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GOL industriak S.A.
Sagar Erreka, 19   45 PK

Telefonoa: 34 943 75 21 00
Faxa: 34 943 75 17 12
20590 SORALUZE

Tornileria-estanpazioa
eta

extruzioa hotzean

Iragarlearen txokoan: Kutxa
Gabolatz kalea 1 - Telefonoa:  943 75 13 43 - 

Noiz zabaldu zan Soraluzeko Kutxa?
Ordezkaritza hau aspaldi zabaldu zan. Lehen bi
banku zeren, munizipala eta probintziala eta
elkartu egin ziran bakarra sortuz.

Zenbat pertsonak egiten dozue lan Soraluzen?
Bost pertsonak. Bi herrikuak dira.

Beti hemen egon al da?
Bai, beti. Baina oin urtebete inguru berritu dogu.
Berrikuntza haundixa egin da.

Bankuetako lan funtzinamendua asko aldatu da?
Bai, lehen lehiatiletan lan gehixao egitten zan eta
gaur egunian berriz, gestio pertsonalak egitten
lan gehixao egiten dogu. Len bost pertsona
egoten ginan igual eta oin bikin nahikua da.

Herrixan banku asko dare. Konpetentzia asko

dago?
Lana danondako dago, baina konpetentzia
nabari da, maileguetan gehixen.

Zer eskeintzen dau kutxak?
Produktu berri batzuk dare, deposito
konbinatuak, maileguetan be produktu berrixa
daukagu, maileguko lehen bost urteetan
interesa finkoa dana nahiz eta mailegua epe
luzerako izan. Zerbitzuak automatizatzen doiaz,
eguneratzaileak, kutxatzain, internet…

“ Lehen lehiatiletan lan gehixao
egiten zan, oin gestioan“



Argitaratzailea: 
pil-pilean kultura  El kar tea

Frontoi kalea 5. behea, pk 27 - 20590 soraluze.
telefonoa  943 75 13 04 

comunidades.kzgunea.net/pilpileankulturaElkartea/Eu
pilpilean@euskalnet.net

Erredakzio burua: Egoitz unamuno
Erredaktoreak: Eguzkiñe Aldazabal, Enara Agirre, Gu -
rutze Arizna barreta, Jon Basauri, Xu   ban Catalan, ugaitz
Catalan, Aitor Madrid,  E duardo pombar, Eneko
Beretxinaga, Gorka salaberria, Egoitz unamuno eta
Arianne unamuno. 
Publizitatea: ugaitz Catalan (943 75 13 04)
Logotioa: Jon Gabilondo
( 943751304  tel. ) 
Banaketa: pil-pilean  Ekoizpena: 1.850 ale 
Inprimategia: Gertu koop. 
Azala: pablo Galarraga 
Diseinua  eta  Maketazioa: Aitor Madrid 
I.Z.K.-a: G20696563 Lege-gordailua: ss-537-2.000 

Pil Pileanek ez du bere gain hartzen aldizkariko esanen
eta iritzien erantzunkizunik.

Tunelpian harrapatuta
ARIANNE UNAMUNO

sorAluzEko
udAlA

Eusko
JAurlAritzA

GipuzkoAko Foru
AldundiA

Aldizkari honek erakunde hauen dirulaguntza jasotzen du
euskara bultzatzeko.
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ATA
IXA

80. Hamarkadaren erdialdera, Debabarreneko eskualdea petrolio-
aren krisiak eta merkatua Europara zabaltzeak eragindako gainbehe-
ra ekonomiko gogorra jasaten ari zen. Hain zuzen, industriaren galera
eta langabezi tasa altuei erantzuteko sortu zuten eskualdeko 8 Udalek
Debegesa 1985. urtean. Espainiar estatuan sortutako eskualde maila-
ko lehen garapen agentzia publikoa zen.

Erreportaia

Kaixo irakurle. Stop.  zer moduz?.
Stop. ale hau irakurrita gero...
Stop. hobeto egongo zara. Stop.
gehixago jakingo dozu. Stop. eta
jakitia beti da hona. Stop. gehixe-
netan behintzat bai. Stop. edo ba -
tzutan hobe igual. Stop. gehixene-
tan ez jakitzia hobe egixa esan.
Stop. uff!. Stop. liatu naiz berriz!.
Stop. Aki no pasa nada! tenemos a
Arkonada!. Stop. bai laster datoz!.
Stop. errealeko jokalarixak berriz
Plazentzian. Stop. ji,ji,ji!. Stop.
aurten txarangatxo jarri biharko
genduke. Stop. Ongi etorri
Mr...Stop. futbola futbola da eta
kitto!. Stop. eta politika politika!.
Stop. ez?. Stop. “Espainiari ez!”.
Stop. esaten ixa aspertuta dare bat-
zuek. Stop. eta beste batzuk hori
entzuten. Stop. bada garaixa ez?.
Stop. ba emoten dau ezetz. Stop.
Iñakin loterixia tokatziak erreza-
gua emoten dau. Stop. baina...
Stop. Euskararen kontua be beltz
zeguan... Stop. eta begira!. Stop.
zenbat ziurtagiri banatu diran.
Stop. benetako lanari ekin bihar
oin!. Stop. ia ba! . Stop. heldu
gogor!. Stop.  euskeraz egin!. Stop.
horixe da azken baten. Stop. berba,
idatzi, jolastu, lan... Stop. hortan
dihardugu. Stop. mozorrotu barik.
Stop. zu zetaz mozorrotuko zara
aurten?. Stop. lasai. Stop. galdera
erretoriko bat zan!. Stop. muak!

Telegrapak

Gasteizen badago unibertsitatera
bidian oinezkuendako tunel bat tren-
bidian azpixan, alde bixetan eskaile-
rak dakazena, eta egunero pasatzen
naiz bertatik. Hantxe egoten da
Pedro, lurrian jarritta, motxilia eta
Txiki onduan dakazela. 

