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Auzo bizia da Antigua. Azpiegitura,
ostalaritza eta merkataritza sare propioa ez
ezik, elkarte mugimendu aberatsa ere badu,
antiguatarren egunerokoa lekuko // I-VIII
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–ARITZ SORZABAL

A
ntigua non bu-
katzen den ze-
hazteko garaian
zalantzak dau-
de. «Benta Berri-
ko farolan»
amaitzen dela

diote zaharrenek, baina badira
ere muga Ibaetan eta Igaran jar-
tzen duten asko ere. Auzoa non
hasten den esateko, ordea, ez
dago inolako eztabaidarik: tune-
laren bestaldean. Kontxa atzean
utzi, tunelaren iluntasunean
murgildu, eta bukaeran dago An-
tigua. Argia jarraitzearekin nahi-
koa da bertara iristeko.
Auzo gehienek izaera propioa

dute hirian; bada, Antiguak ere
badu berea. Herri bat dela esan
daiteke, elkarte, azpiegitura, osta-
laritza eta merkataritza sare abe-
ratsa baitu bertakoei zerbitzua
emateko. Aberatsa, eta indartsua,
antiguatarrak ez baitira gutxi. 
2013ko Donostiako Hiri Eko-

nomiaren Barometroaren arabe-
ra, 14.857 biztanle daude Anti-
guan, 7.977 emakume eta 6.880
gizon, hiriko biztanleriaren %8.
Hiriko biztanleriaren auzokako
banaketa ez da gehiegi aldatu az-
ken urteetan. Hiriaren erdialdea
eta hirirako sarbide nagusiak
dira dentsitate handiena dute-
nak; Amara, Erdialdea eta Al-
tzan donostiarren %38,2 bizi
dira. Bigarren mailan, 10.000 eta
20.000 biztanleko tartean, beste
ardatz handi bat dago, eta hor
ageri da Antigua; Gros, Intxau-
rrondo, Egia eta Aieterekin bate-
ra. Hori bai, Antiguak 118 biztan-
le galdu ditu urtebetean, bere
biztanleriaren %0,8. 
Horrekin batera, biztanleria za-

hartzen ari da pixkanaka-pixka-
naka auzoan: 2007an, 42 urte zi-
tuen batez beste antiguatar batek;
egun, 45 urte, Donostiako biztan-
leriaren batez besteko adinaren
pare (44,9). Dena den, hiria ere za-
hartzen joan da azken urteetan.
18 urtetik beherako 2.373 anti-

guatar daude; 18-29 arteko,
1.704; 30-44 arteko, 2.826; 45-64
arteko, 4.515; 65-84 arteko, 3.021;
eta 84 urtetik gorako, 418.
Antiguatarren artean, bada ko-

puru txiki bat atzerritik etorrita-

koa: 830 pertsona –449 emaku-
me eta 381 gizon, zehazki–, Ama-
ra, Erdialdea eta Gros auzoetako
datuetatik urrun. Hain justu, hiri-
ko datu orokorrei erreparatuta,
atzerritarren biztanleriaren %6,7
besterik ez dago Antiguan. 
Donostiako Hiri Ekonomiaren

Barometroa Estatutik kanpo eto-
rritako pertsonei buruz ari da
atzerritarrez hitz egiterakoan,
iraganeko «kanpotarren» kon-
tzeptutik aldenduta. Hain zuzen
ere, lehen langileen auzoa zen
Antigua, industria erabat desa-
gertu zen arte. Jendea lanera joa-
ten zen auzora, eta pixkanaka
jendea bizitzen hasi zen. Kanpo-
tarren joan-etorrien harira, bitxi-
kerietarako tartea ere badago.
Aizkorri kaleari auzo txinatarra
deitzen zioten aspaldi, Semina-
rio alde horretara kanpoko jen-
dea etorri baitzen. Ez ziren ijito-
ak, baina kanpatzen hasi ziren.

Sare propioa
Donostiaren erdialdeko auzoe-
tan daude saltokirik gehienak:
hiriko establezimenduen ia laur-

dena Erdialdean biltzen da
(%23,9), eta, ondoren, Grosen
(%12,6) eta Amaran (% 11,5). An-
tigua zenbaki horietatik urruti
dago (%7,4), baina badu bere
sare propioa, zerbitzu arloan ba-
tez ere. 

Orokorrean, 1.407 establezi-
mendu daude auzoan, eta ho-
riek 5.622 pertsonei enplegua
ematen diete, beti ere 2013ko da-
tuei erreparatuta. 
Zerbitzuak sektoreak 1.227

establezimendu ditu Antiguan,
eta 5.099 pertsonei ematen die
lan guztira. Eraikuntza arloak
144 establezimendu ditu, 436
langilerekin. Industriak, berriz,

28  establezimendu ditu, 72 lan-
gilerekin.
Nekazaritza eta abeltzaintzak

ere badute lekua auzoan: 8 ustia-
pen daude, 15 langilerekin.
Bestalde, txikizkako merkata-

ritza arloko 195 denda daude,
507 langilerekin. Ostalaritzak,
bere aldetik, 93 establezimendu
ditu, 628 langilerekin. Galera
izan dute bi arlo hauek, krisi ga-
raian beste sektoretan gertatu
bezala, baina auzoak bizia izaten
jarraitzen du.
Hain zuzen ere, langabeziari

dagokionez, Antigua eta inguru-
ko eremuan 1.243 langabe zeu-
den 2015eko urtarrilaren 1ean,
Lanbideren zerrendetan oinarri-
tutako Espainiako Enplegu Zer-
bitzu Publikoaren Lan Behato-
kiak emandako datuen arabera.
Datu hauek posta-kodea dute oi-
narri; horrenbestez, ez dute An-
tigua bakarrik kontutan hartzen,
Añorga, Igeldo eta Ibaeta ere.
Kopuru horren arabera, 678

emakume eta 565 gizon zeuden
langabe urtearen hasieran. Zer-
bitzuen sektorea da kolpatuena,

alde nabarmenarekin gainera;
952 langabe zenbatu zituzten ur-
tarrilean.

