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Anoetako
Emakume taldea
Kaixo!
Anoetako Emakume Taldea gara, apiriletik elkartzen den taldea. Festetan ere argi utzi genuen
ez genuela eraso sexistarik onartuko. Ikasturtea
hasi da, eta gu ere hasi gara berriz biltzen; horren
adibide dugu, esaterako, aurreko larunbatean
antolatu genuen iluntze feminista.
Guk argi dugu zein den gure bide-orria, Anoetako eta Euskal Herriko emakumeok jasaten ditugun zapalkuntza guztiak plazaratzea, alegia.
Baita helburua ere: emakume guztiak libre eta
aske bizitzea.
Ez dugu uko egingo, hedabide nagusiek eta horien inguruko negozio nazkagarriek ez dute alferrik lan egiten. Egunero esaten digute gizonak
eta emakumeak berdintasun-egoeran bizi garela. Baina ez gaituzte engainatuko: aluarekin
jaio ginelako izendatu gaituzte emakume, eta,
horrexegatik, zapaldu egiten gaituzten jokabideak jasan behar izaten ditugu: begiradak, gauez
bakarrik ibili ahal ez izatea, objektutzat hartzen
gaituen publizitate sexista, gure bizitza beste
pertsona baten arabera antolatu behar izatea (gi-

Kirol taldea

zonen arabera, noski), edo gure bizitzako denborarik handiena besteen zaintzara bideratu behar
izatea. Eta guztietan larriena: erailketak. HIL egiten gaituzte emakume izateagatik. Horregatik, azaroaren 25eko mobilizazioetan parte
hartzera dei egiten dizuegu.
Horri aurre egiteko bidea da feminismoa. Arestian aipatutako hedabideak ere arduratu dira
feminismoaren esanahia zikintzeaz. Emakumeen
eta gizonen arteko benetako parekidetasuna lortzea da feminismoaren helburua. Feminismoak
gure barrenean sorrarazten dizkiguten kateetatik askatzen gaitu, eta ez emakumeak soilik, baita
gizonak ere. Bidea gurekin egin nahi?
Gora borroka feminista!
Gora emakume borrokalariak eta askeak!
Urtero bezala, iraileko hirugarren larunbatean Erniora joateko deialdia egin genuen, baina aurtengoan ez dugu eguraldiaren laguntzarik izan, eta
bi neska ausart besterik animatu ez zirenez (aupa
zuek bikote!), irteera bertan behera geratu zen.
Urriaren 1ean ere zeruan hodeiak eta euri pixka
bat izan genituen goizean, baina plazan 17 txirrindulari elkartu eta kostako itzulia egin genuen giro
ezin hobean. Egun bikaina pasatzeko aukera izan
genuen, kotxean laguntza eraman zutenei eta hamaiketako eta afari ederrak prestatu zizkigutenei
esker.
Kirol Taldearen neguko agendan ere baditugu denontzako deialdi irekiak. Horrenbestez, horiek jakinarazi bezain laster, gurekin egun batzuk igarotzera eta kirolaz gozatzera animatzen zaituztegu!
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Ez gaituzte engainatuko!
Errebalidak ez
aplikatzeko modu
bakarra horiek
indargabetzea da!
Azaroaren 24an
ikasleen greba!

Urriaren 26ko greba,
kolpe gogorra Rajoyren
gobernuarentzat
Ikasle Sindikatuak errebalida frankisten aurka
deitutako urriaren 26ko greba sekulako kolpea
izan zen Rajoyren gobernuarentzat. Milioika ikaslek ikasgelak hustu eta manifestazio jendetsuekin bete genituen kaleak: 15.000 Bilbon, 5.000
baino gehiago Donostian, milaka Gasteizen eta
Iruñean, 50.000 Bartzelonan, 20.000 baino gehia-
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go Galizian, 60.000 baino gehiago Madrilen…
Garbi utzi dugu badugula indarra gure helburuak lortzeko.

Indargabetu al dituzte
errebalidak?
Ez zaitzatela engainatu!
Errebalidek bere
horretan jarraitzen dute!
Grebaren hurrengo egunean, borroka geldiarazteko gezurrez eta nahasmenez betetako kanpaina abiarazi zuten PPk −PSOEko parlamentarien
laguntza lotsagarriarekin− eta komunikabideek.
Inbestidura-ekitaldian, errebalidek “Hezkuntza
Itun Nazionala lortu bitartean eraginik izango ez
zutela” esan zuen Rajoy jaunak. Bagenekien aurten ez zutela eragin akademikorik izango! Hala
zioen Ministroen Kontseiluak onartutako dekretuak, eta horren aurka egin genuen greba! Adierazpen horiek oinarritzat hartuta, komunikabide
askok errebalidak atzera bota edo indargabetu
egin direla saldu nahi izan digute, baina hori
erabat faltsua da! Norbaitek libratu garela pentsatzen badu, oso oker dago: Méndez de Vigo jarduneko Hezkuntza-ministroak publikoki esan du
EZ DUTELA ERREBALIDAK KENTZEKO ASMORIK,
EZTA LOMCE KENTZEKO ERE. Eta, gero, hezkuntza-itunez hitz egiten dute, batere lotsarik gabe.
Ez digute adarrik joko!
Euskal Herrian ohituta gaude EAJrekin mota horretako itxurakeriak eta gezurrak entzutera, ho-
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rien helburua murrizketak aplikatzen jarraitzea
baita. Ez kezkatzeko, hemen LOMCE eta errebalidak aplikatuko ez direla esaten digute, baina gezurra da. Ez gaituzte engainatuko horien izenak
aldatze hutsarekin, horiei “Heziberri” eta “ebaluazio norbanakotuak” deituta. Badakigu gauza
bera direla! Errebalidak ez aplikatzeko modu bakarra horiek berehala indargabetzea da!

