jolas Etxeako mahai batean. 
Egian, 1978an jaioa urteak eman 
ditu ostalaritzan. 2011ean Ibanek 
eta Arturok utzita berak hartu 
zuen Jolas Etxea aurrera erama-
tearen ardura Aitor Mozoren la-
guntzaz. Sei urteren ostean, eta 
osteopatia ikasketak amaitzear, 
ziklo berri bati hasiera ematea 
erabaki du.

Añorga Eskolar:  2011ean añorgako 
jolas etxea hartzea erabaki zenuen. 
Zerk eraman zintuen abentura ho-
rri heltzea?
Zigor Zaldua: Ni momentu ho-
rretan Vall d’Aranen bizi nintzen, 
Edurne ezagutu nuen garai har-
tan eta Enbor jaio zenean biak 
langabezian ginen. Jolas Etxean 
aritutakoa nintzen Agus Jime-
nez eta Mikel Aizpururen garaie-
tan eta ezagutzen nuen ondo, 
eta ikusirik alokairuan zegoela 
Edurne eta biok animatu ginen 
gure eskaintza egitera. Beste hiru 
edo lau proiektu aurkeztu ziren 
eta garai hartan Xapote zegoen 
Presidente eta hark eman zigun 
aukera hemen aritzeko. Gogo 
handiz sartu ginen Jolas Etxeako 
proiektua kudeatzera.

A.E: Hasieran Aitor Mozorekin 
hasi zinen. Urte bete iraun zuen 
abenturak...
Z.Z: Esperientzia oso positiboa 
izan zen asko ikasteko aukera 
izan nuelako, baina ez nuke be-
rriro lagun batekin negozio bat 
abiatuko. Nahiz eta ez genuen 
ondo bukatu laguntasuna man-
tendu dugu orain arte. Tira-bira 
askoren ostean ikasten dela dio-
te, ezta?

A.E: Añorga berezia dela ez dago 
dudarik. Zerk harritzen zaitu bere 
funtzionamendutik?
Z.Z: Behin baino gehiagotan 
entzun izan dut hau hau Herria 
dela eta hori da ziurrenik harri-
tu baino gehien gustatzen zai-
dana, Añorgak Herri izaera due-
la. Añorgan egotea ez da Egian 
edo Altzan egotea bezala, nahiz 
eta politikoki auzo izaera duen 
funtzionamenduan ezberdina 
dirudi. 

Berezia egin zait nola konjugat-
zen den Rezola-Elkartea-Añorga 
triangelua, eta nahiz eta beste 
tokietan bezala, bezeroak beti-
koak diren nahiko xelebrea egi-
ten zait triangelu horren uztar-
tzea.

A.E: Zeintzuk dira zuretzat sei urte 
hauetan aurkitu dituzun alderdi 
onak eta txarrak?
Z.Z: Alderdi on eta txar moduan 
hartuko nuke jendeak langileekiko 
sortzen duen konfiantzazko harre-
man hori. Batzuk laguntzeko era-
biltzen duten bitartean besteek ba-
rruraino sartzeko aitzakia moduan 
erabiltzen dute. Dena den alderdi 
positiboarekin geratzen naiz nahiz 
eta latzak ere pasa ditugun.

A.E: 3 Zuzendaritza Batzorde eta 3 
presidente pasa dituzu. Zer esango 
zenuke haietaz? 
Z.Z: Xapote eta Enekorekin ha-
rreman handiagoa izan dut Agur-
tzanerekin baino, baina oso ondo 
moldatu nahiz hirurekin. Xapoteri 
kariño berezia diot berak hautatu 
ninduelako postu honetarako eta 
berak eman zidalako aukera Jolas 
Etxea eramateko, baina Enekore-
kin ere rifi rafe guztien gainetik 
oso ondo moldatu naiz, eta noski 
Agurtzanerekin ere bai. 

Egia da Elkarteak bere interesak 
bultzatzen dituela, Rezolak be-
reak eta Jolas Etxeak bereak, eta 
triangelu horretan beti egoten di-
rela tira birak. Baina uste dut ondo 
moldatu garela. 

 ZIGOR ZALDUA 

“Ostalaritzan jarraituko 
banu hemen 

izango litzateke”

elkarrizketa
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Zuk negozio bat hartu nahi baduzu, 
funtzionatzea nahi duzu, eta bai, ho-
nek funtzionatu du, baina Rezolak 
preziorik merkeena nahi du ahalik 
eta plater gehien emanda, eta Klubak 
ere alkilerra jaso nahi du, batzuen-
tzat altua eta beste batzuentzat ez, 
ezta? Ulertzen dut denok gabiltzala 
larri eta norberak bereari eusten dio-
la.

A.E: Zer izan da zuretzat zailena?
Z.Z: Dudarik gabe lantaldea au-
rrera ateratzea izan da zailena eta 
buruhauste gehien ekarri dizki-
dana. Bat baino gehiago haserre 
joan da hemendik, “putasemeka” 
bizkarrera, baina nik uste dut ondo 
portatu naizela langile guztiekin. 
Dena den, ez da dena txarra eta oso 
harreman ona daukat eta asko mai-
te ditut langileak.

