berriak
berri

Anoetako
aldizkari informatiboa
69 zenb.
2019ko apirila

KORRIKAREN ZIRRARA ANOETAN
Gure erritmora nire, zure, gure erritmora
KLIKA KORRIKA KLIKA GURE ERRITMORA
KLIKA KORRIKA KLIKA!!
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argazki zaharren txokoa

Guadalupeko zubia.

biztanleak

BIZTANLEAK
(apirilaren 1ean)

EMAKUMEAK

GIZONEZKOAK

GUZTIRA
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1.087

2.090

JAIOTZAK
(urriaren 28tik
apirilaren 1era)

Eider
Elene

Adrian
Oihan
Masoud
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HERIOTZAK
(urriaren 28tik
apirilaren 1era)

Francisca
Angela
Nieves
Asunción

Jose Luis,
Sabino,
Salvador
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ANOETARRAK “KLIKARA” BEGIRA
21. edizio honetan, anoetarrontzat gautxoria
izan da Korrika. “KLIKA” lelopean, Korrika apirilaren 13ko goizeko 03:55ean igaro zen Anoetatik,
euskal jendartea korrika, oihuka eta saltoka jartzen duen AEKren egitasmo entzutetsua. Anoetarrek, ordea, ez zuten Korrika 21 bakarrik utzi
nahi, eta ahalik eta herritar gehien animatzeko
egitarau oparoa antolatu zuen Anoetako Korrika
Batzordeak.
Batzordeak urtarrilean hasi zituen bilerak, bi urtez behin Euskal Herrian
zehar milaka pertsona korrika jartzen dituen festara begira. Hainbatetan bildu eta beren ideiak
mahai gainean jarri ostean, egitarau oparo eta anitza osatu
genuen bertan parte hartu genuenok. Kontuan izanik aurten
korrika apirilaren 13ko goizaldean
igaroko zela Anoetatik eta eskualdetik, denek parte hartu ahal izateko
moduko ekintzak prestatu genituen
egitarau horretan.

Horrela, eguna iritsi baino lehen, Anoetako Herri
Ikastolak eta Irurako Ikastolak Korrika Txikia egin
zuten herrian zehar, eta Anoetan nahiz Iruran ostiralean eta larunbatean egingo ziren ospakizunetara animatzen hasi ziren. Asteburuan, berriz,
nahi zuten guztiek barrikotea, mendi-martxa,
kantu-jira… izan zituzten herrian.
Anoetako eragileek 4 k ilome tro erosi zituzten guztira,
Garesen hasi eta Gasteizen
amaitu zen Korrikari beren
aletxoa eman nahian.

ANOETAKO
KORRIKA
BATZORDEA
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Oinarrizko mailako
euskara-taldea
sortu dugu
Anoetan
Taldean ikasten ari diren herritarrak eta AEK-ko
irakaslea.

Anoetako Udalak helduen euskalduntzea sustatzeko ahalegin berezia egin du 2019an. Udalak
ezinbestekotzat jotzen du herrian bertan euskara ikasteko aukera izatea eta, horretarako, oinarrizko maila lortzeko talde bat sortu du.
Herritarrek euskararekin lehen kontaktu bat izatea eta oinarrizko maila lortzea da talde horren
helburua.
Ikastaroa maiatzera bitartean izango da, astelehenetan eta asteazkenetan, 15:00etatik
17:00etara.
Euskara ikasten hasi nahi duten herritarrek udaletxera jo beharko dute, Euskara zerbitzura
(943 65 12 00/4).

OdOL EmAILEAK ANOETAN
Anoetako Odol Emaileen Elkartea 1993. urtean sortu zen. Urtean hiru
txanda izaten dira. Guztira 140 emaile daude herrian eta, txanda bakoitzean, 40-60 emaile izaten dira. Azkenekoan 51 emaile izan ziren, horietatik 3 berriak. Hurrengo odol-ematea ekainaren 7an izango da eta, urteko
azkena, urriaren 7an. Elkartetik odola ematera gonbidatzen zaituztegu!
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Elikadura-politikak
toki-administrazioan
Elikadura-politika publikoak nazioarteko eszenatokian garatzen ari dira azken urteotan, biztanleen premiei erantzun eta lehen sektorean
eragiteko helburuarekin. Elikadura zeharkako
lerro edo gai bat da, eta herritarren, lehen sektorearen eta administrazioaren elkarlana eskatzen
du, beste eragile batzuekin batera.
Hala, norbanakoen konpromisoetatik haratago,
tokiko administrazioak hartzen dituen neurriak
eta estrategiak partekatu nahi dira ikastaro honetan; horrez gain, konpromiso kolektiboak zer
diren eta nola egiten diren ezagutzera eman eta
egitekoak nola gauzatu diren ikasiko dugu. Bertako ekoizleek ekoiztutako produktuen kontsumoaz gain, udal-konpromisoak nola errealitate
egin jakingo dugu hainbat arduradun politiko
eta eragileren eskutik.