Azaroaren 24an ikasleen
greba orokorra!
Errebalidak berehala
indargabetu ditzatela!
Rajoyren gezurrek Gobernuaren ahultasun ikaragarria eta mobilizazioari dion beldurra erakusten dute. Berriro kolpatu behar dugu, gure
indar osoarekin! Hori dela-eta, azaroaren 24an
IKASLEEN GREBA OROKORRERA DEI EGITEN
DIZUEGU! IKASGELAK HUSTU ETA KALEAK GURE
BORROKAREKIN BETE BEHAR DITUGU BERRIZ
ERE!
Era berean, azaroaren 24an borrokara batzeko eta elkarrekin greba eta mobilizazioa Hego
Euskal Herri osora zabaltzeko deia egiten diegu
Ikasle Abertzaleei. EHIGE gurasoen elkarteari ere
deia egin nahi diogu, gurekin borroka egitera
irten daitezen. Bestalde, ELA, LAB, CCOO, UGT
eta STEILAS irakasleen sindikatuei ere dei egiten
diegu, azaroaren 24an, irakasleak ere hezkuntza
-komunitate osoaren grebara batu daitezen. Gobernu hau guztiz ahula eta zilegitasunik gabea
da. Badugu garaipena eskuratzeko indarra!
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Jose Ramon
Egibar Brigante
Diana Carolina
Velasco Alvarez
Familia, adina, jatorria eta lan egoera.
J.R: Ezkonduta gaude eta 3 urteko semea dugu,
Iker Ignacio (han Venezuelan ohitura da bi izen
izatea). 46 urte ditut eta diseinatzaile grafikoa
naiz, baina orain langabezian nago.
D: Nik 30 urte egingo ditut abenduan eta ni ere
langabezian nago.

Nongoak zarete? Zein hizkuntza erabiltzen
duzue zuen herrian?

Biok gara Caracasekoak (Venezuelako hiriburua).
Han gaztelaniaz hitz egiten da nagusiki, baina
Venezuelako zonalde batzuetan indigenek beren
hizkuntza propioak dauzkate: guajiro, wayuu…

Noiz etorri zineten Anoetara eta zergatik?
J.R: 2014ko uztailean etorri ginen. Urtebete Tolosan bizi ondoren (han familia daukagu-eta), hona
etorri ginen. Venezuelan biok geneukan lana, baina
dena oso garesti zegoen, alokairua, jakiak…. Nire
gurasoen etxean bizi ginen, eta ez genuen ikusten

berriak berri 62

geure kabuz bizitzeko modua. Bestalde, segurtasun eza handia dago han kalean, egunero hildakoak edo zaurituak izaten dira lapurketengatik, jendea beldurrez bizi da, eta ez da ausartzen eraztunak
edo horrelako gauzak kalera eramaten, han erraz
hiltzen baitzaituzte horrelakoak lapurtzeagatik.

Nola gogoratzen dituzue zuen lehen egunak
hemen, Anoetan?
Tristura handiko egunak izan ziren, eta urduritasuna eta ziurgabetasuna izan ziren nagusi.

Zer da zuen herritik gehien botatzen duzuena faltan?
Hango klima, tenperatura epelak…. Han urte
guztian zehar joan zaitezke hondartzara, tenperatura apenas aldatzen da. Han, garai batean
lehortea eta bestean euria izaten da, baina tenperaturak beti antzekoak izaten dira.

Nolakoa zen han zuen egunerokotasuna?
J.R: Nik diseinu grafikoan lan egiten nuen (letreroak, egutegiak, kartelak eta horrelakoak egiten),
autonomo gisa, eta egunero lan egiten nuen,
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ez zegoen atseden egunik. Horrez gain, abesbatza batean kantatzen nuen, 6 urtez antzerki
talde batean aritu nintzen, igandeetan gitarra
jotzen nuen elizan, gitarrako klaseak ere ematen
nituen… Hemen ere igandero jotzen dut gitarra Tolosako sakramentinoetan, gaztelaniazko
mezan, Tolosako Hodeiertz taldean eta Ibarrako
abesbatza batean ere abesten dut…
D: Ni informatika irakaslea nintzen, eta Lehen
Hezkuntzan lan egiten nuen. Goizeko 05:00etan
jaiki behar nuen lanera 08:00etan iristeko, han
asko kostatzen baita toki batetik bestera mugitzea, batetik trafiko handia dagoelako, eta bestetik garraio publikoen ordutegiak oso aldakorrak
direlako, ez dakizu noiz iritsiko den zure autobusa, ez dago ordutegi finkorik...

Joaten al zarete hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzue?
J.R: Ni 2 aldiz bueltatu naiz, baina gure bizitza hemen dago, ez dugu hara bueltatzeko asmorik. Gure
semearentzat etorkizun hobea dago hemen han
baino.

Caracas, Venezuelako hiriburua.
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Joropo, Venezuelako dantza tipikoa.

Zein dira zuen herrialdeko gauza tipikoak?
Zein festa ospatzen dituzue?
Musika aldetik adibidez joropo eta gaita daukagu. Joropo Venezuelako “Llano”ko musika
da, eta musika tresna hauekin jotzen da:
marakak, arpa eta cuatro (sokako tresna). Joropo ere hango dantza folklorikoa da.
Gaita Gabonetako musika da, Gabonen aurretik dendariek jartzen dute jendea opariak
erostera animatzeko, Gabonetako giroa suspertzeko. Eta musika tresna hauekin egiten da: tambora,
furruco (perkusioa) eta cuatro.
Janariei dagokienez, hango ohiko platera pabellón
da, urte osoan jaten dena: haragia, babarrun beltzak (han caraotas), arroza eta platano heldu fri-

Hallaca
Gabonetako
plater tipikoa.

jitua (han tajada). Gabonetako plater tipikoak:
hallaca (artirinarekin eginiko enpanada betea).
Oliba, barazki edota haragiarekin bete daiteke.
Dena platano-hostoan bildu eta uretan jartzen
da 20 minutuz egosten.
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Arepa ere jaki tipikoa da. Han ogiaren ordez arepa jaten da; talo baten antzekoa da, baina potoloagoa; bete gabe jan daiteke edo betea (urdaiazpikoarekin eta gaztarekin, adibidez). Han,
gosaltzeko, asko jaten dira arepak, normalean
gauza gaziak gosaltzen baitira, ez gozoak.
Eta oso edari tipikoa da chicha (ikus errezeta kontrazalean).
Bestalde, tradizioei dagokienez, han amaren
eguna maiatzeko bigarren igandean ospatzen
da, eta aitaren eguna ekaineko hirugarren igandean.
Hango Ama Birgina nagusia Coromotoko Ama
da.
Eta festak, ba hemen bezala, Ihauteriak ospatzen
ditugu, Gabonak, Aste Santua, herri bakoitzak
bere herriko jaiak izaten ditu… Zerbait berezia aipatzeagatik, han urtarrila eta
otsaila bitartean La paradura
del Niño ospatzen da: herriko etxe batean Jesus haurraren figura ezkutatzen
dute, eta herriko jendea
kantujiran ateratzen da
haurraren bila.

