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Aurrerantzean
emakumeak ere
bazkide Ateagan
Urtarrilaren 15ean egindako bileran
onartu zen hemendik aurrera emakumeei
ateak zabaltzea bazkide izateko, honako
bozka kopuruekin, hain zuzen ere: 42 alde,
8 aurka eta 2 abstentzio.
Ez da lehen aldia gai hori bozkatu dena. Duela
8 urte inguru ere bozkatu zen (izan ere, 1987.
urtetik aukera daukate emakumeek elkarteko
bazkideak izateko), baina orduan Asanbladaren gehiengo nabarmenak ezezkoa eman zuen.
Gerora, inork ez du proposatu bozkatzea gaur
egun arte, beti ere gaia denon ahotan bazegoen ere.
Era natural batean etorritako aldaketa bat izan
da, garaiak aldatuz doaz, bazkide gazteek beste
mentalidadea daukate, eta gizartearen baloreetara egokitzeko ordua iritsi da.
Elkartean 6 plaza libre geratzen dira momentu
honetan. Beraz, norbaitek sartu nahi izanez gero,
badu aukera, gizon ala emakume.
Mª Luisa Bermejo Andueza izango da Ateaga
Elkarteko lehen emakume bazkidea. 68 urte ditu,
eta oso pozik dago hartu berriko karguarekin.

Ateagako lehen emakume bazkidea izango
zara. Nola hartu duzu berria?
Oso ondo, oso pozik nago.

etortzen nintzenez hona senarrarekin, eta gainera
emakumeak onartzearen gaia ere hortxe zegoenez
azken boladan denon ahotan, ba azkenean bozketa egin zen, eta niri egokitu zait ohorea.

Nolakoa izan da prozesua?

Zuzenean sartu eta Juntan zaude.
Ardura-erronka handia hasteko?

Nire senarra, Iñaki Berasategi, duela hilabete batzuk
hil zen, eta bere plazan sartzeko aukera batzuk zeuden: suhiak sartu (baina bat bazkidea da, eta bestea
kanpoan bizi da), edo biloba (baina honek orain 16
urte ditu, eta 18 urte bete arte itzoin beharko luke
sartu ahal izateko). Hauek horrela, eta ni askotan

Bokala naiz, eta kontuak eramaten ditut, beste bi pertsonekin batera. Asteartero elkartzen
gara hirurok hemen elkartean ordu pare batez,
kontuak txukun eramateko. Lana da, baina giro
onean egiten dugu, eta gustura nabil nire ardura
berriekin.
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Anoekate Kirol Kluba
Anoetan badugu kirola egiteko joera eta
gogoa. Mota guztietako modalitateetan
aritzen gara, gazte zein helduak,
emakumeak eta gizonak, denbora-pasa
gisa, erronkak gaindituz... Eta, oro har,
edo askotan behintzat, bakoitza norbere
aldetik gainera. Duela urte batzuk,
herritar-talde batek Anoetan kirolarekin
lotutako hainbat ekintza antolatzeko
eta elkarrekin jarduteko gogoa agertu
zuen, bakoitza norbere aldetik ibili
beharrean. Horrela, pixkanaka forma
hartzen ari den Anoetako kirol-taldea
(AKT edo Anoekate Kirol Kluba, izen
ofiziala) sortu zen.

Dagoeneko hainbat urte daramatzagu gure egutegian finkoak bihurtu diren zenbait ekintza gauzatzen, hala nola, herriko helduen krosa, Uzturreko mendi-irteera (abenduaren 31n), kostako
bizikleta-itzulia, eski-irteera eta eta irailaren hirugarren igandeko Ernioko mendi irteera..
Aurrerantzean, ekintza horiek mantendu eta
beste batzuk martxan jarri nahi ditugu, kirolarekin lotutako sailei gure berri ematen jarraitzeaz
gain. Horretarako, Udalak Iturtxulon duen lokal
bat izango dugu ekintzak antolatzeko gune gisa.
Gaurkoan, Berriak Berriko zati honetan, elkarrizketa bat dakarkigu:
Eguberrietan, duela urte askotatik antolatzen
den areto-futboleko Shanti txapelketa jokatu
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zen Tolosako Usabal kiroldegian. Tolosaldeako
talde askok parte hartu zuten bertan, besteak
beste, Anoetako taldeek.
Anoetako kimu-mailako neskek, hau da, Anoetako kukuak taldekoek, txapelketa irabazi zuten,
hirugarren urtez jarraian. Horiekin hitzordua jarri
eta elkarrizketa txiki bat egin diegu, baita entrenatzaileari ere.

AKT- Lehenik eta behin, ZORIONAK! Nolakoa
izan da aurtengo txapelketa? Beste urteetakoa baino gogorragoa?
Anoetako kukuak- Hasiera gogorra izan zen.
Gero hobeto ibili gara, bigarren aukeran irabazi
ostean. Beste urteetan baino zailagoa izan da
garaipena, beste taldeek ere gehiago entrenatu
baitute.

AKT- Eguberrietako txapelketarako taldea,
Anoetako Kukuak, urtean zehar ere mantentzen duzue?
Anoetako Kukuak- Bai. Eskola-kirolean ere talde
bera mantentzen dugu.

AKT- Eta zu, Oskar, urte osoan zehar izaten
zara taldearen entrenatzailea?
Oskar- Ez. Ikastolako talde gisa jokatzen dutenean, ez. Ni bestelako txapelketetan izaten naiz
Anoetako Kukuen entrenatzailea, Shanti eta San
Joanetako txapelketetan. San Joanetako lehengo urteko txapelketan ere ez nintzen entrenatzailea izan.

AKT- Zenbateko maiztasunarekin entrenatzen duzue?
Anoetako Kukuak- Normalean, entrenamendu
bat edo bi izaten ditugu astean. Halere, aurten
maizago entrenatzen hasi gara. Txapelketako
lehen partidua galdu egin genuela eta beste taldeak indartsuago etorri zirela ikustean, egurrean
entrenatzen hasi ginen!!!

AKT- Futbolaz gain, beste kirol-modalitateren batean ere aritzen zarete?
Anoetako Kukuak- Bai. Eskola-kirolean eskubaloian eta saskibaloian aritzen gara. Jolastokian
ere saskibaloian ibiltzen gara.

AKT- Zer duzue gustukoago, talde-kirola edo
norbanakoa?
Anoetako Kukuak- Askoz gustukoago ditugu taldeko kirolak! Elkarrekin oso harreman ona dugu
eta, kirol hauetan, lagunak egiteaz gain, elkarri
laguntzen diogu.

AKT- Aurrerantzean ere ba al duzue kirola
egiten jarraitzeko asmorik eta gogorik?
Anoetako Kukuak- Bai! Futbolean eta taldean
egin ditzakegun beste kiroletan jarraitu nahi
dugu, elkarrekin: pilotan, elkarrekin korri egiten… denetik probatu nahi dugu.

AKT- Eta zuk Oskar? Entrenatzaile gisa jarraitzeko asmoa duzu?
Oskar- Talde bat izaten jarraitzen badute, bai,
nesken nahiz mutilen entrenatzaile gisa. Ni oso
pozik nago esperientzia honekin.

