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Milaka arrazoi erabakitzeko
175.00 herritarren artean, 350.000 esku elkar hartuta, Donostia, Bilbo eta Gasteiz lotu genituen
ekainaren 10ean. Berrehun kilometroko giza katea, gure herriko historia hurbilean egindako
mobilizaziorik jendetsuenetako bat. Ziklo berri
baten hasiera irudikatu genuen eta irudikatzen
ari gara Euskal Herrian. Bizikidetzaren, burujabetzaren eta erabakiaren aro berria. Milaka eta
milaka herritarrek inoiz baino argiago erakutsi
genuen, elkarrekin, herri honen etorkizun politikoa erabaki nahi dugula. Erabaki beharra dugula.
Eta gure etorkizunaz hitza hartu nahi izateko milaka arrazoi ditugula. Horregatik, ez ginen erabakitzeko eskubidearen alde bakarrik mobilizatu.
Demokraziaren, oinarrizko eskubideen eta eskubide zibil eta politikoen defentsan eman genion
elkarri eskua.
Giza katean eskuz esku batu genituen herritarren
erabakitzeko arrazoiak, eta Eusko Legebiltzarraren atarira eraman genuen Herritarron Ituna.
Baina bide luzeagoa egiteko asmoa dugu, laster,
Nafarroako Parlamentura joan nahi baitugu.
Eta guretzat garrantzitsuena: 265 lagun mobilizatu ginen Anoetatik! Mendaron genuen hitzordua eta gure kilometroari beste bostehun metro
erantsi genizkion. Eguzkiak irribarre egin zigun
eta guk bere alde egin genuen topa, edatekoak
zerbitzatu zizkiguten anoetarrei esker –hozkailu
-kamioi eta guzti joan ziren!–. Mila esker guztioi
erakutsi zeniguten prestasunagatik, pazientziagatik eta ilusioagatik. Eta badakizue, Mendaron
aldarrikatu genuen moduan, etorkizuna gure
esku dago!

Anoetako Gure Esku Dago

3

4

berriak berri 67

MINTZALAGUN EKIMENA ANOETAN

Praktikatu eta bizi!
Aurreko Berriak Berriko zenbakietan
hitz egin genizuen Anoetako
Mintzalagun-Gurasolagun proiektuari
buruz. Dakizuen bezala, ikasturtean
zehar, herritar batzuk euskaraz
ordubetez hitz egiteko elkartu dira
astero-astero.
Asteroko ordubete horretaz gain, hainbat
ekintza eta tailer txikitan parte hartu dute,
denok elkar ezagutzeko eta harremanak
euskaraz egiteko: afari-meriendak, kantu
tailerra (Kukuak Kantuz taldearekin), talo
tailerra (Anoetako talogileekin), sukaldaritza
tailerra (Bakarne Olanorekin) eta Urmara
museora bisita.
Gure eskerrik beroenak ekintza hauek egitea
ahalbidetu duten talde eta norbanakoei!
Ekainaren 15ean eman genion amaiera ikasturteari. Udaletxean elkartu ginen denok,
AEK-ko arduradun, bidelari (ikasten ari dena),
bidelagun (euskaldun zaharra) eta udal-ordezkariak, ekimenaren balorazioa egiteko
eta datorren ikasturteari begirako proposamenak eta ekarpenak jasotzeko. Amaieran, Udalak urtebeteko harpidetza oparitu
zien proiektuan parte hartu duten bidelariei,
haiengan euskaraz irakurtzeko ohitura sustatzeko. Eta, nola ez, ezin bukaera eman mahai
baten inguruan bildu gabe!

ANOETA
ZER EGIN DEZAKEGU EUSKAL HIZTUNOK
EUSKARAREN ERABILERA AREAGOTZEKO?

Galderak hainbat erantzun ditu, baina, guk, hizkuntza ohiturak astindu
eta ohiko harremanetan euskara gehiago erabiltzeko ariketa bat
proposatzen dizuegu:
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, euskaraz hitz egiten edo
ulertzen dugun guztion artean egin dezagun euskaraz. Euskal Herri
osoan eta elkarrekin arituta, gure egunerokoan eragin genezake.
NOLA EGINGO DUGU?

Ondoko bi roletako bat har dezagun 11 egunez:
AHOBIZI

Ulertzen duenari euskaraz egingo diot, hark erdaraz
erantzun arren. Ezezagunei lehen hitza, gutxienez,
euskaraz egingo diet.
BELARRIPREST

Egidazu euskaraz, nik ulertzen dut eta.
Agian erdaraz erantzungo dizut, baina zuk
niri euskaraz egitea nahi dut.
ZER LORTU NAHI DUGU?
· Gure harremanetan hizkuntzarekin ditugun inertziak astintzea
eta uste baino gehiagotan euskarazko komunikazioa posible dela
frogatzea.
· Euskal Herrian euskara ulertzen duen jendea pentsatzen duguna
baino gehiago dela jabearaztea eta euskara gehiagotan erabili
dezakegula ikusaraztea.
· Hizkuntza ohiturak aldatzea norberaren hautua eta ariketa izan
arren, bidea taldean eta batera, erosoago eta lagunduago egitea.
· Euskara erabiltzeko testuinguru eta egoera berriak, abegikorragoak
eta babestuagoak sortzea.
NON EGINGO DUGU?