Zer da hemen gehien gustatzen zaizuena?
J.R: Arauei errespetoa (adibidez Venezuelan semaforoak ez dira errespetatzen…), kaleko segurtasuna (lasai joan zaitezke kaletik) eta kaleko garbiketa (festetan asko nabaritzen da hau; hemen
berehala garbitzen dira kaleak festak amaitu ondoren; han astebete pasa daiteke, eta oraindik
txukundu gabe).
D: Kultur identitatearen babesa, tradizioak nola
zaintzen diren, herriaren izaerari nola eusten
zaion.

Zuen zaletasun bat.
J.R: Musika: gitarra, abestea...
D: Kakorratza. Duela
gutxi deskubritu dut
eta asko gustatzen zait.

Zer dakizue Euskal
Herriko kulturari
buruz?
Aurreskua, txistu eta
atabala, buruhandi
eta erraldoien festa, Euskal Jaia, danborrada, Tolosako eskopeteroak,
San Joan Eguneko suak…. Gauza
asko.
J.R: Bereziki aipatu nahi
nuke ez genuela Olentzero
ezagutzen. Nire aita azpeitiarra da, baina bera
hemen bizi zenean Olentzero ez zen ospatzen.

Furruco, Venezuelako
musika tresna tipikoa.
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Euskal Jaia

Anoetako Euskal Jai Batzordea
Igaro da aurtengo Euskal Jaia ere, eta azken urteetan bezala, eguraldi bikaina eta jai-giro paregabea izan ditugu. Anoetako Euskal Jai Batzordetik eskerrak eman nahi dizkizuegu, modu batean
edo bestean, festan parte hartu duzuen guztioi:
lanean aritu zinetenoi nahiz jaiaz gozatzera hurbildu zinetenoi. Bestalde, eskerrak eman nahi
dizkiegu herriko dendei eta tabernei, bazkarirako txartelak saltzeko egindako lanagatik, baita,
mimo handiz, urtero lokalak horren polit apaintzeagatik ere. Gure eskerrik beroena, bereziki,
Iraola eta Kuku Lore dendei eta Arkupe Tabernari.
Aurtengoan, sendabelarrak eta mitologia izan
ditugu nagusi. Oso berezia izan zen, bezperan,
urriaren 8an, egindako Mariren jaitsiera. Asko
jaitsi ginen jentilez eta sorginez jantzita, baita
ikustera gerturatutakoak ere. Izugarria da plaza
horren beteta ikustea! Eta, nola ez, zorionak Anitz
Dantza Taldeari, eskainitako emanaldiagatik!
Zer esan azokari buruz? Gero eta gehiago zarete
poltsa hartu eta erosketak egitera hurbiltzen za-

retenak. Erosleek ematen diozue bizitza azokari,
inolako zalantzarik gabe! Azokari dagokionez,
aipamen berezia egin nahi diegu Ataungo Jentil
Baratza elkartekoei, horiek eskaini zuten emanaldiagatik eta, eskuzabaltasun osoz, bezperako
jaitsierarako jentil-jantziak uzteagatik. Baita Sara
Letamendiari ere, goiz osoan zehar sendabelarren inguruko tailerra eskaintzeagatik.
Urtez urte, 200 lagun inguru elkartzen gara frontoiko bazkarian, eta hori ere ezinezkoa izango
litzateke zuen guztion lanagatik izango ez balitz.
Bazkalostean ere sekulako giroa sortu zen musikarekin eta kantuekin! Ezin aipatu gabe utzi
Anoetako Talogileak ere, Euskal Jaiko iluntzean
tripa goxo-goxo betetzeko aukera eskaintzeagatik.
Baina dagoeneko igaro da bederatzigarren Euskal Jaia eta, hurrengo urtean, hamargarrena ospatuko dugu. Urteurren berezia izango da, eta
denon esku dago ahalik eta ederrena izatea! Beraz, gehitu lantaldera!
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Loatzo Musika Eskolaren
2016-2017 ikasturte hasiera

Irailaren 7an, musika-eskolaren ikasturte berriari
hasiera eman genion. Urtero
bezala, hainbat musika
-tresnatan izena eman dute
ikasleek, eta gaztetxoenek
ere beren hastapenak egin nahi
izan dituzte musikaren munduan,
musika-tailerraren bitartez.
Musika-tresnei dagokionez, Anoeta nahiko hornituta dagoela esan genezake, gitarra, txistua,
klarinetea, tronpeta, bonbardinoa, pianoa, perkusioa, trikitia, biolina, dultzaina, saxofoia eta zeharkako flauta ikasten duten ikasleak baitaude.
Aurten, ikasle horietako askok musika-eskolako hainbat taldetan parte hartuko dute Loatzo
Musika Eskolaren antolakuntzari esker. Batzuek
urteak daramatzate talde horietan parte hartzen eta, beste batzuek, berriz, Musika Hizkuntza
amaitu ostean lehenengoz joko dute musika-eskolaren bandan; bertan, ganbara-musika jorratu
ahal izango, besteak beste.
Anoetak badu ezaugarri bereizgarri bat, Donostiako Kontserbatorio Profesionalera bidera-