HELBURUAK:
- Elikadura-politika publikoen inguruan
garatzen ari diren esperientziak ezagutzea eta
ezagutza partekatzea.
- Tokiko elikadura-sistema jasangarria
garatzeko, hau da, gertutasunean ekoitzitako
produktuen kontsumoa eremu publikoan
garatzeko gakoak ezagutzea.
- Hainbat eragileren eta erakunderen arteko
hartu-emana eta elkar ezagutza dinamizatzea.
Proiektu honen harira, Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen uda-ikastaroen barruan, Anoetako alkate Pedro Maria Estanga
Lasak “Anoetako baso- eta landa-garapenaren
proiektua: errealitatetik etorkizunean eraginez” proiektua aurkeztuko du ekainaren 6an,
12:25etik 13:00etara.
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Askatasun-bulkadak
independentziara!
zuna ari gara eraikitzen, defendatzen eta borrokatzen, mugimendu
feministarekin batera, hezkuntza
-sistema arrotzei planto eginez,
euskararen herria eraikiz, erabakitzeko eskubidearen aldeko mugimendua handituz eta pentsionisten borrokarekin bat eginez.
Euskal Errepublika Sozialista eta
Feministaren zimenduak ari gara
eraikitzen, horrela soilik lortuko
baitugu etorkizun aske bat.
Abenduaren 1ean, “Bulkada berrien garaia da!” dinamikaren barruan, Anoetako Ernaiko kideok mahai-inguru bat
antolatu genuen 40 urte hauetan zehar
gazte-antolakundeetan parte hartu dutenen bizipenak partekatzeko.
Horri jarraipena emanez, hainbat ekintza antolatu genituen apirilaren 6an.
Muralak margotuz eman genion hasiera
arratsaldeari, 40 urte hauetako musika
borrokalaria gogora ekarriz. Gero, gazte-mugimenduak etorkizunean izango
dituen erronken inguruan hausnartu genuen Lur
Albizu Ernai gazte-antolakundeko bozeramailearekin. Ondoren, gazte-topagunearen aurkezpena egin eta Lemoan egingo diren ekintzetan
parte hartzera gonbidatu genituen bertan zeuden guztiak. Amaitzeko, eguna doinu gozoz eta
kantuan amaitzeko aukera izan genuen Anoetako musikarien eskutik.
Ernaitik argi dugu ez dugula galtzeko ezer, dena
dugula irabazteko. Herri otzan eta isil bat nahi
dute, baina Euskal Herriaren oraina eta etorki-

Gaur egun, inoiz baino gehiago, bulkada
berrien garaia da. Euskal Herriak bultzada bat,
bultzadak, behar ditu, eta gu bulkada berriak
izango gara!

GORA EUSKAL GAzTERIA!
GORA EUSKAL HERRIA INdEPENdENTEA,
SOzIALISTA ETA FEMINISTA!

ERNAI ANOETA
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Klima-aldaketaren aurkako
ikasle-borroka indartsu hasi da
Euskal Herrian
Kapitalismoa planeta hiltzen ari da!
Planeta jasaten ari den suntsiketaren aurkako borroka
hil ala bizikoa bihurtu da.
Ingurugiroaren hondamendi katastrofikoaren
arrisku larriaren aurrean,
mundu osoko gobernu
kapitalisten hipokresiak
ez du mugarik: klimari buruzko goi-bilerak antolatu
eta ingurugiro-protokoloak
onartzen dituzte, baina, gero,
multinazional handiek sistematikoki apurtzen dituzte, politikari horien
baimenarekin.
Horixe da EAJk eta PSEk gobernatzen dituen
Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Nafarroako Gobernuak egiten dutena. Diru publikotik
10.000 milioi euro erabiliko dituzte AHT eraikitzeko, Euskal Herria guztiz suntsitzen ari den eta
garraioaren CO2 isurketak murrizteko balioko ez
duen azpiegitura. Gipuzkoan, Zubietako erraustegia inposatu nahi dute. Hori 30 km-ra bizi diren
pertsonen osasunaren aurkako atentatua izango
da eta, gainera, 768 milioi euroko gastua izango
du, eraikuntza- eta hondakin-kudeaketako enpresarien poltsikoetara joango direnak. Zerrenda
luzea da. Horrenbeste obratan eta makroproiek-

tutan ikusten dugun moduan,
euskal eskuinari ez zaio batere
axola Euskal Herriko ingurumena, ezta bertan bizi garen gehienen beharrizanak
ere. Enpresari eta bankariak
aberastea bakarrik du helburu.

Martxoaren 15ean
Euskal Herri osora
zabaldu zen borroka
Iazko azarotik, milaka ikaslek klima-aldaketaren
aurkako mobilizazio erraldoiak egin dituzte Belgikan, Alemanian, Britainia Handian, Australian
eta beste hainbat lekutan.
Martxoaren 15ean, Ikasle Sindikatuak greba eta
manifestazioetarako deia egin zuen Hego Euskal
Herriko lau hiriburuetan. Donostian, erraustegiaren aurkako mugimenduko eta GuraSoSeko
kideak izan ziren manifestazioa babesten. Klima-aldaketak erantzule garbiak ditu, kapitalista eta bankari handiak, eta horien zerbitzura
dauden gobernuak. Ekoizpenaren baliabideak
desjabetu ezean, ezinezkoa izango da sistema
aldatzea eta klima-aldaketa geldiaraztea.
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2018an Anoetako Udalak diruz
lagundutako garapen proiektuak
Anoetako Udalak garapen-laguntzarako
aurrekontuaren % 0,7a bideratzen
jarraitzeko konpromisoari eutsi dio azken
urte hauetan, herritartasun globalaren
eta herrien arteko elkartasunaren
printzipioei jarraituz. Diruaren banaketa
egiteko orduan hainbat esparru hartzen
dira kontuan, eta irizpide horien arabera
erabakitzen da urteko diru-banaketa nola
egin. Jarraian, laguntza hori jaso duten
egitasmo garrantzitsuenak azaltzen dira:

1- Estaturik gabeko herriekiko lankidetzaren
barruan, giza eskubideen nazioarteko
esparru osoaren aitorpena lortu nahi duten
nazioekin itunak ahalbidetzen dituztenak.
Irizpide honekin bat etorriz, OPORRAK
BAKEAN programan parte hartzen duten
gaztetxo sahararren udako egonaldia da
atalik garrantzitsuena: 4.000 €

2- Euskal Fondoaren bitartez, honako
proiektu hauek jasoko dute dirulaguntza:
batetik, herritarrei munduko herrialdeen
arteko desberdintasun-egoeraren
oinarriez eta ondorioez sentsibilizatzeko
proiektuek eta, bestetik, munduko ordenu
berri bidezkoagoa eta solidarioagoa
ezartzeko elkarlanaren premia helarazten
duten proiektuei. 2018an, Nikaraguako
mendialdean ur-horniketarako kamio
zisternak mantentzeko eta berriztatzeko
bideratu zen laguntza: 3.000 €
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3- 2018tik aurrera, garapen-bidean
dauden herrietako hizkuntza gutxituak
berreskuratzeko proiektuak bultzatuko
ditu Anoetako Udalak, GARABIDE elkarteak
jorratzen dituen proiektuei babesa emanez.
Lehen urtean, Magrebeko mendialdean
biziberritu nahi duten tamazigh hizkuntza
berreskuratzeko erabili zen dirulaguntza:
2.500 €. Anoetako herritar batzuk hizkuntza
hau erabiltzen dute beraien artean
komunikatzeko.

4- Azkenik, une jakin batean larrialdi-egoera
batean laguntzeko kopuru bat erabiliko da.
2018an, ZAPOREAK taldeak “JANTZI NEGUA”
izeneko kanpainaren bidez bildutako arropa
garraiatzeko erabili da: 1.500 €
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GAZTETXEA

Kaixo!
Dakizuen moduan, Anoetako Gaztetxeak 20 urte
beteko ditu aurten, eta urte osoan zehar ari gara
hori ospatzen.
Urtarrilean, otsailean eta martxoan, hainbat ekitaldi antolatu ditugu: mahai-inguruak, liburuen
aurkezpenak, kontzertuak, herri maputxearen
aldeko elkartasun-eguna eta abar. Mila esker ekitaldi horietan parte hartu duzuen guztioi!
Apirileko egitaraua ere joan zaigu. Eskutuko
Haziak taldearekin elkarlanean, apirilaren 5ean
Anoetako basoen egoera izan genuen hizpide,
eta baso eredua nolakoa izan beharko lukeen aztertu genuen apirilaren 12an. Apirilaren 10ean,
espetxeek sistema kapitalistan betetzen duten
funtzioaz hitz egin genuen Cesar Manzanos soziologoarekin eta, apirilaren 14an, Zinegoak zinema-jaialdian saritutako film luzeak ikusteko
aukera izan genuen.
Apirilaren 16an, Anoetako Udalak etxebizitza-arloko premiei erantzuteko martxan jarri duen

prozesu parte-hartzailea aurkeztu ziguten gaztetxean eta, apirilaren 25ean, Igor Melchorrek
“Eustelkeria” liburua aurkeztu zigun.
Hitzaldi eta mahai-inguruez gain, kontzertuak
izan genituen apirilean: 5ean Izaki Gardenak eta
26an Reggae Gaua.

Maiatzean 20 urte!
Urte osoan zehar ospatu arren, gaztetxeak maiatzean beteko ditu 20 urte. Hitzaldiak, antzerki
ikastaroa, kontzertuak, dokumental-emanaldiak,
belaunaldien eguna eta beste hainbat gauza antolatu ditugu.
Herritar guztiei gonbidatu nahi zaituztegu ekintzetan parte hartzera eta, gurekin batera, gaztetxearen XX. urtemuga ospatzera.
Gaztetxean espero zaituztegu!
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Sistema kapitalista
heteropatriarkalari planto!
Martxoaren 8an, milaka emakumek Euskal Herriko
kaleak bete genituen, berriz ere, sistema kapitalistari eta heteropatriarkalari planto egiteko, eta
Anoetako emakumeok* ere horrela egin genuen.
Egun berezia izan zen guztiontzat eta oso balorazio positiboa egiten dugu. Goizean, Anoetako
eta Tolosako kaleak astindu genituen Tolosaldeako gainerako emakumeekin* batera.
Anoetara itzuli eta bazkari autogestionatua egin
genuen adin guztietako emakumeek. Hotz egiten zuen kanpoan, baina guztion artean goxatu
genuen giroa. Kontsumoaz, zaintzaz, pentsiodunen egoeraz, ikasleez eta soldatapeko lanaz
eztabaidatzen aritu ginen bazkaldu ondoren.
Gai ugari ukitu genituen, baina bizitzako hainbat
esparru zapaltzen dituen sistema kapitalista eta
heteropatriarkala dago horien guztien oinarrian.
Arratsaldean, manifestazioa egin genuen Anoetan. Batukadako kideek alaitu zuten manifestazioa, eta argi utzi genituen gure aldarrikapenak:
bizitza(k) sostengatzen dituen zaintza erdigunean jartzea. Izan ere, ugalketarekin eta zaintzarekin lotuta dauden eginkizun guztiak doan
atera zaizkio beti sistemari. Gainera, arrazismoak
egoera ezegonkorrean utzi ditu arrazializatutako
pertsonak, lanaldi amaiezinak egiten dituzten
etxeko langileak, esaterako.
Martxoaren 8a igaro zen, baina antolatzen eta
elkartzen jarraitzen dugu. Hainbat proposamen
eta ideia jarri ditugu mahai gainean, bizitzak
sostengatzeko ardurak kolektibizatzeko eta botere-harremanak errotik aldatzeko.

