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Palestinako azken sarraskien harira ezagutu dut 
pinkwashing delako termino edo marketing 
estrategiaren esanahia. LGTBI mugimenduaren 
eskubideen erabilera eginez, enpresa edo herrialde 
bateko irudi publikoa hobetzea da estrategia honen 
helburua. Israelek aurten ere, giza eskubideen 
aldekotasun irudia plazaratu nahi izan du 
Eurovisionen: “Oso onak gara feminista, trans eta 
homosexualekin, ez gara umeak hiltzen dituen 
munstro bat”. Giza eskubideen alde nago, bitartean 
Palestina. 

Gurean ere eguzki gutxiko udaberri honetan… Zein 
polita den udaberria! Pink, purple, red, yellow... 

koloretako washing-washing 
moda hedatzen ari da. 

Adibidez. Gipuzkoako 
Gobernuak zerga jaitsiera ezarri 
die Gipuzkoako 38 aberatsenei, 
400.000 eurotik gorako opariak 
bakoitzari. Agintariak 
pentsiodunen borrokan edo 
mugimendu feministaren 
greban lehen ilaretan dantza 
kitzikagarrian dabiltza han eta 
hemen. Gu ere red eta purple 

gara ozen aldarrikatuz. Botere harremanen kontra 
nago, bitartean aberatsen zerga jaitsiera. Washing-
washing. 

Azken hilabeteetan ere hainbat gertakaritan 
washing-washingera jolasten aritu dira agintariak. 
Gertakeriekin washing jokalarien bikoteak egin nahi? 
Erabakitzeko eskubidea, Kanboko ekimena, 
hezkuntzako grebak, 155, Espainiako aurrekontuak, 
Errazkin eta Intxaurrandietaren epaiketa, Altsasu, 
preso ohien ondasunen aurkako operazioa, La 
Manada kasua, errauskailua, umetan abusuak 
jasandako umeen kasuak… Lotura batzuk begi 
bistakoak, beste batzuk ez hainbeste. Baina bistaratu 
duzu bikoteren bat ezta? 

“Ximinoa arbolan gorago, haren ipurdia ageriago” 
dio errefrau zaharrak. Baina wahing-washing jolakari 
amorratuak ez daitezela kezkatu. Izan ere, gaur 
egungo merkatuan marka askotariko uzki edo 
ipurtzulo zuritzaileak ere badira. Denak haientzat. 

Arrate 
Gisasola

Pinkwashing

Neuretik

“Palestinako 
azken sarraskien 
harira ezagutu 
dut pinkwashing 
delako termino 
edo marketing 
estrategiaren 
esanahia.”



Javier Elorza

Erretiroa hartu berri, Javier Elorza historialariak 
Soraluzeren Erdi Aroko historia aztertzeari eskaintzen 
dizkio ordu asko. Besteak beste, garai hartako mapa bat 
prestatzen dihardu, urrian argitaratuko dena, Soraluzek 
hiribildu-izendapena jaso zueneko 675. urteurreneko 
ekitaldien harira. 
Zelakoa da prestatzen diharduzun mapa? 
Erakusten du Erdi Aroko Soraluze zelakoa zen. Mapa 
horretan agertzen dira garai hartako etxeak, bideak, 
harresia eta leku-izen nagusiak. Mapa hori argitaratu eta 
zabaltzea da asmoa.   
Zelakoa zen Erdi Aroko Soraluze?
Soraluze bide herria zen. Baziren ibaiaren bazterrean 
eraikitako etxe multzo batzuk, gehienak egurrezkoak eta 
gutxi batzuk harrizkoak, harresi batek inguratuta. Orduko 
harrizko etxe batzuek zutik diraute: Ormaetxea Santa Ana 
kalean edo Arregi Garaikoa Gabolats-en (Bigarren etxe 
horretatik dator Arraikua auzoaren toponimoa). 
Zein da Soraluzeren inguruan dagoen dokumenturik 
zaharrena?
Hiribildu izendapenaren jatorrizko dokumentua galduta 
dago baina badago transkripzioaren laburpen bat 
Esteban de Garibai erregearen kronikari 
mondragoetarrak XVI. mendean idatzi zuena. Baina 
gaizki transkribatu zuen jatorrizko agiria, ze “Erlaibia” 
aipatzen du “Erlaegia” behar lukeen lekuan. 
Noizkoa da hiribildu izendapena?
1343. urtekoa da, urriaren 15ekoa. Herritar batzuk, 
setiatuta zegoen Algeciras aldera joan zirenak Gebara 
merinoarekin, lortu zuten beharrezko errege-gutun 
ofiziala hiribildua sortzeko. Alfonso XI.a erregeak eman 
zien gutun hori, Placencia izenarekin. 
Noizkoak dira inguruko herrienak? 
Eibar eta Elgoibar hiru urte geroagokoak dira eta 
Bergarari ostera, 1268an eman zioten hiri-gutuna.  
Zertarako eskatzen zuten hiribildu izendapena?
Erregearen babesa eta segurtasuna lortzeko, baina babes 
hori gehiago zen ustezkoa edo hipotetikoa beste ezer 
baino. Garai hartan eliza zen erakunde bakarra lurraldea 
antolatzeko eta Soraluzen moduan, elizak ahaide 
nagusien eskuetan zeuden, eta eurak jasotzen zituzten 
zergak; askotan, indarrez. 

Soraluze eta Eibar herri txikiak ziren orduan, 
gehienera ere, 700 biztanlera ez ziren iritsiko. Elgoibar 
zen kapitala, Villamayor de Marquina, eta bertoko 
Ganboa-Olaso familia zen inguruotako ahaide nagusirik 
indartsuena. Soraluzeko elizaren patroiak ziren eta 

herria bere mendean zuten. Hori dena aldatzen hasi zen 
XIV. mendearen amaiera aldera, Gipuzkoako Anaidia 
eratu zenean. 
Garai hartan zeintzuk ziren herriko familia 
indartsuenak?
Irureko familiak. Kale-kalean finkatutako Iruretarren 
artean, gehienak letradunak ziren, abadeak, eskribauak, 
merkatariak …, ondo posizionatutako jendea. Horietan 
ezagunena Andres Ibañez de Irure, medikua, Carlos V.a 
enperadorearen gortearekin Europa osoan zehar ibili 
zena. Bueltatu zenean Arregi Garaikoako alabarekin 
ezkondu zen. Horregatik du dorretxeak Irureko armarria 
Gabolats kaleko fatxadan.
Merkataritzatik egin zuten dirua?
Bai, eta merkataritzak indar handiagoa hartu zuen XVI. 
mendearen hasieran, Ameriketatik armak eskatzen hasi 
zirenean: lonbardak (kainoiak), arkabuzak, lanzak... 
Sekulako negozioa bihurtu zen, azkenik gabekoa. 
Herriko ibai ondoak sutegiz bete ziren, punta-puntako 
teknologiarekin. Dirutza egin zuten, bai Soraluzen eta 
baita Deba bailarako gainerako herrietan ere. Horren 
seinale da sekulako elizak eraiki izana. 

Armagintza izan da, ia gaur egunera arte, bost 
mendetan zehar belaunaldiz belaunaldi Soraluzen 
nagusi izan den jarduera. Ostera, XX. mendearen 
amaieran, bat batean, jardun hori zeharo desegin da.
Zergatik uste duzu dela beharrezkoa historia hori 
ezagutzea? 
Herriaren sorrera eta bilakaera ezagutu eta ulertzeko 
aukera ematen duelako. Hizkuntza aldetik ere bai, 
toponimia eta bestelako hitzak daude, gaur egun galduta 
daudenak. Esaterako,“urapia”: ibai ondoko erakinen 
azpiko zatia izendatzeko erabiltzen zen hitza, ibaiko urak 
hartzen zituen guneak zirelako.   
Herriaren historiari dagokionez, zer egin da eta zer 
dago egiteko?
Ramiro Larrañagak, batez ere, armagintza eta XIX. eta 
XX. mendeko bizimoduaren berri jaso zuen, eta oso 
baliagarria da, ze bi belaunaldi nahikoa dira dena 
galtzeko. Erdi Aroko historia idazteke dago. 
Baduzu asmorik lan horri heltzeko?
Bai, nire asmoa da etorkizunean lan horri heltzea. 
Dokumentazio dezente daukat batuta. Esaterako, 
badaukat dokumentu bat, 1508koa, herria “Soraluçe” 
moduan izendatzen duena. Irakurri nuenean harrituta 
geratu nintzen, garai horretan Placencia izen ofiziala 
zegoelako. 

Bote prontuan

testua: egoitz unamuno  argazkia: fernan oregi
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Bote prontuan

“Erdi Aroko 
Soraluze zelakoa 

zen erakusten 
duen mapa 
prestatzen 

dihardut”
javier elorza
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Begira Begira

Aniztasunean euskaraz bizi leloa 
irakur zitekeen iturri gainean. 
Plazaren bueltan bildu ziren 
prestaketa-lanetan ari zirenak, 
hurreratzen ziren kuxkuxeroak eta 
beste herrietatik ezaguna edo 
berria zuten ospakizunera 
etorritakoak: asteroko lagun-
saioetan parte hartzen dutenak, 
Auzokideak (euskarara gerturatu 
nahian) eta Auzotarrak (euskara 
besteekin partekatzen  dutenak), 
taldeetako dinamizatzaileak, 
hainbat jatorri eta hizkuntzatako 
pertsonak batu ziren jaira.

Kantua, musika, poesia, henna 
apainketak, hainbat jatorritako 
plater goxoak, dantza ugari, umeek 
egindako margolanak, talde 
dinamikak… izan ziren euskara eta 
hizkuntza-aniztasuna batzen 
dituen Auzoko egitasmoaren 
jaiaren osagaiak. 

Bihotz bakoitzak bere taupadaren 
erritmoa
Mingain bakoitzak bere musika eta 
kolorea
Hizkuntza bakoitzak bere balorea
Nirea, zurea, elkarrekin denona
Gerturatzeko zubiak eta bideak 
zabaltzen.
Gozatzeko, izateko, bizitzeko.
Harri bitxiak adierazi eta 
partekatzeko.
Nork bere berbaz, ahaztutakoa, 
alboratutakoa, osorik bueltatzeko.

argazkia: fernan oregi   
testua: maialen elizburu

Aniztasuna 
plazaren 
erdira
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Begira
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Iazko likidaziotik 643.788 euroko 
soberakina dauka Soraluzeko 
Udalak. Horri 396.818 euro kendu 
behar zaizkio iazko kreditu 
konpromisoak ordaintzeko. Baina 
behin hori eginda, beste 246.969,90 
euro geratzen dira “2018an ekintzak 
egiteko”. Horrela jakinarazi zuen 
Iker Aldazabal alkateak maiatzaren 
9an egindako osoko bilkuran. 
Segidan, diru horrekin zer inbertsio 
egingo dituzten jakinarazi zuen.

Handienetik hasita, 80.000 
euroko partida bideratuko dute 
musika-eskolako galdara 
zaharberritzeko eta eraikin osoko 
sistema elektrikoa aldatzeko, biak 
ala biak erabat zaharkituta 
daudelako. 

Beste 15.000 euro erabiliko 
dituzte amortizazio gastuei aurre 
egiteko. Eta beste 30.000 euro 
Atxuri 21eko eraikina botatzeko. 
Alkateak zera azaldu zuen: “2018ko 
aurrekontuan 30.000 euroko 
partida gorde genuen horretarako, 
eta beste 30.000 euro hauekin, 

60.000 euro guztira, etxea eraitsi 
ahal izango da”. 

