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Entzutekuak: AIKO taldeak girotuko du Ezoziko erromeria. 
Zer berri: Sexu askapenaren aldeko jardunaldiak herrian. 

Alberto Ramirez  
“Oreka Art galeria  
erreferente bat da”



679 155 980 (Mari Jose)

XLI. Haurren Euskal jaixa
E k a i n a k  5 ,  d o m e k a

10:30ean talde gonbidatuei ongi etorria 
frontoian, hamarretako eta guzti.
11:30ean dantzari eta txistulariekin 
kalejira herrian zehar.
13:00etan Alardea Plaza Zaharrian.
13:30ean dantzariak etxeetara banatuko 
dira bazkaltzeko.
14:00ean txistulari eta arduradunen 
kalejira-poteoa musikarixekin.
17:00etan Alardea Plaza Zaharrian. 
Ondoren buruhaundiak.

IV. Erromeria Eguna Ezozin
E k a i n a k  1 1 ,  z a p a t u a

10:30ean salda eta txorixua Plaza Barrixan. 
11:30ean Jarraixan Ezozira igoeria trikiti-
larixekin kalejiran.
13:00etan Erromeria Ezoziko plazan.
14:00ean bazkarixa.
17:30ean Aiko taldearekin dantzarako 
erromeria.
19:00etan mp5 taldearekin erromeria.



“Txori joan ta txori etorri”
Mª Resurrección Azkuek jasotakoa

Goguan hartzeko

1 ataiko berbak

2011-06-03

Aupa Markel! 
Biharrian jende askorekin harremanetan ego-

ten naiz. Hauen jokaerak denetarikoak izaten dira, 
batzuk oso jator ibiltzen dira eta beste batzuk ez. Sa-
rritan beraien jarrera okerra justifikatze aldera hau 
esaten didate: “Barkatu baina ni halakoa naiz.” A, ze 
ondo, ezta? Eta holakoa zarelako besteok 
jasan behar ditugu zure gaizki esanak eta 
aldarte gaiztoak? Ederki. Batzuen hizte-
gian aldaketa hitza ezabatuta dago, mis-
teriotsuki norbaitek beraien burmuinetik 
kendu du, guztion kalterako.
Zer litzateke gizadiaz historian zehar 
beti jarrera bera izan balu? Aspaldian 
desagertua egongo zen. Bizitza garapen 
bat izanik, haurtzarotik helduarora eta 
hortik zahartzarora helduaz, aldaketak 
bizi ditugu bizi. Gizarteari antzerakoa 
pasatzen zaio eta egun aldaketa sakonak 
datozkigula nabarikoa da. 
Aldaketak alor ezberdinetan nabari dira. Ekono-
mian krisia da nagusi gurean eta jendea mugitzen 
ari da aldaketa nahiekin. Akanpadak eta herrita-
rren arteko bilerak burutzen dira hi-
rietako plazetan. Hasieran komentatu 
dudan aldaketa beharrezkoa dela ikus-
tea nahi ez duten pertsonek bezala, bo-
teredun bankari eta sasipolitiko atze-
rakoien aurrean proposamen politiko 
berriak aurkezten hasia da gizartea. 
Euskal Herrian nabaritu da aldaketa 
azken hauteskundeetan. Espainian al-
diz, aldaketa, eskuin atzerakoira egin 
da. Hori al da gauzak aldatu nahia? Lehen agintea 
izan dutenei boterea bueltatzea, lehengo errezeta 
agortuetara bueltatzeko edo. Espainia aldean nola 
bizi duzu guzti hau, Markel?

Kaixo Aitor, zer moduz? Aldaketek beti beldurra 
ematen dute eta gehienbat momentuko egoe-

ran eroso sentitzen direnei, baina zuk esaten du-
zun moduan, aldaketak komenigarriak izateaz gain 
beharrezkoak ere badira. Zein izango litzateke gure 
egoera pare bat mendetik hona ezer aldatu izan ez 

balitz? Hobe pentsatzen ez hastea.
Baina berriz ere diotsut, aldaketak beti 
hobera egin nahi duenak bultzatzen 
ditu eta gauzak bere horretan manten-
tzea nahiago duena aldaketa oztopatzen 
saiatuko da dudarik gabe.
Hau argi eta garbi ikusi da azken as-
teotan. Madrilgo Sol plazako kanpal-
dia ikono bezala duen maiatzaren 15eko 
mugimendua adibide ezin hobea dugu. 
Bertatik pasatu ondoren ukatu ezin du-
dan zerbait, eztabaidagai dugun mugi-
mendu hau ezkertiar mugimendu bat 
dela da, baina hori bai, edozein ideiari 

lekua egiteko prest dagoen mugimendu bat. Hau da 
hain zuzen gizarteak behar duena, gizarteak be-
rak gidatutako sistema, arrosa eta kaioen paktua 

apurtuko duen gizartea. Herritar xumea 
izanik, eskuin edo ezkerraren boto emai-
le izateak ez dio axola, azken finean bi 
alderdietan hipoteka ordaindu beharra 
dute denek.
Mugimendu berri honek agintariei beldu-
rra piztu die. Gobernuan daudenek poli-
zia kalera atera zuten eta besteek euren 
kontrolpean dauden komunikabideen in-
darra aprobetxatu nahi izan zuten mu-

gimendua desprestigiatzeko. Orain arte zuten ero-
sotasuna galdu duten seinale. Ia azkenean zerbait 
aldatzeko balio duen eta ez den egunkarietako heme-
rotekan beste oroitzapen bat bezala gelditzen.