AKT- Eskerrik asko, Anoetako Kukuei eta Oskar Rubiños entrenatzaileari. Animo eta jarraitu horrela.
Taldekideak:
1. Itxaso Agoues
2. Naroa Rojo
3. Maria Ansa
4. Irati Arbelegi
5. Lorena Esnaola
8. Lucia Caballero
9. Intza Egiguren
11. Uxue Uzquiano
Entrenatzailea: Oskar Rubiños
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Errebaliden aurkako garaipenaren
ostean, kalera itzuliko gara!
MARTXOAREN 9AN,
HEZKUNTZA-KOMUNITATE
OSOAREN GREBA OROKORRA!
•
•
•

LOMCE, Heziberri eta 3+2 ezabatzearen alde!
Itzuli eskola publikoari lapurtutako 7.000 milioiak!
Itunik ez eskuinarekin, eskola pribatuetako
patronalekin eta Elizarekin!
• Kalitatezko eskola publiko, duin, laiko, doako,
demokratiko eta euskaldun baten alde!
Ikasle Sindikatuak urriaren 26an eta azaroaren 24an
deitutako mobilizazioek izugarrizko arrakasta izan
zuten Euskal Herrian eta estatu osoan. Borroka horiei
esker, PPren gobernuak atzera bota behar
izan ditu errebalida frankistak. Garaipen
historikoa izan da, eta borrokaren bitartez gauzak lor daitezkeela frogatu dugu!

PPk “Hezkuntza Ituna”
nahi du... baina Elizarekin
eta patronalarekin
Gure ikasgelak egoera latzean geratu
dira murrizketez jositako bost urte hauek,
LOMCE eta 3+2 direla eta. Orain, PPk elkarrizketara irekita dagoen gobernu berri eta
demokratiko baten gisa aurkeztu nahi du bere burua,
baina ez gaituzte maniobra zahar horiekin engainatuko. Saldu nahi diguten “Hezkuntza Ituna” trikimailu
bat besterik ez da, beren asmo zaharrei izena aldatzeko: hezkuntza publikoa suntsitzen jarraitzea, kosta
ahala kosta. Eta Ciudadanos eta PSOEko zuzendaritza
kolpistako aliatuak horretan laguntzeko prest daude.

EAJk hezkuntza publikoaren
aurkako erasoak proposatu ditu
eta PSEren babesa lortu du
PSOEk ez du estatuan bakarrik kolaboratzen eskuinarekin. Hemen ere, EAJri laguntza eskaintzeko

prest agertu da koalizio-gobernuaren bitartez, Euskal Herrian murrizketak aplikatu, etxetik kaleratu eta
pribatizatzen dituzten horiekin batera. EAJk PPren
eredu sozial berbera defendatzen du: pribilegioak
gutxi batzuentzat, gehiengoak dituen premien kontura. Orain, EAJk eta PSEk PPren hezkuntza-itunaren
diskurtso bera errepikatu dute, baina EAErako. Heziberri (LOMCE euskal erara) eta EHUko murrizketa
basatiak aplikatu, urtez urte itunpekoen eta eskola
pribatuen irabaziak areagotu, eta euskara murriztu
ostean, EAJk Euskal Hezkuntzari buruzko Lege berri
bat jarri nahi du mahai gainean. Badakigu horrek zein ondorio izango dituen: hezkuntza
publikoren aurkako erasoak eta pribatizazioak. Ez dugu inola ere onartuko!

Martxoaren 9an, Hezkuntza
Komunitate osoaren Greba
Orokorra
Ikasle Sindikatutik beti azpimarratu dugu
funtsezkoa dela elkarrekin borrokatzea
−gurasoek, irakasleek eta ikasleek−, Euskal Herrian nahiz estatuan. Hori dela-eta,
martxoaren 9ko greban parte har dezatela eskatzen diegu DBHko, Batxilergoko, Lanbide Heziketako
eta unibertsitateko ikasleei, LOMCEren, 3+2aren eta
murrizketen aurka. Horrez gain, hezkuntza-greba orokorrarekin bat egin dezatela dei egiten diegu Ikasle
Abertzale, LAB, ELA, CCOO, UGT, STEILAS eta EHIGE
guraso elkarteari, PPren, EAJren eta PSEren erasoen
aurka. Elkartuta, gure aldarrikapenak lortu ahal izango ditugu, denboran luzatu eta gorantz joango diren
mobilizazio horiekin. Lortuko dugu!

Martxoaren 9an, grebara eta
manifestaziora denok, 12etan,
Donostiako Boulevardean!
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Anoetako
Emakume taldea
Kaixo!
Hiru hilabete pasa dira dagoeneko, eta hemen
gatoz, berriz ere, gure berri ematera! Azaroan,
eskualdeko talde feministek topaketa feministak antolatu genituen. Maitasun erromantikoa,
postpornoa, euskal estatu feminista, transfeminismoa... Hainbat gai landu genituen, eta eskualdeko talde feministek elkar ezagutzeko aukera
ere izan genuen.
Ordudanik, gure arteko harreman-sarea jarri
dugu abian eta, hilean behin, hitzaldi, mahai-inguru edo tailerrak antolatzen ditugu gure arteko
harremanak sendotzeko eta hainbat gairi buruzko iritziak partekatzeko.
Horrez gain, Nekane Txapartegi preso politiko asteasuarraren aldeko jardunaldietan parte
hartu genuen abenduaren amaieran. Izan ere,
emakume izatea are zailagoa da Espainiako Estatuko eta Frantziako Estatuko espetxeetan: ama
izateko eskubidea ukatzen zaie, zigor moralak
jasaten dituzte emakume izateagatik, baliabide
eta zerbitzurik eza... Azken finean, gizonek gizonentzat egindako eraikuntza patriarkalak dira

Nekane Txapartegi asteasuarraren inguruko
jardunaldiak, Asteasun
espetxeak, eta gizonei eta emakumeei egozten
zaizkien rolak erreproduzitzen dira bertan.
Abenduaren amaieran, Tolosan pintadak agertu ziren zenbait dendatan, eta askok guztiz kriminalizatu zuten mugimendu feministaren lana.
Hasteko, elkartasun osoa adierazi nahi diegu
ekintza horretan parte hartu zutenei. Gure ustez,
egunero zapaltzen gaituen sistema horretatik
atera behar dugu emakume langileen askatasuna lortu ahal izateko. Ezinbestekoa da arazoaren
erroa salatzea eta etsaia ondo identifikatzea. Gu
ere horretarako lan egiten ari gara, eta hainbat
hitzaldi eta mahai-inguru antolatzen ari gara
martxorako, apirilerako eta maiatzerako.
Gora Borroka Feminista!

KUOTAREN ORDAINKETA:
Urtero bezala, Alkartasuna Biltokiko kideak urteroko kuota ordaintzen hasita daude:
NON: Alkartasuna Biltokia
NOIZ: egunero, 18:00-20:00
KUOTA: 12 € (85 urtetik gorakoek ez dute ordaindu behar)
EPEA: apirilaren 30era arte.

KARTA JOKOAK URNIETAN
Martxoaren 23an ospatuko dira Urnietan urteroko karta jokoak.
Parte hartu nahi izanez gero, gerturatu zaitez tabernara eta bertan dagoen zerrendan eman ezazu izena!