Bakoitzak bere inguruan, bere ohiko harreman sareetan egitea
proposatzen dugu: familian, lagunartean, lanean, eskolan, dendetan...
Horretarako, herriz herri antolatuko gara, baita enpresa, ikasketa zentro
eta era guztietako elkarte zein entitateka ere. Nahi duzun lekuan
izena eman, eta ondoren, zure ingurukoekin parte hartu proposatzen
dizugun ariketa honetan.
NORK HAR DEZAKE PARTE?

16 urtetik gorako herritarrek eman dezakegu izena.
· Ahobizi izateko, euskaraz hitz egiten jakin behar da.
· Belarriprest izateko euskara ulertu behar da.
Irizpideak betez gero, norberak erabakiko du zein roletan
izena eman.
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, Ahobizi edo
Belarriprest ikurra soinean eraman, eta hizkuntza ohiturak
aldatzeko ariketa egingo dugu!
ETA BITARTEAN, ZER EGIN DEZAKEGU?
Anoetan batzorde bat eratu da eta bertan parte har dezakezu.
Kontakturako: anoeta@euskaraldia.eus | 943 651 200
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Eskerrik asko denoi!

Anoetako festak bukatu dira eta herritarrei eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen. Programatutako ekitaldi guztiak gauzatu ditugu, eta
giro ederrarekin ospatu ditugu jaiak. Horrenbestez, eskerrak eman nahi dizkizuegu herriko jaiez,
herri-mugimenduaren ekimenez eta guneaz gozatzera gerturatu zareten guztiei.
Gure ekimenak bete ahal izateko laguntza eskaini diguzuen herritarrei eman nahi dizkizuegu eskerrak batez ere. Jarritako txosnako eta karpako
txandak 117 herritarren artean osatu ditugu. Mozorro-egunean 335 pertsona izan ginen saiheski-janean, eta 48 herritarrek lan egin genuen

bertan. Ekimenetan parte hartu duzuen herritarren laguntzarik gabe eta herri-mugimenduari
lagunduz txandak osatu dituzuenon laguntzarik
gabe ez litzateke posible izango.
Honek guztiak indarra ematen digu herri-mugimendua osatzen dugun eragile guztioi, bakoitzak bere eremutik, Anoeta bizi eta partehartzaile baten alde lan egiten jarraitzeko.
Mila esker eta hurrengora arte!
Anoetako Eragileak
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Ainhoa Intxaurrandieta eta
Iñaki Errazkin, zuekin gaude!

Joan den ekainaren erdialdean, Angula Ustelak
hitzaldia izan genuen Anoetako auditorioan. Zur
eta lur gelditu ginen bertan entzundakoarekin.
Hitzaldia ulertzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurreko legegintzaldia izan behar dugu kontuan. Orduan Ainhoa Intxaurrandieta zen Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko lehendakaria,
eta Iñaki Errazkin Gipuzkoako Foru Aldundiko
ingurumen diputatua.
EH BILDUk gehiengoa lortu zuen Gipuzkoako
Foru Aldundian eta erraustegiaren proiektua
geldiarazi zuen, proiektu gaindimentsionatua
zelako –Gipuzkoak ez zuen (eta ez du) erraustegi
horretarako nahikoa zabor sortzen–, ingurumenean eta osasunean sekulako kalteak eragiten
dituelako –minbizia sor dezaketen gasak isurtzen ditu–, eta beste aukera batzuk daudelako.
EAJk, ordea, erraustegiaren proiektua sinatu
zuen hauteskundeak baino 11 egun lehenago,
eta EH BILDUk kudeatutako Gipuzkoako Foru
Aldundiak kalte-ordainak ordaindu behar izan
zizkien erraustegia eraiki behar zuten enpresei.
Orduan EAJko ingurumen diputatua zen Carlos
Ormazabal jaunak mailegua eskatu zuen erraus-

tegiaren proiektua ordaintzeko, eta SWAPak kontratatu zituen mailegu horiekin batera. Gipuzkoako Foru Aldundiak SWAP horiek ordaindu
behar izan zituen, eskatutako mailegua erabili
ala ez. Bai ala bai. Erraustegiaren proiektua bertan behera geratu edo ez. 5,6 milioi euroko
galera kontratu hura sinatze hutsagatik. Gipuzkoako herritarrak hilean 600.000 euro ordaintzen
ari gara ordudanik –nahiz eta erraustegiaren
proiektua bertan behera geratu–, eta horrela jarraituko dugu 2031. urtera arte. Gipuzkoarrak
guztiz hipotekatuta utzi gintuzten, 2031. urtera arte. Bankuekin sinatutako kontratu hori
ospatzeko, angulak afaltzera joan ziren EAJko eta
bankuetako lagunak, eta 6.000 euroko afaria
ordaindu zuten. 6.000 euro. Gipuzkoar guztion kontura. Diru publikotik.
Hori gutxi balitz, 70.000 dokumentu baino
gehiago ezabatu dituzte ordenagailuetatik. Zer
ezkutatzen duzue, Carlos Ormazabal, Denis
Itxaso, Markel Olano eta konpainia? Zer dokumentu eta kontratu zikin sinatu dituzue
bulegoetan? Ez duzue lotsarik!
Bankuen eta enpresa pribatuen negozioak
eteteagatik salatu dituzte Ainhoa Intxaurrandieta eta Iñaki Errazkin, makroproiektuak ukiezin
bihurtzeko eta beldurra zabaltzeko. EAJk sinatutako SWAPak eta kalte-ordainak ordainarazi nahi dizkiete. 10.000 milioi euro. Etxebizitzak eta bizitza osoko soldatak enbargatuko
dizkiete epaiketa galtzen badute.
Muxu eta besarkada goxo bana Iñakiri eta
Ainhoari! Zuekin gaude!

