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Neuretik

Soraluzen
Euskaraldia
Esther
Cruz

Azken bolada honetan hasi gara entzuten Euskaraldia hitza leku
guztietan, baina niri galdetzen badidate, oraindik ez dut topatu
esaldi onena laburtzeko hitz horrek atzean zer dakarren. Saiatuko
naiz. Lehendabizi, Euskaraldiaren inguruan bururatzen zaidan
lehenengo gauza ilusioa da, ilusioa euskararen erabilera
normalizatzeko (11 egun horietan eta baita handik aurrerakoetan
ere), ilusioa konplexuak kentzeko eta ilusioa elkargunea topatzeko,
non bakoitzak zerbait egin ahalko duen euskara bultzatzeko.
Bigarrenik, Euskaraldiak bilatzen du euskaldunon artean eta
euskara ikasten dutenen artean konplizitatea, kalean elkartzen
garenean denok jakingo dugu zenbat maite dugun euskara nahiz
eta ez izan gure ama hizkuntza, nahiz eta ez hitz egin nahiko
genukeen bezala, nahiz eta ez pentsatu beste batzuk pentsatzen
duten moduan. Euskaraldiak eskaintzen digu
“Biziko dudana aukera euskara oztoporik gabe, beldurrik gabe,
ez da bukatuko zalantzarik gabe, baina era berean,
errespetuarekin, lasaitasunarekin eta
11 egun horiek maitasunarekin bizitzeko.
bukatzen
Euskaraldiak helburu du hizkuntza-ohiturak
aldatzeko
lan egitea, eta hori lortzeko
direnean, nire
ezinbestekoa da ekimenean parte hartzea. Hori
konpromezua bai, parte hartzeko bi aukera daude: ahobizi
sentitzen
izatea edo belarriprest izatea. Ahobiziak izango
dudalako”
dira euskara ulertzen duten guztiei euskaraz
hitz egingo dietenak, baita ezezagunei lehen
hitza, gutxienez, euskaraz egingo dietenak ere. Belarriprestak,
berriz, izango dira euskara ulertu, behintzat, egiten duten kideak,
gainontzekoei euskaraz jarduteko gonbidatuko dituztenak. Nik
belarriprest izatea erabaki dut belarriprest izanda nire
testuinguruan erosoago sentitzen naizelako. Horrek ez du esan
nahi nire lehenengo hitza ez denik izango euskaraz, baizik eta
edozein gonbidatuko dudala nirekin euskaraz aritzera, eta ni ahal
dudan leku guztietan saiatuko naizela euskaraz hitz egiten.
Azkenean, nik sentitzen dudan ilusioa besteengan bilatuko dut,
baita bestearekiko konplizitatea ere. Nik biziko dudana ez da
bukatuko 11 egun horiek bukatzen direnean, nire konpromezua
haratago doala sentitzen dudalako. Nik euskaraz, zuk zergatik ez?

Bote prontuan

Zuhaitz Gurrutxaga
testua: ubane madera argazkia: fernan oregi

2015eko urtarrilaren 4an sortu eta bosgarren
denboraldia egin du ‘Herri Txiki Infernu Handi’
telebistako saioak. Soraluzekoa 97. kapitulua izango da;
beraz, segituan beteko dituzte 100 kapituluak. Zerbaiten
seinale bada hori; gainera, saioak oso audientzia-maila
ona du, ETB1eko programen artean handienetarikoa.
Zuhaitz Gurrutxaga Loiola (Elgoibar, 1980) da saioko
aurkezlea, Mikel Pagadizabalekin batera.
Zer moduz Soraluzen?
Oso-oso ondo. Lan-taldea oso pozik gelditu zen eta neu
ere bai. Soraluze bailarako herria da, eta ilusio
bereziarekin joan nintzen.
Eta soraluzetarrekin, zela?
Den-dena eman zuten, eta egia da, ez da topikoa. Jendea
oso natural egon zen. Munetako Joxek elkarrizketa hasi
baino lehen esan zidan: guk, ikusi, gustura ikusten juau
beste herrietako programia igandero, eta geure herrira
bazatozte, ba bateronbatek azaldu beharko jok, gero beste
batzuk ikusi dezaten. Hori asko eskertzekoa da, ze ez da
erraza guri - telebistari- baietz esatea, askotan lotsak eta
urduritasunak tarteko izaten direlako. Horregatik,
eskerrak eman nahi dizkiegu baietz esan zutenei, dena
eman zuten, soraluzetarrak harro egongo dira programa
ikusten dutenean.
Zein da gehien inpaktatu zaituen herrietako bat?
Ia-ia 100 saio egin ditugu. Herri bat esatea ez litzateke
erraza. Niri ilusio berezia egin zidaten Mikel Pagadiren
herrian (Villabonan) eta nire jaioterrian, Elgoibarko San
Migel auzoan egindakoek. Oso-oso berezia izan zen
astero bizi duguna bizitzea nire auzoan eta auzoko
frontoian. Oso hunkigarria. Hiru aste lehenago horretan
pentsatzen ibili nintzen, nahi nuen borobil irtetea,
lan-taldea, ETB bera eta auzoa pozik geratzea. Lan asko
hartu nuen dena ondo irten zedin. Oso urduri ibili
nintzen, baina emaitza oso polita izan zen, bizi guztirako
izango dugun oparia da, bai auzoak eta baita nik ere.
Zer du programa honek halako harrera beroa
jasotzeko?
Naturaltasuna eta egiazkotasuna. Batez ere,
elkarrizketatzen dugun jendearena. Horrek konektatzen
du edozeinekin, eta gaur egun naturaltasun hori lortzea
oso zaila da. Denok, ni lehena, antzezten ari gara
egunero, telebistan, kalean… Zaila da gu garena
erakustea. Eta programa horretan askotan lortzen da
egiazkoak izatea pertsonak. Askotan dira istorio oso
sinpleak, baina hain sinzeroak dira, horrek konektatzen
duela asko.
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Kosta egiten da euskaldunok umoretsu jarduteko gertu
aurkitzea? Edo gehiago da erridikulurako beldurra?
Euskaldunok umorea ondo lantzen dakigu, bertsolaria da
komedia erabiltzen duen figura handietakoa, eta pentsa
zenbat dauden, zenbat gustatzen zaizkigun eta zenbat
adar-jotze egiten duten. Baina besteek norberari buruz zer
esango ote duten… horri beldurra izatea oso barruan
sartuta dugu; normala da esatea: nahiago dut ez irten.
Zelakoa da zuen lana?
Erregalua da. Egiazki. Neuk baloratzen ditut, batez ere,
adinekoekin ditugun elkarrizketak. Ze mundua asko aldatu
da urte gutxitan, eta adinekoak dira galtzear dagoen
munduko zatiaren parte. Elkarrizketa horietan mundu
horren berri ematen digute. Adinekoen testigantzak jasota,
lehenagoko mundu horren zubi izatean ari garela sentitzen
dugu, gaurko munduari lehengo hura transmititzen
gabiltzala. Eta zorte handia da zubi-lan horren parte izateko
aukera guri ematea. Gehituko nuke kalean sentitzen dugun
maitasuna oso sinzeroa dela; batez ere, adinekoena.
Adinekoei buruz nabil berriro, ze uste dut egiazkoenak
eurak direla: lotsa gutxiago dute, egiak errazago esaten
dituzte… eta ikusten da kalean topo egitean maitasun hori
egiazkoa dela; horrek asko betetzen gaitu.
Telebistan ikusten duzu zure burua? Ez duzu faltan
igartzen futbolari izatea? Bakarrizketari? Edo musikari?
Nire burua ez dut ikusten futbolarekin lotuta. Musika-egile
ere ez; gaztetan akaso ausardia gehiegi izan nuen horretan
jarduten, baina esperientzia polita izan zen. Saio honetan
oso pozik nago, ez dakit ikusleak noiz arte egongo diren
gurekin, baina jarraitu nahiko nuke lan honetan. Bestalde,
bakarrizketari ere asko disfrutatu dut, potentea da zeuk
idatzitako zerbait defendatzea taula gainean. Hori ere
badut buruan, baina ez epe motzera begira.
Besterik esan nahi duzu?
Eskerrak eman nahi dizkiet Soraluzen hain ondo hartu
gaituztenei. Frontoikoa momentu oso goxoa izan zen, 300
pertsonatik gora elkartu zen; ez dut gogoratzen saio bat
horrenbeste aldiz txaloekin eta barreekin bideoak
horrenbestetan moztu izana. Horrelako ostegunak
pasatzen ditugunean ez da lanik. Eta pertsonaiak… Pedrik
eman zigun elkarrizketak hunkituko du edozein ikusle
Euskal Herrian… Elkarrizketatuek herria leku onean utziko
dutela uste dut, soraluzetarrak harro egongo dira
errepresentazio horretaz. Esan nahiko nuke ere Soraluze,
Elgoibar, Eibar…industria herriak direla, eta agian
askorentzat ez direla herririk politenak izango, baina
arima dute, eta hori Soraluzeko saioan argi ikusiko da.