A.E: Istorio ugari egongo dira 6 urte 
hauetan. Gogoratzen duzun baten 
bat?
Z.Z: Bi izen etortzen zaizkit burura, 
esango ez ditudanak. Oso jatorrak 
baina txikizioak ere egin dituzte-
nak. Kristal hautsiak, serbillete-

roak hegan… askotan barre egiteko 
balio izan didatenak eta baita sutu 
nautenak ere. Azkena Jon Aristiren 
ezkontzan izan zen, Xixas mahai 
gainean dantzan zegoela Aristi 
handia paperezko aho zapi guztiak 
hustu zituen.

A.E: Zergatik erabaki duzu uztea? 
Z.Z: Beste bide bat jorratu nahi dut 
eta ikasketekin buru belarri na-
bil. Osteopatia lanbidearen aldeko 
apustua egin nahi dut. Osasuna 
dela medio, ostalaritzan jarraituko 
banu Jolas Etxean jarraituko nuke 
baina beste era batera eraman be-
harko nuke. Neumonia harrapatu 
nuen eta estresak jota asko eragin 
zidan, eta horrek ere Jolas Etxea 
uztearen erabakia azkartu zuen.

A.E: Non aurkituko dugu Zigor he-
mendik aurrera?
Z.Z: Tarteka bisitan etorriko nai-
zen arren osteopatia kontsulta bat 
montatu dut Egian eta osasunez 
hobeto nagoenean indarrez jarri-
ko dut martxan, beraz, añorgatar 
guztiak gonbidatzen ditut bertara 
euren arazoak zaintzera.

“Xapoteri 
karino 
berezia 
diot. 
Berari 
esker 
egon naiz 
hemen”

elkarrizketa
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Jose Luis Unanueri 
omenaldia

Pasa den 2016ko urriaren 2an 
Barkoxen Iparraldeko Pilota-
rien Biltzarrak urteroko bilkuran 
omendu zuen Jose Luis Unanue. 
Donostiako Pilotarien Biltzarraz 
eta bere emazteaz lagunduta jaso 
zuen Jose Luisek omenaldia. 

18 urterekin hasi zen Txapelak 
pilatzen eta 24 urterekin eman 
zuen saltoa profesionaletara. Mai-
la horretan bost urte eman zituen 
baina ez zuen partidu asko joka-
tu eskutako mina zela eta. 1958ko 
mundialetarako prestatzen aritu 
zen eta bere azken partida añor-
gako festetan jokatu zuen.

Epaitegien aztertzen 
ari dira Belartzako 
zenbait kontu

Belartza 2 poligonoaren aurka 
lanean ari den Belartza 2 Gelditu 
plataformak zenbait salaketa eta 
ekintza egin ostean, bi aldiz gel-
ditu zituzten Belartza Canterako 
obrak. Mercadona eta McAuto 
egiteko lanetan zenbait eta zen-
bait irregulartasun frogatuta, la-
nak eten behar izan zituzten joan 
den udazkenean. Beste hainbat 
salaketa ere egin izan ditu pla-
taformak, baina, adierazi izan 
dutenez, ez dute Donostiako 
Udalaren erantzunik jaso. Egun, 
Belartza Canterako lurrak Goiko 
Belartza (Belartza 2) eremuan 
pilatu izanagatik epaiketa baten 
zain dago Donostiako Udala eta 
lur horiek kutsatuta daudela eta 
ingurumen deliturik ba ote den 
ikertzen ari da fiskaltza.

Enpresak beheranzko joera 
zuela eta lantegia itxi behar izan 
zuten 2015ean. Hala, bertako lan-
gileekin zorra gelditu zitzaion 
enpresari eta egun, lantegia eraitsi 
eta Belartza, Belartza 2 eta Belar-
tza Canterakoaren jarraipen izan-
go litzakeen 12.000m2-ko poligono 
komertzial bat eraikitzeko asmoa 
dute bertan. Enpresak dioenez ira-
bazien zati bat langileen zorra or-
daintzeko izango litzateke.

Egoera honen aurrean, zenbait 
herritarrek alegazioak aurkeztu di-
zkiote udaletxean landu den AÑ08 
eremuko Plan Bereziari. Euren 
ustetan, Añorgak behar duena ez 
da egunean 6000 kotxe gehiago 
mugiaraziko dituen poligono ko-
mertzial bat eta proiektu honen 

aurrean, eremu hau añorgatarren 
beharrak asetzeko erabiltzea pro-
posatu diote Udalari: “zergatik ez 
kultur, kirol edo osasun ekipamen-
du publikorik? Zergatik ez institu-
tu bat?” galdetu diote Donostiako 
Udalari.

Enpresa eta Udalak batetik 
eta zenbait añorgatarrek bestetik, 
proiektu desberdinak proposatu 
dituzte   OASAko lursailerako, joan 
den ekainean ordea, Donostiako 
Udalak arkitekto enpresa bati es-
katutako ondare industrialaren in-
guruko lan batean OASAko eraiki-
na ondare industrial bezala, zutik 
mantentzeko eskatzen da.