Txirula doinuak tunelpian harrapauta
igarri dittut. Gaur ez nau betiko
moduan agurtu. Ez zeukan irriparrik
be sobran eskeintzeko. Gaurko modu-
ko iluntzi hotzetan, bera lurrian
jarritta daola txirulia joten, txapela
buruan (ta ibili munduan! Aholkatu
zotsan bat edo batek noizbaitten), ta
jendia juan etorrixan, korrika, inora
helduko ez dala konturatu bare, tris-
tia iristen jata Gasteiz. Eta tristura
horrek bizkarretik bultzadatxo bat
egin dosta. Aspaldiko partez, Pedron
onduan jarri naiz, ta barren-barrene-
tik urten dosta: 

- Pedro, ze da zuretzat bizitza? 
-Mamu batekin dantzan egittia
moduan, instrumenturik bare musi-
kia jotia moduan, ahots kordarik bare
kantatzia moduan, munduko koloriak
zulo beltzian ikustia moduan, parian
daukagun harrizko hormian ohiartzu-
na besterik ez.

- Ta zein da zure eta hor doiazenen
bizitzen arteko diferentzia? 
- Ez dago desberdinttasun haundirik:
ni, geldi daguan bakardadia naiz;
paretik pasatzen diran zapata eta
jantzi dotore horrek, pasiuan hara ta
hona dabilen bakardadia dira. Baina
danok gare preso palazio berdinian,
bakardadian giltzapian.

Zapatak lur joka doiaz, protestan, edo
hasarre. Begixak zabal-zabalik, asfal-
tozko animalixa beltz eta gogorrak,
argirik bareko farola ustelezko ilada
luziak, molde berdinetan egindako
harrizko eskulturak ikusi dittut pasa -
tzen. “Ez ete gara sortzen gabizen por-
lan eta metalezko herri eta hiri bakar-
ti, gris eta zurrunen trazia hartzen
hasi?”    

Begixak itxi dittut, eta eron oihu eta
txirixo ixilak, Pedron txirulian doi-
nuakin eta zapaten soinuakin naha-
sian, askatasun, laguntza eske sartu
dira nere belarrixetatik. Baina harra-
patuta dare tunelpian. Eskailerak
igotzia, bajatzia baino zailagua dala-
ko.
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Zorion agurrak
Zaloa Azkoitia
Otsailaren 13a
28 urte
Muxutxubek
polittori! 
Lagunen partetik.

Marta Ayora
Otsailaren 15a   
ZORIONAK!! 
13 urte
Segi horrela brujita!
Senideen partetik.

Lorea Uriarte 
4 urte
ZORIONAK 
TXIKITA!!

Etxekuen partetik.

Gotzon Sierra
Otsailaren  12a 
ZORIONAK!!
Ia piskat aldatzen
zaren...
Etxekoen partetik.

Estela Moreno
Otsailaren 5a 
ZORIONAK!! 
Beti horren alai
eta jatorra izan
zaitezen!
Etxekoen par-
tetik

Mari Tere Arizaga
Otsailaren 14an 
25 urte 
ZORIONAK!!
Muxu haundi bat
etxeko neskatiliari!
Etxekuen partetik. 

OHARRA
santa Anatik olarako bidea itxi-

ta izango da. Hilabete  inguruan,
sahiesbideko lanak amaitu artean.

HITZALDIA
otsailaren 19an, 17:30etan ki-

roldegiko erakusketa aretoan;
“presente y futuro de las pensio-
nes”, ppko zinegotzia den Fran-
cisco Javier nuñez-en eskutik. 

MUSIKA
otsailaren 13an, 23:00etan

Gaztetxean: koello 103 eta linda-
ne taldeen kontzertua.

otsailaren 14an, 22:30etan,
Anger + ma teria + aske taldeak. 

RK ZULO
otsailaren 27an, 21:30etan,

rk zuloko afaria Arrano elkartean. 

LAN ESKEINTZA
(SORALUZE)

Emakume euskalduna behar da ume
bat zaintzeko. 
Interesatuak, deitu 943752161 edo

615706524 telefonora.

Juanito “Guatekes”
51 urte

- SORALUZEKO SEMEA:
Katolikoa, Maila Onekoa eta Real
Sociedad-eko bazkidea.
- HARREMANETAN hasiko litza-
teke, gustatzen zaion emakumeare-
kin: Futbola, Bidaiatzea, Dantzan
egitea eta Epifenomeno dosi han-
diak izan ditzala.
- Telef. 503691396. Deiak pertso-
nalki atendituko dira. € 1/minutu-
ko.

IKASTAROAK

Etxez etxeko laguntzaileak
irungo lanbide Heziketako plaiaundi
institutuak langabezian dauden pertso-
nei zuzendutako hirugarren adineko
pertsonak zaintzen etxeetan lan egiteko
prestatzeko ikastaroa antolatu du.
ikastaroa arratsaldez izango da, egune-
ro hiru orduz, astelehenetik ostiralera eta
praktikak ere egingo dira. Epea: otsailak
16.

LANA

Udaltzainak Azpeitian 
Azpeitiko udalak lau udaltzain-lanpostu
txanda libreko oposizio bidez betetzeko
deialdia. Baldintzak: Eskola Graduatua,
lehen mailako lanbide Heziketa edo titu-
lu baliokidea, euskarako 2. hizkuntza-
eskakizuna eta gizonezkoek gutxienez
1,70 metroko altuera eta emakumeek
gutxienez 1,65 metrotakoa izatea izatea.
Epea: otsailak 17.

Ofizial gidaria Debabarrenean
debabarrenako Mankomunitateak ofizial
gidari bat kontratatzeko oposizio lehia-
keta antolatu du. Baldintzak: Eskola
Graduatua, lehen mailako lanbide
Heziketa edo titulu baliokidea eta C
motako gidabaimena izatea. Epea:
otsailak 18. 

Hilerriko langilea Eibarren
Eibarko udalak langile-lanpostu bat
(hilerria) betetzeko oposizio-lehiaketa
antolatu du. Baldintzak: Eskolatze
ziurtagiriaren titulua izatea. Epea: otsai-
lak 19.

