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Euskararen egoera
Anoetan aztergai
Azaroaren 4an eta 18an egin
genituen Anoetako herritarrekin
hausnartze prozesuko saioak.
Helburu nagusiak argi genituen:
euskarak herrian duen egoera
aztertzea eta erronka berriak
zein diren zehaztea. Guztira 26
herritarrek hartu genuen parte.

Lehen saioan bi galdera nagusiri
erantzuten saiatu ginen:
•

Gure herrian euskararekin gertatzen ari dena, gure herrian bakarrik ari al da gertatzen?

•

Udalerri euskaldun askotan antzeko joerak ari dira azaltzen. Zergatik?

Saioaren hasieran, Soziolinguistikari lotutako azalpen teoriko txiki bat eman zigun UEMAko Goizane
Aranak, Euskal Herriko zein Anoetako euskararen
bilakaera eta egoera hobeto ulertzeko. Ondoren,
bertaratutako herritarrak izan ginen protagonista: hainbat dinamiken bidez, herriko egoeraren
diagnostikoa egin genuen; parte hartzaileon bizipenetik eta ezagutzatik abiatuta, inguruan topatzen ditugun indargune eta ahulgune nagusiak
identifikatu genituen eta, horrekin, euskaldunen
eguneroko bizitzan aurki daitezkeen egoeren gaineko diagnostikoa egin genuen.
Aipatu behar dugu Ikastolako gaztetxoek, UEMAren laguntzarekin, hausnarketa saio bat egina
dutela, garrantzitsua baita beraien iritzi eta pertzepzioak jasotzea. Bertan bildutako ideia nagusiak helduen bigarren saioan kontuan izango dira.

Bigarren saioa azaroaren 18an izan zen, eta
beste galdera hauen erantzunak bilatzen saiatu
ginen:
•

Zer egin beharko litzateke euskararen erabilera areagotzeko?

•

Eta guk zer egin dezakegu?

Bigarren saio horretan aurrera begirako pausoez
hitz egin genuen. Guztion artean erabaki genuen lehentasunezko urratsak non eman behar
diren eta aukeratutako eremu horietan zer egin
daitekeen.

4

berriak berri 65

Anoetan baditugu Mintzalagunak
eta Gurasolagunak
Praktikatu eta bizi!
2017/18 ikasturte berriarekin batera, martxan
jarri dugu Anoetako Mintzalagun/Gurasolagun programa. Honako hau lehenengo ikasturtea izango da. Praktikatu eta bizi lelopean,
anoetar guztion eskura jarri dugu aukera hau.
Astean ordubete baino ez da, dohainik eta nor
bere ordutegietara egokituta.
Hizkuntzaren ikaskuntzan, alboan utzi ezin
daitekeen kontua da ikasitakoa praktikan jartzea, ez da gauza berria; euskara praktikatzeaz
gain, jende berria ezagutu, euskararen munduan murgildu eta, finean, euskaraz bizitzeko
aukera izango du izena ematen duenak. Mintzalaguna euskaraz hitz egiteko ohitura duten
pertsonak euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez dutenekin elkartzean datza. Bertan, edozeinek har
dezake parte: euskaldun zaharrek, euskaltegiko
ikasleek, euskaltegiko ikasle ohiek, inoiz euskaltegian ibili ez direnak eta trebetasuna lortu nahi
dutenak…

GURASOLAGUN
Mintzapraktika Egitasmoaren baitan proposamen ezberdinak eta aldaerak agertuz doaz, eta
horren adibiderik garbiena GURASOLAGUN da.
Euskararen transmisioa bermatzeko, ezinbestekoa da gurasoen eta seme-alaben arteko hizkuntz harremanetan eragitea. Ekimen honen
helburua hauxe da: guraso euskaldunak edota
euskaraz ikasten ari direnak, egoera berdinean
dauden beste guraso batzuekin harremanetan
jartzea; plazan, parkean, asteburuko txangoetan... familia edo lagun giro guztiz euskalduna
sortzea. Bada, ikasturte honetan, Anoetako Ikastolarekin elkarlanean, Gurasolagun ere jarri dugu
martxan, eta, horren baitan, guraso eta umeekin
mintzataldeak, tailer txikiak, irteera edo txangoak antolatuko dira.

Guztira 16 lagunek eman dute izena Mintzalagun/Gurasolagun ekimenean parte hartzeko,
eta jada baditugu herrian 6 bikote astero-astero
elkartuko direnak euskaraz ordubetez aritzeko.
Urriaren 19an elkartu ginen denok afari-merienda koxkor bat egiteko. Elkar ezagutzea zen helburu nagusiena eta oso giro onean egon ginen.
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Bakarne Olanok Kuku Elkarteko sukaldean prestatu zizkigun jaki goxoak dastatu genituen eta
berriketan aritu ginen gustura.

Euskara ikasteko bi talde sortu
ditugu 2017-2018 ikasturtean

Lehen aipatu dugun moduan, hainbat ekintza
eta tailer txiki antolatuko ditugu ikasturtean
zehar. Hemen aurreratuko dizkizuegu, baina
zehaztapen gehiago emango ditugu ekintzaren
data gerturatu ahala.

Anoetako Udala eta Irurako Udala elkarlanean
aritzen gara helduen euskalduntzea sustatzeko asmoz. Herrian bertan euskara ikasteko
aukera izatea ezinbestekotzat jotzen dugu bi
udalok, eta horretan saiatzen gara.
Ikasturte honetan ere elkarlan horrek fruituak eman ditu. Bi talde abiatu ditugu:

Izen-emateak irekita jarraituko du, beraz, nahi
dutenek Andoaingo AEK euskaltegian edo Udaleko euskara zerbitzuan dute izena emateko aukera, baita telefonoz (943 591 704) edo e-mailez
(andoain.aek@gmail.com) ere.

•

Etorkinentzako AISA taldea: Irurako Herri Eskolan, astelehen eta asteazkenetan,
goizeko 09:30etik 12:00etara.

•

Guraso taldea (A1-A2 maila): Anoetako liburutegiko ikasketa-gelan, astearte
eta ostegunetan, arratsaldeko 14:45etik
16:45era.

Animatu eta parte hartu!

