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Eta zu, belarriprest
edo ahobizi izango zara?
Ahobizi
Euskaraz egingo
diezu uler tzen
duten guztiei.
Edonon, edonoiz
eta ulertzen duen
edonorekin arituko
zara euskaraz.
Ezagutzen ez dituzunekin lehen hitza euskaraz
egingo duzu, eta ulertzen baldin badute, hortik
aurrerakoak ere bai.
Ahobizi izateak ez du euskaraz hitz egiteko gaitasunarekin zerikusirik, jokaerarekin baizik! Ahal duzun
guztietan euskara erabiltzeko prest? Ahobizi zara!

Belarriprest
Euskaraz dakiten guztiei
zuri euskaraz egiteko
gonbitea egingo diezu.
Euskara ulertzen duzula adieraziko diezu eta
zurekin euskaraz hitz
egin dezatela eskatu.
Zuk euskaraz edo erdaraz erantzungo duzu,
baina zuri euskaraz egiteko eskatuko duzu.
Belarriprest izateak ez du euskaraz
hitz egiteko gaitasunarekin zerikusirik, jokaerarekin
baizik! Dakienari zuri euskaraz hitz egiteko gonbitea
egin nahi diozu? Belarriprest zara!
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EUSKARA IKASTEKO
DIRU-LAGUNTZAK

Euskara ikasteko
AISA taldea
sortu nahi dugu
2018-2019
ikasturtean
Anoetako Udala eta Irurako Udala elkarlanean aritzen gara helduen euskalduntzea
sustatzeko asmoz. Herrian bertan euskara
ikasteko aukera izatea ezinbestekotzat jotzen dugu bi udalok, eta horretan saiatzen
gara.
Ikasturte honetan ere AISA taldea abiatu
nahi dugu. AISA taldeak etorkinei zuzendutako ikastaroak dira, euskararekin lehen kontaktua egiteko eta oinarri-oinarrizko maila
lortzeko oso aproposak.
Ikastaroari buruzko datuak:
• EGUNAK: astelehen, astearte eta
ostegunetan
• ORDUTEGIA: 14:50etatik 16:50etara.
• TOKIA: oraindik zehaztu gabe
Etorkina bazara, animatu zaitez izena ematera. Eta interesa izan dezakeen etorkinen bat
ezagutzen baduzu, esaiozu udaletxera etortzeko lehenbailehen.

2018-2019 ikasturtean eta 2019ko udan
euskara ikastera doazenek diru-laguntza
eska dezakete Anoetako udaletxean.

ESKAERA EGITEKO EPEA
• 2018ko irailean edo urrian hasitako ikastaroa denean, diru-laguntza 2018ko azaroaren 30ean eskatuko da beranduenez.
• Beranduago hasiko den ikastaroa denean
(ikastaro berezia, trinkoa, otsailetik aurrerakoa, udakoa...), diru-laguntza matrikula
egin orduko eskatu beharko da.
TOKIA: Anoetako udaletxea

AURKEZTU BEHAR DIREN
AGIRIAK
• Eskabide-orria (udaletxean edo udal
webgunean lor daiteke)
• Nortasun-agiriaren fotokopia
• Banketxe edo aurrezki kutxak sinatutako
agiria, kontu baten titularra izatea egiaztatzen duena
• Matrikularen ordainagiria(k)
• Langabezian egonez gero, Gizarte Segurantzak emandako lan-bizitzaren txostena
(ikastaroa amaitzean aurkeztu)
• Jubilatua izanez gero, hori ziurtatuko duen
agiria.
• Euskaltegiak emandako ziurtagiria. Bertan
matrikula-kopurua, asistentzia eta klaseen
aprobetxamendua aipatuko ditu euskaltegiak (ikastaroa amaitzean aurkeztu)
Oharra: Udalak laguntza bereziak emango
dizkie baliabide ekonomiko nahikorik ez duten
eta baldintza jakin batzuk betetzen dituztenei.
Galdetu udaletxean.
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AHT gelditu!
Urriaren 3an, langile bat hil zen Zizurkilen, Abiadura Handiko Trenaren lanetan. Dagoeneko bigarrena da eskualdean, 2011n beste langile bat hil
baitzen Tolosan, hura ere kamioiak harrapatuta.
Ofizialki bederatzi lagun hil eta ehunka zauritu
dira AHTko lanetan, horietako batzuk larri gainera.
Gehienak azpikontratatuta eta atzerritarrak.
Hildako langileak Logroño ondoko enpresa batean
egiten zuen lan –Araban inskribatutako Tecnolevers and Mobile Cranes SL-n– eta enpresa hori Comercial Urratz azpikontratarentzat ari zen lanetan.
Zizurkilgo zati hori egiteko lanak 2012an esleitu
zitzaizkion Amenabar, Comsa, Isolux-Corsan eta
Dragadosek osaturiko enpresa-elkarteari, 180 milioi euroren truke. Zatirik luzeena eta garestienetakoa da Euskal Y delakoan, eta gutxienez bi urteko
atzerapena darama.
Asko hitz egin dugu proiektuak eragingo dituen
kalte ekonomikoez eta ekologikoez, baina ba al
dakigu zer nolako giza kostua izango duen? ELA
sindikatuaren arabera, 6.000 langile arituko dira
Euskal Y-aren 15 kilometroak eraikitzen; % 80 kanpotarrak dira eta lan-baldintzak estutzen dizkieten
azpikontratentzat egiten dute lan.
Euskal Herriko obra publikorik handiena da, behin
eta berriz, aurrerapen gisa saldu digutena, baina
ezegonkortasunaren ikur bihurtu da. Gizarte-premietara bideratutako dirua murriztu dute proiektu
honetara bideratu ahal izateko, lurra txikitu dute
horrek bizitzetan izango duen eragina kontuan
izan gabe eta, gainera, guztion dirua erabiltzen ari
dira ezegonkortasun hori areagotzeko. Zertarako
dira Zizurkileko zati horretara bideratutako 180 milioi euroak, azpikontrata baten azpikontratek lan
egin behar badute? Non bermatu behar dira langileen lan-baldintza duinak, obra publiko batean ez
bada? Eusko Jaurlaritzak elite ekonomikoen mesedetan saldu du lurra, osasuna eta, momentuz, 9
langileren bizitza.
Anoetako AHT Gelditu! Elkarlana
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Gazteok 40 urtez antolakuntzan
eta borrokan
ANOETAN ERE BULKADA BERRIEN GARAIA DA!
ren bultzada ezinbestekoa izan da aro honetan:
frankismoaren garaietan herria altxatu zutenena;
norbere ekinbidez gazte-antolakuntzan abiatu
zirenena; gazteen problematika erdigunean jarri eta bizi-eredu berriak sakondu zituztenena;
inposatutako mugak gainditu, antolatu, horien
aurka borrokatu eta bizitzea erabaki zutenena.
Eta horrela izaten jarraituko du aurreratzean ere.