AldAketA sAsoiA

“Aldaketak beti 
hobera egin 
nahi duenak 

bultzatzen ditu”
Markel Arizaga

“Batzuen 
hiztegian 

aldaketa hitza 
ezabatuta 

dago, guztion 
kalterako”

Aitor Madrid

MARKEL ARIZAGAAITOR MADRID
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Aldizkari honek 
erakunde hauen 
dirulaguntza 
jasotzen du euskara 
bultzatzeko. 

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

2 zeuk esan

2011-06-03

Lehenik eta behin Bildu Soraluzeri  gure zorio-
nak ematea nahi dizkiogu Soraluzen lehen in-

darra izan delako. Bigarrenik,   eskerrak ematea gu-
regan konfidantza ipini duten soraluzetar guztiei. 
Ez dugu alkatetza lortu baina 81 bozka eta zinegotzi 

Hauteskundeen 
balorazioa

bat gehiago lortu ditugu. Pentsatzen dugu azken lau 
urte hauetan oposizioan egindako lanaren emaitza 
izan dela. Azkenik, jakinarazi nahi dugu herri ho-
nen eta herritarren alde lanean jarraituko dugula. 
Besterik gabe mila esker guztioi.

Soraluzeko EAJ/PNV

Pil-pileanek beti bermatuko du gutxie-•	
nez hiru gutunentzako lekua, aniztasuna 
lortzeko eta gutuna argitaratu nahi duten 
guztiei aukera eskaintzeko. Ondorioz, hiru 
gutun daudenean, 1.100 karaktereko luzera 
izango du gehienez gutun bakoitzak. Bi gu-
tun jaso ditugunean edo bakarra, gehienez 
1.900 karaktereko luzera izateko aukera 
izango du gutun bakoitzak. Karaktere ko-
purua ez bada irizpideotan azaldutakoa, Pil
-pilean aldizkariko erredakzioak mozteko 
eskatuko dizu.

Hiru gutun daudenean, norbaitek 1.900 ka-•	
raktereko gutuna bere horretan mantendu 
nahi badu, hurrengo alean argitaratzeko 
aukera izango du, baldin eta beste bi gu-
tun iristen ez badira. Kasu horretan, 1.100 
karakterekoa sartzeko aukera bakarrik 
izango du.

 Zein gutun sartu eta zein kanpoan geratu •	
erabakitzeko gutuna jaso den data kontuan 
izango da. Bestetik, aurreko alean gutunik 
sartu ez zuen norbanakoak edo taldeak 
lehentasuna izango du aurreko alean gu-
tuna sartu zuenaren aurrean.

Gutun guztiek izenpetuta egon beharko •	
dute, pertsona bakarraren edo gehiagoren 
izenean edo talde identifikatu baten ize-
nean. Ez da onartuko adibidez, “herriko 
jubilatu batzuk” edo “auzokide batzuk” 
edo horrelakorik.

Gutun guztiek formatu bera izango dute: •	
izenburua beltzez, testua eta egile(ar)en 
izena(k). Ez da letra NAGUSIRIK edo bel-
tzezkorik azalduko testuan.

Epea: aldizkaria argitaratzen den asteko •	
martitzen eguardia baino lehenago jasota-
ko gutunak bakarrik argitaratuko ditugu.

Pil-pilean aldizkariko gutunetako irizpideak



Hauteskunde osteko emai-
tzen balorazioa egiteko es-

katu didate Pil-Pileaneko lagu-
nek. Analisi politikoak egiten ez 
naiz batere iaioa, ez dut gustu-
ko. Baina, oraingoan, aspaldian 
sentitzen ez nuen baikortasuna 
daukat barrenean, bakebidean 
aurrerapausoak ematea posible 
dela iruditzen zaidalako. Alder-
di politikoak hasi dira dagoene-
ko itun politikoen “korteju-dan-
tzan”. Eta zentzuz eta erantzu-
kizunez jokatzeko deia luzatzen 
diet. Izan ere, badira aukera 
politiko jakin bat erakundeeta-
tik baztertu nahi dutenak eta ez 
zait bidezkoa iruditzen, emai-
tzak zeintzuk izan diren kontuan 
hartuta. Hara! bada garaia beti-
ko aliantza antzuak alde batera 
utzi, eta abertzaleon artean elkar 
ulertzen hasteko, bakebidean au-
rrera eramango gaituen proiek-
tu amankomun baten oinarriak 
jartzeko. Baina ezin dugu ahaz-
tu herrialde hau anitza dela, eta 
abertzaleontzat aldarrikatzen 
dugun errespetu bera ere besteei 
zor diegula; abertzale sentitzen 
ez direnekin ere elkarkidetza 
lortu beharra dago. Iraganarekin 
apurtzea ez da erraza, hor dau-
de oraindik ere sufrimenduak 
askori utzitako orbainak. Baina 
badira pauso bat aurrera emate-
ko adorea erakutsi dutenak ere. 
Eta horri heldu behar diogu, ezin 
dugu aukera hau galdu. 

  

bittartetik

Elene Alberdi

Aurrera egiteko garaia!  

(entzutekuAk)))) )
Aiko taldea Erromeria Egunean, tradizioa berritzen 

2011-06-03

3 fiua

Ekainaren 11ko Erromeria 
Egunean tradizionalak diren 
soka-dantza, jota eta porrua, 
baltza, pasodoblea, polka, txo-
tisa... zela dantzatu ikasi eta 
praktikatzeko aukera emango 
du Aiko taldeak Ezozin. Ikasiz 
gozatu dantzatuz gozatzeko, ho-
rixe helburu. 