Udaltzaina Usurbilen
usurbilgo udalean udaltzain-lanpostu
bat betetzeko oposizio-lehiaketa.
Baldintzak: 18 urte beteta izatea eta 32
urte bete gabe izatea, Eskola
Graduatuaren titulua edo lehen mailako
lanbide Heziketako titulua, eskatutako
gutxieneko altuera, Btp motako gidabai-
mena eta euskarako 3. hizkuntza-eska-
kizuna izatea. Epea: otsailak 23.

Gutunak
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Batzordea zertarako

“Soraluze baso bidez” izeneko egitas-
moa nola garatzen ari denari buruzko
informazioa izan nuen aurreko alea ira-
kurtzerakoan. Ez da lehen aldia, Pil-
Pilean aldizkariari esker, Udaleko
Nekazaritza eta Ingurumen saileko
informazioa jasotzen dudala.
Gertatutakoa normaltzat hartu liteke,
Nekazaritza eta Ingurumen batzordeko
partaidea ez banintz.
EAJ-EA koaliziokoak, beren gehiengoaz
baliatuz, ohitura haundia dute gauzak
beraien kabuz egiteko, beste taldeak
kontuan hartzeke. Nire iritzia eta ordez-
katzen dudan taldearena bestelako
jarrera bat izan beharko luketela gogo-
raraztearena da. Ardurak banatu eta
partehartzea bultzatzen duen Udal
baten alde gaude, eta helburu horre-
kintxe egingo dugu lan aurrerantzean
ere. 

Herriko baserritarrak ondo ezagutzen
duten “auzolana” eredu moduan hartu-
ta, beraien eta ingurumenaren inguruan
arduratuta dauden Soraluzetar guztien
ondoan egotea nahi dugu. Benetan
pentsatzen dugulako denon asmoak eta
ekarpenak aberasgarriak eta beharrez-
koak direla. Soraluzeko nekazaritza eta
ingurumenak ez dituztelako aipatutako
jarrerak merezi, S.A.H.(Soraluzeko
Askatasun Haizeak) eko kideak eta ni
neu, prest gaude behar denerako.
Aldazabal jaunak, batzordeburuak, oso
ondo daki nire asmoen berri izan
genuen lehen bilkuratik. Etorkizunak
argituko du, hemendik aurrera, infor-
mazioa Pil-Pileanetik jasotzeaz aparte,
Udaletik jaso ahal izango dudan.

Jose Luis Arizaga
S.A.H.eko Zinegotzia

jaiotakoak 
urko Aizpuru Aldazabal
oier Esnaola Cifuentes
nora urkiri oruesagasti
Ander zabala iraoagoitia

hildakoak 
Xabier iñurrieta
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gaitz C
.Eneko B.

Zer eruditzen zaizu udaletxeak aurrekontuak
egiteko modua?

Zer irizten dotsazu?

Pedro Jorge 
67 
jubilatua
Herrixan udaletxiak kotxien
arazua konpondu biharko
dau, espaloian aparkatzen
dabe eta gero jentiak bidera
jeitxi bihar dau pasatzeko,
bestela obrak egittia ondo
dao.

Miren Alberdi 
71 urte 
jubilatua
Obrak ondo dare, biharrez-
kuak dira eta.  Baina kultu-
ran, entretenimenduan,
gauza gehixau egin biharko
lirake, areto bat bihar da
emanaldixak ganoraz emon
ahal izateko.

Asier Laskurain 
36urte 
langilia
Etxebizitza sozialak jarri
bihar lirake, eta zerbitzutan,
kiroldegixari laguntza gehi-
xao emon. Zerbitzu gehixao
eman biharko lirake. Obra
asko egin dira eta denboria-
kin ikusiko dogu ondo egin
diran gauzak.

Iñaki Etxezarreta 
34 urte 
udaleko langilia
Kultura arluan diru geixau
gastau biharko litzake, zinia
martxan jarri, eta gaztiak
asteburutan kanpora ez jua-
teko kultur arloko gauza gei-
xao ipini.

Edune Fernandez 
17 urte 
langilea
Beti obretan dabiz eta egote-
ko tokirik ez dago.
Udaletxiak ez dau gaztieri
bideratutako ezer egitten.
Kultura alorrian be gehixao
egin bihar leuke.

Udalak 2004rako aurrekontuak prestatzen dihardu buru belarri. Herritarrei 2004rako aurre-
kontu horiek nolakoak izan beharko luketen galdetu nahi izan diogu oraingoan.

Adoracion Sanjurjo 
51 urte 
langilia
Txurrukenen 32 eta 31 por-
taletara bidia zabaldu bihar-
ko leukie. Hontaz aparte,
esan bihar da udaletxia ez
dagola ezer egiten gaztienda-
ko. Zeoze egin biharkko
leuke, gazte danak kanpora
juaten doiaz eta, herrixan ez
daukelako ezer.  

Jose Antonio S.L.

igeltzeritza

Gabolatz, 19 - telefonoa 943 75 11 14 - 943 75 24 49
20590 SORALUZE (Gipuzkoa)
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Bai Euskarari jaso dute Soraluzeko 29 taldek

Joan zen ostiralean, otsailaren 6an
Bai Euskarari ziurtagirien banaketa eki-
taldia egin zen abadetxeko kapilan. Eki-
taldiaren aurkezpenean, Xabier Mendi-
guren (Kontseiluko Lehendakaria), Ne-
rea Perez (Udaleko Euskara Zinegot-
zia), Jon Basauri (Abesbatzako ordezka-
ria Jarraipen Batzordean) eta Egoitz
Unamuno (Euskalgintzako ordezkaria).
Guztiek zoriondu zituzten ekimenean
parte hartzen diharduten taldeak eta
euskalgintzaren eta erakunde publikoen
arteko lankidetza ere goraipatu zuten.