Ekainaren 30ean, Jarrairen sorreraren 40. urteurrena ospatzeko martxan jarri dugun dinamika
berria aurkeztu genuen Euskal Herria osoan. Horren ondoren, irailaren 16an, hainbat gazte-antolakundetan antolatutako gazteen eta ez horren
gazteen bilgune izan zen Leitza, berriz ere, sortutako dinamika berri hau hauspotu eta aurrera
begira lanketa are gehiago zehazteko.
Azken hamarkadetan egin den moduan, gazte-antolakuntzaren bilakaeran geldialditxo bat
egitea eta, egindakoaren ikuspuntutik, gero
egingo dugunaren gazte-borroka balioan jartzea da dinamika horren asmoa. Horretarako, ezker abertzaleko gazte-antolakundeetan (Jarrai,
Haika, Segi eta Ernain) antolatu izan zareten eta
kide izan gabe borrokan aritu zareten belaunaldi
guztien laguntza behar dugu.
BULKADA BERRIEN GARAIA DA. Konbentzimendu osoz diogu. Euskal Herria ziklo baten amaieran dago edo, hobe esanda, ziklo berri baten
aurrean. Ez da dolurako garaia. Asko eman digun
aro baten bukaera bizi dugu. Euskal gazteria-

Askatasunaren aldeko bulkada berriak eta anitzak dira. Bakoitza bere aldetik eta denok batera.
Horregatik, zu ere dinamikaren parte izatea nahi
dugu. Gazte-borrokaren parte izan zinen, zara
edo izango zara eta, beraz, abenduaren 1ean,
arratsaldeko 17:00etan, Anoetako gaztetxean
egingo dugun belaunaldi arteko (Jarrai, Haika,
Segi eta Ernaiko) kideen mahai-inguruan elkartuko gara.
Mahai-inguru hori izango da herrian dinamikari
hasiera emango dion lehen ekintza. Udaberrian,
topagunearekin emango diogu amaiera dinamikari, baina, aldi berean, ekintza ugari ari gara
prestatzen herrian; izango dugu elkarren berri.
Bitartean, jarrai dezagun lanean han eta hemen,
eremuz eremu, Kantauriko hegian herri berri bat
marraztu arte!

GORA EUSKAL GAZTERIA!
GORA EUSKAL HERRIA
ASKATUTA!

Ernai Anoeta
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Ikasleen greba orokorra azaroaren 14an:
Kanpora matxismoa gure ikasgeletatik!
Heziketa sexual inklusiboa eta askea orain!
Azaroaren 14an, milioi eta erdi ikaslek
baino gehiagok greba egin zuten Euskal
Herrian eta Estatuan, ikasgeletatik
matxismoa kanporatzearen eta
sexu-heziketa inklusiboaren alde.
Azaroaren 14an, gelak hustu eta kalera irten ziren
milaka ikasle, Hego Euskal Herriko hiriburuetan
eta Estatuan antolatutako 60 manifestaziotan baino gehiagotan. Horietan ozen oihukatu zuten
ikasgeletako matxismoaren, sexu-indarkeriaren
eta justizia patriarkalaren aurka. Pedro Sanchezen
gobernuari eta, hemen, EAJren gobernuari behin
eta berriz esan diegu ez ditugula hitz politak nahi,
ezta begizta morea soinean jartzea ere, gero emakumeek egunero jasaten dugun zapalkuntzari
aurre egiteko prest ez badaude. Are gehiago, erakunde horietako buruek, gizonek zein emakumeek, murrizketak egin dituzte, azken urte hauetan, zapalkuntza muturrera eraman arte.
Hego Euskal Herrian oso nabarmena izan da hezkuntzaren pribatizazioa, Eliza Katolikoaren mesedetan, haren propaganda homofoboari eta
sexistari are indar gehiago emanez. Oraingoan
ere hezkuntzako murrizketak eta pribatizazio
-politikak mantentzeko asmoa du EAJk, eta hala
iragarri du PPren babesarekin aurrera atera nahi
duen “hezkuntzaren aldeko akordioan” (akordiotik ezertxo ere ez). Erakunde horiek ere babesa
eman diete justizia frankistaren epaiei, komeni
zaienean, botere judizialaren independentzia
aldarrikatuz. La Manadako bortxatzaileak aske
utzi dituzte, baina dagoeneko 2 urte igaro dira
Altsasuko gazteak atxilotu zituztenetik. Justizia
frankista horren aurka ere egin genuen manifestazioetan, gazteei elkartasuna adieraziz.

