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1 ataiko berbak

Ei kamarada!
Gogoratu dot bart gabian luak hartu 

aurretik irudimenak eskeini zoztan irudixa... 
“Ganbara ilun bateko txoko are ilunago bat... 
Oroittu neike nere pauso bakoitzak espazio 
anti-geometriko horren baittan 
ataratzen zeban soinua, usaina...
Eta bapatian, zela ikutu neiken 
nere hatzamarrez artilezko pieza 
sendo bat, belztua eta era berian 
koloretsua, sortzen bukatu gabeko 
artilezko jertsia. Segunduan behin 
zuloz betetzen zan bukatu gabeko 
jantzixa.

Denporian errebueltan eraikitzen zoian ar-
tile hari bat beste batekin lotuz. Historiak au-
rrera jarraitzen zeban bere baitan, 
eta orainak berau izatiari lagatzen 
zotsan iragan izateko.”

Gotzon, bixon historia gogoraraz-
ten zostan, herri honen historia, be-
hin eta berriz artazi zorrotzenekin 
zulatzen ahalegindu diana. Milaka 
tresna zorrotzez egitten saiatutako 
triskantza, “hezkuntza” izenez ezaguna dan 
herraminttaz askotan... Zorroztasun horren 
baitan, marka ezagunak dira selektibidadia 
edo Baxoa, ezta? Baina halako baten, zuluak 
zulo izatiari lagatzen zotsen, bere izatia be-
rreskuratuaz, elkarlanian eraikiz eta aniz-
tasunak jazteko moduko piezia sortze bidian 
abiatuz. Eta lo hartu aurretik... ahots batek 
honakua xuxurlatzen zostan: “Ekainan 21ian 
artilezko pauso sendo bat emon nahi?”

Gotz, polittori, hurbilduko gara zapatuan 
Kursaalera? Hola, bidian, nere burutaziño 
honen berri eman neike zehaztasunez... Ze di-
ñozu?

Iepa cama-rada! 
Zure ametsetako ametsa bete da, meta 

ametsa. Zuria eta euskaldun guztiona.
Kazetaritza ikasketetan ikasi doten gauze-

tako bat zera izan da: gauzak argi azaldu bihar 
dirala hartzailiak mezua ondo jaso 
deixan. Beraz, gure metafora eta 
paranoiak albo batera laga eta argi 
egingo dot berba. Euskal Curricu-
luma sortu da!  Behinguan bada be 
karreran ikasittakuak balixo izan 
dosta!

Esna amesten genduana esku 
artian daukagu. Guk gure haur eta ikasliei, 
gure historia, geografia, hizkuntza... irakastia 
ahalbidetuko daben tresna bikaina. Aurreko 

baten Apaizac Obeto hitzaldixa es-
kaini zeban Jon Maiak Paentxian. 
Bertan XV.mendeko euskal arran-
tzalien kontuak kontatzen zittuan, 
Ternua aldera egitten zittuen bi-
daiak eta hainbat istori, españolek 
Amerika konkistatu aurrekuak. 
Harrittuta geratu nitzan. Eta zenbat 

kontu ete dare holakuak guk ez dakiguzenak, 
Euskal Herrixan historia dianak. Zegaittik ez 
dakiguz horrek gauzok? Erantzuna argi da-
guala uste dot. Euskal Curriculuma sortu da. 
Baina ez nahastu, Zaldieroak eta Lakastak 
esango leukien moduan, euskalautonomierki-
degotarrentzat oin hilabete batzuk aurkeztu 
zeben Euskal Curriculum faltsuarekin. Hau 
herrittarra da, esfortzu haundiz aurrera atera-
takua eta Euskal Herri osorako. Euskaldunok 
merezi doguna.

Beraz, bai polittori, zurekin juango naiz 
Kursaalera Ekainan 21ian.

Eta segi amesten, ametsak egi bilakatzen 
dira eta!

Artilezko historiA

Artazi  
zorrotzekin 

zulatzen saiatu 
dira

Maite Kintanilla

Euskal 
Curriculuma 

sortu da, Euskal 
Herri osorako

Gotzon Elizburu

Historia aspergarria izateak pozten nau sarri,
gehiena asmakizuna besterik ez delako.
Jane Austen, idazle britainiarra

Goguan hartzeko

1 ataiko berbak

GOTZON ELIZBURUMAITE KINTANILLA



2008-06-20

gutunAk

2 zeuk esan

SORALUZEKO
UDALA

GIPUZKOAKO FORU 
ALDUNDIA

Argitaratzailea: Pil-pilean Kultura Elkartea. Frontoi kalea 5. behea, 
PK 27 – 20590 Soraluze, Gipuzkoa Telefonoa: 943 75 13 04
e-maila: pilpilean@euskalnet.net Erredakzio burua: Arianne Una-
muno Erredakzio batzordea: Enara Agirre, Jon Basauri, Aitor Ma-
drid, Eduardo Pombar, Arianne Unamuno eta Maite Kintanilla Publi-
zitatea: Ane Larreategi Logotipoa: Pablo Galarraga eta Silvio Vaz 
Diseinu eta maketazioa: Silvio Vaz Komikixia: Silvio Vaz
Inprimategia: Gertu Koop.
Banaketa: Pil-pilean Ekoizpena, 1.920 ale
I.Z.K.a: G20696563 Lege-gordailua: SS-537-2.000

Aldizkari honek 
erakunde hauen 
dirulaguntza 
jasotzen du euskara 
bultzatzeko. 

