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“Aznarren PPk Diputatuen Kongresuan gehiengoa zuela, dena nahasi, terrorismoa,  
hizkuntza eta kultura eta bi egunkari itxi zituen; Egin eta Egunkaria.”
El Punt herrialde Katalanetako egunkaria

Goguan hartzeko

2012-03-09

Extra, Extra!

1 ataiko berbak

Iepa Aitor, dana ondo? Ni hemen nabil, betiko mar-
txan. Aurreko astian beste egunkari baten amaie-

ria ezagutu genduan. Ez da beran paperezko edizi-
nua bertan behera lagatzen daben lelena eta azkena 
izango. Zoritxarrez, guretzat ez da barrixa egunkari 
bat galtzia eta badakigu zer suposatzen daben halako 
gertakari batek.
Pasatu dan asteko kasuan, espero gen-
duan zeoze zan, Publicok zeukan egoera 
ekonomikua ikusitta. Ni ez naiz paperezko 
egunkarixen irakurlia eta uste dot gero eta 
gutxiago dirala albistiak orrixak pasatuz 
irakurtzen dabenak, baina errotatiben 
amaieriak ez dot uste egunkarixen de-
sagerpena suposatuko dabenik, besterik 
bare, formatu aldaketa bat egongo da. Hori 
bai, pentsatzen dot oso biharrezkuak di-
rala gizartian garapena bermatzeko. Gaur 
egun albistiak ez dira existitzen, gure begixekin ikus-
ten ez badittugu behintzat, eta horregaittik gertakari 
bardinen inguruan iritzi ezberdinak izatiak norberan 
aberastasuna indartzen dau.
Bizi dogun garaiotan existitzen diran 
egunkarixak ezin dira dauken objetibota-
sunagaittik definittu eta esan leike danek, 
euren interesen arabera moldatzen dabe-
la egixa. Zela ez, guri gehixen gustatzen 
jakuzen gizurrak esaten dittuen egunka-
ri horrek dira guretzat objetibuak, baina 
egixa jakitzetik ahalik eta gertuen egote-
ko, danon gizurrak ezagutzia komeni da.
Guzti horregaittik lotsagarrixak pentsa-
tzen jataz izendatuko ez doten egunkari 
batetik agertu diran barrixak eta zorionak, gizartia 
ahalik eta ezjakinena izatia nahi dabela erakusten 
dabelako. Euskaldunon Egunkarixakin erakutsi ze-
ben herri baten ezaugarri identitarixuak suntsitzeko 
prest daozela, eta oin erakusten dabe gizartian igno-
rantzian eroso sentitzen dirala.

Aupa Markel, gurian badakigu zer dan egun-
karixak itxi biharra eta ez arazo ekonomi-

kuen ondorixoz Publico moduan. Agian hurrengo 
baten holako ekimena aurrera ataratzeko beste 
formula batzuk bilatu biharko dittue. Auzolana 
da onena. Horretaz gurian zerbait badakigu. Be-

rria, adibidez, hola sortua zan eta “ziz-
tadak” bilduaz era berian egittia nahi 
dau aurrera. Espainarrek badauke gu-
rian eredu politta nahi daben hori au-
rrera etaratzeko. Beraien eskuin mutu-
rrekuak poztu egin dira Publicon itxie-
riakin bai, ez da harritzekua, lotsagabe 
eta harro dabiz ziharo oldartuta. Argi 
ikusi da zein balixo etiko gutxi dauken 
auzokuan gaitzekin poztuaz. 
Prentsan etorkizunak gizarteko beste 
alor batzuk moduan aldatzen dihar-

du. Sariak dakarren berrikuntziak onerako edo 
txarrerako txoko franko astintzen dihardu eta 
moldatu biharra dago. Egunkarixak ez dira sal-

buespena. Internetak indarra hartu ze-
banian paperan heriotza hurbil zeguala 
esaten zeben askok baina bai zera! Nik 
uste dot beste era baten irakurriko di- 
ttugula egunkarixak, baina hori da ga-
rrantzitsuena, irakurtzen jarraitzia.
Zer esan objetibotasunaz? Ba ez dala 
existitzen. Biharbada hurbildu zeinke 
halako zerbaittera baina ez dozu lortu-
ko nahi dozun hori objetibotasun osoz 
azaltzerik. Eta zegaittik? Danok giza-
ki subjetuak garalako. Nik errealitatia 

era baten ikusten dotelako eta zuk beste baten. 
Prentsan beste horrenbeste pasatzen da. Egun-
kari bakoitzak bere ikuspuntua dauka eta jakina 
bere interesak hau edo beste, hura kontatzeko. 
Nire ustez zentzuzkuena irizpide kritikua izatia 
da eta bai zure gustukoa dan egunkarixa eta go-
rroto dozuna irakurri eta ondorixuak etaratzia.