Kultura eta kirola
Antiguak kultur etxea eta kirol-
degia ere ditu; arrazoi gehiago
auzotik ez mugitzeko. Lugaritz
kultur etxearen espezialitatea
antzerkia da. Programazio oso
zabala eskaintzen du, eta progra-
mazioa garatzeko prestakuntza-
aretoa eta 240 ikus-entzuleren-
tzako edukiera duen espazio es-
zenikoa ditu. 1993an inauguratu
zuten, eta erreferente bilakatu
da hirian.
Benta Berriko udal kiroldegia

ere ez da atzean geratzen.
357.614 sarbide izan zituen
2013an, bi urte lehenago baino
40.000 gehiago. Bakarrik Anoe-
tako Paco Yoldi igerilekuak eta
Egiako Zuhaizti kiroldegiak di-
tuzte erabiltzaile gehiago. Kopu-
ruak gora egin duela kontutan
hartuta, aldagela gehiago egite-
ko lanak gauzatu zituen udalak,
joan den urte bukaeran.

asorzabal@hitza.eus

Auzo bat baino gehiago da Antigua. Elkarte, azpiegitura, ostalaritza eta merkataritza sare aberatsa
du, eta egunerokoa bertan igarotzen dute askok, Donostiaren erdialdeari begira egon beharrik gabe. 

Herri bat hiriaren barruan

Antigua auzoko etxebizitza multzo bat. LIDE FERREIRA
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Hiriko biztanleriaren
%8 bizi da Antiguan;
urtebetean 118
biztanle galdu ditu 
Amara, Erdialdea eta
Altzan %38,2 bizi da;
Antigua bigarren
talde batean dago



Matia kalea, Antigua auzoaren erdigunea. LIDE FERREIRA

Okindegi bat, udalak banatutako eranskailuekin. LIDE FERREIRA
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BIZTANLERIA
14.857.2013ko Donostiako Hiri
Ekonomiaren Barometroaren
arabera, 14.857 biztanle daude
Antiguan; 7.977 emakume eta
6.880 gizon. 
45 urte.Biztanleria zahartzen
ari da. 2007an, 42 urte zituen ba-
tez beste antiguatar batek; egun,
45 urte. 

ZERBITZUAK
195 denda.Txikizkako merkata-
ritza arloko 195 denda daude,
507 langilerekin. 
93 taberna eta ostatu.Ostalari-
tzak 93 establezimendu ditu au-
zoan, 628 langilerekin. . 

LANGABEZIA
1.243 langabe.Antigua eta ingu-
ruko eremuan 1.243 langabe zeu-
den 2015eko urtarrilaren 1ean,
Lanbideren zerrenden arabera.
Datu hauek posta-kodea dute
ardatz; horrenbestez, ez dute
Antigua bakarrik kontutan har-
tzen, Añorga, Igeldo eta Ibaeta
ere.
678 emakume.Langabezian 678
emakume daude zehazki, eta
565 gizon.
952 langabe, Zerbitzuetan.
Zerbitzuen sektorea da kolpa-
tuena, alde nabarmenarekin, 952
langaberekin. 

EKIPAMENDUAK
Lugaritz kultur etxea.Errefe-
rente bilakatu da hirian Luga-
ritz. Kultur etxearen espezialita-
tea antzerkia da.
357.614 sarbide, kiroldegian.
Bakarrik Anoetako Paco Yoldi
igerilekuak eta Egiako Zuhaizti
kiroldegiak dituzte erabiltzaile
gehiago, kirol ekipamenduei da-
gokienez, Benta Berriko kirolde-
giarekin alderatuta. 2013. urtean,
357.614 sarbide izan zituen auzo-
ko kiroldegiak; bi urte lehenago
baino 40.000 gehiago, hain zu-
zen ere.

–A. SORZABAL

A
uzoaren industria ira-
ganera itzulita, Donos-
tiak turismorako izae-
ra izan aurretik, Anti-

gua lantegi garrantzitsuen
egoitza izan zen  XIX. mendea-
ren bigarren zatian eta XX. men-
dearen hasieran. 1864an, Liza-
rriturri eta Rezola enpresaren es-
kutik, La Providencia lantegia
eraiki zuten Benta Berrin. 
Xaboiak eta kandelak ekoiz-

ten zituen, eta Irun eta Madril
arteko errepide bazterrean erai-
ki zuten. 70.000 metro koadro
izatera iritsi zen, eta, bere azpie-
gituren artean, kilometro bate-
ko errail bat zuen trenbide sare-
arekin lotura egiteko. 1877an, 21
langilek egiten zuten bertan
lan, Industria arkitektura Gi-

puzkoan liburuaren arabera.
1920ko hamarkadan, egunero
70 tona kandela eta 40 tona xa-
boi ekoizten zituen.

