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NEURETIK

Feminista?...
*What else!
ELENA PEREZ

B

este hainbat emakume bezela, 365 egun eman nituen zain
M8-a noiz iritsiko, eta, azkenik, iritsi zenean, zela ez nuen ba
gozatuko? Ez nezakeen besterik egin. Zor nion neure
buruari, besteak beste, iaz, justu M8an, inozo jakin batzuek
jasanarazi zidaten une matxista hari barre egiteko.
2018ra arte, M8ak urtero etxetik urrun harrapatu ninduen lanean,
eta horregatik, iaz, etxetik urrun bizi izan nuen marea moratuaren
fenomeno historikoa. Fenomenoa mundu mailakoa izan zen, baina
ni bereziki hunkitu ninduena Plaentxin sortu zen mugimendua izan
zen -Korner Moreari esker-.
Nengoen toki hartan, lehiotik ikusi nuen pasatzen manifestazio
bat hiriaren erdialdean barrena eta, milioi erdi biztanle dituen hiria
izan arren, ez nion atzeman Plaentxiko manifak izan zuen
bolumenik, ez eta indarrik ere, eta horrek harro sentiarazi ninduen
nire herriaz. Egun hartako berriak online jarraitu nituen -plaentxia.
eus-i esker-. Ileak tente jarri zitzaizkidan jende olatu ikaragarri
haren argazkiak eta bideoak ikusi nituenean. Bertan ageri ziren
pertsonak garrasika, adieraziz, emakumeok hemen gaudela, ez
dugula gustuko izatea inor baino gehiago ez gutxiago eta beti
pentsatu izan dugula horrela, nahiz eta, arrazoi ugari tarteko, ordura
arte ez genuen batu behar beste indar mezu hori ozen eta garbi
entzunarazteko.
Oxala iritsiko balitz mementua emakumearen nazioarteko eguna
berdintasunagatiko aldarrikapenez betea barik, maila guztietan
eskuratutako lorpenen ospakizunez betea legokeena. Baina, bien
bitartean, ez dugu beste biderik kaleak hartu eta gure ikuspuntu
feminista natural eta gizatiarra transmititzen ahalegintzea baino,
bakarra bihurtu arte berau.
Aurten, nahi barik baina nahita -estreinatu berri den M8
Plataformari esker-, hain bizi izan dut lehenengo pertsonan eta hain
izan da egun intentsua eta polita -ekitaldietara etorri zen jendeari
esker-, ezen, oraindik ere irauten baitit subidoiak eta ez baitut
astirik hartu balorazioa egiteko. Hala ere, ondo pentsatuz gero,
horixe da egin berri dudana.
Amaitzeko, bereziki aipatu nahi ditut emakumeko jubilatuak,
bizi-esperientzia zabala duten horiek, zeintzuen presentzia egun
horretan izan zen egundokoa eta eredugarria. Eta, noski, aipatu
behar dut nire heroia ere: ama, zeinak bere erara muinetaratu
zizkidan hainbeste balore eta hain onak. Oraindik ere gure artean
balego, ziur naiz nirekin egongo zatekeela, lehenengo ilaran, burua
tente. (*What else!: Zer bestela!)

HAIN IZAN DA EGUN
INTENTSUA ETA POLITA,
EZEN, ORAINDIK ERE
IRAUTEN BAITIT
SUBIDOIAK
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Aitor Gabilondo
'PATRIA' TELESAILAREN GIDOILARIA ETA EKOIZLEA

KAZETARIA: URTZI URKIZU (BERRIA EGUNKARIA)
ARGAZKIA: GORKA RUBIO (@FOKU)

Aitor Gabilondori (Donostia, 1972), Patriaren
gidoilari eta ekoizleari egindako elkarrizketa
argitaratu du Berria egunkariak. Telesailarekiko
dituen asmoak azaldu ditu.
Zer gertatu zen Pablo Trapero zuzendariarekin?
Zergatik kaleratu zenuten? Berez, ez zen ezer
gertatu. Telesailen ekoizpenetan egitura
batzuetan sartu behar duzu, filmetatik nahiko
desberdin. Desadostasunak egon ziren, eta hura
gabe jarraitzea erabaki genuen. Baina Felix
Biskarretek hor jarraitzen du, eta, gero, Oscar
Pedraza batu da zuzendari taldera.
Zergatik grabatuko duzue Soraluzen eta
Elgoibarren eleberriko Hernani? Herria asmatua
izango da. Hernanin egon ginen begira, baina
erdialdea modernizatuta dago. Soraluzek 1980ko
eta 1990eko hamarkadetako estetika gordetzen
du; biribilgune eta kaleko trabagarri gutxiago
daude Soraluzen, Hernanin baino. Uztailera arte
arituko gara grabaketetan.
Euskal gatazkaren inguruko gidoi bat idazten ari
zinela izan zenuen Patria eleberriaren berri.
Zergatik aukeratu zenuen liburua? Gaztetxoa
nintzen garaiaz zerbait egin nahi nuen; gauza asko
bizi izan nituen: ikastolan ikasi nuen, lagun batzuk
ETAn sartu ziren, ETAk lagun bat hil zuen, beste
batzuek estortsioa eta mehatxuak jasan zituzten.
Kaleko jendeak gertatutakoa nola sentitu zuen
kontatu nahi nuen. Patria argitaratu aurretik aipamen
bat irakurri nuen, eta Tusquets argitaletxearekin
harremanetan jarri nintzen. Eleberria bidali zidaten,
ikusi nuen nire ideiaren oinarria hor zegoela, eta
eskubideak erosi nituen. Kontatu nahi nuenetik asko
zuen liburuak, eta hemen gaude.
Esan izan duzu alde guztiekin enpatizatu nahi
duzula. Baina jende guztia pozik uztea ez da
erraza izango, ezta? Nik beti enpatizatu izan dut
pertsonen minarekin; ez dut ranking bat egiten ea
nork sufritzen duen gehiago. Sufrimendua intimoa
da, bakoitzarena. Baina Euskal Herrian polarizazio
bat egon da; hunkitzen bazinen pertsona batek
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autoaren azpian begiratu behar zuelako lehergailu
bat izan zezakeelako, alde batekoa zinen. Eta
enpatizatzen bazenuen pertsona batek 1.200
kilometro egin behar zituelako semea ikusteko,
beste aldekoa zinen. Eleberria irakurri nuenenean,
sentitu nuen nire sentimenduak hor zeudela.
Pertsonen istorioak kontatu nahi ditut, horren
muinera joan, lur-arrasean nola sufritu den.
Fernando Aranburu idazleak argi hitz egin izan
du abertzaletasunaren aurka. Eleberriak, une
batzuetan, abertzaleak deabrutzen ditu. Gauza
bera egingo al duzu telesailean? Nik ezin dut ezer
deabrutu, pertsonaia bakoitza ulertzen dudalako.
Denek dute beren ikuspuntua. Gertakizunak
kontatuko ditut telesailan, baina ez ditut
komentatuko.
Eleberrian, zenbat eta abertzaleago eta
erradikalago izan, pertsonaia ezjakinagoa eta
intelektualki mugatuagoa da? Hori ez da
gertatuko telesailean, inolaz ere. Ni giro abertzale
batean hazi naiz, eta naizenaren aurka joango
nintzateke. Eleberriaren nire interpretazioa ez da
zu egiten ari zarena.
Aranbururi telesaila gustatuko ez balitzaio... Zer
egingo diogu. Hark ez nau tutelatu, eta telesailean ez
du ezertan parte hartu. Ez naiz inori lana egiten ari.
Zer ekarpen egin dezake telesailak kontakizunari
dagokionez? Telesaila gogorra izango da ikusteko.
HBOri esker, jende askorengana iritsiko da, Europa
osoan eta Amerika osoan ikusiko baita. Ondo
ateratzen bada, nortasun propioa izango du.
Kontakizun bakarra ez da posible, eta desiragarria
ere ez. Kontakizunak kolektiboa eta multiplea izan
behar du; bestela, ez da benetakoa izango. Ekarpen
bat egin nahi dut, sentitu dudan tokitik. Nire zatia da.
Aktore batzuek uko egin al diote telesailean parte
hartzeari arrazoi politikoengatik? Parte hartzen
duten ia-ia guztiek euskaraz egiten dute, eta
istorioan parte hartzeko gogoa dute. Bakoitzak bere
sentsibilitatearen ekarpena egiten du. Aktoreren
batek ez du interesik izan telesailean parte hartzeko,
eta esan dit arrazoi soziopolitikoak zeudela tartean.
Baina oso gutxi izan dira ezezkoa eman dutenak.

BOTE PRONTUAN
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Soraluzix
irabazle
ARGAZKIA: FERNAN OREGI
TESTUA: PILI ALONSO

Soraluzix taldeak bi hilabetez
lan egin zuen Asterix eta
Obelixen karroza prestatzen,
Aratusteak lagun artean ondo
pasatzeko asmoz. 33 lagunek
osatu dute taldea, hainbat
lagun-taldetako pertsonak
batuta. Asterixek eta Obelixek
eman zezaketen jokoa ikusita,
lanari ekin genion. Bagenituen
igeltseroa, pintorea,
mekanikaria… eta baita festa
antolatzaileak ere. Hasieran,
karroza txikia eta antzerkia egin
behar genituen, baina batek
karrozarendako uste baino
oinarri handiagoa lortu zuen,
besteak gurpilak, besteak
parrilatxoa, eta iazko
aurrezkiekin ordaindutako
musika ere bai… Jakinda batek
garajea libre zuela eta gauetan
lagunak lanean laguntzeko
prest zeudela, azkenean, 500
kiloko karroza eraiki genuen.
Besteak, jantziak atontzeaz eta
dantzak prestatzeaz arduratu
ziren, San Andresen entseatzen
ere aritu ginen. Lan handia izan
da baina esperientzia ezin
hobea denontzat!
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Indarkeria matxisten hainbat lekukotasun plazan irakurri zituzten maskaradunek.