Sistema kapitalista heteropatriarkalari planto!
Gora borroka feminista!
Matraka Anoetako emakume Taldea
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hainbat jatorriko anoetarrak ezagutzen

sunday
Obazee Uwugbe
- Familia, adina, jatorria eta lan-egoera.
42 urte ditut eta emaztearekin (Caro) bizi naiz
Anoetan.
Nigeriako Benin City hiriburukoa naiz, Afrika
mendebaldekoa. Emaztea, berriz, Warri herrikoa
da. Momentu honetan langabezian nago.

- Noiz etorri zinen Anoetara eta zergatik?
2018. urteko abenduan etorri ginen Anoetara,
baina aurreko 3 urteetan donostian egon ginen,
GUREAK enpresan lan egiten bainuen. Murtzian
ere bizi izan naiz, lana dela eta.

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

- Eta orain nola sentitzen zara?
Gustura nago. Ez naiz kalera asko ateratzen, baina ondo moldatzen naiz. Lehenbailehen lana
aurkitzea da nire helburua.

- Zer da zure herritik gehien faltan botatzen
duzuna?
Nire familia. Ez dut familiako inor hemen, Euskal
Herrian. Nire gurasoak, anai-arrebak eta gainerako senideak han bizi dira, Nigerian.

- Joaten al zara hara? Bertara bueltatu eta
han gelditzeko asmoa duzu?
Ez naiz berriro bueltatu Nigeriara, eta momentuz zaila ikusten dut, arrazoi ekonomikoak di-

13

berriak berri 68

rela eta. Itzuliko nintzateke, baina ez bertan
geratzeko. Familiakoei bisita bat egin eta hona
itzuliko nintzateke.

- Zeintzuk dira zure herrialdeko gauza tipikoak?
Janari aldetik, han oso ohikoa da arroza jatea,
hainbat saltsarekin. Zopa eta kuskusa ere ohiko
jakiak dira.
Ospakizunei dagokienez, abenduan eta urtarrilean Igue jaialdia ospatzen da. Ospakizun
erlijioso bat da eta, bertan, jendea eta lurra bedeinkatzen dira.
Musika aldetik, han oso ohikoak dira djenbeak,
danborrak…
Esan beharra dago, Nigerian, bertako hizkuntza
asko daudela, edo, esan eta ora, adibidez, baina
Beninen gehienek ingelesez hitz egiten dute.

- Eta hemengo bizimoduari eta kulturari dagokionez, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Oso ondo bizitzen da hemen. Jendea lasai bizi
dela dirudi, arazorik gabe. Egia esan, euskal kulturaren inguruan ez dut informazio handiegirik.

- Zure zaletasunak.
Futbola. Real Madrilen jarraitzailea nahiz eta,
ahal dudanean, Internetez ikusten ditut partidak.

Benin
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Ander Uranga,
Urrezko domina atletismoan
Gaurkoan, etorkizun handiko kirolari
anoetar bati egindako elkarrizketarekin
gatoz Anoekate Kirol Klubetik. Ander
Uranga (Anoeta, 2001) Espainiako
txapeldun izan zen, martxoan, 20
urtetik beherakoentzako pista estaliko
200 metroen proban, 21,93 segundoko
denborarekin. Honela erantzun ditu gure
galderak:

ANOEKATE: Nolatan hasi zinen, gaztetan,
atletismoko probetan lehiatzen?
ANDER: Txikitatik gustatu izan zait korri egitea eta,
LHko 3. mailan nengoela, amak atletismoan apuntatzera animatu ninduen. Hasieran, ikastolako
belazean entrenatzen ginen eta, LHko 4. mailan,
pistara joaten hasi ginen. Lehenengo 3 urteetan
Juanjo Herrero anoetarra izan zen gure entrenatzailea, eta gero Iban, Tolosakoekin hasi ginenean.
Pixkanaka, nire ezaugarrietara hobekien egokitzen ziren probak aukeratzen hasi nintzen eta,
txikitatik pentsatzen nuen bezala, 200 metrotako
modalitatean zentratzen joan naiz.

