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Entzutekuak: Auzolana, herria berrantolatzeko talde lana.
Zer berri: 2012ko ordenantza fiskalak onartu egin ditu Udalak.  

Ura, ura,  
ura, ura, ura...





Norberak egin ahal duena, ez utzi inork egitekotan.
Gotzon Garate. Euskal atsotitzak.

Goguan hartzeko
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Gabon Unai.
Heldu barri naiz etxera. Ataixan sartzia bera 

gozamen txiki bat izan da; postontzixari begiratu 
(hutsik) eta ttipi-ttapa eskilaretan gora. Ataiko ate-
tik atzera giro takarra nagusi: iluntasuna, ibaixak 
hazitta, errepidiak moztuta eta jendia, 
kaosan zurrunbilotik urten ezinda. 
Gustuko dittut halako egunak. Kalenda-
rixuan gorriz margotu bare egon arren, 
eguneroko martxia K.O., oinguan parian 
egokittu arren (“ta gaizterdi!”, esango 
dabe askok). Leziño bat jaso doten iru-
dipena daukat. Agur dana kontrolpian 
eduki neikela pentsatzen doten momen-
tueri. Zerbaittek ihes egitten daben mo-
mentuan, zas! Orduantxe etortzen naiz 
nere onera. Kolore bateko edo besteko 
alertez alarmatu nahi gaittuen egunetan sentitzen 
dot lasaittasun apur bat.
Patxadiak luze iraungo ez dabelakuan 
nago baina. Aspaldi amodio gutunik 
gorde ez daben postontzixa argazki 
makilatuz eta makilatutako promesez 
lehertuko da laster, gaixua. Munduko 
nagusi dirala uste dabenek bisittia egin-
go doskue etxera, eta edozein lekutatik 
sartuko dira gainera, lotsagabiak! Inori 
ematekotan, horretxeri eman bihar gon-
tseke leziño bat. Koloriak nahiko izan 
leizke txanponek agintzen daben eredu 
gris honetan kaosa nagusitzeko. Gazte-
txeko pareten zurixa kasu; seguru la-
nian diharduen danek mila kolorez bizi 
dabela auzolana eta marguak ez dirala 
ondiok gastatu.
Ez neuke alarmarik sortu nahi baina, datozen as-
tietan buzoiak prezintatu, irrati-telebistak itzali 
eta ahal dala etxian ez egotia gomendatuko neuke. 
Elekziñuak datoz. 

Aupa Eneko!
Eskerrik asko gomedixuengaittik, kontutan 

hartuko dittut. Bada garaixa mundu gris hau kolo-
retako alarmez bakarrik bete nahi dabenen aurrian 
neurrixak hartzen hasteko. Hala be, diru gosez eta 

despotismo osoz agintzen daben “poli-
tikuen” aurrian, zoritxarrez ez dot uste 
esandakuak nahiko izango diranik.
Izan be, nahiz eta buzoiak prezintatu edo-
zein zirrikitutatik sartzen jaku eraikitzen 
diharduen sistema kapitalista honen us-
telkerixia. Bizitzako edozein esparrutan 
pairatzen dittugu jendarte eredu honen 
injustizixa, inposaketa eta ukaziñuak.
Ondotxo dakigu euskaldunok hiru hitz 
honek zer esan nahi daben gure herrixan. 
Eta beraz, ez da nolanahikua aurretik 

daukagun lana. EHxa ez baitogu independentziaz 
soilik askatuko. Benetako herri aske batek jendarte 

askia biharrezkua dau. 
Datozen astietan, eta baitta aurrerantzian 
be, herri aktibaziñua izango da giltza. Ga-
tazka politikua konpontzeko giltza. Falta 
jakuzenak etxeratzeko giltza. Amesten 
dogun herri eredu burujabe, justu eta so-
lidarixua eraikitzeko giltza. EH honetan 
sinesten dogun bakoitzak, txinaurrixak 
lez, arloz arlo eta herriz herri gure ba-
rruan daukan onena etara eta lan hone-
tan ekarpena egin biharko genduke. Gutxi 
batzuek dana eman bihar ez deixen, berriz 
ere. Hala be, nere asmua ez da (e)leziñorik 
emotia. Nik azaruan 20xan egingo dote-
nan zalantzarik ez baitaukat. Eta hortik 

aurrera bez. Borroka da bidia. 
Muxu bana danori eta besarkada bero bat herri akti-
baziñuan alde lanian ibili izan diran preso eta iheslari 
politiko guztixeri. Ondo pasatu Gaztañerretan!