Ikasle Sindikatuak eta Emakume Aske eta Borrokalariek egindako mobilizazio hauetan, ikastetxe guztietan sexu-hezkuntza inklusiboaren eta
askearen ikasgai bat martxan jar dadila aldarrikatu genuen, derrigorrezkoa eta ebaluagarria.
Askatasunean hezteko ikasgaia izan behar du,
ikasgeletatik hasi behar baitugu matxismoaren
aurka, indarkeriaren eta bortxaketaren kulturaren aurka, homofobiaren eta transfobiaren aurka
borroka egiten. Ikastetxeetako araudietan edo
barneko bizitzan gure janzkeraren aurka egiten
diren erreferentzia sexistak eta errepresiboak
kentzeko aldarrikatu genuen, baita LOMCE eta
Heziberri guztiz indargabetzeko ere.
Errespetua eta duintasuna nahi ditugu, askatasuna. Behin betiko amaituko dugu jazarpenekin
eta umiliazioekin. Borroka honek aurrera jarraituko du.
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Euskal Jaiaren balorazioa

Egin dugu aurtengo Euskal Jaia ere, hamaikagarrenez. Umorez erantzun genien haize- eta euri-erauntsiei. Goizeko azokatik hasi eta erromerian
amaitu genuen eguna, dantzan. A ze jai-giroa! Berriz ere, Anoetako Euskal Jai Batzordetik eskerrak
eman nahi dizkizuegu jaian parte hartu duzuen
guztioi. Baina, batez ere, eskerrik asko egun hau
posible egin duzuen guztioi. Egun horretan egiten den auzolanak ez du preziorik. Hilabeteetako
lanak, egunean bertan nahiz aurreko egunetan
egiten denak, mimoz egiten den lan horrek egiten du eguna horren berezi. Bakoitzak jartzen
duen aletxo horri esker sentitzen dugu eguna
gurea dela.
Hamaikagarren honetan, “ahozkotasuna” hartu
genuen gaitzat. Gure hizkuntza, kultura, herri-jakintza… ahoz aho iritsi zaizkigu gaur egunera
arte. Lehengoek egin zuten moduan, oraingo belaunaldiek ere hala jarraitzen dugu, euskaratik
garena bizitzen eta zabaltzen. Hitzetik gozatu
genituen “Bakean dagoenari Bakean utzi” bakarrizketa eta 2zioren kontzertuak. Eta hitzarekin
jarraituz, egunean bertan, hainbat belaunaldik
bizi izan duten herriko historia kontatu ziguten.
Eskerrik asko Inaxio, Josune, Jon Ander, Julen eta
June!

Eguraldiaren eraginez frontoian babestu behar
izan genuen, baina aurten ere asko izan zarete
poltsa hartu eta azokan erosketak egitera hurbildu zaretenak. Jarraitu egunez egun herriko nahiz
inguruko ekoizleetatik jaten. Txikiei erosteak egiten gaitu handi!
Urtero bezala, aurten ere 200 lagun inguru elkartu ginen frontoiko bazkarian eta hori ere ezinezkoa izango litzateke su-piztaileen, erretzaileen,
zerbitzarien eta elkartean aldez aurreko prestatze-lanetan aritu ziren guztien laguntzarik gabe.
Euskal ekoizleen produktuekin, mimoz prestatuta eta zerbitzatuta, aitzakia gutxi izan zuen bazkariak. Hemen ere txikitik handitzen!
Bazkaldu osteko kantu-saioa bertsoekin elkartu
zitzaigun ia. Mahaitik altxatu orduko, elizaren
babespean sartu ginen bertso-saioaz gozatzera.
Eliza betean, eta lehengo kontuak gogoratuz,
orainari kantari aritu ziren bertsolariak. Eta, saiotik ateratzerako, zain genituen Kupelakoak eta
herriko talogileak. Hala amaitu genuen eguna,
musika-doinuekin eta talo-usainarekin.
Hamaikagarrenak hamabigarrena omen dakar…
Badakizue, egin bat auzolanarekin!
Anoetako euskal Jai batzordea
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Bizikidetzarako horma irudiak.
Anoetako hilerria

Bukatu da “Bizikidetzarako Horma
Irudiak” programaren bidez
Anoetako hilerrian margotu den
horma-irudia. Ikertze Kultura
Elkartearen egitasmoa da, eta
Eusko Jaurlaritzaren Elkarrekin
Bonoak programari eta Anoetako
Udalaren diru-laguntzei esker
gauzatu da. Prozesua Arantxa
Orbegozo artista tolosarrak eta
Nerea Linazasorok gidatu dute.

Jarduera artistiko baten bidez, herritarren artean
bizikidetza on baterako beharrezko gaitasunak
praktikan jartzea eta lantzea da xedea. Zentzu
horretan, irailean bi bilera ireki egin ziren udaletxean, eta Anoetako biztanle talde batek hilerriko horman zer margotu pentsatu eta adostu
zuen. Lehenik eta behin, errespetatu beharreko
irizpide orokorrak zehaztu ziren: erlijioarekin lotutako sinbolorik edo mezurik agertu behar ez
zuela, margolanak lasaitasuna, bakea, oreka edo
baretasuna adierazi behar zituela, koloreek oso
leunak eta argiak izan behar zutela…
Horren ondoren, printzipio horiek islatuko zituzten irudi egokiak irudikatu, bilatu eta aukeratu

ziren, muralaren lehen zirriborroa osatuz. Urrian,
horma-irudia margotzeari ekin zioten eta dagoeneko prest dago bertara gerturatu eta ikusi nahi
duten guztientzat.
Ikertze eta Anoetako Udalaren elkarlanari esker,
herrian margotu den hirugarren pareta da. Lehenengoa 2015ean margotu zen, San Juan kalean,
eta bigarrena, berriz, joan den urtean, ikastolarekin lankidetzan, kiroldegian.
Mila esker bertan parte hartu duzuen herritar
guztioi, eta ea herriko hormak elkarrekin apaintzen jarraitzen dugun!
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Joelle Ariel
Handji Sosse
-Familia, adina eta lan-egoera
26 urte ditut, eta senarrarekin (Bernardo) eta alabarekin (Fabiola, ia 2 urtekoa) bizi naiz Anoetan.
Orain langabezian nago, eta Ekimenen antolaketa
ikasten ari naiz.

