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Tik-tak, tik-tak…
gaztelekua laster martxan!
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euskararen pilula

€ IKURRA
Sarritan, zalantza izaten dugu nola deklinatu € ikurra. Adibidez:
• 100 €-tik gora ordaindu du
• 100 €tik gora ordaindu du*
• 100 eurotik gora ordaindu du
Eusko Jaurlaritzaren Itzultzaile Zerbitzu Ofizialaren arabera,
hauxe da irizpidea:

100 eurotik gora erabiltzea da gomendioa, hau da, letraz idaztea.
Baina, kasu batzuetan, litekeena da € ikurra erabili behar izatea
(adib. grafikoetan, tauletan…). Horrelakoetan, marra jarri behar da
zeinuaren eta atzizkiaren artean: €-ko, €-tik, €-ra, €-tan…
* Asteriskoa duten esaldiak gaizki daude.

biztanleak

BIZTANLEAK
(otsailaren 18an)

EMAKUMEAK

GIZONEZKOAK

GUZTIRA

1.011

1.073

2.084

JAIOITZAK
(urriaren 21etik
otsailaren 18ra)

_____

Mohamed, Lur,
Adrian, David
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HERIOTZAK
(urriaren 21etik
otsailaren 18ra)

Honoria,
Concepción,
Ignacia,
Felisa, Gloria

Casto, Fidel,
Imanol, Jose,
Joxe Mari,
Francisco Javier,
Juan

12
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Gaztelekuaz
Kaixo, kaixo!
Ongi etorri Berriak Berriko atal berri honetara.
Bertan, Anoetako nerabeek izango dute hitza,
eta dituzten zalantzak, dudak, iritziak… partekatuko dituzte zuekin. Barkatu, ez dut neure burua
aurkeztu. Ni Iratxe Olano Lopetedi naiz, Anoetako gazteria-suspertzailea, udal-teknikaria eta
gaztelekuko hezitzailea. Gaztelekua oraindik itxita dagoenez, ni hasiko naiz proiektu honetan
bizitutako sentimenduak, dudak eta zalantzak
zuekin partekatzen.
Ez dakit nondik hasi…
Dagoeneko zenbait urte igaro dira gaztelekuko
proiektua martxan jarri zenetik, eta aurrerapauso
batzuk eman ondoren, pixkanaka forma hartzen ari da gaztelekua. Izugarrizko ilusioa dut
proiektu honen aurrean, harekiko sinesmen osoa
baitaukat. Baina ez nik bakarrik; nire taldekideek
(Amaia Urkola eta Jokin Tolosa, zinegotziak) ere
gauza bera sentitzen dute, eta oso talde ona osatzen dugu elkarrekin, dena esan beharra dago.
Orain arte, Anoetako nerabe, zerbitzu, biztanle
eta abarren diagnosi txiki bat egiten aritu naiz,
baita gaztelekuari buruzko esparru teorikoa lantzen ere, hau da, nire ametsetako gaztelekua irudikatzen. Bertan ezarriko nituzkeen printzipioak
eta ideiak pentsatzen aritu naiz: ekipamendua,
nerabeen parte-hartzea nola sustatu, taldeak
nola antolatu eta abar. Jende askok lagundu dit
esparru teoriko hori prestatzen: Lidia Martinek,
Gaztematikako (Foru Aldundiko Gazteria Saila)
nire aholkulariak, arestian aipatutako bi zinego-

tziek, Tolosaldeako gaztelekuko hezitzaile, suspertzaile eta teknikariek, eta abarrek.
Esparru teorikoa lantzen jarraitu behar dut, baina iritsi da hura praktikan jartzeko ordua, nire
ametsetako gaztelekua errealitate egiteko ordua.
Ideiak erraz islatu ditut nire ametsetako gaztelekuan, baina badakit errealitatean hori nahiko zaila
izango dela. Zergatik? Gaztelelua hezkuntzarako
leku sozial bat izango dela esan dezaket. Beste
hitz batzuetan esanda, gizartean oinarritzen den
heziketa bermatuko da bertan. Horretarako oso
ondo ezagutu behar da pertsona bakoitza, guztiok baitaukagu bizipenez betetako motxila bat
soinean. Motxila batzuk beste batzuk baino pisutsuagoak dira. Motxila horrengatik gara garen bezalakoak, eta horixe da nire erronketako bat: elkar
ezagutzea, bakoitzak gainean daraman motxila
hori kontuan hartuta. Hori zehar-lerro bat izango
litzateke, hau da, zeharka bermatuko litzateke.
Zuzeneko lerroei dagokienez, oso “sinplea” da:
gaztelekua nerabeentzat konfiantzazko esparru bat izatea eta bertan egiten dutenaz disfrutatzea gustatuko litzaidake, besteak beste,
interesatzen zaizkien gauzak egin, antolatu, dinamizatu eta ebaluatuz, betiere elkarbizitzan eta
errespetuan oinarrituz.
Martxan jartzeko ordua da. Ea hurrengo alean
nerabeek duten hitza!
Hurrengora arte! Ondo izan!
Iratxe Olano Lopetedi
Anoetako Gazteria Suspertzailea
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M8: manifestazio bateratuak
M6: ikasle-greba orokor feminista,
arrazismoaren aurkakoa eta
antifaxista