8

berriak berri 63

hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Diouma Diagne
Familia, adina, jatorria eta lan-egoera.
44 urte ditut eta emaztearekin (Fatou Ndoye) bizi
naiz hemen, Anoetan, baina bera Bilbon izaten
da astegunetan. Orain langabezian nago, eta
Lanbidek antolatutako sukaldaritza-ikastaroa
egiteko eta euskara ikasteko aprobetxatzen ari
naiz. Oso gustura nabil euskara-taldean.

Nongoa zara? Zein hizkuntza erabiltzen duzue zuen herrian?
Senegaldarra naiz, Dakar hiriburukoa. Han Oolof hizkuntza nagusitzen da jendartean, baina
frantsesa erabiltzen da administrazioan. Oolofez
gain, dialekto asko daude.

Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?
2016ko udaberrian etorri nintzen Anoetara, Tolosatik
gertuago egoteko. Lehen Ikaztegietan bizi nintzen,

ia urtebetez, eta horren aurretik, Bilbon, Gasteizen
eta Bergaran. Ia 15 urte daramatzat Euskal Herrian.
Lanaren arabera mugitzen naiz batera edo bestera.

Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen, Anoetan?
Ondo, herri lasaia da eta jendea atsegina. Asko
eskertu nuen Udalak egindako harrera-saioa.
Anoetan bakarrik gertatu zait hori, hau da, Anoetako Udaletik bakarrik deitu didate bilera batera
gonbidatu eta elkar ezagutzeko, gure iritziak
jasotzeko, herria nolakoa den azaltzeko, eta abarretarako. Beste inon ez dut ikusi hori, eta niretzat
oso garrantzitsua eta polita izan zen.

Zer da zure herritik gehien botatzen duzuna
faltan?
Familia. Han ama eta bi anai gazteagoak ditut.
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Nolakoa zen han zure egunerokotasuna?
Ikasten ari nintzen hona etorri arte.

Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzu?
Noizbehinka joaten naiz, ahal dudanean. Azken
aldia duela 2 urte izan zen. Bizitzen hemen geldituko garela uste dut. Nire emaztea haurdun dago
(uztailean izango dugu haurra), eta haurra Euskal
Herriko herritarra izango da, euskaraz hitz egingo du. Horrek motibatu nau ni ere euskara ikastera, gero berarekin euskaraz aritu ahal izateko.

Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak? Zein festa ospatzen dituzue?
Mbalax da, besteak beste, hango dantza tipikoa eta zeremonia guztietan dantzatzen da.
Janariari dagokionez, arroza arrainarekin jaten
dugu normalean. Bizimodua ateratzeko modurik arruntena arraina arrantzatu eta hura
saltzea da. Ospakizunei dagokienez, eta senegaldarren % 90 musulmanak direla kontuan
hartuta, ramadana eta bildotsaren festa ospatzen ditugu, baita Gabonak ere. Magal festa
ere ospatzen dugu. Urtero, hemen bizi garen
senegaldar guztiak elkartzen gara herri batean

(iaz Bilbon izan zen), erlijioarekin lotutako festa hori ospatzeko.
Hala ere, nire herrialdean ohikoa den zerbait
aipatu beharko banu, teranga aipatuko nuke.
Teranga senegaldarren ezaugarri bat da: abegitsuak gara, berehala gonbidatzen dugu jendea
etxera, etxeko ateak irekitzen dizkiogu, guk daukaguna partekatzeko prest gaude beti.

Zer da hemen gehien gustatzen zaizuna?
Herriarekiko maitasuna. Asko gustatzen zait
jendeak herriarekiko duen sentimendu sakona,
bihotz-bihotzez ateratzen zaiona. Ni oso futbol
zalea naiz gainera, eta asko miresten dut Athletic. Oso errotuta dago herrian, jendeak izugarri
babesten eta animatzen du taldea, harekin bat
egiten du… Taldeko futbolariak ere herriarekiko
maitasunak mugiarazten ditu eta ez diruak, eta
niri asko gustatzen zait hori.

Zure zaletasun bat.
Asko gustatzen zait futbola ikustea, baina ez dut
futbolean jokatzen. “Play”arekin jolastea ere gogoko dut. Ez zait parranda egitea gustatzen, urte
asko pasatu ditut diskoteketan atezain gisa lan
egiten, eta giro hori ez zait batere gustatzen.
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laburrean

2017KO AURREKONTUEI
BURUZKO BILERA
Urtarrilaren 21ean, 25 lagun gerturatu ziren
2017ko aurrekontuen inguruko bilerara. Gehienak gazteak ziren, eta guk garrantzia handia
eman nahi diogu horien partaidetzari. Horiek
kezka nagusi bat helarazi zuten bileran: etxebizitzarena. Hutsik dauden etxebizitzen inguruko
lanketa bat egitea proposatu zuten, hura aurrera
ateratzeko prestutasuna agertzeaz gain. Hemendik, agertutako partaidetza aktiboa eskertu nahi
diegu. Izan ere, gaia oso garrantzitsua da, Anoetaren etorkizuna izango direla kontuan hartuta,
herrian bizitzen jarraitzeko aukerak eskaini behar
baitzaizkie herriko gazteei.

AUZOLANA
Urtarrilaren 28an, larunbata, Sorgintxulo garbitzeko auzolana deitu zen, eta erreka garbitzeko
lanetan aritu zen herritar talde bat. 3 traktoreka
zabor atera zituzten errekatik eta, beraz, hura
oso zikina zegoela nabarmendu behar da. Altzariak, hildako animalien artileak, etxetresna
elektrikoak, obretako soberakinak... bildu behar
izan zituzten errekatik. Herritar bakoitzak bere
esku dagoena egiten ez badu, elkarbizitza eta
ingurumena kaltetuko ditugu. Udaletik, bakoitzak bere hondakinekin arduraz joka dezala eta
ingurumena errespeta dezagula eskatu nahi
dizuegu.

DOKUMENTALEI
HARRERA ONA
Azken boladan dokumental ederrak egiten ari
dira Euskal Herrian, eta horietako batzuk Anoetan
proiektatu nahi ditugu. Urtarrilaren 23an, GUtik
ZURA ikusteko aukera izan genuen, eta, otsailaren
13an, berriz, Xalbador: izana eta izena. Bi kasuetan, dokumentala amaitzean oso solasaldi interesgarriak izan genituen Jon Maia eta Amets Arzallus
bertsolarien eskutik, hurrenez hurren.
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Bertso saioa
Giro ederra izan genuen otsailaren 12an Kuku
Elkartean antolatutako bertso-saioan. 40 lagun
inguru elkartu ziren bazkarian, eta saioa hasi
baino ordu-laurden lehenago, jende ugari bertaratu zen saioaz gozatzeko asmoz. 80 lagun
inguru elkartu ziren guztira; han ez zegoen aitzakiarik.
Entzuleak bertso gosez joan ziren, eta bertsolariek ez zuten hutsik egin. Tolosaldeako eta
Debagoienako hiruna bertsolari izan ziren nor
baino nor, eta 3 epailek izan zuten saioa epaitzeko ardura, Maddi Sarasola herritarra, horien
artean.
Amaieran, Txomin Azpirozek (Anoeta), Adur
Gorostidik (Abaltzisketa) eta Etxeordek (Berastegi) osatutako taldeak lortu zituen puntu
gehien, baina publikoak guztiak jo zituen irabazletzat. Debagoinako hiru neska gazteek saio
polita egin zuten eta hasierako agurretik lortu
zuten publikoarekin konektatzea. Hurrengo
ariketetan, eskualdeko bertsolariak beren esperientziaz baliatu ziren Debagoienako taldeari
gailentzeko; aitzakiarik gabeko saioa izan zen.
Batzuetan barrez lehertzen eta besteetan hunkituta, entzuleak oso gustura izan ziren, eta horrek ere asko balio du.
Sokak ez dezala etenik izan. Jarrai dezagun gozatzen eta gozarazten!