Dominazio prozesu
konplexua
Pankarten atzean zein eguneroko bizimoduan erasotzaileei begietara
begiratzen jarraituko dugu, haien ahuldadea agerian utziz
LEIRE GINEA

Martxoaren 8ko aldarrikapenen
harira, Ozen Esan Zan
erakusketa egon da ikusgai. Ez
dakit gerturatu zareten, baina
bertan jaso dira eraso matxistak
jasan dituzten hainbat
emakumeren testigantzak; hain
egunekoak izan arren, horren
ezkutuan geratu ohi
zaizkigunak.
Zintzoak izanda, ez da
erakusketa polita izan, baina
bai beharrezkoa; garrantzitsua
baita min horiekin
enpatizatzeko lana DENOK
egitea; beraz, horretan
saiatzeagatik eskerrik asko
erakusketa antolatu duzuenoi.
Baina esandakoa, testigantzek
mina ematen digute, min
handia. Mina ematen digute
askok eraso puntual edo
isolatutzat dituzten horiek
emakumeon egunerokoa
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direlako. Mingarriak direlako
zaplaztekoak, gutxiespenak,
ubelduak, libertate faltak,
mespretxuzko hitzak, gutxiago
garela eta ezertarako balio ez
dugula errepikatzen diguten
oihuak, baimendu gabeko
ukituak, besteren plazererako
objektu bihurtzen gaituzten
Whatsappeko memeak, nahi ez
dugun edozer egitera behartzen
gaituen bortxak, horien guztien
aurrean konplize agertzen diren
begiradak.... (ez dut jarraituko,
zerrenda luzeegia litzateke-eta).
Mina ematen digute, bai;
testigantza horiek irakurrita,
gutako bakoitzari geuregeureak ditugun minak
azalarazten zaizkigulako, geuk
bizitakoak balira legez sentitzen
ditugulako. Zergatik?
Ahizpatasunagatik,
enpatiagatik, maitasunagatik...
Ze, min bera da emakume

guztiona, mina behin sentitu
duenak begirada bat aski du
ulertzeko eta gutxi-asko inoiz
emakume guztiok bizi izan
dugulako erasoren bat.
Horregatik, testigantza
horietako bakoitzak labanaz
zastatzen digu bihotza. Baina
sarritan min handiagoa ematen
du autoestimuaren kontrako
edozein komentariok
zaplasteko batek baino. Izan
ere, nork neurtzen du zer den
eraso handia eta zer txikia? Zer
da mikro eta zer makro? Zerk
pizten du gure barruan
injustizia salatzeko amorrua?
Zergatik isiltzen gara mespretxu
keinu baten aurrean? Eta...
zergatik jartzen gara pankarta
baten atzean?
June Fernandezi irakurri izan
diot zera, indarkeria matxista ez
dela eraso isolatuen sekuentzia,
dominazio prozesu konplexua
baizik. Bada, nire begietara ez
genituzke mirkromatxismoak
gutxietsi behar eta susmoa dut
erasorik txikienak ere
legitimatzen eta normalizatzen
edo horiei garrantzia kentzen
jarraitzen dugun artean
pankarten atzean oihu egiten
jarraitu beharko dugula.
Beraz, pankarten atzean zein
eguneroko bizimoduan,
erasotzaileei begietara
begiratzen jarraituko dugu,
haien ahuldadea agerian utziz.
Ahizpatasunak indartuko gaitu
eta kementsu jarraituko dugu
elkar babesten eta gure bizitzen
alde duintasunez borrokatzen.

TRATU TXARREN
TESTIGANTZA
HORIETAKO BAKOITZAK
LABANAZ ZASTATZEN
DIGU BIHOTZA

ZER BERRI

Datorren astean
Elgoibarren
Bi asteotan grabazio mordoska egin dituzte Soraluzen eta datorren
astean Elgoibarren grabatuko dute Patria.
Martxoaren 19an hasi eta
gaurdaino, jo ta ke dihardute
Patria telesailaren grabazioak
egiten Soraluzen. Txurrukenen,
Olan, Zubi Nagusian, Ezozibiden,
Gabolatsen, Plaza Zaharrean…
herria, oro har, plato erraldoi
bilakatu dute, eta ikusgai dira
nonnahi 80.-90. hamarkadetako
errotuluak, kanpoko zein bertako
figuranteak sasoiko jantzita, eta,
haiekin batera, lan-taldea eta
haien makinaria ikusgarria.
Arreta handia piztu dute
grabazioetan parte hartu duten

Soroiz eta Irureta kontzejupean.

Irantzu Benitoren
testigantza
Egiari Zor fundazioak "Estatu indarkeriaren" bost biktimen testigantzak
jaso ditu ikusentzunezko batean, tartean, Irantzurena.
Irantzu Benito larri zauritu zen
2001ean, Avilako espetxera
(Espainia) lagun bat bisitatzera
zihoazela auto-istripua izan
zutenean -istripu hartan hil
ziren Iñaki Saez eta Asier
Heriz-.
Irantzuk adierazi duenez,
“inpotentzia, tristura eta
gorrotoa” sortzen dizkio
errekonozimendu faltak, eta
“lasaitasuna” emango lioke
indarkeria baten biktima izan
dela errekonozitzeak. Zehaztu

Irantzu Benito. EGIARI ZOR.

euskal aktore ezagunek: Elena
Iruretak, Jose Ramon Soroizek,
Mikel Laskurainek…

Zubi Nagusian berriro
Hasiera intentsu horren
ondoren, datorren astean
Elgoibarren grabatuko dute eta
bi aste barru bueltatuko dira
Soraluzera. Hain justu, orain
arte jakinarazitakoaren arabera,
maiatzaren 24an egingo dute
azken grabazioa herrian.
Ezagutarazi duten
plangintzaren arabera,
apirilean Zubi Nagusian
grabatuko dute: 8tik 11ra
bitartean, 08:00etatik19:00etara; 15ean , 08:00etatik19:00etara eta 22an, 09:30etik
20:30era.Apirilaren 25ean,
berriz, 16:30etik 03:30era arte
jardungo dute grabatzen
Ezozibideko 4. eta 8. zenbakien
artean.

du aitorpen horrek ez lukeela
“hitzetan bakarrik” gelditu
behar: “benetako
errekonozimendua litzateke
dispertsioarekin bukatzea eta
aitortzea dispertsioaren
biktimek biolentzia jasan
dugula. Biolentzia hori
indirektoa izan da, baina niri
ondorio larriak eragin dizkit.
Bada ordua honekin amaitzeko,
ze, oraindik ere, pertsona askok
jarraitzen dute biolentzia
horren eragina sufritzen ”.
Egiari zor fundazioaren
esanetan, euskal erakundeetan
biktima guztien aitortza posible
egiteko saiakera egin bada ere,
ez da lortu "diskriminazio
egoera" gainditzea eta
horretarako falta den bidea
luzea da. Helburu hori lortzeko,
"herri mailatik" lan handia egin
daiteke, fundazioaren iritziz.
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Eskualdeko datu
kaskarrenetarikoak
Edukiontzien sistema berritu zenetik, Soraluzen %36,46tik %47,45era
handitu da hondakinen gaikako bilketa
11 puntutan handitu da
Soraluzen hodankinen bilketa
berezitua. Handitze hori eman
da, hain justu, hondakinak
batzeko edukiontzien sistema
berritu egin zutenetik (2018ko
urtarrilean).

Ermua eta Soraluze okerren
Datuak hobetu arren, baina,
Soraluzekoak jarraitzen du
izaten Debabarrenean bigarren
daturik kaskarrena, Ermuaren
ondoren. Izan ere, Soraluze
oraindik ez da ailegatzen
2020rako Europak ipinitako
helburura: hondakinen gaikako
bilketa gutxienez %50 izatea.
Horrez aparte, aipagarria da,
baita ere, Soraluzen edukiontzi
esparruek sarri erakusten duten
itxura narrasa: zabor poltsaz
inguratuta barrura sartzeke,
edo edukiontzia bera gainezka.

Hondakinak edukiontzitik kanpo.

431 kilo pertsonako
Sortutako hondakinen bataz
besteko kopuruari dagokionez,
2018an Debabarreneko bizilagun
bakoitzak 431 kilo hondakin
sortu zituen, horietatik 231 gaika
batu ziren eta gainontzeko 200
kiloak errefusa modura.

Patricia Borinaga aurkeztu du PSE-EEk
Soraluzeko alkategai modura
Patricia Borinaga (Soraluze,
1973) da alderdi sozialistak
aurkeztu duen alkategaia
maiatzaren 26ko Udal
hauteskundeetarako. Eneko
Anduezak, Gipuzkoako
PSE-EEko idazkariak lagundu
zion aurkezpenean Borinagari.
Borinagak esperientzia luzea
du udalgintzan. Lehen aldiz,
2007ko hauteskundeetan hartu
10 PIL-PILEAN

Patricia Borinaga.