Skate-gunea
Soberakin horretatik geratzen diren 
beste 121.634 euroak sortu ahal 
diren beharretarako izango direla 
gaineratu zuen Aldazabalek, 
esplikatuz, Udal Gobernuak 
lehentasunezko izango dituela 
herriko jolas-parkeak 
zaharberritzea (Ezozi bidekotik 
hasita). Gaineratu zuen aztertzen 
dabiltzala skate-gunea ipintzea 
U-esparruan; are gehiago, gazteekin 
Eskolako Agenda 21 ekimenaren 
baitan egindako osoko bilkuran 
jakinarazi zien 30.000 euroko 
inbertsioa aurreikusten dutela 
horretarako eta proiektua esku 
artean dutenean, nahiko luketela 
gazteekin beste batzar bat egitea, 
euren ekarpenak jasotze aldera.

Bestalde, Aldazabal alkateak 
jakinarazi zuen herriko sarrera-
irteerak zaintzeko kamerak 
ipintzeko asmoa ere badutela, 

“herrian egoten diren lapurretak 
ikusita”. Bukatzeko, udalerriko 
hainbat puntu “txukuntzeko” asmoa 
ere badute, argazki zaharrez 
osatutako panelen bitartez, 
“eibartarrek egin duten modura”. 

Musika-eskolako leihoak
Horri erantzunez, EH Bilduren 
izenean Unai Larreategi 
bozeramaleak adierazi zuen, 
besteak beste, musika-eskolako 
galdararako beste alternatiba batzuk 
aztertzea egokiagoa izan litekeela, 
elkartearen funtzionamenduak 
ordutegi jakina eta jarraia ez duela 
kontuan hartuta; edo bestelako 
urjentzia batzuk ere badituela 
musika-eskolak, leihoak aldatzea, 
adibidez.

Nagore Zabala Kultura zinegotziak 
erantzun zion, besteak beste, leihoak 
aldatzeko aurrekontua ere 
begiratzen badabiltzala, baina 
galdara aldatu beharra “legez” 
datorrela, Jaurlaritzako Industria 
Sailak horrela aginduta.

Zer berri

Udalak 246 mila euro bideratuko ditu 
inbertsioetara

DBHko 1, 2 eta 3. mailako Soraluzeko 
38 ikaslek osoko bilkura egin zuten 
Iker Aldazabal alkatearekin Eskolako 
Agenda 21 ekimenaren baitan. Ura 
eta Ibaiak gaia landu dute aurtengo 
ikasturtean. Hala, prozesu eta 
hausnarketa horretatik eratorritako 
ondorio, galdera eta eskaera batzuk 
helarazi zizkioten alkateari, 
Debegesako ordezkariek gidatuta. 
Besteak beste, ibaiaren 
garbitasunarekiko kezka partekatu 
eta ibai bazterrak eta ibaia bera garbi 
mantentzeko hainbat eskari egin 
zituzten; edateko urari fluorra 
kentzeko eskatu zuten eta 
bestelakoen artean, baita skate 
parkea ere . 

Ibaiaren garbitasunarekiko kezka

Institutuko ikasleak eta irakaslea, Iker Aldazabal alkatea eta Debegesako ordezkariak.
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Udal Gobernua aztertzen ari da 
autobus geltokia tokiz aldatzea, eta 
horrek ezinegona eragin du 
oposizioan dagoen EH Bildu 
koalizioarengan. Hain justu, 
Errebalen orain dagoen lekutik 
Baltegietara lekuz aldatzeko aukera 
aztertzen ari dira, kiroldegiko 
bihurgune ingurura. Eta 
kokaguneak berak zein informazio 
ezak eragin zuen oposizioaren 
kritika.

Unai Larreategik zera adierazi 
zuen, besteak beste, sare sozialen 
bitartez: “Kiroldegiko aldaparen 
azpian hiru jarleku jarraian agertu 
dira, eta hortik ondorioztatu genuen 
Errabaleko autobus geltokia 
aldatzekotan dabiltzala kiroldegiko 
bihurgune ingurura. Errabaleko 
geltoki inguruan bizi diren batzuei 
kalte egiten omen diete autobus 
geltokian sortzen diren zaratek 
(eztabaidagarria izan daiteke kontu 
hori) baina neurri zuzentzailea 
egokia al da? Moldaketa horrekin 
Txurrukeneko geltokitik kiroldegira 
kilometro oso bateko distantzia 
geratuko litzateke eta kiroldegitik 
SAPAkora 250 metro. Geltoki 
horretan soilik geratzen diren busak 
ere badaude, gainera, Txurruken-
Errekaldeko bizilagunentzat opari 
ederra”.

Alkatearen azalpena
Iker Aldazabal, alkateak, berriz, 
honakoa esplikatu du: “Udal 
Gobernuaren asmoa, Errabal kaleko 
urbanizazio lanekin batera, gaur 
egunean Errabal kalean aurkitzen 
den autobus geltokia Baltegieta 
kalera eramatea izango litzateke. 
Aterpe naturala dauka eta jarlekuak 
ipintzeko lekua ere bai ( ipinita 
daude iada) Errabal kaleko 
urbanizazio proiektua prestatzen 
gabiltza eta Hirigintzako batzordean 
emango ditugu xehetasun guztiak. 
Gaur egungo tokia ez dugu egoki 

ikusten, bere garaian autobus 
geltokiak aldatu zirenean ere esan 
genuen tokirik egokiena Baltegieta 
zela baina ez zitzaigun kasurik egin. 
Kalearen eta espaloiaren zabalera 
kontutan izanda, bertan ezin daiteke 
markesinarik ezta eserlekurik ipini. 
Bertako bizilagunen kexak ditugu, 
giro txarrarekin ez dago babes 
gunerik eta eguzkia egiten duenean 
errepidea gurutzatu eta aurreko 
espaloian egoten da jendea itzaletan. 
Aurreko legealdian, Auzoetako 
bilerak egin zirenean, Errabal kaleko 
bizilagunek bere kexa azaldu zuten 
autobus geltokiaren 
kokapenarengatik. Orduan, 
Hirigintzako Batzorde burua zen 
Roke Akizuk adierazi zuen autobus 
geltokia aldatzekotan zebiltzala 
baina denok dakigu geltokiak toki 
berdinean jarraitzen duela”.

Espazioa egokituta
Maiatzaren 9ko osoko bilkuran izan 
zuten Udal Gobernuak eta 
oposizioak lehen aldiz gaia mahai-
gainean. Galdera-eskarien atalean 
mahaigaineratu zuen, hain justu, EH 
Bilduk berak. Besteak beste, 
geltokia orain dagoen lekuan 

lagatzearen alde egin zuten 
udalbatzarrean, Errebaleko espazioa 
behar den moduan egokituta, 
markesina eta jarleku batzuk ipinita. 
Horrekin batera, Larreategik 
adierazi zuen “eskertuko” luketela 
autobus geltokia Baltegietara, 
kiroldegi ondoko errebueltara 
eramateko asmoaren arrazoien 
gaineko “analisia” jasotzea, berau 
“objektiboki baloratzeko”, ez 
dutelako “egoki” ikusten kokagune 
berria. 

Iker Aldazabal alkateak, besteak 
beste, zera erantzun zuen: “Zuek 
geltokia Errebalera eraman 
zenuteneko analisia ere eskertuko 
nuke nik; ze hura egin zenean 
bertako bizilagun batek baino 
gehiagok ere aurkeztu zituen 
kexak”.

Roke Akizuk erantzun zion Gila 
Zubian ipinitako lurrazpiko 
edukiontziengatik aldatu zutela 
geltokia, eurek jarraitzen dutelako 
pentsatzen geltokiarendako lekurik 
egokiena, berez, Zubi Nagusia dela.

“Baina zuek egon zineten 
denbora guztian ere ez zenuten 
beste ezer ere egin”, erantzun zion 
horri alkateak. 

Zer berri

Autobus geltokiaren balizko kokagune 
aldaketak eztabaida eragin du

Geltoki berriaren balizko kokalekua Baltegietan.
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Zer berri

2017-2018 ikasturteko azken 
txanpan sartu da dagoeneko 
Plaentxia Herri Ikastetxea. 
Ekainaren 22an dute azken eskola 
eguna neska-mutikoek. Horren 
aurretik, baina, makinatxo bat 
zeregin badituzte aurreikusita. 

Elkarbizitza Eguna
Besteak beste, esanguratsua izango 
da maiatzaren 31n egingo duten 
Elkarbizitza Eguna. Kultura-
aniztasuna eta elkar ezagutza oinarri 
eta helburu, horren erakusle diren 
ekintzak egingo dituzte datorren 
eguenean, 16:45ean hasi eta 19:00ak 
bitartean, eskolan, patioan, batez 
ere. “Hezkuntza komunitate osoari” 
zuzendutako eguna da Elkarbizitza 
Eguna, beraz, ekimenera daude 
deituta gurasoak, irakasleak, 
ikasleak, ikastetxeko langileak 

(jangelakoak eta garbitzaileak) eta 
oro har, herritar guztiak. 

Soraluzeko ordezkaritza
Bestalde, maiatzaren 11n lurralde 
mailako hezkuntza jardunaldietan 
parte hartu zuten Plaentxi Herri 
Ikastetxeko Arantza Mata 
zuzendariak eta ikasketa-buruak. 
Horrelaxe eman dute esperientzia 
haren berri Plaentxia Herri 
Eskolatik: “Ikasten duen eskola 
Ikas(t)etxea. Horixe izan da aurtengo 
XVII. Gipuzkoako Hezkuntza 
Berriztapen Jardunaldien izenburua 
eta bertan izan ziren Arantza Mata 
Plaentxi Herri Eskolako zuzendaria 
eta Pili de la Presa ikasketa-burua, 
eskolako esperientzia kontatzen. 
Eguneroko jardunaz elkar ikasten 
izenburua ardatz, ikastetxeak 6 
ikasturtetan egin duen ibilbidea nola 

bideratu den azaldu zuten, 
maiatzaren 11n, Donostiako EHUko 
campusean, ia 200 entzuleren 
aurrean, horien artean Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko 
ordezkariak, Berritzeguneetako 
zuzendariak eta aholkulariak, 
ikastetxeetako zuzendaritzak eta 
irakasleak zeuden. 

Argi dago hezkuntza eragile 
guztien ardura dela, ikasleek 
funtsezko konpetentziak eskuratzea 
alegia, norbera bere esparruan, 
elkarlanean eta elkar ikasten. 
Plaentxi HLHIk azken ikasturteetan 
konpetentzien garapena bermatze 
aldera eraldaketa bidean jarraitzen 
du, ezinbestekoa delarik familien 
parte hartzea, irakasleriaren 
inplikazioa eta formazioa eta 
zuzendaritzaren lidergo 
pedagogikoa”. 

Kultur-aniztasuna ezagutarazteko eta 
partekatzeko eguna egingo dute eskolan

Gertakariz betetako hilabetea dabil 
izaten maiatza. Bereziki, lapurretei 
edo lapurreta saiakerei dagokienez. 
Hilabete hasieratik maiatzaren 
25era bitartean bederatzi aldiz 
saiatu dira ezezagunak udalerriko 
hainbat saltokitan edo lantegitan 
sartzen: Fanny Mertzerian (bi bider, 
eta bigarrenean sartu egin ziren), 
Itxaropena elkartean, Aras 
lantegian, Urrestarazu lantegian, 
SNAEurope lantegian (lantegiko 
bulegoetara sartu ziren, langileak 
bertan zirela, baina ugazabek ez 
dute ezer faltan igarri), Pub Intxisu 
tabernan, Izagirre igeltseroaren 
biltegian (Atxuriko zubian) eta 
Arriogain elkartean. 