Etxebizitzak langileentzat
La Providencia ondoan, lantegi
beraren bulegoen eraikina balia-
tuta, beste enpresa bat sortu zu-
ten Benta Berrin: Suchard. Txo-
kolate lantegiaren eraikuntzari
1909an ekin zioten, eta 1924an
lantegia handitu zuten. Hemen
ere langileentzako etxebizitzak
eraiki zituzten.
Brunet botilen lantegia, ispi-

luak ekoizten zituen La Moder-
na eta El Leon garagardo lante-
gia, beste adibide batzuk aipa-
tzeagatik, Antiguaren industria
iraganaren lekuko ere izan zi-
ren.

Antiguak industria iragan oparoa du, 
XX. mendera atzera eginez gero. 
La Providencia, Suchard, Brunet, La Moderna 
eta El Leon lantegi ohiak dira horren lekuko.

Xaboia, ispiluak,
txokolatea eta
garagardoa

Hamarretik zazpik
euskaraz aritzeko
gaitasuna dute 

Auzo euskalduna da Antigua,
Donostiako Euskararen Plan
Orokorra (2011-2015) txostena-
ren memorian jasotako datuen
arabera. Zenbakiak Euskal Es-
tatistika Erakundeak (Eustat)
egindako azterketan oinarritu-
ta daude, eta 2011koak dira. 
Hain zuzen ere, Antiguan

6.842 euskaldun daude (%47,5);
3.891 ia euskaldun (%27); eta
3.676 erdaldun (%25,5). Horren-
bestez, euskaldunak eta ia eus-
kaldunak kontutan hartuta, an-

tiguatarren %74,5ek dute eus-
karaz hitz egiteko gaitasuna;
hamar auzotarretatik zazpik.
Auzotarrek, gainera, sentsi-

bilitate berezia dute euskara-
rekiko, eta Auzoak eta Herriak
Donostia Indartzen prozesu
parte hartzailean merkatari-
tzan eragiteko eskatu zioten
udalari. Bada, Udaleko Euska-
ra Zerbitzuak bere hartu zuen
eskaera, eta otsailaz geroztik
Merkataritzan eta ostalari-
tzan ere euskarazkanpaina
lantzen ari da Antiguan. 
Auzoko 300 bat establezimen-

du bisitatzea du aurreikusita
udalak, martxoa bukaera arte.
Bisitetan kanpainaren informa-

zioa ematen ari da, eta baldin-
tzak betetzen dituzten estable-
zimenduei egitasmora atxikitze-
ko gonpidapena egin zaie.
Bezeroei arreta eskaintzen

ari diren langileen erdiek edo
gehiagok euskaraz ondo hitz
egiteko gaitasuna duten esta-
blezimenduek parte har deza-
kete egitasmoan. Baldintza
bete eta egitasmoan parte har-
tzeko interesa dutenek erans-
kailua jarriko dute, kalera begi-
ra, atean edo erakusleihoan,
bezeroek bertan euskaraz egin
dezaketela jakin dezaten. Era
berean, lehen hitza euskaraz
egiteko konpromisoa hartuko
dute. Suchard. KUTXATEKA

La Providencia, XIX. mendeko irudi batean. IRUTXULOKO HITZA



–ESTITXU ZABALA
Jaietarako tartea ere hartzen
dute, noski, antiguatarrek. Os-
pakizun bat baino gehiago egi-
ten dituzte auzoan urtean barre-
na; kaldereroak, Inauteriak...
baina bi dira indar gehien dute-
nak, San Sebastian jaiak eta San
Joan jaiak. Lehenak betidanik
ospatzen dituzten auzoan, biga-
rrenak, berriz, Antiguotarra
Dantza Taldeak antolatzen ditu,
duela 30 urte baino gehiagotik,
eta horiexek dituzte auzoko jai
nagusitzat, dantza taldeko Idu-
rre Zugazagastiren hitzetan
(Antigua, 1988). 
Zehatzago esanda, Antiguota-

rrak Elkarteak du auzoan ekai-
nean egiten dituzten San Joan
jaiak antolatzearen ardura. El-
kartearen barnean, hala, dantza
taldea da bereziki jaien pisu na-
gusia daramana: «Data zehatzik
ez dakigu, baina dantza taldea
sortu zenetik jaiak antolatzen di-
tugu. Hasieran, aste kultural
moduan sortu zen, eta urteen
poderioz formaz aldatzen joan
da. Oinarria dantza eta euskal
kultura dira eta horren inguruan
antolatzen ditugu jaiak» , azaldu
du Zugazagastik. Azken batean,
gaur egun, San Joanak auzoko
jaitzat dituztela dio Zugazagas-
tik: «Antiguan Sansebastianak
ere badaude, baina hirian gehia-
go zabaldutako jaiak dira. Sanjo-
anak bai dira benetan auzotarrei
zuzendutako jaiak, haurrentza-
ko jarduera dezenterekin». 
Gainera, azken urteetan auzo-

ko hainbat eragilerekin lanean
aritu direla nabarmendu du Zu-
gazagastik: «Azken urteetako
kontua ere bada auzoko gainon-
tzeko eragileekin lantzea. Iaz,
esaterako, Antiguotarrak elkarte-
aren bidez, bertako produktue-
kin egin genuen Dantza eguneko
bazkaria». Aurtengo jaiek, gaine-
ra, badituzte data zehatzak: Ekai-
naren 13ko asteburua, eta 18tik
San Joan bezpera arte.
Helburu nagusi bat dute San

