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Eskerrik asko, Xalbador!
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argazki zaharren txokoa

1942an auzolanean eraikitako Alkartasuna frontoiaren inaugurazio eguneko argazkia.

biztanleak

BIZTANLEAK
(urriaren 21ean)

EMAKUMEAK

GIZONEZKOAK

GUZTIRA

1.014

1.083

2.097

JAIOITZAK
(apirilaren 1etik
urriaren 21era)

Ane,
Jule, Andrea
Lorea

Admed Amyas,
Julen, Aiert,
Ahetz, Adei,
Lier, Martin,
Alai, Mattin
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HERIOTZAK
(apirilaren 1etik
urriaren 21era)

Maria Pilar
Paula
Margarita

Joaquin Maria
Imanol
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Xalbador Garmendiari
gorazarre!
Iazko udazkenean, Xalbador Garmendiak utzi
egin gintuen gaixotasun luze baten ondoren.
Baina, nor zen Xalbador?
Herrian ezagutu genuenontzat, euskaran, Euskal
Herrian eta herrigintzan sinesten zuen hitz amaigabeko gizon bat zen.
Santa Ageda bezperan, San Juan suan… Transmisioa bultzatzen saiatu zen kantagintzaren bitartez, ondorengoek ere kantuaren bidez gure
herria ezagutu zezaten.
Bagenekien euskara eta musika irakasten aparta
zela, baina gerora izan dugu bere bizitzan zehar
egindako itzulpengintza, antzerkigintza eta herrigintzako lanen berri.
Frankismoaren garai gogorretan tinko eutsi zion
euskara eta euskal kultura bultzatzeari, han eta
hemen ahalegin handiak eginez.
Horregatik guztiagatik, eta bereziki Anoetan berarengandik jaso dugun ekarpen handiagatik,
Xalbador Garmendiari gorazarrea jaialdia antolatu genuen Zaldibiako eta Anoetako herritarron
artean.
Haur, gazte eta helduen partaidetzarekin, bere
izana eta izena zabaldu nahi izan genituen, ondorengoek ere hura jaso eta zabal dezaten.
Lerro hauen bidez, eskerrik asko partaide guztiei,
Anoetako eta Zaldibiako txistulariei, abesbatzei,
Anoetako Herri Ikastolako eta Loatzo Musika
Eskolako ikasleei, dantzariei, musikariei, gazte-asanbladari eta bertan parte hartu zuten eragile
eta pertsona guztiei, Anoetako eta Zaldibiako
udalei eta, bereziki, maitasunez, gorazarrea aurrera eramaten lagundu diguzuen guztioi.
Zabal dezagun bidea, Euskaratik Herrira!!!
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TU-tik GU-ra
Etorri mintzalagunon
mundura!
Mintzalagun proiektua Anoetan abiatu genuenetik astero-astero elkartzen aritu dira
herriko hainbat lagun. Baina ez dugu esango ixil-ixilik aritu direnik, nahiz eta nabarmen
ere ez aritu, haien helburua hitz egitea izan delako, euskaraz aritzea, alegia.
Batzuk euskaraz aritzeko ohitura dute, eta zailtasunak dituenari laguntzeko konpromisoa
hartu dute, astean behin elkartu eta kontu-kontari aritzeko.
Haiekin hizketan aritu gara, kontatzeko gauza interesgarriak dituztelako, eta haien
ahaleginaren berri jakin nahi dugulako.

Aurkeztuko al dizkiguzue zuen buruak?
Mariaje
Betidanik Anoetan bizi izan naiz, 52 urte dauzkat
eta bi urte daramatzat Mintzalagunarekin.
Eskola nazionalean ikasi nuen eta berandu hasi
ziren euskararekin, orduan ez nuen ezer ikasi.
Gaztetan euskaltegian hasi nintzen, baina hasi
eta utzi egiten nuen, ez dakit zenbat aldiz. Ondoren lanerako behar nuen eta serio jarri nintzen:
nire kabuz hasi nintzen ikasten, ordenagailu bidez. Orduan gramatika asko ikasi nuen, baina
hitz egiten... bat ere ez. Euskaltegian, berriz, maila altua zen niretzat, dena ulertzen nuen baina
mingaina ateratzea kosta... Gaur egun ez nago
euskaltegian, eta mintzapraktikan izena eman
dut dena ez galtzeko.
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Begoña
Andoaingoa naiz baina 19 urte
daramatzat Anoetan. Aurreko
ikasturtean hasi nintzen mintzalagunean parte hartzen, ez
nekien hau egiten zenik.
Nire kasuan, etxean ez zuten
euskaraz hitz egiten, ama Tolosakoa da, baina ez zekien. Nire aita ez
da hemengoa, baina euskaltegian ikasi
zuen, orduan, berak egin bazuen, nik ere egin
dezakedala uste dut. Ikastolan egon nintzen Andoainen, baina ondoren Urnietan hasi nintzen
lanean eta han apenas hitz egiten da. Orduan
galtzen joan nintzen.
Gainera, ohiturak dira. Izan ere, etxean bikoteak
oso ondo daki euskaraz, eta orain haurrarekin
berriz hartzen ari gara.
Ni hona oso gustura etortzen naiz, ikasturte honetan ere jarraitzeko asmoa dut.

Zergatik Mintzalaguna?
Mariaje: ikasitakoa berreskuratu nahi nuelako
eta mingaina askatzeko, asko kostatzen zait eta!
Pixkana-pixkana banoa. Nekanek pazientzia
handia dauka nirekin!
Nahiz eta ez elkartu astero, lanagatik, oso gustura elkartzen gara. Inportantea da probatzea, ni
horrela hasi nintzen eta hemen nago, gustura!
Gainera, bizitzaz hitz egiten dugu, eguneroko
kontuez. Udan ere elkartzen gara, oporretara joaten garenean izan ezik.

