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argazki zaharren txokoa

1963. Guadalupek bandera irabazi ostean, agintariak, Guadalupeko enpresaburuak, arraunlariak
eta txistulariek Modestoeneako bidean: Javier García atabalaria, Joxe Goiaran eta Javier Sarasa
txistulariak eta atzean Txomin Garmendia, Tomas Etxeberria eta Ramon Ayerza arraunlariak eta
Anjel Aranburu entrenatzailea.
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Errefusaren bilakaera
2016–2017 urtean
Ondorengo grafikoan azalduko ditugu 2016 eta 2017. urteetan Anoetan errefusak izan duen
bilakaera.

10 t (tona)/hilabetean = 60 kg/biztanleko urtean
Anoetarrok 2016an sortu dugun batez besteko errefusa 67 kg/biztanleko izan da, eta nahiz
eta 2017. urteko datuak hobeak izaten ari diren,
oraindik ere emaitza hobeak lor ditzakegula uste
dugu. 2017. urterako gure helburua da biztanleko 60 kg-tik behera jaistea, eta, horretarako, herritar guztien ekarpena beharko dugu. Jakin ezazue errefusa tratatzeko kostua 172 € dela tonako.
Beste herrietako datuak:
- Alegia: 45 kg/bizt. urtean
- Ikaztegieta: 47 kg/bizt. urtean
- Anoeta 67 kg/bizt. urtean
- Irura: 83 kg/bizt. urtean
- Tolosa 105 kg/bizt. urtean
- Andoain: 217 kg/bizt. urtean
Beste datu aipagarri bat ere azaldu nahiko genuke, auzo-konpost bidez lortutakoari buruzkoa

hain zuzen ere: 2017ko otsailean, 19,50 m3 konpost eraman ziren auzo-konpost guneetatik analisi biokimikoak egitera, eta, analisien arabera,
ordura arte herritarrek egindako konposta A kalitatekoa izan dela esan digute, hau da, konpostak
lor dezakeen maila altuena. Konpost honek nekazaritzarako, lorezaintzarako, herri lanetarako
eta beste hainbatetarako balio du.
Gure beste apustua ildo horretatik doa, ikusi
baitugu denon artean ondo eginez gero, emaitza
onak ditugula. Anima zaitezte etxeko organikoa
konpost komunitarioetara eramatera. Abantailak
handiak dira:
• Edozein egun eta ordutan atera daiteke organikoa.
• Ez da garraiatu behar.
• Ez dugu bildutakoa tratatzeko ordaindu
behar (121 € tonako).
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Hasieran, 4 haur ziren etortzekoak, baina azken
uneko aldaketen ondorioz, 3 etorri dira: Fatma,
Nur-Edin eta Moulud. Lehenengo biek bigarren
urtea dute Anoetan, eta Mouludek lehenengoa.
Hirurak errefuxiatuen kanpamenduetan bizi dira:
Aaiunen, Dajlan eta Bojadorren, hurrenez hurren.
“Oporrak Bakean” kanpainaren bitartez etortzen dira eta urtean 2 hilabetez gutxienez munduko desertu gogorrenetik ateratzea da helburua, duela 41 urte lapurtu zizkieten osasun eta
elikadura berreskuratzen lagunduz.

ERREFUXIATUEN
KANPAMENDUAK

3 Haur Saharar
etorri dira Anoetako
harrera familiekin
2 hilabete pasatzera

OKUPAZIO BATEN HISTORIA
MENDEBALDEKO SAHARA Afrikako basamortuaren mendebaldean dagoen lurraldea da. 1974.
urtera arte, Espainiaren kolonia izan zen eta, beraz, hark izan zuen lurraldearen gaineko burujabetza. 1974an, espainiarrek Mendebaldeko
Saharatik atera behar izan zutenean, Nazio Batuen Erakundeak sahararrei beraien etorkizuna
erabakitzeko aukera eman ziezaietela eskatu
zuen. Baina Espainiak uko egin zion eskakizun

horri eta Marokoren eta Aljeriaren eskuetan utzi
zuen lurraldea.
Garai hartan, irudian kolore turkesaz irudikatuta dagoen lurraldea zen MENDEBALDEKO
SAHARA. Hegoaldean Marokorekin egiten du
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muga, hego-ekialdean Aljeriarekin eta mende-ekialdean, berriz, Mauritaniarekin.
Espainia Mendebaldeko Saharatik irten bezain laster, Marokok eta Mauritaniak Mendebaldeko Sahara okupatu zuten “Martxa Berdea”
deiturikoaren bitartez. 1976ko otsailaren 27an,
Errepublika Arabiar Saharauiar Demokratikoa
aldarrikatu eta Saharako Fronte Polisarioak gerra
aldarrikatu zien okupatzaileei.
Borroka gogor horren ostean,  Mauritania erretiratu egin zen 1979an, baina ez Maroko. Hainbat
urtetan borrokan ibili eta gero, 1991ean su-etena
hitzartu zuten, Nazio Batuen ikuskaritzapean,
Mendebaldeko Sahararen independentziaren
inguruko erreferenduma egiteko baldintzarekin.
Hala ere, oraindik ez da erreferendumik egin eta
Marokok nazioartean dituen eraginak baliatzen
ditu egoera hori bere mesedetan luzatzeko eta
Mendebaldeko Saharako baliabideak (fosfatoa,
arrantza, harea...) ustiatzen jarraitzeko.

GAUR EGUNGO EGOERA
Marokok eraikitako 2.200 kilometrotako hesi
batek bitan zatitzen du Mendebaldeko Sahara:
mendebaldeko zatia, hau da, itsasoaren alboan
dagoena, Marokok kontrolatzen du eta “lurralde
okupatua” deitzen zaio. Handik ihes egin ahal
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izan ez zuten edo bertan geratzea erabaki zuten
sahararrak guztiz zapalduta eta baztertuta bizi
dira. Espetxearen eta torturaren mehatxupean,
guztiz zapaldu da beren eskubideen alde egindako lan guztia.
Hesiaren beste aldea, “lurralde askea”, Saharako Fronte Polisarioaren kontrolpean dago. Bertako baliabideak oso bakanak dira eta desertuko
bizi-baldintzek oso gogorra egiten dute bizitza.
Bestalde, gerratik ihesi Aljeriako lurretara alde
egin zuten askok errefuxiatuen 5 kanpamentu
eraiki zituzten Tinduf inguruan. Kanpamentu
horiei Mendebaldeko Saharako hiri garrantzitsuen izenak jarri zizkieten, beren lurralderako
bidea inoiz ez ahazteko asmotan: Aaiun, Auserd, Smara, Rabuni, Bojador eta Dajla. Kanpamentu horiek munduko deserturik gogorrenean daude eta nazioarteko laguntzarekin
egiten dute aurrera. Guztiz galduta egongo
lirateke herritarren elkartasunik eta laguntzarik
gabe. Galduta, Maroko Mendebaldeko Saharatik irtenarazi eta beraien lurraldera bueltatzeko
aukera ematen ez bazaie.
Arazo politiko larri baten ondorioz, izugarrizko
larritasun humanitarioko egoerak sortzen ari dira.
Laguntza humanitarioa behar-beharrezkoa da eta
irtenbide politikoa ezinbestekoa.