Auzo-konposta
Bestalde, Soraluzeko Udalak
auzo-konposta berrezarri nahi
du, "Europak 2020rako ezarritako
hiri-hondakinen %55eko
gutxieneko birziklapen-tasa
lortzeko, eta 2035erako, gehienez,
hondakinen %10a zabortegira
bideratzeko helburuarekin".
Europako arauditik gertuago
egoteko konpromisoari tinko
eusteko asmoz, Gipuzkoa
etorbideako, Etxaburuetako,
Arraikuako, Gabolatseko,
Estaziñoko eta Ezozibide
auzoetako herritarrei dei egiten
die auzo-konpostan parte har
dezaten; “Modu horretan,
hondakin organikoak konpostatu
eta kalitatezko ongarri naturala
eskuratu ahal izango da”.
Martxotik hasita, gehienez
55-60 familiak izena eman
dezakete auzo-konpostaren
kanpainan. Oraingoz, aurreko
kanpainan izena emandako
gehienak badabiltza iada
lanean, eta bizilagun berri
bakarra animatu da. Informazio
gehiago eskuratzeko deitu 943
753043 zenbakira edo bidali
mezua helbide elektroniko
honetara: ingurumena.
soraluzekoudala@gmail.com.

zuen zinegotzi kargua –
orduan zerrendaburu zen Sole
del Bosqueren aldamenean-.
Orduz geroztik, hiru agintaldi
egin ditu zinegotzi moduan azken biak alkategai-.
Gaur egun, alkateorde kargua
du Borinagak PSE-EEk EAJrekin batera Soraluzeko
Udalean osatzen duen Udal
Gobernuan. Horrez aparte,
Euskal Sozialistak – Socialistas
Vascos Taldeko laguntzailea
ere bada Eusko
Legebiltzarrean.

ZER BERRI

27 eguneko greba
deitu dute

Iñaki Oregiren lankideek elkarretaratzea egin zuten.

Sei hilabetean bi
hildako lan-istripuz
Otsailaren hil zen Iñaki Oregi soraluzetarra lan istripuz eta iazko
irailean German Rodriguez, hura ere lanean zebilela
Otsailaren 28an Iñaki Oregi 49
urteko soraluzetarra hil egin
zen lan-istripuz Eibarren,
lantoki zuen AP8ko mantentzelanetan tentsio altuko kablea
ukitu ondoren jasotako
deskarga elektrikoarengatik.
Atsekabe handia zabaldu zen
herrian gaztearen
heriotzarengatik. Eta EHBilduk
deituta lan-istripuarengatik
protesta adierazteko eta
familiari elkartasuna
helarazteko elkarretaratzea egin
zuten hainbat herritarrek.
Horrez aparte, lankide zituen
Bidelan AP1 Enpresa
Batzordeak oharra kaleratu
zuen eta “berehalako neurriak”
exijitu zituen, “lan-istripu
hilgarri eta larriak gero eta
gehiago direlako”. Are gehiago,
salatu zuen istripua gertatu
aurretik, Bidelan AP1eko
Enpresa Batzordeak jakinarazia

zuela laneko prozeduretan
hutsuneak atzeman zituztela
eta horren ondorioz arrisku
egoerak sor zitezkeela Iñaki
Salaketaz aparte, Oregiren
lankideek ere egin zuten
elkarretaratze protesta.

Iazko irailean
Aurten Gipuzkoan lan-istripuz
hil den bigarren pertsona da
Iñaki Oregi. Eta Soraluzeren
kasuan, sei hilabeteren buruan
lan-istripuz hildako bigarren
plazentziatarra izan da. Izan ere,
iazko irailean, German Rodriguez
plazentziatarra ere lan-istripuz
hil zen, Ondarroako etxebizitza
bateko balkoian lanean ari zela.
Orduko hartan, gehiengo
sindikalak deituta hainbat
herritarrek elkarretaratzea egin
zuten lan-istripuak eragozteko
neurriak eskatuz eta familiari
elkartasuna adieraziz.

ELA sindikatuak berriro ere
grebara deitu ditu nagusien
egoitzetako langileak, baita
Soraluzeko Mesedeetako
egoitzakoak ere. Oraingo
honetan 27 eguneko greba
deitu du, “Diputazioaren
pasibotasuna ikusita”.
Hain justu ere, apirilaren 1etik
12ra eta 26tik 30era da greba
deialdia, eta maiatzaren 1etik
10era. Soraluzeko egoitzako
langileen kasuan, gaur, barikua,
egingo dute grebari buruzko
batzarra eta bertan erabakiko
dute zeinek babestuko duen
protesta.
2019ko otsailaren 20tik
martxoaren 10era arte egin
zuten azken greba egoitzako
langileek. Jarraipen handia izan
zuen Soraluzeko egoitzako
langileen kasuan, nahiz eta hori
bai, gutxieneko zerbitzu
zorrotzak bete behar izan
zituzten, egoiliarren ongizatea
bermatzeko. Horrez aparte,
egoitzako zuzendaritzak berak
ere hartu zituen neurriak
helburu berberarekin.

Danborradarako
laguntza eskea
Danborradako batzordeak
jakinarazi du jendea behar
duela uztailaren 25en izango
den Nagusien Danborradaren
antolaketa bideratzeko. Hori
horrela, laguntzeko gertu
dauden herritar guztiak
gonbidatu ditu apirilaren 10ean
egingo duten batzarrera. Lagun
Maitea elkartean izango da,
19:30ean.
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Udalekuetarako
begiraleak

Neska-mutikoak Soraluzeko Haurreskolan, jolasean.

"Pertsonalizatutako
arreta" haurreskolan
Maiatzaren 2tik-11ra eman dezakete izena 2018-2019an jaiotakoek
Soraluzeko Haurreskolan, 2019-2020 ikasturterako.
Maiatzaren 2an zabalduko dute
datorren ikasturterako
matrikulazio epea Soraluzeko
Haurreskolan.
Bertan, 0-2 urteko haurren
zaintza eta hezkuntza-zerbitzua
eskaintzen dute. 07:30ean hasi
eta 17:00ak arteko ordutegia du,
urtean 208 egunetan. Eta
norberak aukeratutako
ordutegiaren araberakoa da
zerbitzua. Hori bai, umea ezin
da egunero 8 ordu baino
gehiago bertan egon. Gaur
gaurkoz, 7 neska-mutiko daude
bertan. 2019-2020 ikasturtea
irailaren 5ean hasiko da.

Tarifa berriak
Haurreskolak Partzuergoaren
barnean dago Soraluzeko
Haurreskola.
Bertako hezitzaileek
azpimarratu dute umeei “arreta
pertsonalizatua” eskaintzen
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dietela, haurren beharren
araberakoa.
Ildo beretik, gaineratu dute
“mugimendu askean”
oinarritzen direla: “Ez gara haur
batek bere kabuz lortu ez duen
posturara aurreratzen. Haur
guztiek oinez ikasiko dutenaren
konfiantza daukagu. Mugimendu
askatasunak onura handiak
ekarriko dizkio: auto-estimua
indartuko du, bere mugak eta
ahalmenak ezagutzeko gai
izango da eta abar”.
Bestalde, urtarrilaren 1etik
aurrera tarifa berriak ezarri
zituzten Partzuergoaren
haurreskoletan: besteak beste,
zerbitzua doan da urtean 18.000
eurotik beherako errenta
dutenentzat.
Informazio gehiago behar
duenak Haurreskolan bertan
eskura dezake edo 943 75 13 32
telefono zenbakira deituta.

Apirilaren 6an 10:30ean
Gaztelekuan udaleku irekien
gaineko batzarra izango da.
Hala, uztailaren 8tik 19ra
egingo diren udalekuetan
begirale izateko interesa
duenak bilerara bertaratzea
besterik ez du. Baldintzak dira
18 urtetik gorakoa izatea eta
begirale titulua edukitzea.
Horrez gain, baloratuko dute
herrikoa izatea.

Ordenantza
zirriborroa
Soraluzeko Udalak herriko
landa-bideen ordenantza berria
prestatzen dihardu, eta
dagoeneko gertu du
ordenantza-zirriborroa. Orain,
20 eguneko epea zabaldu du
herritarrek ordenantza irakurri
eta ekarpenak egin ahal izan
ditzaten, eta honela zirriborroa
hiritarren interesen mesedetara
moldatu aldera.

Bulkada Egunera
joateko deia
Eskualdeko Bulkada Eguna
ospatuko dute apirilaren 6an,
Eibarren. Eta Eibarko Ernaik
"Debabarreneko gazteak
askatasun bulkadaz hornitzeko"
gonbita egin du. Denetik izango
dute egun horretan: hitzaldiak,
herri bazkaria, bertso saioa,
kontzertuak… Hain justu,
bazkarirako txartelak 5 eta 8
eurotan daude salgai Eibarren.