(E)lEkziñuak

“Edozein 
zirrikitutatik 
sartzen jaku 

eraikitzen 
diharduen 

sistema 
kapitalista honen 

ustelkerixia”
Unai Txurruka

“Postontzixa 
argazki makilatuz 
eta makilatutako 

promesez 
lehertuko da 

laster, gaixua.”
Eneko Beretxinaga

UNAI TXURRUKAENEKO BERETXINAGA

1 ataiko berbak



Egun on Soraluzeko herritarroi, 
Badator gure herriko egun handienetako bat, 

gaztañerre azoka. Egun handia baserritar eta kale-
tarrentzat, jai giro ederra herrian. Baserritarrentzat 
eta artisauentzat urtean zehar eginiko lanak herrian 
harro-harro erakutsi eta saltzeko eguna; kaletarren-
tzat berriz, hauen lanaz gozatzeko eguna. Baina ba-
dira azoka honetan egongo ez diren baserritar eta 
artisauak; batzuk urteen poderioz ilusio eta gogoa 
galdu dutenak eta beste batzuk berriz, ezin dutenak 
parte hartu udalak eta Debemenek lagatzen ez diete-
lako, erregistro sanitariorik ez baitute. Benetan tris-
tea iruditzen zait hain egun politean ezin ikusi izatea 
Soraluzen lantzen diren produktu guztiak arrazoi 
ziztrin honegatik. Beharrezkoa al da legea betetzea 
eta herritar batzuei duten ilusio guztia kentzea? Hau 
al da udalak eta Debemenek landa eta nekazaritza 
eremua laguntzeko duten irmotasuna?

Azken boladan, obrak diala eta, herrixan puri
-purixan dago Gaztetxia. Herri guztiari za-

balik daguan gunia da hau, batez be herriko gaz-
tieri zuzendutakua. Gaztiok dauzkagun ezinego-
nak konpartitzeko, lagun barrixak egin eta gauza 
barrixak ikasteko, formatzeko, hitzaldi, kontzertu 
edo bestelakuak egin zein antolatzeko. Gure us-
tetan, merezi daben gauzak dira, gainerakuekin 
konpartitzia merezi dabenak. Azkenengo urtietan 
belaunaldixen arteko etena gertatu da arrazoi ez-
berdinak medio eta, horrek belaunaldi berrixok 
Gaztetxia zuen eremu sentittu eta bertan aktibo 
izateko mugak sortu dittuala esango genduke. Be-
launaldixen arteko harreman ezan ondorioz egon 

Azoka 
denontzat

Gaztetxea parez 
pare zabalik

Dei bat luzatu nahi nieke erakunde hauei tontake-
riak utzi eta benetan lanean ipin daitezen,  denon-
tzako azoka bat sortuz, inolako legeek zapuztuko 
ez duten azoka eta jaia antolatuz. 
Eta baserritar eta kaletarrak mahai inguruan 
jar gaitezen, gure herrirako zer azoka eta kon-
tsumo eredu nahi dugun hitz egin eta erabaki-
tzeko, inolako erakunde eta instituzioren zain 
egon beharrean.
Ondo pasatu eta gozatu egunaz!
Bukatzeko agur bat bidaltzen diet sistema anker 
honek erbestera ihes egitera behartu eta beraien  
kartzela zikinetan preso dituztenei. Ia noiz ikusten 
ditugun Gaztañerre azokan hauek ere. Kartzelak 
suntsitu eta erbesteratuak Soraluzera.

Oier Zubizarreta

leikezen erreparo eta bildurrez jabetzen gara bai-
na mugak hausteko dare! Herriko gaztiak bertara 
hurbildu eta parte hartzera gonbidatu eta animatu 
nahi zaittuegu, dala asanbladara, trago bat hartu 
edo futbolinian jolastera eta obria bera be Gazte-
txia zuena dala sentitzeko aitzakixa politta izan 
leike. Gaztetxia zuona be bada! Zuen iritzixa eta 
griña biharrezkuak dira gazte guztion artian zu-
bixak eraiki eta ezinegonak azaleratzera bidian. Ez 
galdu herrixan bertan daukazun aukera eta etorri, 
ez zara damutuko!! Asteartero 19:00etan biltzen da 
asanbladia. Ongi etorrixak izango zarie!!

Gaztetxeko asanblada
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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.
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gutunak



Azaroak 25, “Emakumeen-
ganako Indarkeriaren aur-

kako Nazioarteko Egunean”, 
berriz ere urteroko salaketa 
egitera gatoz: emakumeok in-
darkeria matxista sufritzen 
jarraitzen dugu. Hain zuzen 
ere, Soraluzeko gizarte zerbi-
tzuetan aurten genero indar-
keriagatik hamar espediente 
ireki dira. Hauetatik salaketa 
jarri duten emakume kopurua 
laukoa izan dira. Egoera honek 
agerian uzten da , indarkeria 
matxista, sistematikoki ema-
kumeak diskriminatzen dituen 
sistemaren borreroa dela, ema-
kumeon eskubideak ezabatzeko 
kontrol mekanismoa. 
Sistema matxistarekin buka-
tzen ez badugu, ez dugu amai-
tuko indarkeria matxistarekin. 
Guzti honengatik, emakumeei 
dei irmoa egin nahi diegu, in-
darkeriaren kontra antolatzen 
jarraitzeko, erasotzat hartzen 
dugun guztia salatzeko libre 
sentitzeko, injustizi sozial ho-
nen aurka borrokatzeko, geu-
re buruaz jabetzeko, erasoen 
kontra autodefentsa erabiltze-
ko eta kaleak betetzeko gaur 
egun, XXI. mendean, bizi du-
gun feminizidio honi erantzuna 
emateko.
Indarkeria matxistari erantzun!!
Gora feminismoa. Gora emaku-
meon borroka!!

bittartetik

Yoana Azpitarte
Indarkeria matxistari erantzun!! 
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(EntzutEkuak)))) )
Jasone Mitxeltorena, Auzolan Ekimeneko dinamizatzailea.