ERREFUXIATUEN
INGURUKO HITZALDIA
ETA ERAKUSKETA
Urtarrilean, Errefuxiatuak erakusketa izan zen
ikusgai, liburutegian, aste-pare batez. Hitzaldi
bat ere antolatu zen eta, bertan, errefuxiatuek
bizi duten egoeraren inguruko hainbat datu interesgarri eskaini ziren. Era berean, horien egoera
latzaren nondik norakoak lehen eskutik ezagutzeko aukera izan genuen, bertan izan ziren Zaporeak taldeko kideen eskutik.

REFLEXOTERAPIA
IKASTAROA
16 lagun elkartu ziren reflexoterapiaren oinarriak
ezagutzeko ikastaroan, otsailaren 11n. Teoria
proiekzio baten bidez landu ondoren, giro onean
aritu ziren oinak astintzen, Javier Ferranez irakaslearen gidaritzapean.
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laburrean

STA. AGEDA
BEZPERAKO KANTUAK
Euria eta haizea erraz menderatzen dira baserriko ateak ireki eta harrera egiten digutenean
kafea, txokolatea, ardoa, gailetak....eta bereziki
ARRATSALDE ON! irrifartsu esanez.

37 lagun aritu ginen kantuan makilei dinbi
-danba emanez. Sagardotegian bukaera eman
genion saioari, baita eman ere! Kantuan, dantzan....giro ederrean.
Hurrengo urtean ere berriz hor egotea espero dugu!!

AMAITU DIRA JUBILATUEN
LOKALEKO OBRAK
Amaitu dira dagoeneko jubilatuen lokalean egin
beharreko lanak. Beste modu batera antolatu
da gunea: lehen zegoen horma bat bota eta jolasteko tokia atzealdean jarri da, tabernarentzat
leku gehiago utziz. Era berean, beste ate bat jarri
da jolastokira zuzenean joan ahal izateko, tabernatik igaro beharrik izan gabe. Lanek 6.000 €-ko
aurrekontua izan dute.

berriak berri 63
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ETORRI BERRIEI
HARRERA
INSTITUZIONALA
UDALETXEAN
Anoetako Udalak, joan den urtarrilaren 28an,
ongi-etorria eman die 2016ko uztailetik aurrera
Anoetara bizitzera etorri diren herritarrei.
Harrera saio xume eta goxo bat antolatu genuen udaletxeko pleno aretoan. 2016ko azken 6
hilabeteetan Anoetara bizitzera etorri ziren herritarrei banan bana deitu genien saio honetara
gonbidatzeko.
Bertara azaldu zirenak hobeto ezagutu nahi
izan genituen eta, bide batez, herrian ditugun baliabideak eta ohiturak azaldu genizkien,
gure hizkuntzaren eta parte-hartzearen garrantziaz aritu ginen, eta beraien iritzia ere jaso
genuen.
Bereziki azpimarratu nahiko genuke lehenagotik gure artean ditugun bi herritarren laguntza
jaso genuela, Diouma eta Badia; beraien espe-

EUSKAL JAIA: LOGOTIPO
LEHIAKETA ABIAN
Igaro dira jada urte batzuk Euskal Jaia antolatzen
hasi ginenetik, eta aurtengoa 10. edizioa izango
da, beti bezala urriko bigarren igandean (aurten
urriak 8). Horren harira, eta ikusirik festa honek hartu duen indarra, eta nola errotu den herrian, Euskal
Jai batzordeak logotipoa diseinatzeko lehiaketa
antolatu du. Logotipo hau ez da aurtengo edizioa
soilik iragartzeko, hemendik aurrera beti erabiltzeko baizik. Lanak aurkezteko epea martxoaren 31
arte da, eta oinarriak ikusgai daude udalaren web
orrian, “Berriak” atalean: www.anoeta.eus
Bestalde, Ikastolako ikasleek beste logotipo bat
landuko dute, 10. edizio berezi hau soilik iragartzeko.

rientzia azaldu ziguten guztioi, bereziki, euskararekin izan duten esperientzia; eta bertako
hizkuntza ikasteari ematen dioten garrantzia
nabarmendu zuten.
Bukatzeko, oso giro politean, denok elkarrekin
kafetxo bat hartzeko aukera izan genuen.
Eskerrak eman nahi dizkiegu bertaratu ziren
herritarrei, beraiek ezagutzeko aukera eman zigutelako. Uztail inguruan ere beste saio bat egiteko asmoa dugu, bitarte horretan herrira bizitzera etorriko direnekin.
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Kaldereroak

XIX. mendetik, eta lehenagotik ere bai agian, familia eta leinu batzuk etortzen ziren gurera, Europako erdialdetik abiatu eta Europa zeharkatu ostean.
Kaldereroak ziren. Oso gertakari garrantzitsua izaten zen, horien janzkera, abestiak eta dantzak oso
bereziak eta ikusgarriak zirelako, besteak beste.
Gure artean, beren lanbideari ekiten zioten: eltzeak, pertzak eta metalezko beste gauza batzuk
konpontzen zituzten. Eskulangile trebeak ziren,
baita musikari eta abeslari trebeak ere.
Orduan bezala, aurten ere etorri dira gurera, Loatzo
Musika Eskolaren bitartez. Horrela irudikatu nahi izan
dugu eta, otsailaren 17an, ostiralean, beraiekin bildu
ginen Anoetako plazan, inauterien iragarle gisa.
Eguraldia lagun, herrian zehar zabaldu genituen kaldereroen abestiak eta kalejira, giro ezin

hobean. Horrelakoetan ohikoa izaten den moduan, herriko txikiek izugarri ospatu eta gozatu
zuten, zartagin-hotsak kinki eta kanka ibili baitziren, kalejirak iraun zuen bitartean.
Festa-giroa gorputzean sartuta, hastera doazen
inauteriei ongietorria ematea baino ez zaigu falta.
Beraz, ondo pasa ditzazuela, errespetuz, noski.
Ondo pasa!!!

berriak berri 63
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ANOETAKO AHT GELDITU! ELKARLANA
Azken hilabeteetan, AHTaren inguruko hainbat
albiste izan ditugu. Batetik, proiektuaren hiriguneetako sarrerak eta lotuneak adostu nahian entzun ditugu Euskadiko, Nafarroako eta Espainiako
Gobernuak: nork jarriko duen dirua, nork egingo
dion aurre zorrari eta abar. Eta, bestetik, AHT eraikitzen ari diren langileen lan-baldintza negargarriak ezagutu ditugu, baita proiektuaren bideragarritasuna aztertzen duen ikerketaren emaitzak ere.
Argia astekariak egindako erreportaje batean,
AHTko langileek Hernaniko zatian bizi duten egoeraren berri eman zen. Hona hemen datu batzuk: “6-8
euro kobratzen dute ordua, Gipuzkoako Eraikuntza
Hitzarmenak agintzen duenaren ia erdia. Eta aparteko soldatak, oporraldiak eta dietak horren barruan
dauzkate sartuta gainera”; “Barre egiten dugu negar
ez egitearren. Gutako askok parorik ere ez daukagu eta
kotizatzeagatik bakarrik gaude hemen. Gero esango
dute lan asko dagoela, bai, baina zer preziotan? Azala beltza eduki behar al dut esklaboa izateko?, azaldu
digu hogei urtez enpresan dabilen zaharrenetako
batek”; “langile bakoitzeko urtean milaka euro aurrezten dira obra publiko honetan esplotazio eta
trikimailuekin –diferentzia 18.000 eurorainokoa ere
izan da zenbait kasutan–”.
Hau al da proiektu honek sortu behar zuen
lana? Nork bermatu behar ditu lan-baldintza
duinak, obra publikoetan ere horiek betetzeko
gai ez badira? Proiektu hau al zen Europan eredu
bihurtu behar gintuena?

