ormatiboa
Anoetako aldizkari inf

59. zbkia.

ANOETAKO
lehen konposta
atera dugu!

ARGAZKI ZAHARREN
TXOKOA

BIZTANLEAK
EMAKUMEAK

GIZONEZKOAK

GUZTIRA

967

1051

2018

JAIOTZAK
(ekainaren 30etik urriaren 14ra)

Enara, Aya, Lia,
Intza, Jare

Enai, Aimar,
Markel, Danel
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HERIOTZAK
(ekainaren 30etik urriaren 14ra)

Juliana, Juana

Antonio, Jose

4

BIZTANLEAK
(urriaren 14an)

2

HONDAKIN ARRISKUTSU ETA BEREZIENTZAKO
ONTZIA ANOETAKO KIROLDEGIAN DAGOELA
GOGORARAZI NAHI DIZUEGU
Mota horretako hondakinak oso
kaltegarriak izan daitezke ingurumenarentzat eta osasunarentzat. Horregatik, zabortegira
bideratu beharrean, horiei tratamendu egokia eman nahi diegu.
Garbiguneetara ere eraman
daitezke hondakin-mota horiek,
baina ontzi honen bitartez, zerbitzua eskuragarriago jarri nahi
diegu herritarrei.
Honako hauek dira kiroldegiko ontzi horretan utzi daitezkeen hondakin arriskutsu
eta bereziak:
- Gailu elektriko eta elektroniko txikiak: irabiagailuak, plantxak, telefono mugikorrak…
- Kotxeko bateriak

ANOETAN
EGINDAKO
KONPOSTA
Herrian sortutako hondakinkopurua murriztu eta nahi
zuenari herrian bertan konposta egiteko aukera emateko helburuarekin sortu zen
AUZO-KONPOST proiektua, 2013. urtean.
Hasieran konpost-gune bakarra zegoen,
Edurka pabiloiaren ondoan. Gaur egun, berriz, 10 konpost-gune daude eta 190 familia
inguruk egiten dute konposta.

-

- CDak eta DVDak
- VHS bideo-zintak eta musika-kaseteak
- Merkuriozko termometroak
(plastikozko poltsa itxietan)
- Pilak: alkalinoak, botoi-pilak
eta bateria txikiak
- Erradiografiak
- Aerosol beteak edo erdi beteak
- Disolbatzaileak eta garbiketaproduktuak (ondo itxitako ontzietan, isuririk egon ez dadin)
Tinta- eta toner-kartutxoak
Margoak eta brotxak (ondo itxita)
Motor-olioa (plastikozko bidoietan eta
ondo itxita)
Fluoreszenteak, kontsumo baxuko bonbillak eta halogenoak

Aurten, lehenengo aldiz,
10 konpost-gune horietatik 7
hustu eta konposta eskuratu
dugu. Horregatik, eskerrak
eman nahi dizkizuegu konpost hau lortzen lagundu
duten herritar guztiei.
Lortutako konpostaren
zati bat herritarren artean banatu dugu eta
beste zati bat herriko lorategietan erabili
dugu. Herri Baratzeetako kideek ere izan
dute hura erabiltzeko aukera.
(Oharra: konposta erabilgarria dela ziurtatzeko beharrezko azterketa fisiko- kimikoak eta mikrobiologikoak egin dira.)
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ERREFUXIATUEKIKO “ELKARTASUN
EUROPARRAREN” BENETAKO AURPEGIA
2015EKO IRAILETIK ABENDURA 159
PERTSONA BAKARRIK KOKATU DITUZTE!
Europar Batasunak errefuxiatuen etorrera masiboari
emandako erantzuna zinismoz eta hipokrisiaz beteta
dago. Kontzentrazio-esparruak eraiki dituzte, labanez
betetako hesiak jarri dituzte,
izuturik dauden milaka pertsona bortizki jarduten ari den poliziarekin
inguratu dituzte, itsasoan errefuxiatuak erreskatatzen ari direnak kriminalizatu dituzte;
eta gainera, Europako agintariak basakeria
horren biktimak modu masiboan deportatu
eta horien ondasunak konfiskatzeko legeak
onartzen ari dira. Erregimen kapitalistak bere
ustelkeria erakutsi du berriz ere.
Duela hilabete batzuk, Europar Batasunak bere mugen barruan 160.000 errefuxiatu kokatzeko programa bat jarri zuen
mahai gainean; gainera, horiek errefuxiatu
politikoen izaera hartuko zuketen. Zifra
hori irrigarria da, Europara 700.000 pertsona baino gehiago iritsi direla kontuan
hartuta. Edonola ere, errealitateak txiki utzi
du aurreikuspenik okerrena, abenduaren
hasieran, 159 pertsona bakarrik kokatu zituztela jakin baikenuen.
Errefuxiatuak jasaten ari direna ikaragarria
da. Europara iristeko bidean 4.000 pertsona
baino gehiago hil dira beren herrialdeetako
infernutik alde egin nahian. Astero hiltzen
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dira itsasoan, eta horietako
asko haurrak dira. Asko hotzez hiltzen ari dira neguaren
ondorioz., emakume errefuxiatu asko bortxaketak jasaten ari dira, eta gertatzen ari
den basakeriaren isla, 10.000
haur desagertu dira! Horietako asko sexu-trafikorako bahitu dituzte!
Europako eta munduko potentzia inperialistetako agintariek behin eta berriz erakutsi dute Europara gerra eta miseriatik
ihesean babes bila datozen milaka eta milaka errefuxiatuen etsaiak direla, arrazoi
nagusi hau dela-eta, hain zuzen: gobernu
horiek sustatu dituzte errefuxiatuen herrialdeetako hondamendiak eta suntsiketak,
hau da, Afrika eta Ekialde Hurbila suntsitu
dituzten eraso inperialisten arduradunak
dira. Horiek duten aukera bakarra orain
arte bezala jarraitzea da, gerra berriak piztea eta kapitalista handiei on egiten dieten
gatazkak sortzea. Guk, langileok, gazteok,
Siriako, Irakeko, Afganistaneko, baina baita
Europakoek ere, jartzen ditugu hildakoak
eta ordaintzen ditugu ondorioak. Hori
dela-eta, errefuxiatuak eta Europako langileak basakeriaren aurkako borroka berean
gaude: kapitalismoaren, inperialismoaren
eta horiek sortu duten terrorismoaren aurkako borrokan, alegia.