SAHARAR HAURREN BISITA ANOETAKO HERRI IKASTOLARI
Dagoeneko iritsi dira Saharatik Tolosaldeara uda igarotzera etorri diren haurrak. Uztailaren 4an
Anoetako Herri Ikastolari egin zioten bisita, eta trukean kirol jantzi ederrak eraman zituzten soinean.
Anoetako Herri Ikastolak Tolosaldea Sahararekin elkartearen esku jarri ditu kirol ekipazio eta
txandalak, Saharara bidaltzeko.
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Eajk Errekaleor eraitsi nahi du
eta argindarra eteten hasi da.
Kaleratzerik ez!
Errekaleor bizirik!
Autogestionatutako udal-lokalak herri eta auzo
guztietan!
Etxe kaleratzerik ez! Etxebizitza publikoen parkea, alokairu sozialekin, bankuen eskuetan dauden etxebizitza hutsak desjabetuz.
2013ko irailean, ikasle-talde batek autogestioan oinarritutako esperientzia bultzatzea erabaki zuen eta, bizilagunen laguntzarekin, Errekaleorren hutsik zeuden etxebizitzak okupatu
eta eraberritu zituen, bertan baratzeak, zinema,
liburutegia, frontoia eta kultura-ekitaldi ugari

martxan jartzeaz gain. Horrela, erabateko eraldaketa eman zioten 50eko hamarkadan langile
-familiak pilatzeko eraiki zuten auzo horri, guztiz
utzita zegoena eta, pixkanaka, erortzen ari ziren
etxe hutsez beteta zegoena. Urte gutxitan, eta
gazteek egindako lanari esker, autogestioaren
eta eztabaidaren erreferentziazko gune bihurtu
da auzoa, hari eduki sozial zabala emanez, martxoaren 3ko borroka omenduz eta abar. Bertan,
etxebizitza-premia duten 150 pertsona inguru
elkartu dira, hutsik dauden guneak okupatuz.
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Baina burgesiak ez ditu mota horretako ekimenak onartzen. Horregatik, aurreko urteetan
PPk hainbat saiakera egin zituen auzoa husteko.
2015ean, argia mozten saiatu ziren, beren helburua ez lortu arren. Orain, EAJk PPren testigua
hartu du eta, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin,
auzoa hustu eta eraisteko lanak abiarazi ditu.
Gorka Urtaran alkateak, mugarik gabeko jarrera
ziniko batean, argi eta garbi esan du auzoa eraisteko agindua eman duela. Zertarako? Baratze
ekologikoak eraikitzeko. Hori gutxi balitz, Errekaleor Bizirik kriminalizatzen ari dira etengabe:
Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, bi ikertu eta
hainbat zauritu zituen argia mozten saiatu zirenean, eta kale-borroka egotzi zaie, behin baino
gehiagotan. Gainera, horiekin negoziatu nahi ez
duela esan du, antisistemak direlako... Berak argi
utzi du auzoaren eraispena ez dela negoziagarria!
Ezinegona eta samina are handiagoak dira
Gasteizko Udalean EAJk bost zinegotzi besterik
ez dituela eta han ezkerraren botoei esker dagoela kontuan hartuta, EH Bilduk Maroto kanporatzeko egindako ekimenari esker, hain zuzen
ere. EAJ bera da hezkuntzako eta Osakidetzako
langileekin negoziatzeari uko egiten diona, Gasteizko herri-harresia erreprimitu zuena eta, berriz
ere, errepresio hori Errekaleorreko auzokideen
aurka erabili duena.
Egunez egun, EAJk eta PPk gero eta argiago
erakusten dute klase-interes berberak dituztela,
Espainiako Gobernuan nahiz Eusko Jaurlaritzan
duten ahultasuna dela eta. EAJk salbatu egin du
ustelkeria-kasuekin hondoraino zikinduta dagoen PPren Madrilgo Gobernua. Era berean, PPk
bere botoekin lagundu zion EAJri Kongresuan
taldea atera zezan, eta, horrez gain, Eusko Jaurlaritzaren murrizketen aurrekontu antisozialak
aurrera ateratzea ahalbidetu zion. Gero, EAJk
gauza bera egin du Madrilgo aurrekontuekin, zamalarien aurkako erasoekin eta abarrekin.
Akordio horiek ez dira berriak. Bere garaian,
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Arzallusek Aznar babestu behar izan zuen, baita
Zapatero bera ere. Kontuan hartu behar dugu
akordio hau ez dela izan azken momentuko inprobisazio huts bat, hilabeteak igaro baitituzte
hura prestatzen. EAJk argi eta garbi utzi du, Andoni Ortuzarrek esan ohi duen bezala eta inolako “konplexurik gabe”, eskuineko alderdi bat
dela. Argi utzi du euskal burgesiaren interesen
defendatzaile leiala dela eta Espainiako eta Europako burgesiek defendatzen duten sistema bera
defendatzen duela, merkatu, interes eta lotura
ekonomiko berberak tartekatuz. Horrelako momentuetan, beraiek hori gailentzen dute beste
guztiaren gainetik.
Errekaleorren aldeko mugimendua eta mobilizazioa borroka zabalago baten barnean txertatzen dira: hezkuntzan eta osasun publikoan
nahiz diru-sarrerak bermatzeko errentan aplikatzen diren murrizketen aurka, langile-auzoen
egoera benetan tamalgarria hobetzearen alde.
Izan ere, Zorrotzako auzoan gertatu diren tragediak ez dira istripu hutsalak (iragarrita zegoen
aldez aurretik), ezta lantegietan azpikontraturik gabe eta egoera prekarioan lan egin behar
duten langileen heriotzak ere... Erraustegiaren,
Abiadura Handiko Trenaren eta negozio eta irabazien izenean, gure osasuna eta ingurumena
suntsitzen dituzten obren eta inposizioen aurkako borroka... Eta, oro har, errepresioaren aurkako
borrokaren, eta bizi-baldintzak hobetzearen eta
konkista sozialak defendatzearen aldeko borrokaren barnean sartzen da.
Hori dela-eta, oso garrantzitsua da indar guztiak batzea eta greba orokorrekin erantzutea,
garaipena lortu arte jarraituko duten mobilizazioen egutegi bat oinarritzat hartuta. Kolektibo
eta indar sozial guztien batasuna bultzatzea,
maila desberdinetan, auzo, erakunde, unibertsitate eta lantegietako borroka antolatzea eta hori
programa iraultzaile batekin aurrera eramatea
da bidea, autodeterminazio-eskubidearen eta
sozialismoaren aldeko borroka bateratuz.
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Badia Abbou
Familia, adina, jatorria eta lan-egoera.
23 urte ditut eta ezkonduta nago. Ez dut lan
egiten etxetik kanpo, eta administrari gradu
ertaina egina daukat. Orain euskara ikasten
ari naiz, hemen bizi naizelako, eta ikasi nahi
dut, trebatu, jendeari ulertzeko eta nik ere hitz
egiteko.