Nekane: ni saiatzen naiz entzuten,
eta berak hitz egin dezala...
Nola ez dut ba izena emango, euskararen alde egiteko modua baldin
bada? Beti aritu gara horretan, ni
neu, gainera, bost urtez izan nintzen
irakasle, eta, beraz, badakit ze garrantzitsua den mintzapraktika izatea. Euskaltegiko orduak oso ondo daude, baina
handik kanpokoa da garrantzitsuena, eguneroko bizimoduan euskara sartzea, euskara izatea
zure eguneroko bizimoduko beste zerbait. Orain
kafea hartzen ari gara, baina hurrengoan, agian,
paseatzen eta hurrengoan beste zerbaitetan...
Eguneroko horretan euskara txertatzen laguntzen.
Gainera, astean ordubete bakarrik da. Nola ez
duzu hainbeste egingo? Hau ere herrigintza da,
euskaraz zenbat eta gehiagok dakien, orduan eta
kalitate hobea dago gizartean...
Zer da ordubete? Ordubete zuretzako ez baduzu ateratzen, zure bizimodua errepasatu behar
duzu. Azken batean, ordubete hori patxadan
egoteko aprobetxatzen dugu, bizi kalitatea
hobetzeko zerbait da, eta bide batez euskaraz
egin.

Zerbait daukazue gehitzeko?
Aukera handia dagoela, mintzalaguna saioa izan
dezakezu goizetan, edo arratsaldeetan edo iluntzeetan. Ordubete hori hartzeko, norberagatik
eta herriagatik.
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Aurkeztuko al dizkiguzue zuen buruak?
Bea: Zumarragakoa naiz, duela 7 urtetik Anoetan
bizi naiz. REM (Reforma de Enseñanzas Medias)
egin nuenean euskaraz egin nuen, eta hor ikasi
nuen gehien. Eta orain umeekin, kuadrilla batzuekin... euskaraz hitz egiten dut.
Izaskun: jaiotzez Albizturkoa eta badira 19 urte
Anoetan bizi naizena. Euskera txikitatik etxeko
hizkuntza izan da eta hala izaten segitzen du. Nire
bikotea euskalduna da eta alabarekin ere beti euskaraz egiten dugu, kuadrillarekin ere bai. Erabat
euskaraz bizi naiz. Albizturren eskolan erdaraz
ikasi nuen 6. mailara arte; ondoren, Tolosara etorri
ginen eta institutuan pare bat ikasgai genituen
euskaraz, proba egin zuten gurekin. Beraz, etxeko
hizkuntza euskara dut, baina ikasia ez, eskolakoa
bakarrik dakit eta nik ere zalantzak izaten ditut,
adibidez, idazterakoan...
Azucena: Anoetakoa naiz. Duela hiru urte hasi
nintzen euskara ikasten, perfila atera nahi dut eta
seme-alabekin ere euskaraz hitz egin nahi dut.
Senarrak beraiekin euskaraz egiten du eta nik
elkarrizketa horietan parte hartu nahi dut, baina
euskaraz. Hiruk dakite euskaraz etxean eta errazagoa da nik hizkuntza aldatzea. Gainera, Euskal
Herrian bizi gara eta euskara erabili behar dugu.

Zergatik Mintzalaguna?
Azucena: pixka bat gehiago praktikatzeko. Nire
kasuan batzuetan errazagoa egiten zait gaztelerara aldatzea, eta mintzalagunarekin obligazio
moduan hartzen dut, agian ez daukat gogorik,
baina tira, bultzadatxo txiki bat da. Azkenean hitz
egiten ikasten da.
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Bea: Umeekin hitz egiteko. Ikasi ere egin nahi dut,
baina ez daukat denborarik euskaltegira joateko,
beraz, bitartean, Mintzalagunean nabil, pixkanaka
-pixkanaka, eta nabaritzen dut. Etortzen naizenean
animatu egiten naiz eta, adibidez, ikastolara joaten
naizenean beste batzuekin euskaraz egiten dut.
Astean ordubete bakarrik da, baina nabaritzen da.
Izaskun: Zinegotzi nengoen eta Mintzalagunarena
atera zenean, denbora nuenez, esan nuen, “Zergatik ez? Ez zait batere kostatzen!” Orduan, hasieran
Azucenarekin hasi nintzen elkartzen eta, ondoren,
Bearekin ere bai. Azucena eta biok atez ate bizi
gara eta beti erdaraz egiten genuen... eta ez nekien
horrelako mailarik zeukanik euskaraz! Harrituta geratu nintzen, Bearekin ere bai (nahiz eta gutxiago
ezagutu).
Azucena: Nire bizitza guztian erdaraz aritu naiz,
ikasketak, bizitza, lana... Dena gaztelaniaz egiten
nuen. Baina aldatu egin behar dut. Beste bi, hiru,
lau urte kostatuko bazait ere, berdin du, behar dudana! Lotsa dagoeneko galdu dut.
Izaskun: Azucenak orain euskaraz askoz jende
gehiagorekin egiten du...
Bea: Niri ere lehen lotsa ematen zidan zerbait gaizki esatea... baina orain berdin dit. Jendeari esaten
diot ikasten ari naizela, eta kito.