Bestela esanda, maiatzeko 
laugarren astea dugun honetan, 
astero ibili dira ezezagunak 
udalerrian lapurreta ahaleginak 
egiten leku batean baino 
gehiagotan. 

Gertakari guztietan salaketak 
ipinita daude, eta Ertzaintza 
guztiaren jakitun da. Eta zantzuak 
ere badituzte, ustezko lapurrak 
zeintzuk izan daitezkeen. Edozein 
modutan, oraingoz ez dute inor 
atxilotu.

Segurtasun gomendioak
Halako ezustekoak saihesteko 
gomendioak helarazi dituzte. Hori 
horrela, etxebizitza partikularren 
kasuetan: atea giltzaz ondo itxita 
laga behar da, baita etxe barruan 
egonda ere; ezezagunei ez ireki 
atezain automatikorik; atariaren 
kanpoko aldean ipini publizitatea 
jasotzeko postontzia eta ahal duenak 
etxean eta garajean ate blindatua eta 
ate-marko sendotuak ipini. 

Hala eta guztiz ere, etxera itzuli 
eta barruan gaizkilerik aurkituz 
gero, ez zaie aurre egin behar; 
babespean jarri behar da eta 

Ertzaintzari abisatu. Eta lapurreta 
egin badute, ez da etxera sartu 
behar eta ez da ezer ukitu behar, 
berehala Ertzaintzari abisatu baizik. 
Bestalde, ibilgailuan garajera 
sartzean, atzeko ispilutik begiratu 
behar da, ikusteko ea ondotik 
kanpoko inor sartzen den ala ez. 

Etxean obraren bat bada, berriz, 
aldamioarekin kontu izan behar da, 
eta leihoak eta balkoiak zaindu. Eta 
lantegien eta lokalen kasuetan, 
alarma jartzea komenigarria da. 

“Eta abisatu. Ze zaratak entzuten 
dira askotan, baina oso gutxitan 
abisatzen du jendeak. Eta abisatu 
egin behar da”, azpimarratu du 
Gotzon Odriozola udaltzainburuak. 

Baranda bota eta berria ipini, 
oraingoa baino estuagoa, eta 
mantenu aldetik erraza izango dena. 
Lehentasuna zen lehenbailehen 
errepidea zabaltzea, baina margotu 
egin behar zen. 

Maiatzean, astero lapurretak edo saiakerak
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Zer berri

IBILBIDEAK
1. Bide berdea: bi adar

a. Gabolatseko 28. atari paretik irten (telefono kabina ondotik) Plaza 
Zaharrera, igogailuko eskaileretatik gora. Bidean elkartuko da 
bigarren besoarekin, Estaziño kaletik etorriko dena.

b. Hau Sagarrrekatik irtengo da, oinezkoendako pasabidetik 
Ezozibideko biribilguneraino, handik Arraikuarako bidea hartuko 
dute Estaziño kaletik eskolara.

2. Bide urdina: Baltegietan hasiko da. Iturburu hasieran izango du 
geltokia, pasealekutik Zubi Nagusira eta handik udaletxea joango dira, 
eta Elizburu kaleko eskaileretatik gora egingo dute.

3. Bide gorria: Errekalde 37ko parketik (Arantzazu parkea) espaloitik 
Olako zubiraino joan, hura zeharkatu eta aldapatik gora egingo dute, 
eskolara. 

4. Bide horia: Atxuriko iturri ingurutik abiatuta. 

Ekainaren 4tik ekainaren 15era 
egingo dute Eskola Bidearen proba 
pilotua. Lau bide antolatu dituzte. 
Eta Kukumixoko hezitzaileek 
lagunduta joango dira eskolara ume 
taldeak bide horietatik. Abiatzeko 
ordua ipiniko dute bide bakoitzean, 
eta ibilbide bakoitzaren geltokiek 
ere ordutegi jakinak izango dituzte. 

Eskola-bidearen antolatzaileek 
argi laga nahi dute horiek guztiak 
“bide proposamenak” direla, baina 
“seguru aski, aldaketak” izango 
dituztela, "proba pilotuak erakutsiko 
ditu zeintzuk”, dio Andoni 
Iñurritegik, Hezkuntza Proiektuko 
dinamizatzaileak. “Edozein modutan, 
ohitura hori praktikan jartzeko 
abiapuntua da, eskola-bideak zela 
funtzionatuko duen ikusteko ere bai. 

Proba pilotuak erakutsiko du bideen, 
ordutegien… egokitasuna. 
Funtzionamendua, gabeziak… 
ikusita, irailerako proposamen 
zehatzagoa egingo da”, gaineratu du 
Iñurritegik.

Bideen aukeraketa egiteko, 
ahalegindu dira lau bideak ez 
daitezen elkartu puntu jakinetan, 
umeak pilatzea ekiditeko. Puntu 
kritikoak kontuan hartuta, saiatu 
dira horiei alternatibak bilatzen. 
Saiatu dira “puntu seguru eta 
errazak” topatzen. Eta irisgarritasun 
aldetik “traba batzuk” badauden 
arren, halakoak ere kontuan hartu 
dituztela. 

Hau guztiau herritarrei aurkeztu 
ondoren abiaraziko dute Eskola 
Bideari dagokion proba pilotua.

Lau ibilbide, Eskola Bidean

Neska-mutikoak eskolara bideko oztopoak markatzen.

Soraluzeko Udalak, Soraluce 
kooperatibaren laguntzarekin, 
robotika eta bideo-jokoen 
sorkuntza tailerrak eskainiko 
ditu udan Debabarrenean. 
Soraluzen bi tailer eskainiko 
dira, ekainaren 25etik 29ra eta 
uztailaren 2tik 6ra. 20 orduko 
tailerrak dira, 2001-2009 
bitartean jaiotakoendako. Parte 
hartu nahi dutenek udaletxean 
eman behar dute izena 
ekainaren 1a baino lehen. Leku 
mugatuak dira, beraz, lekuak 
baino interesdun gehiago 
badaude, zozketa bidez 
erabakiko dute partaidetza. 30 
euro da kuota. 

Robotika 
tailerrak, udan

III. Balkoi eta Leihoetako 
Lore-Lehiaketa antolatu du 
aurten ere Udalak. Maiatzaren 
31ra arte dago izena emateko 
aukera. Izen ematea udaletxean 
edo 943 75 30 43 zenbakira 
deituta egin behar da. Bi sari 
izango dira: 150 euro eta 75 
eurokoak. 

Lehiaketa bera ekainaren 
1etik 10era izango da. 
Epaimahaiak egun horietan 
egingo ditu ikustaldiak. Sariak, 
ekainaren 11n banatuko dituzte, 
11:00etan, Plaza Berrian.

Preso, errefuxiatu eta 
deportatuen giza-eskubideen 
aldeko Sare herritarrak 
batzarra egingo du urteko 
helburuak eta ekimenak 
zehazteko. Batzarra 
martitzenean egingo da 
arratsaldeko 18:30ean, 
Antzokian eta irekia izango da.

Lore lehiaketa

Sareren batzarra 
martitzenean
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Zer berri

Soraluzeko osasun-zentroak 
benzodiazepinen (BZP) larregiko 
erabilera murrizteko proba pilotuan 
parte hartuko du urtebetez. Botika 
psikotropiko horiek erabiltzen 
dituzten herritarren artean, batzuk 
aukeratuko dituzte anbulatorioko 
familia medikuek, eta gutun bitartez 
BZP-en erabilera lagatzera 
gonbidatuko dituzte euren ustez 
mota horretako botikak lagatzeko 
moduan dauden pazienteak. 
Esplikatuko diete, besteak beste, 
zeintzuk diren botika lasaigarri 
horien albo-ondorioak eta haiek 
erabiltzeari uzten laguntzeko 
informazioa eta laguntasuna 
eskainiko diete.

%20 murriztea
Lourdes Letona familia medikuak 
zera azaldu digu: “Lortu nahi dena 
da %20an murriztea BZP-en 
erabilera. Izan ere, gaur egun larregi 
erabiltzen dira halako botikak, behar 
dena baino gehiago. 

Antidepresiboak errezetatzen 
direnean, adibidez, haiek eragina 
egin bitartean antsiolitikoak ere 
ematen zaizkio pazienteari; baina 
behin antidepresiboek eragina 
egiten hasten direnean, ansiolitikoak 
laga egin behar dira. Eta ez da 
horrela izaten. Herritar askok urte 
luzez kontsumitzen dituzte BZPak, 
berez, asko jota pare bat hilabetez 
erabiltzea gomendatzen bada ere. 
Askok lo egiteko erabiltzen dituzte, 
eta gero eta dosi handiagoak behar 
izaten dituzte, gainera. Ondoren, 
izugarrizko dependentzia garatzen 
dute. Larregiko kontsumo hori da 
murriztu nahi dena". 

Laguntasuna
Gaineratu du proban parte hartuko 
duten pazienteen bidelagun izango 
direla medikuak: "Hori lortzeko 
laguntasuna eta informazioa 
emango da. Jakina, gero norberak 
erabakiko du laga edo ez. Baina 
jakinda ze eragin duten BZP-ek, ze 

albo-ondorio dituzten. Da tabakoa 
erretzea moduan. Hori egitea 
librea da, norbere erabakia da, 
baina denok dakigu birikietako 
minbizia eragin dezakeela. Bada, 
benzodiazepinekin berdin. Edozein 
modutan, BZPak ez zaizkie 
kenduko benetan haiek erabiltzeko 
beharra duten pazienteei”.

Alternatibak
BZP-en albo-ondorioei dagokienez, 
honakoak ekar ditzake, Letonak 
esplikatutako moduan: memoriaren 
alterazioa eta istripuak izateko 
arriskua handitzea, besteak beste. 
“Badaude lasaigarrien alternatibak. 
Melisa-eta infusioak, melatonina… eta 
jakina, ohitura batzuk aldatzea ere 
gomendatzen dugu: substantzia 
narritagarrien kontsumoa uztea, 
adibidez: kafea, coca-cola…”. 

Urtebetez proba pilotua egin eta 
gero, lortutako emaitzen arabera 
erabakiko dute ekimenarekin 
aurrera segi ala ez.

Debabarreneko Esperientzia 
Eskolako 14º promozioaren 
ikasturtea amaitzear dago. Eskola 
horrek 55 urtetik gorako pertsonei 
formazioa eskaini eta egiten 
dituzten ekimenetan parte-hartzeko 
aukera ematen die. Aurten bi 
soraluzetar ere izan dira eskola 
horretan. Eta orain, Esperientzia 
Eskolan parte-hartzea sustatzeko 
asmoz, herriari onuraren bat 
ekarriko dion ekimena martxan 
jarriko dutela kontatu dute: Herria 
zaindu lelopean, ingurua zatartzen 
duten jokaerak salatu nahi dituzte: 
txakurren kakak, edukiontzietan 
sartu bako zaborra, kalean txiza 
egitea edo pintadak. Jokaera 
desegoki horiek salatzeko pegatinak 

diseinatu eta maiatzaren azken 
astean kaleetan ipiniko dituzte. 
Ekainaren 1ean berriz, Eibarko 

Untzaga Plazan egongo dira 
hurbiltzen denari Fundamentua 
oparitzeko asmoz.