Nongoa zara? Zein hizkuntza erabiltzen duzue zuen herrian?
Marokoarra naiz, Tangerrekoa. Han arabieraz hitz
egiten da.

Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?
2015eko irailean etorri nintzen Anoetara, ezkondu nintzelako, eta senarra hemen bizi zelako. Nik

aurretik Bartzelonan bizi izan nintzen 16 urtez; 7
urte nituela iritsi nintzen Bartzelonara. Senarrak
4 urte daramazki Anoetan bizitzen.

Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen, Anoetan?
Arraroa; ez nuen inor ezagutzen, euskara entzuten nuen inguruan...Baina ez zen aldaketa kultural oso gogorra izan, aurretik Bartzelonan bizi
izan nintzelako urte askoan. Egia esan, eskertu
nuen gazteleraz ere entzutea inguruan, horrek
lasaitzen ninduen.

Zer da zure herritik gehien botatzen duzuna
faltan?
Aitona-amonak, janaria, herria.
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Nolakoa zen han zure egunerokotasuna?

Zer da hemen gehien gustatzen zaizuna?

Oso txikia nintzen Marokon bizi nintzenean; ikasi
eta jolastu, horiek ziren nire egunerokoak: soka
-saltoan aritu, izkutaketan ibili, baloiarekin jolastu..., betiko haur jolasak.

Oso gustura sentitzen naiz Anoetan. Jendea
atsegina da, eta festa asko egiten dira herrian,
beti dago zerbait, oso herri bizia da, eta hori asko
gustatzen zait.

Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzu?

Zure zaletasun bat.

Nire gurasoak Bartzelonan bizi dira, eta haiekin
urtero joan izan naiz, baina ezkondu naizenetik
ez naiz bueltatu. Aurten ere ez daukat joateko
asmorik, agian datorren urtean.
Han bizitzen gelditzeko uste dut ezetz, baina
batek daki!

Naturan ibili eta bertan bazkaldu.

Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak? Zein festa ospatzen dituzue?
Musika aldetik adibidez gaita jotzen da, oso tipikoa da. Janariari dagokionez, cous-cous, tajin...
Festen inguruan, ba oso politak dira han ezkontzak, arropa dotoreak eta koloretsuak janzten
ditugu.

Goian, Tangerreko jantzi tipikoak, ezkontza
batean. Behean, Tanger: herria eta hondartza
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Euskara ikastaroetarako
diru-laguntzak
Anoetako Udalak euskara ikasteko ematen duen
diru-laguntza eskatu baldin baduzu 2016-2017
ikasturtean, honako agiri hauek ekarri behar dituzu ekainaren amaiera baino lehen udaletxera:
• Nortasun agiriaren fotokopia.
• Kontu zenbakiaren titularra zarela egiaztatzen duen bankuko agiria.
• Matrikula ordaindu izana egiaztatzen duen
agiria.
• Zure langabezia edo jubilatu egoera frogatuko duen agiria, hala badagokio.
• Euskaltegiak ikastaro amaieran emandako
ziurtagiria.
Udako ikastaroren bat (ikastaro trinkoa, barnetegia…) egiteko asmoa baldin baduzu, uda-

letxean eska dezakezu diru-laguntza, dagokion
inprimakia aurkeztuz matrikula egin orduko. Informazio gehiago lotura honetan:
http://www.anoeta.eus/eu/euskara-ikasteko-diru-laguntzak

Anoetako herritarrak euskara ikasten
aritu dira 2016-2017 ikasturtean
Anoetako Udala eta Irurako Udala elkarlanean aritzen gara helduen euskalduntzea eta alfabetatzea
sustatzeko asmoz. Herrian bertan euskara ikasteko aukerak ematen saiatzen gara, eta elkarlan
horrek fruituak ematen ditu.
Ikasturte honetan bi talde abiatu ditugu:
Alde batetik, AISA taldea aritu da lanean Anoetako liburutegiaren ondoko ikasketa-gelan. AISA
ikastaroak etorkinak euskarara hurbiltzeko bereziki prestatutako ikastaroak dira, euskara ezer

ez dakitenentzat, alegia. Bertan parte hartu dute
Anoetako eta Irurako hainbat herritarrek, eta baita
inguruko herritakoek ere.
Bestalde, Iruran, euskalduntze talde bat jarri
genuen abian urrian. Talde honek maila altuagoa
izan du, eta lehenengo hizkuntza eskakizuna (PL1)
prestatzen aritu dira Anoetako eta Irurako ikasleak.
Bejondeizuela! Zuen ahalegina benetan txalogarria eta eredugarria da.
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Euskara plus ostalaritzako ikastaroa
Maiatzaren 8tik 19ra, Banaiz Bagara Elkarteak
antolatutako eta, besteak beste, Anoetako Udalak sustatutako ikastaroa amaitu zuten bailarako
hainbat etorkinek, Anoetako Kuku Elkartean.
Ikastaro hauek bereziki etorkinentzat antolatzen dira, eta lan-munduko sektore jakin batzuetan (ostalaritza, industria, pertsonen zaintza…)
modu asertibo eta positiboan euskara nola erabili
lantzen dute. Horretarako, hizkuntzaren oinarriak
eta sektore bakoitzari dagozkion esamoldeak lantzeaz gain, hizkuntza-portaera, gorputz-hizkuntza
eta komunikazio eraginkorraren tresnei ere garrantzia ematen diete.
Bakarne Olano euskara zinegotzia eta Idoia Olano euskara teknikaria haiekin izan ziren ikastaroaren azken egunean, diplomak banatzen. Ikasleek
adierazi zuten oso pozik eta gustura aritu zirela
ikastaroan..
Bereziki eskertu nahi diegu Kuku Elkarteko kideei bi astetan zehar elkarteko ateak ireki izana,
eta egunean bi orduz bertan ikasten aritzeko aukera eman izana.

UEUko udako ikastaroetarako
diru-laguntzak
Anoetako Udalak diru-laguntzak emango dizkie uda honetan UEUk antolatutako ikastaroetan parte hartuko dutenei.
Ikastaroren batean izena
eman baduzu, zatoz udaletxera eta eskatu diru-laguntza.
Honako hauek ekarri beharko
dituzu:
• Udaletxeko eskaera-orria
behar bezala beteta (udaletxean lor dezakezue)
• Nortasun agiriaren fotokopia
• Zure langabezia edo jubila-

tu egoera frogatuko duen
agiria, hala badagokio
• Banketxe edo aurrezki kutxak emandako agiria, kontu baten titularra zarela
egiaztatzen duena
• UEUko matrikula-orria edo
eskaera-orria, balego.
• Matrikularen ordainagiria
• UEUk ikastaro amaieran
emandako ziurtagiria (ikastaroa amaitzean)
Eskaera egiteko azken eguna:
2017ko uztailaren 14a.
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laburrean
“GU ERE BERTSOTAN”
IKASTOLAN

Ikasturte osoan zehar “Gu ere bertsotan” proiektuan egindako lanketa borobiltzeko bertso saio
ederra eskaini zuten LH5 eta LH6ko ikasleek
Anoetako Herri Ikastolak azken egunean ospatutako jaialdian. Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak
bideratutako “Gu ere bertsotan ” proiektuaren
bitartez bertsolaritzaren inguruko oinarrizko
ezagutza eskuratzen dute ikasleek. Horrez gain,
euskararekiko jarrera positiboago bat izaten lagundu die proiektuak, baita jende aurrekotasuna
eta komunikaziorako konpetentzia garatzen ere.
Zorionak eta animo, bertsolari gazteak!