tzen baititu ikasleak. Aurten ere eginkizun horretarako prestatzen ari da
pianoa ikasten ari den ikasle bat.
Musika-eskolako gazteenak Musika
Tailerrean aritzen dira. Horiek jolas,
dantza eta kantu bidez gerturatzen dira
musikara. Aurten 15 ikasle daude bertan.
Ez dira aspertuko, ez, Iratirekin, irakaslearekin.
Dagoeneko ikasturte honetako lehen erronka
handiari aurre egiteko prestatzen ari da musika-eskola. Azaroaren 22an Xexili eguna ospatuko da, musikarien eguna, alegia. Egun horretan
(azaroak 22, asteartea), Loatzo Musika Eskolako
Anoetako ikasle guztiek musika-emanaldi bat
eskainiko digute Mikelasagazti auditorioan,
17:45ean.
Talde ugari osatuko dira ikasleek ganorazko
kontzertua eskaini ahal izan dezaten. Emanaldiarekin amaitzeko, ikasle guztiek, baita txikienek
ere, aurtengo Xexili egunerako prestatzen ari
diren bi sorpresa eskainiko dizkigute. Gero, festa
herrian barrena zabalduko da, kalejira antolatuko baita herriko enparantzaraino, festa han amaitzeko asmoz.
GONBIDATUTA ZAUDETE!
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laburrean
Bisita gidatua
Basagainera
Anoetako Udalak eta Nordic Walking Irteerak Elkarteak elkarlanean bisita gidatua antolatu zuten Basagainera irailaren 25ean, Aranzadi Zientzia Elkarteak garai horretan indusketa lanak
burutzen ari zela aprobetxatuz. 50 lagun inguruk
hartu zuten parte, eta arreta handiz entzun zituzten indusketetako arduraduna den Xabier Peñalverren azalpen interesgarriak. Partaide asko ez
ziren anoetarrak eta ez zuten Anoetako Burdin
Aroko herrixkaren berri; hartara, aukera polita
izan zuten bertatik bertara ezagutzeko, eta herrixkaren garrantziaz jabetzeko.

Jubilatuen taberna
momentuz itxita

Jubilatuen taberna kudeatzeko pleguak udara
aurretik atera ziren, eta inor ez zen aurkeztu. Beraz, momentuz taberna itxita dago, baina lokala
jubilatuek erabiltzen jarraitzen dute. Orain, prozedura negoziatu bidez ari da Udala gaia bideratzen, lehenbailehen martxan jartzeko berriro.

Haur txokoan ikasturte
berria hasi da!
Laster negua etorriko zaigu, eta 0-5 urte
bitarteko haurrek primerako aukera dute ondo
pasatzeko Haur Txokoan, jostailuekin gozatuz
eta beste haurrekin harremanduz, epel-epelean.
Ikasturte berri honetan 11 ume daude
apuntatuta.
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Ekuatore Gineako
ipuinak eta jokoak
liburutegian
Urriaren 27an Ekuatore Gineako ipuin kontaketa
egon zen liburutegian, Estrella Ndong eta Idoia
Sanchez kontalarien eskutik. Saio dinamiko eta
partehartzaile honen bidez Anoetako familiek
Ekuatore Gineako ipuinak, jokoak eta hizkuntza
–fangeran- ezagutzeko aukera aparta izan zuten.

Euskal mitologiari
buruzko ipuin kontaketa
Euskal Jaiaren gaia aurten sendabelarrak eta euskal mitologia izanik, horren harira ipuin kontaketa egin zen haurrentzat liburutegian, irailaren
27an, Kontukantoi taldearekin, eta ederki gozatu
zuten haurrek zein gurasoek!

Ipuin kontaketa
interaktiboak ingelesez
Oihana Etxenikek eta Jone Doktoriarenak martxan jarri zuten uztailean egitasmo berezi eta
dibertigarri bat: ipuin kontaketa interaktiboak ingelesez eta euskaraz. Helburua: ondo pasatzeaz
gain, umeek ingelesa lantzea entzule hutsak izan
gabe, eta, antzerkia eginez, modu aktibo eta dinamiko batean parte hartzea. Horregatik, saio
bakoitzean partaide kopuruak mugatua izan
behar du, 6 ume gehienez.
Udako harrera ona ikusirik, martxan jarri zuten
berriro urriaren erdialdean, eta larunbatero ari
dira azaro bukaera arte. Urriaren 29an saio berezia egin zuten Halloween egunaren harira, argazkian ikus daitekeen bezala.
Momentuz 6 haurrek hartu dute parte liburutegian izaten diren saio hauetan, eta izen-emateak
astero jasotzen ditugu udaletxean, liburutegian
edo e-mailez: tsoto@anoeta.eus
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laburrean
Azaroak 25:
Emakumeenganako
Indarkeriaren
Aurkako Eguna
Solasaldia Josebe Iturriozekin indarkeria
matxistari buruz:
azaroaren 23an, asteazkena, 15:00-17:00
liburutegian
Elkarretaratzea emakumeenganako
indarkeriaren aurka
Azaroaren 25ean, ostirala, 20:00etan
Udaletxeko arkupeetan
Antzerkia: prest gaude! lakrikun antzerki taldea
25ean, ostirala, 22:00etan
mikelasagasti auditorioan. sarrera: 3 €

Energia tailerrak
Abian da Tolosaldeako energia-plana, eta eskualdeko energia-balantzea hobetzeko eta, oro har,
gizarteak dituen zalantzei erantzuteko hainbat
ekintza antolatu dira.
Hurrengo egunetan, herritarrei zuzendutako
TAILER PRAKTIKOAK antolatuko dira ANOETAN:
o Nola aurreztu energia elektrikoaren kontratazioan?
o Nola aurreztu energia termikoa eta elektrikoa
etxean?
Gizartearen kultura eta ezagutza energetikoa
areagotzeko tailer praktikoak.
Abenduak 15 arratsaldeko 18:00 - 19:30
Abenduak 19 arratsaldeko 18:00 - 19:30
Tailerrak liburutegi ondoko ikasketa gelan
egingo dira.
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Alkartasuna biltokia
Urteroko ohiturari jarraituz, datorren azaroaren 27an, Milagrosa eguna ospatuko dute Alkartasuna Biltokikoek. Izen ematea
zabalik dago, eta azaroaren 20a arte luzatuko da. Urtero bezela, eguna hildakoen aldeko meza batekin hasiko dute, eta jarraian Zuloaga Txiki jatetxera joango dira ederki jan eta dantza
egitera.
Dagoeneko ohitura den karta-joko txapelketa ere gainean da.
Aurtengoan, azaroak 17 eta 18an ospatuko da, biltokian, beti
bezela. Ondorengo jokoetan trebezi gehien erakusten duten
lehen bi sailkatuek saria izango dute: mus, tute, domino, punttua, eskoba, seikoak eta txintxon. Izen ematea, txapelketa bezpera arte izango da.