PUBLIZITATEA
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M8
TESTUA: EGOITZ UNAMUNO
ARGAZKIAK: FERNAN OREGI ETA EGOITZ UNAMUNO

Martxoaren 8an herrian ikusi ahal izan ziren irudien lagin txiki bat
besterik ez da Pil-pileanek orrialdeotara ekarri duena. Egun horretan,
adin eta pentsakera guztietako emakumezkoek osatu zuten olatuak
zeharkatu zuen Soraluze (ere). Jendetsuak izan ziren M8 plataformak
antolatu zituen mobilizazio guztiak: goizeko eta arratsaldeko
manifestazioak, bazkaria eta baita iluntzeko ekitaldia ere.
Bere burua antolatzen dakien gizarte mugimendu indartsu baten
sentsazioa eman zuen mugimendu feministak herrian. Greba egunak
jarraipen sendoa izan zuen. Hein handi batean, lortu zuen herriaren
martxa gelditzea, bai behintzat dezente mantxotzea.
Zer pentsatua ematen du...
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IRITZIA

GUTUNAK
2019ko greba
feministaren balorazioa
M8 PLATAFORMA

Martxoaren 8an, Soraluzeko
emakumeok*, transok eta
bollerok lan guztiak egiteari utzi
genion eta kaleak gogor astindu
genituen, gure herriak
aldarrikapen, ekintza eta
elkartasun feministaz betez.
Gurean ere grebak jarraipen
handia izan zuen. Beraz, zorionak
modu batean edo bestean hori
posible egin dugun guztioi.
Arrakasta kuantitatiboaz gain,
jauzi kualitatiboa eman dugu
gure aldarrikapenak eta oinarri
politiko feminista, antikapitalista
eta antiarrazistak sendotu
ditugulako. Soraluzeko emakume*
asko elkartu gara plataforma
baten baitan. Baina kontziente
gara aniztasunean oraindik ere
urratsak eman behar ditugula.
Hala ere, arratsaldeko ekimenean
aniztasunari leku egiten saiatu

ginen, eta hainbat emakumek*
ahotsa eta presentzia izan zuten
bertan. Elkarrekin ahaldundu eta
politizatu gara, eta hori da gure
garaipen nagusietako bat.
Greba egunean egindako
aldarrikapenak berresten
ditugu eta eskatzen dugu
erakundeek beraien gain
ardurak har ditzatela eta ez
dezatela beste albo batera
begiratu. Esan genuen bezala,
ez dugu zuriketa morerik
onartuko, ekintzak nahi eta
exijitzen ditugu.
Martxoaren 8a joan da, baina
sortu genuen olatu moreak
hemen jarraitzen du eta gure
arteko ahizpatasunak indartsu
jarraituko du. Bizitzak
erdigunean jarriko dituen
Soraluze libre eta feminista
baten aldeko borrokan
emakume* guztiok batera
borroka jarraituko dugu.
Zorionak eta gora borroka
feminista!

Gen musikal bikainak
ENRIQUE ANTONIO TXURRUKA
LARRAÑAGA

Herriko seme batek, lehiaketaoposaketa eta azterketa egin
ondoren, bikain lortu du
Bergarako Musika Bandako
zuzendari postua. Antonio
Larrañaga Argarate Andandonekuaren loba da, hura ere
soraluzetarra, Soraluzeko
Bandako lehen tronpeta izan zena
bere garaian. Ezaguna izan zen,
herriko banda alaiarekin batera,
herri askotan: Otxandio,
Ondarroa, Elorrio, Antzuola, eta
betikoetan, Bergaran eta Eibarren;
miresgarriak ziren haren soloak.
Kainoi fabrikan lan egin zuen,
eta etxean, familia aurrera
ateratzeko, hil zen arte. Haren
herentzia ez ziren milioiak izan,
baizik eta gene musikalak,
hurrengo belaunaldienganaino
iritsi direnak.
Soraluzetik bihotz-bihotzez.

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.000 (espazioak barne).
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena. Gutuna helarazteko bideak: aldizkaria@pilpilean.eus

HAUSNARKETA
Zela ikusi duzu
Martxoaren 8a?
Bigarren urtez, Martxoaren 8ak
izandako erantzuna ikusgarria
izan da Soraluzen. Balorazioa
edo irakurketa egiteko eskatu
diegu gizarteko hainbat
esparrutako herritarrei.
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SARA SORIA
M8 PLATAFORMA

"Iaz etorri zen olatu more
geratzeko etorri dela ikusi da
aurten. Mugimendu feminista
egonkortu eta sendotu egin da.
M8 Plataforma sortu da, talde
zabala eta anitza. Berdintasunaren
bidean asko dugu lortzeko, baina
indartsu gaude eta ez gara
geratuko gizartea eraldatu arte".

IRAIA DE LOS SANTOS
GAZTEA

"Ospatu beharreko eguna da.
Egun osoa pasatu nuen kalean,
ekintzetan parte hartzen-eta.
Lehen ez nintzen konturatzen
horrenbeste berrietan-eta ikusten
zenaz, emakumeen hilketez, orain
bai; edo gehiago azaltzen da edo
hilketa gehiago gertatzen dira.
Gazteen artean badago kezka".

IRITZIA

ZIR(R)IKA

PUNTUA

P.G. ERRESERBA

MARKEL OREGI

Badator Itzulia

H

ETZOZI LARRAÑAGA
PENTSIODUNEN MUGIMEND.

ISIS BATISTA
MIGRANTEA ETA ZAINTZAILEA

"Mobilizazioak oso motibagarriak
izan dira feminismoaren alde
lanean jarraitzeko, izugarria izan
da. Denek bat eginda emakumeen
ahotsak herriko bazter guztietan
zabaltzea lortu dugu. Olatu morea
indartsu heldu da eta ez da
geldituko benetako oinarri politiko
feministak lortu arte".

"Oso aberasgarria izan zen. Beste
kolektiboetako emakumeekin
esperientziak trukatu nituen,
emakume migratzaileei aurpegia
jarri nien, bereziki, etxeko langileei.
Lan baldintzarik okerrenak
dituzte, eta irabazteko dituzte
indarrean dauden nazioarteko
legeek aitortutako eskubideak".

amasei urte pasa dira
euskaldun batek Itzulia
azkenekoz irabazi
zuenetik. Geroztik, asko saiatu
diren arren, inork ez du lortu
podiumaren goialdera igotzerik.
Aurten, euskaldun ugari izango
ditugu txapelaren borrokan,
esaterako, Mikel Landa edo
Izagirre anaiak; Ion eta Gorka.
Sailkapen orokorraren
borroka ez da erraza izango,
izan ere, aurtengo
txirrindularien zerrenda
ezagutzen ez dugun arren,
aurtengo edizioan maila handia
espero da, lasterketaren
ibilbideak gogortasuna
eskaintzen baitu, lehen
eguneko erlojupekoaren ostean
mendatez jositako beste bost
egun atzetik dituela.
Txirrindulariak herrian
ikusteko aukera izango dugu
azken etapan, Karakateko
portuan. Etapa erabakiorra
izango da guztiz. Helmugatik
urrun xamar kokaturik egonda
ere, ikuskizuna bermatua dago,
azken kilometroek emango
baitiete elkarren arteko
diferentziak gutxitzeko azken
aukera.
Ikusteko dago nor izango den
indartsuena aipatutako
euskaldunen eta maila handiko
beste hainbat txirrindulariren
arteko lehian. Denak
gonbidatuak zaudete gerturatu,
txirrindulariak errespetuz
animatu eta ikuskizunaz
gozatzera. Eguraldia lagun,
igaro dezagun arratsalde on bat
giro ederrean!
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Arratera igoera 2017an.

Korrika eta
Itzulia batera
Apirilaren 13a egun berezia izango da. Bi ekimen handi gurutzatuko dira herrian: batetik, hizkuntzaren
aldeko martxa, eta, bestetik txirrindulari lasterketa garrantzitsua. Udalak eta herriko hainbat eragilek buru
belarri dihardute antolaketa lanetan, dena behar bezala atera dadin.
Testua: Egoitz Unamuno eta Ubane Madera.
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ERREPORTAJEA
KORRIKA
21. Korrika apirilaren 4an
abiatuko da Garestik (Nafarroa)
eta apirilaren 14an iritsiko da
Gasteizera. Txilardegi
hizkuntzalari eta idazle ezaguna
izango da aurtengo edizioan
omendua eta leloa berriz, Klika
da, eta euskara erabiltzera
pasatzeko mentaliate aldaketari
egiten dio erreferentzia. .
Apirilaren 13an, azken aurreko
egunean-, igaroko da euskararen
aldeko lasterketa erraldoia
Soraluzetik. Arratsaldeko
14:30ak aldera sartuko da
herrian Osintxutik eta herria erdi
erditik zeharkatu ostean -Santa
Ana, Kalebarren, Gabolats, Ezozibidea, Mendiola- Eibar alderantz
jarraituko du.
Ohikoa den moduan, AEK-k deituta, Korrika Batzordea eratu da
herrian, herriko hainbat eragileren ordezkarirekin osatuta.
Batzordeak otsailean egin zuen lehenengo bilera eta bere gain hartu
zuen AEKrendako dirua batu eta Korrikaren bueltan kultur
ekimenak antolatzeko ardura.

Korrikaren 20. edizioa, 2017an.