Zer eskainiko dau AIKOk Ezo-
zin?

Herritarrei modu errezean dan-
tzatzen erakutsiko diegu, norma-
lean entzuten dituzten doinuei 
heltzeko gero. Formatu txikian 
gerturatuko gara Ezozira, txistu 
batekin erromeria bat egin daite-
keela aldarrikatu nahi dugulako. 
Gure erromerietan dantzatu dai-
tezkeen erritmo eta doinu ezber-
dinak landuko ditugu. 

Erromerixak eta 
jendian dantzarako 
gogua berresku-
ratzen ari dira?

Gero eta jende 
gehiago anima-
tzen ari da dan-
tzak ikasten eta 
ikasitakoa prakti-
kan jarri nahi dute 
gero. Gaur egun dantza 
ez da ikuskizun soil baten 
moduan ulertzen, harremane-
tarako baliabidea ere bada.   

Zein dantza eta plaza dira 
arrakastatsuenak?

Jauziak (mutxikoak) modan 
daude, ikasteko errezak direlako 
baina baita talde baten partaide 
sentitzeko aukera ematen dute-
lako. Plaza bakoitzak bere unea 
eta gorabeherak izaten ditu. 
Lehenago dantzarako emozioa 

eta ilusioa landu 
badira, plaza ona 
izango da seguru. 
Zarautz, Orere-
ta, Gasteiz, Bil-
bo... dantzarako 
prest egoten dira 
ia beti! 

Herrixetako 
dantza taldiak 
badauke etorki-
zunik? 

Orain arte dan-
tzak ikasteko 
eta praktikatze-
ko gune natura-
la herriko plaza 
izan da. Lehena-
go nagusiak imitatuz ikasten 
zen, plazan, kioskoaren bueltan, 
edo etxeko sukaldean. Orain 

dantza taldeetan edo 
dantza eskoletan 

egiten da trans-
misioa. Dan-
tzarako au-
kera eta gune 
berriak sortu 
behar dira, 
ikasteko bide 

atseginak za-
baldu, bide argi 

eta errazak, gaur 
egungo bizimoduari 

egokitutakoak.  

Animatu irakurliak Ezoziko 
erromerixara!

Gurekin dantzaren leihoa za-
baltzeko eta dantzatzeko sistema 
berriak ikasteko aukera ederra 
izango dute Ezozira gerturatzen 
direnek. Giroa seguru euskaldu-
na, alaia eta konplizitate handi-
koa izango dela; benetako jaia 
biziko dugu denok! 

“Dantza 

harremanetarako 

baliabidea da”

Musikariak eta 
gidaria ekarriko 

ditu Aikok 
dantzarako.



4 zer berri

Futbol zelaiko taberna  
alokatzen da  
Soraluze Futbol Taldeko zuzendaritzak 
zelaiko taberna alokagai ipiniko duela 
jakinarazi du, bere kargu ezin dela egin 
eta. Taberna alokatzeko interesa duenak 
telefono honetara deitzeko eskatu dute: 
687943879.  

UEUk udako ikastaroak  
aurkeztu ditu    
Udako Euskal Unibertsitateak 39. Uda-
ko Ikastaroak aurkeztu ditu. Artea eta 
musika, giza zientziak, ingenieria eta 
teknologia, osasun zientziak, zientzia 
aplikatuak, gizarte zientziak eta uni-
bertsitate gaiei lotutako ikastaroak 
landuko dituzte aurten ere. Eibarko 
Markeskua Jauregian ekainaren 27tik 
uztailaren 1era eta uztailaren 11tik 
15ra emango dira kurtsoak eta Sora-
luzeko Udalak matrikularen erdia or-
daintzen die herrian erroldatutakoei. 
Informazio gehiago www.ueu.org eta 
ikastaro denak: 

KZguneko ekaineko ordutegia    
Baltegieta kalean dagoen KZguneak 
ekainean goizez zabalduko ditu bere 
ateak, 9:00etatik 13:00ra. IT txartela 
eskuratzeko azterketak egingo dituzte, 
egutegi honetan:
Ekainak 6 astelehena, 11:00etan.
Ekainak 16 eguena, 11:00etan.
Ekainak 22 eguaztena, 9:00etan.
Ekainak 28 martitzena, 9:00etan. 

Lau lapurreta 
gehiago herrian   

Aurreko asteko bari-
xaku goizean ezusteko 

ederra hartu zuten 
Baltegietako autobus 

geltoki inguruan autoa 
aparkatuta zutenek. 

Eguen gabean kristalak 
apurtuta lau autotan 

musika aparailuak 
lapurtu zituzten. 

Udaltzainek salaketa 
jartzeko gomendioa egin 
dute, lapurren kontrako 

ikerketa abiarazteko.. 