Ez dago argi zer gertatuko den OASAn
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Joan den ekainaren 27an Noti-
cias de Gipuzkoa-k jakinarazi zue-
nez, Leroy Merlin multinazional 
frantziarra Errekaldeko poligo-
noan kokatuko da 2019tik aurrera. 
Horretarako Tanatorioaren eta 
Coca Colako eraikin zaharraren 
atzeko mendia eraitsi eta pabiloi 
berri bat eraiki beharko omen dute. 
Errekaldeko poligonoa administra-
tiboki bi eremutan banatuta dago 
eta errekaren (egun lur azpian hodi 
bidez kanalizatuta) alde bateko lu-

rrak Lasarte lirateke eta besteak 
Donostia. Bada, Lasarteko zatian 
ireki nahi dute Leroy Merlin eta 
jakinarazi dutenez, uztaileko udal-
batzan abiatu nahi du prozesua La-
sarteko Udalak (PSE-PNV).

Berri honen aurrean kezkaz 
erantzun dute añorgatar asko eta 
askok eta Belartza 2 gelditu pla-
taformak adierazi du, ahal duen 
heinean, alegazio bidez etab. proie-
ktu horren kontra egingo duela. 

Multinazionalen ereduaren aurka 
suntsituko duten altzari denda 
eta aroztegi txikietako enplegua, 
sortuko duten prekarietatea, trafi-
koaren gorakada... salatu dituzte. 
Hala, itsu itsuan enpresa eredu 
horri tokia egin nahi badiote, zent-
zugabeko obrak egin eta mendiak 
eta natura txikitzen aritu beharrik 
izan gabe, badago nahiko pabiloi 
huts haien ustez eta amaitzeko, 
añorga nora doan galdegin dute.

Leroy Merlin eraiki nahi dute Errekaldeko mendi aldean

David Arozenaren 
agurra eta omenaldia

Joan den udan, 2016ko abuz-
tuan esan zion agur David Aroze-
nak bere pilota ibilbideari. Ume 
umetatik frontoian ibili izan da 
David eta bere ibilbidearen zati 
esanguratsuena palaz egin du. Es-
kaintzak eskaintza sekula profe-
sionaletan jokatu ez badu ere, bera 
da palako modalitate guztietan,  
txapeldun izandako lehena. Joan 
den martxoaren 10ean, azken ur-
teotan ohitura bilakatzen ari den 
barrikotearen harira, omenaldia 
antolatu zitzaion añorgan eta giro 
ederrean frontoian zein frontoitik 
kanpo añorgaren alde egindakoen 
aitortza egin eta esker ona adierazi 
zitzaion. Omenaldiari nesken pala 
partida batek eman zion hasiera 
eta kantxan zen Naroa, Daviden 
alaba ere. Davidekin frontoian 
ibilitako lau lagunek eman zioten 
jarraipena jaialdiari eta Silviak 
eta Jokinek dantzatutako Aurres-
kuarekin ospakizun formalenak 
amaituta, barrikote umoretsu ba-
tek eman zion amaiera merezitako 
omenaldi egunari.
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Añorgako frontenis 
txapelketa

Batez ere Amassorrain Ikasto-
lako gurasoak izan ditu protagonista 
ia bere osotasunean Añorga Txiki-
ko frontoian jokatu den frontenis 
txapelketak. Azken fasea ordea, 
Añorgako frontoi berrituan jokatu 
zuten eta ekainaren 9an ospatutako 
finaletan jendetza elkartu zen txape-
lketari amaiera emateko. Txapelketa 
guztian zehar nagusi izan den giro 
alai berean ospatu zituzten finalak. 

Gizon zein emakume, bikote 
mordo bat ibili da ikasturte osoan 
zehar kamiseta zuria jantzi eta pilo-
ta  astinduz. Lehia, irabazteko grina, 
baina, batez ere jarduera fisikoa egi-
tea eta ongi pasatzeko gogoa ardatz 
izan dituen txapelketa arrakastatsua 
izan da oso eta ziur, datozen urtee-
tan ere jarraipena izango duela. 
Aurtengo finaletan Maia Etxanizen 
oroimenezko txapelak banatu diz-
kiete txapeldunei.

Errausketak 
osasunean dituen 
ondorioak

Añorga Bizirik, Amassorrain 
Ikastolako Guraso Elkartea eta 
AñorgaTxikitarrak auzo elkarteak 
elkarlanean “Errausketak osasu-
nean dituen ondorioak” hitzaldia 
antolatu zuten Amassorrain Ikas-
tolako liburutegian. Errausketak 
osasunean dituen kalteak zubie-
tako errauskailuarekin lotzeaz 
gain, Añorgako Rezola lantegiak 
bere tximinietatik Zubietan erai-
ki nahi duten erraustegiak isu-
riko dituen partikula bertsuak 
isur tzen dituela salatu zen. Ildo 
beretik Añorga Txikitarrak auzo 
elkarteak jakinarazi zuen Donos-
tiako beste zenbait auzo elkarte-
rekin batera Rezolako tximinie-
tako isurien kontrola ongi egiteko 
eta kontrolatzeko exijituz zenbait 
idatzi eta salaketa sartu dituztela 
Donostiako Udalean.