BZPak murrizteko proba pilotua egingo 
du Soraluzeko anbulatorioak

Jokaera desegokiak salatzeko ekimena

Begoña Txurruka berbetan.
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Zer berri

Eman eskua etorkizunari lelopean 
egingo dute ekainaren 10ean 
Euskadiko hiru hiriburuak lotuko 
dituen 201,9 kilometroko giza katea, 
Gure Esku Dago dinamikak 
bideratutakoa.100.000 lagunek 
osatuko dute, 3.000 boluntarioren 
laguntzarekin. Eta horien artean 
soraluzetarrak ere izango dira. 
Herrikideen kasuan, Elgoibarren 
parte hartuko dute giza katea 
osatzen. 

12:00-12:30ak bitartean osatuko 
da giza-katea. Eta Soraluzetik 
Elgoibarrera joateko hainbat modu 
izango dira; besteak beste, oinez 
edo autobusez. Lehen kasuan, 
Soraluzeko Mendi Taldearen 
eskutik egingo dute 
Elgoibarrerainoko ibilbidea, 
menditik, Ezozi aldetik. Soraluzeko 

Gure Esku Dago dinamikatik 
esandakoaren arabera, ibilbide 
erraza da, umeekin-eta egiteko 
modukoa. 08:30ean abiatuko dira, 
Plaza Berritik. 

Horrez aparte, autobusak izango 
dira, norberaren beharren arabera 
erabiltzeko: joan-etorria egin (3 
euro), edo etorria bakarrik (2 euro 
nagusiek, euro bat umeek). 
Adibidez, menditik doazenek ere 
aukera izango dute autobusa 
erabiltzeko Soraluzera bueltako edo 
Eibarren egingo den ospakizunera 
joateko. Izena ematerakoan adierazi 
behar da zelako autobus zerbitzua 
nahi den. Hain justu, izena eman 
daiteke egunotan kalean ipiniko 
dituzten mahaietan, besteak beste. 
Astebururo izango dira kalean, 
baina autobusetarako izena 

emateko azken eguna da ekainaren 
6a. Eta giza katerako saretzeko 
azkeneko eguna, berriz, ekainaren 
3a da. 500 herrikide behar dira, eta 
dagoeneko 300 saretuta daude. 

Giza katea amaituta, Eibarren 
segituko du jaiak . 13:00etan, 
Untzagan elkartu eta gero, Parrapas 
taldearekin erromeria izango da, eta 
14:30ean herri bazkaria, 
Biziminaren eskutik (15 euro, 
langabeek eta ikasleek 10 euro). 
Bukatzeko, kontzertuak izango dira 
La Basu eta Koban taldeekin. 

Klik Eguna
Bestalde, maiatzaren 12an Klik 
Eguna ospatu zuten Soraluzen, 
ginkana, herri-bazkari, txerri-jan, 
kontzertu eta zela ez, herritarren 
arteko giroarekin.

Oinez zein autobusez joan ahal izango da 
Elgoibarrera ekainaren 10ean
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Argazki bidez

Denok irabazi dugu
argazkiak: fernan oregi eta ubane madera  testua: jokin martinez

Soraluzeko Sociedad Deportivak nahi du kirola plataforma modura erabiliz, 
ezberdinen arteko topaguneak sortzea. Soraluze, Mugituz! ekimenak herri-mailako 
hainbat ekintza antolatzen dihardu, berauen ikusgarritasuna baliatuz, hainbat 
balore bultzatzeko. I.Herri Krosa izan da horren adibide: Alejandro Rodriguez 
Memorialaren izaera, bertako kontsumoa, hondakinen murrizketa, herri-giroa, 
berdintasuna eta lehiakortasunarekin batera beste hainbat balore bultzatzea... 
Lehentasuna eman nahi izan diegu 5,6km-ko lasterketa ez lehiakorrari, bikote 
mistoei eta gazteen lasterketei, ordutegi hobeak jarriz, horiekiko begirunea 
adierazi eta horiek txalotzeko gunea eskainiz. Oso pozik gaude edalontzi 
berrerabilgarriak itzultzeko erronka ere gainditu dugulako eta beste hainbat 
ekintzaren bitartez hondakinak murrizteko gure helburua lortu dugulako.

14



Argazki bidez
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Plazan bazan

Egilea: Garbiñe Ubeda (Aiurri)
Soluzioak:
plazanbazan.eus/kioskoa/soluzioak
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Plazan bazan
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Frankismoaren 
garaiko zenbait 
arrasto herrian
Badira urte dezente “Plaza de 
Navarra”, “Plaza del Tercio de 
Montejurra” edo “Calle 22 de 
Septiembre” - Francoren 
gudalosteak herrira sartu zireneko 
data- kaleek Francoren garaiko 
deitura galdu eta aurrekoa 
berreskuratu zutela: Plaza Zaharra, 
Plaza Berria eta Elizburu. Denbora 
asko ez dela, “Serafín Achotegui” 
kaleak Txurruken deitura hartu du. 
Hala ere, badira oraindik sasoi ilun 
haren arrastoak herriko hainbat 
bazterretan, besteak beste:
• Frontoiaren gaineko Maisuen 

Etxeetan, konstituzioaren 
aurreko ikur frankista ikus 
daiteke plaka batean.

• Txurruken kaleko etxeetan, 
Bergara aldetik herrira 
sartzerakoan, Falangearen ikurra 
antzeman daiteke etxeek duten 
plakan (gainetik margotua egon 
arren).

• San Martzialgo ermitan, atari 
aldean, sarreraren ezkerraldean 
dagoen harlandu batean, Aiesako 
karlista-talde bateko izenen 
inizialak, data (1937) eta 
Borgoniako gurutzea (karlisten 
ikurra zena) daude zizelkatuta.

• SAPAko aterpearen fatxadan, “A 
los muertos por Dios y por 
España” irakur daiteke, azpian 
hildakoen zerrenda duela.

• Gabolatsen gaineko kalean, 
etxebizitzetako atarien 
gainaldean oraindik Falangearen 
ikurrak ikus daitezke.

• Guzti horrekin zer egin? 
Lehenengo begi kolpean, 
pentsatu dut onena kentzea 
litzatekeela, ezabatzea. Baina, 
gero, zalantzak sortu zaizkit. 
Azken batean gure herriaren 
historiaren zatia dira. Errusian, 
Sobietar Batasuneko garaiko 
Stalinen irudiak edo Estatu 
Batuetan, sezesio gerra garaiko 
Lee generalarenak ziren bezala. 
Ez dakit. Argi ikusten dudana da 
gai horrek hausnarketa txiki bat 

eskatzen duela denon partetik 
eta erabaki bat hartu beharra. 

Roman Olaizola
aldizkaria@pilpilean.eus 
helbidera bidali gutunak

gutunak

Iritzia

hausnarketa

Autobus 
geltokiaren 
kokalekuaz
Errabal kaleko autobus 
geltokia Baltegietara 
aldatzeko asmoa duela 
jakinarazi du Udalak. Iritzia 
eskatu diegu herritarrei. 

Nik asko erabiltzen dut garraio 
publikoa Eibarrera eta Elgoibarrera 
joateko. Baltegietan bizi naiz eta 
ondo iruditzen zait geltokia bertan 
jartzea. Etxe gutxiago dago eta 
gutxiago molestatuko du. Gainera, 
leku hobea da zain egoteko. 

Ni Errabalen bizi naiz eta egia 
esateko berdin samar dit geltokia 
non jartzen duten. Errabalen 
hurbilago daukat baina Baltegieta 
ere ez dago urruti. Niri zaratak ez 
dit molestatzen baina pentsatzen 
dut geltokiaren ondoan bizi direnei 
gehiago molestatuko diela.

Emiliana 
Carrasco

Markel 
Gil

hausnarketa
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Iritzia

Egilea: P.G.

Erabaki
Zergatik erabaki? 
Zertarako erabaki?  
Edota…, agian,  zer 
erabaki?

Erabakitzeko 
daukaguna zera da, nola 
antolatu gure arteko 
elkarbizitza; nola asmatu 
guztiok barneratuko 
gaituen sistema bat, 
partaide izatera 
bultzatuko gaituena. Hori 
da funtsean nahi duguna 
eraiki eta eraikuntza hori 
gauzatu ahal izateko 
guztion edo gehiengo 
handi baten onarpena 
behar dugu.

Erabakia herritarren 
esku uzteak herritarrak 
beren bizitzen 
ordenamenduan 
inplikatzea ekarriko du, 
herritarren esku ipini 
bere zoriontasunaren 
erantzukizuna.

Askatasuna ez dugu 
lortzen orokorrean nahi 
duguna eginda; egiten 
duguna maitatzen 
asmatuta baizik. Orduan 
bai esperimentatu ahal 
izaten dugu askatasuna. 

Beraz, orain 
dagokiguna erabakitzea 
da, konprometitzea gure 
erabakiaren bitartez 
aterako denarekin eta 
gustukoa izan edo ez izan 
emaitzak errespetattzea. 
Azken finean, gehiengoak 
aukeratutakoa izango da.

Churchilek zioen 
moduan, demokrazia 
omen da sistema guztien 
artean txarrena ez dena.

Alberto 
Iñurrieta

puntua

Jon 
Mendizabal

Autobus gidaria naiz eta Baltegietan 
ikusten dudana da geralekua 
errebueltatik hain gertu egonda, 
geltokira sartu eta irtetzeko 
zailtasuna, eta, ondorioz auto iladak 
sortzeko arriskua. Nire ustez, 
geltokia ipintzeko lekurik egokiena 
Gilako zubia izango litzateke.

Ni Txurrukenen bizi naiz. Han 
badugu geltokia baina autobus asko 
ez dira han gelditzen eta Errabaleko 
geltokira etorri behar izaten dugu. 
Ohitu ginen autobusa beti Gilako 
geltokian hartzen eta Errabalera 
aldatu zutenean esan zuten aldaketa 
behin behinekoa izango zela. Nire 
ustez, Gila da geltokia jartzeko 
tokirik onena. 

Amaia 
Agirre

zir(r)ika



Badira bi urte Soraluzeko Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoak (EAJ-PNV, EH Bildu eta 
PSE-EE) Bizikidetza Mahaia eratu eta elkarbizitzaren gaineko lanketa egiten dabiltzala. Hilero 
elkartzen dira mahaiaren bueltan, Baketik Fundazioko Maialen Lizarralde erraztailearen gidaritzapean. 
Hain zuzen, fundazio horren metodologia oinarri, elkarrizketa prozesuak egiten dituzte, elkar entzutea 
eta elkar ulertzea helburu dutenak. Soraluzen moduan, Euskal Herriko bestelako udalerri batzuetan 
ere badabiltza lantzen halako ekimenak, Gipuzkoan batik bat.          
argazkiak eta testua: ubane madera

Bizikidetzarako bidea 
elkarrizketaz lantzen

Soraluzeren kasuan, maiatzaren 15ean eman zuten 
bertako Bizikidetza Mahairen berri, Herri Antzokian 
egindako Bizikidetza Jardunaldia baliatuta. Bertan parte 
hartu zuten Paul Riosek, Agirre Lehendakari Centerreko 
aholkulariak eta bakearen eta giza eskubideen aktibistak 
eta Baketik Fundazioko Maialen Lizarraldek berak. 