Hauek izan dira ziurtagiria jaso du-
ten taldeak:

Bidean
Aerobic Taldea
Atxolin Guraso Elkartea
Plaentxi Moto Club
Ezoziko Ama Abesbatza
Ibai Eder Elkartea
Jesus Atxa Memoriala
Keixeta Guraso Elkartea
Kontrargi Argazki Kolektiboa
Lagun Maitea Elkartea
San Inazio Elkartea
Allegro Elkartea
Mahastia Elkartea
Soraluze F.T.
Soraluzeko Arrano Elkartea
San Andres Elkartea

Mendi Taldea
Musika Eskola
Txirrindulari Elkartea
Txuri-Urdinak “Lehenengoak”
Ukaldi Judo Kluba
Zerbitzua Euskaraz
Odol-emaileen elkartea
Pelota Elkartea
Zerbitzua eta Lana Euskaraz
Gazte Asanblada
Euskal Jai Batzordea
Ibilixan-ibilixan Bertso Eskola
Pil-pilean Kultur Elkartea
AEK Euskaltegia
Etxerat
Urrats Dantza Taldea

Otsailaren 20an urtebete beteko da
Guardia Zibilak Euskaldunon Egunka-
ria itxi zuenetik. Itxi arren, hurrengo
goizean Egunkariaren oinordekoa kale-
ratzea lortu zen ¡Egunero!. Ondoren,
eta hiruzpalau hilabetetako lan gogo-
rraren ostean Berria kaleratu zen, eus-

kal prentsak sekula izan duen irakurle
kopuru haundienarekin.

Euskararen kontrako ekintza hura
salatu eta gaur egun oraindik preso da-
goen Iñaki Uria-ren askatasuna eska -
tzeko elkarretaratzea egingo da Euskal-
gintzak deituta Otsailaren 20an, arra -

tsaldeko 19:30etan Plaza Berrian.

Egunkariaren itxieraren urteurrena otsailaren 20an

Abadetxeko kapilan bildu ziren Bai Euskarari ziurtagiria jaso duten 29 taldeetako ordezkariak.

ARRANO
tabernia

“ Giro euskalduna eta sanua ” 
ETORRI ETA GOZATU

Telefonoa 75 24 09
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Atsedenaldian 14 urtetik gora-
koen mozorro lehiaketa.

(Lehiaketetan izena emateko,
otsailaren 23a aurretik Udaletxera
jo.)

Keixeta Guraso Elkarteak ere
antolatuko du zenbait ekitaldi. 

23an,  astelehena
Arratsaldean, umeendako ikus-

kizunak izango dira Kiroldegiko
Frontoian.

Otsailaren 25, 26 eta 27an
Umeendako igeriketa eskolak

izango dira igerilekuan.

Kiroldegiko arduradunek anto-
latuta, otsailaren 26 eta 27an,
Ping-pong lehiaketa jokatuko da
Kiroldegiko frontoian.

ZER
 B

ER
R

I

Ezker abertzalearen aurkezpena; “Espainiari EZ”

Txaranga eta erromeriak 2004ko Aratustietan 
Datorren otsailaren 21 eta 23an ospa-

tuko dira Soraluzen 2004ko Aratustiak.
Bi egun horietan Udalak antolatutako eki-
taldiez gain, Keixeta Guraso Elkarteak eta
Kiroldegiak antolatutako ekimenak ere
izango dira gozagai. Noski, garrantzitsue-
na herritarren umorea izango da. 

Udaleko Kultura Batzordeak antolatu-
ta honako ekimenak izango dira:

Otsailaren 21, Aratuste zapatua
Goizez haurrendako jolasak.
Arratsaldean, 18:30etatik aurrera,

“Pasai” txaranga ibiliko da kalez kale.
Gauean, 23:00etan hasita, Izotz musi-

ka taldearekin Dantzaldia Plaza Zaharre-
an.

(Kiroldegikoak, frontoian DJ Festa
antolatzekotan dira)

24a, Aratuste martitzena
17:00etan 14 urtetik beherakoendako

mozorro lehiaketa.
18:30etan “Pasai” txaranga kalez kale.
11:00etan “Lisker” taldearekin dantzal-

dia Plaza Zaharrean.

Urtarrilak 31ean hauteskunde espai-
niarreri begirako ESPAINIARI EZ kan-
painaren aurkezpena egin zuen Soralu-
zeko ezker abertzaleak. Bertan, Espai-
niar estatuarengandik gerra zibileko ga-
raietatik gaurdaino, Soraluzeko herriak
jaso dituen “erasoak” gogorarazi ziren.
Espainiari EZ esateko arrazoi desberdi-
nen irakurketa burutu ostean, “adieraz-
pen askatasunaren urratzea”, “atxilo-
tuek jasandako tratu-txarrak”, “gazteen
aurkako errepresioa”, “euskararen kon-
trako erasoak”, “herri bezala antolatzeko
eskubidearen ukazioa”... guzti hau ber -
tso, dantza eta Sarrionaindiaren poema
baten irakurketarekin osatu zuten.  

Datozen asteetan eta martxoaren
14ko egunera bitartean, astero-astero
gai konkretu baten inguruan ekimenak
burutuko direla ere iragarri zuten. Eki-
men hauetan, “espainiar estatuak euskal
herritarroi zuzenduriko erasoak” irudi-
katuko dituzte. Espainiari ezetz esateko

sinadura bilketak ere egingo dira otsai-
laren 14 eta 15ean Udaletxe aurrean,
11:00etatik 14:30etara.

Bide batez ezker abertzaleak, Donos-

tian otsailaren 14an torturaren aurka
egingo den manifestazioan parte hartze-
ko deia ere egin zien bertaratu ziren la-
rogehiren bat lagunei. 