Kontsumo taldea

Eraldaketarako esperientzia 
alternatiboak zailak izan ohi 
direla jakitun, penaz, baina, 
e tsi penik gabe, urtea hasterako 
Añorgako Kontsumo Taldeko 
kideek abian zuten proiektua 
eten egin behar izan zuten. 
Hala, beste bilera batzuen os-
tean zenbait kidek beste proie-
ktu bat abiatzeko borondateari 
eutsi zioten. Pare bat bilera egin 
ostean KarabelEKO etxaldea 
ezagutzeko bisita egin zuten 
ekainaren 3an eta ekainaren 9az 
geroztik ostiralero ostiralero ari 
dira bertako barazki ekologi-
koak jasotzen. Kideek adierazi 
izan dutenez, jasotzen ari diren 
otarra, ekologikoa eta bertakoa 
izateaz gain, oparoa izaten ari 
omen da eta kontsumo taldeko 
ateak irekita omen daude parte 
hartu nahi duen añorgatar oro-
rentzat.

Alex Eizagirre 
“Lastrek” Orreaga 
778 utzi du

13 urte eta gero Lastrek Orrea-
ga 778 talde Oi! añorgatarra uztea 
erabaki du aurten. Tartean 5 diska 
luze eta maketa plazaratu ditu gi-
tarra joleak. Erreferentzia musikal 
bihurtu den taldea uztea erabaki 
du lana eta gaua uztartzeko ara-
zoak medio.
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albiste izan daalbiste izan da

Boulevarizazioko 
olibondoak

Añorgako Boulevard berrian 
jarri dituzten olibondoak Amara 
Berritik datoz. Juan Karlos Iza-
girreren legegintzaldian Nestor 
Basterretxearen “Bakearen Usoa” 
Monpasera lekualdatu zuten Txi-
llidaren “Haizearen Orrazia” eta 
Oteizaren paseo berriko “Erai-
kuntza Hutsa”-k, hiruek elkarrekin 
itsasoari begira “hirukote zora-
garri” bat osatu zezaten. Horren 
ondorioz Anoeta estadio kanpoko 
biribilgunea umezurtz gelditu ez 
zedin olibondoak landatu zituzten 
bertan.

Ernesto Gascori, ordea, beste 
plan bat otu eta “pago-sumendia” 
eraiki dute Amara Berriko biribil-
gune horretan. 250.000€ gastatu 
dituzte lan horietan eta Amara Be-
rrin soberan gelditu zaizkien oli-
bondoekin zer egin ez zekitela eta, 
añorgan amaitu dute.

Eibarrek Ion Zabaleta 
fitxatu du 

Ekainaren 30a arte egon da Fut-
bol Koordinatzaile lanak burutzen 
Ion Zabaleta, baina SD Eibarrek 
eskaintza egin ostean armagileen 
etxera joan da nesken futbol koor-
dinatzaile lanak egitera. Hemen-
dik aurrera Eneko Ferradasek, 
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AÑORGA
HERRIA?

H ala dio anekdotak: 
joan omen zen añor-
gatar bat Madrila, eta 
bertako batek non-
dik zetorren galdetu 

zionean, erantzun omen zion: “de 
Añorga”. Madrildarrak, zur eta lur, 
Añorga hura non ote zegoen jakin 
nahi izan omen zuen. “¿Sabes dón-
de está San Sebastián?”. Baietz, 
madrildarrak. “Pues San Sebastián 
está al lado de Añorga”. 

Ez da atzo goizeko kontua: NAN-ean 
donostiarra dela garbi jartzen duen 
arren, añorgatar jatorrak añorgata-
rra dela esaten du beti. Sentimendu 
kontua izan da oraindaino, askorik 
pentsatu gabe ematen zen erantzu-
na: Donostiako pinpirin eta moko-
fin jendearengandik bereizi nahian, 
añorgatar jatorra erosoago sentitu 
da bere hurbilekoen artean, futbol 
talde sendo batek, tradizio handiko 
dantza talde batek eta pare bat sozie-
dade gastronomikok kohesionatu-
tako langile auzo bateko kide. 

Orain hamar bat urte, gaztetxeko 
belaunaldi berriak pauso bat harago 
joan ziren, eta Añorga Herria zioten 
jertse batzuk atera zituzten, arrakas-
ta handiz zabaldu zirenak. Ideiak 
materializatzeko ez dago modu 

aproposagorik haiek idatziz jartzea 
baino, eta lelo hark ezin hobeto fun-
tzionatu zuen gazteen artean. Nola 
ahaztu, adibidez, belaunaldi horre-
tako Buruaz beste talde mitikoaren 
Añorga Hilzorian kantu are mitikoa-
goa, zeina amaitzen baitzen Añor-
ga herria da leloarekin, –baina gero 
matizatuz, Herri bat hilzorian–. Do-
nostiako auzo ez izateagatik edozer 
egingo zuketen gazte haiek, nahiz 
eta, herri izan nahi horren atzean 
betiko motibo identitarioak zeuden, 
funtsean: Kontxako barandari uko 
irmoa, danborradari sekulako ezini-
kusia –Añorgako danborrada taldea-
ri barne, nola ez–, eta Donostiako 
ikur horien aldean beste batzuk al-
darrikatzea. Esaterako, langile auzo 
bati dagokion punk-oi! musika, edo-
ta Añorgaren zatarkeria harrotasun 
motibo bihurtzea. Ez zuten hitz onik 
Rezola lantegiaz, N-1 errepideaz edo 
lurrazpiko pasabidea zenaz, baina 
era berean horiek guztiek Añorgari 
ematen zioten epika industriala era-
biltzen zuen Donostiatik aldentzeko 
bereizgarri gisa. 