Joan jaiek Zugazagastiren hitze-
tan: «Bertako kulturagatik apus-
tua egiten dugu, euskal balioak
bultzatuz». Badituzte urtero hu-
tsik egiten ez duten hainbat kon-
tu: pailazoen emanaldia; bosnako
futbol txapelketa (gazteei zuzen-
dua hamar bat urtez, eta azken bi
urteetan haurrena ere egiten
dute); Ez dok hamahiru jaialdia,
batetik presoen aldeko afaria, eta
bestetik, play back lehiaketa; eta
Dantza Eguna, kalejira eta frontoi-
ko emanaldiarekin. 
Dantza Egunean, maila bakoi-

tzeko dantzariek pare bat dantza
eskaintzen dituzte. «Dantza tal-
deak urtebeteko ikastaroa es-

kaintzen du, eta bukaeran izaten
da urteko emanadi garrantzi-
tsua. Saiatzen gara urtero berri-
kuntzaren bat sartzen edo aspal-
dian dantzatu ez den saioaren
bat berreskuratzen», gehitu du
Zugazagastik. Haurretan, 5 eta
18 urte arteko gaztetxoak dituz-
te, eta helduetan beste bi talde
dituzte. Lugaritz kultur etxeak
frontoiaren ondoan duen eraiki-
nean entseatzen dute dantza-
riek urtean zehar, Merkatu erai-
kina izenekoan. 

Bestela izan ezin zuen mo-
duan, San Joan sua pizten dute
Gaskonia plazan, eta bertan
dantza eginez ematen diete bu-
kaera jaiei.

Urtarrilekoak, betikoak
Oso maiteak ditu Antiguako le-
hengo eta oraingo jaiak Natxo Fe-
rro auzotarrak (Antigua, 1963),
eta Eneko Larekirekin batera
maiz zabaltzen ditu Antiguako
kontu zaharrak Facebook bidez.
«Lehen San Sebastian egunean
danborrada bakar bat zegoen An-
tiguan, Los Luises, eta gazte
gehienak han biltzen ginen.
Olentzeroa eta Santa Agedako
koroa ere atera zuten», gogoratu
du. Sansebastianak txarangaz be-
terik oroitzen ditu Ferrok:«Hiru
lagun arduratzen ziren txarange-
taz, Miguel Capa, Tarugo Migue-
liz eta Cirilo Bayon. Haur guztiak
txarangen atzetik ibiltzen ginen
eta tarteka buruhandiak eta txo-
kolate janak egoten ziren». 
Ferroren ustez, lehen bezala

orain ere antiguatarrek parte har-
tzen dute jaietan: «Orain danbo-
rrada asko daude, eta 1983tik
emakumeak parte hartzen hasi
ziren gazte danborradan eta ga-
rrantzitsua izan zen». Horrela,
Antiguako jaiak defendatu ditu
Ferrok: «Antiguatar askok beti
esaten dugu, sansebastianetan ez
dugu tunelaren beste alde joate-
ko beharrik. Antiguan dagoena-
rekin asetzen gara».

ezabala@hitza.eus

Sansebastianak eta
sanjoanak dira auzoko
ospakizun nagusiak
Urtarrilean eta ekainean jaietan murgiltzen dira Antiguan.Hiriko jai nagusiaren baitan egiten dituzte lehenak, eta
suaren bueltan biltzen dira ondoren, dantza taldearen eskutik

Antiguako 2013ko San Joan jaiak; dantza taldeko haurrek frontoian egindako emanaldia. NAGORE KOCH

«Sanjoanak bai 
dira benetan
auzotarrei
zuzendutako jaiak»
Idurre Zugazagasti
Dantza taldeko kidea

«Sansebastianetan 
ez dugu tunelaren
beste aldera 
joateko beharrik»
Natxo Ferro
Antiguatarra

‘‘
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–ESTITXU ZABALA

H
utsa zegoenari bi-
zia eman diote An-
tiguan; eta Villa
Alegria zena Txan-
txarreka da gaur

egun. Izan ere, Villa Alegria Gaz-
te Asanbladari lagapen moduan
eman zion etxea kudeatzeko bai-
mena udalak, 2013ko irailean,
Txantxarrekaren bidea abiatuz.
«Gazte Asanbladan ibiltzen gi-
nenen artean hasi ginen, baina
nahi genuena zen auzoko eragile
eta gazte desberdinentzat izatea
etxea, eta erabilera ematea», go-
goratu du Karmele Peñak (Anti-
gua, 1987). Horretarako lan egin
dute orain arte, eta pixkanaka
auzora iristen ari dira. 
Antiguako gazteek, udal tekni-