Sexu askapenaren inguruko  
gogoetarako jardunaldiak   

Ekainaren 28an Gay, Lesbiana 
eta Trans askapenerako egu-

na izango dela eta “Behin behine-
ko Komite Arroxa” deituriko tal-
dea sortu da herrian. Komite honek 
sexu askapenaren aldeko hilabete 
osoko jardunaldiak antolatu ditu, 
“borroka egun horretara baka-
rrik mugatzen ez delako”. Jendarte 
eredu “heteropatriarkala” aldatze 
aldera, ondorengo aldarrikapenak 
egin nahi ditu aipatutako platafor-
mak: “ Ez ditugu legeak bakarrik 

nahi, mundua eta jendarte eredu 
heteropatriarkal hau aldatu nahi 
dugu, txiki-txikitatik era askean 
bizi gaitezen, ez gaitzaten bitan 
banatu, ez gaitzaten ez fisikoki, ez 
sinbolikoki, ez emozionalki zapal-
du, ez ditzaten gure gorputzaren eta 
afektuen muga auto-determina-
tuak hautsi.” Aldarrikapen horrek 
gizarteratzeko, gogoeta bultzatze-
ko ekimen ugari antolatu du plata-
formak, ekainaren 2an hasi eta 28ra 
arte luzatuko dena.

2011-06-03

EGITARAUA 
Gaur barixakua, 22:00etan Zinean: “XXY”, zinea eta tertulia.

Ekainak 10 barixakua, 22:00etan Zinean: “Los chicos estan bien”, zinea eta tertulia.
Ekainak 14 martitzena, 19:30ean Gaztetxean: “Trasnamerica”, zinea eta tertulia. 
Ekainak 16 eguena, 20:00etan kiroldegiko ganbaran: “Por el culo”, liburu aurkezpena.
Ekainak 22 eguaztena, 19:30ean Gaztetxean: “Sexu askapen mugimendua gaur”  
mahai ingurua.
Ekainak 26 domeka, 20:00etan Arranuan: “Wild tigers I have Known” zinea eta tertulia.

Ekainak 28 martitzena, 20:00etan Plaza Barrixan: “Gay, Lesbiana, eta Trans askapen 
eguna” elkarretaratzea. 



5 zer berri

Ekainaren 11n izango da alkatearen kargu hartzea
Bildu Soraluze: “Herriak berba 
egin du” 

Bildu Soraluzek hauteskundee-
tan jasotako emaitzen balorazio 
“oso positiboa” egin du. Herrian 
880 botu jaso dituzte (%40,94) eta 
lehenengo indarra izatea lortu du. 
Koalizioko kideek nabarmendu 
dute azken legealdian ezker aber-
tzaleak eta EAk egindako lanaren 
balioa aitortu eta babestu dute-
la soraluzetarrek. Herritarren 
gehiengo baten babesa jaso dutela 
nabarmendu dute: “Herriak berba 
egin du eta soraluzetarren gehien-
go zabal batek Bilduri eman dio 
bere botua eta konfidantza”.  

EAJ: “Pozik gaude Soraluzen 
gora egin dugulako” 

EAJ alderdia ere pozik agertu 
da botu kopurua igo duen alder-
di bakarra izan delako, (80 botu 

Maiatzaren 22ko udal eta foru 
hauteskundeetan Bildu 

izan zen Soraluzeko koalizio boz-
katuena eta 5 zinegotzi izango ditu 
hurrengo legealdian. EAJk ordez-
kari bat gehiago izango du udalean 
eta PSE-EEk bi zinegotziak man-
tenduko ditu. Ondorioz, PPk zuena 
galdu du.

Jakiteke dagoena da udala zela 
osatuko den eta alderdien arte-
ko itunik egingo ote den. Bildu-
ko ordezkariek hasi dituzte lehen 
elkarrizketak beste alderdiekin 
baina bileretan hitz egindakoaz 
ez dute ezer aurreratu. Segurue-
nik Soraluzeko alkate nor izan-
go den ekainaren 11n jakingo da, 
alkatearen kargu hartzea egingo 
den unean, eguerdiko 12.00etan, 
saio aretoan.

gehiago eta zinegotzi bat irabazi 
dute) nahiz eta helburu nagusia 
alkatetza lortzea izan den: “Gure 
helburua alkatetza zen, ez da po-
sible izan, baina Bilduk Gipuzkoa 
mailan izan duen gorakada ikusi-
ta gu pozik gaude Soraluzen gora 
egin dugulako eta finean, Bilduk 
ez duelako hain efektu haundia 
eduki herrian”.

PSE: “Ez genuen aldaketa haun-
dirik espero” 

Alderdi sozialistatik adierazi 
dute “nahiko argi” zutela Bildu-
ren garaipena eta ez zutela alda-
keta handirik espero: “Argi ge-
nuen Bilduk aldaketaren, egoera 
berri baten eta bakearen aldeko 
apostua izanik botu asko jasoko 
zituela”. Aldiz, euren alderdiak 
autonomia erkidegoan jasotako 
kolpeaz harritu dira.

2011-06-03

EGITARAUA 

Bildu 880 (%40,94) 5

EAJ/PNV 647 (%30,10) 4
PSE-EE 366 (%17,03) 2

PP 147 (%6,84) 0
EB 34 (%1,58) 0

2011
598 3
347 2
445 2
567 2
172 1

ANV 
EA

EAJ/PNV 
PSE-EE 

PP 
EB-ARALAR 94 0

2007

Zentsoa: 3186 pertsona
Bozka eman zutenak: 2149 pertsona

Partehartzea: % 67,4.