Bote prontuan
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Begira

Lepazuria ibai bazterrean
argazkia: iñigo mendia testua: ubane madera

Mendiola industrialdean atera zion Iñigo Mendiak argazkiko animaliari. Adituek
lepazuria dela diote (Martes foina). Zalantza batzuk izan dira, ze paparrean kolore
horia ikusten zaio, eta horiek lepahoriak dira. Baina “lepahoriak papar zuria
txikiagoa du”, esplikatu du Manuel Olariaga basozainak.
Mustelidae familiako ugaztun haragijale eta harrapari gautiarra da lepazuria.
Nahiko arrunta gurean. “Gutxi dagoena lepahoria da. Lepazuria ur ondoetan bizi da,
baina baita basoetan ere, arrainak jaten ditu, arratoiak, ziraunak… Zuloetan bizi da”,
dio basozainak.
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APROBETXATU
WLTP ARAUDI BERRIA ETA
LORTU NISSAN X-TRAIL BAT
LIKIDAZIO PREZIOAN. 50 DITUGU!
GAURSAN BAKARRIK.
GAURSA
Otaola Hiribidea, 22 - 20600 Eibar - Gipuzkoa Tel. 943 82 09 74
Kontsumo mistoa: 4,9 - 6,4 l/100 km. CO2 isurpenak: 129 - 149 g/km. Europar Batasuneko araudiaren arabera homologatutako kontsumoa.

Zer berri

32 postu izango dira
Gaztañerre Azokan

Espetxe-politika
aldatzeko
eskaera

Baserritarrak eta artisauak Gaztañerre azokan, iaz.

Udalbatza osatzen duten
EAJ-PNVk, EHJ Bilduk eta
PSE-EE alderdiek aho batez
onartu zuten “espetxe-politika
aldatzeko” eskatzen zuen
mozioa, urriko osoko bilkuran.
Haren bitartez, udalbatzarrak
“desadostasuna” erakutsi zuen
“egun indarrean den
espetxeetako urruntzepolitikekin”, eskatuz bete dadila
Espetxeetako Lege Orokorrak
dioena "bergizarteratzeprintzipioari jarraituz, eragotzi
dadin kartzelaldiak
betetzerakoan presoak bere
inguruarekin deserrotzea”.

Azaroaren 11n, Erregetxea herriko
ganaduzaleen, artisauen eta
barazkigileen erakusleiho izango
da. 32 postutan erakutsiko eta
salduko dituzte, Gaztañerre
Egunean ohi denez, baserrietako
produktuak eta baita artisauek
eskuz landutakoak ere.
Berritasun modura, aurten
aukera izango da herrian egindako
sagardoak dastatzeko.
Txerrikumeak erreko dituzte
pintxotarako eta horretaz aparte,
gaztainak erreko dituzte,
danbolinarekin; hori guztia San
Andresko elkartekoen eskutik.
Horrekin batera, beste berritasun bi
ere izango dira: Gure Esku Dago
ekimenak jardungo du talo postuan.
Eta Mesedeetako egoitzakoek eurek
egindako enpanada postua ipiniko
dute Zubi Nagusian.
Omenduak
Gaztañerre Egunean ohitura da
bertako baserritar biri aitortza
egitea. Aurten, hil berri den
Txurruka bailarako Agirrebeiztegi
baserriko Josefa Ansola
Andoagaren familiari eta Irure
auzoko Saloguen-Gaineko Basilisa
Larrañaga Urrestiri oparituko diete
herriko artisauek egindako
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oroigarria, 12:00etan, Urrats
Dantza Taldearen dantza-saioaren
ondoren.
Azokako postuak 14:00etarako
batuko dituzte, eta gero Txurrukan
egingo dute lagunarteko bazkaria
azokako parte-hartzaileek eta udal
ordezkariek elkarrekin.
Horrez aparte, Gaztañerrek
erakartzen dituen gainerako
herritarrek eta bisitariek aukera
izango dute Plaza Zaharreko
karpako herri-babajanean parte
hartzeko. Horretarako txartelak
astelehenean, urriaren 29an ipiniko
dituzte salgai, Iratxo Gozo-dendan.

EGITARAUA

• 09:00: Azokaren irekiera
• 11:15: Txistularien kalejira
• 11:30: BerEhuntzen: lihoaren
ekoizpen-prozesua ezagutzeko
tailerra
• 12:00: Ekitaldia azokan: dantzasaioa, omenaldia, saribanaketa eta bertsolariak
• 15:00: Herri-babajana karpan
(Txartelak: Iratxon, urriaren
29tik).
• 19:00: Erromeria Iratzar
taldearekin karpan.

80 urtetik
gorakoen
topaketa
Azaroaren 3an, Itxaropena
elkartea 80 urtetik gorako
herritarren topaleku bilakatuko
da. Haiendako bazkaria eta
omenaldia egingo dituzte,
14:00etan hasita. Oraingoz
(urriaren 25) 97 lagunek eman
dute izena, beraz, beste
13rendako lekua dago.
Bazkarirako menu goxo-goxoa
izango dute: sarrerako
zizka-mizkak, bakailaoa
bizkaitar erara, txahal-masaila
piperradarekin, kafea,
infusioak eta beste, hostoopilezko tarta izozkiarekin eta
txanpan kopa. Omenduei
dagokienez, Antonio Fresnedo
Ynestrillasek (91 urte) eta
Modesta Gallastegi Gazteluk
(93 urte) jasoko dute aurten
elkartekoek emandako
oroigarriak. Bazkalostean,
berriz, kantuan eta dantzan
jarduteko aukera izango dute.

Zer berri

Kooperatibako arrandegia
zabalik berriro ere

Juan Mari Gurrutxaga eta Mariasun Akizu Kooperatinako arrandegian.

Martitzenean, urriaren 23an,
zabaldu zuten, atzera ere,
Soraluzeko Kooperatiba Elkarteko
arrandegia. Uztailaren 16az geroztik
itxita egon da. Orain, Juan Mari
Gurrutxaga (Mendaro, 1958)
arduratuko da arrandegiaz,
Gabonak arte hasiera batean, proba
modura. 33 urte daramatza
Gurrutxagak Soraluzen arraindun.
Zelatan arduratuko zara zeu
kooperatibako arrandegiaz?
Kooperatibakoak etorri zitzaizkidan
esanez arrandegia zabaldu zuena
joan egin zela. Kooperatibakoek
baliabide guztiak ipini eta
berrikuntza guztiak egin zituzten
bertako arraindegian, eta lehengo
arrainduna joan zenean, ba, gelditu
ziren… eta etorri ziren ea hura
hartzeko gertu egongo
nintzatekeen. Baietz esan nien, hiru
hilabeterako.
Hiru hilabete?
Bai, ikusi arte zela funtzionatzen
duen. Gabonak pasatu ondoren
berba egingo dugu.
Zelako zerbitzua izango du?
Kooperatibaren ordutegia izango
du: goizez Kooperatiban izango da
Mariasun Akizu. Eta arratsaldetan
txandaka egingo dute Mariasun

Akizuk eta Maite Laskurainek.
Egongo da astelehenetan itxita,
azoka plazako arrandegia moduan.
Eta azoka plazako arrandegia?
08:00etatik 13:00ak arte egongo da
zabalik, eta zapatu goizetan ere bai.
Mesedea egitearren hartu duzu
Kooperatibako arrandegia?
Bueno, espero dut denontzako
mesede izatea. Ze niretzat ere ez da
gauza bera Erregetxean egon edo
Kalebarrenean egon. Gaur egun,
Erregetxeko arrandegia geratu da,
batzuen ustez, lekuz kanpo. Azoka
plazak indarra galdu zuenetik
gainbeheran joan da, eta herritar
asko kexu dira, baita ere,
aldaparengatik. Beraz, asmoa da
hiru hilabetez probatzea ea zer
irteten den.
Arraina zerorrek ekartzen
segituko duzu?
Bai. 04:25ean abiatzen naiz Bilbora,
arrain bila. Gero Ondarroatik
ekartzen dut bertan agertzen dena.
Ondarroara ere orain arte neu joan
izan naiz arrain bila, baina orain
ekarri egin beharko didate. Ze
azoka plazako arrandegian bi lagun
bakarrik geratzen bagara, ezingo
dut Ondarroara joan eta hemen
lagun bakarra laga.

Lapurreta
gaztelekuan
Udal Gaztelekuan 2.000 euro
inguruan baloratutako
materiala lapurtu zuten; ustez,
urriaren 21eko gauean.
Udaltzaingoa eta ertzaintza
bertaratu ziren, eta uste dute
lapurrak leihotik sartu zirela.
Bertan zeuden gailu
elektroniko ia guztiak eraman
zituzten: telebista, Wii-a,
jolasak, hiru musika ekipo,
sakelako telefonoa, jolasak…
gutxi gorabehera 2.000 eurotan
baloratutako materiala.
Ikerketa zabalik dago.

Etxe hutsei
errekargua
Etxebizitza hutsen jabeei %75eko
errekargua aplikatzen segituko
diete Ondasun Higiezinen
Gaineko Zergan (OHZ). EAJPNVk errekargu hori ezabatzeko
proposamena egin zuen urriko
osoko bilkuran, baina, kontra
bozkatu zuten gainerako
alderdiek. Beraz, errekarguak
indarrean segituko du.