Esan bezala, lan-baldintzei buruzko albiste horrez
gain, EHUko zenbait irakaslek egindako ikerketa baten berri izan dugu. Bertan ondorioztatzen den moduan, Euskal Y proiektua ez da sozialki errentagarria
izango, ezta ingurumenari dagokionez ere. Txostena
aurkezteko prentsaurrekoan, honako hau azaldu
zuen Roberto Bermejo jaunak, Ekopoleko kide eta
AHTren inguruko aditu nagusietako batek: administrazio publikoak AHTn egiten ari diren inbertsioa
“berreskuraezina” izango da, eta trenaren eraikuntza,
berriz, “interes orokorraren kontrakoa”. Katedradunaren ustez, laguntza publikorik jaso gabe ezinezkoa
izango da AHT-tik etekinak lortzea, eta proiektuaren
porrota “denbora-kontua” izango da.
Txosten horrek agerian uzten ditu AHT proiektuaren aurkako taldeek urte hauetan guztietan
zehar egindako salaketak. Bestalde, argi geratu
da, berriz ere, proiektua benetako ikerketarik
egin gabe gauzatzen hasi zirela.
Baliabide ekonomikoak, sozialak eta ekologikoak xahutzen jarraitu aurretik, gelditu dezagun
proiektu hau. AHTrik ez!
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Gazte
Asanblada
Kaixo!
Hiru hilabete pasa dira dagoeneko, eta hemen gatoz, berriz ere, gure berri ematera! Urrifest azoka
igaro ostean, Brasileko herri-mugimenduaren inguruko hitzaldia izan genuen Anoetako Gaztetxean.
Askapenako hiru brigadistek MST lurrik gabeko nekazarien mugimendua izan zuten hizpide. Oso hitzaldi interesgarria izan zen. Eskerrik asko hizlariei!
Abendu hasieran, hitzaldia eta bakarlaria antolatu genituen Gazteak Kalean plataformako
gazteekin batera. Tolosako hiru gazte auziperatu
dituzte 2015eko inauterietako liskar batzuk direla eta. Herriko tabernaren ondoan istiluak sortu
ziren eta ertzainek, egoera baretu beharrean, are
gehiago tenkatu zuten. Horren ondorioz, liskar
gogorrak sortu ziren eta Tolosako Gazte Mugimenduko hiru kide atxilotu zituzten. Epaiketaren
zain daude orain, eta hiru urte eta erdira bitarte-

ko kartzela-zigorrak eskatzen dizkiete. Anoetako
Gazte Asanbladako kideek horien kontra gauzatutako muntaia poliziala salatu eta gure elkartasunik beroena helarazi nahi diegu.
Gabonetako oporretan, egitarau mardula antolatu genuen: sofa eta aulki berriak egin genituen
material berrerabiliak erabiliz, etxebizitzaren eta
emantzipazio-aukeren inguruko mahai-ingurua, gaur egungo hezkuntza-sistemaren kritika,
maskulinitate-tailerra, errepresioa... Gai ugari
landu genituen. Urtarrilaren amaieran, Evasores,
morosos y millonarios vascos liburua aurkeztu zigun Ahoztar Zelaieta idazleak. Mila esker ekintza
horiek guztiak posible egin dituzuen guztioi!
Inauteriak ate jokatu ditugu, eta dagoeneko hasi
gara mozorroak pentsatzen... Hemendik aurrera
egindako ekintzen berri izango duzue! Ondo izan!

17

berriak berri 63

Gu ere bertsotan
egitasmoa ikastolan
Gu ere bertsotan egitasmoa duela 31 urte dago
martxan Euskal Herrian, Bertsozale Elkarteak sustatuta. Gipuzkoan, zehazki, 59 herritan lantzen da
egitasmo hau, 143 ikastetxetako 10.000 ikaslerekin.
Anoetako Ikastolan ere burutzen dugu “Gu ere
bertsotan” egitasmoa, Anoetako Udalaren eta
Ikastolaren arteko lankidetzari esker. 2015ean
jarri genuen martxan lehenengoz.
Ahozko komunikazioa lantzea da proiektu honen helburua, horretarako bertsolaritzaren hainbat baliabide erabiliz. Bertsolaritzak hizkuntza
normalkuntzan lagun dezake, hizkuntza haurren
eta gazteen aurrean prestigiatu eta erabiltzeko
motibazio pizgarri izan daitekeelako. Bertsolaritzaren bidez, haurraren hizkuntza gaitasunean
eragitea lortu nahi da, bereziki ahozkotasunean.
Gainera, bertsogintzak ekarpen interesgarriak
egin diezazkioke eskolari: ahozko adierazpidea
hobetzea, komunikazio estrategia eraginkorrak
baliaraztea, hizkuntza aldetiko sormena bultzatzea, jendaurrean egoteko eta hitz egiteko oztopoak gainditzea, ideiak ordenatzen laguntzea,
komunikatzaile onak heztea…
Egitasmo hau LH5 eta LH6ko ikasleekin lantzen dugu, eta ikasturte osoan zehar, hamabos-

tean behin, Gipuzkoako Bertsozale Elkarteko
bertsolari bat joaten da klasea ematera. Bera
joaten ez den astean, gelako tutorea arduratzen
da klasea emateaz, baina, horretarako, Bertsozale elkarteak materialak eta aholkularitza eskaintzen dizkio.
Ikastolari ere egitasmoari buruzko iritzia ematea eskatu diogu:
“Gu ere bertsotan” oso proiektu aberasgarria
dela uste dugu. Gure Ikastolaren ardatzetako bat
euskara eta euskal kultura indartzea eta sustatzea
da, eta proiektu honek aukera ematen die LH 5 eta
6. mailako ikasleei, alde batetik, bertsolaritza zer
den ezagutzeko eta bertsogintzan lehen urratsak
emateko, eta, beste aldetik, modu atsegin batean
gure hizkuntza lantzeko.
Gure ikasle eta irakasleen iritziz, proiektua atsegina eta interesantea da. Ikasleak oso gustura
aritzen dira, edukiak era erlaxatu batean eta giro
atseginean lantzen dituztelako.
Euskarri desberdinak erabiltzen dituzte lanketarako, hala nola liburua, bideoak, jolasak,...
Ikastolara etortzen den bertsolariarekin ere, Nerea
Ibarzabal, oso gustura gaude, gertukoa eta pazientzia handiko neska delako.
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Martxoaren 19an,
erabakitzera goaz
Herri bat gara; erabakitzeko eskubidea dugu;
herritarron garaia da. Hiru esaldi horiek laburbiltzen dute ia lau urteko ibilbidea. 2013ko ekainaren 8an, Gure Esku Dago dinamika herritarra sortu zen, erabakitzeko eskubidearen alde.
Handik urtebetera, 150.000 laguneko giza kate
bat osatu genuen. Orain, Euskal Herriko estatus
politikoaren inguruko herri-galdeketak egiten ari
dira hainbat herritan eta eskualdetan. Anoetan,
martxoaren 19an egingo dugu erabakitzeko eskubidearen aldeko jauzia, Tolosaldeako beste 27
herrirekin batera.
“Euskal estatu burujabe bateko herritarra izan
nahi duzu?” galderari erantzun beharko diogu
udaberri bezperako igandean. Galdeketa anoetar guztien ariketa demokratikoa izan dadila nahi
dugu. Anoetar guztiekin ospatu nahi dugu erabakitzeko eskubidearen aldeko ariketa, eta egun
hori ospakizun demokratiko bat izan dadila lortu