- Nongoa zara eta zein da bertako hizkuntza?
Ginea Ekuatorialekoa naiz, Kombe herrikoa, hain
zuzen ere; hegoaldean dago, kostaldetik gertu.
Bertako hizkuntza ofizialak hiru dira: gaztelera,
frantsesa eta portugesa. Baina nire herrian hitz
egiten den eguneroko hizkuntza Kombe da.
2 urtetik 22 urtera Camerunen bizi izan naiz, aita
hangoa zelako, eta ni txikia nintzela familia osoa
hara joan ginen bizitzera, Kribi herrira.

- Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?
2015eko ekainean iritsi nintzen Anoetara, Valentzian hilabete batzuk egon ondoren. Ikastera
etorri nintzen.

-Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen?
Gogorrak, batez ere gizarte honetako indibidualismoagatik. Hemen bakoitza bere asuntoetan
dago, eta harreman gutxi ditu ondokoekin. Han,
nire kulturan, bakoitza bere etxean bizi da, baina
harreman gehiago dugu ingurukoekin, bata bestearen berri izaten dugu.

-Eta orain nola sentitzen zara?
Orain ohitu egin naiz eta erosoago nago, baina
gutxitan ateratzen naiz etxetik.
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-Zer da zure herritik
gehien botatzen duzuna faltan?
Familiarekin eta lagunekin egotea. Han
egunero daukagun jai
giroa ere faltan botatzen dut.

-Nolakoa zen han zure
egunerokotasuna?

Kribi

Unibertsitatera joan
nintzen enpresen administrazioa ikastera, eta
giza baliabideetan espezializatu nintzen, baina ez dut inoiz lan egin horretan. 2 urtez idazkari lanetan aritu nintzen obra
publikoen enpresa batean, eta haurra izan dudanetik utzi ditut alboratuta momentuz ikasketak
eta etxetik kanpoko lana.

-Bueltatu zara berriro inoiz zure herrira?
Inoiz han gelditzeko asmoa duzu?
Ez naiz berriro bueltatu. Gustatuko litzaidake bisitan joatea, baina ekonom iak ez du ematen. Eta
bizitzera bueltatzea ez dakit, agian bai, baina epe
luzera, orain hango egoera ez baita bat ere ona.

-Zeintzuk dira zure herrian ospatzen diren
jai bereziak?
Ni batanga etniakoa naiz, eta Munduko Lehen
Gerran gure etniako pertsonak Kongora, Kamerunera eta Ginea Ekuatorialeko hainbat tokitara
alde egin genuen, esklabotzatik ihesi. Ingelesek
eta frantsesek hartzen zituzten esklabo, eta alemaniarrek lagundu ziguten ihes egiten. Gerra
amaitu ondoren, gure herrietara bueltatu ginen
bi taldeetan, bat otsailaren 14an iritsi zen eta
bestea maiatzaren 9an. Eta bi egun horietan ospatzen ditugu festak, urteurrena ospatzeko.

-Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak: janaria, dantzak, musika etab?

Gure ohiko platera arraina da, saltsa desberdinekin. Arraina da gure plateren oinarria, han arrantzaleak gara eta.
Dantza tradizionala Mbaya da. Eta urtero ospatzen da Ozeanoko Herrien Festibala.

-Eta hemengo bizimoduaz eta kulturaz zer
da hemen gehien gustatzen zaizuna?
Nola kontserbatzen diren hemen tradizioak, euskaraz hitz egitea etab. Niri gustatuko litzaidake
ikastea, baina orain zaila daukat ordutegi aldetik.

-Zure zaletasunak.
Asko gustatzen zait irakurtzea, baina orain gutxitan egiten dut, haurraren zaintza dela eta.
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Maider Mendizabal, zilarrezko domina
Munduko Euskal Pilota Txapelketan
AKT: Zer moduz Bartzelonan jokatutako
munduko txapelketan?
Maider: Orokorrean, oso ondo. Lehenengo fasean, bi taldetan banatuta geunden eta, gure taldean, Frantzia, Uruguai, Kuba eta gu geunden.
Beste taldean, berriz, ordurarte munduko txapelduna izan zen Mexiko, Argentina, Txile eta Peru.
Batik bat lau selekzio gara indartsuenak, Mexiko,
Argentina, Frantzia eta gu. Baina gainontzekoek
ere oso maila ona izan dutela esan beharra dago.

Pasa den urrian, Bartzelonan Munduko
Euskal Pilota Txapelketa jokatu zen.
Bertan, Maider Mendizabal anoetarrak
parte hartu zuen, zehatzago esanda,
30 m-ko frontoian, paleta gomaz eta
bikoteka. Modalitate horretan, partidak
15 tantoko bi “jokotakoak” izaten dira eta,
berdinketa kasuan, 10 tantoko hirugarren
bat jokatzen da.
Txapelketa amaitzean, meritu handiz
lortutako zilarrezko dominarekin etxeratu
zen Maider, eta AKT-k egindako galdera
hauei erantzuteko tarte bat hartu du
gure herrikideak:

Lehen fase horretan, taldeko bigarren geratu ginen, Frantziaren atzetik, horien aurka oso partida
ona jokatu bagenuen ere, akats txiki batzuengatik
galdu baikenuen. Finalaurrekoan, beste taldean
lehenengo geratu zen Mexikoren aurka jokatu genuen. Partida ostiralean izan zen eta, ostegunetik
ostiralera bitartean, nire bikotekide Amaiak eta
biok 24 ordutako birus bat hartu genuen; horrenbestez, ez ginen oso gorpuzkera onean. Hala ere,
eta partida lasai hasi eta lehenengo jokoa galdu
arren, finalerako txartela lortu genuen bigarren
eta hirugarren jokoetan irabazi ondoren. Finalaurrekoa munduko txapeldun izan den bikote paregabe horri irabaztea oso pozgarria izan da guretzat, partida horretan energia asko galdu arren.
Hurrengo egunean, Frantziaren aurka jokatu genuen finala, finalaurrekoan Argentinari irabazi zion
bikotearen aurka. Aurreko eguneko nekeaz gain,
gu ez gaude ohituta partida goizez jokatzera, ordutegiak desberdinak baitira, eta ez genuen guk nahi
bezain final ona jokatu. Frantziarrak oso indartsu
hasi ziren hasiera-hasieratik, eta gu lekuz eta partidaz kanpo egonik, gailendu egin zitzaizkigun.
Beraz, finala galdu izanaren zapore garratzarekin
amaitu genuen txapelketa. Dena den, oso balorazio baikorra egin dezakegu bigarren postu
horrekin.
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AKT: Txapelketa lau urtez behin izaten da.
Aurretik seme bat zenuen eta, duela bi urte,
bikiak izan zenituen. Nolakoa izan da mundialerako prestakuntza?
Maider: Prestakuntza iazko abenduan egindako kontzentrazioarekin hasi genuen. Hasierako
kontaktua eta erabakiak hartuta, beste kontzentrazio batzuk egin genituen martxoan, maiatzean eta ekainean. Valentzian izan genituen eta,
beraz, etxetik ostiral goizean irten eta igande
gauean bueltatzen ginen. Entrenamenduak ostiral arratsaldetan, larunbat goizetan eta arratsaldetan eta igande goizetan egiten genituen, saio
fisikoa eta frontoia tartekatuz.
Ekainetik munduko txapelketara bitartean, astean
bi edo hiru entrenamendu egiten saiatu gara, baina modalitate horretan erabiltzen den pilotaren
ezaugarriak direla-eta, ez da batere erraza izan,
oso bestela jokatzen baita hemen edo Valentzian.
Ziur ez bagaude ere, tenperaturagatik edo hezetasunagatik izan daitekeela uste dugu.
Uztailean, abuztuan eta irailean, beste sei kontzentrazio izan genituen Valentzian, gure jokoaren maila hobetzeko.
Bestalde, korri egitera ateratzen naiz, eta hobekuntza pertsonalerako “me reto 100 dias” programako ariketek ere asko lagundu didate arinago
sentitzeko eta indarra hartzeko.
Hori guztia kontuan hartuta, nire senarrak umeekin egon behar izan du asteburu askotan eta
denbora luzez. Nire amak ere asko lagundu digu
eta, momentu asko gogorrak izan arren, ez dago
beste aukerarik. Nola edo ahala, moldatu gara.

AKT: Munduko euskal pilota-txapelketa da,
baina, euskaldunez gain, oso maila altuko
beste herrialde batzuek ere parte hartzen
dute, ezta?
Maider: Bai!!! Frantziako jokalariak Iparraldekoak
dira, eta oso onak. Bestalde, eta lehen esan dudan moduan, mexikarrek, argentinarrek eta ku-
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batarrek ere oso maila altua dute. Beste taldeak
apalagoak dira, baina munduko txapelketa batean ez dago partida errazik.
Norgehiagoka batzuk erraz irabazi ditugu, baina
ez aurkariak txarrak direlako, oso partida onak
egin ditugulako baizik. Ez gara asko kirol honetan aritzen garen emakumeak, baina maila altua
da.

AKT: Munduko txapelketa amaituta, zein
liga edo txapelketa jokatuko duzue orain?
Maider: Normalean, pala mazizarekin jokatzen
dugu, baina modalitate hori ez da ofiziala munduko txapelketetan. Beraz, txapelketa horretan
ez dugu berez gurea den modalitatean lehiatzeko aukerarik. Hala balitz, emaitzak oso bestelakoak izango lirateke; Iparraldekoen aurka jokatu
izan dugu eta, ohiturarik ez dutenez, guk maila
hobea dugu material horrekin.
Orain, emakume pilotarien txapelketa jokatzen
ari gara ezker horman eta pilota mazizarekin.
Txapelketa Gipuzkoan jokatzen da eta abenduan
amaituko da. Txapelketa horretan oso bikote orekatuak egiten ditugu kluben artean, txapelketa
berdindua eta ikusgarriagoa izan dadin.
Bestalde, Bizkaiko open bat jokatzen ari naiz eta,
bi aste barru, emakumeen master cup txapelketa
jokatuko dut lau terdian.
Bizkaian, paleta larruz jokatzeko saiakera egin
nahi dute eta, hurrengo asteetan, entrenamendu
-saio bat egingo dugu hemen, Anoetan. Lehen
ere ibili naiz modalitate horretan, eta askoz gutxiago moldatuko naiz; ea besteek zer itxura hartzen duten.
Urtarriletik aurrera euskal liga jokatuko da, ireki
bat eliteko txapelketan, “graund” txapelketa edo
federazioen arteko txapelketa; otsailean, emakumeen “master cup” binaka… Egia esan, txapelketa asko ditugu aurrean, eta partida bat edo
bi izango ditut asteburu bakoitzeko, jokamolde
desberdinetan.
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Kirol Taldeko berriak
Eguraldiak lagunduta, Anoeta - Azpiroz - Uitzi - Leitza
- Berastegi - Anoeta ibilbidea egin genuen, ondorio
larririk gabeko erorketaren bat eta guzti.
AKT-ren filosofian ez da kirola jomuga bakarra eta,
beraz, eguerdi amaieran giroa piztu genuen Anoetako tabernetan, jan eta edan gozoekin indarberrituz.