kariek eta Elhuyarreko aholkula-
ri batek osatutako talde motore-
ak prozesuaren oinarriak finkatu
zituen. Ondoren, deia zabaldu
eta talde zabala hilabetean behin
hasi zen biltzen. Guztira, lau bile-
ra egin zituzten Villa Alegrian
bertan, eta 20-50 gazte inguru el-
kartu ziren. Hala, proiektua osa-
tu zuten, bertan garatuko zituz-
ten jarduera, balio, proposamen
eta antolakuntzarekin. Ondoren,
auzolanari ekin zioten, etxea txu-
kuntzeko eta gunea partaideena
beraiena sentitzeko. «Lortu ge-
nuen auzotar berriak inplikatzea
eta 60 lagun ere bildu izan gara
gaztetxearen inguruko erabakiak
hartuz», gehitu du Peñak.
Aurretik bazen Xolot izeneko

gaztetxea Antiguan, duela 30
urte inguru, bertako kide batzuk
Txantxarrekan izan ziren hitzal-
di bat ematen. «Luberri ikastola
dagoen inguruan zegoen. Bada-
kigu bere garaian okupatu zutela
hainbat gaztek eta batez ere kul-
tur jarduerak antolatu zituztela.
Ezagutzen ditugu batzuk, auzo-
koak dira eta oso oroitzapen ona
dute garai hartaz». 
Zine forumak, musika ema-

naldiak, euskal dantza ikastaroa,
argazkilaritza digital ikastaroa...
azken batean, aisialdi proposa-
men alternatiboa ematea izan da

Txantxarrekaren helburua,  eta
orain arte lortu duela uste du Pe-
ñak: «Balantzea oso baikorra da,
gauza asko egin ditugu, gazte be-
rri askoren parte hartzea izan
dugu, baina aurrera begira
oraindik jende gehiago gertura-
tzea nahi dugu. Txantxarreka
irekitzeak indar handia ekarri
zuen, jendea asko nahastea lortu
genuen, baina gerora behera
egin zuen partaidetzak eta hor
mantendu da». Zehazki, lau lan-
talde dituzte: Komunikazioa, fi-
nantziazioa, mantenua eta anto-
lakuntza, eta guztia gutxi ba-
tzuek mugitzen dute.

Gehiagorengana iritsi nahi
Auzoko eragile askok erabiltzen
dute Txantxarreka: Antiguoko
Jai Batzordea, Talde Feminista,
Auskalo Aisialdi Taldea, Antiguo-
ko Gazteak, Zero Zabor, Ernai,
GKK, Luberriko ikasle abertzale-
ak eta Antiguako Filibusteroak
Kofradia, besteak beste. «Hemen
gaudenen artean gehiago ezagu-
tzen gara eta harremana estutu
egin da, baina eragile gehiagok
parte hartzea nahiko genuke.
Kanpoko beste eragile batek eska-
tzen badigu espazioa, eta gure
proiektuaren mugen baitan le-
kua badu, uzten diogu. Ez da bal-
dintza bat eragile gazte edo talde
bat izatea. Hori bai, egunerokota-
sunean erabiltzen duen talde bat
bada, gutxieneko batzuk bete be-
har ditu; bilera zabaletan ordez-
kariren bat izatea, garbiketa txan-
detan parte hartzea...». 
Auzolanak ere antolatu izan di-

tuzte, lana baitago: «Antolatzeko
eta txukuntzeko beharra dugu.
Espazio bakoitzari forma gehiago
eman nahi diogu. Hausnarketa
bat egin behar dugu, helburuak
jarriak dauden arren, plana ze-
haztu behar da».
Bilera zabalak ostiraletan egi-

ten dituzte, hilean behin, eta inte-
resa duenak parte har dezake. In-
formazio gehiagorako txantxa-
rrekagaztetxea@gmail.com
posta elektronikora idatz daiteke.

ezabala@hitza.eus

Txantxarreka Gaztegunearen ibilera 2013ko
irailean abiatu zuten; udalak hutsik zuen 
Villa Alegria etxeari bizia eman diote 
auzoko hainbat norbanakok eta eragilek, 
eta euren arteko harremana estutu dute.

Antiguatarrei
irekitako gunea 

–E. ZABALA
Nola hasi zen Villa Alegria au-
zotarrei kudeatzeko uzteko
prozesua?
Auzoak eta Herriak Donostia In-
dartzen programa abian jarri ge-
nuen, eta auzo guztietatik erron-
da bat egin genuen herritar eta
eragileen beharren berri jakite-
ko. Antiguan aipatu zizkiguten
beharren artean, kolektibo han-
di batek adierazi zigun gazteen-
tzako espaziorik ez zegoela, eta
beharrezkoa ikusten zutela au-
togestiorako eta auzoa indartze-
ko. Aztertzen hasi ginen eta ikusi
genuen Villa Alegria hutsik ze-
goela, nahiko zokoratua, bere
garaian haur eskola izandakoa.
Ikusi genuen aukera paregabea
zela 18 urtetik gorakoentzako es-
pazio bat ahalbidetzeko. Zorte-
koak izan dira Antiguan, beste
auzo batzuetan ere eskaera bera
egon delako eta momentuz ez
dugu baliabiderik lortu. 
Espazioaren lagapena egiteko
prozesu luze bat jarraitu zenu-
ten, ezta?
Argi genuen espazio ireki bat
nahi genuela, gazte guztien beha-
rrei erantzuteko. Horretarako, es-
kaera egin zuten gazteekin harre-