Elizburu, 3 behea 
9 4 3 7 5 2 5 6 7
20590 Soraluze
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80. Hamarkadaren erdialdera, De-
babarreneko eskualdea petrolioaren
krisiak eta merkatua Europara zabal -
tzeak eragindako gainbehera ekonomi-
ko gogorra jasaten ari zen. Hain zuzen,
industriaren galera eta langabezi tasa
altuei erantzuteko sortu zuten eskual-
deko 8 Udalek Debegesa 1985. urtean.
Espainiar estatuan sortutako eskualde
mailako lehen garapen agentzia publi-
koa zen. Debabarrenera industria be-
rriak erakarri, langile eta enpresariei
formakuntza eskeini eta azken batean,
eskualdeko industriaren birmoldaketa
gidatzea ziren Debegesaren lehen urte-
etako zeregin nagusiak. Juan Anjel Bal-
bas Debegesako arduradun nagusiak
azaldu digunez, ordutik hona, Debege-
sak asko zabaldu ditu bere lan espa-
rruak eta gaur egun bailarako Udalen
jardunean ezinbesteko tresna bihurtu
da.

Gaur egun Debegesak bailara maila-
ko hainbat alorren gidaritzaren ardura
dauka bere gain. Besteak beste, langile-
goari bideratutako formaziorako es-
keintzak, enpresa txikiendako aholkula-
ritza, turismo alorreko egitasmoak, hiri-
gintza, Ajenda 21 eta teknologia berriak
dira Debegesaren lan arlo nagusiak. 

Juan Anjel Balbas, gerentearen esa-
netan, “etorkizuneko beharrak aurrikusi
eta bailarako Udalei euren jarduna bide-
ratu dezaten proposamenak egitea da
Debegesaren zeregina”. Adibide modura,

azken urteotan Soraluzen garatzen ari
den hirigintzako Izartu egitasmoaren es-
kaera Debegesak kudeatu duela azpima-
rratu digu. Hirigintza alorrean, etxebizi -

tzen fatxadak eraberritzeko laguntzetan
eskeini duten zerbitzuak ere eskaera
handia izan duela jakinarazi digu, “ orain
ere astean behin joaten gara Soraluzeko
udaletxera eta herritarren eskariak jaso -

tzen ditugu”. Horrez gain, etorkizunean
bailara mailan garatuko diren, eta Sora-
luzen ere eragin nabarmena izango du-
ten egitasmo nagusienen inguruan ere
berba egin digu.

Agenda 21; herrietan foroak
Debabarrenean garatzen ari den

Agenda 21 programari dagokionez, dato-
zen hilabeteetan herrietako foroak osa -
tzeko lanari ekingo zaiola adierazi digu.
Dagoeneko eginda omen dago bailara
mailako foroaren ingurumen diagnosia
eta orain herrietako foroetan herri mai-
lako ingurumenari dagozkien diagnosiak
egiteari ekingo omen zaio. Herritarrak
(160 inguru soraluzetar barne) inguru-
menaren zainketan hezitzeko bailaran
esperientzia piloto moduan martxan da-
goen GAP egitasmoa ere garatuko da.

Teknologia berriak; fibra opti-
koa eta Deba Digitala

Teknologia berrien alorrean egitas-
mo oso garrantzitsuak garatuko omen
dira datozen urteetan. Bailarako herri
guztietan fibra optikoa ezartzea omen da
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Debegesa:“bailararen beharrak
aurrikusten saiatzen gara”

Ajenda 21 
“datozen hilabeteetan

herrietako foroak sortzeari
ekingo diogu ”

Debegesaren egoitza Eibarko Azitaingo poligonoan dago. 

Juan Angel Balbasek 12 urte daramatza
Debegesan gerente moduan lan egiten.
Berak eman digu etorkizunerako dituz-
ten egitasmoen berri.



lehenengo lana. Dagoeneko bailarako
herririk gehienetan amaitzear daude
banda zabala ezartzeko lanak, Mallabia,
Mutriku eta Soraluzen izan ezik. Hiru
herriok ez ziren Euskaltelen zabalpen
proiektuetan kontuan hartzen. Soralu-
zeren kasuan, autopistako azpiegitura
aprobetxatuz ekartzekoa omen zen fi-
bra, baina Larreategiko zubibidean
izandako arazoak direla eta, atzerapena
handitu egingo omen da. Debegesaren
aurrikuspenen arabera, 2004rako eza-
rrita behar luke banda zabalak Soralu-
zen ere, baina ez dago data zehatzik. 

Banda zabala ezartzeaz gain, bailara
mailan internet bidezko zerbitzuaren
eskeintza areagotzeko Deba Digitala
egitasmoa ere jarriko da martxan. SPRI
Erakundearekin sinatutako hitzarme-
naren bitartez, datozen urteotan egitas-
mo hau garatzeari ekingo zaio (Debaba-
rrenean, Debagoienean eta Azkoitian
eta Azpeitian), administarizioaren
(Udalak…) zerbitzuak internet bidez es-
keiniz esaterako.

Turismoa; bailara ezagutzera
eman

Bospasei urte omen dira Debegesa
Debabarreneko turismoaren garapena
lantzen hasi zenetik, udalerrietako gida-
liburuak eta internet bidezkoa izan

omen dira zabalpen alorreko ekimenik
aipagarrienak. Aurtengo urtearen hasie-
ran Bartzelonan egin den Fitur azokan
(Espainiar Estatuko turismoko azokarik
garrantzitsuena), Debabarrenak bere
postua izan omen du (Soraluzeko Uda-
letik ere joan ziren). Bertan debabarre-
neko turismo eskeintzak ezagutzera
eman omen dituzte; mendia, kosta eta
aisialdiko eskeintzak. Azken urteotan
asko ugaritu omen dira turismo eskaint-
zak bailaran; Lasturko Paint Ball ere-
mua, Mutrikun piraguak eta uretako
motorrak, zaldi ibilaldiak egiteko auke-
rak, eraikin zaharretara bisitak, museo-
ak... . Soraluzeren kasuan mendia eta
gastronomia omen dira eskeintzarik
erakargarrienak.