Pil-pilean Kultura Elkarteak ez du bere gain hartzen aldizkariko 
esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Aspaldiko eslogan hau etorri zait burura Pil-
pileaneko azkenaurreko alean Udal Gober-

nu taldeak zazpi puntuko konpromisoa hartzen 
duela adierazten duen idatzia irakurri dudanean. 
Ezin dezaket ezer txarrik esan; alderantziz, zu-
zena iruditzen zaidala esango nuke. Asmo horrek 
izanda konponbiderako zati bat betea dagoela, teo-
riaren zatia alegia, iruditzen zait. Zergatik ez dugu 
(duzue) praktikan pausotxo bat edo beste aurre-
rantz ematen? Niri gogora etorri zaidan pare bat 
esango dizkizuet.

Udal Gobernukoek zinegotzien artean hiru kide 
dituzue, hirurak emakumeak, eskoltarekin ibili 
beharra daukatenak. Ez litzateke batera gaizki 

Aukera ederra

Ez gaituzue 
epaituko

Zubi Nagusia

egongo Gobernu horrek bere babesa eta elkarta-
suna publikoki adieraztea.

Inor gutxik irakurriko duen testu batean gelditu 
barik, zergatik ez lau haizetara zabaldu eta bera 
oinarri duela solemneki Udalbatzar batean “So-
raluze indarkeriaren aurkako herria”ren aldeko 
deklarazioa onartu? Ez lioke gure herriak sare 
interesgarri bati hasiera emango?

Honelako edo antzeko ekintzetan has zaitezkete. 
Baina susmoa dut amets galduen itsaso galdurako 
bidea errazago aurkituko duela guzti honek. Ala 
ez? Zuen esku dago.

XABIER IÑURRIETA LABAIEN

Amnistiaren Aldeko Mugimenduak esparru 
bat eskaini dio, eskaintzen dio eta eskainiko 

dio herri honi, errepresioa salatu eta elkartasuna 
antolatzeko. Espazio bat, zeinetan gu geu ere mi-
laka herritar eta sektore legez parte garen.

Madrilgo Auzitegi Nazionalean Amnistiaren Al-
deko Mugimendua epaitu nahi den honetan, Sora-
luzen amnistiaren alde eta errepresioaren aurka 
aritzen garen senideak, torturatuak, preso ohiak, 
konpromisodun jendea ere epaituak sentitzen 
gara. Elkartasunerako eta errepresioaren salake-
tarako hamaika ekimenen partaide izan garelako 
eta aurrerantzean ere partaide izaten jarraitu nahi 
dugulako. 

Epaia idatzita zegoela bagenekien askok eta fiskalak 
egindako eskaerak hori adierazten du, epaia idatzita 
zegoela, epaiketa hau politikoa izan dela. Euskal he-
rritarrok badakigu zertan dabiltzan, herri honi hitza 
ukatzen, herri honi askatasuna ukatzen.

Askatasuna lortu arte lau haizetara jarraituko 
dugu aldarrikatzen:

Dispertsioa salatzea ez da delitua
Tortura salatzea ez da delitua
Errepresioa salatzea eta pertsonen eskubideak 

babestea ez da delitua
Elkartasuna ez da delitua
Preso, iheslari eta beren senideak lagundu eta 

babestea ez da delitua.
Askatasuna ukatzea da delitua.
Guzti honegatik honako ekimenetan parte har-

tzera gonbidatzen zaituztegu soraluzetar guztiok:
Ekainak 27: 
Bideo emanaldia Gaztetxean (20:15ean)
Uztailak 2: 18:30ean kontzentrazioa Plazan 
eta 19:00etan plenoa Udaletxean.
Uztailak 12: 24 orduko futbito txapelketa 
Kiroldegian.

SORALUZEKO ASKATASUNA

Zubi Nagusiko obrak amaitzear daudenean 
Soraluzeko EAJ Udal taldeak herritarrei 

jakinarazi nahi die proiektu hau Izartu II egitas-
moaren barnean dagoen proiektu bat dela. Hel-
burua alde zaharra zaharberritzea eta herrita-
rrentzat gune hau berreskuratzean datza, aste-
buruetan peatonalizatu egingo da. Izartu II egitas-
moaren barnean Kalebarren, Zubi Nagusia, Plaza 
Zaharra, Etxaburueta eta Erregetxeko orubearen 
urbanizazio lanak  planteiatzen ziren. Ziren, zeren 
eta 2008ko Udal Aurrekontuetan ez dira, ez Plaza 
Zaharra ezta Erregetxeko orubearen urbanizazioa 
isladatzen, guk planteiatu bezala. Etxaburuetaren 
urbanizaziorako aldiz gutxi gora-behera 86.000 

€tako partida zehazten da. Nahikoa ote? Ikusiko 
da.

Bestalde orain gobernuan dagoen Ezker Aber-
tzaleak Izartu II egitasmoaren aurka bozkatu 
zuen Udal Osoko bilkuran egitasmoa planteiatu 
zenean. 

Legealdi bukaeran, eskerrak, Zubi Nagusiaren 
urbanizazioaren obrak esleituak izan ziren eta ez 
zegoen atzera egiterik. Ezker abertzalearen asmoa 
ez baitzen proiektu hau bultzatzea, atzera botatzea 
baizik. Orain herritarrok ikus dezakegu zeintzuk 
diren emaitzak. Espero dugu denon artean zain-
tzea eta errespetatzea, denona baita.

SORALUZEKO EAJ/PNV UDAL TALDEA
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Parte hartu, 
barre egin eta 
esperientziak trukatu 
zituzten gazteek.

3 fiua

Krisia dagoela dio telebis-
tako kazetariak. Greban 

urre beltzaren garraiolariak; 
txokolatea agortzear. Greban 
ilusio saltzaileak. Greban eguz-
kia; denbora luzez aurpegi txarra 
jarri diogula eta orain gure euri 
nahiak gogotik jasan beharko di-
tugula. 