ANOETAKO
GAZTE ASANBLADA
Hemen gara, berriz ere, Anoetako gazteen
berriak emateko asmoz!
Orain arte, Gabonetan murgilduta ibili
gara: abenduaren 18an hasi eta urtarrilaren
9ra arte ez dugu aspertzeko denborarik izan
Anoetako Gaztetxean. Abenduaren 18an,
2Zio eta Txapelpunk taldeen kontzertuez gozatzeko aukera izan genuen. Abenduaren
24an, berriz, ohitura zaharrei jarraituz, Anoetako 60 gazte baserriz baserri ibili ginen
bertso, kantu eta trikitiarekin inguruak alaituz.
Egun ederra igaro genuen, eta goizean ahotsak nahiko astindu eta gero, elkarrekin bazkaldu genuen. Urtarrilaren 6an, "Gure kabuz
ala hil” dokumentala ikusi genuen, sistema
kapitalista eta patriarkalari aurre egiteko abian
jarri diren alternatiben inguruko eztabaida
pizteko helburuarekin. Ikus-entzunezko horren bitartez, gure gaztetxearen inguruan
hausnartzeko oinarriak geureganatu genituen,
eta bere fruituak emango dituelakoan gaude!
Abenduaren 30ean, drogen inguruko tailer-hitzaldi bat izan genuen Ai Laket elkartearen eskutik. Tailer horri esker, drogek
gugan eragiten dituzten ondorioez jabetzeko eta horien inguruan hitz egiteko aukera izan genuen. Urtarrilaren 2an, pelikula
bat ikusi genuen gaztetxean, eta Gabonei
amaiera emateko, urtarrilak 9an, Sare eta

Bagoaz elkarteen deialdiarekin bat egin eta
Anoetako herritarrekin batera, gazteok ere
harriak mugitzera joan ginen Bilbora. Eta
nola mugitu ere! Aurten ere, eskualdeko
preso politikoei eskutitz bat bidali diegu
Anoetako Gazte Asanbladaren izenean:
gure indar eta besarkadarik beroenak bidali
dizkiegu, eta argi utzi diegu borrokatzen jarraituko dugula, beraien berehalako etxeratzea errealitate bihurtu arte.
Gabonak amaitu ziren, ordea, eta konturatzerako Inauteriak iritsi zitzaizkigun. Urtero bezala, Inauterietako igandean zenbait
musika-taldez mozorrotuta joan ginen Tolosara. Originaltasuna izan zen nagusi, eta
Euskal Herriko nahiz atzerriko musika-taldeak igo ziren gure oholtzara.
Hurrengo hilabeteetan ere lanean jarraituko dugu, baina horretarako, gure oinarriak
sendotu nahi ditugu. Gure helburua gaztetxea indartzea izango da, eta horretarako,
Gaztetxearen eta Anoetako Gazte Asanbladaren norabidea finkatu nahi dugu.
Ikusi duzuen moduan, ekintza ugari izan
ditugu Gaztetxean, eta gure ekintzetan parte
hartu eta Gaztetxera etorri zareten guztioi
eskertu nahi dizuegu. Hurrengo hilabeteetan ere elkar ikusiko dugulakoan gaude.
Hurrengora arte!
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LOATZO MUSIKA ESKOLA ELKARLANEAN
VILAFRANCA DEL PENEDES UDALERRIKO
MUSIKA-ESKOLAREKIN
Duela bi ikasturte bezala, Loatzo Musika
Eskola Katalan Herrietako Vilafranca Del
Penedes udalerrira joango da bisita kulturala egitera.
Aurretiaz egindako truke kulturalaren
eraginez, eta bi musika-eskolen arteko harremana behar bezala mantendu eta
zaindu izanaren ondorioz, ikasturte honetan ere elkarrekin lan egiten ari dira. Laster,
Loatzo Musika Eskolako ikasle eta irakasleen lantaldea Vilafrancako lagunak ikustera joango dira. Azaroaren 20tik 24ra
izango da bertan hirurogei lagun inguruz
osaturiko taldea.
Loatzo Musika Eskolak hainbat musikaproposamen egingo ditu. Han izango dira,
esaterako, Eskusoinu Taldea, Harizko Orkestra, Big Band-a, Gitarra Taldea eta
Gogoz taldea.
Vilafranca Del Penedesen igaroko dituzten lau egun horietan, bertako musikariekin batera lan egingo dute. Bisitaren
bigarren egunean, esate baterako, musika-
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saioak eskainiko dituzte herriko zenbait
ikastetxetan. Saio horietarako berariaz
prestaturiko abestiak joko dituzte. Arratsaldean, bi musika-eskoletako ikasleek hurrengo egunean eskaini beharreko
kontzertuaren entsegu bateratuak egingo
dituzte Vilafrancako musika-eskolan.
Larunbata arratsaldean, Loatzo Musika
Eskolako ikasleek eta Vilafrancako musikaeskolako ikasleek musika-kontzertua eskainiko dute herriko areto nagusian.
Aurrez egindako bidaian bezala, zenbait
musika-eskolatako ikasleen arteko harremana sustatu nahi da. Horrela, musika musika-tresna bat jotzea baino askoz gehiago
dela helarazi nahi zaie ikasleei. Lau egun
horietan, bazkariak, afariak, musika-entseguak, aisialdia eta abar partekatuko dituzte
bi musika-eskoletako ikasle eta irakasleek.
2016ko martxoaren 10era arte itxaron
beharko dute berriz elkar ikusteko, egun
horretan, Vilafrancako lagunak Euskal Herrira etorriko baitira berriz ere.