ANOETAKO SORTU ETA ERNAI
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XIX. Urtemugako ospakizunak

Kaixo!
Amaitu da ikasturtea eta hemen gatoz, oraingoan ere, gure berri ematera. XIX. urtemugaren urtea izan da aurtengoa eta, hori ospatzeko, hainbat ekimen egin ditugu ikasturtearen
amaieran. Apirilaren hasieran, Reggae Gaua ospatu genuen, eta Novato, Sista Kata, Stepi Selektah, Little Martin Selektah eta Dabu Selektah
aritu ziren oholtza gainean.
Apirilaren hasieran hasi eta ekainera arte, hainbat gai landu ditugu: memoria historikoa, drogen kontsumo arduratsua, postpornoa, Euskal
Herriko musika-eszena, errefuxiatuen drama,
Donbassen eta Europar Batasunaren arteko gatazka, 1968ko maiatzeko iraultza eta abar.
Ikasi eta hausnartzeaz gain, ondo pasatzeko aukera ere izan dugu. XIX. urtemuga-eguna ospatu
genuen giro ederrean. Patata-tortilla lehiaketa,
bazkaria, Elektropapo elektrotxarangarekin kalejira, afaria, eta Ingo al deu? eta Zigor Dz taldeen
emanaldiak izan genituen, besteak beste.

Tartean, Altsasuko gazteen aurkako epaiketak
izan ditugu, baita Ainhoa Intxaurrandieta Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko lehendakari
ohiaren eta Iñaki Errazkin ingurumen diputatu
ohiaren aurkako epaiketak ere. Muxu eta besarkada goxoak bidali nahi dizkiegu Anoetako Gazte Asanbladako kideen aldetik.
Udan atseden pixka bat hartuko dugu, eta irailean indarberrituta itzuliko gara, XX. urtemuga
zuekin ospatzeko asmoz. Apuntatu lehen data:
irailaren 1ean, Gazte Eguna Anoetan.
Ondo izan!

Anoetako
Gazte Asanblada

8

berriak berri 67

Anoetako emakume taldea

Kaixo denoi!
Matraka gara eta matraka ematera gatoz. Matraka egunero hiltzen, bortxatzen, esplotatzen eta
jipoitzen dutelako.
Matraka barneratuta ditugun ideiak zalantzan
jartzea, deseraikitzea eta berriz eraikitzea da,
perfekzionismoak eta presioak alde batera uztea
eta espazio publikoa hartzea, oihu egitea, kateak
askatzea, erasoei aurre egitea, ahalduntzea. Hori
guztia da matraka. Eta hori guztia ematera gatoz.
Matraka erasotzaileei, zapaltzen gaituztenei, esplotatzen gaituztenei, erasotzen gaituztenei,
gutxiesten gaituztenei, eskatzen ez ditugun piropoak esaten dizkigutenei, eskatu gabe trago
bat hartzera gonbidatzen digutenei, bortxatzen
gaituztenei, ukituak egiten dizkigutenei, begirada nazkagarriak botatzen dizkigutenei... Drogen
kontsumoak justifikatuta, jaietan jarrera desegokiak izaten dituztenei eta jarrera horien konplize
diren guztiei.

Matraka ematera gatoz, hau guztia ez delako
erotuta edo gaixotuta dauden erasotzaileen kontua, komunikabideek “horren onak” direla gogorarazten diguten mutil horien kontua, sistema
kapitalista patriarkal honen ondorioa baizik.
Matraka ematera gatoz, matraka justiziaren aurrean erasotzaileak defendatzen eta erasotuak
izan garenak berriz epaitzen gaituen sistemari.
Matraka egunero lanera joatera behartzen eta
esplotatzen gaituen sistemari. Matraka gure borrokak eta aldarrikapenak bere egiten dituen
sistemari. Matraka Mendebaldeko potentziek
eragindako gerra- eta miseria-egoeretatik ihesi
datozen emakumeak epaitzen, erasotzen eta
bortxatzen dituen sistemari.
Matraka gara, eta buruak eta kontzientziak, jarrerak iraultzera gatoz.
Gora borroka feminista!
Matraka

9

berriak berri 67

Ikastolako Eraikinaren
Eraldaketa
Bizi dugun gizartearen etengabeko
ziurgabetasunak, eraldaketak eta
abiadurak etorkizun aldakorra irudikatzen
dute. Ez dakigu ikasleek zer nolako
lanbideak izango dituzten, baina bai bizi
osoa ikasten igaroko dutela.
Batetik, informazioaren eta ezagutzaren gizarteak orain arte ezohikoak izan diren eskakizunak
eskatzen dizkio hezkuntzari: bizi osoan zehar
ikasten jarraitu ahal izateko gaitasunak garatzea. Ezagutza ulertzeko, barneratzeko, aukeratzeko, antolatzeko eta eraldatzeko gaitasuna
da ardatza, baita ezagutza horiek egoera eta
testuinguru desberdinetara aplikatzeko gaitasuna ere, betiere egoera pertsonala edo soziala
aintzat hartuta.
Bestetik, lan-merkatuaren eskakizunek pertsona
sortzaileak, autonomoak, talde-lanean jardun direnak… eskatzen dizkigute.
Horregatik guztiagatik, ikaslearen honako profil
hau irudikatu dugu: pertsona horiek irekiak eta
malguak izan behar dute, konprometituak, euskaldun eleanitzak eta trebeak. Pertsona-eredu
horretara hurbiltzeko, Konfiantzaren Pedagogia
deituriko esparruan lan egiten ari gara.
Esparru horrek honako hiru eremu hauetan eragiten du. Zer egin dezakegu…
•

Ikasleek norbere buruarekiko konfiantza izan
dezaten (pertsona)?

