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Omenaldia
Maider Mendizabal Azurmendiri
Bere garaian kirol-munduan aitzindariak
izan ziren emakume raketisten ibilbidea
ezagutzera emateko ekitaldiarekin
amaitzeko, Anoetako herriak omenaldia
egin zion Maider Mendizabali, 1992.
urtetik hainbat pilota-modalitatetan parte
hartu duen emakumeari.

Maider txiki-txikia zela hasi zen Anoetako pilota-eskolan, eta ordudanik etengabe garatu da
haren kirol-ibilbidea, hainbat pilota-modalitatetan parte hartuz eta horietan guztietan goi-mailan arituz. Maiderrek izugarrizko palmaresa lortu
du eta, gaurkoan, herrian horrelako kirolari bat
izateaz oso harro gaudela adierazi nahi diogu,
bereziki emakumea izanik bere kirol-ibilbideari
eusteko ausardia eta kemena izan dituelako.
Eskerrik asko Maider, anoetar guztion izenean.
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Praktikatu eta bizi!
Aurreko Berriak Berriko zenbakian
azaldu genizuen Anoetan abiatu genuela
Mintzalaguna-Gurasolaguna proiektua,
eta herritar batzuk astero elkartzen direla
ordubetez euskaraz hitz egiteko.
Aipatu genuen hainbat ekintza eta tailer txiki antolatzeko asmoa genuela ikasturtean zehar, eta
horrelaxe egin dugu:

Urriaren 19a: afari-merienda koxkor bat egin

genuen, proiektuan parte hartu behar genuenok
elkar ezagutzeko. Bakarne Olanok Kuku Elkarteko sukaldean prestatutako jaki goxoak dastatu
genituen eta berriketan aritu ginen gustura.

Azaroaren 24a: kantu tailerra eskaini ziguten

Kukuak Kantuz taldekoek, eta oso modu atseginean erakutsi zizkiguten kantuan aritzeko hainbat ariketa. Eskerrik asko Kukuak Kantuz taldekoei!

Abenduaren 14a: Anoetako talogileen eskutik
jaso genuen talo tailerra. Kuku Elkarteak eman
zigun bertan eskuak irinez zikintzeko aukera.
Konturatu ginen, bai, ez dela dirudien bezain
erraza talo fin-fin bat prestatzea. Baina arituz eta
arituz…
Otsailaren 20a: sukaldaritza tailerra egin
genuen Kuku elkartean, Bakarne Olanoren
eskutik. 7 lagunek hartu genuen parte, eta bi
errezeta goxo prestatzen ikasi genuen: Browniea
eta intxaur-saltsa.
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Anoetako Udalak goi mailako
Bikain Ziurtagiria lortu du

Zer da Bikain?

Hiru aitortza-maila

BIKAIN Euskararen Kalitate Ziurtagiria da. Eusko
Jaurlaritzak ematen du, eta ziurtagiri ofiziala, publikoa eta doakoa da.

Bikain ziurtagiriak hiru aitortza-maila edo ziurtagiri ditu ezarrita:
• Oinarrizko maila (beltza)
• Tarteko maila (zilarrezkoa)
• Goi maila (urrezkoa)

Hasiera batean, esparru sozioekonomikoan (enpresetan) euskararen presentziaren, erabileraren
eta hizkuntza-kudeaketaren normalizazio-maila
egiaztatu eta aitortzen zuen. Gerora, erakunde
publikoei ere eman zieten Bikainen sartzeko aukera.
2017ko irailean eskatu zuen Anoetako Udalak
Bikain ebaluazioa egitea, eta azaroaren amaiera
arte aritu ginen ebaluazioak eskatzen zituen lanetan murgilduta.

Anoetako Udalak maila goreneko ziurtagiria lortu du. Horrek esan nahi du Udalaren zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza euskara dela nagusiki.
Anoetako Udalarekin batera, Irurako Udalak eta
Ikaztegietako Udalak ere urrezko ziurtagiria lortu
dute. Zorionak haiei ere!

Udalaren indarguneak
Anoetako Udala ebaluatzera etorri zen ebaluatzaile taldeak nabarmendu zituen indargune
aipagarrienak hauek dira:
• Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema
orokorrean txertatuta du Udalak.
• Hizkuntz irizpideak alor guztietan ezartzen
ditu, eta jarraipena egiten du.
• Udalaren zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza
euskara da.
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Eta 30 urte
Euskal Jaia
igaro ondoren, zer?
Dadoeneko 30 urte igaro dira AHT
proiektua diseinatu zutenetik eta hura
gizarte honen beharrizan nagusi gisa
saldu zigutenetik. Salgaiak errepideetatik
aterako zituela esan ziguten, baita
Europarekin lotuko gintuela eta inoiz izan
dugun garraiobiderik aurreratuena izango
genuela ere. Horrenbeste gauza esan
dizkigute!

Eta 30 urte igaro ondoren, zer?
•

Ez dira ados jartzen salgaiak garraia ditzakeen ala ez eta, badaezpada ere, autobia eta
autopista berriak egin dizkigute.

•

Frantziak proiektua eten du: akabo Europarekin lotzearen ametsa. Inork sinets dezake
herrialderik aurreratuena garelako ditugula
munduko AHT kilometro gehien?

•

Oraindik ere hiritik hirira baino bidaia gehiago egiten dira herrietatik hirietara edo herrietara, baina, AHTaren aitzakiarekin, 30 urte
daramatzate lehengo trenbide-sarean inbertsiorik egin gabe. Norentzat ari dira eraikitzen
AHT?

•

Eusko Jaurlaritzak emandako informazioaren
arabera, 28 minutu bakarrik beharko ditugu
Gasteiztik Bilbora bidaiatzeko. Espainiako Gobernuaren arabera, ordea, 43 minutu izango
dira. Gaur egun, 45 minutu behar dira errepidez. Non dago aurrerapena?

•

Zenbat balioko dute bidaia-txartelek? Inork
ez du misteriorik argitzen.

•

Noiz amaituko dute? Noiz jarriko dute martxan? Zenbat energia beharko du? Zenbatekoak izango dira mantentze-gastuak? Zenbat
lur emankor galduko dugu? Zer nolako kalteak eragingo ditu biodibertsitatean? Galderak amaigabeak dira.

30 urte igaro ondoren, gauza bat behintzat ziurra da: eraikuntza-enpresak izan dira onuradun
bakarrak. Zehatzago esanda, enpresaburuak, horrenbestetan salatu dugun bezala, obra publikoa
izan arren, langileek oso lan-baldintza ezegonkorrak baitituzte. Eta, irakurle kutuna, zure esku
uzten dugu enpresaburuen ondoan nor dagoen
ondorioztatzea.