Bildu

EAJ/PNV
PSE-EE

PP

EB-ARALAR

Baliogabeak

Hiart Arluziaga
Bildu

Soledad del Bosque
PSE-EE

Lorea de Castro
Bildu

Roke Akizu
Bildu

Patricia Borinaga 
PSE-EE

Mikel Argarate
Bildu

Mikel Santiago
Bildu

Iker Aldazabal
EAJ/PNV

Ramon Gallastegui
EAJ/PNV

Nagore Zabala
EAJ/PNV

Jº Rafael Varela
EAJ/PNV



ALBERTO RAMIREZ

“Urte bukaerara arte 
zabalik mantentzen 

saiatuko naiz”

Oreka Art galeriako kudeatzailea

6 erreportaia

Aurretik egindako elkarrizketan esan zenuen 
artearekiko pasioak bultzatu zintuela aretoa 
zabaltzera. 
Artista guztien ametsa da beste artista batzuekin 

lan egitea. Ametsa egia bihurtu zen espazio hori 
alokatu eta nire lan propioen biltegi iza-

teko egokitu nuenean. Garajea 
artelanekin kolapsatu-

ta nuen, laborategia 
ere bai... Oraindik 
jarraitzen dut 
artearekin ha-
rremanetan eta. 
Pinturak, eskul-
turak edo bron-
tzea lantzen. Nire 
ofizioak ere lagundu dit 

horretan.

Izen haundiko artistek bete 
izan dute aretoa. Nondik nora 

inguratzen dituzu? 
Geratzen ez den gurpil haun-

di baten modukoa da hau, lotu 
eta lotu dabilena. Artista ba-

tek beste bat gomendatzen 
dizu eta azkenean jende 

mordoak deitzen dizu 
euren estudioetara 

joateko gonbitea lu-
zatuz baita hona 
etortzeko gogoa 

dutela adiera-

2009ko otsailean zabaldu zuen Alberto Ramirezek Oreka Art galeria. Hasiera batean bere lanen 
biltegia zena, Euskal Herriko zein kanpoko artista garaikideen topaleku bilakatu da. Bi urte pasatxo 
darama zabalik eta 20 erakusketatik gora izan ditu, baina lokalarentzako dirulaguntza kenduko 
diotela eta kezkatuta dago. Hala ere, erakusketa berriek lanerako gogoa pizten diote. 

ziz. Pentsa zelako laudorioa neretzako! Oreka Art-en 
apostua ofizio askoko jendea da, 20, 30, 40 urteko lan 
ibilibidea duena.

Zenbat bisita izaten dituzu?
Batez beste 300-400 pertsona etortzen dira era-

kusketako. Zin egin dezaket, Bilbon, Madri-
len edo Donostian bertan dauden galeria 

askok ez dutela galeria honek duen be-
zain besteko asistentzia.  Eta kriston 
mobida da kolekzio oso bat auskalo 
nundik ekartzea. Askok 10 eguneta-
rako ez dute nahi izaten, horregatik 
boluntarioak bilatu nituen erakuske-

tak astebetez luzatu ahal izateko, hau 
da, hiru asteburu jarraian zabalik egote-

ko. Horrela, 17 egun irauten du erakusketa 
batek, horietatik 10 patrozinatuta eta gainontzeko 
7etan boluntarioek zaintzen dute aretoa eta asko 
eskertzen diet.  

Irekita mantentzea zaila dela diozu, eskaintza 
haundia herri txikiegian? Ala horrek ez du zer 
ikusirik?
Galeriak prestigio haundia du hemendik kanpora. 
Agian, falta dena da jendea motibatzea. Motibatu, 
lotsa kendu eta arteaz eta ezagutzaz disfrutatzeko. 
Hori plazera da jende guztiarentzat.

Uste duzu galeria dagoenetik artearekiko beste 
ikusmolde bat eragin duzula herrian? 
Herrian jende pilo bat dago Orekako erakusketetan 
ohikoa dena. Hilean behin arte erakusketa bat ego-

  
“Hurrengo 

erakusketak 
erreakzio haun-
dia sortuko du 

herrian”  
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“Batez beste 
300-400 pertsona 

etortzen dira  
erakusketako”

tea eskertzen dute. Erakustareto mordoxka itxi dira 
Euskal Herrian, babesik gabe ez dago galeria bat 
mantentzerik. Nik artista paregabeak ekar 
ditzaket Soraluzera, baina nola aurre egin 
alokairuari, argia, ura, kartel eta eskuo-
rrietan gastatzen dena, luntxak, aretoko 
zaindariak … Odol-hustu bat suposatzen 
ari da galeria zabalik mantentzea.

Ze etorkizun ikusten diozu aretoari?
Urte bukaerara arte aguantatuko dut. Ez da-
kit zelan finantziatuko ditudan urteko azken bost 
erakusketak, nik Soraluce Kooperatibari eman diot 
hitza, Nerea Isasti Diario Vascoko kazetariarekin eta 
bolondresekin batera, gehien lagundu didana izan de-
lako. Euren laguntzarekin aurreikusitako 11 erakus-
ketak aurrera eramatera konprometitzen naiz. Lokal 
hau erreferente bat da dagoeneko, eta utzi ezkero,  ez 
da egongo berreskuratzeko modurik.  

Artista asko gonbidatu izan dituzu, 
baina bat aukeratu behar bazenu, zein 
litzateke?
Ezinezkoa da hori! Gonbidatu badi-
tut, euren lana gustoko dudalako izan 
da. Kontuan izan ditut bisitarien gustu 
anitzak ere. Victor Laskurain etorri zen 
adibidez, bere erakusketaren izena “Ber-
gara, Paris, Soraluze, Nueva York”, erakusketak 
izango zuen ibilbidearen isla zen. Berlinen ere egon 
da, orain Miamin dago... Diego Moyuak Shangaiko 
Expo Unibertsalean aurkeztu zituen sei pieza eka-
rri zituen handik zuzenean... Madrilen eta Japonian 
ere erakutsitako kolekzioak izan ditugu. Artista ba-
koitzak bere onena ekartzen du Oreka Artera. Eta 
Oreka Arten, artelan bat artistaren prezioan erosi 
dezakezu, hau da, oso arrazoizko prezioan. Gale-
risten aretoetan berriz, prezio bikoitzean saltzen 
dituzte galeristek %50a eramaten dutelako. Horre-
gatik dira horren garestiak artelanak.   