Omenaldia
odol-emaleei
Bihar, zapatua, zazpi
soraluzetar omenduko dituzte
Eibarko Restaurante Unzaga
Plazan, 25, 40 eta 50 bider odola
ematearren. Honako hauek
jasoko dute domina: 25 bider
ematearren, Migel Elizburuk
eta Beroska Zarobek; 40 bider
ematearren, Margarita
Artolazabalek, Itziar Lizarraldek
eta Koro Zenitagoiak; eta 50
bider ematearren, Jesus Gilek
eta Iñaki Iñarrak.
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Zer berri

200 plazentziatarrek eman dute izena
Euskaraldian
HURRENGO PAUSOAK

TAILER ARINAK
Ahobizi eta belarriprestentzat
Iraupena: 1,5 ordu.
Lekua: Euskaraldiko lokala.
Ahobizientzako
• Azaroak 13: 10:30ean eta
18:30ean
• Azaroak 15: 10:30etan eta
18:30ean
• Azaroak 17, 11:00etan
• Azaroak 18: 11:00etan

Izena-emateko mahaian boluntarioek ekimenaren berri ematen diete herritarrei. Gaztañerre
azoka egunean, postu berezia jarriko dute bertan izena eman ahal izateko.

Dagoeneko, 200 plazentziatarrek
baino gehiagok eman dute izena
Euskaraldian eta 60.000 inguruk
Euskal Herri osoan, ekimena
hasteko hilabete eskas falta denan.
Ariketa kualitatiboa da, ez
kuantitatiboa
Zenbakiak aipagarriak diren arren,
Euskaraldiaren Soraluzeko
antolaketa taldetik azpimarratu nahi
dute helburua "ariketa kualitatiboa"
egitea dela, "ez kuantitatiboa".
Eguaztenean Arrate Illaro
Euskaraldiaren koordinatzaileak
zabaldutako berbak gogorarazi nahi
izan dituzte; "Helburua ez da
zenbatek parte hartzen duten, baizik
eta parte hartzen duten horiek
ematen dituzten urratsak hizkuntza
ohiturak aldatzeko".
Prestakuntza-tailerrak
Antolakuntzak ohartarazi duenez,
ekimenean parte hartzen duten
herritarrek ez-ohiko egoerak biziko
dituzte, eta, tarteka, beharbada,
deserosoak izan daitezkeen egoerak
ere suerta litezke; esaterako;
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elkarrizketa elebidunak izatera
ohitu barik dagoen jendearekin,
edo, besterik barik, beti erdaraz
ezagututako gertuko kidearekin
euskaraz egiteagatik, eta abar. Hori
dela eta, azaroan zehar,
Euskaraldiko boluntarioek ordu eta
erdiko tailer arinak eskainiko
dituzte izena eman duten
herritarrak prestatzeko (egutegia
eskumako zutabean). Ekimena hasi
ostean ere, hitzorduak jarriko
dituzte (Kafea eta berba), partaideek
elkarrekin bizipenak elkarbanatu
ahal izan ditzaten.
Hasiera-ekitaldia 23an
Azaroaren 23an, ekitaldi berezia
antolatu dute, hamaika egunei
hasiera “elkarrekin eta indarrez
eman zaiola sentitzeko”. Ekitaldia
Plaza Zaharreko karpan egingo da,
eta hizkuntzaren gaineko kontuekin
batera (gomendioak, bizipenak...),
jai-giroko ekimenak ere izango dira
(kantua, dantza, jan-edana…).
Aurreratu dutenez, herriko talde eta
norbanako askok parte hartuko
dute ekitaldian.

Belarriprestentzako
• Azaroak 14: 18:30ean
• Azaroak 16: 18:30ean
• Azaroak 17: 11:00etan
(Antzokian)
• Azaroak 18: 11:00etan
(Antzokian)
TXAPAK ESKURATU
Tailerretan bertan eskuratu
ahalko dira edo Euskaraldiko
lokalean, azaroaren 19tik 22ra
bitartean, arratsaldeko
17:00etatik 19:30era.
HASIERA-EKITALDIA
Azaroak 23, arratsaldeko
18:00etan, Plaza Zaharreko
karpan, egingo da "Euskaraldia,
11 egun euskaraz" ekitaldia.
KAFIA ETA BERBIA
Azaroak 28, arratsaldeko
17:30ean, Plaza Barrixan.
Kafia eta berbia: Euskaraldiko
bizipenak elkarri kontatzeko
juntadizoa. Abenduak 15, 11:00tan
Herriko Antzokixan
IZENA EMATEKO AUKERAK
• izenematea.euskaraldia.eus
• Euskaraldiaren lokalean,
martitzenetik barikura,
17:00etatik 20:00etara

Zer berri

De Extremadura al
bertsolarismo hitzaldia
Itxaropenan

Hizkuntzari
buruzko
elkarrizketak
bideoan
Soraluzen hamaikakoa osatzen
duten herritarren arteko
elkarrizketak grabatu dituzte
bideoan, euskararekiko
sentipen eta esperientziak
kontatuz. Datozen egunetan
Plaentxia.eus webgunean
(kanal berezian) eta sare
sozialetan zabalduko dituzte.

Desoreka
ahobizi eta
belarripresten
artean
Maia, Zumarragan eskainitako saio batean.

Azaroaren 8an (eguena),
arratsaldeko 18:30ean, Joan Maia
Soria bertsolariak De Extremadura
al bertsolarismo. Una historia de
integración izeneko hitzaldia
eskainiko du Itxaropena jubilatuen
elkartean. Bertan, Maiak bere
esperientzia eta bizipenen berri
emango du, besteak beste,
kontatuko du zela pasatu den bere
jatorri extremeñoa ezkutatzetik,

jatorri hori normaltasunez
bizitzera. Izan ere, zumaiarrak
Zamorakoa du aita eta
Extremadurakoa ama, eta jatorri
horrek bere barne gatazkak eragin
dizkio bertsolari moduan egin
duen ibilbidean.
Ekimena Alkarrik eta Pilpileanek antolatu dute elkarlanean,
Esperientzia eskolen egitarauaren
barruan.

Ttak! antzezlan umoretsua
Azaroaren 9an (barikua),gaueko
22:15ean, Beatriz Egizabal klown
eta antzerkilariak umorea ardatz
duen bakarrizketa saioa eskainiko
du Antzokian. Euskaraldia izango
du gai nagusi, azaroaren 23tik
abenduaren 3ra bitartean
gertatuko denaren berri emanez.
Obraren helburua da ikusleak
egoeran jarri eta norbere
hizkuntza jokabideen gaineko
hausnarketa probokatzea.

Beatriz Egizabal.

Orain arte izena ematen duten
herritarrek ahobizi moduan
eman dute izena, bostetik
lautan.
Desoreka hori azaltzeko bi
hipotesi aipatu ditu Arrate Illaro
EH mailako koordinatzaileak:
batetik, lehen fasean batez ere
«euskaltzale aktiboak» apuntatu
direla. Bestetik, ez dela erabat
ondo ulertzen ari belarriprest
figura, bigarren mailakotzat
hartuz, eta, areago, erlazio
okerrak eginez: euskaraz hitz
egiteko gai direnak, ahobizi;
ulertzen dutenak, belarriprest.
Ez: ohartarazi dute gaitasuna
soilik ez dagoela oinarrian,
baizik eta ohiturak aldatzeko
konpromisoan. Hots, ahobizi
izateko ezinbestekoa da
euskaraz hitz egiteko gaitasuna,
baina konpromiso handiagoa
eskatzen du: euskarari eustea
ahal den guztian, nahiz besteak
erdaraz erantzun. Hortaz,
euskaraz hitz egiteko gai
direnak ere izan litezke
belarriprest, beren burua ez
badute gai ikusten ahobizi rolari
eusteko.
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Zer berri

Kukumixo: hamar urte baloreetan
oinarritutako aisialdia partekatzen
Aisialdi hezitzailea lantzeaz
aparte, lanpostuak ere sortzen ditu
Kukumixo Aisialdi Taldeak: gaur
gaurkoz sei lagun daude
kontratupean Haur eta gazte Sailari
begira, eta udalekuetan, adibidez,
20 begirale izateraino ailegatzen
dira, boluntarioak aparte lagata.
Funtzionamenduari dagokionez,
berriz, asanblada da Kukumixoren
jardunaren oinarria. 20 bat gaztek
osatuta, hilean behin elkartu eta
datozen ekintzak erabaki eta
garatzeko lan-taldeak antolatzen
dituzte.
Kukumixo Aisialdi Taldea osatzen duen asanblada.