Txokolaterik gabe, ilusiorik 
gabe, zerua gris, dena gris. Bart 
ipuinak hala zioen: “bakarrik 
nago munduan. Azkenean nire 
buruari eskutitz bat bidaltzea otu 
zait; bidali dut sobre zuria, erre-
mitentean helbidea errepikatuz. 
Pasa dira egun batzuk. Begiratu 
dut egunero buzoian. Baina ez dut 
eskutitzik jaso. Benetan bakarrik 
nago munduan...”  loa ere krisian 
daukat. Bakardadeak nire lagu-
nik onena izan nahi duela dio. 

Merkatura joan eta ardo kopa 
bi erosi ditut, eleganteak, noiz-
bait etorriko den gonbidatua-
rentzako. Egunkaria, anuntzio 
orriekin kristalezko kopak batu 
eta babestuz. Etxean poltsa hus-
ten hasi naiz. Ireki dut periodiko 
orria, eta kopa bat hautsita topa-
tu dut. Benetan bakarrik nago 
munduan? orduan, egunkariko 
anuntzio batek keinu egin dit: 
“tasazioak ofertan; zure burua 
baloratzen lagunduko dizugu”.  
Telefonoa apuntatu dut.

bittartetik

Eguzkiñe Aldazabal

Bakarne 

Tradizioa eta gaur egungoa 
uztartuta

Afrikako Ipar Malawi herrial-
detik etorritako taldea da Body 
Mind and Soul. Reggae musika 
estiloan hasi zen taldea eta 
“voodjazz” estilora aldatu dira, 
erritmo tradizionalak jazzare-
kin nahastuz sortutakoa. Kul-
tura tradizionala eta garaikidea 
uztartu nahi izan dituzte.

Music Crossroads Southern 
Africa

Zimbabwe, Mozambike, 
Malawi, Tanzania eta Zam-
biako gazte musikariak 
bultzatzeko xedean, 
herri, nazio eta lu-
rralde mailako 
jaialdi/lehiaketa 
sorta batean oina-
rritzen da.

Ekimenak 15 eta 
25 urte bitarteko 
musikari gazte afrika-
rrei beren musika arloko 
ahalmenak garatzeko auke-
ra eskaintzen die. Era berean, 
aukera guztiz egokia dute beste 
gazte musikariak ezagutzeko, 
eskarmentu baliotsua edukitze-
ko eta sari erakargarriak –mu-
sika tresnak, grabazioak eta 
birak Europa, Asia eta Estatu 
Batuetan barrena– eskuratzeko 
xedean lehiatzeko.

Hezkuntza musikala  
eta pertsonala

Musika arloko profesionalen 
aholkuak eta ezagutzak egiten 
dituzte bere, eta lanbidearen 
nondik norakoak ezagutzen di-
tuzte Music Crossroads jaial-

dian. Horrekin batera, 
autoestimua, adieraz-

pen askatasuna eta 
elkarkidetza lantzen 
dira. Nesken parte 
hartzea ere, berezi-
ki bultzatzen dute, 

horretarako progra-
ma bereziak sortu di-

tuztelarik. Ihesa moduko 
gaixotasunek etorkizuna al-

datu ez diezaieten, sexualitateaz 
eta bizitzaz berba egiteko ikasta-
roak ere antolatzen dituzte.

Bira musikala eta hitzaldiak
2007ko edizioan garaile izanik, 

Europan zehar bira bat egiteko 
aukera izan du taldeak eta he-
rrialde desberdinetan kontzer-
tuak ematen dihardu, tartean 
Euskal Herrian. Gaztelupeko 
Hotsak izan da taldea Soraluzera 
gerturatu izanaren arduradun. 
Taldekideak institutuko ikaslee-
kin izan ziren eta beren bizi espe-
rientziak kontatu zizkieten, baita 
musika afrikarraren irakaspe-
nak eman ere.

Tradizioa-
ren eta gaur 
egungoaren 

arteko uztarri 
musikala 

dira.

(entzutekuAk)))) )
Body Mind and Soul

Malawiko musikariak ikasleekin izan dira
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4 zer berri

Erresidentziarako  
gerente eta sukaldari bila
Zaharren Egoitzan gerente lanak 
egiteko lan eskaintza egin dute. 
Egun osoko jarduna, eta mugaga-
beko kontratua eskaintzen dira. 
Lizentziatua eta euskara maila ona 
eskatzen dira, besteak beste. Infor-
mazio gehiagorako Udalera jo (943 
75 30 43). Bestetik, sukaldaria be-
har dute abuztu eta irailerako. In-
formaziorako, Zaharren Egoitzara 
deitu: 943 75 11 36

15 ume matrikulatu  
dira Haurreskolan
2008-2009 ikasturterako 15 umek 
eman dute izena Haurreskolan. 
Denak urtebete eta bi bitartekoak 
izan dira; 0 eta urtebete bitarteko 
haurrik ez da matrikulatu. Berez 
hamairurentzat lekua dagoenez, 
irtenbideren bat lortu beharko du 
Hezkuntza Sailak. 

EPAko ikastaroak

Helduen Hezkuntza Iraunkorrerako 
zentroak eskulan ikastaroak antola-
tu zituen pasa den astean, urteroko 
ohiturari jarraituta, eta datorren 
astean bi egunez jarraituko dute. 
Erakusketa abenduan egingo dute, 
ekaina bukatzeko egun gutxi falta 
direlako.