manetan jarri ginen eta udaletik
prozesu ireki baterako proposa-
mena egin genien. Horretarako,
Elhuyar fundazioaren bitartez
prozesua diseinatu genuen eta
Antiguako 18 urtetik gorako gazte
guztiak gonbidatu genituen par-
te hartzera, eskutitz baten bidez.
Orduan, etxearen etorkizuna
eraiki genuen gazteen aldetik eta
udalaren aldetik. Euren bilerak
egin zituzten, eta ondoren, talde
egonkorraren bidez, izan zituz-
ten ideien berri eman ziguten, eta
proiektua sortu genuen. Tartean
zailtasunak egon dira, eta nabar-
menena gazteen eta erakundeen
artean dagoen distantzia eta kon-
fiantza eza da. Nire ustez oso abe-
rasgarria izan da, lehen aldiz egin
delako gazteen eta udalaren arte-
ko elkarlan bat. Baloreen lanketa
zaila izan bada ere, aurrerapauso
handiak eman ditugu.  
Lan handia egin dute herrita-
rrek, ezta?
Talde iraunkorrean badakit izan
dituztela euren gorabeherak eta
egin duten lana eta ardura balo-
ratu beharra dago. Tailer asko
egin dituzte eta eragile askoren
beharrei erantzun diete; dantza
taldetik hasita Auskalo aisialdi

taldera. Hiriko eragileei ireki
zaie, Piratekin ere sekulako el-
karlana egin dute... txalotzekoa
da. Tailerretan ere aniztasun
handia landu dute, nazioarteko-
tasuna, heziketa formak, femi-
nismoa... gizarteek eskatzen di-
tuzten lanketa horiek. 
Auzoan erreferentziazko gune
bat bihurtu dela esango zenu-
ke?
Bai, erreferentziazko gune
bihurtu da auzoan, baita hiri
mailan ere. Donostiako eragileei
eta plataformei aukera eman
zaielako, hitzaldiak emateko,
esaterako. Antiguako espazio
bat da, baina publiko zabalari
irekia dago edozein gai lantzeko. 
Erronkaren bat duzue aurrera
begira?
Oraindik ere harreman estuagoa
lortu nahiko nuke. Txantxarreka
ez bihurtzea udalaren gune bat,
baina bai konfiantza horretan
koordinazioan gehiago sakon-
tzea. Udalak berak ere legitimi-
zatzea espazio hori eta baliabide,
babes eta behar gehiagori eran-
tzuten joatea. Jarraipen bilerak
egiten ditugu, baina normalean
zuzentzeko zerbait zegoenean
izan da. 

«Erreferentziazko gune
bat bihurtu da auzoan,
baita hiri mailan ere»
NAIARA SAMPEDROGAZTERIA ZINEGOTZIA

Naiara Sampedro pozik dago antiguatarrak Gaztegunea nola
kudeatzen ari diren ikusita; udala eta gazteak lankidetzan
aritutako lehen aldia da, eta «aberasgarria» izan dela dio.

Naiara Sampedro, Txantxarreka kudeatzen duten gazteetako batzuekin. NAGORE KOCH
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–ESTITXU ZABALA

A
ntiguako Talde
Feminista 2013.
urtearen bukae-
ran abiatu zen.
Lehen urtean,
taldekideak in-

formatzeari eman zioten garran-
tzia gehien, eta ondoren, auzoari
eta kanpora begira hasi dira la-
nean. Gaur egun, hamar lagun
inguru dabiltza taldean aktiboki,
eta horietako hirurekin bildu da
IRUTXULOKO HITZA: Nahia Fer-
nandez (Antigua, 1991), Amaia
Chueca (Antigua, 1995) eta Mo-
nika Aizpitarte (Antigua, 1995).
Formakuntzan aritu ziren hasie-
ran buru-belarri, eta mundua eu-
ren betaurreko moreekin begira-
tzen dutela diote. 
Mugimenduaren asmoen berri

eman dute kideek, Txantxarre-
kan bertan, hori baitute euren el-
kargunea. «Ez zegoen talde femi-
nistarik auzoan, aurretik beste
talderen batek landu du kontua,
baina ez esklusiboki, eta beharra
ikusi genuen», dio Fernandezek.
«Orain oihartzuna lortzen ari gara
eta nabari da auzotarrengan. Au-
rrera jarraitzeko esaten digute,

zoriondu egiten gaituzte eginda-
ko jarduerengatik, parte hartzen
dute, proposamenak egiten diz-
kigute beste talde batekin elkarle-
nean... eta horrelako kontuak»,
gehitu du Aizpitartek. 
Pixkanaka aritu dira lanean

orain arte. «Hasieran jende des-
berdin asko elkartu ginen, eta de-
nak ideia batera iritsi arte denbo-
ra behar izan genuen», dio Chue-
cak. «Taldearen izaera erabaki
genuen, eta pixkanaka forma
eman diogu», gehitu du Fernan-
dezek. Horren ondorioz, lehen
urtean taldea auzoan ez zen oso
ezaguna egin, kideen esanetan.
Abortoaren legearen kontua pil-
pilean zegoen taldea kanpora be-
gira lanean hasi zenean, beraz,
auzoan horren berri ematen saia-
tu ziren. «Duela gutxi antzerki fo-
rum bat egin zigun Ongizeko
kide batek; generoa, maskulini-
tate eredu berriak eta indarkeria
landu genituen berarekin, beste-
ak beste», azaldu du Fernande-
zek. «Dokumentalen bat ere jarri
izan dugu, eta ondoren, eztabai-
datu egin dugu», dio Aizpitartek.
Momentuz, egun jakinetan aritu
dira auzoari begira; azaroak 25,

martxoak 8 eta Antiguako jaien
harira. «Jarduera gehiago egin
nahi ditugu auzoan, mugimen-
duaren berri emateko, guztion
lana dela erakusteko», gehitu du
Aizpitartek. 