Animatuko al zenukete jendea parte hartzera?
Izaskun: Bai, noski, Euskal Herrian bizita beharrezkoa dela iruditzen zait. Mina ematen dit euskaraz
dakiten gazteek, adibidez, eskolaz kanpo ez erabiltzea.
Bea: nire buruari galdetzen diot... 20 urterekin zergatik ez zenuen euskara ondo ikasi?... Baina nahi
baduzu, egin behar da.
Azucena: Bai, denbora hartu behar da.
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Anoetako enpresak pausoak
ematen euskararen erabileran
Euskarak bizitzako alor guztiak behar ditu
aurrera egingo badu eta zalantzarik gabe,
lan munduak berebiziko garrantzia du horretan. Horregatik, Galtzaundi Euskara Taldeak eta udaleko euskara zerbitzuak hamar urte daramatzate elkarlanean, herriko
enpresetan euskararen egoera hobetzeko
ahaleginean.
Hamar urtetan asko izan dira emandako
pausoak. Esaterako, nabarmentzekoak
izan dira enpresa hauek emandakoak: Autoberri tailerrak, Mapi grabatuak, Zuriarrain iturgintza, Opel Giauto, FurgoKoddi,
Bentaldea bodegoia, Ibarra autoen Hornikuntza, Goya harakintza eta Anoeta karrozeria.
Aurten hamar izan dira euskarak presentzia gehiago izan dezan Galtzaundirekin
lanketan aritu diren enpresak. Hurrenez
hurren, Tarte, Gurutze Autoak, IBK Bizikletak, Aukeran Sukaldeak, Peru SL, Lanbroa
Gourmet, Jamai Tecnhical Services, Maquinados y Montajes, Lugaritz SEAT tailerra eta Auto-garbiketa. Oro har, hizkuntza
paisaian eta idatzizko eta ahozko barne
zein kanpo harremanetan eragin nahi da
enpresa hauetan.
Enpresa guztiek 30 langile baino gutxiago
dituzte eta ez dute euskararen erabilera
areagotzeko programa zehatzik edo ziurtagiririk.

Enpresek Galtzaundi Euskara Taldeko teknikariaren presentzia eta Udalaren itzulpen zerbitzua eskertu dute. Eta guri dagokigu haiek egiten ari diren ahalegina
aitortzea, enpresek duten erantzukizun soziala azpimarratzeko, euskararen alorrean
ematen ari diren pausoak babesteko eta
enpresa berriak egitasmora erakartzeko.
Herriko enpresa txikietan euskararen presentzia areagotzeko helburuarekin eta
Anoetako enpresen lan jarduna euskalduntzeko asmoarekin, aurrerantzean enpresa berriak gehituko dira egitasmo honetara.
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EZ DUGU ONARTUKO!
Urrian ezagutu genuen Espainiako proiektu inposatzaile
eta atzerakoiaren aurpegirik
bidegabeena. Bidegabea diogu, bai, justiziaz mozorrotutako legedia faxistak Altsasuko
gazteen eta Processaren aurkako epaiei bide eman dielako. Gazteok ez dugu hauetako
bat bera ere onartuko.
Altsasukoaren gisako kasuek
argi eta garbi erakusten dute
Espainiako estolden boterea
eta lobby ultranazionalistek
prozedura judizialetan duten
erabakimena. Ez dugu onartuko absoluzioa ez den beste epairik. Gure besarkadarik eta elkartasunik handiena Oihani, Iñakiri, Jokini,
Adurri, Jon Anderri, Juleni, Aratzi eta Ainarari. Zuekin
gaude eta ez dugu etsiko denak aske izan arte!
Era berean, Kataluniako buruzagi independentisten
aurkako epai gogorra gogoratu behar dugu. Kataluniako herrialdeetan topatzen dugun justizia-ariketa
bakarra herritarren aldetik egiten dena da. Espainiak
beldurra sortzeko eta hedatzeko estrategia bat garatu
du azken hilabeteetan, eta historikoki Euskal Herrian
jarraitzen zen prozedura bera jarri dute martxan.
Espainiako kateek lotzen gaituzte eta Madrilen hartzen
diren erabakien menpe bizi gara. Espainia ez da demokrazia bat eta are gutxiago justizia oinarri duen estatu
bat. Kataluniako herrialdeetan eta Euskal Herrian burujabetza muturreraino eraman nahi badugu, independentzia-prozesua hauspotu, osatu eta garatu beharko
dugu. Erregimen espainiar autoritarioaren aurrean aukera bakarra geratzen zaigu: independentzia. Elkartasun hutsaletik haratago, autodeterminazio-eskubidea
gauzagarri egingo duen gazte-olatua
eguneroko borrokarekin antolatzea
dagokigu.
anoetako ernai
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SAHARAKO HAURREN AGUR FESTA

Hogei urte bete dira Tolosaldea Sahararekin
Elkartea sortu zenetik eta hark gauza asko
egin ditu urte hauetan zehar: janari- eta
arropa-bilketak, Eguberrietako merkatu
txikia, Maiatza Borrokan ekitaldi politiko
eta kulturala, Bueltaka kirol-ekimena
eta beste hainbat proiektu errefuxiatuen
kanpalekuetan eta lurralde liberatuetan.
Horietatik guztietatik bi aipatzekotan,
lurralde liberatuetan eraikitako eskola eta
anbulatorioa azpimarratuko genituzke,
besteak beste.
Tolosaldeako familietan egon diren 14 haurrek
eta Hernialdeko aterpetxean egon diren beste
14ek udako basamortuko tenperatura jasanezinetik alde egin eta elikadura eta osasun-laguntza egokia jasotzeko aukera izan dute 2 hilabete
hauetan. Eta etxean hartu dituzten familiek eta
elkarteko kideok haur sahararrei eta horien
herriari laguntzeko aukera izan dugu,
haur horiengandik jaso dugun maitasuna eta berotasuna ahaztu gabe.
Arlo politikoan, aurrerapauso gutxi
eman dira 20 urte hauetan. Marokoren okupazio ilegalak bere horretan
dirau 1976an Espainiak Mendebaldeko
Saharatik alde egin eta Marokori okupa-

ziorako bidea libre utzi zionetik. Horren ondorioz, milaka eta milaka pertsona bizi dira, errefuxiatu gisa, Aljeriako kanpamenduetan, beren
lurraldera, Mendebaldeko Saharara, itzuli ezinean.
Aurtengoa 20. urteurrenaren ospakizun borobila
izanik, Gipuzkoako Agur Festa Tolosaldean egitea egokitu zen eta Anoeta aukeratu zuten horretarako. Izan ere, Anoetako familietara etortzen
diren Saharako haurren kopurua esanguratsua
da, baita, kanpaina desberdinen bitartez, anoetarrek erakutsitako elkartasuna ere. Horregatik,
abuztuaren 18an Anoetan ospatu zen jai eder
hori. Eskerrak eman nahi dizkiegu beraien laguntza eskaini diguten guztiei.
Ea lehenbailehen Marokok alde egin eta sahararrek Mendebaldeko Saharara itzultzeko aukera
duten. Bitartean, jarrai dezagun herri sahararrari
gure laguntza eta elkartasuna eskaintzen.