Urteroko usadioari jarraituz, irailaren 4. larunbatean goizeko 8:45etan elkartu ginen (beranduxeago ere bai baten bat!), plazan, Anoetako txirrinduzale guztiak, lagun-giroan goiz eder bat
igarotzeko asmoz.

Zer esanik ez, urtero legez, egun horretan pelotoia
osatzen dutenek egiten duten afariaz!! Gure sukaldari paregabeei esker, hurrengo erronken prestakuntzari bide ematen dion momentu hau bikaina
izaten da! Horren adierazle, argi ibili hurrengo asteetan izango den lehiaketa bereziarekin! Herritarren
artean sortzen den giroa ederra izaten da horrelakoetan eta, beraz, Anoetako Kirol Taldeak antolatzen dituen deialdietan parte hartzera animatzen
zaituztegu!
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xexili Eguna ate-joka
Azaroaren 22an, ostegunean,
Loatzo Musika Eskolak Xexili
Eguna ospatuko du. Musikarien egun hori zortzi herritan
antolatuko da: Altzon, Alegian,
Ibarran, Billabonan, Iruran, Zizurkilen, Adunan eta Anoetan.
Anoetan, 18:00etan hasiko da
festa, Musika Eskolako atarian.
Bertan, herriko musika-ikasle
guztiek hartuko dute parte: batetik, 4-7 urte bitartekoek, dantzan eta kantuan, aurretik landutako musika-tresnak erabiliz eta, bestetik, 8 urtetik gorakoek, ikasten ari diren musika-tresnekin
kaleak alaituz. Honako instrumentu hauek entzungo dira: biolina, saxofoia, tronpeta, eskusoinua, trikitia, zeharkako flauta, gitarra, perkusioa,
txistua, pianoa, klarinetea eta bonbardinoa.

Alkartasuna
MILAGROSA EGUNEKO OSPAKIZUNA
Urteroko ohiturari jarraituz, azaroaren 25ean
Milagrosa eguna ospatuko dugu Alkartasuna
Biltokikoek.
Urtero bezala, 12:30ean hasiko dute eguna, hildakoen aldeko mezarekin, eta Zuloaga Txiki jatetxera joango dira gero, ederki jatera eta dantza
egitera. Izena emateko epea zabalik da dagoeneko, azaroaren 21era arte. Bazkideek 25 € ordaindu beharko dituzte eta bazkide ez direnek,
berriz, 27 €.

Festari hasiera emateko,
ikasleek bi kantu eskainiko dituzte: Mahna-mahna
eta Zergaitik negar egin.
Horren ondoren, plazara
joango dira kalejiran, eta
hasierako kantuekin itxiko dute jaialdia. Amaieran, plazan, urtero bezala,
txokolate beroa egongo
da herriko artistak goxatzeko eta indarberritzeko, Ateaga Elkarteak prestaturik.
Ikasle guztien partaidetza bultzatzea da egun
horren helburu nagusia, herritarrek emaitzak
ikus ditzaten.
Beraz, animatu zaitezte!

Menu hau izango da aurtengo menua:
Hasierakoak:
- Solomo iberikoa
- Legatz-pastela
- Entsalada errusiarra
Ondoren:
- Arrain-salda
Bigarren platera:
- Bakailaoa piperrekin
- Legatza labean
- Entrekota plantxan
Postrea:
- Pantxineta izozkiarekin
(Edariak, kafea eta kopa barne)
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Aniztasunetik
Eraikiz
Hori dela eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatu duen eta InteRed gobernuz kanpoko erakundeak prestatu eta gidatu duen programa batean
parte hartzen ari gara Anoetako Herri Ikastolako
DBH4ko ikasleekin: “Aniztasunetik Eraikiz” programan, hain zuzen ere.
Gure gazteek, beren tutoreen gidaritzapean eta
proposamen hau lantzeko prestatu den materialaren laguntzarekin, hainbat saio egin dituzte.

Aurten 70 urte bete ditu Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsalak, pertsona
guztien berdintasuna goraipatzen
duen aldarrikapena. Mundu moderno
honetan, hainbat hobekuntza lortu dira
pertsona guztien berdintasunaren alde,
esparru guztietan: legerian, gizartean eta
ekonomian.

Batetik, giza eskubideak, aniztasuna eta diskriminazioa zer diren landu dute eta, era berean, giza
eskubideen urraketaz jabetu dira, gure herrian
gertatzen diren diskriminazio-egoeren inguruan hausnartu eta urraketak sentitzeaz gain.
Horretarako, pertsona batzuen (emakume izate
hutsagatik diskriminatuta sentitu direnak, etorkinak, ijitoak, ezgaitasunen bat dutenak, LGTBiQ+
taldekoak eta abar) testigantzak jaso ditugu, horietako batzuk bideoen bitartez eta beste batzuk,
berriz, aurrez aurre: German Urteaga eta Isabel
Jiménez. Bestetik, diskriminazioari aurre egiteko
konpromisoa sinatu eta hura aurrera eramateko
bideoak sortu ditugu.

Hala ere, badira pertsonen duintasunaren
kontrako jarrerak, baita gure lurraldean
ere. Horrela gertatzen da pertsona
bat bere jatorri, etnia, kultura, erlijio,
genero-identitate edo sexu-orientazio,
ideologia, hizkuntza edo gaitasun
fisikoagatik diskriminatzen dugunean.

