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13. zenbakia

ELKARrEKIN BILA 2015 abian
Orain urtebete, gutxi gorabehera, abisatu genizuen
nola abian jarri genuen ELKARrEKIN BILA proiektu soziala. Aurtengo Proiektua ere martxan da, 2015ekoa.
Orduan esan bezala, bederatzi talde igaro ziren
Arantzazutik eta bakoitzak hiru egun eman zituen
Arantzazun, bertako eta inguruko edertasunez gozatuz, doan eta boluntarioen lan eskerezinez babestuak.
Esperientzia oso baikorra izan zen eta ahogozo bikaina
utzi zigun. Aurten ere errepikatzea pentsatu dugu.
Dagoeneko abian da Proiektu soziala. Joan zen urtean bederatzi talde izan baziren, aurten hamar. Buletin hau bidaltzen dugunerako hiru talde izanak dira:
Lagun Artean eta Gizakia (Bilbokoak biak) eta Argibide
(Arabakoa). Maiatzean beste hiru etorriko dira: Inclusión Bergara, Hurkoa eta Atzegi (Gipuzkoakoak hirurak). Ekainean etorriko da beste bat: AEMAR (Ara.bakoa) Eta beste hiru udazkenean iritsiko dira: Bizitza
Berria (Gasteizkoa), Presoak (Talde desberdinetako

kidez osatua) eta Bizitegi (Bilbokoa). Guztira, esan bezala, hamar talde.
Arantzazuko Kontseilu Pastoralak eratu eta antolatutako Proiektu honen eskaintzak joan zen urtekoak
berak dira. Horretan ez dago berrikuntzarik. Eta boluntarioen lanak ere ez du berrikuntza handirik. Benetan
eskertzeko lana egiten ari dira boluntarioak: talde bakoitzaren ekintza guztiak antolatzen dituena; Arantzazura etortzen direnean, talde bakoitzaren ardura hartzen duena; berari laguntzen diotenak; laguntza ekonomikoa eman diguten guztiak, bai Garizumako kanpainan eman zutenak, bai banku bidez eman dutenak.
Baita, Eusko Jaurlaritzaren laguntza estimatzekoa ere.
Espero dugu aurtengo esperientzia hau ere positiboa gertatuko dela. Zalantzarik ez, Proiektu honek
talde horiei laguntzeaz gain, Arantzazu bera aberasten
du. Azken batean, pobreekiko harremanak gu ere
«ebanjelizatu» egiten gaitu. Horrela da!

Arantzazuko berriak
Álvarez de Eulateren Sasia Sutan erakusketa
Donostiako Santa Maria Basilikak Xavier Álvarez de Eulate margolariaren Sasia sutan saileko hogeita bat obra
hartu ditu, otsailaren 18tik apirilaren 5era: hamaika
artelan handi eta hamar oholtxo (serie horrek berrogei
obra ditu ia). Arantzazuko Adiskideak elkarteak Arantzazu Gaur Fundazioarekin batera antolatutako ekintza, jendearen aldetik harrera ederra izan duena,
azken urteetan Arantzazuko beirateen egile Álvarez
de Eulateren artea publikoari gerturatzeko asmoz
abian jarritako besteei ekintzei lotu behar zaie.
Edorta Kortadi erakusketako komisarioak Agerraldirako espazioa, margolariaren motibo esanguratsuenetarikoa, antzeman du ikusgai jarritako sasietan:
“Sutan diren sasi-adarrak oinarri izanik, sugarrak bihurrituz, hamaika joko plastiko egin zituen. Seriea osatzen duten obra batzuren ikonografia naturalistagoa
da. Beste batzuetan, berriz, sasiak kolore hutsa dira,
duten izaera argitsuarekin, ia abstraktuak. Desberdinak dira, egiaz, elkarren artean, baina koadro guztiek
irudikatzen dute, suaren baitako hutsean, leku mistikoa, agerraldirako espazioa”. Izango al da Agerraldirako espazioa seriea hurrengo garizuma-garaian
Donostiako Santa Mariako Basilikan egiteko erakusketako protagonista?