Gaztañarre aitzakia hartuta 
gerturatu zaigu Jasone Mitxelto-
rena, Auzolan Ekimeneko par-
taidea eta “Auzolanaren kultura” 
liburuaren egilea. Egungo siste-
mak dituen ahuleziak aztertu eta 
irtenbideak topatze aldera, herri 
antolaketa eta batzartzeko siste-
ma jarri dituzte mahai gainean. 

Zer da Auzolan proiektua?  
Auzolan Ekimena lankidetza 

topagunia da, egungo erronkeri 
erantzuteko egiturak eta balia-
bidiak Euskal Herriko sustrai 
historikuetan bilatzen dittuana: 
auzolana, batzarra, herri onda-
sunak, berdintasuna eta elkar-
tasun balixuak. Oingo sistemiak 
sortzen dittuan gabezixeri aurre 
egitteko taldian antolatzia pro-
posatzen dogu.   

Zeintzuk osatzen dozue? 
Talde dinamizatzailian sei la-

gun inguru gare baina urrian 
Usurbilen Auzolan Ekimeneko 
lelengo topaketia egin genduan 
eta 200 lagun batu ginan.    

Epe laburrera zein helburu 
daukazue?

Bestelako jendarte eredua 
garatzeko bidian, herrittarren 
parte hartzia eta erabakitzeko 
ahalmena sustatu nahi dittugu, 
herrittarrok gure bizimodua eta 
gure ingurua berreraikitzeko.      

Praktikan? 
Egunez egun gizartiak gabezia 

gehixago dittu eta gabezia horre-
ri autoeraketa eta batzartze sis-
teman hartutako erabakixekin 
erantzun nahi dotsegu, herrittik 
eta herrittarron artian eratuta-
ko sisteman. Elikaduran azken 

hiru urtietan ekoizle-kontsumi-
tzaile sistema zuzenak asko uga-
rittu dira. Guk sistema hau beste 
hainbat alorretan jorratzeko biha-
rra ikusten dogu, osasungintzan, 
hezkuntzan, energian eta kultu-
ran, esate baterako.    

Proposatutakua bultzatzeko 
zein baliabide dittuzue?   

Momentuz “Auzolanaren 
Kultura” liburuan aurkez-
penak egitten dihardugu. 
Aurkezpenakin batera gure 
proiektuak bultzatzen dittuan 
eraketa eta ekitteko modu ba-
rrixak proposatzen dittugu, he-
rrixetan eztabaidak bultzatze 
aldera. Webgunia be badaukagu  
www.auzolan.info.               

Auzolanak Soraluzen nun dau-
ka lekua?   

Tradizinoz gune askotan emo-
ten da auzolana, jaixak batzar bi-
dez antolatzen dira, esate batera-
ko. Udaletxe azpixari kontzejupia 
deitzen dotsazue, antzina bertan 
kontzejuak egitten ziran seinale. 
Guk hordagua bota eta herrit-
tarren esku dago tokixan tokiko 
eraketia antolatzia.       

“Gure 
bizimodua 

eta ingurua 
berreraikitze-
ko tresna da 
auzolana.” 

3 fiua

“Auzolanaren kultura” 
liburuaren egilea da.



4 zer berri

Ibaia garbitzeko ekimena 
atzeratu egin da 
Aurreko domekarako deituta zegoen 
Deba ibaia garbitzeko lan-saioa bertan 
behera geratu zen euri denboralea zela 
eta. Ondorioz, Soraluze, Eibar, Ermua 
eta Mallabian ibaia garbitzeko anto-
latutako deialdia datorren azaroaren 
20ra atzeratu dute. 
Guztira Soraluzen 45 boluntariok 
eman dute izena. Ekimenean parte 
hartzeko Debegesara deitu behar da  
943 82 01 10. 

Gaztañarreak nagusien egoitzan  
Mesedeetako amaren egoitzako bizi-
lagunek modu berezian ospatuko dute 
aurtengo Gaztañerre Eguna. Bihar 
azoka ikustera irtengo dira, bolondres 
eta laguntzaileez inguratuta. Aste-
lehenean, arratsalde partean, gaztai-
nak erre eta musikaren eta dantzaren 
erritmora jango dituzte. Bestalde, 
Mesedeetako Amaren egoitzako ar-
duradunak aurreko domekan kantuan 
jardun zuen lagun talde bati eskerrik 
beroenak eman nahi dizkio. 

AAMren zozketako zenbaki 
sarituak 
Amnistiaren Aldeko Mugimenduak “El-
kartasun zozketako” zenbaki sarituak 
eman ditu aditzera. Lehenengo zen-
bakia 12.866a izan da eta irabazleak 
Mercedes Benz furgoneta eramango 
du etxera. Bigarren zenbakia 33.770a 
eta hirugarrena 86.576a. Amnistiaren 
Aldeko Mugimenduak deituta Euskal 
Preso Politiko eta iheslarien aldeko 
giza-katea egingo da bihar, zapatua, 
eguerdiko 13:00etan Erregetxean.

Kanposantua lorez 
eta kolorez   

Domu Santu egunean 
hainbat herritarrek 
egin zuten hilerrira 

bisita. Lorez eta 
kolorez, gisa hone-
tan jantzita geratu 
zen kanposantua. 