Ikasle Sindikatuak eta Emakume
Aske eta Borrokalariek martxoaren
6rako ikasle-greba deitu dute, greba
feminista, arrazismoaren aurkakoa
eta antifaxista. Urtarrilaren 30eko
graba orokorrean gazte asko
irten ginen kalera Hego Euskal
Herrian, eta argi utzi genuen kalean
borrokatzen jarraituko dugula,
bizitza eta etorkizun duin baten
alde, zapalkuntzaren, pobreziaren
eta errepresioaren aurrean. Eskuin
espainolistak amorru frankistarik
handienarekin erantzun dio gure
mobilizazioen indarrari, oinarrizko
eskubideei eraso eginez. Orain,
hezkuntza publikoa erabili nahi dute
beren eredu matxista, homofobo
eta arrazista inposatzeko eta
gure ikasgelak frankismoko garai
ilunetara itzularazteko.
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Kanpora eskuin muturraren
“Gurasoen Pin-a”
VOX, PP eta Cs alderdiek dagoeneko onartu dute
Murtzian “Gurasoen Pin-a” deiturikoa. Orain Andaluzian eta Madrilen ezarri nahi dute, eta Estatu
osora zabaltzeko asmotan dabiltza. Neurri horren
bidez, gurasoen berariazko baimena eskatuko da
eskuinarentzat eduki “polemikoak” dituzten gaietarako. Hau da, zentsura ezarri nahi dute indarkeria
matxistaren eta bortxaketaren kultura salatzen
duen jarduera ororen aurka, LGTBI kolektiboaren
eskubideak edota arrazakeria instituzionala eta
soziala jasaten duten familia migratzaileetako ikasleen eskubideak defendatzen dituzten jarduerak
debekatuz. Gurasoen Pin-a erabiliko al dute gure
greba eskubidea edo euskaraz ikasteko eskubidea
debekatzeko? Horixe nahi dute!
EAJren Eusko Jaurlaritzak, PSEren laguntzarekin,
agerian utzi du, muturreko eskuinaren ereduaren
aurrean, ez dela hori saldu nahi duen “alternatiba”.
LOMCE aplikatu zuten, Heziberri izenarekin. PPren
arrazoi berbera erabiliz, “hautapen-askatasuna”,
negozio ikaragarria egiten ari dira hezkuntzarekin,
ikasleak jatorrizko klase sozialaren arabera bereiziz
eta ekonomikoki xumeenak direnak publikoan pilatuz. Bitartean, diru publiko pila bat oparitzen die
itunpeko ikastetxe pribatuen negozioari –Elizaren
hierarkiaren eskuetan–, ikasleak sexuaren arabera
bereizten dituzten ikastetxeak finantzatuz.

Ez dira pasatuko! M6an
ikasle-greba orokorra
PSOE-Unidas Podemosen gobernuak iragarri du
epaitegietan helegitea jarriko diola “Gurasoen
Pin-ari”. Baina epaitegi horiexek zigorrik gabe utzi
dituzte bortxatzaile eta erasotzaile pila bat, Katalu-

nian eta Euskal Herrian gogor erreprimitu dituzte
gazteak eta langileen klasea, zentsura ezarri dute
eta etxe-kaleratzeak agindu dituzte, politikari ustelak eta faxistak aske uzten dituzten bitartean.
Argi dago muturreko eskuina geldiarazteko modu
bakarra mobilizazio jendetsuak egitea dela. Horregatik, Hego Euskal Herriko gazte guztiei dei egiten
diegu, martxoaren 6an, ikasle-greba orokorra egin
dezatela. Horrela bultzada bat emango diogu, martxoaren 8an, guztiok indartsu altxatu gaitezen, manifestazio bateratuetan.
1. “Gurasoen Pin-a” eta emakumeen, LGTBI komunitatearen eta migratzaileen aurkako gorrotozko mezuak lege bidez debekatzea.
2. Sexu-heziketa askatzaile eta inklusiboaren ikasgaia berehala ezartzea, eta hari izaera ebaluagarria eta derrigorrezkoa ematea.
3. Ikastetxeetako araudietan berariaz jaso daitezela sexu-askatasuna, nahi dugun bezala jantzita joateko aukera eta LGTBI kolektiboen eskubideekiko errespetua.
4. Erlijioa ikasgeletatik ateratzea eta Eliza Katolikoari oparitzen zaion diru publiko ikaragarriarekin amaitzea.
5. LOMCE eta Heziberri indargabetzea eta hezkuntza arloko murrizketekin amaitzea. Euskal
eskola publikoaren sare bakarra, doakoa eta
euskaraz, haur-hezkuntzatik unibertsitatera.
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ALDAKETAK
GAZTE
ASANBLADAN
Kaixo!
Aurreko Berriak Berri alean ez zenuten gure berri izan, baina oraingo honetan kontu askorekin
gatoz. Joan den ikasturtean buru-belarri aritu
ginen XX. urteurrenarekin eta ekintza ugari antolatu genituen kanpora begira. Baina, horren
ondoren, asanbladak hausnarketa-aldi bat behar
zuela adostu genuen, eta uztailean, asteburu bat
pasatu genuen Debako gaztetxean, gure jardunaren inguruan hausnartu eta harremanak sustatu ahal izateko.
Asteburu horrek eman zituen bere fruituak, eta
asanbladaren funtzionamendua aldatzea erabaki genuen, hainbat lantalde sortuz. Irailean
ekin genion funtzionamendu berriari, eta lantalde horiei forma ematen aritu gara ikasturte
hasieratik orain arte. Oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun guretzat denbora-tarte hau hartu
ahal izatea, modu egokiagoan antolatu eta indar
gehiagorekin ekiteko. Hala ere, hainbat ekintza
egin ditugu hilabete hauetan zehar, hala nola
Urrifest jaialdia eta neguko solstizioa. Neguko
solstizio horretan, antzerki, jolas-gau eta zenbait
filmez gozatu genuen besteak beste.
Igaro dira Gabonak, eta hemendik aurrera ere
proiektu berri asko izango ditugu esku artean.
Izango duzue gure berri.
Ondo izan!

Anoetako gazte asanblada

7

berriak berri 71

Lan, bizitza eta pentsio duinak
denontzat!
Igaro da U30 greba orokorra eta pozarren
gaude grebak izan duen jarraipenarekin. Milaka eta milaka pertsona irten ginen kalera
Hego Euskal Herriko hiriburu eta herri askotan, lan, bizitza eta pentsio duinen alde, eta
anoetarren erantzuna ere bikaina izan zen, bai
herritarrena, bai merkatari eta ostalariena ere.

Arratsaldean ere lan, bizitza eta pentsio duinen aldeko aldarriarekin bete genituen Tolosako kaleak. Manifestazioaren amaieran esan
bezala, bizitza erdigunean jarriko duen sistema bat nahi eta behar dugu, eskubide sozialak, lan-eskubideak eta pentsio publiko
duinak erdigunean jarriko dituen sistema bat.