BARANDA ETA ARGITERIA
HOZPEL-ISASTI
-ETXABURUN
Isasti, Hozpel eta Etxaburuko bizilagunekin
egindako bileran jasotako ekarpenak aintzat
hartuz, baranda eta argiteri berria jarri dira
auzo horietan, proposatutako tokian.

BANKU BERRIAK
ALKIZARAKO BIDEAN
DAGOEN PLAZATXOAN
Alkizarako bidean dagoen plazatxoan zeuden
bankuak oso zaharkituta zeudela ikusirik, banku
berriak jarri ditu Udalak.
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ARGAZKILARITZA
IKASTAROA

11 lagun aritu ziren urtarrila eta Aste Santu bitarte argazkilaritzaren oinarriak ezagutzen, Iban
Zunzunegi iraslearen gidaritzapean. Giro onean
burutu dute ikastaroa, eta gustura hartuko dute
parte urtero antolatzen den argazki lehiaketan
udal egutegia osatzeko.

ZUHAITZ BERRIAK
MERENDEROAN
Astigar arruntak landatu ditu Udalak merenderoan; oraindik txikiak dira, baina handitzen
direnean itzala ederra egingo dute, bertako erabiltzaileen gozamenerako.

HERRIKO FESTAK
GENERO IKUSPEGITIK
AZTERTZEN
Herriko Festak genero ikuspegitik aztertzen hasi gara,
Farapi Kooperatiba Elkartearen laguntzaz, irizpide
zehatz batzuk finkatze aldera, herriko festak zein bestelako jaialdiak parekideagoak izan daitezen. Horretarako, lehenik eta behin, behaketa lana egin izan
dugu festetan, eta “Jaiak etnografiatzen” izeneko fitxa
batzuk bete. Ondoren, fitxa horietan azaleratutakoa
aztertu eta horren inguruan hausnarketa egin, azkenik irizpide zehatz batzuk ezarri eta ardatz moduan
hartzeko hurrengo edizioetan. Hurrengo bilera, irailaren 16an. Zatoz, gonbidatuta zaude!

14
laburrean
IKASTOLAREN EGUNA
Ekainaren 4an ospatu zen aurtengo Anoetako
Herri Ikastolaren eguna. Ikastolako ikasle, familia
eta irakasleek elkarlanean antolatu eta elkarrekin
gozatzeko eguna izaten da: ibilaldi neurtua, kalejira, emanaldiak, erakusketak, bazkari goxoa,
jolasak,… Ikastolaren eguna baliatu zen, baita
ere, ikasturte honetan Anoetako Herri Ikastolako
ibilbidea amaitu duten DBH4ko ikasle eta familiei eskerrak emateko eta merezitako omenaldia
eskaintzeko. Ikastolako eremuan pago bat aldatu
zuten DBH4ko ikasleek, urte hauetan zehar Ikastolarekin egin duten lotura sinboliko gisa.

OBRAK PLAZA TXIKIAN
Plaza txikian obrak egin dira oinezkoentzako tokia zabaltzeko, eta zaharkituta zeuden tuberiak
aldatzeko. Aste Santua pasa ondoren hasi ziren
lanak eta herriko festen ostean bukatu. Dotore
gelditu da!

ANOETAKO HAURRAK
KANTARI SAHARAKO
HAURREI EGINIKO
HARRERAN
Ekainaren 29an egin zitzaien harrera eskualdera
etorritako haur sahararrei Tolosako Udaletxean.
eta Anoetako haurrek parte hartu zuten, kanta
batzuk abestuz. Ekitaldi xumea eta atsegina izan
zen.
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SENDABELARRETAKO
IKASTAROA
Azken urteotan beti izaten du tokia Anoetako
kultur agendan sendabelarretako ikastaroak, eta
beti erantzun bikaina izaten du deialdiak. Aurten
ere 15 lagun aritu ziren sendabelarren ezaugarriak ezagutzen, ukenduak egiten etab. Irteera
batzuk ere egin zituzten, landareak bertatik bertan ezagutzeko, eta gustu handiz hartu zituzten
Sara Letamendia irakaslearen azalpenak.

“Landare exotikoak
baratzean” tailerra
Anoetako Baratze
Parkean
Udan sartuta gaude eta baratzeak landarez bete
ditugu. Ekainaren 7an gurekin izan zen, berriz
ere, furgobaratza, Anoetako Baratze Parkera hilero egiten duen bisitan. Bisita horietan, aholkuak
eman, sortzen diren arazoei erantzun, zalantzak
argitu eta jardunbide egokiak proposatzen dira.
Oraingo honetan, tailer praktiko eta dinamiko batekin etorri zitzaigun: “Landare exotikoak baratzean”.
Bertan, betiko barazkiak jartzeaz gain, hainbat barazki berezi eta goxo landatzeko aukera eman ziguten.

URAREN INGURUKO
HITZALDIA
EHUko irakaslea den Iñaki Antigüedad urari buruz hizketan aritu zen ekainaren 27an Mikelasagasti auditorioan. Uraren erabileraren inguruko
azalpen interesgarriak eman zituen, izenburu honenpean: “Ur eta lurralde Kultura ikasten: biharko
iraunkortasuna gaurtik sendotzen”. 30 lagun inguru hurbildu ziren aretora.
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Arnasguneen
hezkuntza proiektua
Udalak euskaldundu arren, udalerriak erdalduntzen ari direla ohartuta, herritarren kontzientziazioa eta sentsibilizazioa da UEMAren ildo nagusietako bat azken urteotan.
Udalerria euskalduntzera begira, eragin esparru estrategikoa da hezkuntza arautua. Hezkuntza arautua kuantitatiboa eta sistematikoa da,
eta curriculumean ezarrita sekulako hedapena
hartzen du. Garrantzitsua da ikasleak haur direnetik soziolinguistika kontzeptuez jabetzea,
sentsibilizatuz eta kontzientziatuz, euskal hiztun
gisa ahalduntzea, bizi duten errealitatearen analisia egin ahal izateko tresnak eskuratzea.
2015ean abiatutako ikerketa baten emaitzetatik abiatuz, arnasguneen hezkuntza proiektua
sortu zuen UEMAk, hezkuntza ziklo guztietan
eragiteko asmoz. Irakasleak formatu eta ikasgelatan lantzeko materiala banatu du:
- DBH 3. eta 4. mailetarako unitate didaktiko
bana, bakoitza sei jardueraz osatua.