Riosek horrelako ekimenak herri-mailan egiteak 
zenbaterainoko garrantzia duten azaldu zuen, adierazita 
gurean izandako moduko gatazka orokorra edo globala 
izan arren ere, haren ondorioak, konpondu 
beharrekoak, desberdinak direla herri batean edo 
bestean.

Bizikidetza Jardunaldia eginez eman zuten Soraluzeko Bizikidetza Mahaiaren berri; argazkian, Iker Aldazabal alkatea jardunaldia aurkezten.

Erreportajea
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“Aspalditik hainbat elkarrizketa prozesutan parte 
hartu dut. Eta emaitzak ez dira egun batetik bestera 
ikusten. Baina hitz eginez eta elkarri entzunez pertsonen 
bihotzak aldatu egiten dira; Harold Gooden Ipar 
Irlandako apaiz protestantearen esaldia da hori. Hori da 
garrantzitsuena gatazka egoera batean. Bestela, bestea 
beti da etsaia eta etsaiaren kontra denetik egin dezakezu; 
beraz, gauza da hori pixka bat aldatzea, eta ikustea etsai 
hori desberdina den pertsona modura, bere 
ideologiarekin eta pentsaerarekin, baina beste pertsona 
bat modura. Horrela sortzen da esparru bat non 
gutxienez errespetatzen diren besteen duintasuna eta 
giza eskubideak. Hori herri-mailan egitea oso 
garrantzitsua da. Bake prozesuaren jasotzaileak ez dira 
alderdi politikoak edo gure legebiltzarkideak, Espainiako 
Gobernua edo ETA, jasotzaileak herritarrak dira. Horren 
helburua da bizitza aldatzea, denontzat segurtasuna 
egotea, eta herri-mailan egin behar da hori. Hori horrela, 
Udalak dira erakunderik gertukoenak; beraz, udal-
mailan halako ekimenak martxan jartzea oso baliagarria 
izan daiteke, duda barik. Laku batean harri bat botatzen 
baduzu, sortzen da olatu bat, eta olatu hori handitu 
egiten da, gero beste olatu batzuk sortzen dira. Gai 
horrekin gauza bera da gertatzen da: sortzea beste giro 
bat hau lantzeko udaletxe barruan, eta horrekin sortzen 

duzu olatu bat, baina gero hori herrian transmititu egin 
behar da. Horretarako, dokumentalen emanaldiak, 
hitzaldiak, antzerkiak… egitean lagun gehiago inplikatu 
eta olatua handitu egiten da. Frogatuta dugu hori 
iraganean: pertsona batek parte hartzen du horrelako 
ekimen batean eta gero konpartitzen ditu gogoetak 
lagunekin, familiarekin, ikastetxean, lankideekin… eta 
horrela, dauden gatazkak modu eraikitzailean 
kudeatzeko dinamikak sortzen dira”. Hori azaldu zuen 
Riosek. 

Bizikidetza Jardunaldian erakutsitako In Dialogue 
dokumentala abiapuntu (Ipar Irlandako gatazkari 
buruzkoa), honako galdera ere laga zuen mahai-gainean: 
“Orain dela 20 urte norbaitek irudikatuko zukeen 
Irlandan mahai baten bueltan elkartuko zirela IRAko 
kide eta preso ohi bana, UDAko eta talde 
paramilitarretako, poliziako  militarren… kide ohiekin? 
Ez. Elkarrizketa inprobableen eta konbertsazio zailen 
arteko konbinazioaren ondorio dira”. 

Besteak beste, elkarrizketak duen botere horren irudi 
gisa, Kolonbian izan berri duten esperientzia partekatu 
zuen ikusleekin bake aktibistak: kongresu batean parte 
hartzen zegoela, parean tokatu zitzaion bertako bake 
prozesuaren baitan egin behar zuten lehen mahai-
ingurua. Kolonbiako gatazkako parte izan diren talde 
armatuetako kide guztiek parte hartu zuten mahai-
inguruan. Eta kontatu zuen zela eskatu zien FARCeko eta 
talde paramilitar bateko kide banari (biak ala biak 
bizkartzainekin zeuden) elkarrekin oroitzapenerako 
argazkia aterako ote zuten, mahai-ingurua hasi aurretik. 
Haiek, berriz, ezetz, ezta pentsatu ere, ez zirela batera 
azalduko. Aldiz, mahai-ingurua (eta haren baitako 
elkarrizketa) partekatu ondoren, Paul Riosek kontatu 
zuen elkar besarkatzeraino iritsi zirela bi kideak, bertan 
zeuden kolonbiarrei barkamena eskatzeaz batera. Eta 
adierazi zuten gertu zeudela han gertatutakoa berriro 
ere gerta ez zedin behar zena egiteko. Elkarrizketaren, 
elkar entzutearen eta elkar ulertzearen boterea, hortxe, 
ageri-agerian. 

"Hitz eginez eta elkarri entzunez 
pertsonen bihotzak aldatu egiten 
dira, hori da garrantzitsuena 
gatazka egoera batean" 

"Orain dela 20 urte norbaitek 
irudikatuko zukeen mahai baten 
bueltan elkartuko zirela IRAko, 
UDAko, poliziako… kide ohiak?"
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Mahai horretan parte hartzen 
gabiltza beti uste izan dugulako 
bizikidetzaren oinarria dela 
desberdinen arteko elkarrizketa. 
Sentsibilitate guztiak ordezkatuta 
izango dituen elkarrizketa. Mahai 
horretan parte hartzen gabiltza ez 
dugulako nahi inork gure egia 
kontatzerik. Guk geuk kontatu nahi 
dugu. Egia horrek, gure ustez, 
memoriaren garrantzia 
erreibindikatu behar du Euskadin 
gertatu denaren errelatoa 

eraikitzerako orduan. Memoriak 
ahanztura saihesten duelako. Eta 
guk ezin ditugu ahaztu, eta ez dugu 
ahaztu nahi desberdin 
pentsatzeagatik hil dituzten 
pertsona guztiak, edo euren ideiak 
defendatzearren urteetan 
bizkartzainak erabili behar izan 
dituzten pertsonak. Gakoa aurrera 
egitea da, bai. Baina aurrera egitea 
ez da ahaztea, baizik eta guztion 
artean oinarriak ipintzea, iraganeko 
sufirmentua errepika ez dadin. 

Patricia Borinaga: "Aurrera egitea da guztion artean oinarriak 
ipintzea, iraganeko sufrimendua errepika ez dadin, ez ahaztea"

Patricia Borinaga (PSE-EE).

Herri honek asko sufritu du, 
sufritzen jarraitzen du eta garaia da 
min guztiekin amaitzeko. Herriak 
hala nahi eta behar du. Horregatik, 
EHBildutik determinazio 
osoz dihardugu bizikidetza 
eraikitzeko asmoan. Kontuan 
hartzekoa ere bada alde bateko 
biolentzia amaitu arren, gatazka 
politikoak hor darraiela. Bizikidetza 
demokratikoa eraikitzeko 
ezinbestekoa da biktima guztien 
errekonozimendua, baita eskubide 

guztiak errespetatzea ere, herri 
honen eskubide nazionalak barne. 
Etorkizun hobe bat eraikitzeko 
elkartasuna eta enpatia 
ezinbestekoak izango diren bezala. 
Balore horiek oinarri hartuta eraiki 
behar dugu bakea. Bidea luzea 
bezain interesgarria izango da eta 
EHBildutik arduraz eta gogoz 
egingo dugu aurrerantzean ere gure 
ekarpena. Elkarrekin bide hori 
egitea ez da erronka makala, baina 
dudarik gabe lortuko dugu.

Lorea de Castro: "Biktima guztien errekonozimendua ezinbestekoa 
da, baita eskubide guztiak errespetatzea ere, nazionalak barne"

Lorea de Castro (EH Bildu).

Legealdi hasieran Gipuzkoako Foru 
Aldundiak Bizikidetza eta Bakeari 
buruzko jardunaldietan parte hartu 
nuen. 

Jardunaldi horietan aukera izan 
genuen bestelako udalerri 
batzuetako esperientziak 
ezagutzeko. 

Hori horrela, erabaki genuen 
Soraluzen ere antzeko mahai bat 
antolatzea, beharrezkoa zela herri 
mailan bakea eta elkarbizitza 
sustatu eta bultzatzeko. 

Esperientzia berria zen, 
horrelakorik herri-mailan ez 
baitzen orain arte ezer egin. 

Hori horrela, Soraluzeko Udalean 
ordezkaritza dugun alderdiok 
ontzat eman genuen proiektua eta 
bertan parte hartzea. 

Baketik Fundazioaren 
aholkularitzaren eskutik 
Bizikidetza Mahaia eratu genuen 
eta harrezkero eta hilero elkartzen 
gara guztion artean hainbat gai 
jorratzeko.

Iker Aldazabal: "Erabaki genuen beharrezkoa zela herri mailan 
bakea eta elkarbizitza bultzatzeko horrelako mahaia eratzea"

Iker Aldazabal, alkatea (EAJ-PNV).
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Paul Rios (Getxo, 1974) da Agirre 
Lehendakari Centerreko 
aholkularia. Soraluzen izan zen 
Bizikidetza Mahaiaren 
aurkezpenean.
Lagungarri dira halako ekimenak?
Askotan bakea, gatazka, indarkeria… 
ikusten dugu modu globalean. Hau 
gertatu da Euskal Herrian. Baina 
horrek eragin jakina izan du herri 
bakoitzean. Horrelakoetan gizartean 
zauria sortzen da. Eta hori bideratu 
egin daiteke. Horrela, herri mailako 
esperientziak oso baliagarriak dira 
pertsonen arteko bizikidetza, 
errespetua eta abar berreskuratu 
eta sendotzeko. Herri batzuetan 
gatazkaren ondorioak oso gogorrak 
izan dira eta hori horrela uztea ez 
da aproposena bizikidetza 
eraikitzailea izateko. 
Gatazkaren ondoren bidea landu 
egin behar da?

Ondorioak hor daude. Trantsizio 
garaian, adibidez, erabaki zen apur 
bat bazter batean uztea. Baina ez dira 
desagertzen. Orain baldintzak oso 
onak dira, ETAren indarkeria bukatu 
da, egoera politikoa lasaitu da zentzu 
horretan… hori aprobetxatu egin 
behar da aurrera egiteko. Akaso ez 

konpontzeko, baina bai gertatu dena 
beste era batean kudeatzeko. 
Gatazkak elkarrizketa ezaren 
ondorio direla esan liteke? 
Elkarrizketa eza, errespetu eza, 
entzute eza… hainbat dira. Helburua 
da berreskuratzea edo eraikitzea 
gauzak egiteko beste era bat, eta 
elkarrizketa oso garrantzitsua da. 
Horrelako lanketek edozein 
gizartetan ipiniko lukete oinarria…
Gizartearen aniztasunetik sortzen 
dira hainbat gatazka. Gatazka naturala 
da gizartean, baina gureak izan du 
indarkeria, giza eskubideen urraketa… 
helburua da gatazka kudeatzea modu 
eraikitzailean. Nik Agirre Lehendakari 
Centerren hitz giteko eta elkarri 
entzuteko prozesuak erabiltzen ditut 
berrikuntza sozialerako, sortzeko 
beste modu bat arazoak konpondu 
edo bideratzeko, irtenbideak 
bilatzeko. 