Anoetako AHT Gelditu! Elkarlana
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Gazte Asanblada

Kaixo!
Hiru hilabete igaro dira gure berri izan zenutenetik, eta hemen gatoz gaurkoan ere. Urte berriari
ekiteko, eta neguko solstizioko oporrak aprobetxatuz, hainbat ekintza antolatu ditugu herriko
hainbat eragilerekin batera: Ingo al deu? antzerkiaz gozatu ahal izan dugu; baserriz baserri irten
gara kantari; TPR, Koltxoi eta Eztena taldeen kontzertuak entzun ditugu; eta abar.
Horrez gain, feminismo-tailerra antolatu genuen
gaztetxeko kideen buruak eraldatzen jarraitzeko,
eta Espainiako eta Frantziako estatuetako espetxeetan sakabanatuta dauden euskal preso politikoen eta horien senideen egoera izan genuen
hizpide, presoen senide Eguzki Azkaraterekin eta
Nagore Esnaolarekin.
Urtarrilaren erdialdera aldera, reggae doinuak
izan genituen Anoetako Gaztetxean. Pandub
Selektah eta Little Martin Selektah aritu ziren plateretan, Nicotina MC eta Monsieur Le Créperekin
batera. Aiaraldeko Soinu Sistemako kideak ere
izan ziren musika jartzen, baita Juantxo Arakama
eta Moro Glaukoma eta Bad Sound System taldeetako abeslariak ere; jende ugari etorri zen eta
giro ederra izan genuen.

Urtero bezala, Tolosako inauterietan ere hartu
dugu parte. Donald Trump Ameriketako Estatu
Batuetako presidentea gaitzat hartuta mozorrotu ginen Anoetako Gazte Asanbladako kideak,
salaketa, ironia eta, horren guztiaren gainetik,
ondo pasatzeko gogoa Tolosako kaleetan zehar
zabalduz. Inauterien ostean, otsailaren 23an, The
Friday´s Crew eta Bultz taldeen kontzertuak izan
genituen Anoetako Gaztetxean.
Udaberrirako ere hainbat ekimen ditugu dagoeneko agendan, guztien berri izango duzue. Gonbidatuta zaudete!

Anoetako
Gazte Asanblada
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Martxoak 8
Ikasle Greba Orokorra
Gure buruak bizirik nahi ditugu!
Aske eta
borrokalari!
Azken urteotan, milioika
emakume atera gara
kalera, mundu osoan
zehar, izugarrizko
indarrarekin borrokatzera
eta, sistema guztiz
matxista honetan,
emakumeok bereziki
jasaten ditugun indarkeria
eta esplotazioa salatzera.
Modu masiboan mobilizatu
gara PPren eta EAJ-PSEren
gobernu kapitalistek
inposatu nahi dizkiguten
politiken aurka: mota
guztietako murrizketak
gizarte-zerbitzuetan,
zama guztia gure
bizkarren gainean
ezarriz; etxe kaleratzeak;
laneko diskriminazio- eta
ezegonkortasun-baldintzak;
pribilegioak Elizarentzat
eta haren diskurtso
atzerakoi, matxista eta
homofoboarentzat, LOMCE
eta Heziberri planen bitartez;
eta abar.
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Joan den urtean, 98 emakume hil zituzten Espainiako Estatuan, eta EAEn, esaterako, indarkeriarekin lotutako 4.519 salaketa aurkeztu ziren. Biktima berri bakoitzeko, betiko erretolika entzun
behar izaten dugu gainera. PPko ordezkariek zera
galdetzen dute… Zergatik ez zuen salatu? Gero,
berdintasunaren defendatzaile gisa agertzen
dira, eta agintari batzuk feministak direla esatera
ere ausartzen dira. Ezin daitezke hipokritagoak
izan. Beraiek dira, sistema horren defendatzaile
sutsuak, egoera horren lehen erantzuleak! Beraien murrizketekin, justizia matxistarekin eta
diskurtso atzerakoiarekin indarkeria matxista
mantentzen, elikatzen eta ezartzen dute pribilegio ekonomikoak defendatzeko!
Emakumeen aurkako indarkeria instituzionala
da, eta justizia-auzitegiek babestu egiten dute.
Juana Rivasen edo La Manadaren biktima gaztearen kasuek argi eta garbi erakusten dute hori.
Arazoa ez da norbanako edo epaile matxistak
daudela bakarrik. Sistema honen egitura osoak
gogor kolpatu nahi gaitu, emakumeoi mezu argi
bat bidaltzeko asmoz: kontuz! Salatu egiten baduzue, zuen bizitzako alderdi guztietan epaituko
zaituzte, eta agian ez epaitegietan bakarrik, baita
telebistako platoetan ere!

Martxoaren 8an,
Ikasle Greba Orokorra
indarkeria matxistaren
aurka!
Mobilizazioaren, antolakuntzaren eta borrokaren
bidetik bakarrik lortu ahal izango dugu egoera
hori aldatzea. Horregatik, Emakume Aske eta
Borrokalariak plataformatik eta Ikasle Sindikatutik ikasle guztiei dei egiten diegu, datorren
martxoaren 8an, Greba Orokorra egin dezaten,
baita nazioartean egingo den greba feministan
modu aktiboan parte har dezaten ere, egun horretan egingo diren kontzentrazio eta manifestazio elkartuetan parte hartuz. Gurekin batera
antolatzera ere animatzen zaituztegu, Emakume
Aske eta Borrokalariak plataforman, feminismo
antikapitalista eta iraultzaile bat eraikitzeko eta,
gizartea eraldatzeko borroka horretan, sistemaren zapalkuntza eta indarkeria jasaten dugun
guztion indarrak batzeko.