Mendi-irteerak
Arantzazuko Parketxeko 2015eko mendi-irteeren programak, Arantzazuko Adiskideak elkartearen laguntza
duenak, lehen ibilaldia pasa den apirilaren 12an egin
zuen. Denboraldi berriari ongi-etorria emateko Uraren
bidea hautatu zen. Aurreko ekitaldietan bezalaxe, apirila eta urria bitartean egingo diren sei irteera tematiko prestatu dira. Ibilaldiak mendian ibiltzeko grina
duten mendizale guztiei zuzenduak daude, eta, oro
har, igande-goizean egiteko prestatu dira. Mendi-irteeretan parte hartu nahi dutenek izena eman behar
dute 943-782894 telefono-zenbakira deituz edo arantzazu@gipuzkoamendizmendi.net helbide elektronikora idatziz.
Datozen hilabeteetarako antolatutako ibilbideak
honakoak dira. Maiatzaren 17an Belar-Biozkornia
izango da ibilbidea, eta Ama Birjinaren “aulkia” bisitatuko da. Ekainaren 14an Arantzazutik Oltzara artzainen bidea egingo da. Uztailaren 4an Aloña ilunabarrean ikusi ahal izango dute mendizaleek Arantzazutik
Aloñarako bidea egin ostean. Irailaren 13an UrtiagainBiozkornia bidea egingo da Kataberako meategiei
buruz ikasteko. Eta azken ibilaldia urriaren 18an
izango da Zurkutzetik Malkorrara medien ertzak aztertzeko.
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Arantzazuko berriak
Fabulous Basterretxea! lantegia maiatzaren 9an
Arantzazu Gaur Fundazioak, Arantzazuko Adiskideak
elkartearen laguntzaz, apirilaren 11n Fabulous Basterretxea! 6 eta 11 urte bitarteko haurrei eskainitako lantegiaren lehen saioa egin zuen. Maushaus arkitektura-estudioak eskainitako lantegiaren xedea Basilikako
Kriptako muralen egile Nestor Basterretxearen lan plastikoa ezagutaraztea da. Horretarako haurrek pintura
murala, collage-a eta eskultura bezalako teknikak baliatzen dituzte. Lantegi honen Hurrengo saioa maiatzaren 30ean, larunbata, izango da. Izen-ematea arantzazugaur@arantzazu.org helbidera idatziz edo 943
716 575 nahiz 639 051 931 telefono-zenbakietara deituz egin behar da. Parte-hartzaile bakoitzak 3 euro ordaindu beharko ditu.
Izadiaz-Gizakiaz erakusketa Gandiaga Topagunean
Arantzazuko Gandiaga Topagunea kultur zentroak
Gema Arrugaetaren Izadiaz-Gizakiaz argazki-erakusketa hartuko du apirilaren 12tik maiatzaren 3ra. Naturan, bidaietan eta landa-eremuan espezializatutako
argazkilariaren bilduma transhumantziak eta naturak
duten harremanaren gaineko formatu handiko hogeita bost argazkiz osatua dago. Erakusketa ikusgai da
ostiraletan, 16.30etik 19.30era, eta larunbatetan, igandeetan eta jaiegunetan, 11.00etatik 14.30era eta
16.30etik 19.30era. Sarrera doakoa da

Mantenimendu-taldearen lana
Ezin eskertuzkoa da, zinez, Arantzazura hilean behin
edo bitan lan desberdinetan aritzeko etortzen den taldearen laguntza. Taldearen hurrengo hitzordua, etorri
nahi duenarentzat deialdi irekia da, maiatzaren 16an,
larunbata, izango da, goizeko 9.30ean, Arantzazuko
Santutegia Hoteleko kafetegian. Zenbat eta gehiago
izan, orduan eta hobeto.
Arantzazuko Adiskideak elkarteko liburuxka berria
2014ko Batzar Orokorrean elkartera bazkide berriak
erakartzeko komunikazioa indartzea onartu zen. Erabaki horri jarraiki, elkarteko informazio-liburuxka berritu da, eta frantziskotar-sarearen barruan hura hobeto
zabaltzeko pausoak ematen ari dira. Bazkide zaretenok
ere difusio-lana egiteko aukera izan dezazuen, buletinarekin batera elkarteko liburuxkaren ale bat jaso
duzue. Bide batez, 2015eko Batzar Orokorra datorren
ekainaren 13an izango dela jakinarazi nahi dizuegu.
Arantzazu, Afrikarekiko topaleku 2015
Tau Fundazioak lanean dihardu urtero bezala Afrika
Arantzazura gerturatzeko. Gandiaga Topagunean ekainaren 6an leku izango duen Arantzazu, Afrikarekiko
topaleku 2015 jardunaldia prestatzen ari da egun hauetan. Gaia iazkoa izango da, eta programak ere ildo berari jarraituko dio: hitzaldia, zine-foruma, mahai-ingurua eta argazki-erakusketak Afrikan emakumeak
duen egoeraren inguruan.

Basilikak 60 urte beteko ditu aurten
Arantzazuko Basilikak aurten 60 urte beteko ditu. 60
urte 1955eko abuztuaren 30 zoriontsu eta dirdaitsu
hartatik.
Zalantzarik ez dugu egiten ospakizun eder bat merezi duela urteurren honek, ez nolabaiteko festa apartsu bat egiteko edo data jakin bat gogorarazteko
soilik, baizik Basilika eder honetan gertatzen den hainbeste topaketa sakon ospatu eta eskertzeko.
Arantzazuk gauza eta eskaintza asko dauzka ederrak. Natura bera, hasteko. Baina Arantzazu bereizten
duen gunea Basilika da. Basilika honetan pertsona
askok aurkitu baitu bere bizitzarako bakea eta aurrera
egiteko indarra. Ohituta gaude hona etorritakoan arte
bikaineko eraikin hau ikusten. Baina eraikin horren barruan gertatzen dena ez ikusi arren, egiazkoena eta
ederrena hori da. Horregatik uste dugu 60. urteurrena
ospatzekoa dela.

Bere garaian Oteitzaren apostulatzaren festa oroigarria egin genuen. Baita Lucio Muñoz-en erretaularena ere. Eta ez dugu ahaztu oraindik, gure Eulateri egin
geniona. Basterretearen Kripta berritu zenean, artista
hilberria gogoratu genuen.
Falta zaizkigunak Oiza eta Laorga arkitektuak dira.
Datorren irailean eta 60. urteurrena aprobetxatuz, bi
arkitektu hauen oroitzapena egingo dugu. Egun oso
bat dedikatuko diegu biei. Baita aldizkariaren Monografiko berezia ere. Dagoeneko ari gara hau guztia
martxan jarri eta prestatzen.
Arantzazuko Adiskideok ere ospatu behar zenukete
data hau, zuekin ere zerikusi zuzena baitu. Hala egingo
duzuela espero dugu.
Hurrena arte, besarkada.
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