Kukumixo Aisialdi Taldeak 10 urte
bete ditu aurten. Eta urteurren
berezi hori ospatzeko Kukumixo
Eguna egingo dute bihar, zapatua,
11:00etan hasi eta iluntzera arteko
ekitaldiekin.
Biharkoan ere udalerriko
neska-mutiko eta gazte mordoa
mugituko ditu Pil-pilean Euskara
Elkartearen baitako taldeak. Izan
ere, aisialdia lantzeko Soraluzen
zegoen “premia” asetze asmoz
2008an sortu zen Kukumixo eten
barik handituz joan da.
“Garai hartan, aisialdia balioetan
eta euskaraz lantzeko hutsunea
nabaritu zen eta Pil-Pilean elkartea
udaleku ibiltariak antolatzen hasi
zen, Kukumixo sortuz. Poliki-poliki
handitzen joan da ekimena”,
esplikatu du Naiara Kortabarriak,
bertako dinamizatzaileak.
Zifra ikusgarriak
Hartu duen dimentsioaren erakusle
dira Kukumixoren atzean dauden
zifra ikusgarriak: udalekuetan 200
neska-mutiko parte-hartzaile,
ludotekak 170 erabiltzaile ditu,
Gaztelekuak beste 90… eta
Kortabarriak dioen moduan,
“Estazioko parkearen prozesuan
esan genezake ia eskolako ume

guztiek parte hartu zutela, eskolan
bertan egin ziren-eta lan-saioak”.
4-16 urte bitarteko ume-gazteei
zuzendutako zerbitzuak lantzen
ditu, hain justu ere, Kukumixo
Aisialdi Taldeak. Baina deigarria da
bertan parte hartzeko adina
gaindituta ere taldearekiko dagoen
atxikimendua: “Behin “umegaztetxo” garaia gainditzen
dutenean, hezitzaile bilakatzen dira
asko; gero hezitzaile izateari laga
eta batzuk umea izan eta hona
ekarriko dute… Bestalde, bertan
dabiltzanen gurasoak ere
Kukumixoren bueltan ibiltzen
dira”, azpimarratu du Kortabarriak.
Lehentasuna
Beraz, datuak eta atxikimenduak
ikusita, esan liteke Soraluzeko
aisialdi taldeak udalerrian duen
presentzia eta eragina benetan
nabarmena dela. “Egia da hori.
Adibidez, ludotekari ematen diote
lehentasuna beste edozeren
aurretik. Ia guraso guztiek
antolatzen dute seme-alaben
gainontzeko aisialdia edo jarduerak
ludotekako ordutegiaren arabera.
Eta udalekuek ere erabateko
arrakasta dute”, kontatu dute
Kukumixoko kideek.

Tonucciren filosofia
Horrez aparte, udalerritik kanpo,
Euskal Herriko aisialdi taldeak
batzen dituen Amarauna sareko
kide da Kukumixo Aisialdi Taldea,
eta elkarte askorekin ere badu
harremana: Arrasateko
Txatxilipurdi elkartearekin,
Elgoibarko Atxutxiamaika
elkartearekin… Bestalde, Oinherri
proiektuan ere parte hartzen du,
Tonucciren filosofiari begira lan
egiten duen sarean, alegia.
Francesco Tonucci pedagogo eta
marrazkilari italiarraren ikerketek
haurrek hirien antolaketa eta
bizitzan parte hartzaile izatearen
garrantzia azpimarratzen dute.

EGITARAUA

• 11:00: Txupinazoa, Plaza
Berrian. Plaza Zaharreko
karpan: aurpegia margotzeko,
eskulanak egiteko… tailerrak
eta Ginkanaren hasiera.
• 12:00: Salda eta txorizoa.
• Puzgarriak kiroldegian.
• 14:30: Argazki erraldoia.
• 16:30: Puzgarriak kiroldegian.
• 18:30: Txuski eta Purruski
pailazoak Gaztetxean.
• 20:00 Eonian elektrotxaranga.
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Argazki bidez

Aisialdia baino gehiago
argazkiak: pil-pilean euskaldunon elkartea testua: ubane madera

Aisialdi talde hutsa baino gehiago da Kukumixo. Horrelaxe da sorreratik
bertatik. Bi arrazoi nagusirengatik: batetik, Soraluzeko neska-mutikoen
aisialdiari garrantzia eman eta berau balioetan oinarrituta eta euskaraz lantzeko
sortu zelako. Eta bestetik, gazteak eurak direlako aisialdi taldearen bihotz eta
buru. Horrela izan zen taldearen sorreran eta horrela da Kukumixo sortu eta
hamar urtera ere. Gaur egun geroago eta zailagoa den parte-hartze
borondatezkoa eta konprometitua bere baitan eta bere oinarrian ditu, bada,
Soraluzeko aisialdi taldeak. Eta hori guztia Kukumixoren bueltan ibiltzen diren
neska-mutikoei transmititzen diete jolasen bitartez, euskara, hezkidetza,
elkarlana, sormena oinarri, haurren parte-hartzea…bultzatuz eta landuz.
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Argazki bidez
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Iritzia
gutunak

Desastre hutsa

Oso haserre nago Ambulancias
Gipuzkoarekin. Mila bider egin dut
eurekin berba eta mila erreklamazio
aurkeztu ditut, ze desastre hutsa da
ematen duten zerbitzua.
Kimioterapia hartzen duen
emakume bati laguntzen ibili naiz,
Onkologikora. Eta zela da posible
bost orduan kimio hartzen ibili den
pertsona bat anbulantzian hara eta
hona bueltaka erabiltzea etxera
bueltatu baino lehen? Hiruzpalau
lagun batera ekartzen dituzte
Donostiatik inguru honetara; niri
hori ondo iruditzen zait, baina
logika jakin baten barruan. Ez
zaidana ondo iruditzen da guri egin
izan digutena: Donostiatik irten
(anbulantziari han ordu eta erdian
itxaroten egon eta gero), Mutrikuko
baserri puntaraino joan lehenengo,
gero Debara, gero Elgoibarrera…
etxera ailegatzeko bi ordu baino
gehiago tardatu izan dugu
anbulantzian, bost orduz kimio
hartzen ibili eta gero eta
anbulantziari ordu eta erdian
itxaroten ibili eta gero. Bestela
esanda, etxetik kanpo zortzi ordu
pasa egon behar izan da ni

hausnarketa

Zergatik
Belarriprest?
Badator Euskaraldia.
Soraluzetar ugarik eman du
dagoeneko izena, Ahobizi zein
Belarriprest izateko. Azken
figura hori aukeratu dutenek
esplikatu dute erabakiaren
arrazoia.
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laguntzen ibili naizen emakumea
kimioterapia hartu ahal izateko;
gero egunak behar izaten zituen
tratu horri buelta emateko. Ez dago
eskubiderik!
Maria Angeles Ocariz

Pil-pileanek haur eta
gazte sailerako
koordinatzailea behar
du
Pil-pilean Euskaldunon Elkarteak
haur eta gazte saila koordinatzeko
langile bat kontratatu behar du.
Azaroaren 5era arte dago
kurrikuluma bidaltzeko aukera.
ESKATZEN DA:
• Hezkuntzarekin zerikusia duten
ikasketak amaituta izatea
• EGA edo hizkuntza gaitasun
ziurtagiri baliokidea izatea
• Begirale titulua izatea
• Aisialdian lan-eskarmentua izatea

• Jarrera dinamikoa eta sortzailea
izatea
• Taldean lan egiteko gaitasuna
izatea
• Euskalgintzan jardundakoa izatea
• Zuzendari titulua izatea
• Malgutasuna izatea, egutegiari eta
ordutegiari dagokionez
• Soraluze edo ingurukoa izatea
ESKAINTZEN DA:
20 orduko lan-kontratua.
Kurrikuluma aurkezteko epea:
azaroaren 5era arte.
Pil-pilean Euskaldunon Elkartea,
Errabal 15 -1, 20590 Soraluze /
kukumixo@pilpilean.com
Pil-pilean Euskaldunon Elkartea

aldizkaria@pilpilean.eus
helbidera bidali gutunak

BALORATUKO DA:
• Planifikatzeko, ebaluatzeko eta
antolatzeko gaitasuna izatea.

Etxi
Deza
Porque estoy estudiando euskara
on-line. Llevo dos años, y lo que me
interesa es practicarlo y escucharlo
más, en casa no lo hablamos. Esta
iniciativa me parece muy
importante, tanto para los que no lo
hablamos como para los que hablan
euskara. En el pueblo está un poco
perdido, mucha gente que lo sabe no
lo habla. En mi caso, aún sabiendo
que lo entiendo, no me hablan en
euskara.

Irene
Gonzalez
Nik euskara ulertzen dut baina hitz
egitea asko kostatzen zait. Euskara
gure eguneroko bizitzan geroago
eta gehiago erabiltzea oso
garrantzitsua iruditzen zait. Bi ume
txiki ditut eta haiekin euskaraz hitz
egin ahal izatea gustatuko
litzaidake. Horregatik Belarriprest
izango naiz.

Iritzia
zir(r)ika

puntua

Ane
Aizpurua

Ulertzen?

Pribilegioak

Loli
Nievas
Niretzat oso ideia ona da.
Belarriprest izateko izena eman dut
ea euskaraz berba egiteko
erraztasuna lortzen dudan, baina
poliki-poliki, ze niretzat zaila da.
Berbalaguna ere banaiz. Niri oso
gutxi egiten didate euskaraz, eta
nahiko nuke gehiago egitea.

Eider
Ariznabarreta
Animatu naiz izena ematera, ze,
bereziki, lagunekin gehienbat
gaztelaniaz egiten dut berba, eta
amorrua ematen dit. Belarriprest
izango naiz jendeari jakinarazteko
nik euskaraz badakidala eta niri
euskaraz berba egiteko.
Garrantzitsuak dira halako
ekimenak, ze euskara galtzen
gabiltza. Soraluzen gazte gehienok
gaztelaniaz egiten dugu, eta
honekin euskara bultzatzen da.