Energia berriztagarriak 
ezartzeko doako azterketa 
eskaini du Udalak

Soraluzeko eta Mallabiako 
Udalek landa-guneetan 

energia efizientziaren inguruko 
eta energia berriztagarriak 
doako azterketak eskaini dituzte.  
Izen emateko epea zabalik dago 
irailaren 20a bitartean. Informa-
zioa eta izen-ematea zenbaki ho-
netan: 943 82 01 10 (Debegesa). 

CO2 emisioak  
murrizteko

Egitasmo hau De-
babarreneko Aste 
Berdean aurkeztu 
zen, “4 pausu Deba-
barrenean CO2 emi-
sioak murrizteko” 
lelopean. Debabarre-
neko gainontzeko he-
rriek eta Debegesak 
berak beste ekintza 
batzuk ere egingo 
dituzte; esate bate-
rako, Arnora irteera 
gidatua, Evaristo-
Churruca Arno beka 

(Arnoko balore naturalak zabal-
tzeko  komunikazio estrategia 
eta ekintza planaren diseinua), 
ekimen iraunkorren lehiaketa 
edo erosketa ekologikoak egite-
ko gida. Informaziorako: 943 82 
01 10 (Debegesa).

Soraluzetarrak 
eta Japoniarrak

Ignacio Oregi 
Bolumburu 
soraluzetar 

jesuita Japonen 
bizi da urte 

askoan eta duela 
aste bi Euskal 

Herrian izan zen 
bere parrokiako 

kristauekin, 
Europako bidaian. 

Arantzazun 
familiarekin atera 

zuten argazkia.
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Zubi Nagusia ibilgailuentzat 
zabaldu dute

Ia bukatu dituzte Zubi Na-
gusia eraberritzeko lanak 

eta ibilgailuentzat zabaldu egin 
dute Zubi Nagusia, bederatzi 
hilabetean itxita egon ostean. 
Adokinak, baranda, eserlekuak, 
zuhaitzak eta loreak, farolak… 
denak berriak ipini dituzte eta 
bestelako itxura hartu du. Ar-
giztapena bukatu gabe dago eta 
zaborrontziak eta farola batzuk 
ipintzea ere falta da.

Aparkalekuak zamalanetarako
Lehen zegoen bezala jarraituko 

du trafikoak, norabide birekin. 
Aparkalekuak, ordea, asteba-
rruan zamalanetarako erabiliko 
dira, goizeko 8:00etan hasi eta 
18:30ak bitartean. Gainontzean, 
aparkatu ahal izango da bai-
na zapatu eguerditik astelehen 
goizera oinezkoentzako izango 
da Zubi Nagusia. Orduan, zapa-
tu eguerdian autoa bertan lagaz 
gero, ezingo da astelehen goizera 
arte atera. Udaltzaingoak eskatu 
du zamalanetarako eremua bere 
ordutegian errespeta dadin, ga-
rabia erabiltzea eta isunak eki-
diteko. 

Zuhaitzak eta loreak zaindu
Ipini eta hurrengo goizean 

(martitzenean) pinu txikietako 
bat falta zen, norbaitek lapurtu 

zuelako. Udalak herritarrei eska-
tu die zubian dauden zuhaitz eta 
landareak zain ditzaten.

2007ko ziurtagiri 
banaketa ekitaldia

5 zer berri

Eskola ibiltaria
Uztailaren 3, 4 eta 5erako “Eskola 
ibiltaria” antolatu du Ikasle Aber-
tzaleak taldeak Bergara, Antzuola, 
Urretxu, Azkoitia eta Azpeitian, 
atzo Gaztetxean egindako aurkez-
penean azaldu zutenez. Hiru egune-
tan zehar zortzi eskola dinamiko eta 
parte hartzaile egingo dira, kontzer-
tuak, bakarlariak, jolasak, kafe ter-
tuliak, herri afariak eta beste hainbat 
ekintza.

Lagun Maitea 
Lagun Maitea elkarteak urteurrene-
ko afaria antolatu du, urteroko mo-
duan, datorren ekainaren 28rako, 
zapaturako. Afarira bazkideak joan 
ahal izango dira, baita ohorezko baz-
kideak ere. Joateko asmoa izanez 
gero, ekainaren 25a baino lehen 
eman behar da izena. 

Askatasunaren egitaraua
Ekainaren 27an bideo emanaldia es-
kainiko dute Gaztetxean, 20:15ean. 
Uztailaren 2an 18:30ean elkarreta-
ratzea egingo da Plaza Barrixan eta 
19:00etan mozioa aurkeztuko dute, 
Amnistiaren Aldeko Mugimenduari 
egiten diharduten epaiketa salatze-
ko. Uztailaren 12an 24 orduko fut-
bito txapelketa jokatuko da. 

Zubiak 2007ko 
urtarrilean zuen 
eta gaur egun duen 
itxura
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Euskara pizteko interruptorea
Frontoiko fokoei argia emateaz gainera, euskarari indarra emateko 

ere balio du ohar honek. Euskara hutsean idatzitako testuek indar 
berezia ematen diote euskarari, baliozko bihurtzen duelako.

Euskararen arrastorik ere ez
Atariko oharra jarri duen auzokideak bere aldetik erabaki du oha-

rrean euskararik ez erabiltzea. Ziur auzokide askok gustora asko 
emango lioketela kuota on bat euskarari. Noizko oharra euskaraz?