Anoetako Kukuak kantuz
Kukuak maiatzean kantatzen duela dio esaera zaharrak…
Anoetarrek, ordea, ostegunero liburutegi zaharrean egiten
dugu gure kantu saioa.
Urte askotan, talde batek eutsi dio urtean bitan kantatzeko
ohiturari, eta, horri esker, kantatzeko gogoa ez da itzali herrian.
Horixe baita baldintza bakarra, KANTATZEKO gogoa izatea.
Ostegunero arratsaldeko 20:00etan elkartzen gara, eta abesti
berriak ikasteaz gain, “ betikoak” ere gustura kantatzen ditugu.
30 lagun inguru elkartzen bagara ere, ongi etorriak izango zarete taldera hurbildu nahi duzuen guztiak.
Hortxe ikusiko gaituzue; Euskal Jaian, Euskararen Egunean,
Gabon egunean, Santa Ageda bezperan, herriko jaietan… bat
egiten baitugu esaera zaharrarekin: “ Kantatzen duen herria
ez da inoiz hilko”.

10 urte herriarentzat irekita
Dagoeneko 10 urte kiroldegia ireki zela! Hori dela eta, udaberri
aldera mendi martxa eta bazkaria antolatuko dugu, denok bildu eta egun polita igaro dezagun. Gainera, adi egon! Sorpresatxoren bat ere izango duzue ikasturtean zehar!
Jarrai dezagun ume, gazte eta helduok bat eginda kiroldegiaz
gozatzen. Baita harremanak, poza, esfortzua, momentu onak
eta ez hain onak konpartitzen ere!
GORA KIROLDEGIA!
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ANOETAKO AHT GELDITU! ELKARLANA
Idatzi hau idazterakoan, oraindik Azaroaren
5ean Hego Euskal Herriko hiriburuetan burututako TTIParen aurkako mobilizazioak gauzatu
gabe zeuden, baina zuen eskuetara iristerako pasata egongo dira. Idatzi honen bidez mobilizazio
hauen garrantzia azpimarratu nahi dugu.
TTIP eta CETA bezalako nazioarteko merkataritza itunek finantza kapital nahiz multinazionalei
ekonomia, ingurugiroa, legeak, pertsonen eskubideak eta, are gehiago, bizitza beraien mesederako zuzentzeko berme juridiko guztiak ematen
dizkiete. Demokrazia kapitalaren diktadurak ordezkatzen du eta gu guztiok, multinazional eta
kezkarik gabeko espekulatzaileek agintzen duten sistema baten gatibu bihurtzen gara.
Honegatik guztiagatik, tankera honetako nazioarteko itun ororen aurka gaude, merkatuen
eskubide eta askatasunak bakarrik defendatzen
baitituzte, eta ez gizartearenak. Beste era bateko
mundu bat posible dela aldarrikatzen dugu Euskal Herritik; elkartasuna, justizia, lankidetza eta
beraien etorkizuna erabakitzeko herrien eta pertsonen burujabetza oinarri dituen nazioarteko
erlazio eredu berri bat ezinbestekoa dela diogu.
Gobernuak, guztion onerako, pertsonen eskubideak bermatu eta beharrak asetzeko lan egitera
behartuak daude, eta ez enpresen probetxurako.
Gure herriari, nahi duen eredu ekonomiko, sozial,

politiko eta instituzionala erabakitzea dagokio,
herriak, demokratikoki, adierazitako borondatea
delarik muga bakarra. Erakundeek izan behar
dute, gizartearen parte hartze aktiboarekin, oinarrizko giza eskubideak bermatzen dituztenak.
Beste eredu ekonomiko bat beharrezkoa da eta
mobilizazio honen bitartez, benetakoa izatea
bultzatu nahi izan da, borroka eta duintasunaren
bidez.
Beste mundu bat posible da, herrien elkartasunaren bitartez. Ekintza politiko, ekonomiko
eta instituzionalaren lehentasunak aldatu behar
ditugu, pertsona eta hauen beharrak, merkatua
eta kapitalaren interesen gainetik ezarriz. Finantza kapitala eta multinazionalen Europari aurre
eginez, eraiki dezagun soziala, herriena, bidezkoa eta solidarioa den Europa.
TTIPari, CETAri EZ!
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Gazte
asanblada

Kaixo!
Anoetako Gazte Asanbladako kideek ere hasi dugu ikasturtea! Lehenik eta behin Gazte Eguna antolatu genuen,
irailaren 3an, Anoetako Gaztetxean. Egun bikaina izan
genuen: goizetik, gazte ugari hurbildu ginen gaztetxera; giro ederra izan genuen. Gosaldu ostean, asanblada
egin genuen belaunaldi berriari ongietorria emateko.
Asanblada amaitu ostean, sagardo-dastaketa egin genuen. Eskualdeko eta inguruko sagardoak ekarri genituen, eta paella ederra prestatu genuen elkarrekin
bazkaltzeko. Bazkalostean, azken urteetan antolatutako
ekintzak jasotzen dituen bideoa proiektatu genuen, eta
poteoaren txanda iritsi zen gero. Gaztetxean afaldu, eta
Zaparra eta Eztanda taldeak igo ziren Anoetako Gaztetxeko oholtza gainera. Eskerrik asko belaunaldi berriari
ongietorria ematera gerturatu zineten guztiei!
Ikasturte berriarekin batera, hausnarketa-talde bat jarri
dugu martxan. Talde horri, hausnarketa-saioak antolatzea egokituko zaio. Dagoeneko bi saio antolatu ditugu:
lehenengoan, gaztetxearen funtzionamenduari buruz
hitz egin genuen, eta, bigarrenean, berriz, jai-giroan
kontsumitutako substantziek pertsonengan eragiten
dituzten ondorioak izan genituen hizpide.
Urri amaieran, Urrifest jaia antolatu genuen: Euskal Herriko garagardoak dastatzeko aukera paregabea izan
genuen, herriko plazan eta gaztetxean. Eskerrik asko
gugana gerturatu zineten guztioi!
Azaroan eta abenduan ere izango da zer egina. Ekintza
horien guztien berri izango duzue herriko kaleetan eta
sare sozialetan. Gaztetxeko ateak irekita dituzue!