ANOETAKO LOATZO
MUSIKA ESKOLAKO
BATERIA-GELA BERRIA
Anoetako Udalak, Loatzo Musika Eskolaren beharrak kontuan hartuta, perkusiogela berria ireki du. Jakingo duzuen
moduan, Anoetako musika-eskola ikasleen
premietara egokitzen da. Hori dela-eta,
ikasturte hasieran perkusio-gela baten premia helarazi zitzaion Udalari, eta berehala
heldu zitzaion gaiari.
Leku aproposaren bila ibili ostean, Mikelasagasti auditorioko goiko geletako bat
aukeratu genuen eginkizun horretarako.
Gero, gela behar bezala antolatzeko lanak
abiarazi ziren. Gabonetan hasi ginen, eta
emaitza ona izan da, gelak tamaina egokia
duelako, soinuztatzea landu delako... Izan
ere, soinuztatze-lanen kostua 2.580,23 eurokoa izan da. Elektrizitate-lanak eta margotze-lanak udal-langileek egin dituzte.
Orain, hura erabiltzea bakarrik falta da.
Inauterietatik itzultzean, ikasleak bertan
hasiko dira eskolak hartzen.
Gozatu dezatela eta ea emaitzak laster
ikusten ditugun!

ZER DA
TTIP
ITUNA?
TTIP Europar Batasunaren (EB) eta
Ameriketako Estatu Batuen (AEB) arteko
hitzarmen transatlantikoa da. Baina ez da
edonolako merkataritza-ituna: Europar
Batasuneko eta Estatu Batuetako legediak
parekatzea du helburu, gaur egungo “oztopo” burokratikoak desagertu daitezen.
Horiek isilpean ari dira negoziatzen, hitzartu nahi dutenak argia ikusiz gero,
aurkako ahotsak ozen zabalduko bailirateke. Dena den, negoziaketak hasi zirenetik filtrazio garrantzitsuak izan dira,
eta horien bitartez, TTIParen inguruan
dugun informazio apurra iritsi zaigu.
Esan bezala, ez da merkataritza-itun
hutsa. Izan ere, helburua ez da inportazio edo esportazioetarako muga-zergak
edo presio fiskalak arintzea, horiek ez
baitituzte horrenbesteko oztopoak eragiten. Egoerak eta araudiak berdindu nahi
dituzte, merkatu handi eta bakar bat sortuz. Horrez gain, lobbyak nagusitzen
diren auzitegi bat sortu nahi dute, horiek
botere gehiago izan dezaten.
Hitz gutxitan azaltzea zaila izan arren,
Europa sozialarekin amaitzeko urratsak
ematen hasi dira, enpresa pribatuei alfonbra gorria jarri eta herrien burujabetzari
ateak ixteko.
Informazio gehiago:
http://www.ttipez.eus/
Anoetako AHT Gelditu! Elkarlana

7

8

ETORRI BERRIEI
HARRERA
INSTITUZIONALA
EGITEKO LEHEN SAIOA
Anoetako Udalak, 2015eko abenduaren
12an, ongi-etorria eman nahi izan zien
2015ean Anoetara bizitzera etorri ziren herritarrei.
Harrera saio xume eta goxo bat antolatu
genuen udaletxeko pleno aretoan.
2015ean Anoetara bizitzera etorri ziren herritarrei banan bana deitu genien saio honetara gonbidatzeko.
Bertara azaldu zirenei ongi-etorria egin
genien. Herrian ditugun baliabideak
azaldu genizkien, gure hizkuntzaren eta
parte-hartzearen garrantziaz aritu ginen,
eta beraien iritzia ere jaso genuen.
Bereziki azpimarratu nahiko genuke le-

henagotik gure artean ditugun bi herritarren laguntza jaso genuela, Chadia eta Raquelena; beraien esperientzia azaldu
ziguten guztioi, bereziki, euskararekin izan
duten esperientzia; eta bertako hizkuntza
ikasteari ematen dioten garrantzia nabarmendu zuten.
Bukatzeko, tertulia giro epelean, kafea
eta tea hartzeko aukera izan genuen.
Eskerrak eman nahi dizkiegu bertaratu
ziren herritarrei, beraiek ezagutzeko aukera eman zigutelako. 2016an ere bi saio
egin nahiko genituzke, aurten hona bizitzera etorri(ko) direnekin. Saioak ekainean
eta abenduan izango dira.

9

HAINBAT JATORRITAKO
ANOETARRAK EZAGUTZEN
NIDAL KARIM - AYOUB ADOCH
Noiz etorri zineten Anoetara eta zergatik?
N: 2007. urtean etorri nintzen Irurara, eta
joan den urteko martxotik bizi naiz Anoetan.
Lan egitera etorri nintzen, etorkizun hobe
baten bila, Europako ametsaren atzetik. Han
ikasten ari nintzen, baina dena utzi eta
hemen anai-arrebak nituenez (anai bat eta
arreba bat), hona etortzera animatu nintzen.
A: Iaz etorri nintzen, maiatzean, haur txikiarekin, emaztearekin eta seme-alabekin
bizitzera.
Zenbat urte dituzue?
Nidal: Nik 28.
Ayoub: Nik 32.
Familia, lan-egoera.
2010ean ezkondu ginen Marokon, eta bi
seme ditugu: Otman, 5 urtekoa, eta
Omar,2 urtekoa.
N: Orain langabezian nago, baina leku batean baino gehiagotan lan egin dut: geriatriako laguntzaile gisa Iurramendin,
adineko pertsonak zaintzen, elkarte gastronomiko bat garbitzen…
A: Ni ere langabezian nago, baina Ibarrako
piperrak jasotzen aritu naiz bi hilabetez.
Nongoak zarete? Zein hizkuntza erabiltzen
duzue zuen herrian?
Maroko erdialdean dagoen EL Ksiba herrikoak gara biok, Beni Mellal herrialdean. Bi
hizkuntza hitz egiten dira bertan: amazigh
eta arabiera.
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Nola gogoratzen dituzue zuen lehen egunak hemen, Anoetan?
-N: Oso gogorrak izan ziren. Gure ohiturak, hizkuntza, bizimodua, familia…Dena
oso desberdina da hemen eta asko botatzen nuen faltan gure mundua.
A: Triste, lanik ez dagoelako.
Zer da zuen herritik gehien botatzen duzuena faltan?
N: Ama. Nire ama bakarrik gelditu da han,
Casablancan. Seme-alaba guztiak hemen
gaude. Berak ahizpak ditu han, baina oso
urruti bizi dira.
A: Meskitara joatea. Han, gizonak egunean
5 aldiz joaten gara meskitara otoitz egitera.
Hemen ez dut horrelakorik egiten, baina
batzuetan Tolosako eta Villabonako meskitetara joaten naiz.
Nolakoa zen han zuen egunerokotasuna?