Zer egin?
Udan euskaraz ikasteko aukera

Animatu ditzagun 

euskaraz ikasten 

diharduten lagu-

nak udako barne-

tegietara

AEK-k dagoeneko zabalik du ma-
trikula epea udan euskara ikasi 
nahi duen ororentzat. Ikastaroak 
uztailean, abuztuan edota irai-
lean izango dira herri euskaldu-
netan kokatutako barnetegietan. 
Barnetegira doan ikasleak 90 
eskola ordu izango ditu barnete-
gian bertan, baina hortik kanpo 
ere, euskaraz bizi ahal izatea 
bermatzen du barnetegiak herri 
euskaldunetan kokatuta egoteak. 
Aurten barnetegi hauek Arantzan 
eta Foruan antolatuko dira uztai-
laren 7tik 20ra, uztailaren 21etik 
abuztuaren 3ra, abuztuaren 4tik 
17ra, abuztuaren 18tik 31ra, eta 
irailaren 1etik 14ra bitartean. 
Informazio gehiago www.aek.
org helbidean edo 943 327 172 
telefonoan. Ez duda!

bAi euskArAri!
23 elkarte  
euskararen bidean

Euskara planean parte har-
tzen duten herriko 23 elkar-
tek Bai Euskarari ziurtagiriak 
jaso zituzten ekainaren 14an. 
Aldeko jarrera erakustetik, 
euskara ikastera eta erabil- 
tzera pasatzeko deia egin zuten 
partehartzaileek. Abenduaren 
3rako (Euskararen Nazioarte-
ko Eguna) ekitaldi zabal bat 
antolatzekotan dabiltza.
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Lapurtarrek barrez eta txaloka ipini zituzten bertaratutakoak.

200 bazkaltiar izan ziren ermitaren inguruan.

Trikitilariek alaitu zuten Ezozirako kalejira.

150 dantzaritik gora aritu ziren Haurren Egunean.

Ume, nagusi eta denek dantzatu zuten erromerian.

Larrain Dantza 80 lagunek dantzatu zuten.

Arrantzaleen jolasekin plaza bete egin zen.

Soraluzeko dantzari gaztetxoak.
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Gasolindegiak autoz gainezka
Garraiolariez gain, beste sektore batzuk eragina 

igarri dute, gasolindegiek esate baterako. “Greba 
hasi aurreko astebukaeran auto ilarak izan ziren 

eta astelehen goizerako erregai guztia agortu zit-
zaigun”, dio Osintxuko gasolindegiko Maribel 
Moreno langileak . Elgoibar eta Arrasaten ere 
agortu zela, eta Eibartik, Elgoibartik eta Ber-
garatik ere autoak etorri zirela azaldu du Ma-

ribelek. “Astearte eguerdirako normaltasunera 
iritsi ginen, nahiz eta kamioi bat eskoltarekin 

etorri behar izan zen”, gaineratu du. Garraiolari 
bat bera ere ez zela azaldu esan du gasolindegiko 
langileak.

Oinarrizko elikagaiak, agortuta
Erakundeetatik kontrakoa aholkatu 

arren, jendeak ohikoak baino erosketa 
handiagoak egin zituen. Herriko den-
detan arazoak izan ziren baina pun-
tualak. “Astelehenian jendia etorri eta 
etorri egin zan. Kaja bixetan goiz eta 
arratsalde ibili ginan. Esnia, iogurra eta 
frutia gastatu egin ziran, baina aurreko as-
tian hartuta genkan gehixago eta ez genduan 
arazorik eduki.” Informatu du Begoñak, Placen-

cia Kooperatibako arduradunak. “Egun bateko 
kontua izan zan bakarrik. Hurrengo egunetan, 
normal-normal”, gaineratu du. Kamioilari bire-
kin lan egiten dute eta bietatik bakarra etorri 
zen. “Arazorik ez zebala eduki esan zoskun Bil-

bokuak, baina Gasteizkua ez zan urten”, azaldu 
du Begoñak. 

Joan zen astean bost eguneko greba egin zuten garraiolariek, gasoilaren prezioaren 
igoeragatik. Gasolindegietan zein  dendetan kontsumoaren igoera nabarmena izan zen, 
zenbait produktu agortzeraino. Gure gizarteak petrolioa denetarako behar du, baita 
elikatzeko ere. 

Astelehen 
goizean 

erregai guztia 
agortu zen 
Osintxun

Urre 
beltzaren 

prezioarekin 
batera  

igoko da 
elikagaiena

Farmazian 
orain ari 

dira grebaren 
eragina 
igartzen

Sendagaiekin arazorik ez
Lehentasunezko produktu guztietan ez da berdin 

nabaritu grebaren eragina. Elikagaiak dagoeneko 
faltan dauden bezalaxe, farmazietan, esaterako, 
apenas nabaritu dute kamiolariak greban zeu-
denik.  “Gauza inportantietan bai, baina bestela 
normal ibili ginan”, dio Ane Orbeak, farmaziako 
langileak. Orain ari dira, ostera, zerbait nabarit-
zen, kanpoko herrialdeetatik ekartzen dituztelako 
zenbait sendagai eta izan zen grebaren ondorioz, 
atzeratzen ari  direlako. 

Zergatik garestitu da?
Erregaien garestitzea azaltzeko orduan, arra-

zoi asko aipatzen dira: produkzioa igotzea-
ren aurka herrialde batzuek duten jarre-

ra, Txina eta garapenaren bidea hartu 
berri duten beste herrialde batzuen 
kontsumo mailaren igoera, espekula-
zioa, izenean bio aurrizkia daramaten 
erregai mota berriak... 

Elikagaien prezioa  
gasoilarenarekin batera

Garraiolariek beraien tarifak gasoilaren 
prezioaren araberakoak izatea eskatzen dute. 
Prezioak gora egin ahala, kamioi bidez garraiatzen 
den zamaren balioa ere igoko dela iragartzen da. 
Garraio arloko enpresaburuen ustez, gasolioaren 
igoerak %25ean garestituko du hainbat produktu-
ren salneurria, elikagaiak tarteko.