Bejondeizuela izena eman duzuen guztioi,
eta animo!
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Euskal Jaia

Aurtengo Euskal Jaia ere igaro da, hamargarren urtez jarraian. A ze nolako eguraldia eta jai-giroa izan
genituen! Anoetako Euskal Jai Batzordetik eskerrak
eman nahi dizkizuegu, berriz ere, bertaratu zineten
guztiei, baina, batez ere, egun hori posible egiten
duzuen guztiei. Egun horretarako egiten den auzolanak ez du preziorik. Hilabeteetako lanari, egunean bertan nahiz aurreko egunetan zehar mimo
handiz egiten den lanari esker da egun hori horren
berezia. Bakoitzak jartzen duen aletxo horri esker
sentitzen dugu gure eguna.
Hamargarren hau urtemuga gisa hartuta, gai bereziago aukeratu bat nahi genuen eta, horrela,
“LURRA” ardatz gisa hartzea erabaki genuen. Urte
hauetan zehar ere presente egon da beti, elikagaien emailea, bizitzaren eta kulturaren sortzailea
delako. Horregatik, gai hori erdigunean jarri eta,
nola ez, hura lantzen duten herriko baserritarrei
aintzatespena egin genien.

Laida Sofia Baron (Irura)

Euskal Jaiaren aste horretan, auditorioan bildu ginen “Akabuko martxea” dokumentala ikusteko eta,
ostiralean, zimiterioan, “Etxauzia” proiektuaren berri izateko. Jakin ezazue Anoetako Euskal Jaiaren
izenean ere ekarpen ekonomikoa egin diogula
ekimenari, Euskal Herrian lana egitea helburu duen
elkarteari laguntza emateko.
Zer esango dugu, bada, egunari buruz? Zer esan
azokari buruz? Gero eta gehiago gara poltsa hartu
eta erosketak egitera hurbiltzen garenak. Txikiei
erosteak egiten gaitu handi! Eskerrik asko Ikastolako DBHko 4. mailako ikasleei ere, hazien tailerra
horren dotore prestatzeagatik eta herriko txikienei balore horiek transmititzen laguntzeagatik.
Urtero bezala, aurten ere 200 lagun inguru elkartu
ginen frontoiko bazkarian eta hori ere ezinezkoa
izango litzateke su-piztaile, erretzaile, zerbitzari
eta elkartean gauza guztiak prestatzen aritu ziren
horiengatik ez balitz. Euskal ekoizleen produktuekin, mimo handiz prestatu eta zerbitzatuta, aitzakia gutxi behar izan zuen bazkariak. Hemen ere
txikitik handitzen!
Bazkariari buelta emateko aukera handiegirik
gabe, laster ziren plazan, lerari tiraka, Hernialdeko
astoekin desafioan. Beste behin ere, eskertzeko
ahalegina eta plazan bildu zen jende guztia ikusita, ezin uko egin herri honi desafioak gustatzen
zaizkiola! Desafioaren ondoren, musika-doinuekin eta talo-usainarekin amaitu genuen eguna.
Hamargarrenak hamaikagarrena dakar, eta hor ere
izango dugu lana. Badakizue, egin bat auzolanarekin!

Jose Ramon Egibar Brigante (Anoeta)

Anoetako Euskal Jai Batzordea

ZORIONAK!
Euskal Jaiaren
logo lehiaketaren
irabazleei
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Gazte Asanblada
Kaixo!
Uda amaitu da eta, pixkanaka,
Anoetako Gazte Asanbladako kideak martxa hartzen ari
gara. Abuztuaren amaieran,
esaterako, Gazte Eguna ospatu genuen. Belaunaldi berriari
ongietorria emateko aprobetxatu genuen eguna; goizetik,
gosaria, asanblada, bazkaria,
altxorraren jokoa, poteoa eta
kontzertuak izan genituen.
Jende ugari hurbildu zen, eta
giro ederra izan genuen.
Urrian, Euskal Jai eguna eta
Urrifest Jaia gorriz markatuta
genituen egutegian. Euskal Jai
egunean gure aletxoa jarri genuen, txandak eta bestelako lanak eginez. Egun ederra izan zen, eta zorionak
eman nahi dizkiegu antolakuntza-lanetan eta
egunean bertan lanean aritu ziren herritar guztiei. Bejondeizuela!

Argazkia: Ane Urkola
Tolosaldeko Ataria

Urriaren amaieran, berriz, Urrifest Jaia ospatu
genuen elizako zimitorioan. Euskal Herriko bost
garagardo dastatzeko aukera izan genuen arratsaldetik aurrera. Afaria dastatzeko aukera ere eskaini genuen, Dukkha kontzertuaren emanaldiaz
gozatzen genuen bitartean.

Hurrengo asteetan eta hilabeteetan zehar ere
ekintzak antolatzen jarraituko dugu, Anoetako
Gaztetxeari bizia emateko asmoz. Herritar guztiek irekita dituzue Anoetako Gaztetxeko ateak,
gugana gerturatu eta ekintza horiekin gozatu
dezazuen.

Azaroan ere aritu gara hainbat ekitaldi antolatzen. Azaroaren hasieran, Txilipipar eta Zen
taldeen kontzertuak izan ziren Anoetako Gaztetxean, eta azaroaren 10ean, berriz, Errusiako
Iraultzaren inguruko hitzaldia eskaini zuen Euskal Herria Sozialista taldeak. Mila esker ekitaldi
horietara gerturatu zineten guztioi!

Ondo izan!

Anoetako
Gazte Asanblada
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AHT eta
aurrekontuak:
negoziazioen
negozioa
Aurten, EAEko eta Espainiako aurrekontuak onartu dira. EAJren eta PPren arteko kromo-trukaketa
ikusgarria izan da: PP abstenitu egin da EAEko
aurrekontuen bozketan eta EAJk alde bozkatu du
Espainiakoetan. Horren ondorioz, bi aurrekontuek
aurrera egin dute eta AHT garaile atera da, beti bezala, EAJ eta PP alderdien inguruko eraikuntza-enpresen mesedetan eta gizarte-politiken kaltetan.
Espainiako aurrekontuei dagokienez, EAJk PPrekin egindako negoziazioen eraginez 3.380 milioi
€ lortu dira, hurrengo urteetan, “Euskal Y” finantzatzeko; horrez gain, hiru hiriburuen sarbideekin
lotutako egitasmoa, Lezoko plataforma logistikoa
(100 milioi €) eta Jundizko geltoki intermodala
(120 milioi €) adostu dira. Gainera, EAEk azken 5
urteetan kupoen bitartez ordaindutako 1.400 milioi € Eusko Jaurlaritzari itzuliko dizkio Estatuak, eta
zati handi bat AHT eraikitzeko lanetara bideratuta
egongo da. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak 350 milioi
€ aurreratuko ditu, aurten, AHT eraiki ahal izateko.