•

Inguruarekiko konfiantza izan dezaten?

•

Ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuarekiko konfiantza garatu dezaten?

Inguruari dagokionez, ezinbestekoa da espazioak zaintzea. Planteamendu arkitektonikoak
pedagogiaren esanetara egon behar du. Senen,
konpetentzien, erritmo biologikoen eta gaitasunen garapenerako guneak eskaini nahi ditugu.
Hori dela eta, Ikastolako eraikinaren eraldaketa-prozesuan sartu gara. Espazioak berritu,
egokitu eta eraldatuko ditugu, Konfiantzaren
Pedagogian aurrera egiteko.

anoetako herri ikastola
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Bernardo
Da Silva
-Familia, adina, jatorria eta lan-egoera.
45 urte ditut, eta emaztearekin (Joelle) eta alabarekin (Fabiola, ia 2 urtekoa) bizi naiz Anoetan.
Gineako hiriburukoa naiz, Bissau, eta bertako
Santa Lucia auzoan jaio eta bizi izan nintzen 15
urtera arte.
Industria ingeniaria naiz, eta makinak erreparatzen ditut. Hemengo enpresek kontratatzen naute
haien makinak konpontzeko beste herrietan, askotan Afrikan, baina une honetan ez daukat lanik.

-Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen?
Oso ondo. Gustura hartu nuen aldaketa Bilbotik hona. Hau txikiagoa da, lasaiagoa, erosoago
nago.

-Eta orain nola sentitzen zara?
Oso gustura nago, baina askotan lana dela eta
kanpoan izaten naiz.

- Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?

-Zer da zure herritik gehien botatzen duzuna faltan?

Lehen Bilbon bizi nintzen 2006tik, baina 2014ra
Anoetara etorri nintzen, lana dela eta. AHTko
obretan lan egitera, hain zuzen ere, Asteasuko
tunelean.

Nire familia. Ez daukat nire familiako inor hemen
Euskal Herrian bizitzen. Nire gurasoak hil ziren,
baina anai-arrebak eta bestelako senideak han
ditut, Ginean.
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-Nolakoa zen han zure egunerokotasuna?
15 urtera arte barnetegi batean aritu nintzen
ikasten. Gero 15 urterekin Kubara joan nintzen
ingeniaritza ikastera. Eta handik Gineara bueltatzeko asmoa neukan, baina estatu kolpea egon
zenez, Europan gelditzea erabaki nuen; hasieran
Portugalen, eta gero Sevillan eta Bilbon. Bilbon
Super Sur errepidearen tuneletan egin nuen lan,
eta baita Santurtziko portuan ere.

-Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzu?
Ez naiz berriro bueltatu Gineara, eta momentuz
nahiago dut alaba Europan haztea. Hala ere, jubilatutakoan bueltatzea gustatuko litzaidake.

-Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak?
Janari aldetik, han ohikoa da arroza jatea, hainbat
saltsekin. Han arroza da ogia bezala hemen. Eta
Portugaleko kolonia izan zenez, janaria Portugalekoaren oso antzekoa da: zopak, bakailaoa…
Ospakizunei dagokienez, han inauteriak ospatzen dira, Independentziaren Eguna (irailak
24)….

Musika aldetik, han ohikoak dira djenbeak, danborrak, flautak, kora, balafon….
Esan beharra dago ere Ginean 8 talde etniko
daudela, eta talde bakoitzak bere hizkuntza propioa duela, baina oro har hitz egiten diren hizkuntzak portugesa eta criollo dira. Portugesa
eskolara joateko aukera izan dutenek hitz egiten
dute; eta criollo denok.

-Eta hemengo bizimoduaz eta kulturaz zer
da hemen gehien gustatzen zaizuna?
Bertsolariak. Asko gustatzen zaizkit, nahiz eta
esaten dutena ulertu ez. Batzutan lagunek azaltzen didate zer esan duten.
Txuletak eta sagardoa ere
oso gustukoak ditut.

-Zure zaletasunak.
Espeleologia. Santoñako Klub
batekin hasi nintzen, eta ikaragarri gustatzen zait. Mendian
ibiltzea ere oso gustukoa dut.

Balafón

Bissauko inauteriak.