-

Batxilergoan tailerrak lantzen dituzte teknikariek ikasgeletan, ordu eta erdiko 2 saio.
- Haur Hezkuntzarako gida didaktikoa eta bestelako hainbat dokumentu.
- Lehen Hezkuntzara bideratutako unitate didaktikoak 2017-2018rako izango dira martxan.
Arnasguneen hezkuntza proiektuari integraltasuna emateko asmoz, eta hezkuntza arautuak
dituen mugez jabetuta, hezkuntza ez-arauturako
eskaintza egin berri du UEMAk. Proiektu beraren
beste zutabe bat izango da, gai soziolinguistikoen lanketa aisialdiarekin uztartu nahi duen
15-18 urte arteko gazteei bideratutako planteamendu estrategikoa.
Helburua nerabeak euskal hiztun gisa sentsibilizatu, kontzientziatu, aktibatu eta ahalduntzea da. Euskaraz bizi, sortu, elkarbanatu eta
euskararen arnasa zabaltzeko agente bilaka
daitezen.

berriak berri 64
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Eskolako
agenda 21
Ikasturte honetan URA izan dugu hizpide Eskolako Agenda 21 proiektuan.
Anoetako Herri Ikastolak hainbat ekintza gauzatu ditu herrian eta ikastolan, ikasle-ordezkarien
laguntzarekin, uraren inguruko kudeaketa, curriculuma eta partaidetza diagnostikatzeko. Maiatzean, lanketa horretatik ateratako ondorioak,
bereganatutako konpromisoak eta hainbat proposamen eraman genituen Udal Forora.
Proposamen horien artean, herritarrei URA eta
IBAI ARROAREN inguruko hitzaldi bat eskaintzea
eskatu zuen ikasle-ordezkarien taldeak. Anoeta
urez inguratuta dago. Ur-jarioek edertasunez
beteriko formak eta paisaiak marraztu dituzte
Anoeta herriaren inguruan. Horregatik, errekak
eta ibaiak lurraldearen bizkarrezurra eta paisaiaren arima direla esan genezake.
Ura, eta bereziki Oria ibaia, oso garrantzitsua
izan da Anoeta herriaren historian. Uraren indarra errotak mugitzeko erabili izan da. Leratxulo
errota, esaterako, 1551. urtetik baino lehenagotik dago gure artean, eta herriaren historia
osatzen du. Herriko armarria berritzerakoan ere,
anoetarrentzat garrantzitsuak diren elementuen
artean aukeratu zen URA.

Mendabiara
txangoa
Pasa den ekainaren 1ean, Alkartasuna Biltokiko
kideek txango polit bat egiteko aukera izan genuen. Berrogei lagun inguru bildu ginen goizean
goiz autobusa hartu eta Mendabiara joateko.
Bertako upeltegia ezagutu ondoren, Iratxe tabernan ondo bazkaldu eta bingorako eta dantzarako astia ere izan genuen.
Dagoeneko ari gara hurrengo irteera prestatzen.
Irteerak irekiak dira. Zatozte gurekin!

Ikasle-ordezkarien
taldeak egindako eskaeraren harira, Eskolako
Agenda 21eko aurtengo proiektuari amaiera
emateko, URAREN inguruko hitzaldia eman
zuen Anoetan Euskal
Unibertsitateko Geologiako irakasle eta Hidrogeologiako katedradun Iñaki Antigüedad jaunak.
Ibaiak eta errekak ezinbestekoak izan dira beti
anoetarrentzat. Horregatik, eta beste hainbat arrazoirengatik, behar bezala zaindu behar ditugu gure
ibaiak. Ea Iñaki Antigüedaden hitzaldiak horren
inguruan hausnartzeko eta altxor hori baloratzeko
aukera ematen digun.
Eskerrik asko Anoetako Herri Ikastolari eta
Anoetako Udalari, elkarrekin proiektu hau aurrera ateratzen laguntzeagatik.
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Gazte
Asanblada
Kaixo!
Iritsi dira udako oporrak eta guretzat ere amaitu da
aurtengo ikasturte politikoa. Berriak Berri aldizkariko tokitxo hau erabiliko dugu azken hilabeteetan
egin duguna berrikusteko.
Apirilaren 21ean, Reggae Gaua antolatu genuen
bigarren urtez jarraian. Aurtengo edizioan, Selektah Stepi & Mc Kenitra eta Glamity Sound taldeak
izan ditugu, eta, horien ostean, Sustraijak taldearen
kontzertua eta Selektah-ren musika.
Maiatzean, berriz, Anoetako Gaztetxearen XVIII.
urtemuga ospatu genuen eta hainbat kontzertutara joateko aukera izan genuen. Hilabete hasieran,
metal doinuak entzun genituen Katez eta Hibakusha taldeekin, eta azken horrek Oihu isilak diskoa
aurkeztu zuen. Hurrengo astean ere kontzertuak
antolatu genituen. Horrela, The Guilty Brigade talde
iruindarrak eta Herrialde Katalanetako KOP taldeak
hartu zuten oholtza.

Urteurrenarekin amaitzeko, Anoetako Gaztetxearen XVIII. urtemuga-eguna ospatu genuen
maiatzaren azken asteburuan. Azken ostiralean,
Pobresia antzerki-emanaldia eskaini zen eta, larunbatean, Urtemuga Eguna ospatu genuen. Patata-tortilla txapelketa egin genuen lehenengo eta,
bazkariaren ostean, musikaz lagundutako poteoa
kaleetan zehar. Gauean, txirrisklas gaua ospatu genuen Ingo al deu? taldearekin batera.
Amaitzeko, igaro berri diren festetan parte hartu dugu. Urtero bezala, Gazte Eguna antolatu eta,
arratsaldean, kalejira egin genuen. Elkarrekin afaldu eta plazan egin genuen dantza 100 gazte inguruk. Mila esker plazara hurbildu zineten guztioi!
Horrela, bada, irailera arte agurtzen gara! Irailaren 2an, larunbatean, Gazte Eguna ospatuko dugu
Anoetako Gaztetxean, hurrengo belaunaldiari ongietorria emateko. Apuntatu data, zuen zain izango
gara eta!
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Kiroldegiko ate irekiak
Apirilean kiroldegiko ate irekiak ospatu genituen. Asistentzia bikaina izan genuen pilates,
hipopresibo, zunba, cycling, 3. adina eta crosstraining-eko ikastaroetan. Aktibitate berriak pro-

batzeko aukera eman genuen kiroldegian aparteko giroan, eta dagoeneko hurrengo urteari
begira ari gara errepikatzeko!
Mila esker gerturatu zineten guztioi!

