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esperantistaj kluboj”.

“Mia sperto estas, ke multaj

homoj, (eblaj apoguloj por Esperanto),

sentas sin malkomforta, se oni postulas

tujan uzon de Esperanto”

“Laß mi komencantoj kutime

bone akceptas ke ili ne ‡ion komprenos.

Se ni komencas paroli en nacia lingvo

la komencantoj fari�os eternaj

komencantoj. Laß mi tio donas

malbonan impreson. Esperanto estas

facila lingvo, tamen esperantistoj mem

ne uzas �in”

“Esperanto estas “facila” lingvo,

tamen esperantistoj mem ne uzas �in.
Vi pravas. Mi tamen jam longe havas la

impreson, ke Esperanto ne estas facila

lingvo — kaj tiun impreson vekis ne

nur la eternaj komencantoj, aß la

neesperantoparolantaj esperantistoj, sed

ankaß au ‡efe la fakto, ke tre fluaj kaj
majstraj parolantoj de nia facila lingvo

ofte (akuzativ)eraras aß lingve

stumblas. Ne, mi trovas Esperanton ne

aparte facila”.

“Esperanto ja facilas. Laß mia

impreso, tio ke la facila lingvo

Esperanto ne estas parolata tiom

altnivele kiel ideale eblus, venas

precipe el tio ke avera�a uzanto,

malgraß pliboni�o alportita de interreto,
estas elmetita al Esperanto multe malpli

ofte kaj en malpli variaj kuntekstoj ol

avera�a uzanto de la angla kiel

fremdlingvo, rilate al la angla. Tiel

kvanto influas kvaliton”.

“Kutime ni ‡iam parolas

esperanton kaj e‡ komencantoj preferas

ke ni parolu �in ‡ar e‡ se ili ne parolas,
ili volas aßskulti �in kaj kapti vortojn...
Tio kura�igas ilin plu lerni kaj praktiki.
Teorie, esperanto estas ponta

planlingvo por diverslingvaj homoj sed

la vero estas ke de antaß longaj jaroj ni
uzas �in e‡ se samlingvaj. Öokas min

legi ke en esperanto-asocio oni decidas

paroli kaj diskuti nacilingve, tio

montras mezuman nivelon de la

internacia lingvo por novuloj kaj ili ja

povas seniluzii�i kaj ne plu daßrigi”.

“Prefere diri ion interesan kaj

inteligentan nacilingve PRI Esperanto

ol ion tedan kaj stultan EN Esperanto”.

“Prefere diri ion interesan kaj

inteligentan ajnlingve ol ion tedan kaj

stultan ajnlingve”.

Mi esperas ke ni prezentis al vi la

temon kaj ankaß opiniojn por ke vi
mem pritraktu �in, ‡u esperante aß
nacilingve? Jen, la demando.

Ekskurso al Gijón

Sabato, 26-a, ni iris al Gijón. Pasinta

monato, la ekskurso estis al San

Sebastián; suna tago, sed sufi‡e frida.
Ni vizitis tiean akvarion kaj per kablo-

tramo ni supreniris en Igueldon.
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CONVOCATORIA
Junta General Ordinaria

De acuerdo con los estatutos de esta Asociación, por la presente se convoca

a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 4 de

Marzo de 2011, en San Fernando 58, principal 8, a las 19.30 horas, en primera

convocatoria, o, en caso de no poder constituirse válidamente la asamblea, a las

20 horas del dicho día, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir en torno

al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General Ordinaria

anterior.

2º Memoria de actividades en el ejercicio de 2010.

3º Examen del balance del ejercicio de 2010, rendición de cuentas y aprobación,

si procede.

4ºInformación sobre Cuentas Bancarias de la Asociación. Decisiones al respecto.

5º Presupuesto para el ejercicio de 2011.

6º Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.

7º Proposiciones formuladas por los señores socios de acuerdo con los estatutos.

8º Ruegos y preguntas.

Esperando su puntual asistencia, le saludar atentamente.

Miguel Gutiérrez Adúriz (Presidente)

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE ESPERANTO
ret-adreso: Cantabria@esperanto.es

Banka konto ‡e CAJA CANTABRIA: 2066 - 0050 - 89 - 0900046108
J Apartado de Correos 2.240. 39080 SANTANDER (Cantabria)

FFFF 676 - 27 50 60 NIF: G39077201 Cuota Anual: 15 €
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Actividades de la Asociación Cántabra de Esperanto en 2010

1) En 2010 la cotización siguió siendo de 15 euros, según lo aprobado por

unanimidad en la Asamblea General del 2 de febrero de 2007.

2) Se realizaron, el primer viernes de cada mes, las reuniones acordadas de la

Junta Directiva.

3) El presidente nos representó en el homenaje al escritor Miguel Hernández,

que tuvo lugar el 12 de junio en Madrid.

4) En 2010 aparecieron 4 números del órgano de la Asociación, "Saluton". El

número 20, que constaba de 8 páginas, tenía como fin festejar el 25 aniversario de

KantEA, creada el 23 de agosto de 1985.