Kora
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INGURUMENA

Hondakin arriskutsu
eta bereziak biltzeko
Etxola Iturtxulo Kalean

kin arriskutsu bakoitza zein leihotan utzi behar
den, eta kaxetaren barruanhondakinak behar
bezala sailkatuta geratzen dira. Ondoren, etxolan
jasotako hondakin bakoitzari dagokion tratamendua ematen zaio, baimendutako kudeatzaileen bitartez.
Hauek dira etxolan bota daitezkeen
hondakinak:
w Aparatu elektriko eta elektroniko txikiak: batidorak, plantxak, patrikako telefonoak, ordenagailuetako teklatuak…
w Kotxeko bateriak
w CDak eta DVDak
Tolosaldeko Mankomunitateak hondakin arriskutsuen bilketarako etxola jarri zuen ekainaren
erdialdean Anoetako Iturtxulo kalean, liburutegiaren ondoan. Geroztik, sortutako hondakin
arriskutsuak etxola horretan utzi daitezke, ikastolako gune berezian utzi beharrean.

w Merkuriozko termometroak (plastikozko poltsa itxietan)

Garbigunera eraman behar izaten diren hondakin mota hauen kudeaketa herritarrei gerturatzea eta erosoago egitea du helburu jarri berria
den etxolak. Hondakin mota hauek arriskutsuak
dira ingurumenerako oso kaltegarriak direlako,
ez bazaie tratamendu egoki bat ematen. Horregatik, etxola hauen bidez gero eta gutxiago dira
zabortegietara bideratzen diren mota honetako
hondakinak.

w Aerosol beteak edo erdi beteak

Etxolaren leiho desberdinen bidez herritarrek
dagokien lekura botatzen ditu hondakin arriskutsuak. Irudi eta testu bidez adierazten da honda-

w Pilak: alkalinoak, botoi-pilak eta batería txikiak
w Erradiografiak

w Disolbatzaileak eta garbiketako produktuak
(ondo itxitako ontzietan, isuririk egon ez dadin)
w Tinta eta toner kartutxoak
w Margoak eta brotxak (ondo itxita)
w Motore olioa (plastikozko bidoietan eta ondo
itxita)
w Fluoreszenteak, kontsumo gutxiko bonbilak
eta halogenoak
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Aurtengo udaran
Saharako 5 haur
Anoetan

Uda honetan OPORRAK BAKEAN
egitasmoaren baitan Anoetako bost
familiak parte hartzen dute, eta hori dela eta
Tolosaldeara etorritako saharar gaztetxoei
egiten zaien harrera ekitaldi instituzionala
Anoetan egitea eskatu zuen Udalak.
Era honetara, Anoetako Udalak esker ona adierazi
nahi die familia horiei eta aterpetxeko bolondresei, jakina baita programa hau aurrera ateratzeko
ezinbestekoa dela haien parte hartzea.
Ekitaldian jende askok parte hartu zuen, eta bereziki gogoangarriak izan ziren herrian bizi den emakume saharar batek bere hizkuntzan bakoitzari
bere izena esanez egin zien harrera eta Anoetako
familia batera hirugarren aldiz etorri den Nurdin-ek
euskaraz Euskal herriari eta harrera familiei eskerrak eman zizkien momentua.
Bertan izatekoa zen Porrotxi eskaini ahal izateko,
argazki bat atera zuten partaideek sudur gorria
jantzita, eta, ondoren, hurbildutako ume guztien
gozamenerako apar festa hasi zen.
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PAREKIDETASUNA

Herriko festak
berdinzaleagoak
sortzeko bidean
Joan den urteko maiatza eta urria
bitartean lau saio egin genituen Farapi
Kooperatiba Elkarteak dinamizatuta,
herriko festak genero ikuspegitik
aztertzeko, eta 2018ko urtarrilean eginiko
bilera ireki batean oinarrizko irizpide
batzuk adostu ziren, herriko festetan zein
bestelako kultur emanaldietan kontutan
hartzekoak.

Aurten beste gai bat landu izan dugu, iazkoarekin estuki lotuta: indarkeria matxistaren aurkako
protokoloa herriko festetan. Hortaz, beste lau
saio egin genituen, eta hauen ondorioz Erasoen
Aurkako batzordea sortu zen, edozein erasoren
aurrean adostutako protokoloa martxan jartzeaz
arduratzeko.
Batzorde honen partaideak hauek dira: udaletxeko bi ordezkari, Anoetako Emakume Taldeko
bi ordezkari, tabernetako ordezkari bat eta txosna batzordeko ordezkari bat. Telefono zenbaki
bat ere izan du batzorde honek, herriko festetako 24 ordutan indarrean egon dena.
Bi dokumentu hauek (festetako irizpide parekideak
eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloa)
udalbatzak onartu zituen ekainean, izaera ofiziala
emateko.

15

berriak berri 67

Adineko anoetarren
testigantzen bilketa

2015ean hasi ginen adineko anoetarren
testigantzak jasotzen herrian,
Parekidetasun Sailetik bideratuta.
Handik hona 23 grabaketa egin ditugu
(15 emakume eta 8 gizon). Nekane
Peñagarikano irrati esatari anoetarrak
gidatu izan ditu elkarrizketak, eta azken
urteotan Herriko kazetaria den Ane Urkola
Agirrezabala kazetaria aritu da grabaketa
lanetan.

xio Garmendia Mayoz, Joxe Urkola Zuriarrain, Luis
Urkola Zuriarrain, Justo Urkola Zuriarrain, Maria
Kortajarena Urkola eta Joxe Iturzaeta Arruti.

Urte hauetan eginiko grabaketa guztien laburpen bideoak ikusgai daude Anoetako Udalaren
web orrian, Parekidetasuna atalean.