Aurreko astean, sare
sozialak eguneratzen ari
nintzela, Twitterrak
zekarren txio batek
atentzioa eman zidan.
Txio horrek zera esaten
zuen: 1918an aberatsek
soilik ikasten zuten.
2018an behartsuek soilik
ikasten dute. Harritzekoa
ezta? Egungo aberatsek
bizitzako bidea erraztuta
dute. Egungo eta
aintzinakoek, kleroak beti
izan dituzte pribilegioak.
Eta, antza denez, gaur
egun ere, Aintzinako
erregimenak zuen egitura
bera jarraitzen dugu
izaten. Triangelua. Nahiz
eta triangeluaren
puntakoak gutxiengo
izan, pribilegio gehien
dituztenak izan dira beti.
Testuinguru horretan,
ulertzen dugun gauza
bakarrak da ikastea ez
dela pribilegio bat.
Goi-mailakoek nahiago
dute telebista kateetara
joan ospe handiagoa
izateko. Beno, egia
esanda, gutxi batzuk
unibertsitateko ikasketak
burutzen dituzte, edota
masterrak “egitera”
animatzen dira.
Etorkizunari begira, ea
triangeluak borobil itxura
hartzen duen.

Erreportajea

Eta orain zer?
Pinuaren gaixotasunak alarma gorriak piztu ditu Euskal Herriko mendebalde osoan.
Herrian, udaleko ordezkariak, lurjabeak eta basogintzan diharduten langileak ere
kezkatuta daude sortu den egoerarekin.
argazkiak: fernan oregi testua: egoitz unamuno

Herriko mendietara begiratu besterik ez dago
gaixotasunak intsignis motako pinuetan izan duen
zabalkundeaz ohartzeko. Irure eta Egotza aldeko pinuak
dira gorrituen ageri diren eremuak, baina somatzen dira
gorriuneak gainerako pinadietako askotan ere.
Soraluzeko basoen egoera inguruko beste udalerri
batzuetan sortu denaren parekoa bada ere, beste
udalerri batzuetan ez bezala, Soraluzek badu udaladministraziotik basogintzan eragitera bideratutako
egitasmo bat: Soraluze baso bidez. Iker Aldazabal eta
Roke Akizu udal-ordezkarien ustez, egitasmoak
garrantzia berezia har lezake basogintzaren krisia bizi
dugun garai honetan.
Soraluze baso bidez
Soraluze baso bidez egitasmoa 2007. urtean jarri zen
martxan, Alberto Sudupe alkate zeneko legealdian, Roke
Akizu mendi ingeniariaren eskutik. Herriko basoak
aztertu ostean, plangintza osatu zuten sakabanaturik
zeuden bertako zuhaitzen basoak elkarrekin lotzeko.
Helburua: herrian zuhaitz autoktonoz osatutako basoak
ugaritzea.
Egitasmoak bi bide landu ditu helburu hori lortzeko
bidean: hitzarmengintza eta erosketa. Hitzarmengintzari
dagokionez, Udalak 6 lurjaberekin sinatu ditu
hitzarmenak, 4 hektareako hedadura duten lur-eremuan.
Erosketei dagokionez, Udalak zortzi lursail pribatu erosi
ditu, 15 hektarea inguru, horietako gehienak
mendigainean daude eta pagoak landatu dituzte.
Begia mendigainean
Iker Aldazabal alkateak mendigainean du begia jarrita:
“Dolmenen ibilbidea eta balio paisajistikoa batuz gero,
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mendigainak sekulako potentziala du, eta gure apustua
izan da bide horretan buru-belarri sartzea, ibilbidea
indartzeko diru-laguntzak lortuz eta estrategikoak diren
lurrak erosiz. Gainera, buruan dugu mendigainerako
plan berezi bat egiteko aukera ere, irizpide paisajistikoak
ezarriz, zer sartu daitekeen eta zer ez arautzeko”.
Aitortzen du azken legealdian Udalak lursailak erosteko
aukera lehenetsi duela hitzarmenak sinatzearen aurrean,
“egingarriago” eta “eraginkorrago” iritzi diotelako. Hala
ere, lurjaberen batek proposamena eginez gero, Udala
hitzarmenak aztertzeko prest legokela azaldu du.
Aldazabalen ustez, baso bidez egitasmoak garrantzi
handia du: “Halako esperientziak oso toki gutxitan
daude eta Soraluzekoa eredu izan daiteke beste udalerri
batzuendako”. Bere ustez, administrazioak “pausoak”
eman behar ditu basogintzan eragiteko: “Aukera izango
bagenu arautzeko herriko lurretan zer sartu daitekeen
eta zer ez, gustura arautuko genuke”. Hain zuzen,
herritar baten eskariz, udal-gobernuak gestioak egiten
dihardu Arrasateko Udalak gai horretan duen
esperientzia ezagutzeko, udalek herriko lurren
basogintza zenbateraino arautu dezakeen jakin nahian.
Aldundiek proposatutako planari dagokionez, iritzia
emateko goizegi dela iruditzen zaio alkateari: “Plan bat
adostu dute Jaurlaritzarekin eta ikusi beharko da horrek
zer dakarren”. Datozen asteetan, gaiaren inguruan
informazioa emateko hitzaldi bat antolatu nahi luke
herrian.
Hitzarmengintzaren bidea
Roke Akizu zinegotzia mendi-ingeniaria da ikasketaz eta
bera izan zen Soraluze baso bidez proiektuaren
bultzatzaile nagusia. Aurreko legealdian Aldundiko

Pinuak gorrituta mendigainean.

Soraluzek badu udal-administraziotik
basogintzan eragitera bideratutako
egitasmo bat: Soraluze baso bidez
Mendi eta Habitat saileko zuzendaria izan zen eta
gertutik ezagutzen du gaia. Akizuren ustez, “Gaixotasuna
aspalditik zetorren kontua da eta monokultiboa da
horrenbeste hedatu izanaren arrazoia. Europan
eztabaida hau gainditua dago eta tokian tokiko zuhaitz
klaseei lekua egiten zaie. Hemen bertako zuhaitzen
merkatua ez da sortuko egun batetik bestera, baina
pausoak ematen hasi behar genuke. Horretarako, jakina,
behar da ikerketa eta berrikuntza, jarduera ekonomiko
berriak bultzatzeko, esaterako, eraikuntzan, energiaren
alorrean”.
Aldundiek eta Jaurlaritzak basoak fumigatzeko egin
duten proposamenarekiko kritikoa da Akizu: “Da diru
publiko gehiago sartzea naturaren kontra doan
estrategia batean, diru hori berrikuntzara eta
ikerketara bideratu beharrean. Gainera, ez du inongo
bermerik”. Horrez ordez, “debate politiko eta soziala“
behar dela aldarrikatzen du, gaiak “gizarte osoari”
eragiten diolako.

Herri mailan, Soraluze baso bidez proiektua sustatzen
jarraitzearen aldekoa da, baina bere iritziz, Udalak
gehiago landu beharko luke lurjabeekin hitzarmenak
egiteko bidea, lurrak erostearena baino: “Baliabide
berdinekin lur-eremu gehiagotara heltzeko aukera
ematen du hitzarmenak. Gainera, gaur egun, jende asko
dago basoekin zer egin ez dakiena eta jende horrendako
irtenbide interesgarria izan daiteke Udalarekin
hitzarmena sinatu eta hogeita hamar urte barru baso on
bat jasotzea”.

LURJABEENDAKO AUKERA

Hitzarmena
Lursail batean bertako zuhaitz motak 30 urtean
mantentzearen truke, Udala arduratzen da landaketa
horren zainketa guztiez: landatzeaz, hesitzeaz, urtero
garbitzeaz... Dagoeneko hazita dauden basoak ere sar
litezke hitzarmenean: pagadiak, hariztiak…
Erosketa
Udalak lursaila erosi eta eskrituratu ahal izateko,
lursailak gutxieneko hedadura izan behar du:
hektarea bat.
Informazio gehiago: 943 753034 (Soraluzeko Udala).

19

Erreportajea

Oihana Laskurain.

Oihana Laskurain: “Gauzak
aldatu nahi badira, informazioa
eman beharko zaie sektoreko
partaide guztiei”
Oihana Laskurain Osuma Basolanak enpresaren arduraduna da eta
badaroaz urte batzuk basogintzan. Arduratuta dago pinuaren gaixotasunak
sortu duen egoerarekin.
Zela dago giroa basogintzaren
sektorean?
Momentuan kaos moduko bat
dago. Denek bota nahi dituzte
pinuak. Pinuak gorritu orduko
jendea larritu egiten da.
Momentuan lan asko dugu, baina
presaka lan egitea ez da lan egiteko
modurik egokiena. Aldaketa handia
dator. Inork ez dakigu zer
gertatuko den eta normala da
beldurra izatea.
Zela eragin dio horrek egurraren
merkatuari?
Eskaintza oso handia da. Almazen
guztiak ari dira egurrez betetzen
eta prezioak behera doaz.
Prezioen jaitsiera ez da oraingo
kontua, baina, orain, ‘errematea’
etorri da.
Zeinek zehazten du prezioa?
20