nahi dugu. Hori gure egitekoa izango da, baina, lerro hauen bitartez, zuen egitekoa ere izan
dadila eskatu nahi dizuegu, hura anoetar guztiengana irits dadin, hau da, zer izan nahi dugun
erabakitzeko aukera horretan denok parte har
dezagun.
Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu
anoetar guztiei. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, halaber, Giltzarria ekimenaren aurkezpenera etorri zineten guztiei, baita martxoaren
19ko galdeketa egin ahal izateko sinatu zenuten guztiei ere. Eskerrik asko martxoaren 19ko
hitzordurako galdera erabakitzeko prozesuan
parte hartu duzuen guztiei. Eskerrik asko, baita
ere, Tolosara bidean herriz herri abiatutako bizikleta-martxan parte hartu zenutenei, Anoetan elkartu zirenean egindako harrera beroagatik.
Zuei esker, handia egitera goaz!
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Anoetako Baratze Parkean
baratzezaintzarako lursailak
dituzue eskura
Anoetako Baratze Parkea 2015eko
ekainean inauguratu zen eta, ordudanik,
martxa polita darama. Momentu honetan,
5 lursail libre daude eta interesa duzuenok
lursail horietako bat eskuratzeko eskaera
egin dezakezue udaletxean.

Lursailak eskaerak iritsi ahala
esleituko dira.
Baratze Parkeak norberaren barazkiak modu ekologikoan hazteko aukera eskaintzen du. Aisialdi
aktiborako topagunea da, hainbat giza talderen
arteko elkarbizitza eta harremana bultzatzen
dituen gunea. Baratze Parkeko lursailetatik lortutako produktuak norberaren hornikuntzarako
erabiliko dira: lurraren fruituak, baratzeek eman-

dako produktuak, familiek bakarrik kontsumitu
ahal izango dituzte, etekin ekonomikoak ateratzeko inolako aukerarik gabe.
Baratzeen erabiltzaile izateko, honako baldintza hauek bete behar dira:
• 18 urte beteta izatea.
• Anoetan erroldatuta egotea.
• Anoetako Udalarekiko zerga-betebeharrak eta
bestelako betebeharrak ordainduta izatea.
• Beste baratze baten erabiltzaile den bizikidetza-unitateko kidea ez izatea.
• 50 euroko fidantza ordaintzea.
• Urteko kuota ordaintzea. Urteko kuota arrunta 100 eurokoa izango da eta langabetuek
%50eko hobaria izango dute, hau da, 50 euroko kuota ordaindu beharko dute.
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Anoetako herri ikastolako
euskara elkartea

Ikastolak bere Hizkuntza Proiektuaren taldea du.
Talde hori irakasleek eta juntakideek osatzen
dute, baina duela urte batzuk, ikasleen presentzia faltan botatzen hasi ginen. Hori dela eta,
aurtengo ikasturtean Euskara Elkartea jarri dugu
martxan.
Euskara Elkartea DBHko ikasle boluntarioek
osatzen dute, 36 ikaslek, guztira.
Taldearen helburuak euskararen erabilera sustatzea eta indartzea, eta euskara gure eguneroko
komunikazio-hizkuntza izan dadila lortzea dira.

Horretarako, taldearentzat garrantzitsuak diren
gaiak aztertu, erabakiak hartu eta horiek aurrera
eramaten dira.
Bestetik, ikastolako euskararen aldeko giroa
hobetzeko ekimenak bultzatzen dira: Euskal Jaia,
Euskararen eguna, Korrika, ikastolen aldeko jaialdiak, kidetzeak…
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Diru-sarrerak
bermatzeko errenta
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) −Renta
de Garantia de Ingresos (RGI)− oinarrizko premia
pertsonalei eta familiarrei aurre egiteko prestazio ekonomikoa da, hau da, oinarrizko premiekin
lotutako gastuei nahiz gizarteratze- edo laneratze-prozesuak eragindako gastuei aurre egiteko
behar adina diru-sarrera ez dituzten bizikidetza-unitateetako kideentzako aldian behingo
prestazio ekonomikoa. Hilero ordaintzen den
diru-laguntza bat da, eta baliabide ekonomiko
nahikoak ez dituzten pertsonei eta familiei oinarrizko beharrak estaltzen eta lan-esparruan
sartzen laguntzea du helburu. Zenbait kasutan,
Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO) bideratzen da DBEaren barruan, ohiko etxebizitzaren
alokairu-gastuei aurre egiteko.
Eusko Jaurlaritzaren eskumena da eta
LANBIDEKO bulegoetan kudeatzen da.
Babes ekonomikoa emateaz gain, enplegurik
gabe dauden pertsonen laneratzea sustatzen du.
Horren truke, onuradunek bi konpromiso hauek
bereganatu behar dituzte:
· Bizi duten egoeratik irteten ahalegintzea.

·

Laneratze Aktiboko Hitzarmen bat sinatzea.
2017ko urtarrileko datuak kontuan hartuta,
Anoetan DBE errenta jasotzen duten 38 onuradun daude, eta horietatik 25ek Etxebizitzarako
Prestazio Osagarria jasotzen dute.
Bizikidetza-unitateei dagokienez, herriko onuradunek honako ezaugarri hauek dituzte:
Bizikidetzaunitateko
kide-kopurua

DBE
Onuradunak

EPO
Onuradunak

1
2
3
4
5
GUZTIRA

19
6
9
3
1
38

12
3
7
2
1
25

Diru-kopuruari dagokionez, gutxien jasotzen
duenak 20,72 €-ko laguntzajasotzen du diru-sarreren osagarri gisa, eta gehien jasotzen duenak,
aldiz, 1.138,62 €-koa (DBE+EPO).