Azkenekoa izan dadila!
GORA SAHARA!!!
Tolosaldea Sahararekin Elkartea
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Katalunian gazteak lehen
lerroan errepublikaren
aldeko borrokan
Borroka eredugarri horretan, gazteak lehen lerroan izan dira. Sindicat
d’Estudiantsek deitu zuen 72 orduko
grebaren baitan, ikastetxeak eta fakultateak hustu eta Katalunia guztiko
kaleak bete dituzte gazteek. Prateko
aireportuaren okupazioan, askatasun-martxa erraldoietan, eserialdietan eta arratsaldeko mobilizazioetan,
herri bat ikusi dugu altxatzen. Urriaren 18ko greba orokorrean deituriko
manifestazioetan milioi bat pertsona
baino gehiago elkartu ziren Bartzelonan, eta beste milioi bat inguru Kataluniako zenbait hiritan.

Duintasun irmoa erakutsiz, Katalunian kaleak
hartu dituzte milioika pertsonak. Urriaren 14an
gazte eta langileen altxamendua ikusi ahal izan
genuen goiz-goizetik hasita, Auzitegi Gorenak
hartutako epaiaren aurka protesta eginez; 78ko
erregimenarekin hautsiko duen eta politika kapitalistekin amaituko duen Kataluniako errepublika eraikitzeko erabaki irmoz borroka egin
zuten gazteek. Errepresio basatiak eta manipulazio-kanpainak ezin izan du mugimendu hori
gelditu. Euskal Herritik eta Estatuko beste hiri askotatik egindako elkartasun-mobilizazioek argi
utzi dute ez ditugula beraien gezurrak sinesten.

Urriaren 30ean eta 31n, ikasleek greba egin zuten berriro, hiriburuetan
manifestazioak antolatuz. Oraingoan, Sindicat d’Estudiantsen pankartetan “per
una vaga general de 48h, treballadors i estudiants units i endavant” eta “per la república dels
treballadors i el jovent, som la revolució” irakur
zitezkeen, milaka gazte atzean zituztela.
Zalantzarik gabe, gazteak bidea zein den erakusten ari dira: errepublikaren aldeko borroka
langile eta gazteen kale-mobilizazioetan oinarritzea, eduki antikapitalista argia ematea eta gora
egingo duen borroka-plan zehatz batekin jarraitzea, greba orokorretan oinarrituz. Eredugarria
benetan.
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Guretzako
taldeak ere
hasi du
ikasturtea

Hasi du ikasturtea Anoetako Guretzako
Emakume Taldeak. Urriaren 9an egin zuten
lehen bilera taldeko dinamizatzaile Txelo
Berrarekin, eta ikasturteko egutegia eta
ordutegia adostu zituzten lehenik eta
behin. Ikasturte honetan asteazkenero
bilduko dira, 15:00etatik 17:00etara,
udaletxeko liburutegi zaharrean, eta
lan-plangintzaren arabera, beste behin
biltzeko aukera aurrerago zehaztekotan
geratu dira.

Dakizuen bezala, honako hauek dira GEM taldearen helburu nagusiak: hainbat jatorritako emakumeei harrera egitea, harreman-sareak osatzea
eta bizi diren herriko bizitzan partaide izateko
bitartekoak jorratzea. Horretarako, taldekideek
dituzten premien araberako lanketa bat egiten
da batetik —formazioa eta lanerako prestaketa
dira une honetako kezka nagusiak— eta, bestetik, herriko errealitatera egokitzeko beharrezko
tresnak eta ezagutza eskaini eta bertako ekintzetan parte hartzeko bideak lantzen dira.

Ikasturte honetan, astero biltzea erabaki du taldeak eta, denbora-tarte horretan, josteko hastapenak jorratu eta oinarrizko prestakuntza jasoko
dute. Joskintza-saio horietan, auzolanean arituko
dira eta, ezagutza handiagoa dutenen babespean, ezertxo ere ez dakienak lehen urratsak egiteko aukera izango du. Beren seme-alabentzat
oinarrizko artzain-andre jantziak eginez hasiko
dira eta, bidean aurrera egin ahala, hurrengo
urratsak zehazten joango dira.
Joskintza-saioak irekiak izango dira eta horrelako lanketaren bat egiteko nahia edo gogoa
duten herriko emakume guztiak daude gonbidatuta bertan parte hartzera; izan ere, gauza jakina
da elkarrekin zerbaitetan aritzea bezalakorik ez
dagoela elkar ezagutu eta harremanak zabaltzen
joateko!
Oharra: informazio gehiago nahi izanez gero,
jarri harremanetan Anoetako Udaleko Kultura
Sailarekin.
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

edina Felix
Familia, adina, jatorria eta lan-egoera.
41 urte ditut eta 3 seme-alabekin bizi naiz Anoetan. Bananduta nago.
Nigeriako Benin City hiriburukoa naiz, Afrikako
mendebaldean. Momentu honetan langabezian
nago.

N o i z e to r r i z i n e n
Anoetara eta zergatik?
2018. urteko azaroan etorri ginen
Anoetara, baina
duela 20 urte inguru etorri
nintzen

Euskal Herrira, Bilbora, hain zuzen ere. Bilbon ez
ezik, Madrilen (bertan jaio ziren bi seme-alaba),
Durangon eta Villabonan bizi izan naiz Anoetara
iritsi aurretik. Villabonan gustura geunden, baina
ez genuen etxebizitzarik bilatu eta Anoetan aurkitu
genuen.

Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen?
Ondo. Herri txikia eta lasaia dela konturatu nintzen berehala. Erosketak egiteko orduan izaten
nituen arazo gehien, supermerkatu handietan
baino garestiagoa delako.

Eta orain nola sentitzen zara?
Gustura nago. Ez naiz kalera asko irteten, baina
ondo moldatzen naiz. Supermerkatu handi baten falta sumatzen dut, horietan merkeagoak
baitira gauzak.
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Zer da zure herritik gehien faltan botatzen
duzuna?
Nire familia asko botatzen dut faltan. Sei anai-arreba gara eta ez dut familiako inor hemen, Euskal Herrian. Anai bat Frantzian bizi da eta nire gurasoak,
beste anai-arrebak (2 hilda) eta gainerako senideak,
berriz, han bizi dira, Nigerian. Ama gustura ekarriko
nuke hona, nirekin bizitzera.

Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzu?
Dagoeneko 20 urte igaro dira bertatik alde egin
nuenetik eta oraindik ez naiz berriro itzuli Nigeriara; momentuz zaila ikusten dut, arrazoi ekonomikoak direla eta. Itzuliko nintzateke, baina ez
bertan geratzeko. Familiakoei bisita bat egin eta
hona itzuliko nintzateke. Gaur egun telefonoz
mantentzen dugu harremana.

Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak?
Janariari dagokionez, han oso ohikoa da fufua (patata-purea) eta arroza jatea, hainbat saltsarekin.
Ospakizunei dagokienez, urtean zehar zenbait
erlijio-ospakizun egiten dira. Horien artean Igue

da entzutetsuena. Bertan, jendea eta lurra bedeinkatzen dira eta dantza asko egiten da.
Bestetik, Nigerian bertako hizkuntza asko daude,
edo, esan eta ora, adibidez, baina Beninen ingelesez hitz egiten dute gehienek. Guk edo hizkuntza
erabiltzen dugu familian.

Eta hemengo bizimoduari eta kulturari dagokionez, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Ondo bizi gara hemen. Egia esan, euskal kulturaren inguruan ez dut informazio handiegirik. Oso
fededuna naiz.

Zure zaletasunak.
Biblia irakurtzea, kozinatzea, oinez ibiltzea eta
bidaiatzea dira nire zaletasunak. Mundu guztian
zehar bidaiatuko nuke.
Benin
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Urtero bezala,
agenda bizia
uda amaieran!

Iraileko 3. igandean ez zen hutsik egin Erniora eta
Zelatunera joateko txangoan. Eguraldia lagun,
Anoetako plazan dozena bat lagun inguru elkartu ziren Ernioko gailurra helburu!! Handik Zelatunera jaitsi eta, erromeriaz gozatu eta mokadu
batekin indarberritu ondoren, Alkizako bidetik
jaitsiz eman zitzaion amaiera ibilaldiari.
Atseden hartzeko betarik gabe, hurrengo aste-bukaeran, irailaren 21ean, mendiko botak
alde batera utzi eta txirrinduari eragiteko asmoz
elkartu ziren 14 lagun plazan. Egin beharreko
ibilbidea ondo prestatuta eta pentsatuta zuten
dagoeneko, eta modu horretan egin zuten, giro
bikainean. Taldekideren batek ezbeharren bat
edo beste izan zuen tartean, baina arazo guztiak
gainditu eta denak herriratu ondoren, gauean
afari eder batekin eman zitzaion amaiera egunari.
Kirol-saioen osteko afari hauek ez dira alferrikakoak eta kasualak izaten. Eguneko bitxikeriak
gogorarazteaz gain, aurrera begirako erronkei

forma emateko balio izaten dute. Eta horretarako
balio izan zuen azkeneko honek ere. Eguna eta
ordua jarri zioten denbora luzez buruan zuten
ideia bati, eta “I. Krono igoera Txulotik Isastira”
antolatu zuten Euskal Jaiaren baitan.
Horrela, urriaren 11n giro paregabean burutu
zen lehen proba arrakastatsu hau, arratsaldeko
18:30ean gaztetxoen aldetik (14 partaide) eta
19:00etan helduen aldetik (19 partaide). Parte-hartzaileek eta ikusleek ekitaldi berriaz gozatu ahal izan zuten eta badirudi Kirol Klubaren
agendan lekua luze hartzeko moduko ilusioa
piztu duela.
Neguan ere izango da kirolerako aukera, eskiatzeko irteerak, adibidez. Horrenbestez, parte hartzera edo bestelako ekintzaren bat proposatzera
animatzen zaituztegu!!!
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KIROLDEGIKO IKASTAROAK
IKASTAROAK

EGUNAK

PARTE HARTZAILEAK
EMAKUMEAK GIZONEZKOAK

GUZTIRA

ZUNBA HELDUAK

2

27

0

27

CYCLING GOIZA

2

10

0

10

CYCLING 19:15

2

8

2

10

PILATES GOIZA

2

20

0

20

PILATES ARRATSALDEA

2

18

2

20

3, ADINA

2

4

1

5

CROSSTRAINING 1

2

5

6

11

CROSSTRAINING 2

2

4

5

9

CROSSTRAINING 3

2

8

3

11

JUDO 1

1

3

12

15

JUDO 2
18 urtetik
beherakoentzat JUDO 3

1

2

7

9

1

6

7

13

1

16

0

16

18 urtetik
gorakoentzat

GIMNASIA ERRITMIKOA
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BASAJAN

Hamabigarrenez bete dugu plaza. Hamabi urtez
festa. Hamabi urtez aldarrikapena. Urtez urte
landu dugu gairen bat eta aitzakia horrek gure
historia hobeto ezagutzeko aukera eman digu,
kulturaz gozatzeko, zer garen hobeto ulertzeko.
Aurtengoan basoa izan dugu ardatz, basoko jangaiak, zehatzago esanda.
Aranzadi elkartearen hitzaldiarekin eman genion
hasiera Euskal Jaiaren asteari. Guk horren gustuko ditugun perretxiko-jangarriez gain, onddoen mundu aberatsa ireki ziguten. Ostiraleko
gaztaina-janarekin jarraitu genuen eta, larunbat
goizeko basoko mendi-bueltaz gozatu ondoren, igandea ezkurrezko krepeekin errematatu
genuen. Ezkur-krepeak marmelada eta konpota
goxoz beteta! Eskerrik asko halako mimoz prestatzen aritu zineten emakume guztiei!
Ezkur-krepeekin bueltaka genbiltzan
bitartean, martxan zen Munduko I. Patxaran lehiaketa ere. Hamar pertsonak
aurkeztu zituzten etxean egindako beren patxaranak. Bazkalondoren, epaimahaiak Joana Zubelzuren patxara-