 
“Odol-hus-

tu bat supo-
satzen ari da 

galeria zabalik 
mantentzea”

Hurrengo gonbidatua, Juan Ayesta, berezia da...
emango du zer esana...

Hurrengo erakusketak erreakzio haundia 
sortuko du herrian. Galeria izkinan ins-
talazio bat ipiniko du Ayestak, ibaiko 
landaretzatik zubira sare bat jasoko da, 
galeriako izkinara, eta sarean gora arra-
toiak joango dira. Izan ere, ikusi izan ditut 
arratoiak elefanteen modura estoldetatik 

irteten. Eta ez pentsa, nazka haundia ema-
ten didate, baina Bergaran bere instalazio bat 

ikusi nuen. Lurrean zegoen Ikea-ko poltsa batetik 
arratoi talde haundi bat irteten zen. Argazkia ate-
rata benetakoak ziruditen! Hona bere margolanen 
kolekzio berria ere ekarriko du. 

Zer esango zenieke Oreka Art zapaldu ez duten 
soraluzetarrei?

Harritzen uzteko esango nieke. Galeriaren 
helburua herri guztiak arteaz gozatzea da, 
arte garaikideaz eta artista bakoitzaren 
erregistro desberdinez. Jendeak ez du ba-
loratzen ezagutzen ez due-
lako. Gutxieneko inte-

res bat da falta dena, 
ez zara hasiko bere 

obraren mezuan 
sakontzen edo bere 

teknika deszifratzen... 
bakarrik, joan, eta ia 
zer diotsun, zentzume-
nak esnatzen laga. 



zer irizten dotsAzu?
“Maiatzak 15” edo “Benetako demokraziaren aldeko” mugimenduak, hainbat hiriburutan 
batu du jendea protestan. Hasi dira indarkeriarik gabeko ekintzak antolatzen, merkatu 
monetarioaren aurka bankuetatik dirua ateratzeko deialdia egin dute.      

Ze irizten jatzu maiatzan 15eko giza mugimendua?

8 kale inkesta

HAritz AlbisuA
Ikaslea

Mikel CestAu
Agente komertziala

Mª CArMen tenA
Etxekoandrea

MireiA sudupe
Erizain laguntzailea

Bazan sasoia gaztiak mo-
bitzeko. Guk, danagai- 

ttik egitten genduzen gre-
bak eta oingo gaztieri da-
nak berdin zotsela emoten 
zeban. Etorkizuna eurena 
da. Badago esperantzia eta 
eurekin guztiz ados nago. 

Kalera urtetzia ondo 
dago, jendiak gauzak 

aldatzia nahi dabela esan 
nahi dau eta gainera, gaz-
tiak hartu dabe berbia. Oso 
ondo pentsatzen jata “bene-
tako demokrazia” eskatzia.  

Oso ondo irizten jata pro-
testa egittia. Espainia-

ko Gobernuak benetan gau-
zak geizki egitten dihardu. 
Gardentasuna falta jakue eta 
horren aurkako protestia oso 
positibua pentsatzen jata.   

Motibo asko dago. Bost 
milioi langabetu dare, 

ez da nahikua motibo hasa-
rre egoteko? Soluzinua poli-
tikuak bilatu biharko dabe. 
Baina gazterixia mobidu 
izana primeran dago.     

2011-06-03

Eman zure iritzia sarean 

•	 EZAUGARRIAK:		
Mugimenduaren	izaerarekin	bat	datorren	logoa.	

•	 LOGOA:		
Gaur	eguneko	logoa	tuneatu	edo	berria	sortu	liteke.	

•	 AURKEZTEKO	EPEA:	Ekainaren	14a.	

•	 HELBIDEA:		
Pil-pileanera	eraman	edo	galtzagorrixak@gmail.
com-era	bidali.

•	 SARIA:	Galtzagorrien	material	sorta	eta		
gazte	bazkarirako	txartel	2.

Informazio	gehiago:	www.galtzagorriak.org

Logotipo lehiaketa!
Galtzagorrixak

BERGARA

AURREMATRIKULA
Ekainaren 1etik 10era

MATRIKULA
Uztailaren 4tik 8ra

IEFPS MIGUEL ALTUNA GLHBI
Ibargarai 1, 20570 BERGARA

Tel.: 943 76 38 40 / 943 76 24 91
imaltuna@sarenet.es   •   www.imaltuna.com
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Plazatik Gaztetxera txapelketak 
10 urte beteko ditu aurten
Hamar urte igaro dira Marki-

na, Deba, Elgoibar, Soraluze, 
Zumaia eta Mendaroko Gaztetxeek 
elkarlanean herrietako bertsolari 
gazteenei plaza berriak eskaini eta 
Gaztetxeen arteko elkarlana lan-
tzen hasi zirela. X. urteurreneko 
saioei kutsu berezi emate aldera 
antolatzaileek bertso klip lehiake-
ta jarri dute martxan. Ekainaren 
5era arte dago lanak entregatze-
ko epea eta honek plazatikgazte-
txera@gmail.com helbidera bidali 
behar dira edo Mutrikuko Gazte-
txera eraman. Irabazleek janari 
ekologikoz betetako otar eder bat 
eramango dute etxera.  