Bizigune programa
Bizigune programak hutsik dauden etxebizitzak
antzematea du helburu, horiek alokairu babestuan
eskaini ahal izateko. Hutsik dauden etxebizitzei
gizarte-erabilera bat ematea du helburu, hau da,
etxebizitza duin bat arrazoizko prezioan eskaintzea,
eta horiek merkatu librean sartzeko baliabide ekonomiko nahikoak ez dituzten pertsonei bideratzea.
Etxebizitza huts bat duten jabeek ALOKABIDEren (Eusko Jaurlaritzaren Sozietate Publikoa) esku
uzten dute etxebizitza, usufruktu-kontratu baten
bitartez, aurrez zehaztutako berme batzuen truke.
Bestalde, Alokabidek Etxebiden izena emanda dagoen eskatzaile bati esleitzen dio etxebizitza, eta
eskatzaile horrek bere diru-sarrerekiko proportzionala den alokairu bat ordaintzen du.
Bizigune programan sartzeko, etxebizitzak honako baldintza hauek bete behar ditu:

·

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) kokatuta
egon behar du.
· Librea izan behar du.
· Hutsik egon behar du azken 9 hilabeteetan.
· Alokabidek etxebizitzak antzematea aurreikusi
duen eremu batean kokatuta egon behar du.
· Etxebizitzaren oinarrizko betekizun teknikoak bete behar ditu: bizigarritasun-baldintzak, itxura garbia eta txukuna, eta behar bezala hornitutako sukaldea eta komunak.
Bizigune programa martxan jarri zenetik
(2004), Anoetan 13 etxebizitza kudeatu dira guztira, 27 familiarentzat. Gaur egun 8 etxebizitza
daude, 7 maizterrekin eta 1 hutsik.
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Parekidetasuna:

Berri emate
eta partehartze
batzar irekia
Otsailaren 7an, asteartea, egin genuen
batzar irekia udaletxean, urtean zehar
parekidetasunaren gaia herrian nola jorratu aztertzeko. 16 lagun gerturatu ziren,
eta bilera etekintsua izan zen. Orain arte
udalak esparru honetan zer lanak egin dituen azaldu ondoren, galdetegi bat banatu
zen, hemendik aurrera landu litezkeen gai
posibleak azalduz, eta garbi gelditu zen gai
transbertsal dela, herrian antolatzen diren
ekitaldi guztietan parekidetasunari lotutako
irizpideak ezarri beharko liratekeela, eta urtean zehar lantzeko gai bat dela. Hortaz, maiatzean eta urrian berriro elkartuko gara.
Bestalde, Emakumeen Nazioarteko Eguneko
bazkaria-afaria zabaltzeko aukera aztertu zen
(mistoa izan, alegia), eta, iritzi desberdinak egon
arren, azkenean egokiena ikusi zen emakumeei
bakarrik egitea deialdia, egun hori aldarrikapen
eguna izanik, ikusgarritasuna bereziki emakumeei eman nahian.
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MARTXAN DA
“ME RETO 100 DÍAS”
PROGRAMA
Dagoeneko hasi da Erronkaren 5. edizioa. Otsailaren 6an hasi eta maiatzaren 19an amaituko da,
eta Anoetan hirugarren aldiz gauzatuko da.
“Me Reto 100 días” izeneko programaren helburua
norberak bere bertsiorik onena lortzeko bideari ekitea izango da. Pertsona bere osotasunean eta modu
integralean garatzeko, 3 alor hauek lantzen dira:
fisikoa (gorputza), elikadura (jaten duguna) eta psikologikoa (garapen pertsonala edo selfcoachinga).
Astelehenetik ostiralera, parte-hartzaileak
behar bezala prestatutako monitore batekin elkartzen dira kiroldegian, ordubetez, ariketa fisikoa eta garapen pertsonala lantzeko.
100 egun igaro ostean, eta hiru alor horietan
errendimendurik handiena emanez gero, izugarrizko emaitzak lortzen dira:
· Fisikoki, parte-hartzaileek askoz arinago, indartsuago eta mugimendu-gaitasun handiagoarekin amaitzen dute. Horrez gain, batzuek
pisua galtzen dute eta beste batzuek, ordea,
hartu (bakoitzak dituen beharren arabera).

·

·

Elikadurari dagokionez, eta “ahoratzen duguna garela” dioen premisa oinarritzat hartuta, parte-hartzaileek modu kontzientean
elikatzen ikasten dute. Gomendioak eta
errezetak eskaintzen dira batik bat. Ez da
dietarik jarraitzen.
Dena den, alderdi psikologikoa da Erronkaren ardatz nagusia. Selfcoachinga (norberak bere buruarekin egindakoa) erabiltzen
da horretarako, bizitzako alderdi garrantzitsuenen inguruko barne-hausnarketak eginez: Nor naiz? Zer nolako gaitasunak ditut?
Zer da niretzat arrakasta? Zein helburu jarri
nahi dizkiot nire buruari, epe luzera nahiz
motzera? Zein dira nire beldurrak eta mugak? Eta nire sinesmenak eta pentsamenduak? Zer nolako ohiturak ditut? Eta abar.
Atal hau lantzean, garenaren eta nahi dugunaren inguruko informazio asko lortzen
dugu, eta horrek erabaki egokiak hartzen
laguntzen digu.
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Gure inguruan oso ohikoa da pertsonaren lehen
abizena aitarena eta bigarrena amarena izatea, gaur
egun, legeak abizenen ordena aldatzeko aukera
ematen badu ere (2000. urteko otsailean jarri zen
indarrean lehen abizena amarena jartzeko aukera).
Jaiotzean egin ez baduzu, gero ere alda daiteke abizenen ordena, hala nahi izanez gero.

Erregistro zibilean eskaera egin eta listo. Gainera,
damutuz gero, lehengo ordenan jar daitezke berriz ere.
Batzuek ez dute aukera hori ezagutzen eta, beste batzuek, aukera ezagututa ere, ez dute aintzat
hartzen.
Bikote batzuekin hitz egin dugu gaiaren inguruan.

LEHEN ABIZENA AMARENA
JARRI DUTENENTZAKO GALDERAK:
1. Nolatan erabaki zenuten haurrari lehen abizena amarena jartzea?
2. Zailtasunak izan dituzue bidean? Zertan, adibidez?
3. Inguruko jendeak komentarioren bat egin dizue horren inguruan? Nolakoak?
4. Animatuko zenituzkete beste guraso batzuk lehen abizena amarena jartzera?