Azkenaldian añorgatarrei zuzenean 
eragiten dieten hainbat kontu ga-
rrantzitsu gertatu dira. Esaterako, 
Zubietako erraustegia egiten hasi 
dira, edo, gertuago, Rezola lante-

giak dozenaka tona zabor erretzen 
du urtean, edo, beste bat aipa-
tzearren, Belartza 2 industria-
gunea eraikiko dute natur gune 
zabal bat suntsituz. Eta añorga-
tarrek Basajaun burgerra bezala 
irentsi behar izango dute hori 
guztia. Berriki jakin da datua: 
2019ra bitartean Belartzako eta 
Atotxa Errekako lurrak saltzetik 
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16.056.000 euro ateratzea aurrei-
kusten du Donostiako Udalak, 
eta, bien bitartean, bulebariza-
ziorako jarriko dituen 400.000 
euroak besterik ez dira izango 
Añorgan inbertitutakoak. Kezka 
piztu da Añorgan. Askok sentitu 
du bere iritziak gauza gutxi balio 
duela, eta deus gutxi egin dezake-
ela beste batzuek auzoari buruz 
hartu dituzten erabakien aurrean. 
Orduan, berriz pizten da galdera: 
eta Añorgak autonomia handiagoa 
balu? Añorga herria balitz? Orduan 
zer? Agian une egokia da orain arte 
ba tzuen aldarri sentimentala izan 
den hori arrazoi pragmatikoz busti 
eta birformulatzeko. 

Egun Añorga Donostiako auzo de-
nez, bi bide lituzke autonomia maila 
handitzeko: udalerri bihurtzea ala 
auzo udal bihurtzea. Ikus ditzagun 
zeintzuk diren baterako zein beste-
rako bete beharreko baldintzak eta 
eman beharreko pausoak.

AÑORGAKO UDALERRIA

Auzo batek udalerri bihurtzeko 
bete beharreko legeak asko al-
datu dira 90eko hamarkadatik 
hona. Izan ere, hamarkada ho-
rretan herri txiki asko sortu zi-
ren –Lasarte edota Astigarraga, 
kasurako–. Udalerri izatea eska-
tu zuten guztiei eman zitzaien 
horretarako baimena, frogatzen 
bazuten ekonomikoki bideraga-
rriak zirela. Garai hartan legeak 
ez zuen oztopo berezirik jart-
zen, baina ikusirik bat-batean 
herri txiki ugari sortu zirela, 
baldintza gehiago eskatzen hasi 
ziren. Egun indarrean dagoen 
legea 2/2003 Foru Araua da, eta 
bertan ageri da ze bide jarrai-
tu daitezkeen udalerri berri bat 
sortzeko, eta, bide horietako 
bakoitzean, zeintzuk diren bete 
beharreko baldintzak.

Azkenaldian 
añorgatarrei 
zuzenean 
eragiten dieten 
hainbat kontu 
añorgatarrek 
Basajaun 
burgerra bezala 
irentsi behar 
izango dituzte 
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HIRU BIDE POSIBLE

Añorga udalerri bihurtzeko proze-
sua hiru bide desberdinetatik hasi 
daiteke. Hasi dezakete añorgata-
rrek –Igeldoko Itsasaurre platafor-
mak egin bezala–, hasi dezake Do-
nostiako Udalak, edo hasi dezake 
Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

Prozesua añorgatarrek abiatzeko: 
hasteko, azken hauteskundeetako 
hautes erroldaren %50 baino ge-
hiagoren baiezkoa behar litzate-
ke. Gero, Donostiako udalbatza-
ren gehiengoak onartu beharko 
luke hori. Segidan, Gipuzkoako 
Batzar Nagusien gehiengoak 
onartu beharko luke. Hori dena 
gertatuz gero, Batzar Nagusiek 
Añorgan galdeketa bat antola-
tuko lukete añorgatarren iritzia 
ezagutzeko, eta emaitza jakin on-
doren, Foru Aldundiak luke azken 
hitza. 

Prozesua Donostiako Udalak 
abiatzeko: udalbatzako hautet-
sien gehiengoak onartu beharko 
luke. Gero, Gipuzkoako Batzar 
Nagusien gehiengoa behar li-
tzateke. Hori lortuko balitz, Ba-
tzar Nagusiek Añorgan galdeketa 
antolatuko lukeke añorgatarren 
iritzia ezagutzeko, eta emaitza ja-
kin ondoren, Foru Aldundiak luke 
azken hitza. 

Prozesua Gipuzkoako Foru Al-
dundiak abiatzeko: Gipuzkoako 
Batzar Nagusiek galdeketa anto-
latu beharko lukete Añorgan, eta 
baiezkoak irabaziko balu, Añorga 
udalerri litzateke. 