5) Se mantuvo el número de revistas y boletines recibidos.

6) Nuevos libros, discos y películas enriquecieron la biblioteca, que se mantuvo

abierta todos los viernes, realizando diversos préstamos.

7) La página web de KantEA en Ipernity, cuenta, desde su puesta en servicio,

con más de catorce mil visitas de todo el mundo. Se incluyó la traducción de dos

poemas de autores cántabros.

8) Se informó de nuestras actividades mediante el Boletín de la Federación

Española de Esperanto y la citada página en Ipernity, a la que se añadieron enlaces

a los diversos artículos que sobre Cantabria aparecen en la Wikipedia de

Esperanto

9) En los periódicos de Cantanbria aparecieron varias menciones sobre el

esperanto.

10) Se informó, en directo, sobre el Esperanto y esta asociación cántabra, a los

asistentes a los 3 cursos que la asociación Mente Activa (AMAC) realizó en el

año, a los que asistieron 216 personas.

11) El día 24 de octubre, como broche a la Semana de la Paz organizada por la

Biblioteca Central de Cantabria, se celebró una charla coloquio en el salón de

actos, en la que el Presidente presentó "El esperanto: una apuesta por la paz".

12) Los socios tuvieron la oportunidad de asistir a las reuniones de los viernes

con el propósito de elevar su nivel de conversación.

13) La Asamblea General de la Asociación tuvo lugar el 29 de Enero.

14) En noviembre dio comienzo un nuevo curso en el aula de San Fernando con

9 alumnos. Se prevé que el curso continúe a lo largo del año 2011.

15) Se participó con el número 42.337, que, pese a no resultar premiado, reportó

un pequeño beneficio para la Asociación.

16) Se realizaron varias excursiones. Entre otras, a San Millán de la Cogolla (La

Rioja), a la Cueva de los Franceses(Palencia), y a la cueva de Chufín (Rionansa).
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17) Los primeros viernes de mes se mantuvo la costumbre de realizar cenas

informales de los miembros.

18) El 18 de diciembre, la Asociación festejo los 151 años del nacimiento del

doctor Zamenhof (día del libro en Esperanto) con una comida en el restaurante

“La Guisandera”, a la que asistieron 23 personas.

El Secretario: Pedro Ullate López

(Resumen del Informe que se presentará en la próxima Asamblea)

Plendo
Kelkaj membroj plendis pro tio ke

nia lasta pasintjara numero estis nur

hispanlingva. Ja, tiuj pravas. Sed, ‡iam
ni baraktas inter nia deziro ke informoj

atingu kiel eble plej multajn kaj la uzo

de Esperanto por tio.

Fakte, tiu diskuto okazis multfoje

de la starigo de Esperanto (en Santander

en 1972). Kaj, por iel kompensi tiujn, ni

aldonas raporton de tio kio okazis laste

en Svedio kaj sekvaj opinioj.

Lingvoelekto dum esperantistaj
kunvenoj

†u oni parolu Esperanton en

esperanta renkonti�o aß asocia kunveno
aß ‡u oni parolu nur nacilingve “por ke
‡iuj komprenu”? Tiu estas la kerna

demando. La problemo de la disvastigo

de Esperanto prezentas la demandon

Kiel ×an�i la strategion por turni la
evoluon? †u ni povas paroli pri

facilecon de Esperanto kaj samtempe ni

ne kapablas aran�i diskuton en tiu
lingvo? Kiel ni povas prezenti

argumentojn favore por Esperanto kiam

ni ne kapablas okazigi kunvenon en tiu

lingvo. Do, tute ne temas pri altrudo de

esperanto, sed pri plena pruvo ke

Esperanto estas lingvo kiun ni kapablas

uzi en ‡iuj rilatoj inter geesperantistoj.
Aliflanke, ankaß “novuloj” kaj “eternaj
komencantoj” povus esprimi siajn

ideojn kaj opiniojn nacilingve, sed ni ne

forgesu ke nia ‡efa celo estas la

disvastigo de Esperanto.

Jen kelkajn frazojn kiujn ni legis

pri tiu afero: “Kie komencantoj lernu

Esperanton se e‡ ‡e renkontoj oni ne
uzas �in?”

Sub la titolo “Absurda diskuto” ni

legis: “La demando ne estas, aß estu, en
kiu lingvo oni parolu, sed ‡u oni havas
ion interesan por diri”. “En etne

homogenaj ×tatoj kaj tre maldense

lo�ataj landoj kiel Svedio ‡iuj parolas la
svedan kaj la anglan — do Esperanto ne

estas necesa. Kaj la tria nacia lingvo

estas la alkoholo. En tiaj ×tatoj la homoj

e‡ ne komprenas la ideon de internacia

planlingvo”. “Plej tedaj estas la

plimulto de klubkunvenoj, kie post 10

minutoj da aßskultado oni perdas la
paciencon kaj kun ‡agreno forlasas �in.
Do, klera, inteligenta ekstera publiko

tute ne povas esti allogata de tiaj