“Eskaintza oso handia
da. Almazen guztiak
ari dira egurrez
betetzen eta prezioak
behera doaz”
“Basogintzaren
sektorea bazterrera
lagata egon da"
Pinu-egurra hiru jardunetara
bideratzen da: zatirik meheena
papergintzara, erdikoa enbalajera
eta tronkoa altzarigintzara. Irabazia
enbalajetik hasten da, baina
gaixotutako pinuak papelerara doaz
eta metro kubikoa oso gutxi

ordaintzen da, 10-15 euro. Justujustuan botatze-lanak ordaintzeko,
eta sarritan horretarakoxe ere ez.
Kasu horretan zein irtenbide
gelditzen zaio pinu-jabeari?
Pinadia bere horretan lagatzea,
usteltzen. Horrela geldituko dira
asko eta asko.
Aldundiak proposatu du
gaixotutako pinuak fumigatzea.
Zein iritzi duzu?
Guretzat ere berria da
proposamena. Diote gutxien
kaltetutako eremuak fumigatuko
dituztela, bi botalditan, gainerakoek
ez dute erremediorik. Beste batzuek
diote kaltegarria dela
inguruarentzat eta pertsonentzat
ere bai. Guk ez dakigu ezer.
Komunikabideen bitartez jaso
duguna, besterik ez.
Dena dela, gaixotasunarena ez da
oraingo kontua. Basogintzaren
sektorea bazterrera lagata egon da,
bestela, ez ginatekeen egoera
honetara helduko.
Bizkaiko basozainen elkarteak
esan du aldatu beharra dagoela
monokultiboaren politika.
Bai, denok nahi ditugu pagadi eta
harizti ederrak baina… Ezagutzen
dugu pinuaren prozesuak zela
funtzionatzen duen eta zertarako
balio duen. Baina, adibidez, keixa
batek zertarako balio duen ez
dakigu. Gauzak aldatu nahi badira,
informazioa eman beharko zaie
sektoreko partaide guztiei:
lurjabeei, mintegietakoei, basoan
dihardugunoi, eraldaketan
diharduen industriari…
Lurjabeak zein zuhaitz motaren
alde ari dira egiten?
Insignis pinua alde batera gelditu da
eta modan jarri da criptomedia
japonica, inork ez dakien arren zela
funtzionatuko duen. Beste batzuek
eukaliptoa sartzen dihardute. Gure
inguruan (Deba bailaran) ez
horrenbeste, baina eukaliptoa
ugaritzeko arriskua hor dago,
batzuk bultzatzen ari direlako.
Bestalde, izeia ere ari dira sartzen
eta bertako zuhaitz klaseak ere bai,
gero eta gehiago.

Erreportajea

Pinuaren ordezko adibideak

Arrate Osa (Ibarrola baserria)

David Lindeman (Azalia baserria)

“Nik erabaki dut dibertsifikazioaren “Bi hektareatan sagarrondoak
bidetik jotzea eta bertako zuhaitz
sartu ditugu, sagardotarako
klaseak sartzea”
sagarra ematen dutenak”
Gereziondo eta pago-landareak sartu berri ditu lehenago
pinadiak zeuden lurretan. Zer landatu erabaki aurretik,
ordea, buelta asko eman dizkio kontuari:
“Pinuak bota aurretik egin nuen lehenengo gauza
neure burua informatzea izan zen. Orain dela bost urte
irakurri nuen Galizian pinuak gaixotzen hasita zeudela
eta horrek arduratu egin ninduen. Gainera, aittittari
entzunda neukan denborarekin pinuak agortu egiten
zuela lurra eta ondorengo sartualdietan ez zela hazten
indar berdinarekin. Beraz, insignisa sartu ala ez
erabakitzeko, kontuan hartu nuen gaixotasuna, eta gure
lurra egokia ote zen.
Han eta hemen galdetu nuen, eta nire harridurarako,
administrazioak kudeatzen dituen zerbitzuetan
eukaliptoa sartzea gomendatu zidaten, esplikatu barik
zuhaitz mota hori sartzeak zer ondorio dakarren. Zela da
posible administrazioak eukaliptoa gomendatzea?
Ofizialki ez dauka diru-laguntzarik, baina, gero,
praktikan, horixe gomendatzen dute. Arduragabekeria
galanta iruditzen zait.
Aurpegia behar da esateko orain dela berrogei urtetik
daukatela gaixotasun horren berri eta, orain, neurri
prebentiboekin konponduko dutela arazoa, gaixotasuna
zeharo zabaldua dagoenean. Hori entzun nion aurrekoan
Basquegurreko arduradunari. Eta zer, eta soluzioa
etorriko ei da produktu fitosanitario batekin –
benenoarekin- eskala handian fumigatzetik… Popurri
horren erdian, nik erabaki dut dibertsifikazioaren
bidetik jotzea eta bertako zuhaitz klaseak sartzea: gerezia
eta pagoa, bina hektarea. Gainera, laguntza onak daude
sartzeko, ixteko eta garbitzeko.

David Lindeman eta David Peñalbak sagardotarako
sagarrondoak eta bestelako fruta-arbola eta zuhaixkak
sartu dituzte pinua botatako lursailetan.
“Lehenagoko jabeak 14 hektarea pinu bota zituen eta
lursail horiek gureak dira orain. Bi hektareatan
sagardotarako sagarra ematen duten sagarrondoak sartu
ditugu. Jaurlaritzak laguntzak ematen ditu sagarrondoen
landareak erosteko, sartzeko, ixteko eta garbitzeko.
Norberak egiten du lehen inbertsioa eta gero itzuli
egiten dute. Horrekin batera, madariak, okanak,
intxaurrak eta gaztainak ere sartu ditugu, eta baita
ahabia (arandanoa) eta beste zuhaixka batzuk ere.
Etorkizunean janaria ekoitzi beharra dago, bestela
hemen ez dugu ezer izango.
Pentsatzen dihardugu mendian ditugun 7 hektareak
udaletxeko programan sartzea, bertako zuhaitz motak
sartzeko, eta etorkizunean sutarako egurra izateko.
Interesgarria litzateke lurrak Udalari saldu eta, ostean,
usufruktuan erabiltzeko aukera izatea ere; Otxandio eta
beste herri batzuetan loteak eskaintzen dizkiete
herritarrei.
Fumigatzeko proposamena oso larria iruditzen zait.
Aspalditik genuen gaixotasun horren berri, eta, orain,
bat-batean, alarma piztea arduragabekeria da. Ikusi da
monokultiboa ez dela jasangarria eta orain
hegazkinetatik pozoia botatzen hastea tontokeriaren
gailurra iruditzen zait.
Pinua eta eukaliptoa alde batera laga eta bertako
zuhaitz klaseak sartzeko laguntza handiagoak baleude,
konbentzituta nago jende baserritar askok horren alde
egingo lukeela”.
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Kirola

Parkour: kirola oztopoen gainetik
“Egunero pixka bat eginez lortuko
duzu. Inor ez da hasten oso ona
izanda. Oso kirol progresiboa da.
Bizia bazara hobeto, baina entrenatu
eta gogoa izan, hori da kontua”.

Markel Ariznabarreta eta Julen Gonzalez elizpean, saltoa egiteko gertu.

Puntu batetik bestera joatea ahalik
eta bide zuzenena eta denborarik
laburrena erabilita. Hori da
parkourra. Eta Soraluzen baditu
zaleak. Markel Ariznabarreta
(Soraluze, 2001) orain dela urte eta
erdi hasi zen Parkourean
entrenatzen, eta Julen Gonzalezek
(2003) urtebete darama horretan
murgilduta. Parkourra eta Free
Runa praktikatzen dute elkarrekin.
Youtuben Alex Segura
almeriarraren bideoak ikusita
zaletu zen Markel Ariznabarreta
Parkourrera, eta bere kabuz
entrenatzen hasi zen Soraluzen.
Gero, Eibarko lagun batekin ere bai.
Julen Gonzalezek, berriz, Free
Tricks kirolarekin izan zuen lehen
harremana, udaleku batzuetan:
“Free Tricksa da salto mortalak,
akrobaziak egitea. Markel ezagutu
nuen eta elkarrekin entrenatzen
hasi ginen. Markel hobeto
moldatzen da Parkourrean eta niri
gehiago gustatzen zait Free Tricksa”.
Gaur egun bi gazteek elkarrekin
entrenatzen dute, bi kirol motak
uztartuta, eta zera esplikatu digute:
“Free Runa da Parkourraren eta
Tricksaren arteko nahasketa. Guri
biak gustatzen zaizkigu eta elkartuta
polita geratzen denez, biak egiten
ditugu. Baina Parkourra egiteko ez
dago zertan Tricksa egiten jakin”.
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Norbere mugak gainditzea
Astean hirutan erraza da bi lagunak
ikustea Soraluzen punta batetik
bestera: elizpean, Elizburuko
gurutzean, Cañoneseko iturrian,
Atxuriko plazan… Izan ere,
entrenatzea eta entrenatzea, biek
diotenez, horixe da praktikatzen
duten diziplinaren oinarria: “Batzuk
10-12 urte daramatzate entrenatzen.
Kirol mota hori ez da lehiakorra,
norbere mugak gainditzea du
oinarri, auto-superazioa, autoezagutza; lehia da, baina norbere
buruarekin, ez bata bestearen
kontra”.
Hori horrela, biek azpimarratu
dute “konstantzia” dela gakoa:

Markel Ariznabarreta Parkourra praktikatzen.