Joan den urtearen 
amaieran 494 lagun 

zeuden erregistratuta. 
Antza, lurperatzen 

diren gorpuen zenba-
tekoak behera egin 

du. 2007an 32 egon 
ziren, aurten, urrira 

bitartean, 19 baino ez. 

Lau emakumek salatu dituzte 
tratu txarrak aurten herrian
Azaroaren 25a gertu dago eta 

dagoeneko 2011. urteko da-
tuak dantzan hasiak dira. Data sei-
nalatu honetan, emakumeengana-
ko genero indarkeriaren aurkako 
aldarri nazionala egiten da eta he-
rrian ere badago zer salatu. Udale-
ko Gizarte Langileak eskainitako 
datuen arabera, aurten hamar es-
pediente ireki dira herrian, denak 
genero indarkeriari lotuak. Hala-
ber lau emakumek salatu dituzte 
tratu txarrak. Prestazio psikolo-
gikoak jaso dituzten emakumeen 

kopurua handia da baita, guztira 
hamahiru, eta hiruk eskatu dituzte 
prestazio ekonomikoak eta lagun-
tza juridikoa besteak beste. Genero 
indarkeriaren arazoaren aurrean 
gazteenen kontzientziak piztu eta 
erasoak egun ere ematen direla sa-
latzeko egitarau anitza antolatuko 
du Emakumeen Topaguneak eta 
Udaleko Berdintasun sailak. 

Azaroak 21 astelehena, 
19:30ean Zinean: “Beldur barik” 
lehiaketaren sari banaketa eta on-
doren luncha.

Araroak 25 barixakua,
9:00etan eta 12:20an “Zigortzai-
leak” pelikularen emanaldia 
Lehen Hezkuntzako eta DBHko 
ikasleei zuzendua, Zinean.
19:00etan “Beldur barik” lemapean 
elkarretaratzea Plaza Barrixan.
22:15ean “Pareja abierta” antzer-
ki emanaldia Emakume Ausartak 
taldearen eskutik.

Azaroak 26 zapatua,
11:30ean: “Beldur barik Topake-
tak 2011” Berdintasun Sareak an-
tolatua, Donostiako Emakumeen 
Etxean (Okendo kalean). 
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Beldur barik  
lehiaketako iazko irabazleak

Iturria: Olaitz Lasa



2012ko Ordenantza fiskalak onartuta    

Eguazteneko Udalbatzarrean 
datorren urteko Ordenana-

tza Fiskalak bozkatu eta onartu zi-
ren. KPIaren araberako %3ko igoe-
ra aplikatu dute tarifa guztietan. 
Bestetik, zabor bilketari dagokion 
tasa, %3,70 igoko da. Kiroldegiko 
zerbitzuek %12ko igoera izango du. 
Ludotekarako urteko tarifa berri 
bat aplikatuko da, 40 euroko kuota 
ordaindu beharko da urtean.

Hobarieri dagokienez, eraikun-
tza zergaren hobaria %90etik 
%50era murriztuko da komunita-
tearen obretarako eta %90eko ho-
bari berri bat onartuko nekazari-
tza-ustiapenentzako.

Ibilgailuei berriz %3ko zergaren 
aplikazio progresiboa ezartzea 
adostu dute, zenbat eta zilindrada 
haundiagoko ibilgailua izan, zerga 
haundiagoa ordainduko da.

Sozialistek bi puntuko emenda-
kina aurkeztu zuten, iharduera 
ekonomikoetan IAZ-aren %35e-
ko hobaria proposatu zuen langile 
kopurua %5ean hazi nahi duten 
enpresentzat. Bigarren puntuan, 
%90eko hobaria proposatu zuten 
zuzeneko oinordetzan jasotako 
lokalentzat. 

Emendakinak erabateko babe-
sa jaso zuen. Gobernu Taldearen 
proposamenak ere bai, aldeko bost 
botu eta oposizioaren abstentzioa-
rekin onartu zen. 

Baserri auzoetan zaborren zer-
ga txikiagoa izango dela kritikatu 
zuen Del Bosquek: “Ulertu gabe 
jarraitzen dugu zergatik baserri-
tarrei %60ko murrizketa ezarri 
zaien. Guk %40a proposatu ge-
nuen. Ez al digu denoi krisiak modu 
berean eragin?”

Iker Aldazabalek krisi sasoian al-
derdikeriak alde batera utzi behar 
direla esan zuen: “Elkarlanerako 
eskua luzatzen dugu, Soraluzek 
aurrera egin dezan eta erantzun-
kizunez jokatzea erabaki dugu au-
rreko urteetan bezala”. 

Hiart Arluziaga alkateak esan 
zuen, krisi garaian konponbidea 
ez dela herritarrei zamak pasatzea 
eta testuinguru horretan kokatu 
dutela proposamena: “KPIaren 
araberako igoerak ezarri ditugu, 
hori izan da irizpidea. Presio fis-
kala ez areagotzen saiatu gara eta 
neurri berriak hartu ditugu egoe-
rari aurre egiteko”. 