Hori gutxi balitz, eta bi urte eta erdi geldirik izan
ostean, Nafarroan ere berriz abiaraz daitezke AHTren lanak, Nafarroako Gobernuko EAJko presidenteordearen eta PPko Sustapen-ministroaren arteko negoziazioei esker, nola ez, UPNk akuilatuta.
Espainiako AHTk 25 urte bete ditu eta oso argi
geratu da, azpiegitura suntsitzailea izateaz gain,
klasista, xahutzailea, antisoziala eta ohiko trenaren
kontrakoa dela. Baina EAJ, UPN, PP eta PSOE alderdiek beren jostailu kuttuna den AHT hori inposatu
digute, behin eta berriz.
AHT politikarien poltsikoak eta beren inguruko enpresen poltsak betetzeko diseinatutako proiektua
da. Lurraren txikizioa eta jende xehearen pobretzea
eragingo duten arduradun horiek izen-abizenak
dituzte. Bada garaia euren erantzukizuna eskatzen
hasteko, amildegiaren ertzera iritsi baino lehen.

AHt Gelditu! elkArlAnA
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Beste iraultza bat
behar dugu!
Aurten, Errusiako Iraultzaren
mendeurrena betetzen da. Ehun
urte igaro dira, 1917an, langileek eta
zapalduek tsarismoaren zapalkuntza
garaitu, erregimen kapitalista eraitsi eta
sozialismoa eraikitzen hasi zirenetik.
Ehun urte geroago, mundua astindu zuten
gertakari horiek esanahi bereziki garrantzitsua dute. Sobietar Batasuna eta Europa
Ekialdeko erregimen estalinista erori ostean,
indarra hartu zuen “aurpegi zintzoko kapitalismoaren” ideia guztiz zapuztu da: posible
den kapitalismo bakarra amesgaizto bihurtu
da milioika pertsonentzat. Azken 70 urteetan,
kapitalismoak jasan duen krisirik sakonena
bere orbana zabaltzen ari da: desberdintasun
eta langabezia masiboa, indarkeria matxista,
nazioaren zapalkuntza, gerra inperialistak, ingurugiroaren suntsiketa… Gizateriaren etorkizuna bera jarri du mehatxupean. Horregatik,
beste iraultza bat behar dugu, bankarien eta
multinazional handien diktadurarekin amaituko duena, eta justizia soziala eta berdintasuna
eskuratzea ahalbidetuko duena.
Ekitaldi ireki horretara gonbidatzen zaituztegu,
ideia hauek ezagutzeko eta gizartea eraldatzeko
borrokan gurekin bat egiteko.
Beste mundu bat posible da, Sozialismoarekin
www.euskalherriasozialista.net
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Emakumea
Master Cup
pilota
txapelketa:
Elkarteen arteko
gipuzkoako
txapeldunak
Bi partidak bikain jokatu ostean, txapela
irabaztea lortu zuten,
Leirek eta Mirenek
bigarren mailan, eta
Maiderrek eta Miriamek lehenengo mailan.
Horrenbestez, Su Berrik
ziurtatuta du Euskal Herriko txapelketako partaidetza.
Hasiera bikaina izan da eta pilotariak oso pozik daude.

Su Berriko neska pilotariek ezin hobeto hasi dute
denboraldia. Aurtengo elkarteen arteko Gipuzkoako txapelketan hiru talde
kanporatu ditu Su Berrik,
denak nagusi kategorian,
bi talde 1. mailan eta beste
bat 2. mailan (batzuk gazteagoak izan arren, handiekin aritu
dira euren joko-maila altua dela eta).
Bigarren mailan, Leire Galdos eta Miren Larrarte aritu dira, eta lehenengo mailan, berriz,
Irati Otaegi eta Anne Maiza, batetik, eta Ainhoa
Garmendia, Miriam Arrillaga eta Maider Mendizabal (hirukotea), bestetik.

Orain, ezker hormako Emakume Pilotarien txapelketa jokatzen ari dira, lehenengo mailan denak. Ea
Su Berriko pilotariren bat finalera iristen den.

Lehiaketa ona egin zuten denek, batez ere Leirek
eta Mirenek, erraz irabazi baitzituzten ligaxkako
partida guztiak, eta finalerako txartela lortu zuten. Lehenengo mailan, bi taldeak finalerdietarako sailkatu ziren, baina elkarren aurka jokatu
behar izan zutenez, bietako bat kanpoan geratu
zen. Finalerdia Maiderrek eta Mirianek irabazi
zuten, Iratiren eta Anneren aurka. Horrela, finalerako txartela lortu zuten bi kategorietan. Finalak
Anoetan jokatu ziren, urriaren 20an.

Bestalde, azpimarratu behar dugu Ainhoa Garmendia, Maddi Mendizabal, Miren Larrarte eta
Maider Mendizabal eskuzko 4 1/2ko Emakume
Master Cup txapelketan parte hartzen ari direla.
Zorterik onena opa diegu, eta ea txapelketa honetan ere elkarteko pilotariren bat abenduaren 6an
Sopelan jokatuko den finalera iristen den (ETB1en
emango dute, zuzenean). Binakako Emakume
Master Cupean Nagore Arozena eta Maider Mendizabal finalistak izan ziren. Zorionak!
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Ikastola familiekin elkarlanean
Anoetako Herri
Ikastolaren ardatz
nagusietako bat
familiekin elkarlanean
jardutea da. Urteak
daramatzagu ibilbidea
elkarrekin egiten, eta
elkarlan hori hainbat
esparrutan gauzatzen da.
Horietako bat gurasoen prestakuntza da.
Ikasturte honetan, jarraian azalduko
dugun moduan egituratu dugu gure
prestakuntza-eskaintza.
Batetik, tailer-izaera duen Guraso Eskola, seme-alabak Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako
lehen zikloan dituzten familiei zuzendua. Alvaro
Beñaran psikologo eta psikomotrizistak gidatuko
ditu saioak, eta haurraren garapena izango da gai

nagusia: haurraren erritmoak errespetatzea,
mugak jartzea, atxikimenduaren garrantzia...
Azaroan zehar egingo dira lehen hiru saioak,
eta urtarriletik aurrera gainerakoak.
Bestetik, Ikastolako proiektuen berri emateko
zenbait saio antolatu ditugu: EKI proiektua
hobeto ezagutzeko saioa, Lehen Hezkuntzako lehen mailako gurasoei KiVa proiektuaren
berri emateko saioa… Baita komunikaziorako
kanal berriak indartzeko eta teknologia berrietara
egokitzeko martxan jarri dugun Alexia plataformari buruzko prestakuntza-saioa ere.
Azkenik, eta jakingo duzuen moduan, ikaslearen
irteera-profilak eskatzen duen pertsona-eredura
hurbiltzeko, azken urteetan marko pedagogikoa
berritzeko lan egiten ari gara. Konfiantzaren pedagogia gisa ezagutzen denak marko berriaren
ezaugarriak, hark eragingo dituen aldaketak...
ezagutarazteko beste bi saio prestatu ditugu
azarorako. Gonbidatuta zaudete!
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

Juan Carlos
Zelaya Vilchez
Nikaraguan krisi ekonomiko larria zegoen, eta
1986.an etorri ginen Tolosara bizi-baldintza hobeagoen bila. Hasieran emaztea etorri zen, eta
gero seme-alabak eta ni.