Martxoaren 8an denok ikasle-grebara!
Denok manifestazioetara!
www.euskalherriasozialista.net
www.libresycombativas.net
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Anoetako emakume taldea
Alua duzu, baina gizona sentitzen zara.
Zakila duzu, baina emakumea sentitzen
zara. Gizon aluduna zara, edo emakume
zakilduna. Zein komunetara sartuko zara?
Zein aldagelatan aldatuko zara?
Gai horien inguruan hausnartzeko, Anoetako
Emakume Taldeko kideek hitzaldi bat antolatu genuen otsailaren hasieran. German Urteaga transgeneroak bere esperientziaren berri eman zigun.
Gizon aluduna da German eta, 18 urte zituela,
noizbait transgeneroa izatea pentsatu ote zuen
galdetu zion lagun batek. Germanen erantzuna
oso argia izan zen: “Txikitatik genero-identitate
guztiak azaldu izan balizkidate, ez nukeen bide
hau egingo”. Egun horretatik aurrera aldatu egin
zen Germanen bizitza: gizon aluduna da.
Legean dauden hutsuneak, gurasoen eta lagunen
erantzuna, prozesuan zehar emandako pausoak,
maskulinitate hegemonikoa deseraikitzea... Gai
horiek guztiak izan genituen hizpide gaztetxean.
Mila esker Germani eta etorri zineten guztioi!
Bestalde, Arrakala dokumentala izan genuen ikusgai. Zergatik zara heterosexuala? Pentsatu al duzu
inoiz? Ama izan zaitezke, bikotekiderik ez izan
arren? Zergatik adierazi behar dugu homosexualak garela? Zergatik jotzen dugu normaltzat aurkako sexua duten pertsonak gustuko izatea? Hori
da heteroaraua: txiki-txikitatik zer desio behar
dugun, nolako harremanak izan behar ditugun
eta nola gozatu behar dugun inposatzen digun
ezkutuko araua.
Beraz, jarrai dezagun jendarte patriarkal eta kapitalista horrek ezartzen dizkigun kateak hausten;
jarrai dezagun gozatzen eta, jakina, genero-identitate askeak eraikitzen!

Bestalde, gogoratzen dizugu hitzordu garrantzitsua daukagula martxoaren 8an. Euskal Herriko
mugimendu feministak greba feminista deitu du
egun horretarako: lan greba, ikasle greba, zaintza
greba eta kontsumo greba. Sistema heteropatriarkalaren indarkeria anitzak salatzeko greba deialdi
horrekin bat egiteko deia egiten dizuegu emakume guztioi. Adi mobilizazioei. Kalean ikusiko dugu
elkar!

Gora borroka feminista!
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Bizikidetzarako horma-irudia
Anoetako Herri Ikastolako DBHko 3. mailako ikasleek
BIZIKIDETZARAKO HORMA-IRUDIA izeneko programan parte
hartu dute, IKERTZE taldearen gidaritzapean. Artista-talde baten
eta hezitzaile baten laguntzarekin, ikastolako gazteek herriko
kiroldegiko horma nagusia eraldatu dute, irudi erraldoi bat
margotuz.
Anoetako Udalaren eta
ikastolaren arteko elkarlanean oinarritutako ekimen horrek bizikidetza
on baterako beharrezko
gaitasunak praktikan jartzea eta horiek lantzea
izan du helburu, jarduera artistiko baten bitartez.
Programan parte hartu
duten gazteek talde-lanean jarduteko gaitasunak landu dituzte, eta
praktika artistikoaren
berezko balioetara gerturatu dira: irudimena, sormena, sentsibilitatea,
konstantzia, itxaroteko gaitasuna, antolaketa…
Lehen saioak gelaren barruan egin zituzten: elkarrizketaren bitartez, ideiak pentsatu, proposatu,
entzun, argudiatu, adostu eta erabaki zituzten.
Zer motatako horma da? Nork ikusiko du? Zer
adierazi nahi dugu bertan? Nola adieraziko dugu
hori? Eta abar.
Irudiaren diseinua eta erabili beharreko teknikak
aukeratu ondoren, margotze-lanei ekin zieten.
Azaroko asteburu bat aukeratu zuten horretarako. Ostegunean hasi eta igandera arte jardun
zuten margotze-lanetan: irudi nagusiak proiektatu, horiei kolorea eman eta irudiaren zehaztasun txikiena lortu arte egin zuten lan gazteek,

artista-taldearen gidaritzapean. Gogotsu aritu
ziren, eguraldi euritsuari eta hotzari aurre eginez,
konpromisoa eta erantzukizuna erakutsiz.
Lan bikaina egin dute eta, emaitza, ikusgarria!
Zorionak eta eskerrik asko modu batean nahiz
bestean proiektuan parte hartu duzuen guztioi.
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Daya
Sapkota
Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen?
Ingalaterratik Bilbora etorri nintzenean izan zen
gogorrena, hizkuntzagatik. Ez nuen ezer ulertzen
eta oso gaizki pasa nuen. Google-eko itzultzailea
erabiltzen nuen une oro egunerokotasunari aurre egiteko, dendan, farmazian etab. Gero EPAn
izena eman nuen gaztelera ikasteko.

Eta orain nola sentitzen zara?

Familia, adina, jatorria eta lan-egoera.
30 urte ditut, ezkonduta nago eta laster 5 urte
beteko dituen alaba daukat. Nepalekoa naiz,
Butwal herrikoa. Han komunitate asko daude,
eta 80 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira,
baina denok nepaleraz egiten dugu.
Biologoa naiz, eta lanari dagokionez, aldizkako
lanak egiten ditut, ateratzen dena (emakume bat
zaintzen aritu naiz, Irurako La Gulan ere lanean,
etab.).

Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?
Duela lau hilabete etorri nintzen Anoetara. Urte
eta erdi egon nintzen hemen emakume bat zaintzen, eta hil zenean bere pisua alokatu zidaten.
Hona etorri aurretik, Villabonan bizi izan ginen
4 urtez, eta aurretik Donostian, Bilbon eta Ingalaterran. Biologiako ikasketak amaitu ondoren
joan nintzen Nepaletik Ingalaterrara, etorkizun
hobea bilatu nahian.

Orain ondo. Lagunak egin ditut hemen, herritar
batzuk asko lagundu didate lana bilatzen, hizkuntzan trebatzen etab. Bestalde, Guretzako
emakume taldeari esker beste emakume batzuk
ezagutzeko aukera izan dut, eta horrek ere lagundu dit, orain lagun asko ditut. Azaroan antolatzen den Bizilagunak bazkarian parte hartzen
dut, eta horrek ere aukera eman dit hemengo
familiak ezagutzeko. Joan den urtean adibidez
Asteasuko familia batekin bazkaldu genuen.

Zer da zure herritik gehien botatzen duzuna
faltan?
Nire familia. Han ditut aita, bi amak (aita ezkonduta dago bi emakumeekin) eta anai-arrebak.
Denak etxe berean bizi dira, batzuk solairu batean eta besteak bestean.
8 anai-arrebak gara, bat Portugalen bizi da, beste
bat Estatu Batuetan eta besteak Nepalen. Ni naiz
nagusiena.