EL Kshiba herria

Forosia festa

N: Ni ikasten ari nintzen eta etxeko lanak
ere egiten nituen.
A: Nik ere batxilerra ikasi nuen fakultatean,
eta bigarren eskuko gauzak saltzen nituen
merkatuetan. Aste osoan zehar lan egiten
nuen, ostiraletan izan ezik. Egun hori atsedena hartzeko gordetzen nuen. Askotan
egun osoa pasatzen nuen etxetik kanpo, ez
nuen etxean bazkaltzen.

Han ospatzen dugun festa tipikoa forosia da. Zaldunen ekipo desberdinen arteko
lehiaketa bat da, oso polita. Urtean bitan
egiten da.

Joaten al zarete hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzue?
N: Marokon urte eta erdi egon nintzen duela
gutxi, baina momentuz ez dut bueltatzeko
asmorik. Egia esan, batzuetan damutu egiten
naiz ikasketak utzi eta hona etortzeaz. Ikasten jarraitu izan banu, lan on bat aurkitzeko
aukera izango nukeen. Orain bueltatzea erabakiko banu, nire bizimodua eskasa eta ezegonkorra izango litzateke, ikasketak eten
nituelako eta hango egoera txarra delako.
A: Ni duela gutxi etorri naiz, eta momentuz, hona egokitzen ari naiz.
Zein dira zuen herrialdeko gauza tipikoak?
Zein festa ospatzen dituzue?
“Tajina” oso jaki tipikoa da. Hainbat modutara prestatu daiteke: oilaskoarekin, haragiarekin, almendrekin...

Zer dakizue Euskal Herriko kulturari buruz?
Ez dugu asko ezagutzen.
Nola sentitzen zarete hemen?
N: Ondo, baina batzuetan nolabaiteko
errezeloa eta mesfidantza sentitzen dugu
jendearen begiradan, eta irainak jasan izan
ditugu… Hori oso gogorra da. Gu errespetatzea nahi dugu. Ni nahi dudalako janzten
naiz horrela, ez nau inork behartzen, eta
jendeak arraro ez begiratzea eta naturaltasunez hartzea gustatuko litzaidake.
Zuen zaletasun bat.
N: Janaria prestatzea, sukaldaritzan aritzea.
A: Ibiltzea. Askotan oinez joaten naiz Villabonara edo Tolosara. Hemengo jendea
oso kirolaria dela ikusi dut, eta hori asko
gustatzen zait.
OHARRAK:
• Nidalen argazkia ez dugu argitaratu,
berak ez zuelako nahi.
• Tajinaren errezeta kontraportadan duzue.
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HERRIA

ERRENTA
AITORPENA
EUSKARAZ:
URTEROKO
ERRONKA
Udalak urtero egiten du errenta aitorpena euskaraz
egitearen aldeko kanpaina, eta urtero saiatzen gara
errenta euskaraz egiten dutenen kopuruak ematen.
Bada, oraingoan ere hemen duzue azken bost urteetako emaitzen taula. Pixkana-pixkana gehituz
doa Anoetan errenta euskaraz egiten dutenen ehunekoa, baina azken urte honetan igoera hori moteldu egin dela dirudi.
Laster hasiko da 2015eko errenta egiteko kanpaina berria, eta animatu nahi zaituztegu zuen
errenta euskaraz egitera. Kanpaina hasten denean
izango duzue gure berri, eta azalduko dizuegu nola
eska dezakezuen zuen errenta euskaraz egotea.
Beraz, adi egon eta ez utzi aukera pasatzen!

Abaltzisketa
Aduna
Albiztur
Alegia
Alkiza
Altzo
Amezketa
Anoeta
Asteasu
Baliarrain
Belauntza
Berastegi
Berrobi
Bidegoian
Elduain
Gaztelu
Hernialde
Ibarra
Ikaztegieta
Irura
Larraul
Leaburu
Lizartza
Orendain
Orexa
Tolosa
Villabona
Zizurkil

2010

20

Euskaraz

%

Euskaraz

47
61
58
245
57
71
182
223
195
20
38
162
79
66
36
--42
398
58
144
17
65
126
26
30
1.438
430
232

%30,12
%25,20
%31,35
%27,56
%29,68
%34,63
%34,93
%22,89
%25,72
%32,78
%23,03
%29,50
%27,05
%26,09
%29,26
--%22,22
%17,18
%24,06
%15,80
%14,53
%30,37
%35,00
%29,88
%46,15
%14,23
%13,61
%15,88

53
74
57
271
68
79
200
243
213
24
41
197
91
82
36
--41
426
71
158
27
65
138
27
34
1.763
477
271

2010
TOLOSALDEA
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20

Euskaraz

%

Euskaraz

4.546

%18,34

5.227

2011

2012

Euskaraz

%

Euskaraz

53
74
57
271
68
79
200
243
213
24
41
197
91
82
36
--41
426
71
158
27
65
138
27
34
1.763
477
271