Taldearen aurkezpena egin
zutenean, arbel batean hainbat
ideia jarri zituzten, eurentzat fe-
minismoaren barnean garran-
tzia zuten gaiak aipatuz: Berdin-
tasun faltsua, auzoan eragina,
parekidetasuna, estereotipoak,
autodefentsa, lan baldintzak...

Ondoren, bideo bat osatu zuten,
taldearen aurkezpen gisa. «Ez
dira banaka jorratu landu beha-
rreko helburuak, gure ekintza
guztietan kontutan hartu beha-
rreko irizpideak baizik», dio Aiz-
pitartek. Azken batean, aipatu
zituzten gai horiek bakoitzari
desberdin eragiten diotela diote,
lanean, kirolean edo ibiltzen den
arloaren arabera. 
Taldekide guztiak emakumeak

dira, 16 eta 30 urte ingurukoak.
«Azkenean hasieratik asko aldatu
da taldea eta bakoitzak duen den-
boraren arabera aritzen gara.
Adin desberdinekoak elkartu gi-
nen hasieran eta euren erabakiz
taldea uztea erabaki zuten hel-
duagoak zirenek», azaldu du
Chuecak. «Orain gazteek bizitzen
duguna beraiek beste ikuspegi
batetik ikusten dute. Beraz, tal-
dea sortzen lagundu ziguten eta
gero utzi egin zuten», azaldu du
Aizpitartek. Hori bai, Antiguako
gazteez gain, Donostian bizi diren
beste leku batzuetako unibertsi-
tateko ikasleak ere badaude tal-
dean. «Mutilik ez da gerturatu,
lehen egun hura kenduta. Asko-
tan eztabaidatu dugu ea mutilak

behar genituen edo ez... mutilen
bat etortzen bada, ongietorria
izango da, noski! », dio Chuecak.
«Kanpora begira egiten ditugun
jardueretan neskak zein mutilek
parte hartzea nahi dugu, baina
uste dugu behar dugula espazio
propio bat emakumeentzako»,
argitu du Fernandezek. 
«Nik uste dut bakoitzak bere

kabuz ere sentsibilizazio lana
egiten duela. Zure bizitzako bes-
te alderdi askotan ikusten dituzu
hutsuneak eta arazoak, eta bes-
teekin elkarbanatzen dituzu.
Hori ere lorpen bat da. Besteei
ere gertatzen zaiela ikusten
duzu. Beraz, oso garrantzitsua
eta beharrezkoa da aurrera egite-
ko», argitu du Chuecak. «Talde-
ak gure artean indartzeko balio
digu, guk baditugu betaurreko
moreak eta denekin banatzeko
beharra dugu», dio Fernande-
zek. «Nik uste dut honek guztiak
azkenean bereziki bakoitzari
eragiten dioela. Gure ideiak za-
baltzean gu ere gure buruari
bueltak ematen ari gara. Lagu-
nak, auzokoak, etxekoak... pix-
kanaka guk ikusten ditugun ara-
zoak ikusten hasi dira beste ikus-
molde batetik», dio sendo
Aizpitartek. «Ikuspegi hau duda-
netik, lehen normaltzat jotzen
nituen kontuak zalantzan jar-
tzen hasi naiz. Eraikuntza sozia-
la zure generoan oinarritua da-
goela ikusten duzu azkenean»,
gehitu du Chuecak. 
Hala, denborak aurrera egin

ahala, taldea sendotu egin dela
eta egonkortasuna lortu duela
diote kideek. «Bilerak erosoago-
ak dira eta nabari da aurrera goa-
zela», dio Aizpitartek.
Taldeak finkatuta du astero-

ko hitzordua, astearteetan,
17:30ean, Txantxarrekan; eta
argi utzi dute lagun berriak ja-
sotzeko irekiak daudela.

Asteburuari begira
Martxoaren 8ari begira ere osatu
du egitaraua taldeak. Bertso saio
musikatu feminista egingo dute,
bihar, 20:30ean, eta Antiguota-
rrak elkartean afalduko dute. Az-
ken batean, auzotarrrengana iritsi
nahi dute era batera edo bestera:
«Bertso munduan berrikuntzak
egiten ari direnez, aukera ona iru-
ditu zaigu jendearengana iristeko,
eta beste modu batera gaiaren in-
guruko hausnarketa egiteko. Egu-
nerokotasunean planteatzen ez
diren kontuak, bertsoen bidez iris-
tea nahi dugu», dio Chuecak.
Alaia Martin eta Ane Labaka aritu-
ko dira bertsotan, Itxaso Piker ar-
duratuko da gaiak jartzeaz, eta
Koxka taldeak jarriko du musika. 

ezabala@hitza.eus

Emakumeen eskubideen alde borrokatzeko asmoz, Antiguako Talde Feminista sortu
dute hainbat auzotarrek; bizipenak elkarbanatu eta bizilagunengan eragin nahi dute. 