3.000 euro baino gehiago
Euskararekiko atxikimenduan eragitearekin batera, AEKren jarduna
bermatzeko dirua biltzea da Korrikaren beste helburu
naguesienetako bat. Izan ere, EAEn ez bezala, Nafarroan eta
Iparraldean, dirulaguntza publikoak ez dira finantziazio gastuak
estaltzeko bestekoak eta, ondorioz, AEK-k ezinbestekoa du
herritarren diru-ekarpena Euskal Herri osoan eskolak ematen
jarraitzeko.
Soraluzeko AEK-ko arduraduna, Iñaki Korta, gustura dago
soraluzetarrek Korrikari eman dioten erantzunarekin. “Pasada bat
da. Erantzuna bikaina izan da alde guztietatik. Korrika Batzordearen
bi bileretara herriko taldeetako ordezkari mordoa etorri da eta
Soraluzeri dagozkion sei kilometroak saldu dira. Horrekin batera,
Korrika Lagun kanpainan ere diru mordoxka batu da; guztira, 3.000
euro baino gehiago. AEKren izenean, eskerrak eman nahi dizkiet
soraluzetarrei, eta bertako eragilea, merkatari eta udalari. Beste
behin, sekulako babesa eman digute”.
Bestalde, AEK-tik jakinarazi dute, norbanakoendako petoak
(numeratu gabeak) salgai daudela euskaltegian, 5 euroko prezioan.
Ibilbidean, ondorengo taldeen ordezkariek hartuko dute lekukoa:
Pil-pilean Euskaltzaleen Elkartea, Gure Esku Dago, Ezoziko Ama
abesbatza, Soraluce Coop., Mendi taldea, Pelota taldea, Urrats
dantza taldea eta Euskal Jai Batzordea, Udala, EH Bildu, EAJ-PNV,
LAB, Sare, Sortu, Itxaropena, Soraluze FT, Bizikale, Institutua,
Ikastetxea, Keixeta eta Atxolin guraso elkarteak, Musika eskola,
Gaztetxea, Galtxagorriak, Harrera eta Korner Morea.
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Aisa ikastaroan diharduten herritarrak.
Arratsaldeko taldean euskaraz ikasten
diharduten herritarrak.

Antzerkia, ibilaldi-gidatua,
ipuinak…
Korrika Kulturala esaten
zaionaren barruan, hainbat
ekimen antolatu dituzte
datozen egunetarako.
Lehenengo ekimena, Eibar eta
Soraluze arteko mugarriak
ezagutzeko ibilaldi-gidatua,
zapatu honetan bertan egingo
da. Goizeko 09:30ean, Irureko
plazatik abiatuko dira eta hiru
ordu inguruko ibilia egingo
dute, aditu baten azalpenak
entzunez. Apirilaren 4an,
umeendako ipuin kontaketak
antolatu ditu Pil-pileanek
Ludotekan. Maialen Zubeldia
ipuin kontalariak, 4-6 eta 6-8
urte bitarteko umeendako
ipuinak kontatuko ditu.
Apirilaren 5ean, Korrika Txikia
egingo da. Arratsaldeko
16:00etan abiatuko da
ikastetxetik eta Plaza Zaharrean
amaituko da. Ostean,
Kukumixok jolasak antolatuko
ditu.
Apirilaren 6an, Mikel Martinez
aktoreak Tabernaria
bakarrizketa eskainiko du
Gaztetxean, arratsaldeko
20:00etan. Apirilaren 9an, berriz,
Beltzean Mintzo, Ameriketako
jatorrizko hizkuntzen egoeraren
berri ematen duen dokumentala
eskainiko dute antzokian, arratsaldeko 19:00etan. Apirilaren 11n,
euskarazko film laburrak proiektatuko dituzte antzokian, gaueko
21.00etatik aurrera. Apirilaren 12an, Ibai Esoainek Kulunkantauri
ipuin kontaketa saioa eskainiko du 8-12 urte bitarteko
gaztetxoentzako, Gaztelekuan. Amaitzeko, apirilaren 13an,
eguerdian, Plaentxia Kantuan ekimenak kantujira ibiltaria egingo du
herrian zehar eta ondoren, 13:30ean, ekitaldi laburra egingo da
zubian, AEKko ikasleekin batera.
Euskaltegiko ikasleak
Iñaki Kortak jakinarazi digunez, aurten herriko euskaltegian 34
ikasle daude matrikula eta hiru talde osatu ahal izan dituzte, goizez,
bazkal ostean eta iluntzean eskolak emateko. Gainera, euskararik
ezagutzen ez duten herritarrendako ikastaro laburra ere martxan da,
Aisa izenekoa, 7-8 ikaslerekin. Azken honetan, Uxue Gallastegi
herritarra da irakaslea.
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ITZULIA
Apirilaren 13an, Korrika pasatu
eta gutxira, beste lasterketa handi
batek zeharkatuko du Soraluze:
2019 Itzulia Basque Country
lasterketak. Apirilaren 8tik
apirilaren 13ra, Euskal Herriko
hainbat txokotatik igaroko dira
mundu-mailako txirrindulari
onenak, eta azken etapan
Soraluzen utziko ditu lasterketako
irudi ikusgarrienetako batzuk.
Izan ere, Eibarren hasi eta
Eibarren bukatuko den 118,2
km-ko etapan, azken
kilometroetako aldaparik
malkartsuenak zain izango
dituzte bertan: Karakate
mendatean.

Iazko irailean
Azken etaparen ibilbidea erakusten duen
Sei kilometroko ibilbidea egingo dute Soraluzen: Mendiolako
mapa: Eibar-Eibar.
industrialdetik sartuta, Ezozin gora joko dute txirrindulariek
hormigoizko pistaren gainean, San Andresko bidegurutzera ailegatu
arte. Handik behera egingo dute Zeletan eta Estazioan barrena, Olatik
zehar Bergararanzko bidea hartu arte.
23 taldetako korrituko dute 2019ko Itzulia, guztira, 161 txirrindularik.
Julian Erasok, Itzuliko zuzendariak, esplikatu duenez, “18 talde daude
lehen dibisioan, World Tourren, eta bost dira gonbidatuak: Caja Rural,
Cofidis, Euskadi Murias, Manzana Postobon eta Burgos BH”. Izen
propio batzuk aipatzeko eskatuta, berriz, hauek azpimarratu ditu:
“Hemengoak, bada, Izagirre anaiak, Omar Fraile, Mikel Landa, Nairo
Quintana… badatoz, zerbait gertatzen ez bada. Euskal txirrindulariak
ilusioz etortzen dira. Konpetizio garrantzitsua da eta munduko onenak
etorriko dira”.
Ikusgarri da Itzulia, baina,
oraingoan, Soraluzen
Itzuliaren eragina Soraluzen
ikusgarritasun handiagoa izango
du lasterketak. Izan ere, Erasok
zera azpimarratu du: “Karakatek
Iker Aldazabal alkateak esplikatu du egun horretako antolaketa
ipiniko ditu faboritoak bere
zelakoa izango den: “Errepidea itxiko da 16:00etatik 17:00etara.
lekuan. Izenetik izanerako tartea
Ibilbideko oztopoei dagokienez, Ezozi auzoko 16tik 34ko
Karakaten bistaratuko da.
etxeetako atarien aurreetako guneak ibilgailuz libre geratu
Azurki-Elkorrieta-Kalbario-San
beharko dira. Eta Zeleta aldeari dagokionez, 4. zenbaki pareko
Migel aldetik nahiko ukituta
piboteak erretiratuko dira, baita kanposantu aurrekoak ere;
iritsiko dira, eta ondoren
Zeleta 1, 2 eta 3 etxeen aurreko ibilgailuak erretiratu egin beharko
Asentzio igo beharko dute”.
dira eta Zeleta aurreko pibote-ilara kendu egingo dute. Estaziora
Iritzi berekoa da Markel Oregi
ailegatuta, bertako semaforoa parkera erretiratuta egongo da eta
txirrinduzale soraluzetarra ere.
parketik igogailura bitarteko ibilgailuak erretiratu egin beharko
Plaentxia.eus-en azaldu zuen
dira. Gainera, bidegorriko semaforoa ere errepidearen alde batera
moduan, 6 kilometroko ibilbide
baztertuko dute".
zati horrek zeresan handia
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"HORMIGOIZKO PISTAN
DITUGU MENDATEKO
PUNTURIK
GOGORRENAK, %17KO
PENDITZAREKIN"

izan lezake Itzuliaren emaitzan: “Ezozin demaseko penditzarekin
hasiko da mendateko punturik interesgarriena: lau kilometro, bataz
beste %10eko penditza duen zatiarekin. Gainera, eguraldiak asko
baldintza dezake egoera; ze, bidea zementuzkoa izanda, euriak oso
labankor bihur dezake zorua; eta estua denez, oso inportantea
izango da behar bezala kolokatzea. Beraz, azken kilometroetan
borroka izango da liderren artean, eta sekulakoa muntatu liteke
Karakaten. Kontuan hartzeko moduko beste faktore bat izango da
Azurki mendatea. Igoera horretan onenak etorriko dira aurrealdean,
eta, seguruena, Azurkiko igoeratik nahiko zaituta etorriko da
tropela, igoeretan ondo dabiltzanak aurrean direla (…)
Karakateko portuan, hormigoizko bidean dauden bi errebuelta
gogorrenak dira mendateko punturik kritiko eta interesgarrienak.
Errebuelta horietan, gutxi asko, %17koa da penditza, eta bidea oso
estua da. Hor apurtuko da, nire ustez, karrera, mendateko punturik
gogorrena hor da eta".

"Gozatu lasterketaz errepide bazterretan"
JULIAN ERASO 2019 ITZULIA BASQUE COUNTRY LASTERKETAKO ZUZENDARIA
“Mundu mailan World Tour
mailako 27 lasterketa
eantolatzen dira, eta estatuan
lau. Itzulia eta Donostiako
Klasika dira horietako bi eta
biak antolatzen ditugu
eibartarrok” dio harro Julian
Erasok.
Zer dela-eta aukeratu duzue
Karakateko portua?
Bagenekien pista bat zegoela,
begiratu bat eman genion,
maitasun handiz, orain arte
Soraluze beti zeharkatu izan
dugulako saihesbidetik. Ibilbidea
egokia zen azken etapara, eta
Eibarren ere aurkitu genuen
Matxariatik goranzko
hormigoizko igoera. Halakoek
joko handia ematen dute gurea
moduko lasterketetan.
Momentuz, oso ondo hartu dute
denek. Badabil jendea gora eta
behera. Lehengoan egon ginen
Ikerrekin (alkatearekin) eta zera
esan nion: Plaentxia, Paris eta
Londres. Egunotan ematen du
hala dela!
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JULIAN ERASO.