Nolakoa zen han zure egunerokotasuna?
Biologia irakaslea nintzen institutu batean.

berriak berri 66
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Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta han gelditzeko asmoa duzu?
Gogoa badugu bueltatzeko, baina baldintza ekonomikoak
direla eta, 2012tik ez gara berriro bueltatu. Nire familiak
ez du ezagutzen alaba bertatik bertan, bakarrik skypen bidez…Eskerrak teknologia berriei!
Eta etorkizunean ez dakit zer egingo dugun, ea bizitzak zer
dakarkigun; horren arabera, hemendik geldituko gara edo
hara bueltatuko gara. Orain ezin ezer esan.

Butwai

Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak?
Janari aldetik, han ohikoa da dalbat (dilista txikiak eta arroz
zopa). Musika tresna tipikoak dira sarangi (bibolin moduko
bat), eta madal (perkusio tresna).
Dantza tipikoa folk dance daukagu.
Zerbait berezi bezala, aipatzea gure egutegia desberdina
dela. Han 2074. Urtean gaude orain. Eta Gabon zaharra eta
urte berria apirila bukaeran edo maiatza hasieran ospatzen
dira, ilargiaren arabera.
Bestalde, erlijioarekin lotutako oso festa garrantzitsua ospatzen dugu: Bada Dashain. Iraila aldera ospatzen da, ilargiaren arabera. 9 egunez ospatzen da, espiritu gaiztoak
uxatzeko. Durga jainkosari otoitz egiten zaio, espiritua purifikatzeko (han erlijiorik zabalduenak hinduismoa eta budismoa dira). Eta 9. Egunean denok jartzen dugu tika bekokian,
arroza tinta gorriarekin.
Ekainean edo uztailean, ilargiaren arabera, ospatzen dugu
Teej, emakumeen festa. Emakumeok gurasoen etxera itzultzen gara 3 egunez, eta han elkartu, hitz egin, baraua egin,
jan, dantza egin…denetik egiten dugu.

Folk dance

Sarangi, musika trena tipikoa

Badago nepaldarren komunitateren bat inguruan?
Bai, Bilbon dago elkartea. Baina hemen inguruan Ordizian
adibidez nepaldar asko bizi dira.

Eta hemengo bizimoduaz eta kulturaz zer da hemen
gehien gustatzen zaizuna?

Madal, musika tresna tipikoa

Euskal Dantzak asko gustatzen zaizkit. Eta baita bertako janaria, pintxoak oso onak dira.

Zure zaletasunak.
Janariak prestatzea (ikus errezeta azken orrialdean), bidaiatzea, kultura berriak ezagutzea, lagunekin egotea…

Teej, emakumeen festa
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Kirol-taldearen berriak

Azaroaren 24an Peruko Andeetako
bidaiari buruzko dokumentala
proiektatu zen boulderrean. Jende
ugari azaldu zen.
Ireki eta sei hilabetetara, boulderrak 55 bazkide ditu dagoeneko. Horietatik 20 anoetarrak dira, eta 3 emakumeak.
2018. urteko kuota 80 eurokoa izango da eta, hurrengo
asteetan, lokalean (beheko solairuan) dominadak egiteko gailua, “kanpus” bat eta luzaketak egiteko gunea ezartzea aurreikusten da.

Urtarrilaren 15ean,
AKTren urteko batzar orokorra
egin genuen kirol-taldearen
lokalean. Bertan, urteko
balantzea onartu, 2018ko
kuota adostu, eta eskaladako
material berria erosi eta jartzea
proposatu genuen bertaratu
ginenok.

Urtero bezala, abenduaren 31n Uzturrera igo ginen, urte
zaharra agurtzeko eta berriari ongi etorria emateko.
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Anitz eguna
Aurten Anitz Eguna ospatuko dugu, lehen aldiz,
apirilaren 21ean. Momentu hauetan, Anitzeko kideak
buru-belarri gabiltza, bileren bitartez, egun hori
antolatzen. Gure dantzariek urte osoan zehar lan eta
kemen handiz entseatu dituzten dantzak plazaratuko
ditugu oholtza gainean, HH1eko taldetik hasi eta
helduen taldera arte.
Gogo eta ilusio handiak jarri ditugu eguna aurrera eramateko,
eta Anoeta herrira dantza zein koreografia berriak zabaltzeko.
Plazan egin nahi dugu emanaldia, betiere eguraldia lagun
badugu. Anitz Egunari iluntzean emango diogu hasiera, eta
festa-giro aparta izango dugu. Beraz, zatozte gurekin batera
dantzaz gozatzera!
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PAREKIDETASUNA:
Herriko festetan

indarkeria matxistari
aurre egiteko protokoloa
H o r t a z , Fa r a p i t a l d e a k d i n a m i z a t u t a k o
4 saio gauzatuko dira martxoan eta apirilean.

2017. urtean Anoetan jai berdinzaleago batzuen alde egindako lanari jarraituz, Udalak
partaidetza-prozesu bat jarriko du abian herri
-mailako protokolo bat sortu eta aurtengo
jaietan eman daitezkeen indarkeria matxista

eta eraso sexistei erantzuteko.

Indarkeria matxista pil-pilean dago oraindik ere,
jaietan nahiz eguneroko bizitzan. Erasoak ez dira
salbuespen-egoeratan bakarrik gertatzen, eta
gure sistemaren hezurdura osatzen dute. Dena
den, jaietan eraso gehiago gertatzeko osagaiak
eman daitezke: arau sozialen lausotzea, drogen
kontsumoa, desinhibizioa, gauez ibiltzea eta abar.

Zer egingo da saio horietan? Elkarrekin
hausnartuko dugu indarkeria matxistaren eta
eraso sexisten inguruan, eta erasoak hautematen
eta horien aurrean zer egin ikasiko dugu. Gainera, Anoetako jaietan zerbait gertatuko balitz
prest egoteko lan egingo dugu, herri-mailako
protokolo honen bitartez, herriak erantzun bateratu bat emango baitu indarkeria matxistaren
aurrean.
Nori daude zuzenduta saio horiek? Jaien
inguruan, modu batera edo bestera antolaketan
edo lanean jardungo duten eragile guztiei daude
zuzenduta, arazo horri aurre egiteko ezinbestekoa baita guztiok konpromisoa izatea eta beharrezko neurriak hartzea, erantzun koherente eta
bateratu bat eman ahal izateko.
Lehen saioa martxoaren 12an izango da, astelehena, 18:30etik 20:00etara, udaletxean. Eta hurrengoak martxoaren 26an, apirilaren 16an eta
23an, ordutegi berean.
Anima zaitez parte hartzera!