Burua izatea beharrezkoa
Gogoaz aparte, hori bai, burua izatea
ere beharrezkoa da. Kontziente izan
norbere ahalmenez eta mugez: “Nik
orain dela urte eta erdi ezin nituen
egin orain egiten ditudan saltoak.
Bertigoa ere banuen, eta orain ia ez
dut. Hori bai, salto bat egiteko
zalantza baduzu, ez duzu egin behar,
ze segurutik jausi egingo zara. Hori
da zure segurtasuna. Entrenatu eta
aurrerago ikusiko duzu ahal duzula.
Salto txikiagoak egiten hasi. Baina
seguru ez bazaude ez egin”, adierazi
dute .
Gaur gaurkoz, ez dago
Parkourrarekin lotutako ez
federaziorik, ezta lehiaketarik ere.
Erakustaldiak egiten dituzte talde
gutxi batzuek, esaterako Euskal
Herritik pasatu berri den Galizako
GUP taldeak. Halakorik ere badute
buruan Soraluzeko bi gazteek:
“Jaietan-edo zerbait egitea,
Parkourrarena, skatearena … egin
daitezke. Horren ezagunak ez diren
kirolenak. Izan ere, badaude beste
kirol aukera mordoa ohikoez
aparte”.

publizitatea
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Kultura

Argentinaren eta Euskal
Herriaren arteko loturaren
mostra, eleberri formatuan

Angel Mario Fernandez idazlea 'Che, Aitona!' liburua eskuetan duela

Angel Mario Fernandezen azken
eleberria irakurtzeko gogoz zeuden
eta jakin-min handia zuten
berrogeiren bat ikusleren aurrean
aurkeztu zuten Che, Aitona!: Las
palabras enterradas liburua.
Iker Aldazabal alkateak
lagunduta, idazle argentinarrak
euskaldunon eta argentinarren
arteko lotura eta antzekotasuna
nabarmendu zituen aurkezpen
ekitaldian. Azken batean, liburuan
bertan ere, lotuta daude Soraluze
eta Argentina, eleberriko
protagonisten eskutik: Joseba eta
Angel.
Bi lurraldeen arteko loturaren
adibide modura, Soraluzen bizi den
idazleak jakinarazi zuen Argentinan
euskal jatorria duten 3 milioi
bizilagun daudela; 15.000 abizen
euskaldun; Martin Altzaga
aramaioarra (1755-1812) izan zela
Argentinako independentzia lortzen
ahalegindu zen lehen pertsona;
Argentinako Konstituzioaren
oinarriak, berriz, Juan Bautista
Alberdik (1810-1884) ezarri zituela
eta besteak beste, Argentinak euskal
jatorriko 11 presidente izan dituela.
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Horrekin batera, Argentinako
pertsonaia nabarmen eta ezagun
askoak ere aipatu zituen, haien
arbasoak euskaldunak zirelako:
Evita Peron edo Ernesto Che
Guevara esaterako.
Hain justu, Argentinaren eta
Euskal Herriaren arteko lotura
horren adierazle da, baita ere, azken
eleberriarendako Angel Mario
Fernandezek aukeratu duen
izenburua: Che, Aitona!
Hogeitaka lan
Liburuko istorioari dagokionez, 17
urterekin Espainiako gerratik ihesi
Argentinara joan zen soraluzetar
baten eta haren lobaren istorioa
kontatzen du, gerrako denborak eta
gaur egungoak uztartuta.
Laster salgai ipiniko dute nobela
Soraluzen ere: Iratxo Gozo-dendan,
Arcelus saltokian eta Tabako
Dendan. Oraingoz, Amazonen
eskura daiteke.
Hogeitaka lan argitaratu ditu
dagoeneko Soraluzen bizi den idazle
argentinarrak; Hijos del Corralito, La
guerra del agua edo El detective
ciego, batzuk aipatzearren.

‘Txarriboda’

Ezkontza baino, txarriboda
dirudien ospakizuna
irudikatuko du taula gainean
Hika teatrok azaroaren 16an,
barikua, Herriko Antzokian.
Mireiaren eta Imanolen arteko
ezkontza perfektua zirudiena,
erabat nahaspilatuko da
hainbat sorpresa tarteko.
“Ezkontza festa da. Parranda.
Itxurakeria. Pozik ez egotea
ezinezkoa den egun berezia.
Egun horretan guztiok
bihurtzen gara aberatsak ez
ezik, erromantiko itsu, txerri
hipokrita, izugarrizko
Txarriboda baten protagonista”,
azaldu dute egileek
antzezlanaren mamia. 22:15ean
hasiko da ikuskizuna.

Pintura
erakusketa
Azaroaren 5etik 16ra bitartean
kiroldegiko erakusketa gela
Soraluzeko margolari gazteen
erakusleiho bilakatuko da.
Hain justu, Krabelin pintura
eskolako ikasleek bertan
erakutsiko dituzte landutako
margolanak. Astegunetan
19:00-20:30ak bitartean eta
zapatuetan 12:00-13:30ak
bitartean ikus daiteke
erakusketa.

publizitatea
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Historia

XV. mendeko Soraluzeren, plano
toponimiko eta geografikoa

Txikia izan arren, historia luzea du
Soraluze-Placencia udalerriak.
Adibide modura, urriaren 15ean
675 urte beteko dira Gaztelako
Alfontso XI.ak Soraluzeri hirigutuna eman zionetik.
Antzinako kronistek diotenez,
pribilegio horrengatik erregeak hiria
fundatzea eta harresitzea eskatu
zien Deba ibaiaren alde banatako
Erlaegia eta Soraluzeko biztanleei.
Logroñoko foruaren prerrogatibak
eta zegozkien barrutiak eman
zizkien, eta horiekin batera
Placencia izena (latinezko ut placeat
hitzetik = para que plazca, dator).
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Bitxikeria moduan, Gipuzkoa
sortzeko 1397. urtean egin zen
batzarrean, Placencia de Soraluze
izenarekin bertaratu zen hemengo
ordezkaritza.
Herriaren gaztelaniazko abizen De
las Armas, berriz, gero ezarri
zitzaion, XVIII. mendean, udalerriak
sorrera ofizialetik (1343) armagintza
izan zuelako jarduera nagusi.
Hasieran, arma zuriak egiten
zituzten, su-armak gero. Soraluzeri
hiri-gutuna emateko eskaera ere
gerra testuinguruan egin zen,
bizilagun batzuen eskariz. Beltran
Velez de Gebara merino nagusiaren

gidaritzapean, Algecirasen
musulmanen aurka borrokatzen ari
ziren soraluzetarrek eskatu zuten.
Kontuak kontu, hiri-gutuna
eskuratu zeneko 675. urteurrena
aitzakia, dokumentu historikoa idatzi
du Javier Elortza historialari
soraluzetarrak: XV. mendeko
Soraluze zelakoa zen erakusten duen
mapa toponimikoa eta geografikoa.
Hari esker ikus daiteke Soraluzen
zutik dirautela udalerriaren historia
luzea bere baitan gorde duten
hainbat eraikin. Horietako bat da
Kooperatiba, Loiola etxea. Haren
ondoan, berriz, Igartza etxea

Historia

Harresiaren babespean zeuden XV.
mendeko Soraluze-Placenciako etxebizitza
gehienak Gaztelako erregeak horrela
eskatuta, emandako pribilegioarengatik.

Javier Elortza herenegun, Udaletxean eskaini zuen hitzaldian.

Batzar aretoa bete zen

Osoko bilkuren aretoa goraino beteta zegoela esplikatu zuen Javier Elortza
historialariak zelakoa zen Soraluze/Placencia XV. mendean. Iker Aldazabal
alkateak lagundu zion aurkezpenean, eta bertaratu zirenei Elortzak berak
landutako planoa oparitu zieten. Berezia da Elortzak landu duen plano
toponimiko geografikoa; dokumentu historikoa dela ere esan daiteke
zelanbait, herri gutxitan egin dutelako lanketa hori.
daukan Atxuri kaleko lehenengo
etxe zaharra. Gainera, XV. mendeko
Uribarri etxea ere oraindik bertan
dago, Errabal kaleko 10. zenbakian,
herrian Erregetxe-zaharra
izenarekin ezaguna dena.

zegoen (gaur egungo Gaztetxea
ondoren egindakoa da). Eta Igartza
etxearen ondoan zegoen hiribildua
babesten eta inguratzen zuen
harresiaren ateetako bat: Zubiko
ataria. Atari hori zen Erlaegia eta
Soraluze, lotzen zituen zubirako
pasabidea, oraingo Zubi Nagusirako
pasabidea, alegia.
Elortzak egindako mapan Atxuri
auzoari izena ematen dion Atxuri
etxea ere ikus daiteke. Harri-haitz
zuri da haren esanahia, etxea harri
zuriz eginda zegoelako. Etxe hark
ere zutik dirau: kale horretako 5.
zenbakian dagoea da, arku borobila

Herriko plaza aldapatsua
Hiribilduaren harresiari
dagokionez, elizatik abiatzen zen.
Beraz, eliza eta haren inguruak
ziren XV. mendeko herriaren
erdigune. Lehendabiziko Herriko
Plaza Galipoteko hasieratik
eliz-atarirainoko tartean kokatuta
zegoen, eta plaza aldapatsua zen.
Herriko Plaza eta harresiaren
mugak ia-ia gaur egungo Plaza
Zaharreraino ailegatzen ziren.
Azkena, Botikako etxea zen.
Hantxe zegoen harresiaren beste
atea: Kalebarreneko ataria.
Edozelan ere, hura zeharkatuta
baziren eraikinak harresitik kanpo,
eta horietako bat oraindik ere zutik
dago: Arregitorrea (Arregia de Yuso
edo Arregia jauregia, Banco
Sabadell-Banco Guipuzcoanoren
eraikina).