8 erreportaia

Grebaren eragina  
sentitu da herrian

Greba hasi 
orduko agortu zen 
gasolina Osintxuko 

gasolindegian.

Garraiolarien eskaerak 
Grebara jo zuten garraiolarien es-

kaeren artean daude: gizarte segu-
rantzan kotizazioa %70ean murriz-
tea; ICO kredituen sarbidea egungoe-
tan baino baldintza hobean izatea; 
BEZaren ordainketa azkarrago egi-
tea; azpiegiturak eta atseden guneak 
egokitzea eta fakturan karburantea-
ren moldaketak aplikatzea, hau da, 
gasoilak gora eginez gero fakturan 
hori aurreikustea, baita behera egin-
go balu ere. Eta faktura hauek 30 egu-
nen buruan kobratzera behartzea, 
lege dekretuz. 
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9 elkarrizketa

Greba 
danok 

batera eta 
luze egin 
bihar da

Konpetentzia 
haundixa dago 

gure artian

Jagoba Zabala
Garraiolaria

10 urtean dihardu Jagoba Zabalak garraiola-
ri lanetan, kamioiarekin. Soraluzeko Men-

diola Industrialdean pabilloia duen Eibarko garraio 
enpresa bateko langilea da. Sei kamioi eta trailer 
bat dira Soraluzen.

Greba egin zenduan?
Ez, baina ezin izan genduan urten. Gure nagusixak 

egin zeban, derrigortuta,  baina guk betiko moduan 
kobratuko dogu.

Irtenbide egokixa pentzatzen jatzu greba?
Bai, baina ganoraz egin ezkero. Hilabete gutxie-

nez iraun biharko leuke eta danok batera egin. Hola 
igarriko zan benetan ze arazo daguan eta preziuak 
danondako bajatuko lirakez. Oinguan batzuek nahi 
zeben eta beste batzuek ez, eta hola ez da ezer lort-
zen. Bakoitza bere poltsikuari begira egon da.

Zer lortu da grebaren ostian?
Ez dot uste ezer lortu danik; enpresa txikixendako 

eta autonomuendako ezebez.

Ze egoeratan dago garraiolarixen sektoria?
Gero eta txarrago. Kanpotarrak sartu dira, portu-

gesak eta turkuak eta; gutxi kobratu eta ordu asko 
sartzen dittue. Turko batek esan zostan berak sei 
hilabetian irabazten dabenakin bi urterako daukala 
han, baina hemen bizitzeko ez da nahikua eta geuri 
be prezio horrek eskaintzen doskuez. Autonomuak 
egoerarik txarrenian dare, enpresak tarifak jeisten 
dittue eta.

Ze etorkizun dauka zuen sektoriak?
Gauza onik ez, enpresegaittik batez be. 

Nik Fagorrendako lan egitten dot eta 
geruago eta gutxiago garraiatzen dot. 
Lehen bi buelta egunian topetara kar-
gatuta, eta oin bakarra eta justuan. 

Jose Luis Osoro 
Garraiolaria

Lurra eta harriak obretara eramaten lan egiten 
du Jose Luisek. 10 urte daramatza kamioilari 

lanetan eta autonomo moduan jarduten du. Greba 
egin zuen baina ez dago oso itxaropentsu.

Greba egin zenduan?
Bai, borondatez egin neban.

Irtenbide egokixa pentzatzen jatzu greba?
Ez, ez dabelako ezer konpontzen. Danok bate-

ra egin ezkero, lortuko litzake zeoze baina bestela 
ezinezkua da.

Zer lortu da grebaren ostian?
Ezer garbirik ez dabe esaten. Autonomueri 58 ur-

tekin jubilatzeko laguntasuna emongo dotsela esaten 
dabe, baina ni adin horretara heldu orduko, gauza 
asko aldatuko dira. Tarifetan gasoilan preziua sar-
tzian inguruan, apenas lortu da ezer.

Ze egoeratan dago garraiolarixen sektoria?
Gasoilan igoera hain haundixakin estu gare. Lan 

batzuetan, kontsumo asko daukenetan,  egun erdi lan 
egin bihar izaten da gasoila ordaintzeko bakarrik. 
Hola ezin da. Beste batzuetan kontsumo gutxiago 
dago eta hobeto ibiltzen gara.

Tarifak berdintzerik ez dago?
Danok ados ipintzia zaila ez, ezinezkua da! 

Ze etorkizun dauka zuen sektoriak?
Izaten jarraitzen badau, estu ibili bihar gara, eta 

ez dau emoten behera egingo dabenik. Tarifak 
igotzia zaila da, kontratistak ez dabe or-

daintzerik nahi izaten eta. Gainera kon-
petentzia haundixa dago gure artian, 
batzuk merkiago egitten dabelako lan 
beste batzuek baino. Geuk izorratzen 
dogu batak bestia. 
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UgaraxoAlbistea

ZARAUTZ – AIA TXANGOA

raxo
uga

Gu hiru urteko haurrak gara. Hemen gaituzue 
zuek gu ezagutzeko asmoz eta ea zerbait 

kontatzen dizuegun.

Kurtso bukaera dela eta, aurten lehenengoz 
txangora joan gara. Argazkietan ikusiko duzuen 
bezela, bertan ikus dezakazue zein ondo ibili 
ginen.

Autobusa hartu eta lehenengo Zarautzera joan 
ginen, hemen ziburu, txirristan..... ibili eta baita 
ere hondartza ikusteko aukera izan genuen.