5 zer berri

Misio Taldekoek gozoak  
salduko dituzte 
Bihar etxean prestatutako gozokiz be-
tetako postua jarriko du herriko Misio 
Taldeak kontzejupean. Saldutakoarekin 
batutako dirua Dominikar Errepublika-
ko legenardunenak zaintzeko dagoen 
ospitalea berreraikitzeko erabiliko da. 
Mesedeetako Amek kudeatzen dute ai-
patutako ospitalea eta behar-beharrez-
koa ikusten dute dirulaguntza, leihoak, 
ateak eta sabaiak konpontzeko. Hortaz, 
gozoak gertatzen Misio Taldekoi la-
gundu nahi dietenek gaur, arratsaldeko 
18:00etatik 20:00ra bitartean dute ho-
rretarako aukera, postreak parrokiara 
eramanez. 
Gabonetan tonbola
Misio Taldekoek Gabon atarian etxean 
ekoiztutako panpinak zozketatuko di-
tuzte tonbola bidez, herriko merkatariek 
modu bolondresean eskainitako materia-
laz gain. Horregatik denda denei eske-
rrak eman nahi dizkiete. 

Hauteskundeei begirako  
ekitaldien zerrenda 
Azaroaren 20an Espainiako hauteskun-
de orokorrak ospatuko dira eta herriko 
alderdi politikoek ekitaldi ezberdinak 
antolatu dituzte beraien proposame-
nak aditzera emateko. PSE-EE alder-
diak egueneko merkatu eguna aukeratu 
zuen arrosak banatu eta herritarrekin 
kontaktuan jartzeko. Amaiur koalizioak 
gaur egingo du koalizioaren aurkezpen 
ekitaldia, arratsaldeko 19:30ean Plaza 
Barrixan. EAJ alderdiak, bere aldetik, 
Eibarren egingo du eskualde mailako 
ekitaldia, Joseba Egibarrek, Arantxa Ta-
piak eta Iñigo Urkulluk bideratuta.   
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Eguazteneko Udalbatzarra.



Luiziek herriko  
bideak itxi dituzte  

6 erreportaia

Igande arratsaldean mailaz igotzen zihoan Deba ibaia eta ez zuen atertzen. Arratsalderako bere 
bidetik irtenda zetozen urak bideratu nahian ziharduten herritar eta baserritar askok. Estazino 
kalea, Errabal eta Baltegieta urez bete ziren. Zeleta eta Lertxundineko etxe ondotik behera, ura 
zuzen-zuzenean kalerantz zetorren. Herriko irteerak itxita eta baserri-auzo guztietan luiziek bidea 
moztuta gelditu zen herria ordu gutxiren buruan.   

Herriko irteera nagusiak itxita 
Irurera bidean, Unamuno enpresaren parean ger-
tatutako luizia izan zen denetan handiena. Do-
meka iluntzeko 18:30ak aldera, errepidea moztea 
erabaki zuen Ertzaintzak luiziak eraginda argin-
darraren bi poste erortzeko arriskua zegoela eta. 
Irureko sei baserritarako bidea ere itxita geldi-
tu zen. Handik pixkatera, gaueko 20:30ak aldera 
berriz, Bergara alderako errepidea ere itxi 
zuten, Sologoengo elektraetxerako ubide-
ko horma hautsi zelako, bidea urez eta 
harriz beteta. Momentuan auto bat ha-
rrapatu bazuen ere, ez zen inongo ez-
beharrik gertatu.

Hamar luizi baino gehiago gertatu zi-
ren herriko baserri auzoetan eta auzo 
guztietako bideak itxi zituen. San Andre-
sen bi-hiru gertatu ziren eta horietako hiru 
bidea moztu zuten. Txurruka baserriaren atzeal-
dean ere lur zati haundia jaurti zuen mendiak. Ezo-

zin, Altamira inguruan demaseko lur jausia gerta-
tu zen eta bidean kalte handiak eragin zituen. San 
Martzial auzoan ere (Sagarrerrekatik gora), base-
rrietarako bidea estali zuen beste luizi batek. 

Larrialdi batzordea udalean
Egoeraren larria ikusita, iluntzerako udal-ordez-

kariek egoera konpontzeko lanak koordinatzeko 
batzordea osatzea erabaki zuten. Alkatea eta 

hirigintzako zinegotzia harremanetan izan 
ziren Ertzaintzako eta Udaltzaingoko ar-
duradunekin, PESAko autobusak Osin-
txuko gasolindegian lagatako zortzi so-
raluzetarrak ekarri zituzten eta auzo 
guztietako egoera ezagutu ostean gauerdi 

aldera San Andresko bidean luiziak itxi-
tako bidea zabaltzea lortu zuten. Goizeko 

04:00ak aldera berriz, alkatea, zinegotziak eta 
udaltzainak bildu ziren eguna argitzean sortuko zen 
egoera bideratzeko neurriak adosteko. 

 

Roke 
Akizu:  

“Informazio 
guztia jaso eta 
kalteen balo-
razioa egin 
behar da”

Makinak Ezozi auzoko 
bidea garbitzen.

Irure auzoko luizia.
Luiziak lurrez eta harriz 

estali du bidea.
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Astelehenean garbiketa lanetan  
Astelehen goizaldean Bergara alderako errepi-
dea zabaldu zuten eta eguerdirako Eibar alde-
rakoa ere zabalik zegoen. Baserritarrak baserri
-auzoetako bideak garbitzen ere hasi ziren. Mar-
titzenean, Aldundiak San Andresko herriko 
bideak garbitzeko bidalitako makinak la-
nean ari ziren. Horrela, eguaztenerako 
bide guztiak zabalik ziren, Irurekoa 
izan ezik. Udaleko ordezkarien esa-
netan, lurjauziaren tamaina dela eta, 
oraindik egun batzuk beharko dituz-
te lur guztia erretiratzen. Urgentziaz-
ko neurri modura Bidegik pasabide bat 
irekiko du Unamuno enpresaren atzeal-
detik Iraola-Mantxo baserri ondora.  