Hori bai, inguru haietara
ailegatzeko beste errekasto bat
zeharkatu beharra zegoen, gaur
egun Erregetxe azpitik etorri eta
Txoko ondotik ibairatzen dena.
Bi kale
XV. mendeko Soraluze-Placenciak
bi kale nagusi zituen: Kalebarren
kalea, Igartza etxetik Kalebarreneko
atariraino ailegatzen zena. Eta
Kalegoen, oraingo Santa Ana kalea.
Bestalde, hiribildutik kanpo
zegoen arren, XV. mendean bazen
Baltegieta izeneko kalea, Arana
auzoraino zihoana, bertan dagoen
Araneko iturritik pasatzen zena. Eta
iparretik hegoalderantz zetorren
Etxaburueta kalea ere.
Beste pare bat datu nabarmentze
aldera, Elortzak egindako mapak
erakusten du zela ordurako Deba
ibaiak Soraluzen bazuen presa bat:
Igaretako presa, gaur egun
kiroldegi aurrean dagoena, hain
zuzen. Eta zela ordurako baziren,
gutxienez, herrian hiru sutegi,
arma-tailerretarako ezinbesteko
zirenak.
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Sakonean

Antzerkiari emana
Orain dela hamar urte, Nerea
Mendia Elgeta (Soraluze, 1985)
Bartzelonara joan zen Arte ederrak
ikastera. Geroztik, antzerkia eta
musika ditu ogibide Kataluniako
hiriburuan. Ezin konta ahala
proiektutan dihardu, “arimari ahotsa
ematen, horixe da antzerkia”.
testua: egoitz unamuno

2008ko udan heldu zen Nerea
Bartzelonara, hogeita hiru urte
zituela. Bizimoduz aldatu nahi zuen
eta La Bobina izeneko eskolan
matrikulatu zen Arte ederrak
ikastera; antzerkia, zinea eta
telebista espezialitatean. Lizentziatu
ostean, aktoretza masterra atera
zuen, zine-zuzendari ospetsuen
eskolak jasota, “tartean Moncho
Armendarizenak-eta”.
Denetariko antzerki-lanak
Ikasgelak laga orduko zapaldu zuen
eszenarioa, edo eszenarioak,
zehatzago esateko: “Musikal
baterako deitu zidaten, eta umeen
antzezlan batean parte hartzeko ere
bai: Supergeniales en Realilandia.
Gero, Disneyren dendan ere lan
egin nuen aldi batez, eta jardun
nuen antzerki interaktiboa egiten
ere Viática konpainian: “Jatetxe
bateko jantokian egiten genuen
antzezlana: Una cena de muerte.
Ikusleek eurek argitu behar zuten
hilketa. Arrakasta handia izan zuen”.
Bestelako lan ugari ere egin ditu
antzerkian: mikroantzerkirako gidoi
bat, film labur bat, film espainiar
batean parte hartu… Aurtengo udan,
Finlandian eta Suezian izan da,
kruzero batean, kaleko animazioa
egiten.
Batukada eta musika
Batukada da Nerearen beste jardun
nagusienetako bat. Zuzendaria da
Tambolas izeneko emakumezkoen
batukada taldean eta Batubaroa
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Nerea Mendia.

“Astean zazpi eguneko
lana da baina nik
gozatu egiten dut”
"Dena ondo badoa,
laster herrian
batukada ikastaro
bat antolatuko dut"
izena duen beste talde batean ere
jotzen du, brasildar eta latindar
erritmora. Horrekin batera, eskolaz
kanpoko saioak ematen dizkie ume

eta gurasoei, eta boluntario moduan
ere jarduten du indarkeria jasan
duten emakumeei eta ezintasunen
bat duten pertsonei laguntzen dien
proiektu batean.
Hori gutxi ez, eta dueto bat ere
badu Ijeshá izenekoa, musika
afro-latino tradizionala eta euskal
kanta ezagunak fusionatzen dituena.
Momentuz, Bartzelonan
Maragall auzoan bizi da: “Herri txiki
baten antzekoa da eta, aldi berean,
denetarik egiteko aukera duzu:
musika, pintura, antzerkia, eskulanak… Okurritzen zaizun guztia
dago hemen. Ikastaro ugari

Sakonean

eskaintzen dituzte zentro sozialetan,
oso merkeak, eta ederra da hori
dena eskura izatea”.
Momentuz ez du asmorik
Bartzelonatik mugitzeko: “Urtero
izaten dut tentazioa bueltatzeko,
baina hemen mila saltsatan sartuta
nago eta gustura nabil”. Gainera,
aurten, aktore ikastaro bat egingo
du, teknika berriak ikasteko, eta
Teatre Nu txontxongilo konpainia
batekin ere hasi da lanean,
euskarazko obra bat interpretatzen:
“Mauro dinosauroa du izena eta
pozik nago, Euskal Herrira joango
garelako; Bilbora, hain zuzen”.
Etorkizunean gustatuko litzaioke
aktore lanetik bizi ahal izatea, “lan
osagarririk” egin beharrik gabe:
“Astean zazpi eguneko lana da,
baina nik gozatu egiten dut.
Bizimodu ederra da. Antzezten
dihardudanean, egiten ditudan
barre algarak, negarrak… Hori baino
konpentsazio hoberik ez dut
ezagutzen”.
Kaka asko, Nerea!

Una cena de muerte antzezlanean, jabearen lagun hippy-aren pertsonaia papera egiten.

Soraluzen taldea sortzeko gogoz

Orain dela hiru-lau urte batukada
irakasteko ikastaro labur eta
intentsibo bat eskaini zuen
herrian. Ordutik, buruan du
herrian beste ikastaro bat
eskaintzea, aukerarik balego,
batukada talde bat sortzeko.
"Ederra litzateke hainbat
adinetako jendea batu eta taldetxo
bat sortzea egun berezietan
jotzeko eta elkarrekin gozatzeko.
Batukada terapeutikoa da, erritmo
purua. Buruak deskonektatu
egiten du eta lasaitu egiten du
Bide batez, nik herriarekin lotura
polit bat izango nuke, Bartzelonan
bizi arren. Beraz, dena ondo
badoa, laster, herrian batukada
ikastaro bat antolatuko dut".

Batubaroa taldearekin, Sagrada familian egindako aktuazio batean.

Siberiar tigrearen pertsonaia prestatzen, itsasontzian, Helsinkitik Estokolmora bidean.
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Zerbitzuak
zorion agurrak

Ekain Ariznabarreta eta Aitz Arluziaga

Leire Elizburu eta Malen Elizburu

Margarita Maiztegi eta Isidora Maiztegi

Sara Muñoz
Iñurrieta

Nahia eta Euken
Mendia Hernaez

Unax Sudupe
Ostolaza.

Urriak 19an eta 27an, 6 urte eta 7 urte.
Familixa guztiaren partez, muxu potolo bana!

Azaroaren 3an 3
urte. Zorionak
etxeko printsesari.
Txokolatezko muxu
pila etxekuen partez.

Mikel Iñurrieta
Arana

Urriaren 8an 62 urte.
Zorionak aitxitxa,
jarraitxu orain arte
bezela. Muxuak
etxekuen partez.

Urriak 29. Zorionak etxeko 2 printzesai. Biek
egun berdinen eiten dituztelako. Batek 30 ta
besteak 3. Muxu asko etxeko guztien partetik.

Urriaren 2an eta
azaroaren 23an 10
eta 12 urte! Zorionak
eta patxo haundi bat
etxekuen partez!!

Markel
Lizarralde

Azaroaren 10ean 7
urte. Zorionak
txapeldun! Segi orain
arte bezain jator, asko
maitxe zaitxugu!!!

iragarki laburrak

Urriaren 29an 13
urte. Zorionak! Segi
horrela eta primeran
ospatu eguna. Patxo
bat danen partez.

hildakoak eta jaiotakoak

Etxea salgai
Etxea salgai Kalonge kalean. Lehen
pisuan. Obra egiteko. Interesatuok
deitu 699 749 813-ra (Leire).
Etxea salgai
Lau logeladun pisua salgai Zubi
Nagusi ondoan. Etxeko gela guztiek
kanpo aldera jotzen dute.
Interesatuok, deitu 653 700 867-ra.

Lan bila
Zaintzailea
Neure burua eskeintzen dut
etxeetan lan egiteko, eta umeak edo
nagusiak zaintzeko. 656 82 38 97
(Yosseling).

eskelak

v. urteurrena

Luis Maria Heriz
Garmendia
2013ko azaroaren 7an hil zen.

Hizkuntza bat ez da galtzen dakienak ikasten ez duelako,
dakienak hitzegiten ez duelako baizik

Etxekoak
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Urriak 10ian eta azaruan 7xan 90 eta 92 urte.
Zorionak etxekuen partez. jarrittu zareten
modukuak izaten.

Hildakoak
Juan Jose Alberdi Telleria
Jose Ventura Mendizabal Etxabe
Luis Elorza Arrillaga
Candida Alonso Casquete
Josefa Ansola Andoaga

2018ko
Jean Louis David
areto onenaren saria

IBARGARAI 48 • 20570 Bergara • 943 76 22 48
www.jeanlouisdavid.com
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