na aukeratu zuen. Hark irabazi zuen I. Patxaran
Lehiaketako botila oroigarriduna, datorren urtean ere beteta ekar dezan eta, urtez urte, eskuz
esku igaro dadin.
Pentatloia ikusteko gogoz irten ginen frontoitik, onddo, arroz, basurde eta jogurtarekin tripa
ondo beteta, baina ez ginen bakarrak! Aspaldian
ez genuen horren beteta ikusi gure herriko plaza.
Ikuskizun polita eskaini ziguten Otaegi-Errazkin
eta Otaegi-Txapartegi bikoteek. Orotsek jarri zion
musika iluntzeari eta, urtero bezala, herriko talogileen talo ederrekin bukatu genuen eguna.
Eskerrik asko aurten ere egun hau posible egin
duzuen guztioi, aurreko hilabeteetan lanean
aritu zareten guztioi eta egunean bertan lanean
aritu zinatenoi! Eta gogoratu Euskal Jaiaren aldarriak ez direla egun horretan amaitzen. Ikur arrotzen eta jaiegun arrotzen
aurrean intsumiso izaten jarraituko dugulako. Urte guztian zehar jarraitu nahi
dugu euskaraz, Euskal Herrian, txikitik jaten, lurretik eta bertakotik, bertakoetatik.
Datorren urtera arte!
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loATzo mUsikA
eskolAko loGoTipo
leHiAkeTAko lAnen
erAkUskeTA

Loatzo Musika Eskolako logotipo lehiaketara aurkeztutako lanak ikusgai egon dira liburutegian urriaren 31ra arte, lan bakoitzak bere azalpena erantsita. Oraingo logotipoa Fa ikurra da bi punturekin
(Loatzo Musika Eskola sortu zuten lehen bi herriak
irudikatzen dituzte, Anoeta eta Villabona), eta gainontzeko puntuak geroxeago sartu ziren herriak
irudikatzen dituzte.

XeXili eGUnA ATe JokA!
Azaroaren 22an 18:00etan abiatuko gara kalejiran Musika Eskolatik.
Solkorretik barrena zahar etxeko tabernara iritsiko gara eta han txoko
bat montatuko dugu, bertan abesti
pare bat eskainiz. Ondoren, kalejiran Arkupe tabernaren ondoan beste txoko bat izango dugu piano eta
guzti eta hor azken kantu batzuk
eskainiko ditugu. Gurekin batera,
Kukuak Kantuzeko lagunak izango
ditugu. Ondoren, txokolatadaz gozatzeko aukera plazan!
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Aurten, honako menu hau dastatuko dute:
Lehen platera:
- Entsaladilla errusiarra

Urteroko ohiturari jarraituz, datorren abenduaren 1ean Milagrosa
eguna ospatuko dute Alkartasuna
Biltokikoek.

- 2 Kroketa
Ondoren:
- Arrain-salda

Urtero bezala, hildakoen aldeko
meza batekin hasiko dute eguna,
12:30ean, eta gero, Alkartasuna jatetxera joango dira ederki jan eta
dantza egitera. Izen-ematea zabalik da dagoeneko, eta azaroaren
24an amaituko da. Bazkideek 28 €
ordaindu beharko dituzte eta bazkide ez direnek, berriz, 30 €.

Bigarren platera (aukeran):
- Bakailaoa
- Entrekota plantxan
Postrea:
- Flana izozkiarekin
(edariak, eta kafea barne)

AnoeTAko odol emAileAk: 2019ko dATUAk
Eguna

Guztira

Emakumeak

Gizonezkoa

Berriak

04/02/1019

48

22

26

3

10/06/2019

42

20

22

2

07/10/2019

37

17
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19

laburrean

ASFALTATZEKO LANAK BENTALDEAKO POLIGONOAN
Oso egoera txarrean zegoen Bentaldea poligonoa, eta asfaltatzeko lanak egingo ditu Orsa SL enpresak.
10 egunetan egingo dute lana, gauez, ohiko funtzionamenduan trabarik ez egiteko. Planoan gorriz markatuta dago asfaltatuko dena. Obra honen aurrekontua 108.729 eurokoa da, BEZ barne, eta Enpresen
Garapenerako Euskal Agentziak (SPRI) 60.000 euroko diru-laguntza eman du.

IKASTOLAKO ESTALPEA
Laster jarriko da martxan Ikastolako estalpearen obra. Iparragirre Eraikuntza Lanak S.L. enpresak egingo
du, eta 7 asteko epea izango du obra egiteko. Aurrekontua hau da: 122.201,17 €, BEZ barne. Aterpeak 4
zutabe izango ditu, eta eskailerak igota dagoen espazioan egingo da. Teilatuak piramide forma izango
du, eta teilatuaren erdiko zatia kristalezkoa izango da.
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laburrean

BASAGAINGO INDUSKETA
LANAK
Urtero bezala, indusketa lanak egin zituen Aranzadi Zientzia Elkarteak irailean Basagainen, Xabier
Peñalverren zuzendaritzapean. Bisita gidatu orokorra egin zen irailaren 14an, eta beste egunetan
Anoetako Herri Ikastolako zein Uzturpe Ikastolako
zenbait ikasle eta irakasle ere igo ziren Burdin Aroko herrixkari buruzko azalpenak entzutera.