Koldo Otaegi Sarasola, 35 urte,
arotza, furgoneten muntaketak
Inge Artola Gurrutxaga, 35 urte, administraria
1. Amaren abizenak jartzea ez zen aurrez hausnartutako erabakia
izan! Nik ez nekien aukera hori zegoenik ere... Nire lagun batek
komentatu zidan eta nik nire bikotekideari azaldu nion.
Koldok ez zion inolako garrantzirik eman lehenengo nire abizena
edo berea jartzeari. Eta, egia esan, niri ilusio handia egiten zidan!
Zergatik? Nire barruan sortzen ari zen bizidun txiki hori nire zati
handi bat zela sentitzen nuelako, bikotekidearekiko errespetu
osoz, noski! Poztasun handia sortzen zidan aitak eta amak aukera
hori izatea, eta norbaitek hasi behar aldaketa horiek gauzatzen!
2 Egia esan, amaren abizena jartzeko izapideak ez ziren batere korapilatsuak izan. Ez naiz emandako urratsez zehatz-mehatz gogoratzen, baina ez zen nahaste handirik izan, hori seguru!
3 Inguruko jendearen artean baino harridura handiagoa piztu zen etxekoei esatean! Ez zuen inork gaizki hartu. Beharbada ez zitzaien denei
ongi irudituko, baina guztiz errespetatu gintuzten! Gauzak naturaltasunez kontatzean, ingurukoek ere naturaltasunez hartu zuten!
4 Ez dut uste inor animatu behar denik, norberak sentitu behar
duen zerbait baita. Eta guztiz errespetagarria gainera!
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Ainhoa Orrantia Balado, 43 urte, abokatua
David Fariña Cortes, 43 urte, litografoa
1. Haurdun geratu nintzenerako aldatuta zegoen Erregistro Zibilari
buruzko Legea eta, beraz, haurrak amaren abizena har zezakeen,
aita eta ama ados egonez gero.
Erabakia hartzeko orduan, haurrarengan pentsatu genuen lehenik eta behin, berarentzat egokiena izango zen horretan, alegia.
Horregatik, eta Euskadin jaio eta bizi zela kontuan hartuta, berarentzat egokiena lehen abizena euskalduna izatea izango zela
pentsatu genuen, euskaldun gisa identifika dadin, hala da eta.
Bestalde, Orrantia abizena mantendu eta hark bizirik jarrai zezala
bermatu nahi izan genuen. Oso abizen bitxia da, ez oso ohikoa,
eta desagertzear zegoen, Markel jaiotzean, bera baitzen nire familiako mutil bakarra. Daviden familian, berriz, abizena mantentzeko aukera gehiago daude −Markelen bigarren abizena−, gure
ilobatxoak (mutila) hura baitu lehenengo abizena.
2. Bat ere ez. Prozesua oso bizia eta azkarra izan da, eta ez dugu zailtasun bakar bat ere izan.
3. Ez, oro har, inork ez digu horren inguruko komentariorik egin. Guk
ere ez dugu gehiegi zabaldu nahi izan. Inoiz ez diogu gehiegizko
garrantzirik eman. Bere garaian, familiari jakinarazi genion eta,
orain, baita erakunde batzuei ere (Ikastolari, Udalari...), haurraren
datuak eman behar dizkiegunean.
Halere, gure erabakiaren berri izan zuen bikote batek gure erabakia egokia iruditzen ez zitzaiola esan zigun. Tradizioak mantendu
egin behar direla eta orain arte egin denarekin jarraitu behar dela
esan ziguten. Guk, ordea, tradizioak beti aukerarik egokiena izaten
ez direla erantzun genien, baita, horrelako kasuetan, haurrak lehenengo abizena amarena edo aitarena izateko eskubidea duela ere,
biok baikara haren gurasoak. Haurrak erabakitzeko gaitasunik ez
zuenez, eta bere izena aukeratzeko orduan egin genuen bezala,
kasu honetan ere guri zegokigun bere partez aukeratzea eta erabakitzea, gure asmorik onenarekin eta beti berarengan pentsatuz.
4. Tira, ez zaigu beste pertsona batzuen bizitzetan sartzea gustatzen, ezta horiek pertsona gisa edo familian hartzen dituzten erabakietan sartzea ere. Kontuan izan beharreko faktore asko daude
guk aipatu ditugun horiez gain, eta bikote bakoitzak egokitzat
jotzen duena egin behar du. Haurrarentzat egokiena zer izango
den pentsatzea da garrantzitsuena, eta biak ados jartzea, noski.
Gainerako guztiak, hau da, besteek pentsatzen dutenak edo esaten dutenak, ez du batere garrantzirik.
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LEHEN ABIZENA AITARENA
JARRI DUTENENTZAKO GALDERAK:
1. Bazenekiten seme-alaben lehen abizena amarena jartzeko aukera dagoela?
2. Seme-alabei abizena jartzeko orduan kontutan hartu zenuten aukera hori, edo ez?

Bakarne Olano Manzano, 36 urte, sukaldaria.
Xabier Aseginolaza Garmendia, 34 urte,
automozioko mekanikari-elektrikaria.
1 Bai, bagenekien jartzeko aukera zegoela.
2 Bion artean hitzegin eta abizenaren etorkizunari begira, amarena asko
zabaldua zegoela eta aitarena berriz gutxiago, horregatik erabaki genuen aitarena jartzea.

Maite Goikoetxea Alduntzin, 34 urte, maistra
Unai Garmendia Balda, 32 urte, mekanikaria
1 Bai, bagenekien.
2 Egia esan ez genion garrantzia handirik eman. Biok ados geunden.

Verónica Uzkudun Sánchez - Etxekoandrea
Iñaki Caminos Lobo - Karrozeroa
1 Bai, bagenekien.
2 Bai kontutan hartu genuen, baina ohiturari jarraituz, aitaren lehen abizena jartzea aukeratu genuen.
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LIBURU BERRIAK: Abendua 2016-Urtarrila 2017
Helduak
ARRETXE, Jon
CHACÓN, Inma
CORNWELL, Patricia
GORROTXATEGI, Miren
MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti
MAXWELL, Megan
URIBE, Kirmen
URRETABIZKAIA, Arantxa
DAVIS, Jim
ARRIOLA, Justo
SÁNCHEZ GARCÍA, Aitor
AMO CASTRO, Andoni del
MURO, Alberto
YANIZ, Santiago
NICOLÁS, Iñaki de

Sator lokatzak
Tierra sin hombres
La marca de la sangre
33 ezkil
Tierra de leche y miel
Pasa la noche conmigo
Elkarrekin esnatzeko ordua
Bidean ikasia (1993-2016)
Garfield
A los piés del caballo
Mi dieta cojea
Party & borroka
Dólmenes, crómlech y menhires
Llanuras : senderismo sin desniveles
Euskal Herriko pegatak. 1, 1965-1979

N ARR sat
N CHA tie
N COR mar
N GOR hog
N MAR tie
N MAX pas
N URI elk
N URR bid
K DAV gar
613 ARR alo
613 SAN mid
78 AMO par
796 MUR dol
796 YAN lla
946 NIC peg

HAURRAK-GAZTEAK
LLENAS, Ana
BLAKE, Stéphanie
GENECHTEN, Guido van
MAGDALENA, Peru
AMURIZA, Miren
RICHARDSON, Justin
SILVERSTEIN, Shel
CANO, Harkaitz
LEDU, Stéphanie
MAYOR, Aingeru
MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti
AGIRRE, Alaine
COSTAS, Ledicia

Koloretako munstroa
Kaka Putza
Begiratu dezaket zure pixoihalean?
Txomintxo eta Perutxo maiteminduta
Bainera bete itsaso
Tango iritsita, hiru dira
Arbola eskuzabala
Zer demontre dago aulkien azpian?
Biziaren historia
Neskak eta mutilak
Nur eta banpiroen dantza
Bihotza lo daukat, eta zer?
Verne y la vida secreta de las mujeres planta

82-3 LLE kol (0/4 urte)
82-3 BLA kak (0/4 urte)
82-3 GEN beg (0/4 urte)
H BAT mag (+5 urte)
82-36 AMU bai (+5 urte)
82-38 RIC tan (+5 urte)
82-4 SIL arb (+5 urte)
82-1-H CAN zer (+8 urte)
57-H LED biz (+8 urte)
613-H MAY nes (+8 urte)
82-36 MAR nur (+8 urte)
82-31 AGI bih (+8 urte)
G 82-33 COS ver (+12)
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