Goizean, 30 pertsona inguru elkartu ginen Zimiterioko hausnarketa-txokoan, eta hainbat
gairen inguruan hausnartu genuen. Anoetar
batzuk Donostiara ere joan ginen herrialdeko manifestazioan parte hartzera, eta gurekin batera, beste milaka eta milaka pertsonak
egin zuten bat Euskal Herriko Gutun Sozialak
egindako deialdiarekin. Jende pila bat bildu
ginen hirian; izugarria izan zen hiriko hainbat
puntutatik abiatutako zutabeetan pilatu zen
herritar kopurua.

Dena den, hasiera besterik ez da izan greba-eguna. Ezinbestekoa da Euskal Herri osoan
izandako mobilizazio jendetsu hori indar kolektibo bihurtzea. Indar, antolakuntza eta borroka kolektiboa: mobilizatzen soilik lortuko
ditugulako lan, bizitza eta pentsio duinak, guretzat nahiz datozen belaunaldientzat.

Anoetako Greba Batzordea
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ELIKAGAIEN BANKUA

Elikagaien bankua borondatezko izaera duen
elkarte bat da. Alferrik galdu edo botatzen diren
elikagaiei etekina ateratzea da helburua, horiek
premia duten pertsonei helaraziz.
Azken urte hauetako krisi ekonomikoa oso gogorra izaten ari da gure inguruko askorentzat
eta, hori dela eta, inoiz baino garrantzitsuagoa
da elikagaien bankuaren lana.
Anoetako eta Irurako Udalek hitzarmen bat sinatu dute Elikagaien Bankuarekin, eta hilabetero
elikagai-sorta batzuk banatzen dira herriko onuradunen artean. Banaketa hilean behin egiten da
Anoetaren eta Iruraren artean, txandaka.
Elikagaiak Oiartzungo biltegi nagusian biltzen
dira eta Udaleko langileek han jasotzen dituzte.
Gero, elikagai-sortak prestatzen dira frontoian.
Horiek prestatzeko orduan, familia bakoitzaren
egoera izaten da kontuan: zenbat kide diren,
zenbat haur dauden, haurren adina… Prozesu

horretan, herriko adineko pertsonen talde bat
arduratzen da, gizarte-administrariarekin batera,
elikagaiak prestatzeaz, lan handia ematen baitu.
Benetan eskertzekoa da adinekoen talde horrek
egiten duen lana. Eskerrik beroenak Udalaren
aldetik.
Elikagai-sortak prest daudenean, banaketari hasiera ematen zaio, eta onuradunak horiek jasotzera etortzen dira.
Elikagaien bankuko onuradun izateko, baldintza
batzuk bete behar dira: herrian erroldatua egotea, ondasunik ez izatea (etxebizitzaz gain) eta
diru-sarrera mugatuak izatea. Zuk ere onuradun
izan nahi baduzu, eska ezazu hitzordua gizarte
-langilearekin eta bete eskaera.
2019ko abenduko datuen arabera, 28 familiak
jaso zituzten elikagaiak Anoetan. Horietatik hemeretzik 16 urtetik beherako seme-alabak dituzte.
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UDAL LANGILE BERRIAK
Ezker-Eskuin:
Maddi Amonarriz Zubeldia,
Iker Uson Gonzalez,
Maddi Sarasola Eizmendi,
Iratxe Olano Lopetedi,
Joxe Migel Otaño Garciarena
eta Begoña Alvarez Galan.

UDAL LAN TALDEAREN ORGANIGRAMA:
BULEGO OROKORRAK:
IDAZKARIA (behin-behinekoa):
MIKEL ARRIZABALAGA BRUSIN
ADMINISTRARIAK: EDURNE MUJIKA ZABALA, AMAIA
RELLOSO GOROSTIDI ETA ARANTXA ABURUZA ALKORTA
BRIGADA:
JUANJO URKIZU BERAZA, PATXI XABIER ITURRIOTZ
URKIDIZAR, XABAT UGARTEMENDIA AZURMENDI ETA
JOXE MIGEL OTAÑO GARCIARENA
ERAIKIN GARBITZAILEAK:
AINTZANE AROZENA ESKUDERO, BLEYDI LOPEZ CENTENO
ETA BEGOÑA ALVAREZ GALAN (behin-behinekoa)

EUSKARA ETA HEZKUNTZA:
TEKNIKARIA: IDOIA OLANO GOIKOETXEA
BATZORDEBURUA: AMAIA URKOLA AROZENA
PAREKIDETASUNA: BERDINTASUNA ETA
KULTUR ANIZTASUNA
TEKNIKARIA: TERE SOTO BERMEJO
BATZORDEBURUA: SAIOA TOLOSA ZUBELZU
HIRIGINTZA OBRA ETA ZERBITZUAK:
TEKNIKARIA: MADDI AMONARRIZ ZUBELDIA
BATZORDEBURUA: AITZOL ESNAOLA ZUBELDIA

t DEPARTAMENTUAK:

INGURUMENA-BASERRIA:
TEKNIKARIA: MADDI SARASOLA EIZMENDI

KULTURA ETA KIROLA:
TEKNIKARIA: TERE SOTO BERMEJO

BATZORDEBURUA: AITZOL ESNAOLA ZUBELDIA

ADMINISTRARIA: ENDIKA ESNAOLA ZUBELDIA
LIBURUZAINA: EDURNE MARTINEZ JUANABERRIA

GAZTERIA:
TEKNIKARIA: IRATXE OLANO LOPETEDI

BATZORDEBURUA: JOKIN TOLOSA ZABALA

BATZORDEBURUA: JOKIN TOLOSA ZABALA

GIZARTE ONGIZATEA:
TEKNIKARIA: IKER USON GONZALEZ
ADMINISTRARIA: ENDIKA ESNAOLA ZUBELDIA
BATZORDEBURUA: ESTHER IZTUETA ZELAIA
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HONDAKIN-TASAREN IGOERA
Hondakinak Tolosaldeako Mankomunitatearen
bidez kudeatzen dira, eta 2018an, kontratu berri
bat sinatu zen bilketa-enpresa batekin, sei urteko
iraupenekoa. Hori dela eta, bilketa % 33 garestitu
da 2018ko irailetik hona. Lehendik ere, herritarrek zerbitzuagatik ordaintzen zituzten tasek
ez zuten gastua berdintzen eta Udalak osatzen
zituen aurrekontuetako diru-partiden bidez. Baina, bilketaren garestitzearen ondorioz, defizita
gero eta handiagoa da eta, horregatik, Anoetako
Udalak hondakinen zerbitzuagatiko tasak igotzea erabaki du. Izan ere, defizit hau gutxitzeak
ahalbidetzen digu dirua bestelako zerbitzuak
indartzen jarraitzeko baliatu ahal izatea. Jarraian
bildu ditugu erabakia hobetu ulertu ahal izateko
datuak:

Mankomunitatearen kudeaketa, bilketa-zerbitzua eta hondakinen tratamendua hondakin
-gastuaren baitan daude. Lehenengo bi gastuak
finkoak dira, baina tratamenduaren gastua sortzen den hondakin kopuruaren eta birziklatze
-tasaren araberakoa izaten da. Kudeaketa-gasturik handienak errefusari dagozkio, eta beraz,
ahalik eta errefusa gutxien sortzea da xedea:

2019
2,11%
12,87%
14,33%

B I L K E TA E TA
TRATAMENDU
GASTUAK
TASAK

11,05%
DEFIZITA

2017

145.193,25 €

107.473,2 € 37.720,25 €

2019

193.204,52 €

117.473,2 € 75.731,32 €

2020
193.204,52 €
(aurreikuspena)

135.698,1 € 57.506,42 €

0,28%

27,76%

26,82%

4,78%
* sartu gabe daude etxetako
eta auzoetako konpostak

			
LEHEN

orain

ETXEBIZITZAK

25,50 €

29 €

LOKAL KOMERTZIALAK ETA
ZERBITZUAK

56,10 €

64 €

TABERNA, JATETXE,
JANARI-DENDA…

69,36 €

88,8 €

ENPRESAK

250 m2

68,36 €

87,5 €

251-1000 m2

86,70 €

111 €

1001 m

102 €

130,56 €

2

Bide onean joan arren, oraindik ere bada zer
hobetua. Datozen hilabeteetan hondakinen inguruko lanketa bat egingo dugu herrian. Izan
ere, oso garrantzitsua da kalean behar bezala
sailkatu gabe eta behar ez den lekuan agertzen
diren zabor-poltsak desagerraraztea. Badakigu
herritarren gutxiengoak duela jarrera hori, baina
herritar guztiek jasan behar dute horrek eragiten
dituen garbitasun-arazoak, kalte ekologikoak eta
bilketa-gastuen igoera.

Eta ez ahaztu:
ZABORRIK ONENA, SORTZEN EZ DENA!

11

berriak berri 71

HEZIKETA
AFEKTIBO-SEXUALA

Anoetako eta Irurako Udalek lagunduta,
azken urteetan Hezkidetza Programa bat egin dugu, Urtxintxa Eskolaren
gidaritzapean, Anoetako eta Irurako ikastoletan.
Aurten, beste urrats bat emango dugu ibilbide
horretan. Izan ere, hezkidetza eta sexu-heziketa barne hartzen dituen programa integralari
ekingo diogu Sexune Elkartearen eskutik.
Egitasmoaren testuinguru teorikoak hiru oinarri
hauek ditu:
•

•

Bizikidetzaren teoria: sexuen arteko bizikidetza eta lankidetza lortzeko kultura berri
bat sortzea. Horretarako funtsezkoa da gizon
eta emakume izateko modu eta berezitasunen ugaritasuna, aniztasuna eta intersexualitatea onartzea eta ulertzea.
Esperientzia feministaren ekarpena: kolokan jarri ditu oinarri ideologiko nagusiaren
ardatz soziokulturalak, nagusikeria-mendekotasun patriarkaleko egiturak edota feminitatearen eta maskulinitatearen eredu hegemoniko tradizionalak. Ekarpen nagusiak:
genero-ikuspegia, jabekuntzaren kontzeptua eta emakumeek bideratutako aldaketetan gizonen inplikazioak duen garrantzia.

•

Sexologia substantiboaren ekarpena: sexologia substantiboak balio gisa hartzen ditu
pertsonen berezitasunak, horiek baitira bereizten gaituzten eta gizon eta emakume
bakar egiten gaituzten ezaugarriak.

Programa integral honekin, hezkuntza-komunitatea osatzen dugun kide guztiongana iristea
da asmoa eta, ikasleentzat ez ezik, irakasle eta
gurasoentzat ere antolatu ditugu saioak:
•

Ikasleei zuzendutakoak: martxoan, DBH3 eta
DBH4koak; apirilean, 5 urte, LH4 eta LH6koentzat.

•

HH eta LHko irakasleek ikasturte hasieran
egin zituzten saioak. DBHkoek, aldiz, martxotik aurrera egingo dituzte.

•

Gurasoei dagokienez, bina saio egingo dira
etapa bakoitzeko: martxoan, DBHko ikasleen
gurasoentzat, eta apirilean, HH eta LHkoentzat.

Horiez gain, aholkularitza-saioak eskainiko dira
irakasle nahiz gurasoentzat.
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Julita Beraza Leibar
Raketista anoetarra otsailean hil zen

Juliana Ignacia Beraza Leibar, Julita
raketista anoetarrak utzi gaitu. Mexikon hil zen otsailean, 93 urterekin.
24 urtez profesional izan zen Anoetarra garai guztietako raketista onenetarikotzat hartua izan da. Horren erakusle
da publikoak jartzen zizkion goitizenak:
“La Reina”, “La Única” edota “La Venus Rubia”.
Beste raketista asko bezala, txikia zelarik herriko
beste neska-mutilekin batera elizako portikoan
eskuz jokatu ohi zuen Julitak. 13 urte zituela,
Donostiako Gros frontoian raketa probatzeko aukera izan zuen, eta denak txundituta utzi zituen.
Hain errez egiten zuen, bazirudiela betidanik jokatu izan zuela.
Garai hartan debutatzeko gutxieneko adina 16
urtekoa bazen ere, hainbesteko maila zuenez,
tranpa egin eta 14 urterekin debutatu zuen Ma-