Boulderra
Anoetako Kirol Taldeak boulder bat prestatu du eskalatzeko, Anoetako Iturtxulo 6, azpian. Denbora-tarte luze bat hura prestatzen igaro
ostean, ekainaren 1ean jarri zen martxan. Eskalatzea gogoko duen
edonorentzat egongo da irekita, heldu zein gazteentzat, herrikoak
nahiz herrikoak ez direnentzat, betiere aldez aurretik izena eman
ostean. Interesa dutenek harremanetan jarri beharko dute Anoetako
kirol-taldeko kideekin, edo anoetakokiroltaldea@gmail.com helbidera idatzi beharko dute, lokalaren, erabileraren edo kuoten inguruko
informazio zehatzagoa jasotzeko.
Eskalatzea gustuko baduzu eta  ikasteko gogoa baduzu, animatu!!!
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Munduko lehen frontball
txapelketa, uztailean, Mexikon
MAIDER MENDIZABAL ANOETARRA
AURREHAUTATUA IZAN DA
Anoekate Kirol Klubak goi-mailan ibili den eta
dabilen herriko kirolari bati egin dio elkarrizketa
oraingoan. Maider Mendizabal anoetarrak urteak
daramatza pilotaren munduan. Hainbat modalitate eta eginkizun bete ditu: entrenatzailea, kirol
-teknikaria, munduko paleta-txapelduna... Titulu
ugari eskuratu ditu emakume nekaezin honek.
Hiru seme-alabaz osaturiko familia izan arren,
oraindik ere ateratzen du denbora kirolerako eta
pilotarako eta, oraingoan, frontball modalitateko
munduko txapelketara joateko plaza lortu nahi du.

AKT: Kaixo, Maider. Ezagutzen ez dugunoi,
azaldu zeniguke, labur-labur, Frontball modalitateak zertan datzan?
Frontball modalitatea edozein lekutan joka daiteke. Guk, adibidez, ezker pareta erabiltzen dugu
frontis modura. Kantxa txiki batean jokatzen da,
plaza librea bezala, 5 metroko altuera duen frontisean. Txapa ohikoa baino dezente baxuagoa da
(55 zentimetrotara dago) eta kantxak, berriz, 7,5
metro zabal eta 11 metro luze izan behar ditu.
Banaka jokatzen da. Neskek eta mutilek pilota
desberdinak erabiltzen dituzte: mutilek eskuzko
pilota goxoak erabiltzen dituzte eta neskek, berriz, hibrido bat, hau da, tenis-pilotaren barruko
goma, gainetik eskuzko pilotaren larrua eta jostura potoloak jarrita. Oso pilota arina da, nahiko
bote handikoa, eta eskuz jokatzeko zaila da, batez ere pilota nahi baino gutxiago kontrolatzen
delako, eskutik salto egiten baitu. Mutilena askoz
errazago kontrolatzen da, azken finean, pilota
goxoa delako. Askoz zailagoa da neskek erabiltzen dugun hibrido honekin jokatzea.
Herrialde batzuetan, euskal pilotaren antzeko modalitateak jokatzen dira eta, nire ustez,
euskara batuarekin bezala egin nahi izan dute
frontballarekin, bakoitzak jokatzeko gure mo-

dua izan arren, honako hau sortu baitute guztiak
bateratzeko asmoz, herri askoren partaidetza
bultzatzeko helburuarekin. Frontballeko zirkuitu
batzuetan jende askok parte hartzen du: emakume estatubatuarrek, Jugoslaviako emakume
bat… Herrialde askotako jendea ibiltzen da eta,
beraz, horiek guztiek parte har dezatela lortzeko modu polita da. Ikuskizun ederra da, azkarra,
arina; 10 puntutara jokatzen da, berdinketak 5
puntutara egiten dira… 20-30 minututan partida bukatuta. Joko-eremua txikia denez, partidak
azkarrak izaten dira, jendea lurretik ibiltzen da…
Oso ikuskizun polita dela uste dut.

AKT: Non izango da munduko txapelketa?
M.: Mexikon, Distritu Federalean, uztailaren 18tik
22ra. Munduko Frontball Txapelketa antolatzen
den lehen aldia da eta, beraz, Espainiako Federazioak txapelketa antolatu behar izan du aurre-hautaketarako. Espainiako txapelketa Iruñeko Oberena klubaren frontoietan jokatu genuen,
maiatzean. 5 partidu antolatu ziren eta nesken
kategorian 14 pertsonak parte hartu genuen,
horietatik 6 Anoetako Su-Berri elkartekoak, valentziar bat, bizkaitar bat eta beste guztiak na-
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farrak. 5 pertsona aurrehautatu zituzten, horietatik bat edo bi munduko txapelketara joateko.
Aurrehautatuen artean, Ainhoa Garmendia (5.
postuan geratu zen) eta ni (Espainiako txapelduna) geratu ginen. Orain arte aurre-hautaketarako entrenamenduekin aritu gara, baina, ekaina amaieran, hautatzaileak hautatuen zerrenda
eman zuen eta Ainhoa eta ni kanpoan geratu
ginen. Nik zuntz-haustura txiki bat izan nuen
Espainiako txapelketan eta ez dut garaiz osatzea lortu; horrenbestez, hautatzaileak ez du nire
parte-hartzearekin arriskatu nahi izan. Orain, festak direla eta, Euskal Herrian partida ugari ditut
eta lehenbailehen osatzea espero dut, horietan
parte hartu ahal izateko. Añorgan ere nesken eskuzko txapelketa antolatu dute lehen aldiz, eta
dagoeneko finalerako txartela lortu dut Iratxe
Ibarra bizkaitarrarekin batera, finalerdia Nagore
Arozenari eta Oihana Unanueri ozta-ozta irabazi
ostean.

AKT: Emakumezkoek bakarrik parte hartzen
duzue mundialean? Nongoak dira besteak?
M.: Ez, gizonezkoek ere parte hartzen dute. Hainbat herrialdetako kirolariak izango dira: Iparraldekoak ere joango dira, hitz egin dut dagoeneko
beraiekin. Uste dut mexikarrak ere han izango
direla, baita Txile, Argentina, Uruguai eta Kubako
pilotariak ere, estatubatuarrak… Orain arte, Estatu Batuetatik zetozenak euskal jatorrikoak izaten
ziren gehienak, baina, pixkanaka, zabaltzen ari
da. Han asko jolasten da frontballean (handball
deitzen diote).

AKT: Modalitate berri edo ezezagun hauen
txapelketak antolatzeak emakume gehiago
animatu ditzakeela uste duzu?
M.: Nire ustez, herrialde gehiagotako jendearen
partaidetza handitzeko sartu dute modalitate hau. Mutilek kategoria nagusian eta sub22
deiturikoan parte hartuko dute, eta neskek,
berriz, kategoria nagusian. Espainiako txapelketan parte hartu duten gehienak gipuzkoarrak
dira, 3 edo 4 nafar, bizkaitar bat eta Valentziako
neska bat. Valentzian, One Wallen jokatzeko
zaletasuna sortzen ari da pixkanaka. One Wall
modalitatean fronteniseko pilotarekin jokatzen
da eta kantxa frontballekoaren antzekoa da,
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baina ez dute txaparik eta, beraz, jokoa nahiko
desberdina da.