Aurreko urteotan ere, zerrenda luzea dugu: Ixabel Berasategi Ormazabal, Paula Iturralde Ormaetxea, Gregori Agirrezabala Iturbe, Victoria
Goenaga Uria, Mª Teresa Ugartemendia Urruzola,
Pakita Garmendia Garmendia, Francisca Davila
Arias, Kasto Arregi Aranburu, Elena Lope Argote,
Paula de Rojas Tabares, Andres Odriozola Otaegi,
Mª Jesus Iruretagoiena Ugartemendia, Antonio
Kortajarena Urkola, Mª Jeronima Urkola Iturbe,
Esther Celaya Zugasti, Juani Zinkunegi Labaien
eta Pilar Gorostegi Ayestaran.

Argazkia aurtengo bideo laburpenaren aurkezpen egunekoa da, ekainaren 22koa, hain zuzen
ere. Azken elkarrizketatuak hauek izan dira: Ina-

Eskerrik asko denori zuen bizipenen berri
emateagatik, eta ondare inmaterial hori herriari
uzteagatik!
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laburrean

ANTZERKI TAILER
ARRAKASTATSUA PAZKO
ASTEAN

utzi zionetik, geroztik, bestelako ekonomia jarduera batzuetan oinarrituz hazi baita herria. Baina horrek ez du gutxitzen herriko nekazaritza eta
abeltzaintzaren garrantzia.
Herri erdigunetik haratagoko begirada bat landu nahi izan da urtebete honetan, herria bere
osotasunean, lurralde ikuspegitik aztertu eta
baserri inguruneak duen indarra argitara ateraz.
Hortaz, baserriak eta herria lotzeko zer hobea
elikagaietan begirada jartzea baino. Eta hori ardatz, Bertakoa bertatik kanpaina aurkeztu zen
ekainaren erdialdean.

16 haur aritu ziren apirilean, Pazko Astean, Udalak antolatutako antzerki tailerrean. Bi mutil kenduta, gainontzekoak neskak ziren. Gustura igaro
zituzten opor egunak, sormena lantzeko alternatiba bibertigarri honetaz baliatuz. Ikastaroaren
arrakasta ikusirik, irailean zabalduko dugu deialdia ikasturte osoko ikastaroan izena emateko.

GORPUTZ
PERFORMATIBOAK,
GORPUTZA
BERRESKURATUZ

BERTAKOA BERTATIK
KANPAINA
Irailetik hona aritu da Anoetako Udala herriko
baserri eremuaren azterketa egiten, baserrietako
jarduna zenbaterainokoa den eta nolakoa den
aztertzen.
Hamarkadak dira Anoetak nekazaritza eta abeltzaintzan bakarrik oinarritutako herri izateari

Otsailean “Gorputz Performatiboak, gorputza
berreskuratuz” ikastaroan murgildu ziren Anoetako emakume batzuk. Izenburua arrotza izan
arren, ekin zioten ikastaroari.
Konfiantza eta umorea lema hartuta, gorputzak
poliki-poliki irekitzen hasi ziren, alegia, loratzen.
Saio bakoitzean hausnarketa sakonak eta berritzaileak izan zituzten, sentimenduei eta eguneroko ekintza arruntei erreparatuz.
Performance-a arte zirikatzailea da, transgresorea, barruak mugitzeko sortua, eta talde honek
hori guztia erakutsi zuen.
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IRONY LIBURUA ARGITARATU
DU JOANA GARMENDIA
Mujika ANOETARRAK
HIZKI-MARRAZKI IPUIN
MARRAZTUEN LEHIAKETA
Urtero bezala, Hizki-Marrazki ipuin marraztuen
lehiaketa antolatu genuen beste behin ere
Anoetako Herri Ikastolak eta Anoetako Udaleko
Euskara eta Kultura batzordeek, eta
sari banaketa ekainaren 14an izan zen, Ikastolan.
Eskerrik asko partaide guztiei, eta zorionak irabazleei!

Ironiari buruzko liburu bat argitaratu berri du
Joana Garmendia anoetarrak, Cambridge University Press argitaletxearekin. Anoetako Mikelasagasti auditorioan aurkeztu zuen liburua,
maiatzaren 19an, Euskal Herriko Unibertsitateko
ILCLIko Kepa Korta eta Logika eta Zientziaren
Filosofia Saileko Ekai Txapartegi aldamenean
zituela. Joana Garmendia filosofian doktorea
da; 2007an defendatu zuen bere tesia, ironiaren
pragmatikari buruzkoa. Gero, Kaliforniako Stanford unibertsitatean egin zituen bi urte, ikerlari
gisa. Handik itzultzean, ILCLIn aritu zen ikerlari
gisa, 3 urtez. Orain irakaslea da, Donostiako Filosofia fakultatean. Hizkuntzaren filosofia ikertzen
du, ironiaren pragmatika bereziki. Liburu hau ere
esparru horretan kokatzen da, eta Cambridgeko
unibertsitatearen Key Topics in Semantics and
Pragmatics sailean argitaratu dute.

SENDABELARRETAKO
IKASTAROA
UDALEKU IREKIAK
Gogoz eta ilusioz hartu dituzte haurrak udalekuak opor garaian.
6 eta 11 urte bitarteko 94 haur pozarren dabiltza
uda hasierako plan honekin, eta jolas, eskulan
eta irteera erakargarriz osaturiko egitaraua prestatu diete begiraleek, Urtxintxa Aisialdi Eskolak
kudeatuta.Udara hasteko modu bikaina!