drilen. Berehala orduko raketista izar guztiak
hankaz gora jarri zituen eta 16 urterekin aurrelari
onena izatea lortu zuen.
Julita F. Madrid-eko pilotaria bazen ere,
bertako enpresarioak Espainia mailako
frontoi askotara bidaltzen zuen partiduak
jokatzera erakustaldi modura. Gerora,
Madrileko F. Chiqui-Jai-ko frontoian denbora laburrez jokatu ondoren, Ameriketarako saltoa eman zuen. Lehenengo Acapulcon eta gerora Mexiko hiriburuko F. Colón eta F.
Metropolitanonn jokatu zuen.
Mexikoko prentsan argitaratu zen bezala, “Julita y
Txikita de Anoeta formarían la pareja invencible”.
Julitak beste hiru senide pilotari izan ditu: hilda
dauden bere anaia Jose Luis Beraza zesta-puntista eta Maritxu Beraza raquetista, eta oraindik
Mexikon bizi den Maria Milagros Beraza ahizpa
raketista.
Agur, Julita, eta eskerrik asko!
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laburrean
IKASKETA GELA ERABILGARRI
16 URTEZ GORAKO
ANOETARRENTZAT
Kulturguneko ikasketa gelara sartzeko bi baldintza bete
behar ziren orain
arte: Anoetan erroldatuta egotea eta 18
urtez gorakoa izatea.
Bigarren irizpide hau
aldatu egin du udalak, eta aurrerantzean 16 urtez gorakoak joan
daitezke. Hori bai, adin txikikoak izanik, gurasoek
joan behar dute udaletxera baimena sinatzera.
Ikasketa gelan sartzeko txartela udaletxean eskatu behar da; momentuan eta doan egiten da.

INDARKERIA MATXISTARI AURRE
EGITEKO UDAL PROTOKOLOA
Herriko festetan indarkeria matxista nola prebenitu eta aurre egin landu ondoren, udala protokolo orokor bat lantzeko prozesuan abiatu da,
Farapi Kooperatiba Elkartearen bidez. Hainbat
iturrietatik egungo errealitatearen datuak jaso
ondoren, diagnostikoa egin dugu, eta martxotik aurrera koordinazio protokoloaren diseinuan
murgilduko gara. Protokoloaren lanketan hainbat erakunde eta gizarte eragile parte hartzen ari
dira udalaz gain: Anoetako Herri Ikastola, Anoetako osasun zentroa, Anoetako emakume taldeak, Tolosako osasun Zentroa, Asuncion klinika
eta Ertzantza.

IKASTOLAKO
ESTALPEA
Ikastolako estalpeko
obrak martxa onean
doaz. Laster estalpe
dotoreaz gozatzeko
aukera izango dugu!

INDUSTRIALDEAN
ASFALTATZE-LANAK ETA
ARGIZTATZE-LANAK EGINDA
Inkesta batean
poligonoko erabiltzaileek eskatu
zuten zonaldea
asfaltatzea eta
hobeto argiztatzea. Bada, biak
daude eginda dagoeneko. Asfaltatze-lanetarako
45.000 euroko diru-laguntza eman du azkenean
SPRI-k. Berriz, argiztatze-lanak Aldundiak ordaindu ditu bere osotasunean.

PLAKA FOTOBOLTAIKOEN
INSTALAKUNTZA KIROLDEGIAN
Plak a fotoboltaikoen instalak u n t z a j a r t ze n
ari gara kiroldegiaren estalkian.
Guztira 104 plaka fotoboltaiko
jarri dira. Erdia
kiroldegiaren autokontsumo elektrikorako izango da eta beste erdia Ikastolarenerako. Aurrekontua guztira
30.556,96 eurokoa da eta, oraingoz, 3.478 euroko
diru-laguntza jaso dugu Energiaren Euskal Erakundetik. Instalakuntza apirilean martxan jartzea
aurreikusten da.
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AzKeN BolADAN ANtolAtUtAKo
JARDUeRAK
tu gaitu azken bi urteetan, eta azkeneko honetan
ere mendirako giro paregabea izan dugu. 25 lagun
inguru elkartu eta goiz ederra igaro genuen, jan eta
edateko kutixia batzuekin gozatuta.
Bestalde, urteko azken egunean horren eguraldi
ederra izateak baditu bestelako ondorioak ere, eta
elurrari dagokionez, aurtengo negua ez da oso
oparoa izan Pirinio inguruan. Horregatik, bertan
behera geratu da otsaila bukaeran egin ohi dugun
eskiatzeko irteera, azken momentuko aldaketa
handirik gertatzen ez bada behintzat.
Anoekate Kirol Klubak bere agenda betetzen jarraitzen du, ahal duen neurrian! Hala diogu, ekitaldi
askotan eguraldia baldintza garrantzitsua izaten
delako.
Urteko azken egunean egiten den Uzturreko irteerak garai horretarako ohikoa ez den giro batera ohi-

Boulderrari dagokionez, azaroaren 13an urteko
batzarra ospatu genuen, eta bazkide guztiak gonbidatuta dauden bilera horretan, urteko diru-kontuak aurkezteaz gain, aurrera begirako proiektuak
eta inbertsioak erabaki genituen bertaratu ginenon artean.

MARtXoAN DANtzARI tXIKI eGUNA
etA MAIAtzeAN ANItz eGUNA
Aurten, Anitz Dantzari Taldeak bi
emanaldi eskainiko ditu: Dantzari Txiki Eguna eta Anitz
Eguna.
Dantzari Txiki Eguna
martxoaren 29an ospatuko da. Egun osoko ospakizuna izango
da. Goizean, Anoetako Dantza Taldeaz gain,
beste herri batzuetatik
etorritako dantza-taldeek
parte hartuko dute, eta arratsaldean, herriko dantzariek soilik eskainiko dute euren emanaldia.