Betaurreko moreak jantzi dituzte

Nahia Fernandez, Amaia Chueca eta Monika Aizpitarte, talde feministako kideak. E. ZABALA

«Jarduera gehiago
egin nahi ditugu,
mugimenduaren 
berri emateko»
Monika Aizpitarte
Antiguako Talde Feminista

«Taldearen izaera
erabaki genuen, eta
pixkanaka forma
eman diogu»
Amaia Chueca
Antiguako Talde Feminista
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«Herri txiki 
batean bizitzea
bezalakoa da»

Oihana Garro

Jaiotzez Arrasatekoa naiz, eta
hemen bi urte daramatzat bizi-
tzen. Oso ondo dago, Donostian
bizi zara, baina, aldi berean, he-
rri txiki batean bizitzea bezala-
koa da. Erdialdera joan gabe au-
zoan egon zaitezke: hondartza
hortxe duzu, txikiarekin pasea-
tzeko aukera ere badugu, egural-
di onarekin parke asko daude...
Umearekin faltan botatzen du-
dana da, eguraldi txarra egiten
duenean, aterperik ez egotea.
Hiru urtetik gorakoentzat bada-
go, baina txikiagoentzako ez
dago aukerarik. 

‘‘

–LIDE FERREIRA

A
isialdirako gu-
neak, hondar-
tza metro gu-
txira, erosketak
egiteko kale
berezia... Anti-
guak baliabide

guztiak eskura dituela diote au-
zotarrek, eta ez lukete euren
txokoa «ezergatik aldatuko».
Halaxe onartu diote bost bizila-
gunek IRUTXULOKOHITZAri. Izan
ere, Antiguan bizitzea nolakoa
den eta egunerokoan zerbait
faltan duten galderei erantzun
diete. Edozein auzotan bezala
aldaketa batzuk egingo lituzke-
ten arren, Antiguak duen berez-
ko izaera gustuko dute: «Donos-
tian bizi zara, baina, aldi bere-
an, herri txiki batean bizitzea
bezalakoa da». 

lferreira@hitza.eus

Bost antiguatarrek euren auzoaren inguruan emandako iritziak bildu ditu IRUTXULOKOHITZAk; pozik
dira kaleko giroarekin eta zerbitzuekin, baita Antiguak aisialdirako eskaintzen dituen aukerekin ere.

Berezko izaera duen auzoa

Herritar batzuk, Ondarreta pasealekutik paseoan. L. FERREIRA

‘‘ «Igogailua eremu
altuenetaraino
iristea nahiko nuke»

Gorka Zabalza

Hemen oso ondo bizi naiz. Au-
zoa bera nahiko bizia da, Erdial-
dearen ondoan gaude eta dena
hurbil dugu. Heriz pasealekuan
dut etxea, goian, eta horregatik
igogailua eremu altuenetaraino
iristea nahiko nuke, hori ondo
egongo litzateke. TAO sistema
ere nahiko txarra da niretzat.
Goian bakarrik aparkatu deza-
ket, baina ez dut tokirik izaten;
Matia kalean bizi diren askok
nire eremuan uzten dute autoa
eta ni toki gabe gelditzen naiz.
Baina bueno, hori auzo guztie-
tan gertatzen da. 

‘‘ «Antigua nire
izateko erarekin
bat dator»

Jaione Zulaika

Auzo bat baino gehiago da. He-
rri kutsua du, eta bertakoak ere
herritar sentitzen dira. Ni Geta-
riakoa izanda, asko gustatzen
zait giroa, gusturago sentitzen
naiz hemen. Lehen Erdialdean
bizi nintzen, baina auzo bezala
oso hotza dela iruditzen zait.
Antigua hurbilagoa da, denda
txiki asko daude erosketak egi-
teko eta egiten diren jarduera
guztiak antiguatarrek beraiek
sortzen dituzte. Auzoek izaera-
rekin dute zerikusia, eta Anti-
gua nire izateko erarekin bat da-
tor.

‘‘«Matia kaleak
berezko bizia du,
giroa oso berezia da»

Ana Perez

Edozer gauza egiteko auzo oso
erosoa dela iruditzen zait. Hon-
dartza gertu dugu, haurrentzako
parkeak eta kirol guneak ditugu.
Gainera, hiriko beste auzo guztie-
tara iristeko bide asko daude. Ma-
tia kaleak berezko bizia du, sor-
tzen den giroa oso berezia da.
Egunerokoa zoragarria da. Be-
harbada denda guztietako langi-
leak ezagutzen dituzulako, bate-
kin eta bestearekin hitz egiten
ibiltzen zarelako... Kale hau, Ma-
tia kalea, Antiguako errepublika
independentea da, zalantzarik
gabe.  

Grosen jaio nintzen, baina 30
urte inguru daramatzat Anti-
guan bizitzen. Herri txiki bat be-
zalakoa da. Oso atsegina da, poli-
ta, eta beti jendez beteta dago.
Matia kalea izugarria da, bertan
dagoen giroa. Denbora gehiena
hemen egiten dut. Erdialdera
ere joaten gara, baina behar du-
gun guztia eskura daukagu he-
men. Hori bai, kaleko garbiketa
gehiago falta dela uste dut. Zabo-
rren ingurua nahiko zikina ego-
ten da. Baina pozik nago, eta ez
nuke nire auzoa ezergatik alda-
tuko. 

«Behar dugun
guztia eskura
daukagu hemen»

Xabier Akordagoitia

‘‘
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