Zenbat jende mugitzen du
Itzuliak?
500 bat pertsona, txirrindulari,
tekniko, masajista, txofer eta
abarren artean... Horrekin
batera Ertzainak, kotxe
eskoba, bulegoetakoak,
ETBkoak… Bada, denera,
1.000 bat lagun inguru izango
gara. Milioi eurotik gorako
aurrekontua dugu, sei
egunetarako eta egia esan,
zaila da. Lasterketa luzeak
errentagarriak dira, 21
egunetakoak-eta; baina 6
egunekoa hasi eta amaitu
egiten da, eta zaila da horri

eustea. Ea Plazentziako
enpresek ere ekarpenak egiten
dituzten.
Mezuren bat zaleendako?
Hemengo jendeak badaki nola
ibili behar den, ondo hezitako
zaleak dira. Euskal Herriko
zaletasuna eredu bezala
jartzen da. Hemen arraroa da
txirrindularien gainera salto
egitea… Karakaten-eta
banan-banan pasatuko dira,
baina txirrindularia da
inportanteena, eta zaindu egin
behar dira. Gainerakoan,
eguraldi ona egiten badu, ez
dago hoberik errepide
bazterrean lasterketaz
disfrutatzea baino.
Eibartarra izanda, zela
plazentziatarrekin?
Hobetzea zaila. Plaentxiatarrak
eta eibartarrak ondo konpondu
izan gara beti eta horrela
izango da aurrera ere. Eskertu
nahi nuke Plazentziako
udaletxearen eta alkatearen
laguntza.

KIROLA

Asturiasera,
Euskadiren izenean
Denis Sorianok (Aramaio, 1986) Espainiako txapelketa jokatuko du
apirilaren 4tik 7ra bitartean Asturiasen, izokin-kideen harrapaketan.
Espainiako txapelketan beste
zazpi euskal herritarrekin
lehiatuko da soraluzetarra,
Euskadiko Selekzioko kide
modura.
Izan ere, 2018an Euskadiko
txapelketa irabazi zuen Denis
Sorianok eta horri esker
Euskadiko ordezkarietako bat
izango da apirilaren hasieran
jokatuko den izokin-kideen
harrapaketan, Lance arineko
modalitatean.

Gipuzkoako txapeldun
Horretaz gain, joan den den
asteburuan (martxoaren 23an)
hirugarren egin zuen Denis
Sorianok Leitzaranen jokatu
zen Euskadiko txapelketan.
Izan ere, joan den martxoaren
16an Gipuzkoako txapela
irabazi zuen Sorianok, eta horri
esker lehiatu zen ondoren

Denis Soriano amuarrainarekin.

Euskadiko txapelketan. Eta era
berean, aurtengo Euskadiko
txapelketan eskuratutako
hirugarren postuari esker,
2020ko Espainiako Txapelketan
lehiatzeko sailkatu da. Beraz,

bolada bete-betean dabil
arrantzalea.

Ekipoan lagun
“Oso pozik” dago Soriano orain
arte lortutakoarekin. Espainiako
txapelketari, hala ere, errespetuz
begiratzen dio: “Dena ematera
noa, baina ikusiko da. Hori bai,
goazenen arteko batzuk eginda
dituzte postu onak, gainera,
erreka berberean. Bik bi urtetan
laugarren egin zuten, eta gure
artean informazioa
elkartrukatzen dugu, beraz…"
Espainiako txapelketan bi
sailkapen egingo dituzte,
selekzioen araberakoa bata eta
norbanakoena bestea. Ildo
beretik, Sorianok gogora ekarri
du iaz euskaldun batek irabazi
zuela Espainiako txapelketa
Errioxan, banakako mailan.
Probatzera animatu
Lehian lehen lerroan ibiltzeaz
aparte, Sorianok duen
zaletasuna praktikatzera
animatu nahi du: “Errekak gero
eta hobeto daude, dena dago
jarrita heriotza bako eremu, eta
igartzen da amuarrain gehiago
dagoela, baina izan dadila
heriotza bako arrantza”.

Urban Traila maiatzean egingo da eta
Herri-krosa urrian

esplikatu du Jokin Martinezek,
lasterketen antolatzaileetako
batek.

Alejandro Rodriguez Herrikrosaren eta Urban Trailaren
datak elkarren artean trukatu
egin ditu Soraluze, Mugituz
topaguneak, bi kirol proben
antolatzaileak: Urban Traila eta
Andaina maiatzeko hirugarren
domekan egingo dituzte, eta
Alejandro Rodriguez Herrikrosa, berriz, urrian. “Herriko
obrak kontuan hartuta, herri

Luzea eta Andaina
Hala, apirilean zabalduko dute
Urban Trailen izena emateko
epea. Gogoan izan, ekimen
beraren barruan bi lasterketa
daudela: lehiakorra (lasterketa
luzea) eta ez lehiakorra edo
Andaina (11:00etan hasita,
ukitu herrikoiagoa duena).
Urban Trailean, gainera, aldatu
egin dute igoeren ordena.

krosak bete-betean
harrapatzen ditu Santa Ana eta
Gabolats kaleak. Gainera kirol
proba horrek zirkulazioa hiru
orduz moztea eskatzen du
herriko hainbat gunetan, eta
horrek arazoak sor ditzake
udalerrian. Ikusita Urban
Trailak eragozpen txikiagoak
sortzen dituela zirkulazioan,
datak aldatzea erabaki dugu”,
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Beltzean Mintzo
dokumentala
Lehen aldiz 7 hizkuntza
komunitatetako 14 pertsonek
euskararen herriari buruzko
beraien gogoetakeskaini dituzte
dokumental batean..
Dokumentalak Beltzean
Mintzo: Amerikako jatorrizko
hizkuntzen arnasaz du izena eta
Grabaidek grabatu du.
Apirilaren 9an proiektatuko
dute, arratsaldeko 19:00etan,
antzokian.

Mikel Martinez aktorea. ARGAZKIA: TARTEAN.

‘Tabernaria’
bakarrizketa
Instrukzioak botatzeko ondo bat kaña bakarrizketa eskainiko du Mikel
Martinezek apirilaren 6an.
Tabernari baten “ordu erdiko
destape mental eta
sentimentala” eskainiko du
Mikel Martinez aktore
bilbotarrak Gaztetxeko barraren
bueltan.
Tabernariak bere ohiko
bezeroak konbokatu ditu kaña
bat ondo botatzen erakusteko.
Aitzaki bat da, bere kezkak,
arrengurak, ilusioak eta desio
frustratuak azaleratzeko.
Gidoia Patxo Telleriak idatzi
du, eta aipatu duenez, denbora
da istorioaren leitmotiva:
“Tabernari honek slow estiloa
defenditzen du, gauzak astiro
egin beharra, arretaz, ganoraz,
maitasunez, kaña bat ondo
botatzearen dohaina…”.
Formari dagokionez, egitura
berezia proposatzen du,
istorioa atzetik aurrera
kontatzen delako. Eta ez
kapritxo estetiko bat delako,
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narrazioaren muinarekin lotuta
dagoelako baizik: denbora eta
ekonomia eredu berrien
gatazka.
Hitzordua: Apirilaren 6an,
zapatuan, arratsaldeko
20:00etan, Gaztetxean.
Emanaldia Udalak antolatu
du Korrika Kulturalaren
barruan.

Ipuin kontalariak eta film
laburrak
Apirilaren 4an, Maialen
Zubeldia ipuin kontalariak
umeendako bi saio eskainiko
ditu Ludotekan eta apirilaren
12an, berriz, Ibai Esoainek
Kulunkantauri kontakizuna
eskainiko du Gaztelekuan.
Apirilaren 11n, berriz,
Laburbira zirkuitoaren barruan,
euskarazko film laburrak
proiektatuko dituzte iluntzeko
21:00etatik aurrera, antzokian.

Dokumentaleko hiztunetako bat.

Irakurri gozatu eta
oparitu
Maiatzaren 31ra bitartean
mantxan izango da Irakurri,
Gozatu eta Oparitu ekimenaren
XIII. edizioa. Hiru pauso ditu
oinarri: liburutegiko euskarazko
liburua irakurtzea; haren
gaineko fitxa betetzea eta horri
esker eskuratuko den erosketa
txartelarekin, liburua erosi eta
beste norbaiti oparitzea (%35
merkeago).

NONDIK NORA?