Paul Rios.

Erreportajea

Paul Rios: "Bizikidetza, errespetua… berreskuratzeko balio du"

Maialen Lizarralde (Bilbo, 1984) da 
Baketik Fundazioko bideratzailea. Bi 
urte daramatza Soraluzeko 
Bizikidetza Mahaian erraztaile lanak 
egiten, berradiskidetze-prozesuaren 
pauso modura.  
Zer egiten duzue mahai horretan?
Helburu nagusia da ezberdinen 
arteko adostasunak lantzea, 
horretarako elkarrizketa prozesuak 
martxan jartzea denen 
partaidetzarekin, ordezkaritza 
duten alderdi politiko guztiekin.
Zer da elkarrizketa-prozesu bat?
Metodologia zehatza eskaintzen du 
Baketik-ek, eta hori erabilita hitz 
egiten da, batez ere, elkar 
ulertzeko. Ez da negoziazio-
prozesu purua, ez dira testu edo 
hitz jakin batzuk negoziatzen, elkar 
ulertzea eta elkar entzutea da 
erronka nagusia.
Zertan datza metodologia?

Moldatzen gara tokian tokiko 
ezaugarrietara. Hausnarketa 
planteatu, galderak egin eta euren 
hausnarketak jasotzeko txandak 
egiten ditugu; ondoren, eztabaida 
eragiten dugu.
Badu bukaera-datarik Soraluzeko 
Bizikidetza Mahaiak?

Badakigu nola hasten den, baina ez 
nola bukatzen den. Soraluzekoari, 
momentuz, ez zaio bukaera ikusten, 
eta hori ez da gauza txarra.
Alderdien artean elkarrizketan ari 
dira. Horre badu eraginik 
gizartean? 
Hori da asmoa. Azken batean, 
Udalak dira herrietan bizikidetzaren 
inguruan politikak landu ahal 
dituztenak. Beraz, asmoa da gero 
politika zehatzetan edo ekintza 
puntualetan isla izatea.
Bestelako herri batzuetan ere 
egiten dira halakoak, ezta?
Gipuzkoan, batez ere, nahiko 
zabalduta dago. 
Igarri duzu aurrerapausorik 
Soraluzen? 
Orain arte ez zegoen espaziorik 
halako gaien inguruan lasai berba 
egiteko. Orain bai. Hori 
aurrerapausoa da. 

Maialen Lizarralde: "Elkar ulertzea eta elkar entzutea da 
erronka nagusia, ez da negoziazio prozesu purua "

Maialen Lizarralde.
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Sora-Eibartarrak taldeetako beteranoen 
partidua jokatuko dute

Jon Varela ligako txapeldun!

Ekainaren 2an, zapatua, Ezoziko 
futbol zelaian partidua jokatuko 
dute Sorako eta Eibartarrak 
taldeetako beteranoek. 11:30ean 
hasiko da norgehiagoka. Doan 
izango da sarrera, eta bukaeran 
luncha egingo dute bi taldeetako 
jokalarien artean. 

Soran honako beteranoek parte 
hartuko dute, besteak beste: Roberto 
Mendizabal, Iraultz Arluziaga, Inba 
Larrañaga, Jokin Ruiz, Ibai Rascon, 
Iñigo Arrillaga, David Borinaga, 
Joseba Gallastegi, Josu Unanue, Jurgi 
Rascon, Mutrikuko Feñlipe eta Julian 
Fernandez. 

“Iaz, jokatu genuenean 40. 
urteurrenekoa, komentatu genuen 
ondo egongo litzatekeela urtero 
halako partidu bat edo bi jokatzea. 
Aurtengoa prestatzen hasi baino 
lehen, ja Eibartarrak taldeko 
beteranoek komentatu zioten Ibai 
Rasconi jokatzeko aukera, eta 

horrela hasi ginen ekainaren 2koa 
antolatzen”, esplikatu du Iraultz 
Arluziagak, antolatzaileetako batek.

Hark gaineratu duenez, irailean 
beteranoen beste bat partidu bi 
jokatuko dituzte: “Logroñoko ekipo 
batek deitu zuen ea Sorakoek nahiko 
genukeen jokatu; orain ezin 

genuela-eta, esan genien ea irailean 
eta asmoa da irailean jokatzea. Data 
zehazteke dago oraindik. Baina 
jokatuko dugu partidu bat hemen 
eta bestea Logroñon. Asmoa, hain 
justu horixe da: urtero partidu bat 
edo bi jokatzea, Bergarakoekin, 
Elgoibarkoekin…” dio Arluziagak. 

Durangoko Kulturala Futbol 
Taldearekin Ligako Txapeldun da 
Jon Varela (Soraluze, 1989) futbol 
jokalaria. Maiatzaren hasieran 
lortu zituen talde durangarrak 
Hirugarren Mailako txapeldun 
izateko behar zituen puntuak. 
Pozik da soraluzetarra taldearekin 
erdietsitakoarekin: “Gogorra izan 
da, ez genuen espero, talde 
gogorrak izaten direlako lehian, 
eta berez, gu ez ginelako 
indartsuenak, baina urtea zela joan 
den ikusita, gustura eta pozik 
nago”, adierazi du.

Igoera fasea
Domekan, gainera, beste partidu 
garrantzitsu bat du Soraluzeko 
defentsak: Bigarren B Mailara 

igotzeko igoera faseko 
kanporaketa. Joan-etorriko lehian, 
kanpoan jokatzea tokatzen zaie 
durangarrei, Cuencan, alegia, 
bertako Conquense taldearen 
kontra. Etxeko partiduan berdindu 
egin zuten: “Emaitza txarra da 
Durangon atera genuena, baina 

kanpoan ondo jokatzen dugu eta 
esperantzarekin goaz”, esan du 
Varelak, gaineratuz ez dagoela 
urduri, “gogoekin, baizik. “Hauek 
dira urteko parditurik politenak, 
jokatzea gustazen zaizkigunak, 
jende asko egoten da eta oso giro 
polita”, kontatu du. Gainera, 
Cuencan ez da bakarrik egongo Jon 
Varela, “lagun batzuk” joango 
zaizkio animatzera. 

Etorkizunarekin zalantza
Seigarren urtea du Durangoko 
taldearekin Jon Varelak. Bertan 
egin du bere futbol ibilbidea. Epe 
motzera begira, berriz, zalantzak 
ditu etorkizunarekin, geroago eta 
nekezago egiten baitzaio futbola 
eta lana bateratzea. 

Kirola

Sorako beteranoak iazko partiduaren aurretik.

Durangoko Kulturala garaikurrarekin.
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Maiatzaren 30ean hasi eta 
ekainaren 22ra bitartean eman 
daiteke izena Soraluzeko Musika 
Eskolan, datorren ikasturterako. 4 
urtetik hasita, edozein adineko 
pertsonendako musika-ikasketak 
eskaintzen ditu, “musikarekin bizi 
eta musikaz gozatzeko”. 

17 musika tresna
Instrumentuei dagokienez, 
honakoak ikas daitezke bertan: 
klarinetea, flauta, saxofoia, tronpeta, 
tronboia, bonbardinoa, soinua, 
pianoa, gaita, gitarra, baxu 
elektrikoa, trikitia, txistua, 
perkusioa, panderoa eta gitarra 
elektrikoa. 

Horrez gain, 4-6 urte bitarteko 
umeei zuzendutako eskaintza ere 
badute, Musika eta Mugimendua 
izeneko musika-tailerra: “Helburua 
da, nolabait, adin txikiko horiek 
musikara gerturatu daitezela, 
musika modu praktikoan ezagutu 
dezatela: musikarekin jolasten dute, 
musika entzunaldiak egin, 
mugimendua eta dantza landu, 
perkusio txikiko instrumentuak jo… 
instrumentu horiekin lehen 
kontaktua izateko, ahotsa ere 
lantzen dute…”, azaldu du Nagore 
Sanzek, Soraluzeko Musika 
Eskolako zuzendariak. 

Taldeka ere bai
Sanzen esanetan “7 urtetik aurrera 
hasten dira musika-hizkuntza 
lantzen (solfeoa). Eta 9 urtetik 
aurrera dute aukera talde 
instrumentaletan (multi-
instrumentalak) parte hartzeko, bi 
urteko ikasketak oinarri dituztela. 
Eta 7 urtetik aurrera aukera dute 
Musika Eskolako abesbatzako kide 
ere izateko”.

Horrekin batera, taldeka ere 
lantzen dute musika Soraluzeko 
Musika Eskolan. Horrterako, talde 
instrumentalak egiten dituzte, 

konboak ere bai (gitarra, baxua eta 
bateria duten taldeak) eta banda ere 
badute; azken horiek dira 9 urtetik 
aurrerakoei zuzendutako ekimenak.

Arauturakoak zein bestelakoak
Bestalde, musika eskolan 
araututako ikasketak zein 
bestelakoak egin daitezke. 
Zuzendariak esplikatu duen 
moduan, “diploma ateratzeko 
aukera dago, baina diploma nahi ez 
dutenek segitzen dute instrumentua 
edo dena delakoa ikasten. 
Instrumentua ikasi ahal izateko, 
hori bai, musika hizkuntza ikasi 
behar dute, eta 14 urtetik 
aurrerakoendako ere badago 
instrumentua ikasteko aukera, 
baina musika hizkuntzaren oinarria 
ere ikasi behar dute, biak batera. Eta 
sortzen bada, inoiz sortu da-eta, 
helduen taldea eratu daiteke musika 
hizkuntza ikasteko”.

Maiatzaren 30an, kontzertua
Hori guztia zuzenean ikusteko eta 
ezagutzeko hainbat ekimen prestatu 
dituzte; esaterako, maiatzaren 19an 
ate irekiak ekimena egin zuten, eta 
maiatzaren 30ean musika-tailerrak 
(umeendakoak) zer diren 
erakusteko ikasleen kontzertu 

pedagogikoa izango da, 16:00etan 
hasita Herriko Antzokian. 

Ikasturte amaierakoak
Bestalde, aurtengo ikasturtearen 
azken txanpan sartuta dago 
Soraluzeko Musika Eskola. Hori 
horrela, hiru hitzordu dituzte 
ekainerako: ekainaren 6an, diploma 
atera behar dutenek proba egin 
behar dute. Ekainaren 13an, berriz, 
Nire Lehen Kontzertua egingo dute: 
“Lehen mailan instrumentua landu 
dutenek pieza bat edo bi jotzen dute, 
eta diploma lortu dutenek ere jotzen 
dute kontzertu horretan, 18:30ean, 
musika eskolan bertan”, esplikatu du 
zuzendariak Bukatzeko, ekainaren 
20an ikasturte-amaierako 
kontzertua izango da, eskolako 
frontoian, 18:30ean.

Lau urtetik 60 urtera arte
Aurten 132 ikasle izan ditu 
Soraluzeko Musika Eskolak, adin 
guztietakoak, 4 urtetik hasi eta 60 
urtetik gorakoak ere bai. Izan ere, 
aukera hori eskaintzen dute bertan: 
“Azken batean musika eskolan 
apuntatzeko aukerak ez du adinik, 
denbora eta gogoa izanda, 
edozeinek eman dezake izena”, dio 
Sanzek. 