HERRITARREN BILGUNE
BERRI BAT MARTXAN
DAGOENEKO!
Lokal berria ireki da liburutegiaren ondoan. Udaran egin ziren obrak eta iraila bukaeran ireki zituen ateak. Bertan yogako klaseak eta eskulanetako ikastaroa ematen ari dira momentuz.
Udalaren asmoa da espazio berri hau herritarren
bilgunea izatea, eta bertan gauzatzea herri bizitza suspertzeko jarduerak: ikastaroak, bilerak,
solasaldiak etab. Beraz, udalak antolatutako ekintzez gain, herriko eragileen zerbitzura ere jarri
nahi du ekipamendua udalak.

GENERO INDARKERIARI
AURRE EGITEKO UDAL
PROTOKOLOA
Anoetako Udalak martxan jarri berri du indarkeria sexistari protokolo bat diseinatzeko prozesua.
Indarkeria sexistak egungo gizarteak duen arazorik lazgarrienetako bat izaten jarraitzen du.
Arazo politiko, ekonomiko eta soziala da, emakume guztiak erasotzen dituena, izaera soziala,
adina, estatusa, erlijio, hezkuntza, nazionalitatea
edo bestelakorik edozein dela ere.
Arazo hau estrukturala da eta giza eskubideak urratzen ditu. Hortaz, Anoetako Udalak herri-erakunde moduan dagokion ardurari eutsi nahi dio, eta
indarkeriari aurre egin nahi dioten emakumeen
eskura dauden baliabide eta baldintza egokiak
bermatuko dituen koordinaziorako protokolo bat
diseinatzeko prozesua martxan jarri du.
Farapi Kooperatiba Elkarteak dinamizatuko duen
prozesu honek bi fase izango ditu:
1.		 Anoetako emakumeek indarkeria sexistari
aurre egiteko eskura dituzten zerbitzu eta
baliabideen errealitatea ezagutu (abendura
arte)
2.		 Indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa
osatu (otsaila-martxoan)
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GAZTELEKUKO OBRA
AMAITUTA
Gaztelekuko obra irailean amaitu zen. 136.000
euroko aurrekontua zuen, eta Eusko Jaurlaritzak
60.000 euroko diru-laguntza eman dio udalari.
10-16 urte bitarteko gaztetxoei egongo da zuzendua lokala, eta orain suspertzaile bat kontratatzeko prozesua martxan jarri du Udalak
Lanbideren bidez. Suspertzaileak, gaztelekuko
hezitzailea izateaz gain, gazteria teknikari lanak
ere egingo ditu udaletxean. 26.365 euroko diru
-laguntza jasoko du Udalak Eusko Jaurlaritzatik
pertsonala kontratatzeko.

HAUR TXOKOA BERRIRO
ZABALIK
Kaleberri kalean dagoen Haur Txokoa berriro
martxan dago. Lokal hau 0-5 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago, eta gurasoek egiten dute
zaintza.
Lokala Ikastolarena da, Eta Osinzulo Jolastoki Elkarteak kudeatzen du. Elkarte honek kobratzen
die erabiltzaileei 60 euroko kuota umeko ikasturte osoagatik, eta diru horrekin ordaintzen ditu
garbiketa gastuak eta bestelako materiala.
Udalak ez du inolako diru-sarrerarik jasotzen
zerbitzu honengatik, eta bere gain hartzen ditu
ardura hauek:
•

Ikasturte hasieran deialdia egin

•

Erabiltzaile berriak Osinzulo elkartearekin harremanetan jarri

HAUR PARKEAREN ZORUA
URRIAN ALDATU ZEN

•

Lokalaren gastuak ordaindu (ura, argindarra
eta asegurua).

Haur Parkearen zorua urrian aldatu zen. IAR enpresak egin zuen zorua prestatu, eta Garra enpresak goma jarri. Obraren aurrekontua guztira
20.000 euro + BEZ izan da.

Haur Txokoa martxan jarri zen duela urte batzuk, gurasoek zerbitzua eskatu zutelako, baina
gainbehera joan da azken urteotan, eta 2019-20
ikasturterako 4 familiak soilik eman dute izena.
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inkesta

Manu Odriozola Iruretagoiena,
grafikagintzako langilea, 56 urte
1. Ez
2.

Gure espeziearen biziraupena benetan arriskuan dago,
lurrak pairatzen duen krisi ekologiko katastrofikoa dela
eta. Klima aldaketa aurrean dugun ingurugiro arazorik
handienetako bat da eta zuzenean erlazionaturik dago
gizakiaren jarduerarekin. Arrazoi nagusia atmosferaren
kutsadura da, CO2 kontzentrazioa geroz eta handiagoa
baita. Nazio Batuen Erakundearen (NBE) klima aldaketari buruzko azken txostenaren arabera, “gizakiak 12
urte baino ez ditu hondamena saihesteko”.

3.

Ingurugiroaren suntsiketaren ardura oso konkretua da:
enpresa handiena eta beren zerbitzura dauden gobernuena, kosta ahala kosta, irabaziak pilatzeko helburua
ororen gainetik ezartzen baitute. Mundu mailan CO2
isurpenen %63a 90 multinazionalen jardueraren ondorioa dela kalkulatzen da, eta Europan sortzen den
kutsaduraren %60 horietako 5ek eragiten dutela. Arrazoia begi bistakoa da: gutxi batzuen irabazi maximoan
oinarritzen da sistema kapitalista , nahiz eta langabezia,
prekarietatea, murrizketak…eta ingurugiroa eta gure
bizilekua bera suntsitzera eragiten dituen.

4.