-Nola gogoratzen dituzu zure lehen egunak
hemen, Anoetan?
Nire lehen abizena euskalduna izateak lagundu zidala esan behar dut. Niretzat garrantzitsua
zen jakitea nire arbasoak hemen sortuak zirela,
eta nik nolabaiteko lotura neukala herrialde honekin. Honek egonkortasun emozionala eman
zidan errealitate berrira egokitzeko garaian.

-Zer da zure herritik gehien botatzen duzuna faltan?

-Familia, adina, jatorria eta lan-egoera.
53 urte ditut, ezkonduta nago eta bi seme-alaba
ditut, 35 urteko mutil bat eta 21 urteko neska bat.
Hemen anai bat daukat, Buztina tabernan aritzen
dena, eta arreba bat, Ordizian bizi dena. Eta Nikaraguan beste 10 anai-arreba gehiago ditut.
Margolaria naiz, autonomoa, eta Iparraldeko Nikaraguakoa Somoto herrian jaio nintzen.

- Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?
2 urte daramazkigu Anoetan. Lehen 9 urtez Tolosan bizi izan ginen, baina hemen alokairu merkeagoa topatu genuen eta horregatik etorri ginen hona.

Familia, gurasoak eta anai-arrebak botatzen ditut
faltan gehien, baina egia esan teknologia berriei
esker oso komunikatuta gaude (whatsapp, messenger, skype…).

-Nolakoa zen han zure egunerokotasuna?
Oso estresantea. Oso gazte hasi nintzen lanean
taxista bezala Ocotal herrian. Eta kontabilitatea-administrazioko ikasketak ditudanez, urte
batzuk pasa nituen gerra garaian ospital batean
lanean, administrari moduan, egunero zaurituak
eta hildakoak ikusten…
Gainera diru gutxi zegoen ospitalean materiala erosteko eta harremanak egin behar nituen
beste herrialdeekin laguntza ekonomikoa eskatzeko. Eta gero 12 urtez komertzial bezala egin
nuen lan.
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-Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzu?
Ez naiz hara bueltatu, alde batetik hegazkinak ez
zaizkidalako gustatzen, eta bestetik egoera ekonomikoak ere ez duelako laguntzen. Eta hemen
geldituko naiz bizitzen, ez daukat hara bueltatzeko asmorik.

-Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak?
Janari aldetik, han ohikoak
dira gallo pinto (frijol frijituak arrozarekin), vigorón (txerria yuca
eta aza entsaladarekin), platano berde
frijitua…Musika eta
dantza aldetik, hemen
baino sentsualagoak
dira, eta dantza batzuk
oso tipikoak dira: marimba,
güagüense edo Danza del palo
de mayo (maiatzean dantzatzen dena, euri garaia hasten denean) adibidez…

- Zer da hemen gehien gustatzen zaizuna?
Real Sociedad, kar kar. Oso futbolzalea naiz eta.
Pilota eta herri kirolak ere oso gustukoak ditut,
indar handia dutela iruditzen zait… Gustatzen
zait ere hemen jendeak ondo pasatzen duela
poteoan, baina badakiela neurtzen. Nikaraguan
sartzen bazara taberna batean da mozkortuta
ateratzeko, ez harremanak egiteko eta sozializatzeko, hemen bezala.

Gallo pinto.

Marimba.

Somoto.

-Zure zaletasun bat.
Otoitz egitea naturan ibili bitartean. Gustatzen
zait eskerrak ematea Jainkoari naturan ibiltzera
ateratzen naizenean. Oso espirituala naiz, eta
horrek ematen dit indarra, itxaropena eta konfidantza aurrera jarraitzeko.

Güagüense.
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Udara Peruko Andeetan

Non izan zarete aurtengo udako mendi-irteeran?
Perura joan gara, Peruko mendilerro zurira.

Udako saioa aspaldi pasa zela
dirudi, baina bi hilabete eskas
igaro dira Anoetako eta inguruko
gazte-talde bat, urtaro horretako
eguraldia eta oporrak aprobetxatuz,
Peruko Andeetako mendietara
abentura bila joan zirenetik.
Bertako bizipenez gehiago jakiteko,
elkarrizketa hau egin diogu
espedizio horretako kide izan zen
Juanjo Oriari (Montxi).

Zenbat lagun joan zarete eta nongoak zineten?
7 lagun joan gara. Anoetako, Irurako eta Tolosako
bina lagun eta Andoaingo beste bat. Han Legazpi eta Urretxuko beste bi lagun topatu genituen
eta, beraz, 9 lagun ibil gara guztira.

Prestakuntza bereziren bat izan beharko da
horrelako espedizio bat egiteko, ezta? Zertan trebatu behar izan duzue?
Mendian txango luzeak egin genituen, gorputza
ordu askoko ibilaldietara egokitzeko. Bestalde,
izotz-eskaladako ikastaro bat egin genuen eta,
neguan zehar, Pirinioetako hainbat korridoretan
eta menditan ibili gara.

berriak berri 65

Peruko biztanleekin harremanik izan duzue?
Mendira igo behar genuenean, materiala garraiatzeko zamaketariak eta mandazainak etortzen ziren gurekin, eta horiekin izan dugu harreman gehien. Oro har, jende lasaia eta jatorra
iruditu zaigu, lasaiegia agian, gauza guztiak patxada gehiegirekin egiten baitituzte, gurekin
alderatuta.

Badakigu mendiari errespetua izan behar
zaiola. Errespetuaz gain, momenturen batean beldurrik edo egoera arriskutsurik bizitu duzue?
Alpamayoko azken horman gora gindoazela,
kontu handiz ibili behar zen gure gainetik zeuden kordadek botatzen zuten izotzarekin; hormatik jaistean ere oso garrantzitsua zen rappelak
ondo egitea, edozein akatsek arriskuan jartzen

Eskola
Agenda 21
Anoetako herri
ikastolan

15
baitu bizitza. Bestalde, elur-jauziek sekulako
soinua egiten zuten kanpin-denda barruan eta
behatzak gurutzatzea besterik ez zitzaizun geratzen, elur-jauziak bertan ez harrapatzeko.