Aitor Ormazabal
SORALUZETIK TARRAGONARA

Ogibide ezohikoa dauka Aitor
Ormazabalek (Soraluze, 1969)
buzoa eta ur-azpiko soldatzailea.
Umetatik datorkio itsasoarekiko
zaletasuna, eta Tarragonan bizi
eta Bartzelonan dihardu itsasoan
lanean azken 17 urteotan.
Itsasoan non egiten duzu lan?
Bartzelonako Saneamientos
Maritimos enpresan; uren
analitikak egiten ditut eta
konponketen gestioaz
arduratzen naiz.
Baina berez soldatzailea zara?
Bai. Baina urpean istripua izan
nuen orain dela zortzi urte.
Tornu batek eskua harrapatu eta
dena josita daukat. Zortzi
ebakuntza ditut eta eskumuturra
mugitu ezinda. Harrezkero ezin
dut uretan lanik egin.
Soldatzaile modura non egin izan
duzu lan? Asko zarete gremioan?
Ez gara asko, eta denok elkar
ezagutzen dugu Frantzian zein
penintsulan. Lan egin dut
Bermeoko plataforman,
Portugalen, Kanariar irletan,

Castellonen… eta azken aldian,
ura gatzagabetzekoak egiten,
Bartzelonan, Mahonen (Balear
Irlak), Alboranen, Murtzian eta
Kanariar uharteetan.
Zela hasi zinen horretan lanean?
Ondarroara bizitzera joan
nintzen 17 urterekin. Han buzo
ikasketak Santanderren egin eta
lanean ibili nintzen Ondarroako
Eusebio Iparragirrerekin (orain
bi urte hil zen maisu
handiarekin) eta Ramon Esnal
Etxeberri oriotarrarekin. Gero,
Pasaian, Donostiako
Aquariumean, Debako kai txikia
egiten, Lekeition eta
Ondarroako zubia
transformatzen ere lan egin
nuen. Ondoren, Bartzelonan
egin nituen ur-azpiko
soldatzaile ikasketak.
Horrenbeste urtean kanpoan ibilita,
Soraluze ahaztuta izango duzu…
Plazentziara ahal dudanean
joaten naiz. Hori da nire herria,
Txurrukeneko 7. zenbakian bizi
nintzen.

1. Aitor Ormazabal 18 urte zituenean,
Pasai Donibanen.
2. Aitor Ormazabal buzo jantzita, buruko
horiarekin.
3. Soldatzaile lanak egiten.
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Grabatu baliotsua
XVIII. MENDEKO ARMAGINTZA ETA SORALUZE AGERI DIRA LAMOTEN GRABATUAN

SORAPEDIAKO LAN-TALDEA
ARGAZKIAK: SORAPEDIA

Bada grabatu bat orain dela bi
mende eta erdi pasatxo
-1757an-, Josepf Lamot
flandiarraren gidaritzapean,
Jose Zamezak gatzagarrak
Soraluzen marraztu zuena,
ondoren Espainiako Fernando
VI.a erregeari eskaintzeko.
Grabatu horrek, XVIII. mendeko
armagintzaren berri ematen du,
garai hartan Soraluzen eta
Tolosan zeuden erregearen
arma fabrika nagusien
funtzionamendua azalduz grabatuan ageri den ekoizpen
eta antolakuntza motak 300 bat
urte iraun zituen, XVI. mendetik
XIX. mendera arte-.

Garai hartako Soraluze
Soraluzetarron zorionerako,
grabatuak zehaztasun handiz
erakusten du, garai hartan herria
zelakoa zen. Irudi horretan ageri
dira garaiko eraikin nagusiak eta
baita garaiko bizimoduaren
zenbait aderazpen esanguratsu
ere: dantzariak udaldetxe
aurrean, arrantzaleak eta
bainistak ibaiaren inguruetan,
harpasoak… Liburuan
ondorengo interpretazioak jaso
dituzte:
Oholez itxita dagoen Plaza
Zaharrean zekorketa bat egiten
dihardute. Lau lagunek parte
hartzen dute, eta ikusle asko
daude oholtzaren atzean jaiari
begira.
Udaletxea eta garai hartako
zubi bakarraren artean,
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aurreskua dantzatzen ari dira,
eta herritar asko dago horri
begira.
Zubiak erromanikoa dela
dirudi eta arku handi bat
osatzen du ibaiaren gainean,
nahiz eta hiru zutaberen eta
arku biren gainean etzanik
dagoen.
Herrigunean presa bat
zegoen, dirudienez, gaur
egungoa baino aurrerago, eta
gainera, bertan uhateak
zeuden.
Santa Ana eta Errejalde kaleen
artean harpasoak ikus daitezke
argi eta garbi.
Olabarrenako presa gaur
egungo leku berean zegoen, eta
bertan, kainoiak zulatzen
zituzten makina hidraulikoekin.
Hilerria elizaren alboan
zegoen, egun, Alejandro
Calonge etxe taldea dagoen
lursailean.
San Salbatore ermita eta
probalekua egun fabrika berria
dagoen orubean zeuden.
Errebal kalean zeuden Errege
Etxea eta baratzak. Ertz batean,
ibaiaren alboan eta eraikin
guztietatik urrun,
“Satabarbara” ageri da, bolbora
eta beste lehergailuak
gordetzeko tokia.

JOAQUIN DE
YRIZARREK BESTE ALE
BAT ATZEMAN ZUEN
MADRILGO BIBLIOTECA
NACIONALEAN

Grabatuan datorren Soraluzeko ikuspegi topografikoa

Ibai ertzean, eta baita zubian
ere, herritar asko ageri dira
kanaberekin arrantzan.
Kaleetan, batzuk ehizara
doaz; beste batzuk, berriz,
paseoan edo berriketan ageri
dira; etxekoandre bat ageri da
bere astoarekin; gizon bat zaldi
gainean dabil; eta mando bat
Bergararantz doa espedizio
batekin, fabrikatutako armak
eroan behar diren lekura
garraiatuz.
Baserriak eta errekatxoak argi
eta garbi antzematen dira; eta
gailurretan, erdi-erdian gurutze
bat dutela, lau puntu kardinalak
ageri dira. Alboetan, berriz,
hegazti batzuk ikus daitezke.
Xehetasunik ez galtzeko,
ibaiaren erdian, gezi handi
batek uraren norabidea
adierazten du.

Grabatua Madrilen
Lamoten grabatua 1756 urtean
argitaratu zen Madrilen eta
badakigu urte luzez jatorrizko

HISTORIA
Azpiko irudi topografikoan, herriko
eraikin nagusien berri ematen da
aurkibide baten bitartez, ondorengo
hurrenkeran:
A. Parrokia.

B. Mojen konbentua.
C. Erregearen etxea.
D. Santabarbara.
E. Udaletxea.
F. Plaza.

G. Laztabina.
H. Probalekua.
Y. San Salbatore.
K. San Andres.
L. Ezoziko Ama.

a Sorapediak koloreztatu duena. DISEINUA: OSKAR PEREZ.

ale bat Soraluzeko udaletxean
gordeta egon zela, baina 36ko
gerra garaian desagertu egin
zen. Handik urte batzuetara,
1956an, Joaquin de Yrizarrek
beste ale bat atzeman zuen
Madrilgo Biblioteca
Nacionalean eta, hain zuzen,
ale horren kopiak dira gaur
egun ezagutzen ditugunak..
Gurean Ramiro Larrañaga
historialariak zabaldu zuen
grabatua. 1970ean eta 1993an
kaleratu zuen SoraluzePlacencia de las Armas
monografia ederrean argitaratu
zuen. Gainera, 80. hamarkadan,
Soraluzeko Udalak grabatuaren
kopiak egin zituen eta
soraluzetar askok eskuratu
zituzten kopiak – etxe askotan
dago enmarkatuta paretean–.

Lamoten grabatua liburua
1999an, Ramirok grabatuaren
kopia bat oparitu zion
Elgoibarko Erreminta
Makinaren Museoari eta,

Lamoten grabatua liburuaren azala..

harrezkero, museoaren agiri
kuttunetako bat bihurtu da,
agiri horrek lekukotzen baitu ia
hirurehun urtez Debarroan
landu zen industria mota
nagusia: armagintza.
Orain, Pedro Ortuondok, orain

dela gutxira arte museoko
zuzendari izan denak,
transkribatu egin du grabatuak
dioena, eta museoaren 20.
urteurrena baliatuz, liburu
batean argitaratu du, bost
hizkuntzatan.
Ortuondok adierazi duenez,
armagintzaren sorreran eta
armagintzan lan egin dutenei
“omenaldi moduko bat” egin
nahi izan diete, “mendez mende
egin duten ahaleginari esker
iritsi delako euskal industria
gaur egun dagoen lekura”.
Liburua eskuratu nahi izanez
gero, Elgoibarko museoan eska
liteke (943748456). Grabatuaren
kopiak, berriz, agortuta daude.
Mende batzuk beranduago,
Soraluzek armagintzari lotutako
ekoizpenik ez du, baina bai
jardun horri lotzen zaion
historia luzea, ezagutu
beharrekoa, noski, baina baita
herri bezala pentsarazi beharko
ligukeena ere, armagintza ez
baita torlojugintza.
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Gotzon Elizburu
EROSKIKO EROSKETA ETA ALIANTZA ESTRATEGIKOEN ZUZENDARI URTEZ LUZEZ

TESTUA: EGOITZ UNAMUNO.
ARGAZKIAK: EROSKI.