Gertatzen da, ordea, gauzak ez di-
rela han errazak. Eta esan bezala, 
90eko hamarkadan hainbat herri 
berri sortu ondoren, legeak ozto-
po gehiago jartzen dituela eremu 

bat udalerri bihurtzeko. Hauek 
dira, 2/2003 Foru Arauaren arabe-
ra, Añorgak derrigor bete beharko 
lituzkeen baldintzak:

2500 biztanle baino gehiago iza-
tea. Añorgak ez luke baldintza 
hori beteko, azken datu ofizialen 
arabera 2177 biztanle baititu.

Bereizketaren ondoren, bai Do-
nostiak eta bai Añorgak aski lur 
edukitzea bataren zein bestearen 
garapen harmoniatsua bermatze-
ko. Printzipioz, betetzen da bal-
dintza hau. 

Udalerri berriaren sorrerak ez 
dezala zerbitzu publikoen galera 
ekarri, ez Donostian eta ez sor-
tu berri litzatekeen Añorgan ere. 
Baldintza hau ere betegarria da.

Añorgako lur eraikigarriaren eta 
Donostiako lur eraikigarriaren 
artean hiru kilometro baino ge-
hiagoko tartea egotea. Añorga-
ren kasuan, baldintza hori ez da 
betetzen. Hala ere, arau hori ez 
litzateke derrigor bete beharko 
bereizketa prozesua añorgatarrek 
hasiko balute. Aukera balegoke, 
nahiz eta Donostiako Udalak 
lukeen azken hitza. 

Ez Donostiak eta ez Añorgak 
ez luketela kalte ekonomikorik 
izango frogatzea. Horretarako 
Añorgak baliabide ekonomiko 
propioak nola lortuko lituzkeen 
erakutsi behar litzateke: Donos-
tiak dituen zorren proportzioari 
aurre egiteko gaitasuna, zerbitzu 
publikoak mantentzeko ahalme-
na... Era berean, udalerri izateko 
argudio historikoak, kulturalak, 
sozialak eta bestelakoak ere aipa-
tu behar lirateke. 

AÑORGAKO AUZO UDALA

Añorga udalerri balitz, lurraldea-
ren konpetentzia guztiak izango 
lituzke. Aldiz, auzo udal balitz, 
ondarearen kudeaketara muga-
tuko lirateke bere eskumenak. 
Donostiako udalarekin negozia-
tu beharko luke ondare horren 
ze zati kudeatuko lukeen hiriko 
udalak eta zein auzo udalak. Hi-
rigintza, esate baterako, Donos-
tiako udalaren esku geldituko 
litzateke. Gainera, auzo udalaren 
aurrekontua Donostiako udala-

Añorga udalerri 
bihurtzeko 
prozesua 
hiru bide 
desberdinetatik 
hasi daiteke. 
Añorgatarrek 
bultzatuta, 
hasi dezake 
Donostiako 
Udalak, edo 
hasi dezake 
Gipuzkoako Foru 
Aldundiak.

gizartea sakoneansakonean
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ren borondate politikoaren esku 
legoke beti, eta, hortaz, urte ba-
tean aurrekontu altua izan de-
zake, eta hurrengoan baxua. 
Bestalde, Añorgako auzo udalak 
–subjektu politiko bezala aitor-
tza lukeen neurrian– aukera luke 
Eusko Jaurlaritzako, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko, Espainiako Go-
bernuko edota Europar Batasune-
ko proiektu desberdinetako diru 
laguntzak eskatzeko ere. 

7/1985 legearen 45 artikuluaren 
arabera, EAEren eskumena da 

auzo udalen auzia. Eta bertan 
azaltzen da, udalerriekin gerta-
tzen den bezala, bide desberdinak 
daudela auzo udal bat eratzeko. 

BI BIDE POSIBLE

Añorga auzo udal bihurtzeko 
prozesua bi bide desberdinetatik 
hasi daiteke. Hasi dezakete añorga-
tarrek, edo hasi dezake Donostiako 
Udalak.

Prozesua añorgatarrek hasteko: 

hasteko, azken hauteskundeetako 
hautes erroldaren gehiengoaren 
baiezkoa behar litzateke. Gero, Do-
nostiako udalbatzaren gehiengoak 
onartu beharko luke hori. Orduan, 
Gipuzkoako Foru Aldundira bida-
liko litzateke proposamena, eta 
Aldizkari Ofizialean argitaratuko 
litzake. Era berean, añorgatarrek 
aurkeztu beharko lituzkete hain-
bat dokumentu frogatuz badirela 
auzoa berezi egiten duten arrazoi 
geografiko, historiko, sozial edo 
identitarioak. Gainera, Donostiako 
udalean aurkeztu beharko lukete 

gizartea sakoneansakonean
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prozesua kudeatuko lukeen komi-
sioa eta horiek babesten dituz-
ten auzotarren sinadurak. Amai-
tzeko, añorgatarrek Donostiako 
udalean aurkeztu beharko lukete 
beste txosten bat, azaltzen duena 
badirela Añorgak auzo udala izan 
dezan interes partikularrak, ze 
onura sortuko dizkien auzotarrei 
horrek, ze konpetentzia lituzkeen 
auzo udalak, nola kudeatuko li-
tzatekeen ondarea, eta nola litza-
tekeen bideragarri ekonomikoki. 
Udalak aurkeztutako dokumen-
tuak ontzat joko balitu, Añorga 
auzo udal litzateke. 