Irure auzoari dagokionez, Udalbatzarrean Roke 
Akizuk argitu zuen Zabale baserrikoen egoera 
dela eta, udalak larrialdi plan bat egiteko asmoa 
duela, ebakuazio bat egiteko beharra balego ber-
tatik irtetzeko modua euki dezaten. Gero gehitu 
zuen, gaurko dena garbi egotea espero dela: “Al-
tamira eta Aldaso-etxetxora bitarteko bidea za-
baltzen dihardue. Horrez gain, ikusteko dago zela 
geratuko diran Ozuma-Ozumazpi, Boskoitxi eta 
Unzeta inguruak”. Gertaeren informazio guztia 

jasoko dutela esan zuen, kalteen materialen balo-
razioa egiteko: “Dirutan zenbateko kostua izango 
duen ez dakigu oraindik, baina dirulaguntzak lor-
tzeko bideak aztertzen dihardugu”.   

Baserritarrak konponbide baten zai
Martitzenean hasi ziren Irureko jausia erre-

tiratzen. Zabale baserriko bizilagunak 
kezkatuta zeuden: “Esan doskue luze-
rako dala. Argindarran postia jausteko 
arriskua daguala. Ez dakigu zenbat den-
bora egongo garan kalera urten ezinda.” 
zioten astelehenean. “Gainera, etxian 

gaixuak dittugu eta kalera juateko bide 
bat komeni jaku.” Eizaga-Etxetxoko bizila-

gunak berriz, lanerako gogoz zeuden: “Gure 
etxerako bidia lubizixak itxi dau eta oinez bakarrik 
pasatu leike. Gu gertu genden bidia guk geuk garbi-
tzeko baina udaletxetik eskatu doskue ezer ez egite-
ko. Umiak eskolara oinez eruan dittugu”. Txurruka-
ko bizilagunek susto bikoitza izan zuten, lehena etxe 
barruan itokinak hasi zirenean hartu zuten: “Etxian 
lasai-lasai gendela hanketan hotza sentitu eta kon-
turatu ginan ittokinak genkazela. Gero errekau bat 
egittera urten genduan eta han nun ikusten dogun 
sekulako  luizixa”.

 

 
Ikerne 

Laskurain: 
“Etxian lasai-la-
sai gendela kon-

turatu ginan 
ittokinak gen-

kazela”

Sologoenerako ubideko 
horma hautsita. Ura eta lokatza Estaziño 

kalean behera.

Herritarrak Zeletan behera zetozen urak bideratu nahian.



zEr iriztEn dotsazu?

8 kale inkesta
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Eman zure iritzia sarean 

Murrizketa sozialak, erreskateak, finantza krisia, bankuen kapitalizazioa, hipotekak, 
etxeen desjabetzeak, Grezia...  Ekonomiaren gaineko albiste ilunak jasotzen ari gara 
eguna joan, eguna etorri.          

Ze irizten dotsezu ekonomiaz entzuten diraneri? 

FElisa Martin  JulEn MErino  MikEl ostolaza ainhoa lEtE 

Goikuak nahi dabena 
egitten dabe diruakin 

eta klase diferentziak haun-
ditzen dihardue. Bi-hiru pa-
satu biharko dira ondiokan, 
baina nunbaittetik apurtu-
ko da. Moldatu biharko gara 
bestelako lanak egitten be.

Oso geizki. Langabeziak 
gora egin dau, pentsi-

nuak izoztu, preziuak gora 
eta eurak poltsikuak bete-
tzen. Jende gutxi dabil ka-
lian, herriko dendak hutsik 
dare... Honek luze joko dau.   

Geizki. Epe motzian ez 
da konponduko eta jen-

dian ohitturetan igartzen da. 
Ekonomian arazua Europa-
ko komunitatian sartzen ga-
ran momentuan hasten da. 
Lana eta ondasuna banatzia 
da kontua eta sistemia bera 
aldatzia.  

Bildur pixkat emoten dau. 
Telebistan katastrofiak 

inoiz agertzen dira eta mu-
rrizketenak be oso tristia 
eta gogorra izaten dihardu. 
Eta datorren urtian okerre-
ra egingo ei dau! Nik uste gu 
ondiokan ondo bizi garala. 
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Herriko baserrietako produktuak 
nagusi biharko azokan 
Lesarri, Arritxa, Arizaga, 

Obe, Aldaso eta Goenetxe-
txo baserrien barazkiak, David 
Elizbururen eztia eta Untzeta
-erdi baserriko gaztaia erosteko 
aukera izango da besteak bes-
te biharko Gaztañerre Azokan. 
Urteroko artisau eta animalien 
txokoek ere girotuko dute bihar 
Erregetxea eta etxean ekoiztu-
tako marmeladek eta likoreek 
lekua izango dute Plaza Barri 
gaineko balkoian. Bestalde Itur-
be-barri baserriko Jesusa Maiz-
tegik eta Zabale Baserriko An-
tonio Oregik jasoko dute aurten 
baserritar nagusiei urtero egiten 
zaien omenaldi sentitua. Biharko 
egunak herri jolas eta eskulanak, 
kale animazioa, dantzak, bertso-
lariak, babajana eta erromeria 
ere batuko ditu.  