Lurralde zatiko plana; atzera
botata dago

Bailara osorako eta bertako udale-
rrietarako garrantzi handia izango duen
beste egitasmoetako bat, Lurralde Zatiko
Plana omen da, Ingurugiro eta Lurralde-
aren Antolaketari dagokiona. Joan zen

urtean aurkeztu omen zien Jaurlaritzak
eta Aldundiak proposamena Debabarre-
neko Udalei. Udalak ordea, joan zen ur-
teko irailean, aho batez agertu omen zi-
ren proposamen horren aurka eta osoko
zuzenketa eginez atzera bota zuten,
proiektuaren berrazterketa osoa eskatuz.
Oraindik ez omen dute erantzunik jaso.

Industria eta langabeziaren
egoera

Bailarako industriaren eta langabe-
ziaren egoeraz galdetuta, azken urteota-
ko bilakaera ona izan bada ere, momen-
tu honetan  geldiune bat bizi omen
dugu”. Industria arloan, “makina herra-
mienta nahiko triste” omen dabil baina
automozio arloa “ongi”. Zerbitzuen ar-
loan, 2003an, 2002an sortu ziren en-
presen bikoitza sortu omen zen. 

Langabeziari dagokionean, joan zen
urteko datu zehatzak martxorarte eza-
gutuko ez badira ere, bailaran % 5,8 in-
guruan omen dago, emakumeena % 12
inguruan baina. Soraluzen % 7 inguruko
langabezi tasa omen dago, emakumeen
kasuan % 12 ingurukoa dena. 

Azkenik, joan zen urtetik eta beste
lau urtean, Soraluzeko Alkateak Debe-
gesako lehendakari kargua duela gogo-
rarazi zigun, “horrek Soraluzeri nabari-
tasun handiagoa ekarri diola” esanez.

ER
R

EPO
R

TA
IA 

Pil-pilean 84.alea 2.004ko otsailaren 13a   9

Fibra Optikoa
“Soraluzeren kasuan, atze-
ratu egingo da Larreategiko

arazoengatik ”

Duela astebete hasi
zen Debegesak eta
Soraluzeko Udalak
Izartu egitasmoaren
baitan, emakume lan-
gabetuen formaziora-
ko antolatutako lehen

ikastaroa. Bederatzi
emakumek eman dute
izena  “Bulego eta zer-
bitzuetako laguntzai-
le” eta “Linea bidezko
prestakuntza informa-
tikoko Erabiltzaile-

tresnetan” trebatzeko
ikastaroetan..  

“Amaitu berri dut administraziorako
ikastaro bat eta teknologia berrietan
trebatu nahi dot lana topatzeko.
Orainarte era askotako lanetan jar-
dun dot baina administrazioan lan
egitia nahi neuke. Euskal Herrian
badago lana baina emakumiok zailta-
sun gehixao daukagu kolokatzeko.”

“Langabezian nago eta pixkat errezikla -
tzia nahi dot. Administratibo lanian
urtebete lan egin neban eta azken urte-
tan almazenian lan egin dot. Lan gutxi
dago eta emakumiendako gutxiago oin-
dio. Lan bila nabil eta itxaropena dau-
kat zeozer topatzeko.” 

“Oin langabezian nago eta erreziklatzia
nahi dot pixkat. Eusakarari errepasotxo
bat emoten dotsat, arratsaldetan. Ez
daukat itxaropen handirik lan aurkitze-
ko, gaztiak prestakuntza hobia daukela-
ko. Aurretik zortzi urtian lan egin
neban kontabilidadian”

Puri 
Morales
37 urte

Arrate
Elizburu
35 urte

Mertxe 
Cruz
46 urte

Emakume langabetuendako
ikastaroa 
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Azken urteotan, Santa Ageda Bezpe-
ran kopla kantari ateratzeko ohitura in-
dartuz doa herrian. Musika Eskola,
Bertso Eskola, Abesbatza eta Baserrieta-
ko Koplari taldea izan dira aurten atera
direnak. Hona hemen koplariek kalean
eta baserrietan lotsagabe xamar kantatu
zituzten kopletako batzuk:

Kalean:
Limosnarikan ez badaukazu
ez etorri guregana,
borondatia ez da nahikua
limosna da bihar dana.

Baserrietan:
Santa Ageda eskian gatoz

juan zan urtian moduan,
parrandarako diru batzia 
besterik ez dou buruan.

Begiratuta hau da kuadrila
neu be lotxatuta nago,
ardau botila emon ezkero
guria eginda dago.

Musika Eskolak eta bertso eskolak elkarlanean antolatu zuten aurtengo Santa Eskea
ere. Abesbatza eta trikitixak jarri zituen musika eskolak eta koplariak berrtso eskolak.    

Abesbatzak dotore asko abestu zituen
Santa Eskeko koplak, eta gero koplak!

Baserriz baserri ere ibili zen talde bat,
tratorean irtetzekoak ziren baina...

Santa Eskeko ohitura sekula baino indartsuago

Ezozi Auzoa, 11
20590 Soraluze

Tfnoa 943 75 10 02

Sukaldaritza tradizionalaSukaldaritza tradizionala
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Iñaki eibartarra da jaiotzez baina
29 urte daramatza Soraluzen bizi iza-
ten (orain 49 ditu). Epilepsia baten era-
ginez, ezindu fisiko gelditu zen eta
1977tik dihardu boleto saltzen Plazen -
tziako kaleetan barrena. Itsuen “kabi-
nan” sartzeko aukera izan zuen baina
zoritxarrez ihes egin zion aukerak. Goi-
zero, 50 boleto paparrean hartu eta ia
egun osoa kalean ematen du boleto
saltzen. Berezko adar jotzailea da, eta
hori da bere saltzeko tenikarik onena
(berak onartzen ez duen arren), beste-
ak beste, horregatik da pertsonarik
ezagun eta maitatuenetako bat he-
rrian.

Gustora ibiltzen da kalian ku-
poiak saltzen?

Gustora? Batzuetan. Eguraldi txarra
egitten dabenian ez. Gustoren jaixetan
asko saltzen dalako.

Ze ibilbide egiten dozu?
Goizetan plazara juaten naiz, eguar-

dixan Plaza Barrixan eta arratsaldetan
tabernetara.