ANOEKATE: Maila honetara iristeko, nolakoa
da zure aste arrunt bat entrenamenduei,
ikasketei... dagokienez?
ANDER: Normalean 5 entrenamendu izaten ditugu astean, 2 ordu eta erdi ingurukoak. Azterketa
garaian, entrenamendu gutxiagoekin edo goizez
entrenatuta moldatzen gara, baina, esan bezala,
normalean 5 aldiz entrenatzen gara astero. Asteartea eta osteguna izaten ditut jai, eta astean
zehar egun horiek libre izatea ondo etortzen zait
ikasketetarako. Asteburuan denbora ateratzea
baina errazagoa egiten zait astean libre ditudan
egun horiek eta entrenamenduaren aurreko eta
ondorengo uneak aprobetxatzea, ikasketetan buru-belarri aritzeko.
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ANOEKATE: Duela gutxi ospatu zen Espainiako txapelketa. Nolakoa izan zen? Zer nolako
aurreikuspenak zenituen?
ANDER: Txapelketa baino lehen banekien aurrean
ibiltzeko moduan izango nintzela, baina, halere,
oso urruti ikusten nuen markarik onena zuen lasterkaria. Finalera iristea zen helburua, ahalik eta
kalerik onenean hasiera-hasieratik. Kaleak garrantzi handia du pista estalian; 5. kalea izaten da onena, eta seigarrena ere ez dago batere gaizki, baina
3 eta 4. kaleak ez dira lehiarako egokienak. Horrela, bada, lehenengo kanporaketan lasai egin nuen
korri, lasaiegi, momenturen batean finalaurrekorako kale txar bat egokituko zitzaidala pentsatzen
baikenuen. Azkenean, ordea, finalaurrekoan 6.
kalea egokitu zitzaidan eta, ordura arte ezagutzen
ez genuen oso maila altuko beste lasterkari batekin norgehiagokan ibili ondoren, finalaurrekoa
irabazi eta kale on batean korri egiteko aukera
izan nuen finalean.
Finalean, markarik onena zuen lasterkariarekin
egin nuen lasterka, 6. kaletik. Bigarren bihurgunera, 150 metro ingurura, haren aurretik iritsi nintzen eta, hori ikustean, azken 50 metroetan nola
edo ahala eutsi eta txapeldun izatea lortu nuen.
Hala eta guztiz ere, txapeldun izan nintzenaren
baiezkoa proba bukatu eta minutu batzuetara
jakin nuen, finala 4 korrikalariz osaturiko bi txandatan lehiatzen baita; izan ere, hasieran beste
finaleko irabazlearen denbora bera eman zidaten,
21,96 segundo. Behar ziren baieztapenak egin
eta gero, lasterketa 21,93 segundotan egin nuela
esan zidaten, eta bigarrenak eta hirugarrenak, berriz, 21,96 segundotan.

guruenik apur bat moztuko dut, ikasketa amaierako bidaia ere tartean izango baita. Hala ere,
presarik gabe ibiltzea da onena, bestela gauzak ez
baitira nahi bezala ateratzen.
Europako txapelketak ere hor izango dira eta polita izango litzateke bertan parte hartu ahal izatea,
baina bakoitzaren mugak non dauden jakin behar
da eta, txapelketa horretara iristeko gutxieneko
marka 21,30 segundokoa dela jakinda, oso zaila
izango da.
Erreleboko taldean ere banago, eta Aste Santuan
Mallorcara joatekoak gara entrenatzera. Erreleboko taldea Europako txapelketara eramaten badute, lehiaketa horretan parte hartzeko aukera izan
dezaket.

Anoekate Kirol

Klubaren aldetik zorionak
eta zorterik onena opa diogu
etorkizun ederra duen
gazte anoetar honi!!
Eutsi horri, Ander!!!

ANOEKATE: Aurrera begira, zein dira zure
helburuak atletismoan?
ANDER: Momentuz, aire libreko proba prestatzen
hasi gara, baina presio eta presa handiegirik gabe.
Denboraldia luzea da, iraileraino iritsi daiteke. Se-

ANOEKATE KIROL KLUBA (A.K.T.)
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Anoetan oso gutxi izango dira ikastolatik
igaro ez direnak, hau da, ikasle edo
guraso gisa, urte batzuetan zehar
ikastolaren komunitateko kide
izan ez direnak. Asko dira, berriz,
lehen ikasle eta orain guraso direnak, baita irakasle ere, ikastolan dabiltzanak. Guztiak dira
ikastolako komunitateko kide,
oraingoak, lehengoak eta etorriko
direnak, eta guztientzako leku bat
egin nahi izan dugu berrogeita hamargarren urteurrenaren ospakizunean.

dagogian, eskolak emateko
moduan, ikaslea ikusteko
moduan… gure ikasleei
ahalik eta hezkuntzarik
onena emateko helburuarekin. Baina ez gure
izatearen muinean. Horregatik, urteurren hau
herritar guztiekin ospatu nahi dugu, herrian bertan, plazaren inguruan.