Araututako ikasketak zein bestelakoak 
egin daitezke Soraluzeko Musika Eskolan

Musika irakasleak, ikasleak, eskolako zuzendaria eta bisitariak zapatuan, ate irekietan. 
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Arrasateko bi taldeetako eta 
Aretxabaletako eta Antzuolako 
taldeetako dantzariak, txistulariak 
eta begiraleak bertaratuko dira 
Soraluzera ekainaren 3an, Euskal 
Jaiaren bueltan, 200 bat bisitari. 
Txistularien kalejirarekin hasiko 
dute eguna; ondoren, gonbidatuak 
iritsi, ongi-etorria egin eta 
hamarretakoa emango zaie; 
11:30ean, berriz, taldeka banatu eta 
kalez kale dantza-erakustaldiak 
egingo dituzte. Goiza borobiltzeko 
13:00etan alardea egingo dute, 
Plaza Zaharrean. 

Arratsaldekoari dagokionez, 
berriz, 17:00etan ekingo diote atzera 
ere dantzari, alardea eginez. 

Ezoziko erromeria
Bestalde, Euskal Jaiaren hurrengo 
asteburuan ohi denez, Ezoziko 

erromeria ospatuko dute. 11:00etan 
elkartuko dira Plaza Berrian Urrats 
Dantza Taldeko dantzariak 
hamaiketakoa egiteko, eta 
12:00etan abiatuko dira Ezoziria 
kalejiran, dantzariekin eta 
txistulariekin. 13:00etan egingo 
dute dantza-saioa eta 14:30ean, 
berriz, bazkari herrikoia egingo 
dute bertaratzen diren 
herritarrekin batera. Txartelak 
Iratxo gozo-dendan eskura 
daitezke. 

Imuntzo eta Beloki
Bazkalostea, berriz, Imuntzo eta 
Beloki taldeak girotuko du, 
18:00etan. Eta bukatzeko, 19:00etan 
Larrain-dantza egingo dute Urrats 
Dantza Taldekoekin. Ostean, 
Imuntzo eta Beloki taldeak 
kontzertua emango du.

Fernan Oregi argazkilariak 
erakusketa antolatu du herriko 
baserriei ateratako 34 argazkirekin. 
Oregik azaldu digunez, “baserriak 
gure herriaren parte garrantzitsua 
dira eta nire motibazioa izan da 

bistaratzea. Badira baserri multzoei 
etaratako argazkiak eta baserri 
bakarrari ateratakoak ere bai”. 
Erakusketa ekainaren 19tik 
uztailaren 7ra bitartean izango da 
ikusgai kiroldegian. 

200 dantzari Euskal Jaian

'Soraluzeko baserriak' 
argazki erakusketa

Kultura

Pello Errota bertsolariari 
Asteasu jaioterrian omenaldia 
egin behar ziotela baliatuta, 
Benantzio Iñurrieta 
soraluzetarrari aitortza egin 
zioten apirilaren 19an. 
Gasteizko bertso-saio batean 
Jose Manuel Lujanbio Txirrita 
eta Pello Errota ibili ziren 
elkarri bertsoak kantatzen, 
“gure aitaita Benantziok entzun 
egin zituen, eta etxera heldu 
zenean, zera esan zion Tio 
Iñakiri: Iñaki, apuntatu hau. Eta 
Iñakik, tailerreko paper batean 
bertsoak idatzi zituen. Esan 
zuten horri eskerrak geratu 
direla bertso horiek jasota”. 
Hori kontatu du Esther 
Iñurrietak, lobetako batek. 
Ekitaldira Benantzio 
Iñurrietaren familiako senide 
asko bertaratu ziren; Bernardo 
Atxaga idazleak irakurri zituen 
Iñurrietak gordetako bertsoak. 
Lujanbio eta Peñagarikano 
bertsolariek ere parte hartu 
zuten ekitaldian, eta baita 
Joxan Goikoetxea musikariak 
eta Xabi Paya bertsolariak ere. 

Egun osoko egitaraua prestatu 
dute aurten ere Ezozi auzoko 
jaiak ospatzeko. Eguerdiko 
12:30ean meza emango dute 
santutegian, eta, ostean, 
bertsolariek eta trikitilariek 
girotuko dute jaia, salda eta 
txorizoa banatu bitartean. 
Aurten ere, ohiko herri-kirol 
erakustaldia eskainiko dute 
eguerdiko 13:00etan eta, 
ondoren, Armendi jatetxean 
bazkalduko dute. Arratsaldeko 
18:00etan Arnoren poniak eta 
zezentxoak izango dira plazan.   

Benantzio 
Iñurrietari 
aitortza  

Ezoziko jaiak 
ekainaren 17an
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Deiene Gisasola (Soraluze, 1991), 
2011n joan zen Finlandiara, Helsinkira 
lehen aldiz, Erasmus bitartez. 
Urtebete eta gero, Soraluzera 
bueltatu zen, ikasketak amaitu behar 
zituen-eta. Behin Arte Ederren 
gradua eskuratuta, atzera ere joan 
zen Finlandiara, au-pair modura. 
Harrezkero han bizi da.
Oraindik au-pair zara?
Urtebete au-pair moduan egon eta 
gero, jatetxe batean nago lanean, 
manager moduan (Fafa’s jatetxea). 
Zein da zure lana?
Janari eskariak egin, langileen 
txandak antolatu, jabeekin berba egin 
eta jatetxean lan egin. Izan ere, dena 
egiten dugu denok. Leku modernoa  
da. Ez ditugu mahaiak zerbitzatzen, 
jatetxera datozenen izenak hartu, 
eskaria apuntatu eta gertu 
dagoenean, euren izenak deiadarka 
esan, eta eurak datoz janari bila. 
Jatetxe begetarianoa da, beganoa.
Zer da Finlandiatik horrenbeste 
gustatzen zaizuna?
Helsinki ez delako hiri oso handia; 
sentitzen zara herri batean bazina 
moduan. Helsinkiren erdigunea 
txikia da, eta mundu guztiak 
ezagutzen du mundu guztia. 
Eta hango bizimodutik?
Erraza da ondo bizitzea. Gobernuak 
oraindik ondo funtzionatzen du. 
Jendeak laguntzak ditu, lana topatu 

ahal duzu… Erraza da hemen bizitza. 
Eta bertakoek hotzak diruditen arren, 
ezagututakoan oso jende ona dira.
Hortaz, egia da horko bizimoduaz 
eta politikagintzaz esaten dutena?
Apur bat idealizatuta egon liteke, 
baina askoz ere hobeto dago hemen 
kontua. Perfektua ez da, ezer ez da 
perfektua. Baina bizimodua han 
baino askoz ere hobeto dago hemen.
Zerbait igarriko duzu faltan…
Mendiak. Baserrikoa naiz, eta hemen 
ez dago mendirik, lau-laua da. Eta 
hango giroa, erromeriak-eta; eta 
euskaraz berba egitea. Hemen 
finlandiarrez ere egiten dut berba. 
Hor segitzeko asmoa duzu?
Hemen pozik nago, bikotekidea ere 
hemengoa daukat. Nire gauza 
artistikoak ere lantzen banabil, 
tatuatzen ikastea nahi dut… 
momentuz oso ondo nago. 
Hona etortzen zara, baina? 
Urtean behin, behintzat. Bikotekidea 
Gabonetan eraman nuen, orain dela 
bi urte. Oso desberdina iruditu 
zitzaion , baina asko gustatu zitzaion; 
batez ere, janaria, merkeagoa dela…
Norbaitek Finlandia ezagutu 
nahiko balu zer esango zenioke?
Beti gomendatzen dut hau 
ezagutzea. Begira, ni probatzera 
etorri nintzen, bakar-bakarrik etorri 
nintzen (20 urterekin) eta nire 
bizitza egin ahal izan dut. 

Deiene Gisasola
Soraluzetik Helsinkira

Nondik nora?

1. Deiene Gisasola Pieni-Piilo lakuan 
bainua hartzen. Izenak Ezkutoki Txiki 
esan nahi du.

2. Soothsayer izenburua ipini dio berak 
egindako lan horri.

3. Oskari Tarvainen da Deiene Gisasolaren 
mutil-laguna. Bitxikieria moduan, han 
abizen bakarra dute.
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Gure artistak

Apirilean debutatu zuen taula 
gainean Enders musika-taldeak, 
etxean, Soraluzen. Hurrengo 
egunean Elorrioko gaztetxean ere 
egin zuten kontzertua. Eta 
harrezkero buru-belarri dabiltza 
entseguetan, taldea kantuz elikatuz. 
“5-6 bat kantu ditugu, eguneroko 
bizimoduaz eta norberaren 
sentimenduez hitz egiten dutenak. 
Gure oinarria rocka da, baina 
mezuaren araberako doinuak 
sartzen dizkiegu kantuei”. Hori 
azaldu du Mendizabalek, eta zera 
gaineratu du:“Mikel Vazek egiten 
ditu sentimenduez eta autokritikaz 
berba egiten duten kantuak, eta, nik 
neuk (Joseba) egiten ditut gizarteko 
egoeraren gainekoak”. 

Debuta egin berri duten arren, 
Enders taldeko musikariak ez dira 
berriak plazetan, lehenago Garraxi 
musika-taldean jarduten zuten-eta. 
Joseba Mendizabal (Soraluze, 1997) 
da gitarra-jolea; Mikel Vaz (Bergara, 
1997) ahotsa; Jondar Plata (Soraluze, 
1998), berriz, baxu-jolea eta Koldo 
Etxaniz (Soraluze, 1999) bateria-
jolea. “Izen aldaketa aro berri baten 
adierazgarria da; gustuko liburu 
bateko fikziozko pertsonaia baten 
izena ipini diogu taldeari, Enders 
Game liburuko pertsonaiarena, hain 
zuzen. Kasualitatez, Koldo bateria-

joleak erosi zuen azkeneko liburua 
izan zen hura”, kontatu du Vazek. 
Mendizabalek, ostera, hauxe azaldu 
digu:“Garraxin egiten genuenarekin 
alderatuta, akaso ez da horrenbeste 
aldatu gure musika estiloa; aldatu 
dena da orain arteko 
esperientziatik, agertokietara 
igotzetik ikasi duguna baliatuta, 
beste jarrera batekin eutsiko 
diogula aro berriari”.

Epe motz-ertainera begira, 
kantuak sortzen segituko dutela 
argi dute taldekideek; hortik 
aurrerakoa, ikusi behar: “Kantuekin 
aurrera goaz, baina maketa 
grabatzea-edo ez dugu garbi. Urte 
ona behar dugu hori egin ahal 
izateko. Ze, gainera, jendeak ja 
musika ez du erosten; onena akaso 
grabatu eta Youtube, Spotify edo 
halakoren batera igotzea da. Hortik 
aparte, beti pentsatu izan dugu 
festibal handi batean jotzea ondo 
egongo litzatekeela, baina 
horretarako behar dira zortea, 
kontaktu onak eta besteen gustuko 
musika izatea. Ze norbere gustuko 
musika egin arren, besteei ez bazaie 
gustatzen, ez dago arrakastarik. 
Lortu behar da norberari gustatzen 
zaiona besteei ere gustatzea. Hori 
da orain daukaguna eta aurrera 
begira, ikusiko dugu”.

Enders, rock-a bizi-bizi

Apirilean Elorrioko gaztetxean eskainitako 
kontzertuko argazkiak.

Harremanetarako: 
699 23 86 48 (Joseba)

Facebook: endersbandmusic
Instagram: @endersband
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Sakonean

Izan ere, handia izan zen 24 urtez Soraluzen egin zen 
lasterketa hura; oraindik ere soraluzetar askok eta 
inguruko beste mordoxka batek ondo gogoan du. 