Iazko maiatzaren 13an egin zen herriko jaietako irizpide
parekideen inguruko prozesu partehartzailearen lehen
saioa. Guztira lau saio burutu ziren, eta horien emaitzak
dokumentu batean jaso ditu Udalak.

17

berriak berri 66

PAREKIDETASUNA: udaberriko AGENDA
Otsailak 27, asteartea
20:00etan liburutegian
HITZALDIA
FEMINISMOAREN
GAUR EGUNGO ERRONKAK
Kattalin Minerren eskutik

Martxoak 5, astelehena
18:30ean
Mikelasagasti auditorioan
DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA
VOLAR
Ondoren, solasaldia bi partaideekin

Martxoak 8, osteguna

EMAKUMEEN
NAZIOARTEKO
EGUNA

Martxoak 4, igandea
10:30ean
29. lilaton
Egitaraua zehaztu gabe oraindik
edizio hau ixteko garaian

Martxoak 19,

Martxoak 9, ostirala
22:30ean Mikelasagasti
auditorioan
ANTZERKIA
ERRADIKALAK GARA
Martxoak 21

ARRAZAKERIAREN
AURKAKO
NAZIOARTEKO
EGUNA

astelehena
18:30ean
Mikelasagasti
auditorioan
ZINEA
ZINEGOAK
PROGRAMAREN
BAITAN
Bilboko
Gaylesbitrans
15. Nazioarteko
zinema jaialdia

Martxoak 21, asteazkena

15:15ean liburutegian
HITZALDIA-SOLASALDIA
Islamofobia gure gizartean
Tarana Karim
giza eskubideen aldeko
ekintzaile feministak gidatuta
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Azken hilabete hauetan,

mugimendu ugari izan dira
euskal presoen
eta iheslarien inguruan
Abenduaren 9an, Pariseko kaleak bete ge-

nituen Frantziako estatuan preso dauden euskal presoen egoera salatzeko. Orain Presoak lelopean, iparraldetik iritsi zaigu konponbidean
nahiz bakean aurrera egiteko orduan gizarte zibilak duen garrantziaren eredua. Bake Artisauen
izenarekin, apirilean, armagabetzea gauzatzea
lortu zuten; are gehiago, Frantziako eta Espainiako estatuen borondaterik ezaren aurrean,
gizarte zibilak Frantziako arduradun politikoekin
eta judizialekin biltzea lortu du. Gainera, espetxe
-politikari konponbidea emateko emaitza positiboak eta garrantzitsuak lortu dira elkarrizketaren
bitartez, Parisen lortutakoa, esaterako.

Urtarrilaren 13an ere sekulako jendetza bildu
zen Bilbon. Elkarrekin aurrera egin nahi duen,
horrenbeste sufrimendu eragiten duten ezohiko
neurriekin amaitu nahi duen eta, azken batean,
konponbidearen eta bakearen bidean aurrerapausoak emateko prest dagoen gizarte bat
garelako.

berriak berri 66

Anoetan ere hainbat ekimen prestatu ditugu,
azken hilabete hauetan, herriko eragileekin elkarlanean. Hileko azken ostiraletan egiten dugun
mobilizazioaz gain, aurreko urte bukaeran “Motxiladun umeak” dokumentala proiektatu zen
udaletxean, euskal presoak urrun mantentzeak
gurasoak preso dituzten haurrengan sortzen
duen egoera lazgarria erakusteko helburuarekin.
Urtero bezala, urteko azken egunean ere mobilizazio jendetsua gauzatu zen Anoetan eta, urtarrilaren 13an, Anoetatik herritar asko joan ginen
Bilboko mobilizaziora.
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Gaur egungo sufrimenduarekin eta eskubideurraketekin amaitzeko ezinbestekoa da gizarte
zibila aktibo mantentzea, lortzeko modukoa dela
uste dugulako. Guztion indarrarekin eta borondatearekin lortuko dugu. Horregatik, gurekin
batera bide honetan bidelagun izatera gonbidatzen zaitugu.
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laburrean
UDAL PILOTA ESKOLAKO
GABONETAKO TOPAKETA
Herriko pilotazaletasunari bultzada emateko
asmoz, Udal Pilota Eskolako lehenengo Gabonetako Topaketa antolatu zen abenduaren 23an.
Helburu nagusia Udal Pilota Eskolako gaztetxoek
galtza txuriak jantzita pilotaz gozatzea zen, eta
guztira 31 partaide bildu ziren, aurrebenjamin,benjamin eta infantil mailetan banaturik.
Txikienek, LH1 mailakoek, txokoketan jolastu zuten, eta gainontzekoek partida motz ugari jokatu
zituzten ligaxka sisteman. Partida horietatik garaipen gehien batu zituzten bikoteek hamaiketakoaren ostean jokatu zituzten finalak.
Aner Aizpuru eta Xabat Yurrita nagusitu ziren
aurrebenjaminetan, Izei Gereta eta Julen Saralegi
izan ziren onenak benjaminetan eta Mikel Otermin gailendu zen infantil mailan.
Orbinoxek babestutako sari banaketan Xabi Tolosa pilotaria izan genuen, eta behin garaikurrak banatuta, zozketa batzuekin eman zitzaion
amaiera goiz bikainari.

Euskal Jaia
Honek ez du etenik, urte batekoa bukatu bezain
laster hasten gara buruari bueltaka. Dagoeneko
hasi gara XI. Euskal Jaiaren bidea prestatzen eta
gaia aukeratu dugu: ahozkotasuna. Hizkuntza,
kultura, nortasuna, lurraren inguruko jakintzak,
izan ginena… Ahoz aho transmititu dugu. Euskaldunok batez ere, oso berandu hasi baikinen
idazten. Auzoz auzo eta herriz herri ibili ohi ziren koblakariak, bardoak, bertsolariak edo ipuin
-kontalariak. Haiek ahoz aho, eta gu eskuz esku.
Gaia lantzen eta azoka antolatzen; beste edozertarako gogotsu dagoenak badaki non aurkituko
gaituen. Baina, kalean topatzen ez bagara, idatzi
lasai anoetakoeuskaljaia@gmail.com helbidera.
Ongi etorri!