Orain, sortutako bideo horietatik hiru hautatu,
programaren harira antolatu den lehiaketara
aurkeztu eta abenduaren hasieran egingo den
sari-banaketarako ekitaldian parte hartzea falta
zaigu. Aniztasunaren kudeaketa positiboan eta
diskriminaziorik ezan oinarritutako gizartea eraikitzen jarraitzeko beste urrats bat izan dadila!
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Haur txokoa:
matrikulazio berriak
Haur txikiek (0 urtetik HH3ra arte)
arratsaldea goxo-goxo pasatzeko
aukera bikaina, jolasean, beste umeekin
harremanduz.
Lokalaren ordutegia:
• Astelehenetik ostiralera 16:30etik 20:00etara
• Asteburuetan 10:00etatik arratsaldeko 20:00etara.
• Oporraldietan (Gabonak, Pazko Astea eta jai egunak) egunero ahal izango da lokala erabili goizeko 10:00etatik arratsaldeko 20:00etara.

Prezioa: 60 €ko kuota umeko (giltza barne)
Matrikula berriak: Azaroaren 30era arte, udaletxean,
liburutegian edo e-mailez: kultura@anoeta.eus

Indarkeria
matxistaren
aurkako plaka
herriko sarreran
Indarkeria matxistaren gaia urte osoan zehar landu
dugu udalean hainbat eratan, eta jarduera hauek burutu ditugu horrekin lotuta: hezkidetza saioak Ikastolako
ikasleekin, herriko festetan indarkeria matxistari aurre
egiteko protokoloa, Volar dokumentalaren proiekzioa
martxoan eta Irantzu Varela kazetari feministaren hitzaldia azaroan, besteak beste.
Bestalde, maiatzaren 28ko ohiko bilkuran, udalbatzak
parekidetasun arloko 2018-19ko plangintza onartu
zuen, eta, horren baitan, plaka bat jartzea herriko sarreran, Anoeta herriak indarkeria matxistaren aurka
dagoela adierazteko.  Izan ere, azaroaren 14tik aurrera
hortxe dago jada.
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laburrean
Urtero, eginiko grabaketen laburpen bideoa
egin izan dugu, eta proiekzio irekia. Baina aurten bereziki, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
urtero antolatzen duen  Ondarearen Europako
Jardunaldien gaia aurten emakumeen emaria
zela ikusirik, elkarrizketatutako emakume horiek
kontatutako hainbat pasarterekin dokumentala
osatu genuen, eta proiekzioa egin genuen Mikelasagasti auditorioan azaroaren 5ean.

ANOETAKO ADINEKO
EMAKUMEEN
TESTIGANTZAK
DOKUMENTALA
2015ean hasi zen Udala adineko anoetarren testigantzak biltzen, ondare immaterial hori jaso
eta zabaltzeko helburuarekin, herriko historiaren
zertzelada interesgarriak baitira.

Lan handia eta dotorea egin dute Ane Urkolak
eta Nekane Peñagarikanok dokumentalaren elkarrizketak, grabaketak eta edizioa egiten. Hortaz gure eskerrik beroneak biei eta, nola ez, dokumentalean parte hartu duten 13 emakumeei:
Ixabel Berasategi Ormazabal, Paula Iturralde Ormaetxea, Gregori Agirrezabala Iturbe, Mª Teresa
Ugartemendia Urruzola, Victoria Goenaga Uria,
Francisca Davila Arias, Pakita Garmendia Garmendia, Elena Lope Argote, Paula de Rojas Tabares, Juani Zinkunegi Labaien, Pilar Gorostegi
Ayestaran, Maria Kortajarena Urkola eta Esther
Zelaia Zugasti.

RAKETISTAK
Raketisten gaineko ikerketa burutzen ari da duela 4 urtetik hona Raketistak Lehen eta Orain Oiartzungo Elkartea. Raketistak 1917-1980 urte bitartean frontoietan jokatu zuten emakume pilotari
profesionalak izan ziren (larruzko pilota eta raketarekin). Ehunka emakume izan ziren, asko euskal
herritarrak. EAE eta Nafarroa kontutan hartuta, 43
udalerritan raketistak izan zirela uste dugu, tartean Anoetan. Horren harira, erakusketa, dokumentala, partidua eta Maider Mendizabali omenaldia antolatu genuen Anoetan iazko abenduan.
Azaroaren 28an Hernaniko Oronan jardunaldi berezia antolatu dute. Honela, gizarteari oro
ohar, udalerri bakoitzeko ordezkariak bilduz eta
argazkia atereaz, raketak izan zuen dimentsioa

jarri nahi da agerian. Anoetako udalerritik ordezkari pare bat joango dira jardunaldi horretara,
gutxietsita eta aitorpenik izan ez duten emakume aurrekari hauek izan zuten pisua eta indarra
azaleratzeaz gain, emakume pilotari profesional
hauei dagokien aitortza egitera.
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BASAGAIN
Urtero bezala, Basagaingo indusketa lanak egitera etorri ziren boluntario batzuk Aranzadi Zientzia Elkartearen bidez irailaren 3tik 22ra. Inguruko ikastetxeetako ikasleen ohiko bisitez gain,
irailaren 15ean bisita gidatua irekia antolatu
zuen Udalak, eta 25 lagun inguru azaldu ziren
Xabier Peñalver indusketa lanetako zuzendariaren azalpenak entzutera.

ESTALPEA

Herrian estalpea behar dugun ala ez ( eta behar
izatekotan, nolakoa, zertarako eta non) hausnartzeko prozesu parte-hartzailea jarri du martxan
Udalak. Urriaren 27an izan zen lehen bilera eta
azaroaren 14an bigarrena. Prozesua on line ere
jarraitu daiteke udalaren web orriaren bidez:
www.anoeta.eus

BANKUAK
Bi banku jarri ditu udalak Isasti kalean, eta bidegorri ondoan. Jendeak horrelakoak eskatzen
zituen, eta hortxe daude jada, erabilgarri, herritarren atsedenerako.
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inkesta

EUSKARALDIA
gizarte ariketa erraldoia izango
dugu Euskaraldia. azaroaren
23tik abenduaren 3ra bitartean,
11 egunez, hizkuntza ohiturak
astintzea eta euskararen aldeko
ahalegina egitea eskatuko
digu, konpromisoa hartuko
dugun herritarroi bederen.
Egun horietan, ahobiziz eta
bElarriprEstez beteko da Euskal
herria, eta baita anoeta ere.
Kalera atera gara jakin-minez.
herritarrek Euskaraldiaz zer
dakiten eta parte hartuko ote
duten jakin nahi dugu.