%33,97
%30,20
%30,64
%30,38
%35,42
%37,98
%38,76
%24,70
%27,44
%37,50
%25,00
%35,17
%32,27
%31,30
%27,69
--%21,47
%18,41
%28,74
%17,36
%22,88
%30,95
%35,57
%30,34
%54,84
%17,22
%15,24
%18,09

58
81
54
302
71
88
211
252
226
28
47
205
103
87
43
--43
461
69
186
36
70
146
35
40
1.926
534
323

2011

2013
%

%

Euskaraz

5.227

%21,75

5.725

%

%31,64

87

%33,98

%35,20

303

%36,37

%42,72
%41,37
%26,11

91
224
276

%43,96
%45,25
%28,48

%41,18

35

%50,72

%37,75

214

%40,38

%28,28
%20,78

74
203

%30,08
%23,09

%34,15
%39,67
%36,46
%64,52
%19,13

68
157
38
42
2.091

%34,34
%45,77
%43,68
%64,62
%20,89

---

2012

Euskaraz

Euskaraz

2014
Euskaraz

Guztira

%

69
76
72
282
84
90
232
280
221
29
45
222
102
90
49
33
42
506
76
186
39
63
149
40
41
2.158
571
346

149
239
190
810
194
210
473
969
747
69
145
511
273
260
123
67
184
2.159
238
853
119
203
327
86
66
9.899
2.948
1.485

46,31
31,80
37,89
34,81
43,30
42,86
49,05
28,90
29,59
42,03
31,03
43,44
37,36
34,62
39,84
49,25
22,83
23,44
31,93
21,81
32,77
31,03
45,57
46,51
62,12
21,80
19,37
23,30

2013
%

Euskaraz

2014
%

Euskaraz

Guztira

%

6.193

23.996

25,81
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ELIKAGAIEN BANKUA
Elikagaien bankua borondatezko izaera duen elkarte bat
da. Haren helburua alferrik
galtzen diren edo bota egiten
diren elikagaiei etekina ateratzea da, horiek beharrak
dituzten pertsonei helaraziz.
Bertako kideak elikagaiak
biltzeaz arduratzen dira, eta horrez gain, sortzen diren lan eta premiei aurre egiten diete.
Azken urte hauetako krisi ekonomikoa
oso gogorra izaten ari da gure inguruko askorentzat, eta hori dela-eta, elikagaien
bankuaren lana inoiz baino garrantzitsuagoa izaten ari da.
Anoeta eta Irurako Udalek, elkarlanean,
hitzarmen bat sinatu dute Elikagaien Bankuarekin, eta hilero, elikagai-loteak banatzen dituzte herriko onuradunen artean.
Banaketa hilean behin egiten da, Anoeta
eta Irura artean txandatuz.
Elikagaiak Oiartzungo biltegi nagusian
biltzen dira, eta Udaleko langileek han ja-

sotzen dituzte. Gero, loteak
behar bezala prestatzen dira
Udalak Hozpel kalean duen
lokalean. Loteak prestatzeko
orduan, familia bakoitzaren
egoera hartzen da kontutan:
zenbat kide diren, zenbat
haur dituzten, horien adina…
Prozesu horretan, onuradunek lagundu
egiten dute, lan handia egin behar baita.
Loteak prest daudenean, banaketari hasiera
ematen zaio.
Elikagaien bankuko onuradun izateko,
baldintza batzuk bete behar dira, hala
nola, herrian erroldatua egotea, ondasunik
ez izatea (etxebizitzaz gain) eta diru-sarrera mugatuak izatea. Zuk ere onuradun
izan nahi baduzu, eska ezazu hitzordua gizarte-langilearekin eta bete ezazu eskaera.
2015eko abenduko datuen arabera, Anoetan 21 familiak jaso dituzte elikagaiak.
Horietatik hamarrek, 16 urtetik beherako
seme-alabak dituzte.

EDURKAKO MUSIKA LOKALETAN
OBRAK EGIN DITU UDALAK
Edurkako pabilioian lau lokal daude musika taldeen entseguak egiteko, eta une honetan 13 taldek edo musikarik erabiltzen dituzte,
gehienak anoetarrak. Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza bat
baliatuz, obrak egin dira lokalak txukuntzeko eta segurtasun neurriak
bermatzeko. Besteak beste, pareta frontala sendoagoa jarri da, ateak aldatu dira (orain altzairuzkoak dira), eta leihoen kanpo aldean barroteak jarri dira. Obrak
abenduaren erdialdean hasi ziren, eta otsaila hasierara arte luzatu dira. Obren kostoa ia
20.000 €koa izan da, eta Eusko Jaurlaritzak 8.640 €ko diru-laguntza eman du.
Bestalde, udala hitzarmen bat prestatzen ari da musika lokal hauen erabilera arautzeko, eta ekainean aurkeztuko die zirriborroa bertan aritzen diren musika taldeei.
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HARPIDETZAZOZKETA:

MARTXOAREN 8A
BADATOR!
Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzeko
jarduera hauek antolatu ditugu aurten:
• Martxoaren 8an, asteartea, 15:15etik
16:45era liburutegian: KAFE-TERTULIA
JOSEBE ITURRIOZEKIN. Gogoeta egingo dugu: zer da emakume izatea? Zer da
gizona izatea? Hortik tiraka, solasaldia
bideratuko dugu
• Martxoaren 11n, ostirala, 20:00etan
BERTSO POTEOA, eta ondoren BERTSO
AFARIA Oihana Iguaran eta Eli Pagola
bertsolariekin, jubilatuen tabernan. Prezioa: 20 €. Izen-ematea: martxoaren 8ra
arte udaletxean, liburutegian edo emailez: tsoto@anoeta.eus
Afaria emakumeentzat izango da, eta
ondorengo bertso saioa irekia.

Eta Lilatoia
Donostian
martxoaren
6an!