Literatur solasaldiak
EHUko irakasle Iratxe Retolaza Gutierrezek gidatutako bi literatura-solasaldi egin dira Anoetako
Liburutegian. Feminismoa, literatura eta euskararen unibertsoa uztartzen dituen ekimena
da honako hau eta, bertan, gai horien inguruko
kezka eta interesa duten emakumeak elkartu
dira. Partaideen iritziz, saioak erakargarriak, interesgarriak eta atseginak izan dira, euskal literaturako hainbat lan ezagutu eta horiek ikuspegi feministatik aztertzeko aukera izan baitute. Udalak
udazkenean emango die jarraipena solasaldiei.
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Santa Ageda bezpera
Otsailaren 4an, ohiturari jarraituaz eta eguraldia lagun goiz partean behintzat, Santa Ageda bezperan
30 lagun aritu ginen kantuan.
Oier Urkola eta Txomin Azpirozen bertsoekin batera
Maialen Mujikak esku soinuaz lagunduta, baserrietara joan ginen goizean. Beti bezala, irrifarraz gain
salda beroa, kafea, pastak, ardoa, txistorra pintxoak...
Eskerrik asko bihotzez ateak zabaldu eta honelako
harrera egiteagatik.
Eguerdian Sarasola sagardotegian festa ederra izan
genuen, arabatar kuadrila batekin batera, bertsolariak, kantariak, dantza ....ezin bertatik atera!
Arratsaldean kaleko giro hotzari aurpegi beroa jartzen saiatu ginen eta urtero legez bertsolariei esker
herritar askori irrifarrea ateratzea lortu genuen.
Egun polita giro ederrean!!!
Hurrengo urtean ere elkar ikusiko dugulakoan!!
Anoetako
Santa Ageda taldea

ZUBIA BERRITZEKO LANAK
Alkizatik datorren errekaren gaineko zubia zaharberritu nahi du Udalak, oso egoera txarrean dagoelako,
eta eta Ur Agentziaren baimenaren zain dago Udala
obrak hasteko. 85.000 €ko aurrekontua dute berritze
lanek, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko diru-laguntza
jasoko du Udalak horretarako.

AURTEN MARTXOAREN
17AN IZANGO DA
DANTZA-SOKA EGUNA!
Dagoeneko 15 urte igaro dira Anoetan dantza-soka
berreskuratu genuenetik, 30 urtetan baino gehiagotan galduta egon ondoren. Hasierako urteak oso
politak izan ziren: 6 traktore jendez beteta, alai eta
pozik, baserriz baserri, sekulako festa-giroan. Kuku
Elkartean ere bazkaltzeko lekurik gabe geratzen ginen hasierako urte haietan!
Berritasunak, ordea, ez du betirako irauten eta, pixkanaka, kopuruek behera egin zuten. Halere, urte
askotan zehar jarraitu dugu baserriz baserri azeri
-dantza dantzatzen.
Plaza ere urtero bete dugu neska-mutilez osaturiko
kateekin, kate mistoekin... Asko izan dira plazan dantza egin duten aurreskulariak eta atzeskulariak.
Baina, azken urte hauetan, dantza-sokak izandako
gainbehera ikusita, hausnarketa-momentu batetara
iritsi gara. Datak, azterketak, eguraldia... aitzakia gisa
jarrita, ez ginen hasierako zifra horietara iristen eta,
helburu bakarra hori ez izan arren, dantza-sokak
sortzen zuen ilusioa itzaltzen ari zela konturatu
ginen.
Horrenbestez, eguna gerturatu ahala, eta hura antolatzeko, entseatzeko eta dantzatzeko jende gutxi elkartzen ginela ikusita, iaz, ez egitea erabaki genuen.
Hala ere, batzuk ez geunden prest eguna ospatu
gabe uzteko eta, bilera asko egin ondoren, jendea
haztatu eta bi urtez behin egitea erabaki dugu. Argi
daukagu baserriz baserri sortzen den herri-giroa
ez dugula galdu nahi. Oso gustura ibiltzen gara
jai-giroan, eta plazakoari buelta bat emanda,
dantza-sokara elkartuko gara berriz!
Horrela, bada, eta indarberrituta itzuliko garelakoan,
aurten martxoaren 17an izango da dantza-soka.
Anima zaitezte parte hartzera!

22

berriak berri 66

Diru-sarrerak bermatzeko errenta
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) oinarrizko premia
pertsonalei eta familiarrei aurre egiteko prestazio ekonomikoa
da, oinarrizko premiekin lotutako gastuei nahiz gizarteratzeedo laneratze-prozesuak eragiten dituen gastuei aurre egiteko
behar adina diru-sarrera ez dituzten bizikidetza-unitateetako
kideentzako aldian behingo prestazio ekonomikoa.

DBE edo RGI

IRUZURRA? JUSTIZIA? GEHIEGIKERIA?
ESKUBIDEA? BEHARRA? GUZTIONTZAT?

Dbe-ri buruzko diskurtsoak:
ERREALITATEA ETA FIKZIOA
Hizlaria: Agustín Unzurrunzaga,
Gipuzkoako SOS Arrazakeria elkartearen fundatzaileetako bat

Anoetako udaletxean, apirilaren 24an, 18:00etan
Gonbidatuta zaudete!

OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUETAKO BULEGO BERRIA
Bulego berria udaletxeko beheko solairuan kokatuta egongo da,
astelehenetik ostiralera, 10:00etatik 13:00etara. Hitzorduak
bulegoan bertan edo 943 56 92 13 zenbakira deituta har daitezke.
Bertan, genero-indarkeria, adinekoak, ezgaitasuna, familiak,
prestazio ekonomikoak, gizarteratzea eta lan-munduko txertaketa
jorratuko dira, besteak beste.
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Inauteri alaiaren iragarle gu gara

Bai atsegina eta algara
Loatzo Musika Eskolaren deiadarrari
erantzunez, otsailaren 2ko arratsalde
partean Hungariako kaldereroak etorri
ziren Anoeta aldera. Euriari, hotzari eta
haizeari aurre eginez, adin guztietako
anoetarrek egin zuten bat horren urrutitik
etorritako gonbidatu berezi bezain
koloretsu haiekin.
Hungariatik etorri arren, kaldereroek ederto asko
zekiten non zeuden, Loatzo Musika Eskolako musikariekin batera, honako hau abestu baitzioten
gure herriari:
Zein ederra, zein xarmanta
Anoetako lurra eta herria
Herri jator anoetarra
Agurtu dugu atseginez.
Beste urteetan, herriko plazan elkartu ostean,
herriari osteratxo bat egin eta festaren amaiera
berriz ere plazan ospatzen zuten, baina, aurten, eliza-atariaren babespera jo behar izan dute
abestera eta musika jotzera, eguraldia dela eta.
Bertan, musikariek hainbat kantu jo zituzten beren tronpeta, klarinete, flauta, tronboi, saxofoi,
danbor, txindata eta abarrekin, kalderero gazteenek beren zartaginekin eta eztarriekin kantuak
jorratzen zituzten bitartean, bertan elkartutako
anoetarren gozamenerako.
“Kontu izan agur gisa
Kaldereroak kantatzen
Berriz ere egun batez
Joko dugula TAK TIK TIK TAK“