Azucena Ortiz Sanchez, 45 urte
1. Bai, ongi ulertu badut, 11 egunez euskaraz
erlazionatzeko ariketa bat da.
2. Bai . belarriprest. Euskara ikasten ari naizelako eta hitz egitea ondo datorkidalako.
3. Niri oso ongi etortzen zait ariketa hau euskaraz gehiago mintzatzeko, eta agian hemendik aurrera jende gehiagorekin hitz
egiteko aukera izango dut. gainera pentsatzen dut niri bezala beste pertsonei
berdina gertatuko zaiela.

1. Euskaraldia zer den ba al dakizu?
2. Parte hartzeko asmoa al duzu?
Ze rol jokatzen?
3. Zer aldaketa ekarriko dizu (du)
Euskaraldiak?

Angel Hernandez García,
76 urte, jubilatua
1. Ez, ez dut ezer entzun horri buruz, ez dakit zer den.
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Ander Etxeberria Atxega, 33 urte, mekanikoa
1. Bai, euskaraz hitz egiteko dakigunok konprometitzen garela euskaraz egitera kanpainak dirauen bitartean, eta ulertzen dutenek
euskaraz entzuteko nahia azaltzen dutela.
2.

Bai, Ahobizi.

3.

Aldaketa gutxi, ni normalean egunerokotasunean euskaraz aritzen naiz eta.

Souad el Mossaui, 38 urte, etxeko langilea
1. Zerbait entzun dut, ahoarena eta belarriarena, baina ez dakit ziur
zer den (azaldu egin diogu).
2. Ez du oraindik euskara ulertzen eta ezingo dut parte hartu, baina
ikasteko gogoa daukat. Hizkuntzak ikastea gustatzen zait.
3. Nik uste dut Euskaraldiak jendea animatuko duela dakien apur
hori erabiltzen eta, erabiltzearen poderioz, ziurtasun handiagoa
hartuko duela. Eta euskaldunak ohituko dira gutxixeago dakitenekin ere euskaraz hitz egiten.

Maite Irurtia Oricain, 58 urte, farmazeutikoa
1. Bai, euskara sustatzeko kanpaina, batzuk euskaraz hitz egiteko
prest eta beste batzuk euskaraz entzuteko prest gaudela adierazteko.
2.

Bai, belarriprest izango naiz.

3.

Arreta handiagoa jarri beharko dut!

Joxe Mª Zubeldia Arandia, 65 urte, jubilatua
1.

Bai, Ahobizi eta Belarriprest.

2.

Bai, Ahobizi.

3.

Aldaketa gutxi, ni normalean egunerokotasunean euskaraz aritzen naiz eta.
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anoetako udal liburutegia
LIBURU BERRIAK

EKINTZAK

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

I puin-kontaketak
asko atsegin dituzte gure erabiltzaile
gazteenek eta laster
hasiko dira ondo pasatzeko ipuin-kontaketak.

Liburu gehiago ditugu ingelesez:

ERABILERA

Pinterest sare sozialean informazio gehiago:
https://www.pinterest.es/anoetaliburuteg/english-books/
Haur eta gazteen sailean liburu berriak aurkituko
dituzue.
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/2018-haur-eta-gazte/

Liburutegian elkarbizitza errazteko
asmoarekin, “Udal
Liburutegia erabiltzeko arauak” dokumentua prestatu du
Kultura Batzordeak.
Dokumentua guzt i e n e s k u ra d a g o
sarrerako erakusmahaian.
Eta gogoratu liburutegi fisikoa itxita dagoenean, liburutegi
birtuala edo digitala
erabiltzeko auke ra izango duzuela:
www.eliburutegia.
eus… Eta dagoeneko pelikulak ikusteko
aukera ere eskaintzen dugu!
Argibide gehiago liburutegian, gure Twitter eta
Facebook orrietan eta eLiburutegian.
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Eta helduen sailean, liburu berri eta interesgarriak
daude. Komikiak gogoko dituztenentzat: Zubigileak, Alfonso Zapicorena, eta Black is Beltza, Fermin
Muguruza, Harkaitz Cano eta Dr. Aldereterena.
Emakumearen eta generoaren gaia lantzeko eta
haren inguruan hausnartzeko izenburuak ere
baditugu, horien artean: Etsaiak, lagunak, ezkongaiak, maitaleak, senar-emazteak, Alice Munrorena; Microfísica sexista del poder: el caso Alcàsser y la
reconstrucción del terror sexual, Nerea Barjolarena.
Euskarazko nobedadeak :
o Sekula kontatu behar ez nizkizun gauzak, Iban
Zaldua
o Bihotz handiegia, Eider Rodriguez
o Tximeletak bizkarrean, Ugaitz Agirre
Gaztelaniazko nobedadeak:
o La isla de las últimas voces, Mikel Santiago
o Baby-led weaning: 70 recetas para que tu hijo
coma solo, Begoña Prats
o Canción de sangre y oro, Jorge Molist
Liburutegiak Pinterest sare sozialerako prestatu
dituen arbeletan informazio gehiago aurkituko
duzue 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/2018-helduen-liburuak/uztaila-iraila/

Lasarbe kalea 1,
20270 Anoeta
liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897
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