Bost urte pasatu dira
Irrien Lagunak Kluba
proiektua martxan jarri
genuenetik. Bost urte pasatu dira, halaber, Marikalanbre, Martinber, Tiritatxo, Ane Pirata
eta Largabistarekin batera Euskal Herri
osoko txokoetan euskara irriz zabaltzen
hasi ginenetik. Bost urte pasatu dira Irria
aldizkaria martxan jarri genuenetik, eta
dagoeneko 5.000 harpidetu baino
gehiago ditugu. Harpidedun horiei eta
Anoeta bezalako udalerriei esker, Irrien
Lagunak proiektuak bizirik jarraitzen
du. Urte gehiago bete ahal izateko, harpidedun eta udalerri irrizale gehiago beharko ditugu bidelagun.
Anoetarekin ere ospatu nahi ditugu
bost urte horiek, eta horretarako, Irria aldizkariaren urtebeteko harpidetza bat
oparituko dugu herriko familien artean.
Zozketan parte hartzeko, dei bat bakarrik egin beharko duzue. Martxoaren
22an, 10:00etatik 18:00etara, deitu 943
30 35 72 telefono-zenbakira, eman
izen-abizenak eta zenbaki bat emango
zaizue zozketan parte hartu ahal izateko! Zozketa arratsaldeko 18:00etan
egingo dugu eta haren irudiak sare sozialen bitartez zabalduko ditugu. Irria
Aldizkariaren harpidetza irabazi duenari zuzenean deituko zaio.
Beraz, ez ahaztu!! Martxoaren 22an
zuen zain izango gara!!
Animatu eta parte hartu!!
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ANOETAKO ETA IRURAKO
IKASTOLETAN
HEZKIDETZA LANTZEN
Urtero bezala, joan den urteko urrian hezkidetzaren gaia jorratu zen Anoetako eta
Irurako ikastoletan, gizarte parekideagoa
lortzeko oinarriak gazte-gaztetatik landu
beharraz jabetuta.
Aurreko urteetan bezala, Urtxintxa Eskolak dinamizatu zituen LH5, LH6, DBH3
eta DBH4ko ikasleei zuzendutako saioak,
eta guztira 143 ikaslek hartu zuten parte,
65 neskak eta 78 mutilek.
LH5 eta LH6ko ikasleek honako gai
hauek landu zituzten: bizikidetza,
neska/mutil idealaren ezaugarriak, estereotipoak, autoestimua, balioak, sexualitatea… DBH3 eta DBH4ko ikasleek,
berriz, indarkeria sexistaren prebentzioa,
harreman afektiboak, maskulinitatea, ezetzaren garrantzia eta autodefentsa femi-
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nista jorratu zituzten, besteak beste. Gai
horiek lantzeko zenbait teknika erabili zituzten: silueta marraztu, role-playing, telefono izorratua, zalantzen postontzia,
termometroaren dinamika eta abar.
Urtxintxak eta ikastolek oso balorazio
ona egin zuten, eta aurrera jarraitzea merezi duen proiektua dela uste dute, ziur
baitaude urteetako eraginak arrastoa
utziko duela.
Horrela, bi Udalek prestutasun osoa
azaldu dute datorren urtean ere programari jarraipena emateko eta urteko aurrekontuan xede horretarako partida bat
gordetzeko. Izan ere, 2015eko saioen
kostua 5.400 eurokoa izan zen, eta Anoetako eta Irurako Udalek ordaindu zuten,
erdibana.

San Juan kalea 6, behea · 20270 ANOETA

ALKARTASUNA
BILTOKIA
KUOTA-ORDAINKETA:
Urteari hasiera eman bezain laster, Alkartasuna biltokiko kideek lanari ekin diote.
Urtarrilaren 11n, 2016. urteari dagokion
kuota ordaintzen hasi ziren:
NON: Alkartasuna Biltokian
NOIZ: Egunero, 18:30etik 20:30era
ZENBATEKOA: 10 € (85 urtetik gorakoek
ez dute ordaindu behar)
EPEA: Apirilaren 30era arte
Biltokitik deialdi bat egin nahi zaie orain
erretiratu diren herritarrei, elkartera gerturatu eta bertako giroa ikus dezaten. Egunero 40 pertsona inguru elkartzen dira
kartetan jokatzera: musean, tutean, txintxonen, eskoban…
Horrez gain, urtean zehar hainbat irtenaldi eta txapelketa antolatzen dituzte.
Oraindik erabakitzeko dituzte aurtengo
txangoak, baina ziur egun-pasa politak
egingo dituztela. Anima zaitez eta egin
bazkide!

TRANSMISIOA
Gabonetan hiru jubilatu egon ziren Ikastolan beraien haurtzaroan Gabonak nola bizi
izan zituzten kontatzen LH3-4ko eta
DBH2ko ikasleei.
Maialen Mariat, Juan Joxe Alday eta
Angel Brilloren ahotik haurrek jakin izan
zuten oso desberdinak zirela lehengo Gabonak, oraingoekin alderatuz; denek esan
zuten ez zegoela gaur egungo kontsumismo giroa, eta opari bakar bat izaten zutela, edo bat ere ez, batzuetan; eta
Gabonetako menua ez zela gaur egungoa
bezain oparoa, ezta gutxiagorik ere; eta
gerra osteko eskasiak bizimodu estu eta larria eragin zuela esparru guztietan. Hala
ere, beraiek pozik bizitzen saiatzen ziren
zeukaten gutxiarekin.
Ikasleek interes handiz entzun zituzten
beraien istorioak, galderak ere egin zizkieten, eta jubilatuek beraien garaiko eta jaioterrietako Gabon Kantak ere abestu
zituzten, ikasleek hala eskatuta.
Esperientzia polita eta aberatsa izan zen,
gai gehiagorekin egin beharrekoa. Urte askotako esperientzia du adineko jendeak,
eta bizipen interesgarri asko bizkarrean.
Horregatik, asko dauka denoi erakusteko,
eta belaunaldien arteko transmisioa bermatzea garrantzitsua da gizartearentzat, zalantzarik gabe.
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KALDEREROAK
Urtarrilaren
29an,
arratsaldeko
18:30ean, eta urteroko hitzorduarekin bat
eginez, kaldereroak agertu ziren herriko
plazan, inauteriak iristear zirela iragarriz.
Loatzo musika-eskolako ikasleek, irakasleek, gurasoek, senideek eta gerturatutako herritar guztiek osatu genuen
kaldereroetako konpartsa koloretsua eta
alaia. Anoetako musika-eskolako ikasleek
eta Loatzo osatzen duten beste udalerri
batzuetatik etorritako ikasleek osatutako
txaranga arduratu zen urtero abesten diren
koplak jotzeaz.
Aurtengo negu atseginari jarraiki, giro
aparta izan genuen herri osoari buelta
emateko. Txikienak busti edo hotza pasatzeko beldurrik gabe, aitzakiarik gabe ibili