Euskararen
eguna
Jakingo duzuenez, abenduaren 3an ospatzen dugu euskararen eguna. Aurten ekimen berri bat abiatzeko asmoa
dugu, hobeto esanda, jada abiatu dugu.
Bideoklip polit bat egin nahi dugu herriko gizarte eragileekin, eta abenduaren
3an jendaurrean bota nahi dugu plazan.
Ondoren, giro politean, poteotxoa eta
gaztain-jatea egingo dugu, trikitilari,
bertsolari eta abeslariek girotuta.
Bideoklipa Euskal Herrian Euskaraz
abestian oinarrituko dugu, Etxepare
Rapen bertsioan (http://www.argia.
eus/blogak/etxepare-rap/euskal-herrian-euskaraz/), eta, plazako emanaldiaren ondoren, webgunean eta sare
sozialetan zabalduko dugu.
Abenduaren 3an gurekin
nahi zaituztegu! Animatu!
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Aukerak zabalduz
eta eskainiz …
Ikastolako proiektuak pertsonarengan jartzen du
begirada, hau da, ikaslearen aurretik pertsona
ikusten du. Pertsona hori jaiotzen den une beretik hainbat gaitasunekin dator mundura, eta
testuinguruak laguntzen dion neurrian, gaitasun
horiek deskubritzen eta garatzen joango da bere
bizitzan zehar.
Oro har hezkuntzak gaitasun zehatz batzuetan
ezarri izan du bereziki arreta. Aukera hau zabaltzea eta berau garatzeko une eta guneak eskaintzea da gure helburua, pertsonaren garapen
emozionala eta heziketa integrala bideratzeko.
Ikastolako irakasleok etengabe dihardugu formazioa jasotzen, eta bide honetan beste urrats
bat eman dugu urrian, Berdindu! Eskolaren
eskutik lau orduko formazioa jasoz sexu aniztasunaren inguruan.

Pertsona bakoitza bakarra da, berezia eta errepikaezina, eta bakoitza sexualitate bat dela esaten
da. Pertsonaren sexuazio prozesua jaiotzetik hiltzeraino doa, jarraitua eta dinamikoa izanik. Eta
sexuazio prozesuan, pertsona bakoitzak bere
bizipen propioak izango ditu. Horrek, sexualitate
bakoitza berezia eta bakarra egiten du. Bestalde, haurra poliki-poliki bere identitate sexuala
eraikiz doa, eta haur bakoitzari aukera guztietan bizitzeko eta hezteko eskubidea bermatu
behar diogu.
Garrantzitsua da identitate sexuala, desira orientazioa eta generoa ez nahastea, gauza desberdinak baitira. Eta ezinbestekoa haurrei beren
aukerak ez mugatzea. Oso garrantzitsua da sexu
aniztasuna behar den bezala lantzea, norberak
bere sexualitatea, besteena, familia eredu anitzak, … naturaltasunez bizitzeko.
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Hezkidetza
5 urte daramatzagu Hezkidetza lantzen Anoetako ikastolan. LH5 eta 6 mailetan eta DBH 3 eta
4 mailetan zehazki. Esku-hartze zuzena egiten
dugu eta gure helburu nagusia haur eta nerabeekin hausnarketak egitea da. Hezkidetzak
pertsona guztiak berdin heztea esan nahi du.
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunetik
eta ezberdintasunetik abiatzen da, bi ereduen
(maskulinoa eta femeninoa) integraziotik, alegia.
Pertsona autonomoak izateko behar ditugun
gaitasunak garatzea da gure helburua.
Hezkidetza balio berdinetan hezteko ariketa izanik, neskek sufritzen duten diskriminazio guztiei
aurre egin nahi die. Beste motako jendartea sortzeari begira, pertsona osoak eta kritikoak sortu
nahi ditugu.
Nesken eta mutilen arteko harremanak espontaneoak eta naturalak izaten dira, eta, adinaren
arabera, kuadrilla eta laguntasuna dira harreman
horien ezaugarri nagusienak. Baina harreman
hauek ere, genero identitatez, genero estereotipoz eta rolez markaturik azaltzen zaizkigu; lagun
taldearen presioa handia da, eta askotan, harremanak izatean, neskak eta mutilak genero espektatibak betetzen saiatzen dira.
Hau dela eta, askotan nesken eta mutilen artean
sortzen diren harremanak bazterkeriaz eta indarkeriaz bizitzen dira, sarritan harremanetarako
dauden ereduak erasokorrak eta baztertzaileak
direlako.
Balorazio oso positiboa egin dugu, urtero bezala,
eta aurrera egin behar duen proiektua dela uste
dugu.
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Liburutegiko albisteak
Udazkeneko uzta; intzaurrak, urrak, gaztainak, sagarrak… eta beti beti, liburuak.

Helduak
https://es.pinterest.com/anoetaliburuteg/2016-uda-helduak/

https://es.pinterest.com/anoetaliburuteg/2016-udazkena-helduak/
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Haurrak eta gazteak
https://es.pinterest.com/anoetaliburuteg/2016-haur-eta-gazte

Ordutegia kontutan hartu...
Anoetako Udal Liburutegia
Goizez: astelehen eta asteazkenetan
11:00 -13:30
Arratsaldez: Astelehenetik ostiralera:
16:00-19:30

liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897
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Liburutegiko albisteak

liburutegi berriaren
lehen urteurrena!