50
urteak
herritarrekin
ospatzen

Ospakizun horretako lehen ekitaldiarekin, hurrengo berrogeita hamar urteei begira jarri ginen,
ikastolari erantsitako eraikin berriaren eta beste
espazio berritu batzuen inaugurazioarekin. Urtarrilaren 25ean egin zen ekitaldia eta, bertan, espazioen eraldaketa irudikatu zen. Gaur egun, ikastolaren eraikina ez da pedagogia egiteko espazio
bat bakarrik, espazioa bera ere pedagogiaren zerbitzura jarri baita. Horrela, beste aurrerapauso bat
eman dugu hezkuntzan egiten ari garen eraldaketa horretan.
Badakigu non gauden eta badakigu nora joan
nahi dugun. Eta, noski, badakigu nondik gatozen.
Horregatik, otsailaren 9an ikasle eta guraso ohiekin partekatu nahi izan genuen gure urteurrena,
aitortza-ekitaldiarekin eta horren ondorengo afariarekin. Lehenik eta behin, gurasoei eta ikasleei
egindako aitortza, urte hauetan guztietan zehar
ikastolatik igaro diren guraso eta ikasle guztiei irekitako ekitaldia.
Herritik sortu zen ikastola, eta herriarentzat. Hori
argi dugu. Aldaketak egiten jarraituko dugu pe-

Maiatzaren 4an jarri dugu hitzordua, eta herriko eragileekin elkarlanean ari
gara eguna prestatzen. Mendiko txango bat egin
ahal izango dugu Kirol Taldearen laguntzarekin,
eta herriko dantzariak ikusteko (Anitz dantza-taldearekin) eta musikariak (Loatzo Musika Eskolarekin eta Kukuak Kantuz abesbatzarekin) entzuteko
aukera izango dugu. Herri-bazkaria egingo dugu
frontoian; erromeria bat ere ari gara prestatzen
herriko musikariekin, eta, nola ez, taloak ere prestatuko dizkigute Anoetako talogileek.
Ekainean itxiko dugu ospakizunen txanda, ikastolaren egunarekin, hau da, ikastolaren gaur
egungo komunitatearen egunarekin.
Berrogeita hamar urte bete ditu ikastolak, eta aurrera goaz hurrengo berrogeita hamarrei begira.
Urte hauetan bezala, hurrengoetan ere herriarekin, herritarrekin, herriari begira eta auzolanean
jardungo dugu. Eta elkarlanean, orain arte bezala, eskuz esku, Anoetako Udalarekin eta herritar guztiekin, ikastola, lehen eta orain bezala,
hurrengo urteetan ere herritarra, euskalduna eta
eraldatzailea izan dadin, hezkuntza-eredu propioa duena.

17

berriak berri 68

MEMORIA IKASTAROA
Memoria ikastaroa egingo da maiatzaren 6tik ekainaren 12ra astean bitan (astelehena eta asteazkena)
15:30-18:30etara Alkartasuna Biltokian. Ikastaroa
doan da, CEBANC elkarteak antolatuta. Oraindik plaza libre batzuk daude, eta izena eman nahi izanez
gero, udaletxetik pasa behar da.

ALKARTASUNA BILTOKIAREN ASANBLADA OROKORRA
Urtero bezala, aurten ere Alkartasuna Biltokikoek asanblada orokorra egin dute. Bertan, honako gai hauek jorratu dituzte: 2018ko balantze
ekonomikoa, 2019rako proiektu berriak eta galdera-erantzunak.

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, txintxonen, eskoban…

Oraingoan ere 12 eurokoa izango da kuota. Alkartasuna Biltokitik gogorarazi nahi digute 85
urtetik gorako bazkideek ez dutela kuotarik ordaintzen.

Horrez gain, urtean zehar hainbat irtenaldi eta
txapelketa antolatzen dituzte. Oraindik erabakitzeko dituzte aurtengo txangoak, baina egun-pasa politak izango dira seguruenik. Beraz, anima
zaitez eta egin bazkide!
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Oles oles…
Aurten ere 30 lagun inguru bildu ginen Santa
Ageda bezperan eta, bertsolariekin batera, kantuz bete genituen baserriak, etxeak eta kaleak.
Astelehena izan arren, hutsik egin gabe eutsi genion ohiturari.
Arratsaldeko 15:00etan, taldetxo bat baserriz baserri abiatu ginen eta, urtero bezala, ateak irekita
aurkitzeaz gain, sukalde goxoetan pastak, txokolatea, kafea... eta, nola ez, goxotasuna aurkitu
genituen.

Arratsaldeko 18:00etan, kalera iritsi orduko zain
genituen Loatzo musika-eskolako abesbatzako ikasleak, elkarrekin batera ibiltzeko. Helduek
kantu zaharrak eta bertsoak irakatsi zizkieten
haurrei, eta haurrek gaur egungoak helduei. Ba
al da elkar aberasteko eta zabaltzeko modu hoberik?
Eguna sagardotegian bukatu genuen, bertsotan,
kantuan....Hurrengo urtera arte!!
Santa Ageda taldea
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laburrean
TXIKI TXEF IKASTAROA
Txiki Txef ikastaroa urtarrilaren 2an egin zen
Kuku Elkartean. 6-11 urte bitarteko 19 haur elkartu ziren bertan eta gailetak egiten ikasi zuten primerako giroan! Arrakasta ikusirik, orain
udaberrian ere antolatu dugu, apirilaren 27an
Ateaga elkartean. Oraingo honetan fruta izan da
protagonista!

UDAL MAPA
Udalak herriko mapa berriak atera zituen gabonetan. Etxez etxe buzoneatuta daude, baina norbaitek orain lortu nahi izanez gero, udaletxeko
bulego orokorretan eskatu.