Aurtengo kanporaketen datak  
Txapelketako lehen kan-

poraketa Markinako Gaz-
tetxean izango da, hila-
ren 10ean. Ekainaren 11n 
Deban, 17an Elgoibarren, 
18an Soraluzen, 24an Zu-
maian eta 25ean Men-
daron. Aurtengo finala 
Mutrikuko Gaztetxean 
jokatuko da uztailaren 
lehenean.  

2011-06-03

27 margolari XVIII. 
Kaleko Margo 

Lehiaketan 

XVIII. Kaleko Margo 
Lehiaketan hemeretzi 

helduk eta 8 umek 
hartu zuten parte. 

Helduetan Julio Gomez 
leioarra izan zen garaile 
eta atzetik geratu ziren 
Piedad Santamaria eta 
Esteban Oroz hurrenez 

hurren. Umeetan Xa-
bier Jauntsaratsek jaso 
zuen lehen saria, Janire 

Makinaik bigarrena 
eta Garazi Aizpuruak 

hirugarrena.

Galtzagorri Jai Batzordeak logotipo 
lehiaketa antolatu du

fendatzailea, plaentxiarron herri 
harrotasuna adierazten duena”. 
Proposamenak ekainaren 14a bai-
no lehen aurkeztu behar dira Pil-
pilean Euskara Elkarteko lokalean 
edo galtzagorrixak@gmail.com 
helbidera bidalita. 

Galtzagorrien Jai Batzordeak 
euren logoa berritzeko logoti-

po lehiaketa bat ipini du martxan: 
“mugimenduaren izaerarekin bat 
datorren logoa behar dugu, eus-
kalduna, parekidea, herritarra, 
belaunaldien arteko harreman 
sortzailea, askea, amalurran de-

Gaur afari begetarianoak 
Gaztetxean    
Hileko azken eta lehen barixakuetan 
egin ohi izan den moduan gaur ilun-
tzean ere afari begetarianoak eskai-
niko dituzte iluntzeko 20:00etatik au-
rrera Gaztetxean. Seitan brotxetak, 
kroketak, plater konbinatuak arroz 
integralarekin eta berdurak tenpuran 
eskainiko dituzte besteak beste. 

Elkarbizitza Eguna giro  
paregabean   
Guraso, ikasle eta irakasle ugarik 
hartu zuten parte aurreko barixa-
kuan eskolan ospatu zen Elkarbizitza 
Egunean. Ikasleek eramandako jakiez 
gozatu zuten bertaratu ziren denek 
eta hainbat kulturetako errituek ere 
tartea izan zuten eskolako patioan. Jo-
lasak, dantzak eta kantuak ez ziren 
falta izan errespetuan oinarritutako 
elkarbizitza lantzeko egunean. 

ONCEkoen antzerkia gaur 
dohainik Zinean    
Oroimena antzerki taldeak J. Malan-
garen “Obras son amores” ikuskizuna 
antzeztuko du 19:00etan Zinean.

Kontrargikoen argazkiak 
ikusgai  
Ekainaren 14an Kontrargi Argazki 
Kolektiboak “Kontrargi 2011” izen-
burua duen argazki erakusketa jarriko 
du martxan. Elkartea osatzen duten 
zazpi argazkilarien irudiekin osatuko 
dute erakusketa, guztira 42 argazki 
izango duena. Ekainaren 30a arte 
egongo dira argazkiak ikusgai, kirol-
degiko erakusketa aretoan.
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Sorako A erregionala 
preferente mailara igo da 

Uztaileko kirol jardueretan izena 
emateko epea zabalik

taro intentsiboa ere antolatu dute, 
goizetan eskainiko dena. Urtean 
zehar kirol jarduerak egiten dituz-
tenek ere uztaileko ikastaroetan 
parte hartzeko berriz eman behar 
dute izena. Informazio gehiago: 943 
752466 telefonoan edo kirola@sora-
luze.net helbidean.  

Kiroldegiak uztailean eskaini-
ko dituen jarduerak aurkeztu 

ditu. Ekainaren 17a bitartean Spin-
ning, dantzak, pilates gap-bosu, 
karate eta igeriketa ikastaroetan 
izena emateko aukera izango da. 
Ekainaren 27tik uztailaren 8ra bi-
tartean umeentzako igeriketa ikas-

Maiatzaren 21ean Bergara-
ren aurka 1-3 galdu zuten 

arren, Preferentera igoera nahi-
ko bermatua zuten Erregiona-
lek. Horrela, “gol average” edo 
bataz bestekoari esker bigarren 
geratu dira sailkapen nagusian. 
Anaitasuna eta Sorak gora egin-
go dute orduan. 

Igoera ospatu zuten udaletxean  
Zale asko hurreratu zen zelaira. 

Eguraldia lagun giro polita izan 
zen Ezozin. Gero herrira jaitsi eta 
igoera ospatzeko ekitaldia egin zu-
ten 21.00etan udaletxeko balkoian, 
jokalari eta ordezkariek. Ekaina-
ren 11n Txurrukan denboraldi bu-
kaerako ohiko afaria egingo dute 
Soraluze Futbol Taldeko jokala-
riek, entrenatzaileek, zuzendaritza 
batzordeko kideek eta udal ordez-
kariek, besteak beste.  