Prozesua Donostiako Udalak 
hasteko: Batzar Nagusien ge-
hiengoak onartu beharko luke, 
eta aurreko puntuan aipatutako 
dokumentu berak aurkeztu be-
harko lirateke. 

AUZO UDAL IZATEKO 
BALDINTZAK

Udalerri izateko baldintza batzuk 
bete behar diren bezala, beste bal-
dintza batzuk bete behar dira auzo 
udal izateko. Ikus ditzagun zeintzuk 
diren, eta ea Añorgak betetzen di-
tuen ala ez.

Añorgak geografikoki urrun dagoen 
auzoa behar luke, edo izaera histo-
riko edo sozial ezberdinak, bestela. 
Baldintza subjektibo samarra da, eta, 
hortaz, posible da betetzea. 

Añorgak 500 biztanle baino gehiago 
behar lituzke. Eta baditu.

Auzo udala sortzeak ez lieke zerbi-
tzu publikoen galerarik eragin behar 
añorgatarrei. Baldintza hau ere bete-
garria da. 

Auzo udalak nahikoa baliabide eduki 
behar lituzke. Hau ere bete daiteke. 

PARE BAT ONDORIO

Legeari erreparatuta, argi dago 
Añorgako auzo udala eskuragarria-
goa dela Añorgako Udalerria baino. 
Baina auzo udalak ez luke konpon-
duko egun añorgatarrek duten 
arazo nagusia: beraiei zuzenean 
eragiten dieten erabaki garran-
tzitsuak Donostiako Udaletik edo 
Gipuzkoako Foru Aldunditik har-
tzen direla. Gutxi asko, egun Añor-
ga KKE-k edo Añorga Txikiko Auzo 
Elkarteak betetzen duten funtzio 
bertsua beteko luke, baina egitura 
administratibo ofizial bat izateak 
ematen duen bermearekin. Donos-
tiako Udalaren aurrean ahots legi-
timo bat litzateke Añorgako auzo 
udala, baina ez luke erabakimenik 
Belartza 2ri buruz, Rezolako kutsa-
durari buruz, edo Añorga Txikiko 
igogailuei buruz. Edozein herrita-
rrek bezala, iritzia emateko aukera 
besterik ez luke. 

Aldiz, Añorga udalerri balitz, lu-
rraldearen konpetentzia osoa edu-
kiko luke. Añorgak osatuko luke 
bere plan orokorra, birkalifikatuko 
lituzke lurrak –erabakiz ze lur den 
eraikigarria, non eraiki daitekeen 
poligono bat eta non ez, etab –, 
erabakiko luke zenbat diru erabili 
baserri bideak konpontzeko, edo 
Antxon Ayestaran kultur etxeko 
obrak egiteko, egungo behar bat-
zuk aipatzearren. Zer gertatzen 
da? 2/2003 arauak ez duela uzten 
egun Añorga udalerri bihurtzea. 
Eta orduan pizten da galdera: ze 
zentzu du udalerri batek 2500 biz-
tanle eduki behar izateak, bidera-
garri bada 500 biztanlerekin, edo 
200ekin, edo 15ekin?

Legeari erreparatuta, argi dago 
Añorgako auzo udala eskuragarriagoa 
dela Añorgako Udalerria baino.

gizartea sakoneansakonean
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Urteak dira añorgata-
rrok Añorga-Txikiko 
mugikortasun arazoari 
irtenbidea jarri asmoz 
igogailu bat eskatzen 

ari direla. Donostiako Udaletik 
jasotzen duten erantzuna, ordea, 
ezezkoa izan da orain arte. Gares-
tiegia omen (200.500€ gehienez).

Añorgako frontoiko estalpea ere ur-
tetako borroka izan da. Eraikitzea 
lortu den arren, Donostiako Udalak 
80.000 euro jarri ditu eta Añorga 

KKE-ri 100.000tik gora euro or-
daintzea egokituko zaio. Izan ere, 
mezu hori bidaltzen dute etenga-
be Udaletik: Añorgan garrantzitsu 
diren proiektuetarako ez dagoela 
behar adina diru, bulebarizazioare-
kin ahalegin handia egiten ari dire-
la, eta horrekin Añorgak eskertuta 
egon beharko lukeela. 

Zenbakiek ez dute hori esaten, or-
dea. 2017tik 2019ra bitartean Do-
nostiako Udalak, Añorgako lantegi 
eta herritarron zergez gain, Añor-

gako lurrak saldu eta suntsitzea-
gatik 16.056.000 euro jasotzea au-
rreikusten du. Era berean, 2017tik 
2019ra bitartean Añorgan egingo 
duten inbertsio bakarra bulebari-
zazioaren bigarren fasea izango 
da, 400.000 eurokoa. Eta bitar-
tean, Añorgak frontoiaren 100.000 
euroko zorra ordaindu beharko 
du, igogailurik gabe jarraitzen du, 
osasun, kultur edota kirol ekipa-
mendu publikorik ez daukate... Eta 
zer esanik ez, añorgatarrek ezin 
dute Añorgan bizi.

gizartea sakoneansakonean

Belartzako eta Atotxa Errekako 
lurretatik Udalak aterako duen 
diruaren %2,5a bakarrik itzuliko 
da Añorgara
2019ra bitartean, 16.056.000 euro ateratzea aurreikusten du Belartzako eta 
Atotxa Errekako lurren salmentatik. Aldiz, bulebarizazioa egiteko jarriko 
dituen 400.000 euroak izango dira Añorgan egingo duen inbertsio bakarra.
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ez niri adarrik jo! ez niri adarrik jo!