ZUBIAREN KONPONKETA
Errotaldea auzotik Elbarren bailarara doan bideko zubiaren berritze lanak amaitu dira dagoeneko. Obra honetarako 45.000€ko diru-laguntza
jaso da.
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laburrean

MUS TXAPELKETA
Gabonetan, lehen aldiz, Mus Txapelketa berezia
antolatu zen frontoian, abenduaren 29an, hain
zuzen ere. 135 bikotek hartu zuten parte (horietatik 11 partaide emakumeak ziren), gehienak
Euskal Herrikoak, baina batzuk baita Kantabria
eta Zaragozatik etorrita ere. Finalista gehienak
anoetarrak izan ziren. Frontoia leporaino zegoen,
eta giro bikainean jokatu zituzten partidak.

LOATZOKO BULEGO BERRIA
Loatzo Musika Eskolak orain arte Zizurkilen zuen
bulego nagusia utzi eta hemendik aurrera Solkorre kalean dagoen udal lokalean izango du bulego berria. Obrak Aste Santu ondoren amaituta
espero da. Obraren gastu erdia Udalak ordainduko du eta veste erdia Loatzo Musika Eskolak.

ESTALPEAREN INGURUKO
PROZESU PARTE
HARTZAILEA
Anoetako erdigunean balizko estalpearen beharraz, horren erabileraz, ezaugarriez eta kokapenaz herritarrekin batera hausnartzea eta erabakia hartzea izanda prozesuaren helburu nagusia.
Irudian ikus daiteke azkenean erabaki den proposamena.

HIZKI-MARRAZKI MARTXAN!
Beste behin ere, Hizki-Marrazki ipuin marraztuen
lehiaketa martxan jarri dugu, aurten berrikuntza
batzuekin: batetik, sariak kategoriaka izan
beharrean mailaka izango dira, eta maila
bakoitzean bi sari emango dira. Bestetik, aurten
DBHko ikasleentzako motibazio saioak antolatu
ditugu Galtzagorri Elkarteko Intza Alkainekin.
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ETXEBIZITZEN INGURUKO
PROZESU PARTE
HARTZAILEA
Martxoaren 12an liburutegian eta apirilaren
16an gaztetxean egin zen Anoetako etxebizitzen
inguruko prozesu parte-hartzailearen aurkezpena. Prozesu honen helburua Anoetako herriak
etxebizitzaren inguruan duen egoera aztertzea
da. Lanaren azken helburua herritarrak herrian
bertan bizitzen jarraitzeko aukerak bideratzea
eta erraztea delarik. Horretarako, etxe hutsen
egoera aztertu eta hauek Anoetako herritarren
eskura jartzeko dauden moduak eta aukerak aztertuko dira.

ANOETAKO EMAKUMEOK
KONTU KONTARI
Martxoaren 28an Anoetako emakumeok kontu kontari saioa egin zen liburutegian. Hainbat
jatorritako emakume anoetarrak elkartu ziren
hainbat gairi buruz beren iritziak partekatzeko:
seme-alabak, komunikazioa, hizkuntzak, feminismoa, moda-jantziak… Giro politean aritu ziren, eta primerako aukera izan zen herrian bizi diren kultura desberdinetako emakumeak gehiago
elkar ezagutzeko.

JOSKINTZA IKASTAROA
Joskintza ikastaroan aritzen dira Anoetako 12
emakume ostiralero 15:00-17:00 udaletxean. Hasieran 10 saioko ikastaroa izan behar bazen ere,
ikusirik partaideak gustura daudela eta jarraitu
nahi dutela, ekainaren 14ra arte luzatuko da.
Konponketa errazak nola egin ikasten ari dira:
baxuak hartu, petatxoak nola egin etab.
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inkesta

BERTAKOA BERTATIK
“Zer jan, hura izan” dio esaera zahar
batek. Baina, jaten dugunak pertsona
bezala garatzetik haratago, beste
hainbat gauza ere indartzen ditu
(ekonomia, paisaia, ekologia, kultura,
nortasuna…). Indar-gune horiek
guztiak azaleratzeko asmoz abiatu
genuen “Bertakoa Bertatik” kanpaina
duela urtebete. Herriko ekoizle eta
merkatariekin elkarlanean, bertako
produktuak bistaratu eta herritarren
kontsumo ohituretan eragin nahi
dugunez, herritarrengana jo dugu
euren kontsumo ohiturez galdezka.

1.

2.

3.

4.

Non egiten dituzu erosketak?
Herriko dendetan edo merkatal
zentruren batean?
ze irizpideren arabera aukeratzen
dituzu produktuak? (Garaikoa,
bertakoa, prezioa, ekoizpen
eredua...)
Ba al dakizu ze ekoizten den
Anoetako baserrietan? Eta non
eros ditzakezun?
Lehengo urtean Udalak “Bertakoa
Bertatik” kanpaina hasi zuen.
Halako ekimenek ze garrantzia
dutela uste duzu?