Espedizioak jarraipena izango du? Pistaren
bat ematerik bai?
Baditugu ideia batzuk buruan … Alpeetako iparraldeko horma mitikoren bat, Asiako zazpi milakoren bat… Baina, tira, ideiak baino ez dira
oraindik, batek daki aurrera aterako diren ala ez!!
Gaiaren eta abenturaren inguruko argibide
gehiago nahi izanez gero, AKT Kirol Taldearen Boulderreko lokalean argazki- eta bideo
-proiekzio bat eskainiko da azaroaren 24an,
18:00etan! Animatu zaitezte!

2017-2018 ikasturte berriarekin batera, Eskola
Agenda 21 proiektua jarri dugu martxan. Azken
urteetan, kontsumoari, biodibertsitateari, energiari eta urari dagozkion gaiak jorratu ditugu
eta, ikasturte honetan, Klima Aldaketa landuko
dugu.
Duela urte gutxi, inork ez zuen klima-aldaketa
ezagutzen, ezta berotegi-efektua ere. Gaur egun,
ordea, nazioarteko gai garrantzitsuenetako bat
da, eta aldizkarietan, egunkarietan, eta/edo telebistan ikus dezakegu, fenomeno naturalen albisteetan, horiek klima-aldaketarekin lotuta egoten
baitira gehienetan.

Zergatik aukeratu da klima-aldaketaren
gaia? Gero eta fenomeno gehiago gertatzen
ari direlako eta horiek gero eta bortitzagoak
direlako. Zerbait egin dezakegu?
Gaia lantzeko, ikasturte honetan Tolosaldeako 10
herritako 15 ikastetxek hartuko dute parte Eskola
Agenda 21 proiektuan, 3.165 ikaslek guztira, baita Anoetako Herri Ikastolak berak ere.
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ZURRUMURRUEN AURKAKO
FORMAZIOA 2017

Estrella Ndong eta Idoia Sanchez Anoetako liburutegian.
Anoetako udala Zurrumurruen Aurkako Sarera
(ZAS) atxiki zen 2016an, elkarbizitzan laguntzen
ez duten zurrumurru, estereotipo negatibo eta
aurreiritziak sustatzen dituzten diskurtso eta jarrera arrazisten aurkako bere konpromisua berretsiz.
Gizarte-eraldaketarako estrategia honek, pertsonen arteko harremanetarako oztopo diren, eta,
gerora, berdintasunik eza, gizarte-zatiketa sustatzen duten jarrerei erantzutea du helburu.
5.urtez Tolosaldea Garatzeneko Migrazio eta aniztasun sailak, hainbat erakunde eta elkarterekin elkarlanean “Zurrumurruen Aurkako formazioa” eskainiko die eskualdeko udal, ikastetxe, eragile eta
pertsona guztiei. Anoetan antolatutako talderen
batean saioren bat antolatu nahi izanez gero jarri
udalarekin edo migrazio zerbitzuarekin harremanetan (646057080, migrazioa@tolosaldea.eus).
Aurten berriro Raquel Moreno, Bartzelonako zurrumurruen aurkako sareko formatzaileak, zurrumurruei aurre egiteko tresnak eskura jarri zizkigun
urriak 20an. Biltzeneko Moufdi Kamelek, Magreb
familien heziketan garrantzia duten hainbat gako
eskaini zizkigun urriak 27an.
Chinenye Adibenma eta Lidia Kinsonek Nigeriako
familiekin elkarlanean aritzeko ezinbestekoa den

informazioa helaraziko digute abenduak 1ean
Lehiberrin “Nigeriar familiak. Nola hezi herrialde berri batean?”. Udal langile, irakasle, edota
interesa duen edonorentzat irekia izango da.
Azaroak 18an Dolores Juliano entzuteko aukera izango dugu, “Hitza hartu, emakumeak,
diskurtsoak eta isiluneak” aurreiritzien bidez
epaitu ohi ditugun eta egunerokoan entzuten ez
ditugun emakumeei hitza emanez.
Aurten ere azaroaren 19an “Bizilagunak” ekimeneko bazkariak egin ziren eskualdean, eta jatorri
desberdinetako familiek elkar ezagutzeko aukera
ezin hobea izan zuten.

berriak berri 65
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Lagun maiteok:
2017ko apirilaren 8ko armagabetze-egunak izandako arrakasta ikusita, 2016an ETArekin izan genuen gutun-trukaketan bereganatutako konpromisoekin jarraitzen dugu.
Horregatik, abenduaren 9an Parisen mobilizazio
bat antolatzea erabaki dugu, lehen urrats gisa,
euskal presoei aplikatzen zaizkien salbuespenezko neurriak bertan behera gera daitezela aldarrikatu eta honako hauek lortzeko helburuarekin:
•

PSP (Partikularki Seinalaturiko Presoa, frantsesez DPS) estatutua aplikatzeari utz diezaiotela

•

Hurbilketa eta elkarretaratzea

•

Gaixorik dauden presoak aska ditzatela

•

Baldintzapeko askatasuna

Premiazko neurri horiek presoen gaia behin betiko konpontzeko helburuaren baitan
kokatzen dira.

Abenduaren 9ra bitartean ekimen ugari egingo
dira, Frantzian, Euskal Herriarekin zerikusia duen
gai honekin inoiz izan den mobilizaziorik handiena antolatzeko asmoz.
Helburu horiek lor ditzakegu; zenbat eta masiboa¬goa izan abenduaren 9ko mobilizazioa, orduan eta eskuragarriagoa izango da helburua.
Apirilaren 8an bezala, gizarte zibilak mobilizazio
horren eragile izan behar du, haren determinazioa erabakigarria izan baitaiteke. Bilera publiko
hauen eta beste ekimen batzuen bitartez, elkarlanaren eta mobilizazioaren inguruko dinamikak
bultzatzearen alde lan egiteko deialdia helarazten
dizuegu.
Badakigu Hegoaldeko errealitatea askotarikoa eta
anitza dela, gure filosofia bezala. Horregatik, mobilizazio horren arrakasta lortzeko egindako lanak
konplizitatea pizten eta elkarlana eragiten jarrai
dezala espero dugu.

Izan gaitezen Bakegile!!

. informazio gehiago: www.artisansdelapaix.eus
. Zerrendak: Itzuli, Arkupe eta Goikoetxea.
. AZAROAREN 24 an , OSTIRALA, 19.30ean AURKEZPEN EKITALDIA egingo dugu ANOETAN.
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laburrean

EL NUNCA ME PEGÓ
DOKUMENTALA
Azaroaren 7an El nunca me pegó dokumentalaren proiekzioa egon zen auditorioan, eta ondoren solasaldia Irantzu Varelarekin. Indarkeria
matxistaren inguruan esandakoak arreta handiz
entzun zituzten aretora hurbildu ziren 22 lagunek. Indarkeria psikologikoak eragin dezakeen
mina izan zuen hizpide nagusia.