E z da egunkarietan ateratzen. 
Ez du paparazziak saihesten 
aritu behar kalera ateratzen 
den bakoitzean. Ez duzu 
bere izena entzungo fama-

tuei buruzko telebista saio amarilliste-
tan. Baina adi: inork inoiz egiten badu 
munduan ondoen bizi direnen zerren-
da bat, eta zerrenda hori serioa bada, 
ganoraz egindakoa, hor agertu behar 
luke lehen postuetan –Amancio Ortega, 
Bill Gates, Mark Zuckerberg eta tanke-
rako gizajoak baino puskaz gorago– 
Koti Esnaolaren izenak. 

Entziklopediak berandu dabiltza 
merezi duen tokia emateko. Koti 
Esnaola: bizizalea, vividor, bon vivant. 
Edo alderantziz. Bizizale: bizitzako 
plazer txikiekin disfrutatzen dakien 
pertsona (eta ondoan Koti Esnaolaren 
argazki bat, rape handi bat janez). 
Izan ere, Koti Esnaolaren Facebook-
eko jarduna segitzea esperientzia 
ahaztezin horietako bat da. Hor 
zaude, bulegoan eserita, zure errutina 
miserablean harrapatuta, zeure 
buruari gogoraraziz ze zorigaiztoko 
bizimodua duzun, zein grisa eta 
zentzugabea den zure existentzia, 
eta halako batean pantailan agertzen 
zaizu Kotiren argazki bat, irribarretsu, 
sekulako txuletatzarra alboan duela, 
osorik irensteko prest, eta gizaterian 
esperantza pizten zaizu, zerbait 
hausten zaizu bihotzean, KRA! Bai, 
Koti Esnaolak egiten du funtzio 
hori, eguneroko zoriontasun pilula 
pantailaratzen dizu, gogoraraziz 

bezala baietz, ez dela erraza mundu 
arraio honetan bizitzea, baina oraindik 
gelditzen zaizkizula zientoka afari 
eder, mahai bueltako une gozo, 
noizean behin lagun zaharrekin bildu 
eta mundua hankaz gora jarriko 
duzula ardo ona dzangatu bitartean. 
Eta, tira, iraultza handiak eta gauza 
horiek ondo daudela, baina dena 
aldatu nahia alferrik dela baldin eta 
behar denean uneaz disfrutatzen 
jakiten ez bada. Fredi Iribarrek politika 
internazionaleko klase magistralak 
ematen dituen era berean, bizitzako 
lezio txiki horiek irakasten ditu Koti 
Esnaolak, egunero, bere Facebookean. 

Hala ere, susmoak pizten zituen. 
Nola da posible, galdetzen zuen 
jendeak, tipo honek etxetik kanpo 
hainbestetan jatea? Nolatan hainbeste 
txuleta, sagardo botila, bakailao 
tortila, eta legatz kokots Kotiren 
eztarrian behera? Zenbateko dirutza 
gastatuko ote du otorduetan? Zenbat 
irabaziko ote du hilero? Halako 
galderak nagusitu ziren igogailuko 
elkarrizketetan, ostiraleko poteo 
txikian, haurren futbol partiduari so 
zeuden gurasoen artean. Baina argitu 
da sekretua, Kotik berak Facebookera 
igotako argazki baten bidez argitu 
ere. Orain badakigu egia: Petritegi 
Sagardotegiko kupel baten barruan 
bizi da Koti. Eta, noski, nahi adina 
txuleta, bakailao tortilla, gazta eta 
intxaur jaten du inor konturatu gabe. 

Pozik biziko ez da ba, kabroi alaena.

URT17.indd   78 30/6/17   11:07



ez niri adarrik jo!

79

ez niri adarrik jo!

URT17.indd   79 30/6/17   11:07



80

argazki zaharra

Goiko Lerroan: Milagros Garmendia, Gema Loidi, Lourdes Mendizabal, Edurne Barriola, Mila Zela-
rain, Dolores Marañon, Josune Loidi, Arantxa Galatas, Pili Urdangarin

2º Lerroan: Milagros Kalonge, Sara Azkarate, Rosa Mª Martinez, Asun Manterola, Arantxa Zelarain, 
Mª Dolores Garmendia, Begoña Ormazabal, Mari Karmen Gartzia, Victoria Marañon

3º Lerroan: Mª Karmen Zuloaga, Rosa Mar Lopez, Ana Altuna, Ana Mari Etxebeste, Mª Jose Zuloaga, 
Olatz Wangenever, Mª Lurdes Arizmendi, Kontxi Galatas eta Mª Paz Diaz
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