AKT: Aurrera begira, txapelketetan parte
hartzen jarraituko duzu?
M.: Hurrengo denboraldiari begira, beti bezala jarraituko dut, Gipuzkoako Txapelketan, Emakume
pilotarien txapelketan, palaz, Emakumezkoen Mastercup delakoan… Denetik pixka bat, ahal dudana.
Datorren urtean, urrian, oker ez banago, Munduko
txapelketa garrantzitsua antolatuko da Bartzelonan, modalitate guztiak barne hartuko dituena
(frontoi motza, frontoi luzea, 30 metrotako frontoia
eta trinketea) eta herrialde askotako jendeak hartuko du parte. Nik hara joan nahi dut, baina ez eskuz
(frontballean) jokatzera, 30 metrotako frontoian
baizik, paleta argentinarrean. Orain arte, paleta
-goma argentinarrean (trinketean) parte hartu dut
munduko txapelketa guztietan. 2014an modalitate berri bat atera zen: paleta goma argentinarra,
baina 30 metrotako frontoian. Guretzat errazagoa
da hori, ohitura handiagoa baitugu frontoian trinketean baino, eta, gainera, Anoetako frontoia ia 30
metrotakoa da. 2014an oso ondo jokatu genuen,
oso gutxi entrenatu arren. Finalera iritsi ginen eta
mexikarren kontra aritu ginen. Oso final gogorra
izan zen, eta azkenean galdu egin genuen, baina
beraiek guk baino maila handiagoa zutela erakutsi zuten (beraien ohiko jokamoldea frontenisa da
eta 30 metrotako frontoian jokatzen dutenez, gu
baino hobeto moldatu ziren instalazioan bertan
eta pilotan). Datorren urterako ondo prestatu nahi
dut. Horretarako, senarraren eta amaren euskarria
dut, eta haurrak ere zintzo portatzen direnez, ondo
prestatzeko arazorik ez izatea espero dut. Bestela,
laguntza eskatu beharko dut. 40 urte bete ditut eta
azken urteak geratzen zaizkit goi-mailako pilotan.
Beraz, aprobetxatu egin behar dut.
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Manolori esker onez
(Imanol Urbieta gogoan)
Loatzo Musika Eskolaren aurtengo ikasturte bukaerako emanaldia Anoetako jaietan egin zen,
ekainaren 16an, ostiralean. Joan den urteko irailean, Imanol Urbietak utzi gintuen, euskal kulturgintzan eta, batez ere, haurrei zuzendutako musika-sorkuntzan lan handia egin zuen musikaria.
Gure musika-eskolaren ardatzetako bat herrian
bertan sortutako lanak zabaltzea da eta, horregatik, omenaldi xume bat egin nahi izan genion
“Manolori”. Hori dela-eta, Loatzo Musika Eskola
osatzen dugun herri guztietako ikasleak elkartu
eta ikasturte amaieran musika-jaialdi handi bat
egitea erabaki genuen.
Anoetako kiroldegian eskainitako ikuskizun
horretan, “Manolok” sortutako hainbat abesti
kantatu, dantzatu eta jo genituen, Miren Mujikak
emanaldia txukuntzeko sortutako ipuin batean.
Ahaztu ezineko abestiak entzun ahal izan genituen: Mc Mikel, Txiki txikia, Jon Braun, Trankatran,

Ibiltzen ibiltzen, Bakarrik eta libre, Txoria nintzela, Ranroberra, Behin betiko... Ikus dezakezuen
bezala, guztion haurtzaroan egon zen Imanol
Urbieta.
Anoetan, Irati Artutxa arduratu zen tailerretako
eta abesbatzako ikasleekin abestiak buru-belarri
prestatzeaz: abestiak irakatsi, koreografiak landu... Gustuko dituen lanetan murgilduta ibili zen,
haurren gurasoek ondo dakiten moduan.
Emanaldia aurrera eramateko, Anoetara gerturatu zitzaizkigun Loatzo Musika Eskola osatzen
duten herrietako ikasle ugari, baita horien senideak ere, Anoetak eskaini zien harreraz gozatzeko asmoz. Altzoko, Alegiako, Ibarrako, Irurako,
Zizurkileko, Villabonako eta Adunako herrikideak etorri zitzaizkigun. Izan ere, horixe da gure
musika-eskolaren asmoetako bat, horren gertu
egonda, horren urruti egon daitezkeen herriak
gerturatzea.
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Guretzako taldeko
Anoetako emakumeak
“Genero Islamofobia” tailerrean
Aurten ere, Guretzako taldeko emakumeek Hozpeleko lokalean elkartzen jarraitu dute, hilero.
Maiatzaren 6an, “Emakumeak islamofobiaren
aurrean” tailerrean parte hartu zuten Tolosako
kultura-etxean. Bertan, hainbat gai landu zituzten Maya Amraneren gidaritzapean, hala nola,
emakume musulmanen nortasunak, pertsonen
arteko berdintasuna, eta emakume eta gizonen
arteko berdintasuna. Era berean, emakume musulmanek jasaten dituzten islamofobia egoerak
salatu eta horiei erantzuteko estrategiak eta baliabideak ezagutarazi ziren.
Eta apirilaren 28an, “En tránsito” dokumentala
proiektatu zen Mikelasagasti auditorioan, Nikaraguan eta Hondurasen geratzen diren emakume migratzaileen seme-alabek bizi duten egunerokotasuna islatzen duen dokumentala.
Ikasturtea ondo amaitzeko, uztailaren 9an
txango polita egin zuten Hondarribira Guretzako talde guztien partaideak (lau talde daude,
Alegian, Anoeta-Iruran, Tolosan eta Villabonan)
beraien seme-alabekin. Bi autobus bete ziren,
guztira 85 lagun. Primerako plana elkar agurtzeko urrira arte!
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inkesta
ALDAKETAK JUBILATUEN TABERNAN
Alkartasuna tabernan eginiko berrikuntzei buruz galdetu diegu herritar batzuei.

Garbiñe Alkiza Leizeaga,
56 urte, tabernaria
Alkartasuna taberna kudeatzen du Garbiñek, beste bi kideekin batera, eta hauek aipatu dizkigu tabernaren martxari buruz:
Lokalean aldaketa batzuk egin ondoren (sukaldea berritu, oilaskoak egiteko txokoa
prestatu, barra beste era batera jarri, atsegin eta alai apaindu etab.), maiatzaren 9an
ireki genuen taberna, eta hasieran lasai aritu baginen ere, piskanaka jende gehiago
gerturatzen hasi zen, eta herriko festetan ondo lan egin genuen. Beraz, martxa dagoeneko hartuta dauka lokalak eta pozik gaude.

Adolfo Sanchez Serrano
73 urte, jubilatua
Oso ondo iruditzen zait. Oso pozik gaude eginiko aldaketekin. Jubilatuok gure
txokoa daukagu, eta zerbait behar dugunean tinbrea jo eta tabernariak berehala
etortzen dira guregana. Nik uste dut irabazi dugula, zerbitzu hobea dugula, lehen
baino. Nire emazteak berdin pentsatzen du, eta uste dut erabiltzaile gehienek horrelaxe pentsatzen dugula.