SANTA AGEDA
BEZPERA
Aurten ere ohiturari eutsi diogu…
Ostegun gizena izan arren, arratsaldegau parte ederra pasatzeko aukera izan genuen, eguraldiak eta jai-giroak lagunduta.
Urtero bezala, bertsolariek ere lan bikaina egin zuten, eta baserri, etxe eta
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ginen herriko kaleetan barrena, kalejiran.
Hasi bezala, herriko plazan eman genion amaiera saioari. Haurrek, gazteek eta
ez horren gazteek ondo merezitako saria
jaso genuen, otordu polita antolatu baitzen haren ostean.
Mila esker gerturatutako guztiei, eta gogoratu hurrengo urtean ere hitzordu bera
izango dugula!!!

tabernetako jendea adi jartzea lortu
zuten.
Aurtengoan ere, baserri-txokoetan zain
zeuden guztiei txokolate beroa, pastak eta
ardo goxoa eskaini izana, eta batez ere,
irribarretsu ateak zabaldu izana eskertu
nahiko genieke. Herriko tabernetan ere
txorixo goxoa jateko aukera izan genuen.
Eskerrik asko denoi. Hurrengoan ere hor
izango gara!!

ANOETAKO HERRI IKASTOLAKO
KUDEAKETA-BATZORDE BERRIA
Urte berriarekin batera, ikastolako kudeaketa-batzordea berritu dugu (argazkian
partaide guztiak ikus ditzakezu). Gure
ikastolaren kasuan, kudeaketa-batzordea
honako hauek osatzen dute: batetik, guraso-ordezkariek −maila bakoitzeko guraso bana eta Gipuzkoako Lurralde
Batzarrean gure ikastola ordezkatzen duen
gurasoa−; eta bestetik, ikastolako langileordezkariek −fase bakoitzeko koordinatzaile bana, ikastolako zuzendaria eta
idazkaria−. Guraso-ordezkari erdiak urtero berritzen ditugu aukeraketa-prozesu
baten bitartez, eta aukeraketa horretan,
berritu behar diren ikasmailetako guraso

guztiek parte hartzen dute.
Kudeaketa-batzorde horretan ikastolako
gai garrantzitsuenak aztertzen dira, eta
lanketa eta proposamenak urtero egiten
den Batzar Orokorrera eramaten dira. Kudeaketa-batzordea ikastolaren funtzionamendurako oso garrantzitsua dela
adierazten digu hark.
Orain arteko kudeaketa-batzordeetan
egon diren partaideek egindako lana, eta
aurten sartu berri direnen gogoa eta ilusioa ere azpimarratu nahi ditugu. Horrela,
denok batera, elkarlanean, sortzen zaizkigun erronka berriei aurre egin ahal izango
diegu.
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BADUGU
LIBURUTEGI BERRIA!
Azaroaren 19an ireki zituen ateak liburutegi
berriak, ekitaldi xume batekin, eta jende asko
hurbildu zen lokal berria ezagutzera, haur,
gazte eta heldu. Alkateak aurkezpena egin ostean, Anitz Dantza Taldeko ikasle batzuek
agurra dantzatu zuten, Angel Mari Peñagarikanok bertso batzuk abestu zituen, eta amaitzeko, liburuzainak zerbitzuen inguruko
azalpenak eman zizkien bertaratuei. Gero,
mokadutxo bat hartzeko aukera izan zen kanpoaldean.
Irakurzaleek gune handia, argitsua eta dotorea dute orain Anoetan!
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LIBURUTEGIKO ALBISTEAK
Azken bi hilabete hauetan, inaugurazioa,
zenbait ipuin-kontaketa, erakusketak eta
hitzaldiak izan digu liburutegian. Apalategi berrietako azken nobedadeek denbora gutxi irauten dutenez, horiek jarraian
agertzen diren arbeletan jaso ditugu…
https://es.pinterest.com/anoetaliburuteg/2
015-udazkena-helduak/

Haur eta gazteen saileko nobedadeak:
· Opari harrigarri bat. Autorea: Begoña
Ibarrola
· Tira, Kamila, espabila! Autorea: Begoña
Ibarrola
· Zesarren papiroa (Asterixen abentura bat; 36)
· Euskal mitologia haurrei kontatua. Bakarne
Atxukarro
· Hizkimilikiliklik! Iñaki Arranz
· Urruneko motorrak mila zaldi : hitzaren
gurpilaI Joan Mari Irigoien
· Guinness world records 2016
· Chertat eta lehoia. iturria: Abdi Ami Omar
· Virtual hero. El Rubius
· Sound bugs [Bideoa] = Soinu Zomorroak
· Xola eta lapurra. Bernardo Atxaga
Eta bukatzeko, gogoratu liburutegia guztiona
dela, eta beraz, guztion ardura dela.
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INKESTA
Azaroaren 19an liburutegi berria inauguratu
genuen Lasarbe kalean, eta urtarriletik aurrera, ordutegi berria jarri dugu martxan:
• ARRATSALDEZ: astelehenetik ostiralera,
16:00etatik 19:30era
• GOIZEZ: ASTELEHEN ETA ASTEAZKENETAN, 11:00etatik 13:30era.
Liburutegiak telefono-zenbaki berria du:
943 543 897
Oraingo honetan, herriko jendeak liburutegiaren inguruan duen iritzia jaso nahi izan
dugu.