Kantu afaria eta topaketak dato-
zen egunetan  
Gaztenerre eguna bera ospatzeko 
Joserra Aguirianok gidatutako 
ardo dastaketa eta euskara ikas-
leekin kantu afaria egingo da as-
telehenean. Azaroaren 20an, oste-

ra, Gaztañerreko azken ekitaldia 
izango da, baserriz baserri: So-
raluzeko basarrizaleen topaketa. 
Asmo nagusia baserritar gazteen 
eta nagusien arteko harremanak 
sendotzea da. Horretarako hona-
ko egitaraua prestatu dute:

9:30ean Ibilaldia baserriz baserri, 
hizlari gazte eta nagusiek lagun-
duta. Ondoren, hamaiketakoa eta 
bola jaurtiketa San Andresen.

14:00etan Babajana eta bazkal 
ostean Truke jolasa. Iluntzean 
sua eta danbolina prestatu eta 
gaztaina erre jana. 

2011-11-11

Kultur ekitaldien agenda 

Azaroaren 18an, barixakua:  

KONTZERTUA  
Iñaki Salvador, Mikel Laboarekin 
solasean.
22:15ean, Zinean.

Ant: Soraluzeko Udala

Abesbatza 
Madrilen  

Madrileko Madroño 
Abesbatzak gonbida-

tuta, Ezoziko Ama 
Abesbatzako 26 

lagunek bi kontzertu 
eskaini zituzten aurre-
ko asteko zubian Es-
painiako hiriburuan. 

Lehenengo emanaldia 
San Martin de Tours 

elizan izan zen eta 
bigarrena, Euskal 

Etxeak antolatuta, 
San Ignacio elizan.  

80 urtetik gorakoei omenaldia
Azaroaren 27an Itxaropena jubila-
tuen etxeak Heraclia Maiztegi eta 
Hilario Iturbe herritarrak omenduko 
ditu bazkari baten bidez. Elkarteko 
juntako kideen arabera 100 lagun in-
guru batuko dira mahaiaren bueltan 
eta bazkaltzera joan nahi dutenek 
Itxaropenan bertan egin beharko dute 
izen-ematea, lehenbailehen.   

Auto istripuak saihesteko  
hitzaldia
Bestalde, azaroaren 23an, hirugarren 
adinekoei auto istripuak eta auto ha-
rrapatzeak saihesteko gomendioak 
azalduko dizkie hitzaldi bidez Eusko 
Jaurlaritzako Trafikoko Kudeatzai-
leak Itxaropenan bertan. Solasaldia 
arratsaldeko 17:00etan hasiko da eta 
sarrera librea da.   

Argazki Rallya azaroaren 20an
Kontrargi Argazki Kolektiboak Sora-
luzeko Udaleko Kultur Batzordearen 
laguntzaz XXIII. Argazki rally digita-
la antolatu du azaroaren 20rako. Izen 
ematea egunean bertan egin beharko 
da, goizeko 8:30etik 9:30era Kontrar-
giren lokalean (Errabal 5). Izena ema-
terako orduan helduek 10 euro ordain-
du beharko dituzte eta gazteek 5. 

Iturria: Mikel Zengotita

Iturria: Jon Basauri

Jesusa Maiztegi eta Antonio Oregi.
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Hamalau soraluzetar VII. 
Antxintxika Krosean   

egin zituzten. Zazpigarren edi-
zio honetan herriko 14 korrika-
larik hartu zuten parte. Hona 
hemen Soraluzeko korrikala-
rien denborak:

Aurreko zapatuan jokatu zen 
euripean VII. Antxintxika 

Krosa. Euskal Herri osoko 472 
lagunek Soraluze eta Bergara 
lotzen dituen 10 kilometroak 

Javier Gonzalez 37:26
Anartz Mugika  38:43
Xabier Lijo   40:34
David Rascon  40:54
Iñaki Arrondo 42:52
Asier Rodriguez 43:04 
Zuhaitz Rodriguez 43:04
Gonzalo Ariznabarreta 43:46
Javier Gabilondo 44:34
Imanol Sancha 44:55
Roque Borinaga 45:40
Carlos Alberto Tello 47:05
Eduardo Garcia 48:52
David Leonardo  48:54

EMAITZAK

PElota
Titin III – Laskurain 19
Berasaluze VIII – Apraiz 22

FutBola
Sora  (Erreg. Pref) – Mutriku F.T. 3-1
Mondragon F.T – Sora (Erreg.) 0-2
Arizmendi K.E. – Sora (Jub.)  2-2
Sora (Kad.) – Arizmendi K.E.  3-2
Sora (BHI mutilak) – Usurbil F.T.  1-9
Aloña Mendi – Sora (BHI neskak) 3-0
Antzuola K.E. – Sora (Erreg. Pref.) 2-0
Sora (Erreg.) – Mutrikuarrak SSB  1-3
Bergara K.E. “B” – Sora (Jub.) 4-5
Sora (Kad.) – Eibartarrak F.T.  0-6
Zestoa K.B. – Sora (BHI mutilak) 13-4
Sora (BHI neskak) – Aloña Mendi 1-14

AGENDA

PElota
Gaur 22:15ean Arane Kiroldegian 
Gonzalez – Laskurain
Berasaluze VIII – Apraiz

FutBola
Zapatua 12, 18:00etan Ezozin
Sora (Erreg. Pref.) – Idiazabal K.E.  
Zapatua 12, 16:00etan Ibarran
Aretxabaleta Ariz.K.E. – Sora (Erreg.)
Zapatua 12, 11:30ean Ezozin
Sora (Jub.) – Aretxabalea K.E. UDA
Zapatua 12, 12:00etan Mojategin
Arrasate C.D. – Sora (Kad.)