Zortzi emakumek hartu zuten parte aurtengo
udaberrian antolatutako
sendabelarretako ikastaroan. Irakaslea Sara Letamendia izan zen, eta oso
gustura aritu ziren partaideak. Landareen ezaugarriak ikastearekin batera, ukenduak, olioak etab.
egin zituzten, eta kanpora atera ziren ere, sendabelarrak bertatik bertan identifikatzen ikasteko.
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laburrean
HAUR
MOTXILADUNEN
INGURUKO
ERAKUSKETA
Ume motxiladunek bizi duten egoeraz jabetzeko, erakusketa ibiltaria antolatu du
Sarek, eta Anoetako liburutegian
egon zen ikusgai maiatzaren 27tik ekainaren 8ra.
Hamabi irudien bidez jasotzen ziren haur motxiladunen testigantza gordinak: gurasoak ikusteko kilometro asko egin behar izaten dituztela
eta, behin espetxean egonda, harremantzeko
daukaten denbora oso eskasa dela.
Bestalde, espetxeko bisita bat irudikatzen duen
txokoa ere egokituta zegoen.
Bertan azaltzen ziren datuei dagokienez, hauek
nabarmendu daitezke: 104 ume dira haur motxiladunak, 4 haur beraien amekin espetxean bizi
dira eta 9 umek bi gurasoak dituzte preso.

EUSKARA ETA ARABIERA
UZTARTUZ KANTUAN
Kukuak Kantuz taldeak eta Sahara eta Marokoko
herritar batzuk elkarrekin abestu zuten aurtengo
jaietan. Kantu bana eskaini ziguten, euskaraz eta
arabieraz. Ekimen polita eta originala izan zen,
Dantzari Txiki Eguneko mokadutxoen dastatzearen osagarri. Egia esan, entsegu gutxi egin bazuten ere, aitzakia izan zen jatorri desberdinetako
herritarrak harremanetan jartzeko, eta emaitza
ederra izan zen.

Alkartasuna
biltokia
CORELLARA TXANGOA

KATTALIN MINERREN
HITZALDI INTERESGARRIA
LIBURUTEGIAN
Anoetako Udaleko Parekidetasun Sailak antolatuta, Kattalin Miner kazetari, idazle eta ekintzaile
feministarekin hitzaldi-solasaldia izan zen herriko liburutegian otsaila bukaeran. Hitzaldian
zehar Minerrek gaur egungo gizarte errealitatea
aztertzeko eta aldatzeko feminismoak eskaintzen dituen gakoak azaldu zituen. Ondoren,
Minerrek bideratuta solasaldi interesgarri bat
burutu zen bertaratu zirenen artean.

Maiatzaren 16an Alkartasuna Biltokiko kideek
txango polita egin zuten. Berrogei lagun inguru bildu ziren goizean goiz autobusa hartu eta
Corellara joateko. Bertako upeltegia ezagutu
eta hamaiketakoa egin ondoren, Corellako kaleak eta museoak ezagutu zituzten. Eguerdian,
Venecia jatetxean ondo bazkaldu eta bingorako eta dantzarako astia ere izan zuten.
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Loatzo Musika Eskolaren 2017-2018 ikasturte

amaierako kontzertua
Ekainaren 19an, asteartean, Loatzo
Musika Eskolaren 2017-2018
ikasturte amaierako Anoetako
azken kontzertuaz gozatu ahal izan
genuen. Herriko plazan eskaini
zen emanaldia eta, gurasoez gain,
ikasleek irakasleen laguntzarekin
prestatutako ekitaldia ikusi ahal
izan zuten arratsalde gozo hartan
herriaz gozatzen ari ziren guztiek,
horretarako prestatuta zeuden
aulkietan eserita.
Aurten 15 urte bete ditu Anoetako musika-eskolak eta ekintzaz beteta igaro
zaigu ikasturtea. Anoetan eta beste herri
batzuetan antolatu ditugu ekitaldiak:
kontzertuak, beste herrietako musika-eskolekin topaketak, irteerak... Ahal
izan dugun heinean, ikasle guztiengana
iristen saiatu gara.
Anoetako herriari dagokionez, Loatzo Musika
Eskolaren gitarra-ikasleek Andoaingo musika-eskolarekin batera egindako topaketaz gozatu ahal
izan genuen, Mikelasagasti auditorioan eskainitako kontzertuaren bitartez. Bestalde, herriko ikasleek elkartruke bat egin zuten Usurbilgo
Zumarte Musika Eskolako ikasleekin. Usurbilgo
“Sutegi” auditorioan izan ginen eta kontzertu bat
eskaini genuen elkarrekin.
Ekainaren 19an Anoetan egindako emanaldian
musika-eskolako ikasle guztiek parte hartu zuten. Txikienek eman zioten hasiera, eta gainontzeko ikasleek pixkanaka hartu zuten parte.
Emanaldiaren barnean, eta beren emanaldiko
“Performance” delakoaren ondoren–goitik beherako artistak baitira gureak–, beren lanarekin
ederki irabazitako diplomak jaso zituzten Musika

Hizkuntzako zikloa bete duten ikasleek. Hemendik aurrera, Loatzok eskaintzen dizkien talde
instrumentalen bitartez lantzen jarraituko dute
beren lana.
Udako oporrei begira, nahiko lotuta utzi dugu
hurrengo ikasturterako antolakuntza. Ikasleak
prest daude 2018-2019 ikasturterako, beren gitarrak, bonbardinoak, klarineteak, pianoak, biolinak, perkusio-tresnak, eskusoinuak, eztarriak,
zeharkako flautak, tronpetak, trikitixak eta saxofoiak astintzeko. Bai, halaxe da, Anoetako herrian
musika-tresna horiek guztiak ikasten ari diren
gazteak ditugu.
Uda ona izan dezazuela eta irailean indarberrituta ikus gaitezela.
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inkesta

HERRIAK ESTALPE
BAT BEHAR DU?