Anitz Eguna maiatzaren 16an ospatuko da. Oraindik zehazteko
dago ordua, baina Anitz Dantza Taldeko partaideek parte hartuko dute, HH2-tik
aurrekoek. Anitz Eguna
bi urtez behin ospatzen
da, eta beraz, aurten ez
da izango herriko festetan eskaintzen den gaueko
emanaldia.
Bertan elkar ikusiko dugulakoan…
anItz dantza taldea
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AlKARtASUNA BIltoKIAReN
ASANBlADA oRoKoRRA
Aurtengo kuota ere 12 eurokoa izango da. Alkartasuna Biltokitik gogorarazi nahi digute 85 urtetik
gorako bazkideek ez dutela kuotarik ordaintzen.
Biltokitik deialdi bat egin nahi zaie jubilatu berri
diren herritarrei, elkartera gerturatu eta bertako
giroa ikus dezaten. Egunero 40 pertsona inguru elkartzen dira karta-jokoan aritzeko: musean, tutean,
txintxonean, eskoban…
Urtero bezala, aurten ere asanblada orokorra egin
dute Alkartasuna Biltokikoek. Honako gai hauek
jorratu zituzten: 2019ko balantze ekonomikoa,
2020rako proiektu berriak eta galdera-erantzunak.

Horrez gain, urtean zehar hainbat irtenaldi eta
txapelketa antolatzen dituzte. Oraindik erabakitzeko dauzkate aurtengo txangoak, baina ziur
egun-pasa politak egingo dituztela. Beraz, animatu eta egin bazkide!

eRRezetA

AzA pAtAteKIN
Osagaiak
• Aza bat
• 2 patata eder
• 15 koilarakada oliba-olio
• 4 baratxuri ale, xerratan zatituta
• Gatza

Errezeta
Bitan zatituko dugu aza. Erdiko zuztarra kendu
eta hostoak askatuko ditugu. Ahal den neurrian,
hostoei erdialdeko zurtoina kenduko diegu eta
ur ugari jarriko dugu irakiten, gatz pixka batekin.
Gero, hostoak garbitu, lehortu eta zatituko ditugu, zati ertainetan. Horiek ur irakinetan sartuko
ditugu eta 20 minutuz izango ditugu egosten,
eltzea itxi gabe. Denbora hori igarotzean, patatak erantsiko ditugu, behar bezala zurituta eta

puska handitan, eta beste 20 minutuz edukiko
ditugu egosten. Xukatu eta eltze batean gordeko ditugu.
Bitartean, baratxuri-olio errea prestatuko dugu
padera batean: baratxuriak gorritzen direnean,
olio errea isuriko dugu aza eta pataten gainean.
Gatz pixka bat botako diogu, behar izanez gero.
Iturria www.sukaldean.eus
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inkesta

KUltUR
INFoRMAzIoA
“KARtelAK”
Kultura departamentuko
informazioa modu honetan
zabaltzen dugu: prentsan, sare
sozialetan, web orrian, whatsapp
bidez, email bidez eta kartelak
ipiniz.
Ingurumena zaintze aldera,
Udalak erabaki du hainbeste
paper ez sortzea eta martxotik
aurrera kartelak herrian ez
jartzea. Kartelak puntu hauetan
soilik jarriko dira: liburutegian,
kiroldegian, Ikastolan eta
udaletxeko iragarki-tauletan
(alboetako kristalerak).
Eta hauxe da, hain zuzen ere,
inkestaren ardatza gaurkoan: nola
jasotzen duten herritarrek kultur
informazioa.

1- Enteratzen zara udalak ateratzen dituen kultur ekitaldiez?
Nola?
2- Zer iruditzen zaizu herrian jartzen ditugun kartelak kentzea?
3- Beste proposamenik informazioa zabaltzeko?
4- Zerk eramaten zaitu parte hartzera edo ez parte hartzera?

Olaia Uzkudun Askarai
Gizarte Hezitzailea,
23 Urte
1- Enteratzen naiz. Facebook bidez eta kaleko kartelen bidez.
2- Ingurumen inpaktuari dagokionez bai baina horrek gero
sare sozialetan etb. Suposatzen du eta horrek ere dependentzia sortzen du. Kalean errexa da informazio hori jasotzea.
3- Ez.
4- Nere gustoen araberako ekitaldiak antolatzen badira parte
hartzera bultzatzen dit. Ez parte hartzearen arrazoiak ordutegia, prezioa… izaten dira.

Valeriano
Borrego Mateos,
Tabernaria, 53 Urte
1- Enteratzen naiz, taberna ondoan jartzen diren kartelen bidez.
2- Ingurumen aldetik neurri ona iruditzen zait, baina egia esan
kartelak jartzen ez badira ni ez naiz ezertaz enteratuko, ez
baitaukat ohiturik emailetan eta sare sozialetan aritzeko.
3- Ez zait ezer bururatzen.
4- Ez dut parte hartzen normalean, interesik ez dudalako, eta
baita laneko ordutegiagatik ere.
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Onintza Arriaga Eguia. Irakaslea, 36 Urte
1- Enteratzen naiz. Sare sozial bidez eta email bidez ere bai.
2- Oso ondo iruditzen zait. Hondakin gutxiago sortuko litzateke eta kostua ere txikitu egingo litzateke kartelak jartzeak eta kentzeak bere kostua bait du.
3- Ez. Orain arte erabiltzen diren informatzeko zabaltzeko moduak, egokiak iruditzen zaizkit, kaleko kartelena kenduta.
4- Dudan interes eta jakinminaren arabera parte hartzen dut. Ez badut
parte hartzen ordutegiarengatik edo seme alabak zaintzeagatik izaten
da.

Mikel Moreno Errasti. Sukaldaria, 41 Urte
1- Bai; e-mailez jasotzen dut. Eta baita emazteak ere.
2- Ondo iruditzen zait.
3- Ez zait ezer bururatzen.
4- Oso gutxitan parte hartzen dut, denborarik ez dudalako.