EMAITZAK

pelotA
Titin III – Laskurain 22
Berasaluze VIII – Apraiz 14

Idoate 22
Laskurain 10

FutbolA
Sora (Erreg.) – Bergara “B” 1-3
Zarautz K.E. – Sora (Erreg.) 5-4
 
Futbito txapelketa 2011
Bar Intxitxu – Kaztakoak 2-5
Lokalimotxo – Eusko Label 0-15
Super Torpedo – Real Coholicos 3-0
Hola dok ala – Diego Valor 6-2
Korta Team – Gaztetxea 12-3
Joga Bonito – Fronton Team 3-3

AGENDA

pelotA
Gaur barixakua, 22:15ean Zestoan 
Retegi Bi – Laskurain
Aritz Lasa – Zabaleta

FutbolA
Futbito txapelketa 2011
Ekainak 3, barixakua:
19:00etan Arane – Kaztakoak 
20:00etan Artifices – Diego Valor

Ekainak 4, zapatua:
09:15ean Lokalimotxo – Super Torpedos
10:15ean Korta Team – Joga Bonito
11:15ean Bar Intxitxu – Eusko Label
12:15ean Hola dok ala – Gaztetxea
Real Coholicos eta Fronton Team atsedena

MendiA
Mendi irteera 
Ekainak 12 zapatua, 9:00etan Plaza 
Barrixan. Donosti – Orio

Ant: Soraluzeko mendi taldea

2011-06-03

Astelehenero kirol albisteak 

Iazko finala jokatu zuten taldeak

Gimnasia 
erritmikoak 

kolorez bete zuen 
kiroldegia 

Maiatzaren 22an 
herriko eta kanpoko 

gimnasia erritmikoko 
taldeek erakustaldia 

egin zuten 
kiroldegian. Mallabia, 

Eibar, Markina eta 
Soraluzeko kirolariek 
guztira 29 erakustaldi 

eskaini zituzten, 
bakarka zein taldean, 
sokak, mazak, zintak 

eta pilotak erabiliz. 
Irudian herriko 

partaide batzuk. .   



11 zerbitzuak

zorion AgurrAk

Oharra: Lehiaketako irabazlia aukeratzeko zozketia alia etara eta hurrengo barixaku eguerdixan egitten da

deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu aldizkaria@pilpilean.com

2011-06-03

Irabazlea: Jon Aizpurua

Goretti Goiogana da  
aurreko aleko argazkixan  
agertzen zan soraluzetarra. 

leHiAketA Aurreko Aleko erAntzunA

Zein ageri 
da argazki 
honetan?

Saria: Gogortuz  
fisioterapia zentruan  
saio bat. 

Pau Rascon
Maiatzak 7an 4 urtetxo 
Zorionak maittia eta
laztan haundi bat Onar,
aita eta amatxon partez!

Nagore Caballero  
Maiatzan 30ian 4 urte!
Zorionak eta muxu pila bat
gure txikixari! Ondo pasatu  
zure eguna familixan partez!
 

Zorionak Garazi! 
Ekainan 12xan 8 urte!
Patxo mordo goxo-goxuak,
familixakuen partez! 

Maddi Oregi 
Ekainan 7xan urtebete! 
Zorionak pitufina! Hola segi, 
txintxo eta jatorra izaten!! 
Muxu bat etxekuen partez!

Ane Larreategi
Ekainan 2xan 28 urtetxo.
Gure ezkutuko lankide  
goxoenari. Mila muxu,  
Pil·pileaneko kuadrilia ta beste!

Enaitz Diaz   
Ekainan 4an 26 urte!
Zorionak laztana eta 
Ondo-ondo pasatu zure  
eguna etxekuen partez!

Jon Lopez  
Maiatzan 20xan 6 urte!!
Zorionak eta muxu haundi 
askoetxekuen partetik!

Iñaki Diaz
Ekainan 6xan 57 urte!
Zorionak eta segi beti barrezka!
Etxekuen partez!

jaiotakoak
EnEko GonzalEz armEnGol

hildakoak
mirEn Gabilondo aGirrEbEña



ArgAzki zAHArrA

SoldaduSkako deSpedidia eibarren

12 harpasuak

Dotore jantzittako hamar laguneko kuadrilla honi soldaduskara juateko sasoia heldu jakonian etaratako 
erretratua da hau. Goizian goiz Eibarrera juan eta edarto bazkaldu ostian parrandia egitten eben ber-

tan, despedida moduan, soldadu trajia jantzi eta soldaduskia bakoitzak bere aldetik egin aurretik. Eibarko 
San Andres Eliza parian jasotako argazki hau 1960. urte inguruan etarata dago. Gaur egun 70 urte dittue 
bertan agertzen diranak. 

Argazkixan: Ramon Gabilondo, Jesus Salazar U, Rufino Burunza, Luis Zubiaurre, Jose Kortazar, Fernando 
Txurruka, Jose Ignacio Alberdi U, Juan Mari Altube, Javier Goenaga U eta Jose Maria Inda.

Iturria: Luis Zubiaurre

Berba goxuak geuk entzuteko
Ixiltasuna benetan sentitzeko

Begirada bat zurekin gozatzeko...
Zure esku leunak zer garan akordatzeko

 Zuretzako laztan bat... irribarria hartzeko!

“Ta beittu, beittu zelako oskarbi politta dagon!”

…Maittasunez izan zaralako, gara gu…

 Etxekuak

Miren Gabilondo aGirrebeña





Alberto Ramirez  
“Oreka Art galeria  
erreferente bat da”