Ana Elosegi Artola,
46 urte, langabetua
1.- Bietan. Arraina eta fruta herrian erosteko
joera dut eta bestelakoak normalean merkatal zentruetan erosten ditut.
2.- Garaikoa eta bertakoa izateari ematen
diot garrantzia.
3.- Bai. Herriko dendetan eta baserrietan.
4.- Garrantzi handia dutela uste dut. Jendea
kontzentziatzeko ekimen ona iruditzen
zait erosketan egiteko garaian.
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Ignacio Caballero Garcia, 69 urte, jubilatua
1.- Normalean herrian, oso gutxitan joaten naiz merkatal zentruetara.
2.- Garaikoa eta bertakoa izateari ematen diot garrantzia.
3.- Bai. Normalean herriko denda batean erosten ditut Anoetako
baserrietako produktuak, beste batzutan Mendibil baserrira zuzenean joaten naiz.
4.- Kanpaina hauek onak dira jendea sentsibilizatzeko eta ohiturak
aldatzera bultzatzeko.

Naroa Urkola Agirreurreta, 27 urte, irakaslea
1- Herrian edo inguruko herrietako denda txikietan egiten ditut
erosketak. Baserri bateko alaba izanik etxeko baratzeko produktuak kontsumitzen ditut.
2- Prezioa ahaztu eta kalitateari begiratzen diot. Garaikoa bada eta
bertakoa hobe.
3- Bai, jakitun naiz inguruko baserrietan zer eskeintzen den. Herriko
dendetan eta baserrian bertan.
4- Garrantzi handia dutela uste dut. Osasungarria izateaz gain, herriaren eta baserriaren arteko loturak jarraitzen du.

Daniel Inda Garmendia, 36 urte, langabetua
1.- Bi tokietan egiten ditut erosketak, bai herriko dendetan eta baita
merkatal guneetan ere.
2.- Kalidadea-prezioari begiratzen diot gehienbat. Baina bertakoa
izatea ere gustatzen zait, nahiago dut bertakoak diren produktuak erostea kanpokoak baino
3.- Ez dakit.
4. Bai, horrelako ekimenak garrantzitsuak iruditzen zaizkit, batez
ere gaur egun elikadura oso alteratuta dagoelako, janari prozesatua etab. Eta elikadura naturalagoaren alde egitea primeran
iruditzen zait. Gainera, hemen oso lur emankorra daukagu.
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anoetako udal liburutegia
“Liburuak, lasaiago bizitzeko”
Liburutegian jaso ditugun azken liburuak irakurtzeko gogoz bazaudete eta zein diren jakin nahi
baduzue, jarraitu gure Pinterest sare soziala…
Haur eta gazteen sailean liburu berriak aurkituko
dituzue.
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/2018-haur-eta-gazte/

Liburutegiak Pinterest sare sozialerako prestatu
dituen arbeletan informazio gehiago jasotzen
da eta, argazki bakoitzean klik eginez gero, hark
katalogoko fitxara bideratuko zaituzte, hura 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/2019-helduen-liburuak/

EKINTzAK
Eta helduen sailean, liburu berri eta
interesgarriak daude.
Euskarazko liburu berriak:
o Amek ez dute / Katixa Agirre
o Ez erran deus / Jon Arretxe
o Oreina, fillma dVdan
Gaztelaniazkoak:
o Hacia la belleza / david Foenkinos
o El mercenario que coleccionaba obras de arte /
Wendy Guerra
o El silencio de Clara Lindon / Elene Lizarralde

Apirila liburuen hilabetea dela esan genezake, apirilaren
2an, Haur eta Gazte
Liburuen Eguna delako eta, apirilaren
2 3 a n , L i b u r u a re n
Nazioarteko Eguna
ospatzen delako. Bi
egun berezi hauen
inguruan zerbait ikusgarria antolatzeko asmotan, ipuin-kontaketa egin zen apirilaren 3an,
Ana Apikaren laguntzarekin, 5-7 urteko haurrei
zuzenduta.
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2018. urtean, gure
liburutegia honelakoa
izan da zenbakiei
dagokienez:

4

Apirilaren 12tik aurrera
Gara egunkaria ere jasotzen
ari gara liburutegian egunero,
asteburukoa barne.

Lasarbe kalea 1,
20270 Anoeta
liburutegi@anoeta.eus
& 943 543 897
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Energiaren superheroiak
aurkitu ditugu herrian
“Kaixo! Izpi naiz, energiaren superheroia.
Mundu garbaiago bat nahi dut, eta zure
laguntza behar dut…”

Horrela aurkeztu zuen bere burua
Tolosaldera hurbildu zen superheroi
gaztea, Piztu Tolosaldea eta Tolosaldea Garatzen elkarteen laguntzarekin. Energia aurreztearen garrantziaz
ohartarazteko ekimena antolatu
zuten LH1 eta LH2 mailako ikasleei
zuzenduta. Energiaren Superheroia
izateko gida banatu zitzaien, zazpi
egunetan zehar eguneroko erronkei
aurre eginez, mundu garbiago baten
alde apustu egiteko. Erronkak gainditu, liburuxka bete eta liburutegian
aurkeztu behar zuten. Guzti honen
saria superheroi kapa eta antifaza.
Herrian dagoeneko 20 superheroi
gazte aurkitu ditu Izpik. Ikusezinek,
Hegalariak, Kopitok, Argik… eta besteek ez dute ahaztuko energia aurreztea denon ardura dela!
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