UDALEKO
KULTUR INFORMAZIOA
JASO NAHI DUZU?
E-MAILEZ EDO WHASAPPEZ?
Bidali e-maila (kultura@anoeta.eus)
edo whatsappa (688 601 679),
zure izen-abizenak adieraziz, eta hasiko gara
informazioa bidaltzen nahi duzun eran.
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anoetako udal liburutegia
“Liburuak eskuan eta
ibili munduan”
Aurreko zenbakietan bezala, Pinterest sare sozialera bideratzen zaituztet liburutegian jaso
ditugun nobedadeak eta liburu edo dokumentu
berriak ezagutzeko.
Liburu berriak aurkituko dituzue haur eta gazteen sailean.
ht t p s : / / w w w. p i nte re s t. e s / a n o e t a l i b u r u teg/2020-haur-eta-gazte-saila/

Eta helduen sailean, liburu berri interesgarriak
daude.
Euskaraz:
o		 Miñan / Amets Arzallus eta Ibrahima Balde
o		 Aitaren etxea / Karmele Jaio
o		 Trikua esnatu da / Lorea Agirre
Gaztelaniaz:
o		 Terra alta / Javier Cercas
o		 Hierba de brujas / Toti Martínez de Lezea
o		 Siempre han hablado por nosotras /
Najat El Hachmi
Liburutegiak Pinterest sare sozialerako prestatu
duen arbeletan informazio gehiago aurkituko
duzue eta, argazki bakoitzean klik eginez gero,
hark katalogoko fitxara bideratuko zaituzte, mailegatzeko moduan dagoen ala ez ikusteko.
ht t p s : / / w w w. p i nte re s t. e s / a n o e t a l i b u r u teg/2020-helduak/

Lasarbe kalea 1,
20270 Anoeta
liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897
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EKInTZAK
Urriaren 7an, Anoetako Herri Ikastolako ikasle
txikiak etorri ziren liburutegiko Basoko liburu
handia irakurtzera, Euskal Jaiaren astean antolatutako ekimenean. Izugarri gozatu zuten andereñoari entzuten!!
Ipuin-kontaketa saioetara ere haur asko hurbildu ziren. Oso gustura egon ziren, halaber, Maite
Frankorekin (azaroaren 7an) eta Leire Zinkunegirekin (abenduren 2an).

2019an GeHIeN MAIleGAtU DIReNAK
HELdUEn SAILEAn

HAUr ETA GAZTEEn SAILEAn

1. Amek ez dute /
Katixa Agirre

1. Non bizi da untxia?
Animaliak bilatzeko
liburu handia

2. El silencio de Clara
Lyndon / Elene Lizarralde

2. Inazuma Eleven

3. La isla de las últimas
voces / Mikel Santiago

3. Daniela pirata /
Susanna Isern

4. Reina roja / Juan
Gómez-Jurado

4. Nur eta oihan
misteriotsua / Toti
Martínez de Lezea

5. La Red Púrpura /
Carmen Mola
6. Las hijas del capitán /
María Dueñas

dVdak

7. Hacia la belleza / David
Foenkinos

1. Ballerina

8. El bosque sabe tu
nombre / Alaitz
Leceaga

3. Nancy Mcphee eta Big-bang-a

9. Lo mejor de ir es volver /
Albert Espinosa

2. Barbie eta diamantezko gaztelua
4. Printze txikia
5. Surfak zoratuta
6. Pippi Galtzaluze
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DoAKo IKAStARoAK
etXeKo leHeN SoRoSpeNAK
etA ARRISKUeN pReBeNtzIoA
HELBUrUA
Beharrezko konpetentziak eskuratzea honetarako:
•

Etxeko arriskuen aurreikuspena egin eta osasunaren prebentzio eta/edo babes ekintzak
zehaztea, arrisku faktoreak minimizatuz eta istripu edo ezbeharren kasuan lehen sorospenenerako osasun neurriak aplikatuz.

•

Ezbeharren aurrean prebentzio eta segurtasun
sistemak ezagutzea eta aplikatzea, bere mantenua eta erabilera potentzial egokia bermatzeko
asmoz.

Elikagaien segurtasuna eta higienea
•

•

Etxeko ezbehar edo istripu egoera baten aurrean jarduera prozedura identifikatzea. Lehen
Sorospenak.

Segurtasuna eta higienea elikagaien manipulazioan, elikagaien prestaketa eta kontserbazioa.

•

Segurtasun eta higiene neurriak elikagaien
erosketan

•

Etxeko jarduera garatzeko higiene-osasun baldintzak identifikatzea.

•

Ekipoen eta tresneriaren garbiketa

PrOGrAMA: 20 ordu
Etxeko segurtasuna
•

Arriskuak: arrisku kontzeptua, arrisku faktoreak

•

Prebentzio eta babes neurriak

•

Ezbeharrak: motak eta arrazoiak; detekzio-sistemak, hustuketak, suteak itzaltzeko sistemak,
metodoak, bitartekoak, agenteak, ura, aparra,
hautsa, material mugikorrak, finkoak

•

Produktu toxikoak

•

Produktuak kontserbatzeko eta manipulatzeko metodoak: kontserbatu beharreko produktuak, kontserbazio metodo eta teknika
nagusiak, produktuen kontserbazio desegokien osasun arriskuak, oinarrizko manipulazio
printzipioak

Lehen sorospenak
•
•
•
•
•
•
•

Tokiaren antolaketa
Lehen eta bigarren mailako hasierako balorazioa
Bihotz-biriken suspertzea
Paziente inkontzientearen zaintza
Trauma anitza
Jokabidea erredura, hemorragia, intoxikazio eta
abarren kasuan
Patologia ezberdinak: miokardio infartu akutua,
konbultsioak, asma, etab.

Higienearen eta ingurumenaren kalitatea
•
•
•

Kontzeptua, arrisku-eremuak, ingurumenaren
higiene eta kalitatearen helburuak
Parametro eraginkorrak higiene-osasun baldintzetan
Higiene pertsonala

IZEN-EMATEA:
MARTXOAREN 13RA ARTE, UDALETXEAN, LIBURUTEGIAN EDO E-MAILEZ: infokultura@anoeta.eus
ORDUTEGIA PARTAIDEEN ARABERA ZEHAZTUKO DA.
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DoAKo IKAStARoAK
NIRe BAKARDADeAReKIN SoINeAN.
BAKARDADeA MoDU poSItIBoAN
GAINDItzeKo BAlIABIDeAK
Bizi-zikloaren une jakinetan pertsona batek galera zenbatezinak jasan izaten ditu, pertsonez
haratago gaitasunak edo baliabideak bezalakoak
daude, bakardade sentipen eta jarrera batzuen
agerpena erraztu ahal dutenak.

HELBUrUA
•

Bertaratuei bakardade emozionala gaintzea
ahalbidetuko dioten baliabideak ematea, euren autonomia eta autodeterminazioa sendotzeko gogoeten bidez.

•

Bertaratuek bakardadea gainditzeko modu
eraginkorrago bat aurki dezaten errazteko
baliabideak eskuratzea.