Felix Unanue (Soraluze, 1957), Ramon Argarate 
(Soraluze, 1955) eta Jose Antonio Atxotegi (Soraluze, 1954) 
ziren Alejandro Rodriguezen koadrilako hiru kide, azken 
biak Memorial Atxa lasterketan antolatzaile ibilitakoak 
ere bai. Hirurek azpimarratu dute Alejandro 
Rodriguezek bultzatutakoa eta xaxatutakoa izan zela 
hura guztia.

“Jesus Atxa krosetan ibiltzen zen. Izendun krosetan. 
Eta Alejandroren ezaguna zen. Gazte hil zen Jesus, 
istripuz” hasi da kontatzen Ramon Argarate. “Alejandrok 
haren aldeko krosa egin nahi zuen, eta jende guztiarekin 

berba egin zuen, Udalarekin… Eta horrela hasi zen 
guztia. Ibiltzen ginen Ramon izen-emateekin, ni sariekin 
eta Alejandro dirua batzen leku guztietan, baina 
Soraluzeko jende askok laguntzen zigun”, azaldu du 
Atxotegik. 

Felix Unanuek hauxe du gogoan: “Jende piloa etortzen 
zen; kanpotik ere bai. Asko etortzen ziren sariengatik. 
Orduko lasterketa guztietatik saririk onenak hemengoak 
ziren. Tere Guenetxeak egiten zituen, oso politak”.

Jose Antonio Atxotegik,ostera, zera dio: “Eta horiez 
aparte zozketak izaten ziren. Maila bakoitzean bizikletak 
eta beste opari mordoa zozketatzen ziren: gozo-dendako 
tartak, loreak, neska-mutiko guztiendako litxarreriak… 
Maila guztietan, gutxienez, hiru sari zozketatzen 

Memorial Atxa krosean egin zuenarengatik ipini diote haren izena, Alejandro Rodriguez, Soraluzeko I. Herri 
Krosari. Joan den maiatzaren 20an egin zuten lasterketa, Soraluze, mugituz! ekimenaren eskutik, eta krosak 
erakarri zituen korrikalarien eta ikusleen artean izan zen, Alejandro Rodriguez beraren (Ceclavin, Caceres, 
1952-Soraluze 2017) familia. Lasterketan parte hartu zuten Nerea alabak, Maria alargunak eta Bittori koinatak. 
Eta bukaeran, oroigarria eman zieten Alejandro Rodriguezek Memorial Atxan egindako guztia eskertzeko.  
argazkiak: alejandro rodriguezen familia eta mila moro  testua: ubane madera

Alejandro Rodriguez, 
jeinu bizia eta bihotz handia
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Sakonean

genituen. Alejandro horretarako artista hutsa zen. 
Herriko tailerretatik, dendetatik… denetik ateratzen zuen 
dirua. Eta ez bakarrik hemendik, Eibartik, Elgoibartik, 
edozein lekutatik… Adibidez, neska-mutikoak izena 
ematera zetozenean, Pagatxarenera joan eta pinez 
betetako poltsak lagatzen zituen umeendako; 
boligrafoak, giltzarrapoak…Bizikleten kasuan, gainera, 
bizikleta onak izaten ziren, beherapenetan eskuratzen 
genituenak”.

Luntxa ere “entzutetsua” izaten zen Memorial Atxa 
lasterketa egunean, inguruko guztiendako egiten zena, 
Ramon Argaratek kontatzen duenez: “Luntxa prestatzen 
genuen; herriko harategietatik lortzen genituen okela, 
txorizoa… Elkarte batean prestatu, eta doan ematen 
genuen. Horra mundu guztia joaten zen. Gogoan dut 
bazela Elgoibarko tipo bat, Rico, Mintxetako atletismoko 
kontuak eramaten zituena; hura etortzen zen neska-
mutiko piloarekin Memorial Atxara. Eta nahi izaten zuen 
zerbait ordaindu… izan ere, jendea etortzen zen ez 
bakarrik korrika egitera, baita egun horretan egoten zen 
giroaz gozatzera”. 

24 urte iraun zituen Memorial Atxak, harik eta aseguru 
kontuek lasterketa baldintzatu zuten arte, Atxotegik 
kontatu duenez: “Kros batean bihotzekoak eman zion 
korrikalari bati eta hil egin zen. Eta kezka sortu 

zitzaigun, edozer gertatuta ere. Udalera joan ginen berba 
egitera. Proposatu genien guk lana egingo genuela, 
lasterketa Udalaren aseguruaren barruan sartzearen 
truke. Hasieran baietz esan ziguten, ez zela arazorik 
egongo, baina azkenean gutun bitartez ezezkoa eman 
ziguten. Gainera, urte horretan guztia gertu zegoen 25. 
urteurrena ospatzeko. Baina Udalak ezetz esan zigunean, 
bertan behera utzi genuen dena”.

Memorial Atxa lasterketa antolatu zuen Alejandro 
Rodriguezen izaera berezi askoa zen. Gutxi izango ziren 
Soraluzen hura baino ezagunagoak. Baita kanpoan ere, 
lagunek dioten moduan: “Ez zuen inor bakean lagatzen. 
Eta guztiek zioten errespetua. Hori bai, ez dakit zergatik, 
mundu guztiak zirikatzen zuen. Bergarara… edozein 
lekutara joanda ere, nahiz eta koadrilan egon, mundu 
guztiak zirikatzen zuen. Bera ere ez zen isilik egotekoa, 
baina… Gero pertsona moduan on hutsa zen, berba asko, 
baina…”. Hori diote Argaratek eta Atxotegik.

Ildo beretik, Rodriguez ausarta ere bazela diote: 
“Frontoian zegoen garabi batera igo zen bakarra izan 
zen. Ikurrina ipini zuen, legez kanpokoa zenean 
oraindik”.Oiz mendian hegazkin istripua gertatu zeneko 
hura ere ondo gogoan du Unanuek: “Obra batean lanean 
zegoen Alejandro, Soraluzen, istripuarena entzun zuen, 
eta segituan joan zen hara. Inguruko baserritar eta 
traktore batekin joan zen lekura, lehena ailegatu zen, 
Guardia Zibila baino lehen. Autoan beti zeraman DYAren 
txalekoa-eta, hura hartuta bertaratu zen. Bueltan 
teniente batek harrapatu eta altoa eman zion. Pikutara 
bidali zuen Alejandrok”.

Anbulantzia-gidaria ere izan zela kontatu dute 
lagunek: “Plaza Berrian Caja de Ahorros Municipal de 
San Sebastian zegoen eta hark anbulantzia eman zion 
dohaintzan, Udalari. Alejandro DYAn zebilen, eta 
gidatzeko baimen guztiak zituen: autobusena, 
trailerrena… Eta Alejandrok erabiltzen zuen Soraluzeko 
anbulantzia. Soria hil zutenean (1974an) Alejandrok 
eraman zuen anbulantzian, haren gurasoak osaba-izebak 
ziren. Bolaria ere bazen. Txapelketetan ibiltzen 
zen,Kortxerorekin, Kortarekin… txapelketak antolatzen. 
Sagar Errekan jokatzen zen txapelketa. Gero, Pedro 
Joserekin arrantzan ere ibiltzen zen… mugitzen zen 
guztian sartzen zen. Genio y figura zen Alejandro. Nerbio 
bizia zeukan. Galantak egingo zituen, baina laguntza 
behar zenuen, laguntzen lehena izaten zen. Horretarako 
demasa zen”.

“Frontoiko garabira igo eta 
ikurrina ipini zuen oraindik 
legez kanpokoa zenean”

Alejandro Rodriguez Irati Iñurrietari 
laguntzen Memorial Atxa krosean.

Jose Antonio Atxotegi, Ramon Argarate eta 
Felix Unanue, Alejandro Rodriguezen 
koadrilako hiru lagun.
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Zoriontzeko, esker ona adierazteko, 
jaiotzen berri emateko... 
605 706 086
(deitu edo bidali whatsapp-a)

aldizkaria@pilpilean.com

Zerbitzuak

1954an jaiotakoen kintada 
1954an jaiotakoek kinto bazkaria egingo dute ekainaren 
9an, 14:30ean, Txurruka jatetxean. Izena emateko, 
erantzun E-postara edo WhatsAppera: (ez deitu 
Txurrukara)  nacidos1954plaentxi@gmail.com
WhatsApp : 688632243 

Mantenu-lanetarako langileak 
Mesedeetako egoitzan mantenu-lanak egiteko langileak 
behar dituzte. Elektrizitate eta iturgintza ezagutzak behar 
dira, eta baloratuko dute bestelako mantenu-lanetan 
(arotz, margolari…) esperientzia izatea ere. Interesdunek 
curriculuma bidali behar dute, jakintzen gaineko tituluez 
lagunduta, honako helbidera: info@soraluzeegoitza.net, 
edo Mesedeetako Egoitza, Atxuri kalea, 20.590 Soraluze. 

oharra

zorion agurrak

1956. urtean jaiotakoak
Maiatzean egin zuten bazkaria, Txurruka.

kintadak

Ioritz eta Ane
Maiatzak 17 eta 18 an. Zorionak!! Asko maite 
zaituztegu.

Amaia, Jagoba eta Ainhoa
Maiatzak 5, apirilak 22 eta apirilak 25,
Zorionak hirukote!! Mundialak zarete!
Lagunen partez.

Aitxitxa eta Idurre 
Zorionak!! Maiatzak 4an eta 6an.Muxu pila 
etxekoen partez. 

Esther Iñurrieta
Maiatzaren 22an 
urtebetetzea. 
Zorionak! Lagun 
guztien partetik!

Jose Agustin Moro
Zorionak Tio 
Josean, apirilaren 
17an urteak bete 
zenituelako, Xuban, 
Ander, Sara eta 
Zuhararen partez!!

Inar Arroyo 
Madera
Maiatzaren 24an, 7 
urte handi! 
Zorionak, 
mutikote!!! Onena 
zara!

Maider Ruiz eta 
Ivan Caballero
Apirilaren 2an eta 
maiatzaren 1ean, 29 
urte. Zorionak, 
bikote. Familia 
guztiaren partez. 

Enara Oñederra
Maiatzaren 31n 28 
urte. Zorionak 
familia guztiaren 
partetik.

Aimar Axpe 
Jauregi
Maiatzaren 19an, 3 
urte. Zorionak eta 
ondo pasau eguna, 
familixako danen 
partez!

Maddi Oregi 
Ekainak 7an 8 urte.
Zorionak!!
Etxekoen partez.

Enaitz Quilez 
Zabala
Apirilaren 27an. 
Zorionak maitia! 
Muxu haundi bat 
etxekoen partez.
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Hildakoak
Maria Teresa Errazu Alkorta
Jesus Laskurain Gabilondo

Jaiotakoak
Odile Basauri Varela

hildakoak eta jaiotakoak

Zerbitzuak

eskelak

i. urteurrena

Zirikadetan fenomenua,
goxua lagun artian,

zenbat hutsune laga dituzun
juan dan urtebetian.

Artaldia ere galdu egiten da
artzaia falta danian.

Jontxu betiko egongo zara
guztion oroimenian.

Kuadrilako lagunak

Jon Cerrejon 
Epelde

2017ko ekainaren 11n hil zen.
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