Hitz horiekin amaitu zuten saioa, eta lagun hungariarrek hurrengo urtean ere gurekin izango
zirela zin egin zuten, ondotxo kantatzen dakiten
moduan, inauteri alaiaren iragarleak baitira.
Festari bukaera gozo bezain beroa emateko,
Ateaga elkarteko lagunek txorizoa eta edaria banatu zituzten bertaratuen artean. Horrela, nola
ez dira itzuliko, bada, Anoetara gure lagun hungariarrak!
Aizak (bai, bai) Jozak (bai, bai)
Jozak (bai, bai, bai, bai)
Aizan (bai, bai) Jozan (bai, bai)
Jozan (bai, bai, bai, bai)
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Alkartasuna

inkesta

MILAGROSA EGUNEKO OSPAKIZUNA
Azaroaren 26an Milagrosa eguneko bazkaria antolatu genuen.
Zuloaga Txiki jatetxean ederki bazkaldu ondoren, Alkartasunako kideok musikaz eta dantzaz gozatu ahal izan genuen. 50
lagun inguru elkartu ginen eta, bazkariaren aurretik, meza izan
genuen, beti bezala, goizeko 12:00etan.

HERRIKO
KULTUR AGENDA
Anoeta herri bizia da, eta,
herri txikia izanik ere, kultur
agenda oparoa izaten du.
Horren inguruan, ondorengo
galderak egin dizkiegu
elkarrizketatuei:

SANTO TOMAS EGUNA
Urtero bezala, abenduaren 21ean Santo Tomas eguna ospatu
genuen jubilatuen biltokian. Gabonetako 40 lote zozkatu genituen eta, horren ostean, txistorra jateari ekin genion.

ALKARTASUNA BILTOKIAREN
ASANBLADA OROKORRA
Urtero bezala, aurten ere Alkartasuna Biltokikook asanblada
orokorra egin genuen urtarrilaren 19an. Bertan, honako gai
hauek jorratu genituen: 2017ko balantze ekonomikoa, 2018rako
proiektu berriak eta galdera-erantzunak.
2018ko kuota ere hasi gara ordaintzen dagoeneko. Aurtengo
kuota 12 eurokoa izango da. (85 urtetik gorako bazkideek ez
dute kuotarik ordaintzen).
Biltokitik deialdi bat egin nahi diegu jubilatu berri diren herritarrei, elkartera gerturatu eta bertako giroa ikus dezaten. Egunero,
40 pertsona inguru elkartzen gara kartetan jolastera: musean,
tutean, txintxonen, eskoban…
Horrez gain, urtean zehar hainbat irtenaldi eta txapelketa
antolatzen ditugu. Oraindik ez ditugu erabaki aurtengo txangoak, baina ziur egun-pasa politak egingo ditugula. Beraz, animatu eta egin bazkide!

1.		 Herrian antolatzen diren
kultur jardueren berri
izaten duzu? Nola?
2.		 Gustatuko litzaizuke
horien berri modu
zuzenago batean jasotzea?
Nola?
3.		 Parte hartzen duzu kultur
ekintzetan? Zeinetan eta
nola?
4.		 Zerbait botatzen duzu
faltan kultur agendan?
Proposamenen bat egin
nahi duzu?
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Egoitz Jauregi Iturrioz, 27 urte, ikaslea
1. Bai, batez ere facebooken bidez eta liburutegiko sarreran jartzen den kartelaren bidez.
2. Ez, nahikoa dut. Ez dut modu zuzenagorik behar.
3. Gutxitan. Batez ere ordutegiengatik, gaizki datozkit eta.
4. Ez zait ezer bururatzen.

Arantxa Otaegi Berasategi, 45 urte, dendaria
1. Ez, ez naiz enteratzen.
2. Ez bereziki, baina bueno, jakiteagatik bai. Agian hemen dendan bertan kartela jarrita, adibidez, nik ez baitut erreparatzen kaleko karteletan. E-mailez
jasotzea ere ondo legoke.
3. Ez, ez dut parte hartzeko joerarik.
4. Eskulanak gustukoak ditut. Baina dendaria naizenez, ordutegi berezian
beharko nuke, eguerdian edo gauean, denda itxita dagoenean.

Chiranjibee Acharya, 36 urte, langabezian
1. Bai, enteratzen naiz herriko lagunen bidez; haiek komentatzen dizkigute
gauzak.
2. Bai, e-mailen bidez.
3. Oraindik ez. Bakarrik lau hilabete daramagu hemen, eta momentuz herria
ezagutzen eta kokatzen ari gara. Hizkuntza ere muga bat da guretzat.
4. Ez zait ezer bururatzen.

Miren Beraza Larrarte, 49 urte, dendaria
1. Bai, kartelen bidez, dendan uzten diren orrien bidez, Atarian ere azaltzen
dira...
2. Ez, nahikoa dut. Ez dut modu zuzenagorik behar.
3. Bai, parte hartzen dut, dantzarekin zerikusia dutenetan batez ere. Eta ikusle
bezala besteetan ere, lanak ahalbideratzen didan heinean.
4. Ez zait ezer bururatzen.