25

berriak berri 64

Ainhoa Gabirondo Etzaniz
38 urte, Heziketa Bereziko laguntzailea
Asko gustatzen zait nola geratu den taberna, berritze lanak eta gero. Erabateko aldaketa izan da, baina nire ustez onerako. Horrelako zerbaiten beharra zuen. Terraza
bikaina du, eta barruko aldean txoko lasaixeagoa ere bai.
Dituen koloreekin eta marrazkiekin goxotasuna trasmititzen dit.

Asier Iraola Camison
28 urte, argazkilaria eta diseinatzailea
Aldaketak oso onak izan direla iruditzen zait, izan ere tabernari joko eta mugimendu gehiago eman zaiola argi dago. Herrian beste hainbat taberna egon arren, puntu desberdin bat eman diotela pentsatzen dut. Egia esan, proiektu zaila eta arriskutsua iruditzen zitzaidan, baina lan handia egin dute eta tabernak aurrera egiteko
gaitasuna duela nabari daiteke.

Eider Aramendi Beraza
22 urte, ikaslea
Aldaketak herrian mugimendua sortu dutela iruditzen zait, taberna berria izateak
jakin-mina ekar dezakeelako agian.

Esther Zelaia Zugasti
72 urte, jubilatua
Nire iritzia oso ona da. Bederatzi-hamar hilabetez zerbitzurik gabe egon ondoren,
orain oso-oso gustura gaude. Jende jatorra da eta zerbitzu ona ematen dute; gauden tokian eskatu eta mahaira ekartzen digute. Orain bezain ondo ez gara behin
ere egon. Gainera, adin desberdinetako jende asko sartzen da orain, eta giro alai
eta bizia dago.
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Imanol Sarasola Lasa
81 urte, jubilatua
Nik 10 bat jarriko nuke: zerbitzua, txukuntasuna, harrera...den-dena. Oso konforme
gaude.

M.ª Jesus Luluaga Atxega
60 urte, etxekoandrea
Oso polita dago taberna. Bi aldiz egon naiz afaltzen, eta oso gustura. Giro erosoa
da, dena berri-berria, eta oso ondo ematen dute jaten. Asko irabazi du eginiko
aldaketekin, eta orain atseginagoa da joatea, jubilatuentzako eremua independienteago dagoelako. Lehen afaltzera joaten ginenean haiek atera behar ziren, eta
beraien jarduera moztearen sentsazio hori ez zen atsegina; nik uste dut denok irabazi dugula, jubilatuak eta beste bezeroek, bakoitzak gure kaxa lasaiago ibiltzeko
aukera dugulako.

Maialen Mariat Sigüenza
jubilatua
Bikain gelditu da, oso dotore. Nota eman beharko banio, 10 bat jarriko nioke. Dena
oso ondo dago, eta jende asko joaten da orain tabernara, beti egoten da beteta.
Jubilatuok ere gure txokoa daukagu, aparte, eta oso gustura egoten gara hor jolasean.Gainera, tabernaren eremuan ere 3 mahai daude erreserbatuta guretzat, eta
batzuk barruan jartzen dira, eta beste batzuk kanpoko mahai horietan. Egindako
aldaketa guztiak primeran daude, eta tabernarien zerbitzua ere oso ona da.
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Helduak
CLARK, Mary Higgins
GARCÍA SÁENZ DE URTURI, E
MOSHFEGH, Otessa
OLASAGARRE, Juanjo
SANTIAGO, Roberto
STAHl, Bob
EZKIETA, Fermín
MARTIN, David
SEGURA GARCÍA, José Luis
MARTÍNEZ MATÍA, Ainara
OLAIZOLA ELORDI, Juanjo
PONTE ORDOQUI, Enrique
XAMAR
YÁNIZ, Santiago
LANDA, Mariasun
BAXELL, Richard

Legado mortal
Los ritos del agua
Mi nombre era Eileen
Poz aldrebesa
Ana
Calmar los ataques de pánico
Los fugados del Fuerte de Ezkaba
El pueblo gitano en Euskal Herria
Cama familiar, noches felices
Pizarrerías Sarasola 1873-1971
Bagoi fabrika eta haren eragina Beasainen…
La construcción de la ciudad
Etxea : ondarea, historia, mintzoa
Rutas por calzadas y caminos históricos
Puertas y ventanas abiertas
Help Spain

N CLA leg
N GAR rit
N MOS min
N OLA poz
N SAN ana
159.9 STA cal
343 EZK fug
397 MAR pue
613 SEG cam
622 MAR piz
656 OLA bag
711 PON con
728 XAM etx
796 YAN rut
821 LAN pue
946 BAX hel

HAURRAK-GAZTEAK
CHRISTINA GONZALEZ, Maya My colors, my world = mis colores…
SLEGERS, Liesbet
Ni eta animaliak
SLEGERS, Liesbet
Txomin eta urtaroen liburu handia
ALAIMO, Rino
El niño que amaba a la luna
ALBO, Pablo
Inés azul
CARVALHO, Adélia
La vaca que leía libros
GRANERO, Nono
La vaca Victoria
LUNA, Clara
El soldadito de plomo
MACKENZIE, Emily
¡Se busca!: Lili la liebre, ladrona de libros
RUA, Aurora
La librería perdida
WARD, Jennifer
Érase un viejo mono que se tragó una rana
BAT PAT
Bendarik gabeko momia
STEVENSON, Steve
Faraoiaren misterioa
STEVENSON, Steve
Eskoziako erregearen ezpata
STEVENSON, Steve
Hilketa Eiffel Dorrean
ARDAGH, Philip
Bichos
ARDAGH, Philip
Dinosaurios
Tiburones divertidos y caracoles curiosos : bocados divertidos para niños
TOULIATOU, Sophia
El gran libro de los colores

82-3 CHR myc (0/4 urte)
82-3 SLE nie  (0/4 urte)
82-3 SLE txo  (0/4 urte)
82-36 ALA niñ (+5 urte)
82-31 ALB ine (+5 urte)
82-38 CAR vac (+5 urte)
82-38 GRA vac (+5 urte)
82-4 LUN sol (+5 urte)
82-38 MAC seb (+5 urte)
82-31 RUA lib (+5 urte)
82-38 WAR era (+5 urte)
82-34 BAT ben  (+8 urte)
82-34 STE aga  (+8 urte)
82-34 STE aga  (+8 urte)
82-34 STE aga  (+8 urte)
59-H ARD bic (+8 urte)
59-H ARD din (+8 urte)
641-H TIB (+8 urte)
7-H TOU gra  (+5 urte)
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20270 Anoeta
liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897

berriakberri 64

Udalekuetako irudiak
3 eta 11 urte bitarteko 93 haur dabiltza gozatzen jo ta su udalekuetan. Urtxintxak kudeatzen
ditu aurten ere, bigarrengoz, eta haurrak ederki pasatzeko egitarau oparoa prestatu dute:
jolasak, eskulanak, irteerak hondartzara eta igerilekura, apar festa…

UDARA ONA PASA!
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