Ondoren Aiara,  etxetik eramandako ogibitartekoa 
jatera eta andereñoak emandako izozki goxoa.

Benetan egun zoragarria hau, lagun guztiak 
elkarrekin horrenbeste gauza konpartitzen.

Zain egongo gara ea datorren urtekoa ere laister 
datorren eta aurten bezain ondo pasatzen dugun.

Orain hemen doakizue guk ikasi dugun olerki polit 
hau, zuek ere, ikas dezazuen.

Lore bila irten da

Eider eskolatik

Larrosak emateko

Bere amatxori.

ONDO PASA OPORRAK!
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Marta Rivero, 8 urte

Unai Yanguas, 7 urte

Zer egingo duzu oporretan?

Bai. Debara juango 
naiz eta ingeleseko 
udalekuetara be bai. 
Normalian Jakara 
be juaten naiz, eta 
Donostiara. Baina 
gehixen gustatzen jatana 
hoteletara juatia da, 
eta hondartzara eta 
pistinara.

Bai, oporretan hobeto. 
Umiendako pistinia 
daukan kanpin batera 
juaten naiz, eta han 
txirristan ibiltzen naiz. 
Anaia, aita eta amakin 
juango naiz, nota onak 
etaratzen badittut.

Bai, eskolan be ondo 
baina... Benidormera 

juango naiz. Han lagunak 
egingo dittut eta jolastu 

egingo dogu. Juan zan 
udan frantses baten lagun 
egin nintzan eta ez notsan 

ezer ulertzen!

Bai, oporretan hobeto. 
Udalekuetan ibiliko 

naiz uztailian eta 
gero Extremadurara 

juango naiz 
lehengusuekin 

jolastera. Bero 
haundixa egitten  

dau han.

Oporrak heltzeko desiatzen?

txiki

A:  Tronpa daukan animali grisa.
1:  Gela batetik bestera pasatzeko balio duena. 
 Pentagramako lehen nota.
2:  Leak egiten diren lekua. Alfabetoko lehen letra.
3:  Euskal herriko herria. Espainiako herri bat  
 eta herri honetako espatak oso ezagunak dira.
4:  Amaren zenarra. Ibaia jaiotzen den lekua.

gurutzegrAMA
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zer iristen dotsAzu?

Garraiolarien greba zela eta, gasolindegietan auto ilarak eta dendetan zenbait elikagairen 
falta izan zen.

Neurri berezixak hartu zenduzen 
garraiolarixen grebiagaittik?

12 kale inkesta

MireiA gAbilondo
Tabernarixa

edwin AvecillAs
Soldatzailia

MAri Jose Aguedo
Etxekoandria

Miguel sAntAMAriA
Langilia

Ez, baina oinarrizko 
gauza batzuk bai, es-

nia-eta. Topatzia gehixen 
kostatu jatana umiendako 
pañalak izan dira. Ez dot 
uste alarma larregi piztu 
danik be.

Badaezpada eroske-
ta gehixago egin ni-

ttuan, esnia-eta, gosaltzeko 
behintzat eukitzeko. Koi-
natiak Eroskin lan egitten 
dau eta gerria emoten ze-
bala diño, ogixa be gastatu 
zan eta.

Ez, ezer berezirik ez. 
Gasolinia hartu ne-

ban baina urten biharra ne-
kalako. Herrixan haragixa 
eta gainontzekuak erosteko 
arazorik ez zan egon. Goi-
zegi alarmatzen dogu gure 
burua.

Ez, ezer berezirik ez. 
Zarata asko egon da 

baina azkenian ezebez. 
Greba egittekotan luziagua 
egin bihako zeben, behin 
hasi ezkero. Erdi bidian ge-
ratu dira.

k
o

M
ik

ix
A

- Garraio alternatibuak  
bihar ei dia...

- Hau bai gasolinia hau!  
kar kar!

- Ba! Arnasia hartzia da 
hemen karutu dana!
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13 kultura

Musika Eskolaren kurtso 
bukaerako kontzertua
Musika Eskolako ikasleek gaur 
gauean emango dute ikastur-
te honetako azken kontzertua, 
22:00etan Plaza Zaharrean. Be-
rrikuntzetako bat konboak izango 
dira.

Galipoteko jaixak gaur
Gaur, ekainak 20, Galipoteko jaixak 
ospatuko dira. 20:30ean hasita, 
Xuberuako kantuak, tangoak, fa-
doak, gerra denborako kantu zaha-
rrak eta beste hainbat entzun ahal 
izango dira. Besteak beste, Duo 
Plaentxi eta Ventos de Saudadek 
emanaldia eskainiko dute.

Danborradako ensaioak

Hasita daude Santiago-Santa 
Ana jaietarako danborradako en-
saioak. Martitzen eta eguenetan, 
iluntzeko 20:00etatik 21:00etara 
izango dira saioak, frontoian. Dan-
borradako antolaketan dihardute-
nek jakitera eman nahi dute talde 
batzuk osatzeko jendea falta dela: 
soldaduak, gremioak... Oraindik 
izena emateko aukera dago.

Udako solstizioa ospatzeko 
sua eta dantzak izango dira
Astelehenak urteko egunik 

luzeena eta gaurik motze-
na izango ditu. Udako solstizioa 
edo San Juan bezpera izango da 
ekainaren 23a. Pil-pileanek ur-
teroko ospakizuna antolatu du 
Plaza Barrixan, gaueko 23:00ak 
alderako. Ilundutakoan sua piz-
tuko dute, eta jarraian Sorgin 
dantza dantzatu. Ondoren kon-
juroa irakurriko da, izpiritu 
txarrak sutan erre daitezen eska-
tzeko, eta horrekin batera edari 
magikoa banatuko dute, ume eta 
nagusientzat. 