Ander Lorente Arregi, 32 urte, irakaslea
1. Bai, beti. Posta elektronikoz jasotzen ditudan Anoetako Udaleko kultur dinamizatzailearen mezuen bidez.
2. Oso ondo datorkit modu hau, beti momentuan enteratzen naiz.
3. Kirol arloko ekintzetan antolatzaile eta parte-hartzaile moduan aritzen saiatzen naiz batez ere. Hitzaldi eta mahai-inguruetara joatea ere gustatzen zait.
4. Elektronika eta maker tailerrak antolatuko nituzke.
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LIBURU BERRIAK: AZAROA 2017
HELDUAK
ALBERDI, Uxue
ARRULA RUIZ, Garazi
AUSTER, Paul
BERMEJO, Álvaro
CANO, Harkaitz
CARRÈRE, Emmanuel
ELEXPURU, Juan Martin
ELEXPURU, Juan Martin
FARAH, Nuruddin
FEDERICI, Silvia
GIL-GARCÍA, Josean
GOPEGUI, Belén
GUERRERO, Mercedes
IGERABIDE, Juan Krutz
ITURRIA EGAÑA, Xabier
JON KALMAN STEFANSSON
JULIANO, Dolores
KALZADA, Julen
LADRON ARANA, Alberto
LÓPEZ BARRIO, Cristina
LÓPEZ, Jaume
MARTÍN ÁLVAREZ, Ibon
MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti
MERCERO, Gorka
MORTENSON, Greg
MURO, Alberto
ROBERTS, Nora
RUSHDIE, Salman
SAVIANO, Roberto
SIERRA, Javier
TOBÓN, Marco
WINSLOW, Don
ZELIK, Raúl
ZUFIAURRE GOYA, José

Jenisjoplin
Gu orduko hauek
4321
Como el bosque en la noche
Tigre batekin bizi
Conviene tener un sitio donde ir
Euskararen aztarnak Sardinian
Iruña-Veleiako euskarazko grafitoak
Huesos cruzados
Caliban eta sorgina: emakumeak, gorputza…
Paseos por lagos, embalses y humedales
Quédate este día y esta noche conmigo
Sin mirar atrás
Labur txintan
Euskal gramatika sintaktikoa
Entre cielo y tierra
Tomar la palabra: mujeres, discursos y silencios
Umezurtzen aberria
Jainkoan zigorra
Niebla en Tánger
El derecho a decidir: la vía catalana
La jaula de sal
Ittun
Mundu-ikuskerak euskal narratiba garaikidean
Tres tazas de té: la lucha de un hombre por…
Santuarios y monasterios
Las Calhoun
La decadencia de Nerón Golden
La banda de los niños
El fuego invisible
Baigorri : un vasco en la guerrilla colombiana
Corrupción policial
La izquierda abertzale acertó
Beasaingo garai bateko lanbideak
Pertsona errefuxiatuen krisia eta bere eragina…

qr kodea eskaneatu Pinteresten igotako nobedadeen berri izateko.

N ALB jen
N ARR guo
N AUS cua
N BER com
P CAN tig
N CAR con
811 ELE eus
904 ELE iru
N FAR hue
396 FED cal
796 GIL pas
N GOP que
N GUE sin
821 IGE lab
811 ITU eus
N STE ent
396 JUL tom
929 KAL ume
N LAD jai
N LOP nie
323 LOP der
N MAR jau
N MAR itt
82 MER mun
821 MOR tre
796 MUR san
N ROB cal
N RUS dec
N SAV ban
N SIE fue
929 BAI tob
N WIN cor
32 ZEL izq
331 ZUF bea
314 PER
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HAUR-GAZTE
BERGMAN, S. Bear
BONE, Emily
		
COUSINS, Lucy
COUSINS, Lucy
COUSINS, Lucy
DEACON, Alexis
DONALDSON, Julia
FERRI, Jean-Yves
GOSCINNY, René
HENSON, Heather
LAND, Fiona
MALET, Oriol
MARTIN LARRAÑAGA, Ana
MCKEE, David
MOLIST, Pep
NESS, Patrick
OSORO, Jasone
PEREZ, Sébastien
ROSENSTOCK, Barb
TORSETER, Oyvind
-----

Las aventuras de Tulipán
El gran libro de los grandes insectos
y arácnidos
Animales del mundo con Maisy
La banda de Maisy
What can Rabbit Hear? [ingelesez]
Soy Pepín Pinzón
The Gruffalo’s child [ingelesez]
Asterix Italian
Asterix eta pertza
La señora de los libros
Play book [ingelesez]
Mariona y sus monstruos
The big wide-mouthed frog [ingelesez]
Elmer elurretan
Dos hilos
Libre
Casting-a
Herensugeen semea
El sonido de los colores : los colores y…
Agujero
Guinness World Records 2018
Scary party [ingelesez]

82-31 VER ave (8/12 urte)
59-H BON gra (5/7)
82-3 COU ani (0/4 urte)
82-3 COU ban (0/4 urte)
82-3 COU wha (0/4 urte)
82-38 DEA soy (5/7 urte)
82-3 DON gru (0/4 urte)
K FER ast (+ 12 urte)
K GOS ast (+ 12 urte)
82-31 HEN señ (5/7 urte)
82-3 LAN pla (0/4 urte)
82-36 MAL mar (5/7 urte)
82-38 MAR big (5/7 urte)
82-38 MCK elm (5/7 urte)
82-31 MOL dos ( 5/7 urte)
G 82-31 NES lib (+12 urte)
G 82-31 OSO cas [+12 urte]
82-36 PER her (5/7 urte)
75-H ROS son (5/7 urte)
K TOR agu (8/12 urte)
088 GUI 2018
82-34 HEN sca (5/7 urte)

Aurtengo nobedadeen berri izateko eskaneatu qr kodea eta Haur-Gazte sailean eskuratu ditugun liburuak
Pinterest arbela txukunetan ikus ahal izango dituzu. https://www.pinterest.es/anoetaliburuteg/2018haur-eta-gazte/

Lasarbe kalea 1,
20270 Anoeta
liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897
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Osagaiak
MASA
• 2 katilukada gari-irin
• Katilukada 1 ur
• Koilarakada 1 olio
• Gatza

MOMOAK
Nepaleko errezeta

NOLA PRESTATU
Masarako osagai guztiak gordinik batu
eta oratu.
Betegarrirako osagai guztiak gordinik
batu eta oratu. Horiei bola itxura eman,
eta masaren geruza batekin bilduta gera
dadila. 25 minutuz edo ordu erdiz lurrunetan egosi, eta saltsa gehitu (saltsaren
osagaiak gordinik nahastu eta irabiatu).

L.G. SS-2021-2016
ISSN 2530-2493

BETEGARRIA
• 500 gramo haragi xehatu
• Katilukada 1 tipula xehatu
• Koilarakada txiki 1 baratxuri xehatu
• 2 tipulin txiki xehatu
• Martorri xehatua
• Katilukada 1 aza xehatu
• Kuminoa
• Martorri-hautsa
• Kurkuma
• Jengibre fresko xehatua
• Txile gorriak, nahierara
• Gatza
SALTSA
• 3 tomate gorri eta handi
• Txile berdeak
• Martorri xehatua
• Baratxuri xehatua
• Jengibre xehatua
• Kuminoa
• Olioa
• Gatza