Gotzon Elizburu (Soraluze,
1957) gazterik hasi zen lanean
Eroskin. 27 urte zituen, 1984an,
Eibarren, Urkizu kalean dagoen
dendaren ardura hartu
zuenean. Bi urte egin zituen
bertan, Elorrioko zentraletik
deitu zioten arte. Ondoren, urte
batzuetan, Eroskirentzako
esnekiak eta bestelako
elikagaiak erosten jardun zuen,
harik eta Eroskiko erosketen
zuzendari izendatu zuten arte.
Ia hamar urte eman zituen
zuzendari karguan, eta
kooperatibaren aliantza
estrategiko komertzialen ardura
hartu zuen gero. Guztira, 35
urte eman ditu Gotzonek
Eroskin. Duela urtebete laga
zion bazkide izateari, erretiroa
hartu zuenean.
Erretiroa hartu arren,
Gotzonek lotura estua
mantentzen jarraitzen du
kooperatibarekin eta elikagaien
merkatuarekin, izan ere,
Eroskiren fundazioko
patronatuko kide da, eta
elikagaien merkatuaren gaineko
ekitaldietan parte hartzen
jarraitzen du han eta hemen
antolatzen dituzten hitzaldi eta
mahainguruetan.
Aurten, 50 urte bete ditu
Eroskik eta urteurrena
ospatzeko antolatu dituzten
ekitaldi nagusietan parte
hartzen dihardu, esaterako,
Bilbon eta Iruñean.
28 PIL-PILEAN

Gotzon Elizburu Eroskik Bilboko Azkuna Zentroan egin zuen urteurreneko ekitaldian.

Kooperatibaren ibilbideaz
Eroskiren ibilbidea ondo
ezagutzen du Gotzonek: “Eroski
kontsumitzaileek sortu zuten
1969an, eta garai hartan
helburua zen kalitate oneko
elikagaiak eskaintzea prezio
onean”. Harrezkero,
kooperatiba hazi egin da eta
gaur egun 30.000 langile eta
1.500 supermerkatu baino
gehiago ditu. 2007an lehertu
zen krisiak gogor eragin zion
Eroskiri, baina, oraintsu,
urteotan pilatutako zorra
berfinantziatzea lortu du.

BERE AKATS GUZTIEKIN
EZ DUT EZAGUTZEN
KOOPERATIBENA BAINO
ANTOLAKETA SISTEMA
HOBERIK

Kooperatiba izateak Eroskiri
dakarzkion abantaila eta
desabantailez galdetuta,
erantzuna argia da: “Bizi
guztian lan egin dut
kooperatibetan eta nire ustez
abantailak gehiago dira
desabantailak baino. Bere akats
guztiekin, nik ez dut ezagutzen
kooperatibena baino antolaketa
sistemarik hoberik,
berdintasuna hobeto lantzen
duen sistemarik bai
ekonomikoki eta bai generoari
dagokionez. Berdintasun
ekonomikoari begiratuta,
Debagoienak dituen datu
ekonomikoak estatuko onenak
dira”.

Kontsumitzaileen lehentasunak
Eroski sortu osteko
hamarraldietan asko aldatu dira
kontsumitzaileen joerak eta
elikagaien merkatua. “Orain

SAKONEAN

Idiazabal Gaztak Eroskiri egindako errekonozimendua jasotzen.

kontsumitzaileen lehentasunak
beste batzuk dira. Kalitatea eta
prezioak bermatuta daude eta
orain lehentasuna dira
dietarekin lotutako janari
osasungarriak, bertakoak badira
hobeto, eta gainera,
ekologikoak badira, askoz
hobeto. Orden horretan”.
Lehentasun horiekin batera,
gero eta indar handiagoa
hartzen ari ei da beste faktore
bat: animaliei ematen zaien
tratua. “Kontsumitzaileek gero
eta ardura handiago dute
haztegietan eta garraioan
animaliei ematen zaien
tratuaren inguruan, eta
eskatzen dute errespetuz
tratatzea: oiloak kaiolatik kanpo
izatea, arrantza jasangarria…
Plastikoarekiko kezka ere gero
eta handiagoa da baina aldi
berean kontsumitzaileok
eskatzen ditugu mundu osoko

Donostian, World Cheese Awards lehiaketako epaile lanetan.

janariak, batera eta bestera
erabiltzeko ontziak, janari
bizkorra… Eta guztia berehala
eta merke. Beraz, galdera da:
kontsumitzaileentzat benetan
dira lehentasunezkoak osasuna
eta jasangarritasuna?
Inkoherentzia horiekin bizi gara
eta Eroskik kontsumitzaileen
joeretara moldatzen asmatu
behar du etengabe ”.

Denda txikiak eta internet
Denda txikiek etorkizun zaila
dutela uste du Gotzonek.
“Denda txikien bentaja

KONTSUMITZAILEENDAKO
GERO ETA GARRANTZI
HANDIAGOA DU
ANIMALIEI EMATEN
ZAIEN TRATUAK

nagusiak harreman hurbila eta
nortasuna dira, eta kasu gutxi
batzuetan, produktu berezia.
Aurrera egin nahi dutenek
horiek lantzen asmatu beharko
dute, eta, hala ere, ez dute lan
erraza izango. Nire kasuan,
Eroskin egiten ditut aste
guztirako erosketak, baina
arraina, haragia, frutak,
barazkiak herrian erosten ditut
–ahal dudan guztietan
baserrikoak-, eta ogia beti Joxe
Marirena”.
Internet bidezko janari
erosketei dagokionez,
etorkizunean gero eta pisu
gehiago izango dutela uste du
baina ez erabatekoa. “Seguraski
internetetik egindako erosketak
gehitu egingo dira, baina
baliteke janari freskoen kasuan
(barazkiak, arraina, haragia…)
igoera ez izatea horren handia.
Ikusiko dugu".
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ZORION AGURRAK

Oier eta Unax
Fulgencio
Otsailaren 21ian, 9
urte, eta martxoaren
1ean, 6 urte.
Zorionak bikote eta
patxo pila bat!
Etxekuen partez.

Mikel eta Iraultza
Ostolaza
Martxoaren 11n eta
20an, 47 eta 16 urte.
Zorionak bixori!
Maitxe leiken guztixa
maitxe zaitxuztegu!
Sugar, Larraitz eta
familixa guztixa.

Oihana Mendizabal
Gorostidi eta Eneko
Zubiaurre Mendizabal
Apirilaren 8an eta
martxoaren 27an,
39 eta 2 urte.
Zorionak! Etxeko
guztien partez.

Eneko
Martxoaren 27an, 2
urte. Zorionak!
Hugoren partez.

Hugo
Martxoaren 21ean, 2
urte. Aitita-amamen
partez.

Hugo
Martxoak 21ean bi
urte. Zorionak eta
patxo haundi bat!
Enekon partez.

Amets Alberdi
Apirilak 12an, 10
urte. Zorionak
guapisima! Jarraitu
horren jator eta
umoretsu! Etxekoak.

Nayala Andrade
Martxoaren 3an, 8
urte. Zorionak! Segi
horrela txapeldun!
Guraso, amama eta
Juleneren partez.

Youssef Ouhammi
Boussagui
Otsailaren 27an, 6
urte. Zorionak!
Etxekoen partez.

Sabin Mendizabal
Apirilaren 11n, 40
urte. Zorionak eta
urte askotarako tio
Sabin! Ez egin
negarrik, ez dira
horrenbeste eta!
Familiaren partez.

Aratz
Azkorbebeitia eta
Naroa Zubiaurre
Martxoaren 11an eta
4an 6 eta 13 urte!
Zorionak bikote!
Patxo bat! Etxeko
danon partez.

Iraultza Diez
Rascon
Martxoak 25ean, 12
urte. Zorionak
laztana! Maite
zaitugu! Etxeko
guztien partez.
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HILDAKO ETA JAIOTAKOAK
Hildakoak
Concepcion Iriondo Jauregi
Mireia Lete Irasuegi
Vicente Maria Olaizola Maiztegi
Aiur eta Eñaut
Valderrey
Urtarrilaren 26an eta
otsailaren 1ean,
urtebete eta 8 urte.
Zorionak! Maite
zaituztegu! Guraso
eta aiton amonak.

Eki eta Lur
Ekik apirilaren 11n
eta Lurrek apirilaren
25ean dituzte
urtebetetze egunak.
Zorionak txikitoak!
Mundialak zarete!

Amuitz eta Ibai
Martxoaren 17an eta
31n, 11 eta 3 urte.
Zorionak eta muxu
handi bat! Etxekoen
partez.

Asier Osa eta Eider
Ruiz
Martxoaren 24an, 8
urte. Zorionak
etxekuen partez!
Muxu potoloak!

Jaiotakoak
Urko Del Rio Cerreduela
Maialen Romero García

ESKELAK
OROITZA

Jabier Elizburu
Muniozguren

XXIII. URTEURRENA

Luis Casares
Prado

'Bisarra'
2019ko otsailaren 22an hil zen, 70 urte zituela.

Ostarradarrak koloreak ematen dizkigu,
larrosak beren usaina, ibaiak ura,
haizeak freskura, eguzkiak berotasuna,
eta zuk maitia,
irrifarra eta alaitasuna.

1996ko martxoak 24an hil zen.

Alaitasunaren iturritik edan genuen elkarrekin
oroimenean izango zara zu beti gurekin.

Beti egongo zara gure bihotzetan.
Etxekoak.

Etxekoak.

OROITZA

XX. URTEURRENA

Iñaki
Oregi Epelde
2019ko otsailaren 28an hil zen, 48 urte zituela.

Gonzalo Gorostidi
Zubillaga
2009ko otsailaren 25ean hil zen.

Mª Asunción
Ariznabarreta Gabilondo
2009ko martxoaren 13an hil zen.

Zure oroimenak indartzen gaitu,
ez agurrik, ez adiorik, gero arte bakarrik.

Zure kuadrilako lagunak

Hamar urte pasatu diren arren gure ondotik joan zinetela
oroimenak gure barrenean iraungo du betiko.

Familia.
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