Konponbidea ez da kapitalismoa hobeto kudeatzea.
Hori utopia atzerakoia baino ez da. Planeta hondamen
ekologikotik salbatuko bada, beharrezkoa da monopolio handien eta espekulatzaileen eskuetan diren
palanka ekonomikoak desjabetu eta nazionalizatzea.
Jendartearen eraldaketa sozialistaren alde borrokatzea
hil ala biziko kontua da.

berTAkoA
berTATik
Uztailean Anoetako Udalak
klima aldaketaren aurkako
mozioa onartu zuen eta
larrialdi klimatiko egoera
deklaratu zuen.
1. Mozio honen berri
bazenuen?
2. Ados al zaude larrialdi
klimatikoa deklaratzearekin?
/ Larrialdi klimatikoan
gaudela uste al duzu?
3. Zerk ekarri gaitu egoera
honetara?
4. Herri bezala eta norbanako
bezala, ze neurri hartu
behar genituzke klima
aldaketa moteltzeko?
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Aitzol Esnaola Zubeldia, 33 urte
1.

Bai, banekien.

2.

Bai, oso ados. Egia esan ez zaigu iruditzen egunerokoan eragiten digunik edo ez da begi bistakoa baina datuek argi erakusten dute egoera
larria dela.

3.

Gaur egungo bizimoduak nere ustez. Etengabeko “aurrerapen” honetan ingurugiroaren aurretik printzipio edo interes asko jartzen ditu
jendeak.

4. Herri eta norbanako bezala argi dago gauza txiki asko egin ditzakegula ondoren erabaki “potoloak” hartzen dituzten horiengan eragiteko.
Asko kostako dela iruditzen zait baina bitartean norberak ondo egiten
duenarekin kontzientzia lasai edukitzea besterik ez daukagu.

June Aparicio Agirre, 14 urte, ikaslea
Igor Garmendia Hergueta, 15 urte, ikaslea
1. Ez.
2.

Bai, zientzialariak ari baitira esaten behin eta berriro gure azken aukera
dela aldaketa sakonak egiteko, eta laster atzerabueltarik ez dela egongo.

3.

Guk sortu dugu egoera hau, gure eguneroko beharrak asetzeko erabiltzen ditugun materialaek asko kutsatzen dutelako: petroleoa etab.

4.

Herritarrak sentsibilizatzeko jarduerak egin behar dira, jendea gai honen garrantziaz jabetzeko. Eta aztertu behar dugu gure eguneroko
bizitzan nola funtzionatzen dugun, bai maila pertsonalean eta baita
kolektiboan ere (enpresetan etab.), eta zer egin genezakeen beste era
batera funtzionatzeko.

Maialen Mariat Sigüenza, jubilatua
1. Ez.
2.

Nik uste dut baietz, klima aldatu dela begi bistan dagoelako: temperatura aldaketa, uholdeak, lehorteak… Eta ez hemen bakarrik, mundo
osoan baizik.

3.

Nire ustez kutsadurak zerikusi handia dauka aldaketa horretan: kotxe
eta hegazkinen erabilera, teknologia berriak….

4. Beste modu batean bizi beharko ginateke, baina oso eroso bizi gara,
dena erraz nahi dugu, oso gaizki ohituta gaude eta ez gaude bat ere
kontzientziatuta gure bizimodua aldatzeko.
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anoetako udal liburutegia
“ Luzaroan beude liburutegiak,
guztion babeslekuak”

Eta helduen sailean liburu berri interesgarriak
daude.

Liburutegian jaso ditugun azken liburuak irakurtzeko gogoz baldin bazaude, eta zein diren
jakin nahi baduzue, jarraitu gure Pinterest sare
soziala…

Euskarazko nobedadeak :
o Basa / Miren Amuriza

Haur eta gazteen sailean komikiak, filmak eta
ipuin berriak jaso eta prestatu ditugu guztien
gozamenerako. Xehetasunak ondoko sare sozialean:
ht t p s : / / w w w. p i nte re s t. e s / a n o e t a l i b u r u teg/2019-haur-eta-gazte-literatura/

o Maitasun keinu bat besterik ez / Hasier Arraiz
o Kontrako eztarritik / Uxue Alberdi
Gaztelaniazko nobedadeak:
o La Red Púrpura / Carmen Mola
o Recuerdos del futuro / Siri Hustvedt
o Sakura / Matilde Asensi
Liburutegiak Pinterest sare sozialerako prestatu
duen arbeletan informazio gehiago biltzen da
eta argazki bakoitzean klik eginez gero, hark katalogoko fitxara bideratuko zaituzte, hura mailegatzeko moduan dagoen ala ez ikusteko.
ht t p s : / / w w w. p i nte re s t. e s / a n o e t a l i b u r u teg/2019-helduen-liburuak/

EKINTZAK
Urriaren 24an Nazioarteko
Liburutegiaren Eguna
ospatu zen. Aurtengo
kartela Miguel Calatayudek
ilustratzaileak egin du
eta pregoiaren egilea
Gemma Pasqual izan da.

Lasarbe kalea 1,
20270 Anoeta
liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897
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BIGARREN ESKUKO
ETA TRUEKE AZOKA
Azaroak 23, 17.00etatik 20:30era
ANOETAKO FRONTOIAN
w bigarren eskuko edozein gauza
w material birziklatutarekin egindako artisautza
POSTUA JARRI ETA SALDU ETA TRUKATU
postua jartzeko izena eman 622 412 266
Antolatzailea: Ana Yurd

Laguntzailea

AnoetAko
udAlA
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Pauxa genero bortizkeriari buruz hausnartzen duen pailazoa da.
Umorez eta samurtasunez hainbat gai jorratuko ditu: hizkuntza sexista eta
emakumeen aurkako indarkeri fisikoa eta sinbolikoa, besteak beste.
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URTARRILAREN 3an
18:00etan
MIKELASAGASTI
AUDITORIOAN

27

berriakberri 70
67
EUSKAL JAIAREN irudiak

L.G. SS-2021-2016
ISSN 2530-2493

