ADINEKO ANOETARREN TESTIGANTZAK
JUSTIFIKAZIOA

Gizarte aldaketa nabarmenak bizi izan dituzten herritarren zuzeneko testigantzak
jasotzea garrantzitsua dela jakinik, transmisio aberats bat eman dadin gizartean,
Anoetako Parekidetasun Sailak abian jarri zuen 2015ean adineko anoetarren
testigantzak jasotzeko bideo-grabaketen egitasmoa.
Jatorri eta hizkuntza desberdina dutenen testigantzak jaso ditugu, horrek herriko
biztanleen aniztasuna isladatuz.

HELBURUAK
 Genero ikuspegia azpimarratuz, emakumeen berariazko gai batzuk bereziki
haintzat hartuz, grabaketak burutzea.
 Epe ertainean, herriko errealitatearen eta historiaren testigantza jaso dezakeen
dokumentazioa biltzea. Dokumentazio hau grabaketa formatuan gorde dugu,
eta, hautaketa baten ondoren, zabalkuntza lana egin dugu.
NORI ZUZENDUA
Proiektuan parte hartu nahi duten Anoetan erroldatuta dauden 80 urtez gorako
pertsonak.

EDUKIAK

Eguneroko bizitza: ohiturak, lana, janaria, ezkontzak, seme-alaben heziketa, etab.

TOKIA/ORDUTEGIA
Tokia eta ordutegia elkarrizketatuen esku utzi dugu. Elkarrizketa gehienak udaletxean
egin dira, banaka, binaka edo hirunaka.

BIDERATZAILEAK
 Antolatzailea: Anoetako Udaleko Parekidetasun Saila.
 Elkarrizketatzailea: Nekane Peñagarikano Labaka, Euskadi Irratiko esataria,
Anoetan bizi dena.
 Elkarrizketatuak:
2015:
-Ixabel Berasategi Ormazabal
-Paula Iturralde Ormaetxea
-Gregori Agirrezabala Iturbe
-Victoria Goenaga Uria
-Mª Teresa Ugartemendia Urruzola
-Pakita Garmendia Garmendia
-Francisca Davila Arias
-Kasto Arregi Aranburu
2016:
-Elena Lope Argote
-Paula de Rojas Tabares
-Andres Odriozola Otaegi
-Mª Jesus Iruretagoiena Ugartemendia
-Antonio Kortajarena Urkola
-Mª Jeronima Urkola Iturbe
-Esther Celaya Zugasti
-Juani Zinkunegi Labaien
-Pilar Gorostegi Ayestaran
2017-18:
-Inaxio Garmendia Mayoz
-Joxe Urkola Zuriarrain
-Luis Urkola Zuriarrain
-Justo Urkola Zuriarrain
-Maria Kortajarena Urkola
-Joxe Iturzaeta Arruti

 Grabaketak: 2015ean Raquel Rodriguez Exposito, Andoiango Zine eta Bideo
Eskolako ikasle ohia. 2016tik aurrera Ane Urkola Agirrezabala kazetari
anoetarra.

ZABALKUNTZA

Herriari zabalkundea egiteko asmoz, 30 minutuko bideo laburpenak egin ditugu, eta
udal areto nagusian proiektatu ditugu. Udalaren web orrian ikusgai daude laburpen
hauek, Parekidetasuna atalean.
Bestalde, Badihardugu Elkarteak bideo laburpen horien kodifikazioa egin dute,
www.ahotsak.com webgunean txertatzeko.
EGITASMOAREN GASTUAK
 Grabaketak, edizioa eta maketazioa: 2.245 €
 2015eko 2 orduko 3 grabaketa kodifikatzea (6 ordu): 960 €
 Grabaketetako laburpen guztiak kodifikatzea (ordu t’erdi): 240 €
ARGAZKIAK