IPUIN-KONTAKETAK
LIBURUTEGIAN
Urriaren 19an, 90 haur inguru eta dozena bat guraso hurbildu ziren liburutegira, Ezberdin bezain eder
ipuin-kontaketa saio musikatuaz gozatzera. Eta
hala egin genuen, noski baietz!
Irakurzaletasuna suspertzeko asmoz, urtean zehar
egiten diren ipuin-kontaketetatik lehenengoa izan
zen. Azaroaren 9an beste saio bat antolatu genuen
Kontukantoi taldearekin, eta hurrengoa abenduaren 14an izango da, Maite Frankorekin.

KIROLDEGIKO
ETA FRONTOIKO
HOBEKUNTZA-LANAK
Udalak diru-laguntzak jaso ditu frontoian eta kiroldegian hobekuntza-lanak egiteko.
Frontoiaren kasuan, azaroan hormak margotuko
dira. Aurrekontua: 11.395,18 €. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren diru-laguntza: 5.697,59 €.
Kiroldegiaren kasuan, honako lan hauek egingo dira: ura jasotzeko hodian elementu dilatatzaileak jarriko dira; galdara-gelako forjatu gaineko estalketa-elementuak altxatuko dira, inpermeabilizazio-arazoa
konpontzeko; egur laminatuko egitura lasur bidez babestuko da; kantxa eta kanpoko horma bat margotuko dira; iparraldeko egurrezko fatxada garbitu eta hura lasur bidez babestuko da; kantxara doan ate
handiaren azpialdea itxiko da; eta abar.
Aurrekontua: 63.475,21 €. Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntza: 25.390,08 €.
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EUSKAL HERRIKO SASKIBALOI
TXAPELKETA, KADETE MAILA
Maila handiko txapelketa ikusteko aukera izan genuen Anoetan
urriko azken asteburuan. Hego Euskal Herriko saskibaloi jokalari hoberenak izan ziren bertan, bai mutiletan eta baita nesketan ere. Larunbatean 4 partidu izan ziren eta igandean beste 4 partidu, finalak
barne. Nesketan Gipuzkoa izan zen txapeldun eta mutiletan Bizkaia.
Jende ugari bildu zen harmailetan eta kiroldegia horrela ikusteak poz
handia ematen du.

BIZIKIDETZARAKO
HORMA-IRUDIA
“Bizikidetzarako Horma-Irudiak” Ikertze Kultur Elkarteak (www.ikertze.org) Arantxa Orbegozo artista tolosarrarekin batera (www.arantxaorbegozo.
com) sortutako ekimena da. Proiektuaren xedea
da bizikidetza on baterako beharrezko gaitasunak
praktikan jartzea eta horiek lantzea, jarduera artistiko baten bidez. Horretarako, herritar-talde batek
aurrez aukeratutako herriko txoko edo gune bat
eraldatuko du, horma bat margotuz.
Anoetako Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren babesari esker gauzatu da proiektua, bertako ikastolarekin elkarlanean. Margotutako horma ikastolaren aurren dagoen kiroldegiaren albo bateko
pareta da.
Programa 7 egunetan garatu zen. Lehenengo 3
saioak ikastolako DBHko 3. mailako ikasleekin gauzatu ziren, eta horman zer eta nola marraztu adostu
zuten. Aurrez, beste iritzi eta ideia batzuk entzuteko
helburuarekin, ikastetxeko DBHko neska-mutilei
pareta horretan zer ikusi nahiko luketen galdetu
zitzaien. 80 erantzun inguru jaso ziren, gehienak
kirolarekin eta naturarekin lotuta.
Lehenengo saioa urriaren 25ean egin zen ikastolan.
Ikasleek gustura onartu zuten egitasmoan parte
hartzeko gonbidapena eta tailerra oparoa izan zen
benetan!

Ikasleei eskaini zitzaiena:
* Ondo pasatzea.
* Herriko jendearekin eta elkarrekin elkarlanean jardutea.
* Artista baten laguntzarekin horma bat nola
margotzen den ikastea.
* Herriko pareta bat eraldatu, txukundu eta
nahi duten bezala apaintzea.
Eta honako hau eskatu zitzaien:
* Parte hartzeko gogoa.
* Saioetara joateko eta etxeko lanak egiteko
konpromisoa.
Horma-irudia margotzeko beharko diren hurrengo
lau saioak paretan bertan garatuko dira, eta partaidetza herritar guztiei zabalik geratuko da (haurrek
pertsona helduek lagunduta joan beharko dute).
Guztia aurreikusitako moduan gauzatuz gero, azaroaren 23tik 26ra burutuko dira margoketa lanak!
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Loatzo Musika Eskola
15 urte!!!
Aurtengoa berezia izango da Loatzo Musika Eskola osatzen dugun guztiontzat, haur, guraso, irakasle nahiz Udaleko arduradunentzat. Dagoeneko
15 urte bete ditugu, guztion laguntzarekin, musika-eskola osatzen dugun zortzi herrietan musika
irakasten, zabaltzen eta gozatzen hasi ginenetik.
Musika-eskolari esker, gure herriko gazte askok
harreman estua izan dute musikarekin, eta ogibide ere bada batzuentzat.
Urteko lehen ekintza handia ospatzear gaude,
musikarien eguna, Xexiliren eguna, hain zuzen
ere. Arazoaren 22an, asteazkenean, musikaz gozatuz ospatuko dugu eguna. Musika-eskolako ikasleek kontzertu bat eskainiko dute Mikelasagasti
auditorioan, eta beren lana eta trebezia erakutsiko
dizkigute. Bertan, ikasle guztiek parte hartuko
dute, gaztetxoenek nahiz helduenek. Ganbara
-talde bereziak sortuko dira egun horretarako eta,
denen artean, hainbat abesti jo, abestu eta dantzatuko dituzte. Horren ostean, kalejiran abiatuko
dira herriko plazaraino, eta festari bertan emango

zaio amaiera, txokolatada batekin. Eguraldiak kaleetan zehar ibiltzeko aukera oztopatzen badu,
elizako zimitorioan egingo da dena.
Esan bezala, musika-eskolak 15 urte beteko ditu
aurten. Urte biribil honetarako prestatzen ari garen lehen emanaldia Xexiliko egunekoa izango da.
Ikasturtean zehar ere hainbat emanaldi eta ekintza berezi gauzatuko ditugu. Aurten, esaterako,
Loatzoko Musika Eskola maiatzaren 13an Senpereko aintziran ospatuko den Herri Urratsera joango da bere ikasleekin. Era berean, hainbat ikasle
Herri Katalanetara joango dira bertako ikasleekin
musika elkarbanatzera, eta flautako ikasleek asteburu bat igaroko dute beste bi musika-eskolatako
ikasleekin.
Ikasturtea sorpresaz beteta etortzea espero dugu.
Jakin ezazue gure webgunean (http://www.loatzo.eus/eu/) musika-eskolak antolatutako ekintzen inguruko informazioa aurkitu ahal izango
duzuela, musikaz gozatu ahal izateko.
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Milagrosa
eguneko
bazkaria
Urteroko ohiturari jarraituz, azaroaren 26an Milagrosa eguna ospatuko dugu Alkartasuna Biltokikook.
Urtero bezala, hildakoen aldeko mezarekin hasiko dugu eguna, 12:30ean, eta, horren ostean,
Zuloaga Txiki jatetxera joango gara ederki jan eta
dantza egitera. Izena emateko epea zabalik dago,
azaroaren 20ra arte. Bazkideok 25 € eta bazkideak
ez direnak, 27 €.
Menu hauxe izango da:

Haur Txokoa
berriro martxan
Haur txikiek (0 urtetik HH3ra bitarte) arratsaldea
goxo-goxo pasatzeko aukera bikaina dute Kaleberriko lokalean, jolasean, beste umeekin harremanduz etab.

Hasieran:
- Solomo iberikoa
- Legatz-pastela
- Entsalada errusiarra

LOkALAREN ORdUtEGiA hAU dA:
• Astelehenetik ostiralera 16:30etik 20:00etara

Ondoren:
- Arrain-salda

• Oporraldietan (Gabonak, Pazko Astea eta jai
egunak) egunero ahal izango da lokala erabili
goizeko 10:00etatik arratsaldeko 20:00etara.

Bigarren platera:
- Bakailaoa piperrekin
- Legatza labean
- Entrekota plantxan
Postrea:
- Pantxineta izozkiarekin
(Edariak, kafea eta kopa barne)

• Asteburuetan 10:00etatik arratsaldeko
20:00etara.

Aurten lokala Aste Santu bitartean egongo da
erabilgarri.
Agian ondoren ere bai, baina ez da ziurra, ikastolak obrak egiteko asmoa du eta.
Prezioa: 60 €ko kuota umeko (giltza barne)
Izena eman nahi baduzu, udaletxera jo.

JUbiLAtUEN ARtEkO
karta-joko LeHiaketa

azaroaren 8ko gaztaina jatea
GAZTAINAK BERO-BERO JATEA,
HAU GOZAMENA UDAZKENEAN!
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Herriko festetarako irizpide
parekideak
Herriko festak aztertzen ari gara genero ikuspegitik, jai parekideagoak egite aldera, eta horretarako,
Farapi Kooperatiba Elkartearen zerbitzuak kontratatu ditu udalak.
Lehenengo saioa maiatzaren 13an egin genuen.
Festetako hainbat ekitaldietan behaketa-lana egitea eskatu zitzaigun, eta ikusten genuena Jaiak
etnografiatzen izeneko fitxa batzuetan jasotzea.
Uztailaren 1eko saioan fitxa horietan azaldutako
emaitzei buruz gogoeta egin genuen, eta irailaren
16ko eta urriaren 21eko saioetan irizpide batzuk
azaleratu ziren, herriko festak zein bestelako kultur
ekitaldiak antolatzeko garaian kontutan hartzeko.
Orain horiek ardatz, orain pentsatu behar dugu ze
neurri zehatzak hartu, eta horiek betetzen diren ala
ez nola ebaluatu.

Hezkidetza programa
Urtxintxa Eskolak, Aukera Berdintasun arlotik
hain zuzen ere,
E R A L DAT Z E N
PROIEKTUA garatzen ar i da
azkeneko sei
urteetan zehar
Anoetako Herri
Eskolan eta Irurako Ikastolan gazteekin indarkeria sexista prebenitzeko.
ERALDATZEN PROIEKTUA Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) eta LH-ko ikasleekin
INDARKERIA SEXISTA lantzeko Urtxintxa eskolak
sorturiko hezkuntza proiektu bat da. Maila bakoitzean eduki hauek lantzen dira:

•

LH5: indarkeria matxistaren prebentzioa
eta bizikidetza

•

LH6: harreman afektibo-sexualak. Norbere
gorputzaren ezagutza eta kontzientzia-hartzea jorratzen dute, batez ere, eta horren baitan, gorputz-aniztasunari buruz ere hitz egiten dute.

•

DBH3: indarkeria sexistaren prebentzioa.
Zer da indarkeria? Noiz gertatzen da? Zein
mota daude? Nortzuk praktikatzen dute? Genero rolak eraikitzerako orduan, botere-harremanen eta indarkeria sexistaren elementu
ezberdinak identifikatzeaz gain, mutil eta
neskekin lanketa bereiztua egiten dute gai
honen aurrean dagozkien jarrerak garatzeko.

•

DBH4: neskekin autodefentsa, eta mutilekin maskulinitateak.
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inkesta
EUSKAL JAIA
Aurten Euskal Jaiaren 10. Urteurrena ospatu dugu, eta galdera hauek egin dizkiegu herritar
batzuei jai horri buruz:
1. Ohitura duzu parte hartzeko? Baserritarrez janzten zara?
2. Zer da gehien gustatzen zaizuna?
3. Zer botatzen duzu faltan edo zer erantsiko zenuke?

Pili Perez Jimenez, 53 urte, erizain laguntzailea
1. Nik antolaketan ez dut parte hartzen, baina bai egoten naizela naizela antolatzen
diren ekitaldietan, ikusle. Ez naiz baserritarrez janzten.
2. Oso herrikoia dela, herriko jendeak antolatu eta osatzen duela festa.
3. Ez zait ezer bururatzen; nire ustez dena primeran dago eta ez nuke ezer erantsiko.

Juan Karlos Otero Gabirondo, 51 urte, artisaua
1. Bai, parte hartzen dut, herritar bezala eta baita goizeko azokan ere artisau bezala; eta baserritarrez jantzita, noski.
2. Herriko jendearen parte hartzea bolondres moduan, herritar askok parte hartzen du musutruk, bai antolakuntzan baita egun horretako ekitaldietan: azokan, herri kiroletan, dantzan...
3. Urtero aukeratzen den gaiarekin lotutako postuari protagonismo gehiago
eman azokan, ikusgarriago egin, gehiago nabarmendu nolabait.

Aitor Regillaga Garmendia, 41 urte, muntaketa-lanetako langilea
1. Gutxi parte hartzen dut, nik nahiago dut lasai ibiltzea, festaz gozatzen. Baserritarrez jantzen naiz, bai, eta baita andrea eta seme-alabek ere.
2. Bazkaria, eta bazkarirako txerria edota txekorra erretzea ikustea gauean.
3. Haurrentzako zerbait gehiago antolatzea. Animaliak egoten dira, baina puzgarriak edota beste zeozer jarriko nuke nik.