Infantilak:
Zapatua 12, 10:00etan Ezozin
Sora (BHI mutilak) – Orioko F.T.
Zapatua 12, 10:00etan Ibarran 
Arizmendi K.E. – Sora (BHI neskak)

2011-11-11

Aritz Lasa-Laskurain eta 
Gonzalez-Merino gaur kiroldegian

Jaunarena-Merino izango dira. 
Atzetik beste bi bikoteek jokatuko 
dute. Sarrerak kiroldegiko leihati-
lan daude salgai, nagusienak 25 eu-
rotan, umeenak berriz 3 eurotan.    

Aspe enpresak Gonzalez-Meri-
no eta Aritz Lasa-Laskurai-

nen arteko partidua antolatu du 
gaurko Arane kiroldegian. Gaue-
ko 22.15ean hasiko dira partiduak. 
Lehenengo Olazabal-Cecilio eta 

Korrikalariak Osintxura bidean. Iturria: Mikel Valero

Agur 2011ko 
mendi irteerei

Urriaren 30ean 
eginiko azken 

mendi itzuli eta 
babajanarekin 
agurtu dituzte 
Mendi Taldeko 

kideek eta 
bazkideek 2011. 

urteko irteerak 
datorren udaberrira 

arte. 13 irteera 
egin dituzte aurten 

eta arduradunak 
oso pozik daude. 
Azken agurrean 
120 lagun batu 

ziren.   

Iturria: Niko Mendia



11 zerbitzuak

zorion agurrak

2011-11-11

Irabazlea: Marina Alberdi

Luki, Txoko kafetegiko jabia eta  
Soraluze Futbol Taldeko presindentia  
da aurreko aleko argazkixan agertzen  
zan soraluzetarra.

lEhiakEta aurrEko alEko Erantzuna

Zein ageri 
da argazki 
honetan?

Saria: Baserriko 
produktuez betetako  
otar eder bat.

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

Naroa Gil
Azaruan 8xan 8 urte!
Zorionak maitia eta
muxu haundi bat
etxekuen partez!

Manex Osinaga
Azaruan 21ian 8 urte! 
Beti bezain jator 
jarraittu eta muxu 
asko Mirenen eta 
gurasuen partez!

Mirari Perez    
Urrian 30ian 12 urte!
Zorionak familixa guztixan 
partetik, eta bereziki 
Aimarren partez!

Zorionak Leirinha    
Gure pinpirintxo polittenari, 
beti bezain alai eta eskuzabal 
izan zaittezela hurrengo 
urtietan be! Bakailaua 
pilpilean komandoa.

1000 zorion Hiartxooo!!    
Haize freskoz janzten 
gaittuzulako…
muxu haundi pila eta 
besarkada bero bat
kuadrilakuen partez!

Ane Moreno
Azaruan 16xan 11 urte!
Muxu pila eta zorion agurrik 
beroenak, familixa osuan 
partez!

Naia Intxaurbe urrian 17xan eta 
Miren Rivero azaruan 20xan 6 urte bete 
dittuzuelako, muxu asko señoritas-pepitas!

Zorionak Iraitz eta Garazi,
azaruan 10ian 2 urte! Jarraittu oin 
arte bezain polit eta bihurri! Muxu asko 
familixian partez!

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

jaiotakoak
Haitz arluziaga Mendizabal

nerea rey CaMison

yasMin Kaddouri arias

hildakoak
Maria begoña arenaza lasKurain



argazki zaharra

Herriko gaztiak aktore

12 harpasuak

Laukote honek Carlos Llopisen “Nosotros... ellas y el duende” komedia antzeztu zuen 1960ko abenduaren 16an 
eta 18an Soraluzeko zinian. Antzezten ziharduen bittartian jasotako erretratua da honakua, oin 51 urte. 

Argazkixan, ezkerretik eskumara:
Benjamin Calvo, Gloribel Oregi, Valeriano Madrid eta Maria Ines Bolunburu

Iturria: Valeriano Madrid

2010-09-17

Begoña arenaza Laskurain

2011-10-31

Begoña arenaza Laskurain

2011-10-31

Zure irri txikixari keinuka, oroittuko 
dogu zelako haundi egiten gaittuzun!

Pil Pileaneko eta  
Kukumixoko lagunak

“Inoiz minak irensten bazaitu,
beti irriz oroitu nazazu.

Haizearen soinuan, izarretan, egunsentietan,
 esan ezin diren gauza txikietan eta

ahaztu ezin direnetan aurkituko nauzu”
Beti bihotzean...

Noran lagunak





Ura, ura,  
ura, ura, ura...