Dantzari asko aurten
Aurtengo Sorgin Dantzarako 

bestetan baino dantzari gehia-
go izango dira. Urrats Dantza 
Taldeko nagusi eta umeek par-
te hartuko dute, baita Larrain 
Dantzako ikastaroan parte hartu 
duten zenbaitek ere. Eskolako 20 
bat ikaslek ere dantzatuko dute.

Sorgin Dantza 
suaren ondoan, iaz.

2008ko Ipuin 
lehiaketako 
irabazleak

Ainara Juaristi, 
Mirari Perez, 
Eva Vergel, 
Iñigo Rodriguez, 
Maialen Oregi, 
Maite Garmendia, 
Martin Azkarate, 
Ander Gomez 
eta Eneko Oregi. 
Hurrengo alean 
kaleratuko dira 
ipuinak.
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14 kirola

EMAITZAK

PilotA 

Titin III - Laskurain 22
Mtz de Irujo - Goñi III 9

Urretxuko Torneoa, finalerdiak
Mendizabal – Jauregi  22
Armendariz – Irureta 16

AGENDA

FutbolA

Zapatua 21, 16:30ean Ezozin
Errealzaleak - Atleticzaleak

Barixakua 20, 22:15etan 
Urrestillan

Mtz de Irujo – Zubieta
Xala – Laskurain

Domeka 22, 10:30ean Urretxun
Mendizabal – Jauregi
Amantegi - Lopez

Ekainaren 6an Luchon-
Baiona ziklomaratoian 

parte hartu zuen Asier de los Rios 
soraluzetarrak eta 14. postua lor-
tu zuen 500 txirrindulariren ar-
tean. Bi urtean behin egiten da 
proba hau. 325 km-ko ibilbidean 
6 portu igo behar izaten dituzte: 
Peyresourde, Aspen, Tourma-
let, Soulour, Aubisque eta ondo-
ren Oskitz (Tourreko lehenengo 
mendiko etapa 1910an). 14 ordu 
eta 16 minutu behar izan zituen 
Asierrek lasterketa bukatzeko.

Asier de los Rios 14., 
Baionako ziklo-maratoian 

Zigor Alberdi hamairugarren,  
Hiru Haundiak proban

Sora Futbol Taldeko Batzar Nagusia

Aizkorri, Anboto eta Gorbea ze-
harkatzen dituen 102 km eta 9.000 
metroko desnibeleko ibilbidea 
duen mendi lasterketan hamai-
rugarren lekua lortu zuen Zigor 
Alberdi soraluzetarrak, 14 ordu 

Soraluzeko Futbol Taldeak 
bere bazkide guztiak deitu ditu 
ekainaren 26an egingo den Urte-

eta 13 minutuko denborarekin. 
Iñaki Ruizek 15 ordu 34 minutu 
behar izan zituen 36. heltzeko eta 
Xabier Lijok 15 ordu 56 minutu 
47. iristeko. Guztira 638 parte 
hartzaile izan ziren.

ko Batzar Nagusira joateko. Bile-
ra iluntzeko 19:30ean izango da 
Udaletxeko Saio Aretoan.
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15 zerbitzuak

Paula Rascon Sousa
Uztailan 4an 4 urte
Zorionak printzesa!
Muxu handi bat denon 
partez, bereziki asko 
maite zaituen Joelek.

zorion AgurrAk

Edurne Prol Espiga
Ekainan 18xan 11 urte
Zorionak guapa!
Muxu handi bat Unai 
eta amaren partez.

Asier
Zorionak pottolo!
Ekainan 25ian 2 urte
Oso ondo pasau!
Muxu haundi bat etxeko 
danen partetik.

lehiAketA
Ze urtetan antolatu zan  
lehenengo danborradia?

1- 1900
2- 1980
3- 1964

Saria:
Hondartzarako “Euskaraz Bai” toalla eta baloia.

Aurreko Aleko erAntzunA

Irabazlea: Mariaje Oruesagasti

Idi-probak…
Plaza Zaharrian egitten ziran. 1965 inguruan Do-
nostiako Trinitate Plazan erakutsi zeben hemengo 
harrixa. Plazia asfaltatutakuan azpixan geratu zan 
probetarako erabiltzen zan adokinezko zerrendia.

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu pilpilean@euskalnet.net

hildakoak

Loreto SebaL agirre

irAgArkiAk
Begiraleak 
Auzolagunek eskola eta ikastoletarako  
begiraleak behar ditu. 
 • Euskera beharrezkoa da. 
 • Ordutegia: eguardian. 
 • Kontratua: kurtso eskolarra edo ordezkaketak 
 • Bidali CVa rrhh.urc@auzolagun.com 
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ArgAzki zAhArrA

1952 urte inguruan

16 harpasuak
It

ur
ri

a:
 I
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Sasoi hartan pelota kontuak pil-pilian ze-
ren herrixan. Gizonezko asko batzen zan 

pelota partiduak ikustera, apostuak egittera 
eta herriko ordezkarixak animatzera. Gehixe-
nak gizonezkuak izaten ziran, bai jokuan bai 
inguruan. Emakumien presentzia oso txikixa 
zan, argazkixak erakusten daben moduan.

Ezkerretik eskumara: Enrike Arriola, Julio 
Alberdi, Jose Mari Badiola, Amuategi, Ramon 
Barrenetxea (mutikoa), ezezaguna, Elizburu 
eta Felix Abarrategi. Pelotariak: Damian Ca-
cho eta Luis Sanz.