Zuriñe Goenaga Zabala, 41 urte, tabernaria
1. Bai, parte hartzen dut, ahal dudan moduan. Lehen azokan jartzen nuen postua,
orain lanean tabernan. Baserritarrez janzten naiz, edo tokatzen dena. Iaz adibidez gaia euskal mitologia izan zenez, Mariz jantzi nintzen. Aurten atera den
zapia ere jantzi izan nuen.
2. Goiza; jende asko biltzen da azokaren inguruan eta giro polita sortzen da.
3. Arratsaldeko egitaraua indartuko nuke, gehiago bete. Aurten adibidez desafioa
egon da eta primeran, baina beste urte batzutan hutsunea nabaritu dut. Eta
ondo legoke lehenago hastea arratsaldeko ekintzak.
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HEldUAk
ADANTI, Darín
AGIRRE, Alaine
ALDEKOA, Xavier
ALLENDE, Isabel
ANASAGASTI, Iñaki
AYESTARAN, Mikel
BARCELÓ, Elia
BENAVENT, Elisabeth
BENITO IZA, Jon
BERMEJO, Álvaro
BERRA ZUBIETA, Marga
BIZKARRALEGORRA, Elizabet
BURGUI, Daniel
CATTON, Eleanor
CHAPARRO, Carme
DESPENTES, Virginie
DION, Cyril
FOLLETT, Ken
FOLLETT, Ken
FRANKLIN, Jonathan
GOIKOETXEA, Garikoitz
GÓMEZ SANTANDER, Javier
GRANDES, Almudena
JAMMEH, Kalilu
KARMILOFF, Ayra
KONDO, Marie
LAGERCRANTZ, David
LAZKANO, Jesús María
LEE, Hyeonseo
LERTXUNDI, Anjel
MAIA, Jon
MALAGON, Ana
MINIER, Bernard
ÓNEGA SALCEDO, S.
PAJARES, Santiago
PALEY, Grace

Disparen al humorista
K ADA dis
Bi aldiz erditu zinen nitaz, ama
N AGI bia
Hijos del nilo
821 ALD hij
Más allá del invierno
N ALL mas
El otro pacto de Santoña
946 ANA otr
Oriente Medio, Oriente roto
821 AYE ori
El color del silencio
N BAR col
Mi isla
N BEN mii
rutas botánicas por parajes de ensueño 796 BEN rut
El evangelio del tibet
N VER eva
katu (eus) katu (fin) & co
81 BER kat
ser basque izan – 1 eta 2 323 BIZ ser
Europa bizi! : aniztasunaren bitakora
316 BUR eur
Las iluminarias
N CAT ilu
no soy un monstruo
N CHA nos
king kong teoria
396 DES kin
Mañana : una revolución en marcha
502 DIO mañ
una columna de fuego
N FOL col
World without end
N FOL wor
salvador : la increíble historia de salvador… N FRA sal
Euskara irabazteko bidea
811 GOI eus
El crimen del vendedor de tricotosas
N GOM cri
Los pacientes del doctor García
N GRA pac
El viaje de kalilu
929 JAM jam
todo lo que tu bebé preguntaría si supiera… 613 KAR tod
La felicidad después del orden
643 KON fel
El hombre que perseguía su sombra
N MILLENIUM
Lazkano : nunca podrás estar ahí
75 LAZKANO
La chica de los siete nombres
821 LEE chi
Demagun ehun urte barru
821 LER dem
Berriak jaio ginen
929 MAI mai
Gelditu zaitezte gurekin
N MAL gel
Bajo el hielo
N MIN baj
Después del amor
N ONE des
La lluvia de Ionah
N PAJ llu
La importancia de no entenderlo todo
929 PAL pal
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PANERA, Francisco
PEREIRA, Sergio
PRIETO, Mónica
RARO, Rosario
ROBERTS, Nora
RONCAGLIOLO, Santiago
RUIZ DE MUNAIN, Judith
SANTIAGO, Mikel
SANTOS, Care
SILVA, Lorenzo
YÁNIZ, Santiago

El sueño de Akala
El hijo del capitán
La semilla del odio : de la invasión de Irak…
La huella de una carta
La obsesión
La cuarta espada : la historia de A. Guzman
Zukafukamusuka
El extraño verano de Tom Harvey
Media vida
Recordarán tu nombre
Excursiones a castros, fortificaciones y…

N PAN sue
N PER hij
327 PRI sem
N RAR hue
N ROB obs
929 GUZ ron
N RUI zuk
N SAN ext
N SAN med
N SIL rec
796 YAN exc

Helduen nobedadeak 2017 http://bit.ly/2rLLpOn
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BRUNA, Dick
BRUNA, Dick
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DESPLANCHE, Vincent
GIL, Carmen
KUENZLER, Lou
MARTÍNEZ DE LEZEA, Toti
MORPURGO, Michael
OSORO, Jasone
SIMUKKA, Salla
WILSON, Jacqueline

Miffy [ingelesez]
Miffy and the new baby [ingelesez]
Miffy at the zoo [ingelesez]
Miffy in the snow [ingelesez]
Spanish - english: picture dictionary
Dead man’s hand [ingelesez]
I really absolutely must have glasses
I want to be much more bigger like you
You can be my friend [ingelesez]
El futbol [katalanez]
Un vampir a pol [katalanez]
The ugly egg [ingelesez]
Nur eta Irlandako bidaia
Private peaceful [ingelesez]
Eskularru beltzak
Rojo como la sangre
Mr Cool [ingelesez]

82-3 BRU mif (0/4 urte)
82-3 BRU mif (0/4 urte)
82-3 BRU mif (0/4 urte)
82-3 BRU mif (0/4 urte)
81-H BRU spa (0/4 urte)
82-33 BUR de [8/12 urte]
82-31 CHI ire [5/7 urte]
82-31 CHI iwa [5/7 urte]
82-31 CHI you [5/7 urte]
796-H DES fut [5/7 urte]
82-34 GIL vam [5/7 urte]
82-38 KUE ugl [5/7 urte]
82-36 MAR nur [8/12 urte]
G 82-32 MOR pri [+12 urte]
G 82-31 OSO esk [+12 urte]
G 82-34 SIM roj [+12 urte]
82-31 WIL mrc [5/7 urte]

Haur eta gazteen liburuak
http://bit.ly/2kJUNOU

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

berriakberri 65
PAREkIdETAsUnA: AZAROKO AGENDA

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