Egunero zenbat jokatzen da? 
Zuk euro bat pagatzen dozu boletua

eta 12.500 euro irabazi zeinkez. Ostira-
letan saltzen da gehixen. Ostiraletan 2
euro balio izaten dau boletuak eta
33.000 euro zozketatzen dira. Zenbaki-
xa Onceko zenbakixakin batera izaten
da. Astian sei egunetan, ze larunbatetan
ez dau urtetzen.

Zenbat da zuretako boletotik?
Neretako ehuneko hogehitamairua

izaten da boleto bakoitzetik.

Plaentxian asko jokatzen dau
jentiak?

Ez, nahixao neuke gehixao jokatuko
balebe.

Itsuetan sartzeko aukeria be
euki zenduan ezta?

Bai, baina errebisiño bat egin bihar
neban eta aurreratu egin jatazen. Oin
momentuan itsuetan sartzeko beste he-
rri batera juan biharko neuke eta nik
nahixao dot hemen ibili. 

Ze motatako jentiak erosten
dotsu gehixen?

Danerako jentia ibiltzen da. Andrak,
gizonak, zaharrak eta gaztiak.

Aberatsak pobriak baino gehi-
xao erosten dabe?

Hori ez dakit. Zein da aberatsa ba?

Lehen oin baino gehixao sal -
tzen zan? 

Oin gitxiago saltzen dot. Zegaittik ez
dakit.

Zein da emon dozun premixo-
rik haundixena?

Bi miloi eta erdi. Sari haundi bi
emon dittut, txikixak gehixao.

Zeini tokau jakon?
Hori neuk bakarrik dakit.

Jokatzen dozu zeuk?
Neri bostetan eskatzen dostez. Hor-

tik aurrera, ez badot saltzen neuretzako
dira.

Ze gehixao galdetu bihar nos-
tan?

Ezebez. “No me tortures mas!”

Iñaki  Diaz  Guenaga

Iñaki Diaz Guenaga
Iñakiren kasuan esaera zaharrak ez du balio, jokua bait du eguneroko errenta
ateratzeko bide. Euskal Elbarrituen Kolektiboko boletoak saltzen ditu.

“Nahixao neuke 
plazentziarrak gehixao

jokatuko balebe”

Errebal  kalea 2 behea
Tfnoa 943 75 16 46

SAN ANDRES
Iturgintza

Iturgintza, Gasa, eta 
Berogailuak

Sukaldeak eta bainuak

Kalebarren,10 
Telefonoa 943 75 20 91

Baltegieta, 6
Telefonoa 943 75 13 99

SORALUZE

MENDIZABAL
OKINDEGIA
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soraluzeko txuri urdinak peñakoek,
hainbat ekitaldi antolatu dituzte lehenen-
go urteurrena ospatzeko. 

Otsailaren 26an, osteguna 
20:30etan polikiroldegian, kirol hi -

tzaldia, errealeko jokalari ohiak, zuzen-
dari teknikoa eta lehen mailako jokalari-
ren bat.

Otsailaren 28an, zapatua
11etan puzgarriak (eguraldiaren ara-

bera, plaza zaharrean edo frontoian).
14etan Bazkide taldearen argazkia.
15etan Bazkaria, txurruka jatetxean.
Otsailaren 29an, domekan
12etan salda, txorizoa eta ardoa ba-

natuko dra plaza zaharrean. Buruhaun-
diak eta txapliguak izango dira eta baz-

kide txikienendako opariak ere bai.
Martxoaren 4an, eguenean
20etan Batzar orokorra egingo da

kiroldegian.

Haritz laskurain 2. mailako Aspeko
txapelketa jokatzen ari da, Chafee biko-
te duela. dagoeneko bi partidu jokatu di-
tuzte eta bat irabaztea lortu dute. Astele-
henean jokatu zuten azken partidua  22
eta 21 galdu zuten Galarza V.a – zubie-
taren aurka.

Aspeko lau bikote ari dira parte har -
tzen  txapelketa honetan eta oraingoz
bikote bakoitzak partidu bat irabazita eta
beste bat galduta daukate. Ea domeka
honetan Eibarren garaipen bat gehiago
eskuratzen duten.

Futbola

Pelota

“Txuri Urdinak”en egitaraua

Laskurain Aspeko txapelketan

Azkona 2. Espainiako txapelketan
Atletismoa

Joan zen asteburuan oviedon jo-
katu ziren Espainiako Atletismoko
txapelketetan parte hartu zuen Arra-
tek. Etorkizuneko kirolari Mailako txa-
pelketan, 2. postuan sailkatu zen, jauzi
hirukoitzean 12,73 metro (Euskadiko-
an eta alturakoan 1,77 metro egin zi-

tuen (Euskadikoan 1,73). Gustora
dago egindakoarekin, Euskadiko txa-
pelketatik hobekuntza nabaria izan da. 

Hemendik bi astera, otsailaren 20
eta 21ean, Valentzian jokatuko diren
Espainiako absolutu mailako txapelke-
tan parte hartuko dut.

EMAITZAK

Futbola 

Bergara 2 - sorAluzE 0 (Erre.)
Billabona 3 - sorAluzE 0 (Juben.)
Bergara  1 - sorAluzE 4 (Kadet.)

( kadeteak kopako txapelketa jokatzen
ari dira eta lehenengo edo bigarren daude.)

Esku pilota

Haritz laskurain
otsailaren 9an tolosan
Galarza V.a – zubieta 22  
Chafee-laskurain  21

Atxotegi eta Varela
- Aurreko asteburuan jokatutako parti-

duan, 22 eta 1 irabazi zioten Beharzana tal-
deko bikoteari.

AGENDA

ASTEBURUAN

Esku pilota, 

Haritz laskuraiek AspE enpresa-
ren bigarren mailako bikotekako txa-
pelketako hirugarren partidua jokatuko
du. 

domekan Eibarren
Berraondo eta Eulateren aurka.

domekan Bergaran
Atxotegik eta Varelak Bergarako

taldearen aurka jokatuko dute.