Maider Mendizabal
Azurmendi,
38 urte, pilota-entrenatzailea eta “Me reto
100 dias” programako
entrenatzailea.
1. Nik ez dut liburutegia
erabiltzen, baina senarra
umearekin joaten da
noizbehinka. DVDak
ere hartzen dituzte, baina egia esan gutxi eta zaharkituak daude.
2. Nik ez dut erabiltzen,
ohitura faltagatik.
3. Nire ustez, liburutegi be22

GALDERAK
1. Erabiltzen al duzu liburutegia?
- Baietz erantzuten badute:
Zertarako erabiltzen duzu gehien?
- Ezetz erantzuten badute: Zergatik?
2. Zein zerbitzu erabiltzen dituzu?
3. Zein zerbitzu gehituko zenituzke?
4. Ezagutzen al duzu ordutegi berria? Zer
iruditzen zaizu?

rriak eskaintzen dituen
zerbitzuak nahikoak dira.
Liburuak, diskoak eta
DVDak nahiko zaharrak
dira beharbada, baina liburutegien artean materiala eskatu daitekeela
kontuan hartuta, ez dakit
zein puntutaraino komeni den material berria
ekartzea. Gela berriak
ere oso ondo daude, ikasketa-gela eta KZ gunea.
4. Ez nago guztiz ziur ordutegia zein den, baina
etxearen aurrean dudanez, batzuetan goizez
ere irekita egoten dela
ikusi dut. Anoeta bezalako herri baterako, liburutegiak eskaintzen duen
zerbitzua nahiko ona
dela uste dut.

Markel Perez, Hodei
Niño eta Xuban Otero,
DBH1eko ikasleak (1213 urte).
1. Bai, erabiltzen dugu, batez
ere etxeko lanak egiteko
eta lagunekin hitz egiteko,
denbora-pasa gisa.
2. Internet eta ordenagailuak,
lanak egiteko beharrezko
informazioa lortzeko.
3. Gazteentzako jolastoki
bat.
4. Ez genekien goizez ere irekita egoten zenik. Ondo iruditzen zaigu.

Aitor Ramos Urrutia,
39 urte, merkataria.
1. Bai. Irakurtzera joaten
naiz.
2. Liburuak, aldizkariak eta
bideoak.
3. Bideo- eta musika-aukera zabalagoa izatea.
4. Bai, oso ondo iruditzen
zait, baina goizero irekiko nuke.

Aiora Oteiza eta
Maddi Urkola,
DBH1eko ikasleak
(12-13 urte).
1-2. Bai, erabiltzen dugu, batez ere etxeko lanak egiteko.
3. Ez zaigu beste ezer bururatzen.
4. Bai, ordutegi berria ezagutzen dugu eta ondo
iruditzen zaigu.

Asier Artola San Miguel, 27 urte, Historia-ikerlaria EHUn.
1. Bai, erabiltzen dut. Batez ere lantokiko liburutegia erabiltzen dut, baina Anoetako liburutegitik beste liburutegi ba-

tzuetako liburuak ere
mailegatu izan ditut.
2. Liburuen mailegua,
beste liburutegietako
liburuak eskatzeko batez ere.
3. Ez dut zerbitzu gehiagoren falta sumatzen. Alde
horretatik, ongi hornituta dagoela uste dut.
4. Bai. Oso egokia iruditzen zait, batez ere
goizez bertatik igaro
daitezkeenentzat, malgutasun handiagoa
ematen baitio.

David Larrarte Arregi,
41 urte, langabetua.

Saioa Tolosa Zubelzu,
40 urte,
haur-zaintzailea.

1,2. Ez, ez naiz joan liburutegi berria ikustera. Ez
dut erabiltzen, ez baitut
irakurtzeko ohiturarik.
3. Ez nahiz behin ere sartu,
eta beraz, ez dakit zein
zerbitzu eskaintzen dituen. Ez zait gehitzeko
moduko ezer bururatzen.
4. Ez dut ordutegi berria
ezagutzen.

1. Bai, erabiltzen dut, liburuak mailegatzeko batez
ere.
2. Liburuak mailegatzeko
zerbitzua bakarrik.
3. Ez zait ezer bururatzen.
4. Bai. Oso ondo iruditzen
zait. Egia esan, faltan botatzen nuen goizez ere liburutegia erabiltzeko aukera izatea.
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IRAGARKI
LABURRAK
Txoko berri honetan zuen
iragarkiak jar ditzakezue:
lan eskaintzak, bigarren eskuko
salmentak, zerbait trukatu edo
muxutruk eman nahi baduzue…
Zerbait iragarri nahi baduzu,
e-maila bidali tsoto@anoeta.eus
helbidera, eta hurrengo alean
argitaratuko dugu.

LAN ESKAINTZAK

Lana bilatzen ari naiz, eta
hauek gustura egingo nituzke:
- Etxerako lanak
- Joskintza lanak
- Marokoko ogia.
Hayat: 602 88 63 23.

ERREZETA
TAJINA, HARAGI
ETA BARAZKIEKIN
Osagaiak
Haragia, barazkiak (patatak, tipula, tomateak, azenarioak, ilarrak, kalabaza, olibak…), olioa, gatza, espeziak (kurkuma,
jengibrea, azafraia edo koloratzailea, piperbeltza), baratxuria eta perrexila.

Prestatzeko modua:
Garbitu haragia eta sueztitu oliotan, beste barazkiekin batera. Bota gatza eta ura, eta mantendu su baxuan 2 orduz. Bukatzeko, bota
gainetik perrexila edota almendrak, txikituta.
On egin!