2015eko azaroaren 19an liburutegi berria inauguratu genuen, eta
geroztik bere instalazio goxo, argi eta zabalez gozatzeko aukera izan dugu.
Hementxe dituzue liburutegiko zerbitzuen inguruko datu interesgarri batzuk:

Bildumaren ale- kopurua (eta urte honetan eskuratu ditugunak - 570)
o Euskarazko bilduma osoaren kopurua 6.701 (292)
o Gaztelaniazko bilduma osoaren kopurua 4.519 (246)
o Bestelakok hizkuntzetako bilduma osoaren kopurua 82 (32)

Bisitari-kopurua. 7.080 (gutxi gorabehera)
Irakurleak: 824 HELDUAK: 544 / HAURRAK: 280
EMAKUMEAK: 491 / GIZONAK: 333

Bazkide berriak, azken urtean: 60
HELDUAK: 26 / HAURRAK-GAZTEAK: 34
EMAKUMEAK: 36 / GIZONAK: 24

2016an mailegu zerbitzua erabili duten bazkide kopurua: 307
HELDUAK: 210 / HAURRAK-GAZTEAK:97
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Lehen urteurrena ospatzeko
azaroaren 17an AMILAMI
ipuin kontaketa musikatua izango dugu,
18:30ean, HH2tik aurrerako haurrentzat.
Juan Kruz Igerabideren Amilamiren ipuinean oinarrituta eta tradiziozko kontakizunetatik
abiatuta, laminen istorioak kontatzen dira, gertaera fantastikoak egungo gizartean kokatuz. Eta laminen istorioez gain, kontaketaren baitan txertatzen dira usain-belarrak, sehaska-kantak, aho-korapiloak eta instrumentu ezberkinekin egindako musikak. Nerea Pineda
kontalariak eta Lamine Diawara Senegaleko musikariak (perkusio eta kantua) saio polita
eskainiko dute, eta amaieran haurrek musika-tresnak jo eta usain-hostoak etxera eramango
dituzte.
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inkesta
Bost urtez behin neurtzen da Euskal Herriko kaleetan hizkuntzen ahozko erabilera, eta Anoetan ere
egiten da neurketa hori. Soziolinguistika Klusterra da
lan hau burutzeaz arduratzen den erakundea.
Anoetako Udalak, neurketa hau egitea sustatu du
aurten ere, eta jada amaituta dago kaleko landa-lana, irailean egin baitzen datu-bilketa.
Soziolinguistika Klusterrak datuak aztertuko ditu eta
emaitzak jakinaraziko dizkigu urte berria hasterako.
Datu berriak izan bitartean, aurreko neurketetako
emaitza orokorrak gogorarazi nahi dizkizuegu:

HIZKUNTZEN AHOZKO
ERABILERAREN KALE
NEURKETA
2001

2006

2011

%60,9

%69,2

%65,8

1. Badakizu euskararen kaleko erabilerari buruzko neurketak egiten direla Anoetan?
Badakizu zeinek egiten dituen eta zenbatero?
2. Zure ustez, Anoetan euskara lehen baino gehiago edo gutxiago erabiltzen da kalean?
3. Zure ustez, zergatik gertatu da hori?
4. Inoiz gertatu zaizu pertsona heldu euskaldunen artean gaztelaniaz aritzea? (Baiezkoa
bada, zergatik?)
5. Nola lortuko genuke euskaldunon artean euskaraz egitea?

Maite Arregi Goenaga, 68 urte, administrari
jubilatua
1. Ez, ez nekien.
2. Nik uste dut gehiago entzuten dela orain duela urte asko baino,
eta kanpotarrak ere animatzen dira euskara ikastera…
3. Orain ez dagoelako lehen zegoen errepresioa euskaraz egiteagatik, eta ikastolak egin duen lan handia nabaritzen delako.
4. Bai, gertatu zait. Agian, gure belaunaldian lehengo errepresioak
utzitako arrastoagatik edo.
5. Denok jarri beharko genuke gure partetik.
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Gorka Otxoa-Aizpurua Arrizabalaga, 36 urte,
muntatzailea
1. Bai, badakit, baina azkena noiz izan zen ez naiz gogoratzen, ezta
zenbatero egiten diren ere.
2. Nik sumatzen dut erdaraz egiteko joera asko handitu dela azken
urteotan, baita gazteen eta haurren artean ere.
3. Ez dakit… batetik, agian, euskaldunak erlaxatu egin gara, bestetik
etorkin asko ere etorri dira...
4. Bai, gertatu zait, batzuk euskaldunak izan arren, joera dute gazteleraz hitz egiteko, eta jokoa segitzeagatik…
5. Ez dakit, jarrera aldatzeko kontzientziatze kanpainak egin beharko dira…

Eli Uzcudun Sanchez, 39 urte, dendaria
1. Ez, ez nekien.
2. Egoera berdintsua sumatzen dut nik, hobekuntzarik behintzat ez.
3. Dakigunok ez dugulako hitz egiten. Azpimarratu nahi dut ere
orain etortzen diren kanpotarrak saiatzen direla ikasten, eta lehen
ez zen hori gertatzen. Alde horretatik, aldaketa gertatu da hobera.
4. Bai, normalean, euskaraz ez dakien norbait baldin badago, euskaldunok gazteleraz hasten gara, eta gero, nahiz eta pertsona hori ez
egon, gazteleraz jarraitzen dugu.
5. Benetan ez dakit. Askotan pentsatu dut: zer gehiago egin daiteke?
Baina ez dut erantzunik topatzen. Ohitura txarrak oso barneratuta
dauzkagu, eta oso zaila egiten zaigu aldatzea. Birziklapenarekin
gertatzen den bezala, denok dakigu ona dela eta egin behar dela,
baina gero jende askok ez du egiten.

Antxon Sorarrain Lasa, 54 urte, argazkilaria
1.
2.
3.
4.
5.