Futbola, Ezozin
soraluze - ordizia (Erreg.)
soraluze - orioko (Juben.)
soraluze -    -       (Kadet.)

Mendi Taldea, mendi irteera
domekan 790 metro dituen Aldaia

mendira irteera egingo da. ozaeta he-
rrira.

OTSAILAREN 28 ETA 29
Atletismoa, Valentzian
Arrate Azkonak Espainiako absolu-

tu mailako txapelketan parte hartuko
du.
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Felipe Garcia Vila

Izena, abizena eta adina.
Felipe Garcia Vila, 25 urte eta lanian
boltsak egitten dittut.
Zenbakixa, koloria,animalixa eta
abestixa.
Zenbakixa 13 a , koloria ez dakat ,
jaguarra eta flamenkua ez bada edozer
gauza.
Gustoko menua.
Bildots erria.
Irla batetara ze eruango zenduke?
Hori bai dala galdera tipikua! Ba ez
dakit, ron botila bat, neska politta eta
itsasontzi bat bueltatzeko.
Zer egingo zenduke miloi bat euro
kin?
Ba bidai baten gastau. Mundu guztia
zeharkatuko neuke.
Ze pertsonai historiko gustatuko li -
tzaizuke izatia?
Ba Newton edo edozein asmatzaile
famatu, pasada bat da honek buruan
dauzken ideiak.
Telebistako saio bat.
Cronicas Marcianas daonena.
Ze da Soraluzek dakan gauza itxusie-
na edo txarrena?
Herriko erdialdia, etxe zahar asko jaus-
ten dare. 
Eta onena?
Jentia. Zure kuadriliak ez badau urte -
tzen, edozeinekin juaten zara traguak
hartzera, eta hori ez da gertatzen leku
guztietan.
Ze falta jako Soraluzeri?
Kirol azpiegiturak. Herri honetan gaz-
tiendako ez dao lekurik eta normala da
tabernetan amaitzia.
Zer eduki bihar da neska batek zure
gustokua izateko?
Ba ez dakit, ezer berezirik ez, bere izae-
ria gustatzia eta kitto.

Inoiz ahaztuko ez dozun eguna?
Hegazkina lehen aldiz hartu neban
eguna. Sartu nintzan hegazkinian eta
momentura hegazkina apurtu zan,
berriz bajatu giñan eta han brasilen
egon nintzan bakarrik gau guzti baten
hotelian. 
Zer da beti esaten dozuna egin bihar

dozula baina inoiz egiten ez dozuna?
Kiroldegira juatia, beti esaten dot baina
inoiz ez naiz juaten.
Zela ikusten dozu zure burua hemen-
dik 20 urtera?
Ba txikiteroa, holaxe ikusten naiz.
Zelakuak gara soraluzetarrak?
Oso jente majua eta jatorra.

“hemen edozeinekin juaten zara trago bat hartzera”

Pil-pileaneko satorzulotik urten dogu iluntze aldera banpiruen moduan haginak zorrotz eginda, soraluzetarren bati lepora
salto egiteko gertu. Gila zubira heldu garanian mutil gazte lerden bat ikutu dogu tabernatik urtetzen eta odolik ez baina
sekreturik ezkutukuenak etara dotsaguz. Tira, ezkutukuenak ez.

Felipe Garcia Vila

Bertso Begiz
Gimnasioko pesak han dauaz

kiroldegixan hire zai,
buruak kiroldegira diño 
ta bihotzak taberna nai!

Gora txikiteua
eta jator girua!

altxa Felipe trulalai!
sagarduari txotx eixok behera

eta Fenewton izan hai!

Barri
(Doinua: Iparragirre abila dela)
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EDURTZA kafetegiaEDURTZA kafetegiaEDURTZA kafetegia
Taberna eta jatetxe zerbitzuaTaberna eta jatetxe zerbitzuaTaberna eta jatetxe zerbitzua
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Argazki zaharra

Irudixan, 1955. urteko “Lagun
Maitea” taldia. Campeonato de
Futbol Interdistritos txapelketa ira-

bazi zeban taldeko jokalarixak ageri
dira frontoiko futbol zelaixan.
Txapelketa hau, gaurko Debagoiena eta
Debabarreneko herrixen artian joka -
tzen zan.

Ezkerretik hasita
(Ezezaguna), Antonio Ansola (+), Fabian Gonzalez (beheko mutikoa), Jose Antonio Amuategi, Antonio Larrañaga (+), Enrike Arriola (+), Enrike
Placencia (+) (koparekin), (ezezaguna), Manolo “Andaluza”, Martin “ panaderua”, Carmelo Merino (+) (banderinakin), Daniel Mugica ( ) (atze-
an), Isidro Soba, Denis Lluch, (atzean) Domingo Manzanedo, Julio Uzin, Ignacio Pintado (barrezka), (azpikua mutikua) Migel Plazaola, Narciso
Larrañaga (goiko mutikua).
Behean
Oviedo Oregi (+), Eustakio Altuna, Iñaki Oregi (+), Francisco Alberdi (+), Luis Sindo, Miguel Gallastegi, Malolo Atxabe, Marino Azkona, Santi
Alberdi eta Luis Alberdi.  

1955eko futbol
txapelketa

Lagun Maiteak Elkarteak lagatako
argazkia.

Lehiaketa

Zer dago faltan edo zer
soberan  honetan?

Bi  lagunendako 
afari mun dial bat 
irabazi zeinke!!

Aurreko 
alean...

DEITTU 
943 75 13 04 ra

erantzuna...: san Martzialera bideko zubia

...eta irabazlea: BORJA OLAIZOLA

12 Pil-pilean 84.alea 2.004ko otsailaren 13a 

Barra kargadore automatikoak 
eta makina bereziak

Mendiola Industrialdea 14-5
Tfnoa 943 75 18 91
Faxa 943 75 24 58
E - maila: etxehun@teleline.es

etxehun@euskaltel.net

20590 SORALUZE
Gipuzkoa

ETXEHUN, S.A.L.
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