PROGRAMA: 20 ordu
1. Bakardadea nola ulertzen dugu
2. Bakarrik zerk sentiarazten gaituen ezagutu
eta zehaztu
3. Bakardadea nola bideratzen dugu
4. Bakardadea ikuspuntu eraikitzaile eta errealago batetik gainditzeko auto-zaintzarako
baliabideak

IZEN-EMATEA:
MARTXOAREN 13RA ARTE,
UDALETXEAN, LIBURUTEGIAN EDO
E-MAILEZ: infokultura@anoeta.eus
ORDUTEGIA PARTAIDEEN ARABERA
ZEHAZTUKO DA.
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DoAKo IKAStARoAK
ADIMeN eMozIoNAlA
peRtSoNeN ARteKo etA
NoRBeRe BURUAReKIKo
HARReMANAK HoBetzeKo
HELBUrUA
Gure barne baliabideak PNL-ren bidez gestionatzea adimen emozionala eta garapen pertsonala
bultzatzeko asmoz.

PrOGrAMA: 20 ordu
Hazkunde pertsonal eta emozionalerako
prozesuaren hasiera
Adimen Emozionala: Zer da? Zertarako balio du?
Nola landu?; PNL, Emozioen gestio praktikoa;
Entzute aktiboa; Rapport. Kanpo eta barne sintonizazioa; Carl Rogers Eredua; Entzun eta SENTITU
egiten dut. Pertzepzioak; Nire erronkak; Feedbacka. Itzulketa.

Konturatzea eta auto-estimua
Zer sentitzen dut? Zer nahi dut? Nola hitz egiten dut?; Barne auto-estimua eta 5 askatasunak:
Virginia Satir; Norbere burua maitatzea, norbere
burua errespetatzea, norbere buruari baimena
ematea, norbere buruari Maitasuna ematea; Pazientzia lantzen: Norbere buruari denbora ematea; Etendura eremuak eta hobekuntza plana;
Helburuak definitzea eta Garapen Pertsonalerako
hala nola gestio emozional positiborako jarduerak agendan idaztea; Asertibotasuna. (Sarrera)

Entzute aktiboa
Kontrol Emozionalerako testa; Entzute Aktiboan
sakontzea; Malgutasuna eta Pertzepzio anitza;

Barne egoera eta kalibrazioa
Egoera Elkartua eta Banandua; Zentzumenen
zorroztasuna behaketan; Egoerak eta emozioak
irakurtzen ikasten. Kalibrazioa.

Baliabide pertsonalekin konektatzen; barne egoeraren indartzaileak eta ahultzaileak; Vakog Giltzak.

Aldaketak bultzatzeko eta adimen emozionala garatzeko PNL-ren beste giltza batzuk
Aurre-suposizio operatiboak. Hazkunderako bitaminak – DPH; Oinarrizko kontzeptuak, ekarpenak eta aplikazioak;
Barne baliabideak eta bilatutako egoera sortzen;
Auto-estimua bultzatzen (Irudikatzeak); Ainguraketak eta ainguren kolapsoa; Komunikazioa
eta helburuak argituz: Hizkuntza Metaereduaren
Sarrera Laburra. Sinesmenen detekzioa.

Emozioarekin eta gorputzarekin konektatzen
Lowenen testa; Arnasketaren kontzientzia hartzea; Emozioen kontzientzia hartzea; Norbere
buruarekin konektatzea; Ahotsaren bidezko
adierazpena; Ariketa bioenergetikoak; Tentsioak
askatzea, norbere buruarekiko konexioa eta oreka; Emozioen bidezko konexioa eta adierazpena.
Kanalizazio Eraikitzailea; Konturatzea (E.P eta
E.D) lantzen; Bistaratze sortzaile Integratzaileak;
Bikaintasun pertsonalaren zirkulua.

IZEN-EMATEA:
MARTXOAREN 13RA ARTE, UDALETXEAN, LIBURUTEGIAN EDO E-MAILEZ: infokultura@anoeta.eus
ORDUTEGIA PARTAIDEEN ARABERA ZEHAZTUKO DA.
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DoAKo IKAStARoAK
BolUNtARIoeN pARtAIDetzA
etA SeNtSIBIlIzAzIo tAIleRRA
HELBUrUA
•

Donostialdeako hiritarren artean boluntariotza eta bere onura sozialak zein pertsonalak
bultzatzea

•

Norbere burua garatzea eta besteak zoriontsu eginez zoriontsu izatea

•

Marjinazio eta injustizia sozialaren errealitateekin sentsibilizatzeko kolaboratzea

METOdOLOGIA
PrOGrAMA: 20 ordu
1. Egungo joerak gizarte heziketan
2. Arrisku eta/edo esklusio egoeran dauden
pertsonekiko gure ikuspegia, epaiketa eta esku-hartzeko modua berrikustea
3. Zer da boluntariotza
4. Boluntariotza mota ezberdinak
5. Boluntariotza erakundeak Gipuzkoan
6. Boluntariotza faseak

Jarduera honek 3 fase ezberdinekin kontatuko du:
1. Sentsibilizazioa: Atzegi, Gurutze Gorria eta
ProMaiorem bezalako boluntariotza erakundeen kolaborazioarekin kontatuko duten
prestakuntza saioak zeinetan uneko kolektibo hartzailearen arabera hiru boluntariotza
motaren jarduera ezagutu ahal izango den.
2. Talde dinamiken bidez eginiko boluntariotza
lantzeko entrenamendua.
3. Gizarte funtzio eta boluntariotzarekiko hurbilketa sustatzeko aipatutako erakundetara
eginiko bisita praktikoak.

7. Boluntariotza prozesua. Boluntarioa izateko
zein urrats jarraitu
8. Partekatutako ikuspegia zein balioak pertsonak eta taldeak aldatzeko eta motibatzeko
motor modura
9. Boluntariotza kontzeptua lantzeko talde dinamikak

IZEN-EMATEA:
MARTXOAREN 13RA ARTE,
UDALETXEAN, LIBURUTEGIAN EDO
E-MAILEZ: infokultura@anoeta.eus
ORDUTEGIA PARTAIDEEN ARABERA
ZEHAZTUKO DA.
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