Ez, ez nekien.
Orain gehiago egiten da euskaraz lehen baino, nire ustez.
Ikastolak egindako lanaren eragina nabaria da.
Ez, ez zait gertatu.
Esan egin behar dugu. Euskaldunon artean gazteleraz egiten dela
ikusten dugunean, esan egin behar dugu euskaraz aritzeko.
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inkesta
1. Zerk animatu zaitu euskara ikastera?
2. Ikasten duzuena gero kalean erabiltzeko asmoa al duzu?
3. Nola pasatzen duzu euskara ikasten?

LILIAN ISIBOR
1. Alabak beti galdetzen dit ea zergatik ez dudan euskaraz hitz egiten,
eta beraiekin euskaraz hitz egin nahi dudalako animatu naiz.
2. Bai, pixkanaka-pixkanaka hasiko naiz jendea agurtzen e.a.
3. Oso gustura nago, baina zaila egiten zait.

RAJAE JOUSFI
1. Herrian integratzeko beharrezkoa ikusten dut. Nik ikasten jarraitu nahi
dut, eta euskara jakin gabe ezin izango dudala uste dut. Lana topatzeko ere beharrezkoa izango dut.
2. Kalean euskara erabiltzea gustatuko litzaidake. Jende asko entzuten
dut euskaraz hitz egiten eta nik ere hitz egin nahiko nuke.
3. Giro ona dugu taldean, eta orain arte ikasitakoa nahiko ulerterraza
egin zait.

SAID BOUSHAB
1. Hizkuntzak gustatzen zaizkit eta euskara ikasi nahi dut gizarte euskaldunean integratzeko eta umeei laguntzeko.
2. Bai, eguneroko bizitzan erabili nahiko nuke.
3. Ondo. Gustura nago taldean.

DIOUMA DIAGNE
1. Urte asko daramat hemen eta bada garaia euskara ikasteko. Gainera
hizkuntzak asko gustatzen zaizkit eta lana aurkitu nahi dut.
2. Bai, kalean jendearekin praktikatu nahi dut.
3. Ondo. Giro polita daukagu taldean.
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Laguntza Aiorarentzat

Gure 3 urteko iloba
Aiora borrokalari peto
-petoa da. Jaio zenetik dabil aurrera egin
nahian. Hasieran, bere
bihotzeko arazoari aurre eginez, eta, joan
den negutik, ebakuntza batean izandako
arazoek eragindako
garuneko paralisiari
aurre eginez.
Horretan ari denak ba-daki zein garestia den
tratamendua eskain-tzea. Are gehiago osa-sungintzak eta mendekotasunerako laguntzek
jasan dituzten murrizketen ostean. Gastu horiekin guztiekin laguntzeko
asmoz, “tapoi-bilketa” kan- paina jarri genuen
martxan, hasieran Lizarran, eta, gero, Tolosaldean, Leitzaldean, Donostian... Konturatzerako,
muga guztiak gainditzen ari den kanpaina bat
dugu esku artean!
Anoetan, udaletxean eta kiroldegian dauden kaxetan biltzen ditugu tapoiak.
Kanpainak asko hunkitu gaitu bertan parte hartzen ari garen guztioi. Oso momentu gogoangarriak bizitzen ari gara: laguntzak eskaintzeko
ustekabeko deiak jaso ditugu; Zen ikastaroko
parte-hartzaileek diru-ekarpenak egin dituzte;
Lizarran, zozketa bat prestatzeko erloju ikaragarri bat eman ziguten, modu anonimoan; tapoi
-mordo bat jaso dugu Valentziako espetxe batetik; ikastetxean tapoiak biltzeaz gain, ikasle-talde

batek zerbait gehiago egin
nahi izan du; eta abar.
Ik aragarria da elk ar ta
tasunak zenbat mugitzen
duen!
Kanpaina Lizarran hasi
zen (bertan bizi da Aiora)
eta, hasi bezain laster, tapoi-pila bat bildu genuen.
Leku askotan, tapoiak
jasotzeko ohitura zuten
lehendik ere, baina ez
zekiten horiek nora eraman.
Gure artean oso errotuta
dago hondakinak sailkatzeko ohitura, eta bizilagun batek baino gehiagok eskertu egin digu
“Aioraren aldeko tapoi-bilketaren kanpaina”
martxan jartzeagatik. Tapoiak botatzeko kaxak
jartzegatik eskertu? Alderantziz, guk eman behar
dizkizuegu eskerrak. Horrela indar gehiagorekin
eta baikortasunez egingo diogu aurre Aioraren
sendatze-prozesuari, zuetako askoren elkartasuna eta laguntza dugula jakinda.
Elkartasuna eta laguntza eskatu egin daitezke,
baina ematea, hori borondatezkoa da; inor ezin
da bere elkartasuna adieraztera behartu. Horregatik iruditzen zaigu horren gogobetegarria,
horren pozgarria, zuen babesa jasotzea, nire ilobaren izenean.
Mila esker zuen laguntzagatik, baita Udalari ere,
gure kaxei tokia egiteagatik.
AmAlur mendizABAl
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Chicha
edaria
Venezuela
Osagaiak
•
•
•
•
•
•
•

Katilukada 1 arroz
9 katilukada ur
Koilarakada-erdi bat gatz
2 kanela-makil
Koilarakadatxo 1 edo 2 banilla
10 edo 12 koilarakada azukre
Litro 1 esne

Hoztu ostean zerbitzatu.

Gehigarriak
•
•
•
•

Izotza
Kanela
Esne kondentsatua
Txokolate-tantak
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Jarri arroza, ura, gatza eta kanela-makilak lapiko handi batean eta jarri su ertainean, arroza egin arte, hau da, 35 eta 40 minutu inguru.
Utzi giro-tenperaturan hozten eta likidotu, txandaka, esnearekin eta azukrearekin
nahastuz. Amaitzean, jarri banilla, irabiatu
eta utzi hozkailuan, hoztu arte.
Zerbitzatzean, edalontzian izotza jarri eta
kanela eta/edo txokolate-tantekin hautsezta
dezakezu