AURKIKUNTZA
GARRANTZITSUA
BASAGAINEN
Burdin Aroko herrixkan indusketa lanak egin
dira 25 urteotan, Foru Aldundiak eta Anoetako
Udalak diruz lagunduta, eta Aranzadi Zientzia Elkarteko Xabier Peñalver zuzendaritzapean.
Azken aurkikuntzak berebiziko garrantzia du:
historiaurreko Euskal Herriko lehen hiri planoa
izan daitekeena. Iazko indusketetan aurkitu zuten harlauza.
Harriaren erdian kale edo pasabide bat ikusten
da, eta alboetan etxebizitzak. Trazadura linealek
erakusten dute bertako biztanleek konplexutasun eta abstrakzio maila handia zutela.
Aurkikuntza honek sona handia izan du nazioartean ere, eta atzerriko erakunde garrantzitsuak
jarri dira harremanetan Aranzadirekin gai honen
harira.

Herritar batzuen iritziz, herrian
estalpe bat behar da.
Gai honen inguruan
hausnartzeko, eta gogoeta
sakona egiteko ea benetan
beharra dagoen (eta
horrela balitz, zertarako
eta non kokatu), prozesu
partehartzailea jarriko du
abian Udalak udazkenean.
2 edo 3 bilera egingo dira,
Aztiker Soziologia Ikerguneak
dinamizaturik. Bitartean, ikus
dezagu zer pentsatzen duten
honetaz anoetar batzuk:

1.		 Anoetan estalpe bat behar
dela uste duzu?
2. Zertarako?
3. Non kokatuko zenuke?
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Lide Zubeldia Urkola, 26 urte, irakaslea
Maialen Puras Alonso, 24 urte, hezitzailea
1. Bai, ondo legoke estalpe bat egitea.
2. Euria egiten duenerako. Eta eguzkiak askotan gogor jotzen duenerako ere.
3. Frontoi aurreko haur parkean, eta baita plaza eta beheko kantxaren arteko tartean ere.

Gorka Daguerressar Saenz, 39 urte, irakaslea
1. Bai, argi eta garbi.
2. Batez ere negurako, euria egiten duenerako; haur txikiak ditugunok faltan botatzen dugu babeslekua beraiekin egoteko.
3. Frontoi aurreko haur parkea.

Miriam Campos Calvillo, 37 urte, haurrentzako
arte lantegiak egiten ditu
1. Nire ustez ez da behar. Beste alternatibak bilatu behar dira haurrentzat, adibidez lokalak egokitu haurrentzako, begiraleek dinamizaturik.

Jon Ander Goikoetxea Goikoetxea, 41 urte,
elektromekanikaria
1. Bai, ondo legoke.
2. Euria egiten duenerako, eta baita eguzkitarako ere, batzutan gogor jotzen du eta.
3. Frontoi aurreko haur parkea iruditzen zait tokirik egokiena, bere
kokapenagatik, erdigunean eta plazatik gertu dagoelako.
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anoetako udal liburutegia

Herritar eskuzabal bati esker, baditugu liburu
gehiago ingelesez.
Pinterest sare sozialean informazio gehiago:
https://www.pinterest.es/anoetaliburuteg/english-books/

Eta helduen sailean liburu berri interesgarriak
daude. Komikiak gogoko dituztenentzat: Beka
-ren Neska hura hegan hasi zen eguna eta Bruno
Duhamel-en Itzulera.
Emakumea eta genero gaia lantzeko eta ausnartzeko izenburu desberdin aurkituko dituzue eta
horien artean: Judith Butler-ren Genero nahasmendua : feminismoa eta identitatea. Gioconda
Bellik idatzi duen Rebeliones y revelaciones edo
Leticia Dolerak idatzi duen Morder la manzana:
la revolución será feminista o no será, ere aipagarriak dira.
Pinterest sare sozialean liburutegiak prestatu
duen arbeletan informazio gehiago biltzen da
eta argazki bakoitzean klik eginez katalogoko fitxara eramaten du, mailegarria dagoen ikusteko.

https://www.pinterest.es/anoetaliburuteg/2018-helduen-liburuak/apirila-/
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Udaran liburutegiko ordutegia aldatzen da.
Uztailaren 2tik abuztuaren 10ra,
astelehenetik ostiralera
09:00 – 13:30 izango da zabalik.

Eta gogoratu, liburutegi fisikoa
itxita dagoenean ere, badagoela
liburutegi birtuala edo digitala
erabiltzeko aukera:
www.eliburutegia.eus…
Eta dagoeneko pelikulak ikusteko
aukera dugu ere! Argibide gehiago liburutegian, gure twitter
edo facebook orrian eta eLiburutegian.

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