“Nik uste dot  
beste era baten 

irakurriko  
dittugula  

egunkarixak”
Aitor Madrid

“Errotatiben 
amaieriak ez dot 
uste egunkarixen 

desagerpena 
suposatuko 

dabenik”
Markel Arizaga

AITOR MADRIDMARKEL ARIZAGA



2 zeuk esan

Ez dago hitzik bizi dudan infernu hau deskriba-
tzeko, ezta ere Plaentxiarrok une latz hauetan 

eman didazuen babes, laguntasun eta maitasuna 
eskertzeko ere. Mila esker denoi bihotz-bihotzez. 
Harro sentitzen naiz zuen artean bizi izanaz, be-
netan maitatua sentitzen naiz. Esker mila berezi-
ki Pablori, Iñakiren azkenengo orduetan berakin 
egotearren, Urko eta Mertxeri burokraziarekin la-
guntzeagatik, Iñakiren ekitaldia antolatu zenuten 
lagun guztioi (benetan hunkigarria), bidixua egin 

Gaztetxia herrittar danona dala eta guztiontzat 
atiak zabalik dittuala esan izan dogu sarri, 

baina, ikusittakuak ikusitta, garbi daukagu jarrera 
jakin batzuk ez daukela lekurik bertan.
Inauterixen ospakizunetan, igande goizaldian, Gaz-
tetxian gertatutako liskarran harira, asanbladako 
kidiok hauxe adierazi nahi dogu: Gaztetxia izaera 
askedun gunia dala eta, beraz, bertan ez dala jarrera 
sexista, homofobo, arrazista ezta bestelako jarrera 
zapaltzailerik onartzen.

Eskerrik asko 
Plaentxia

Zomorro 
mozorrodunak

duzuenoi, Pil-Pileanen azaldu ziren artikulu, ar-
gazki, olerki… prestatu zenuten guztioi…. eta nos-
ki, nire eskerrik beroenak  bihotzeko lagun diran 
Andoni eta Amaiari, erortzen naizen bakoitzean 
hor zaudetelako ni jasotzeko. Mirari eta Romani, 
eskaintzen ari zaizkidan laguntza guztiagatik. 
Iñaki laztana, zuri ere eskerrik asko zure bizitza 
nirekin konpartitzearren eta elkarrekin ditugun 
bi seme alabak emateagatik. Maite zaitut.

Amaia

Gaztetxeko atetik barrura nahi ez doguna kanpo-
rako be ez dogu nahi; hau esanda, azken aste eta hi-
labetietan herrixan gertatu diran kutsuko erasuak 
salatzen dittugu.
Errespetuan eta begirunian oinarrittutako harre-
man askiak eraiki eta landu nahi dittugu. Borondate 
hori daukanak zabalik izango dittu beti gaztetxeko 
atiak, kolore, jatorri edo sexu aukera dana dalakua 
izanda be.

Soraluzeko gazteria
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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.

2011-12-09

gutunak



Iaz mende bat igaro zen martxoa-
ren 8a, Emakumearen Eguna, 

ospatzen hasi zenetik. Sufragis-
tak, feministak eta beste mugi-
mendu askok gogor borrokatu izan 
dute historian zehar emakumeen 
eskubideen alde. Baina martxoa-
ren 8a izendatzeak aurrerapauso 
bat ekarri zuen: gizartea zapal-
kuntza egoera aldatu beharra da-
goela onartzen hasi zen. 
Egun hau AEBko lantoki batean 
146 emakume erail ondoren egin-
dako mobilizazioengatik hasi zen 
ospatzen, eraildutako emakume 
hauen memoria gordetzeko. Baina 
ez dira gogoratu behar diren ba-
karrak. Mendeetan zehar milioi-
ka emakume dira gizarteak za-
paldu dituenak. Zenbait lekuetan 
agerikoagoa den arren, hemen ere 
txikitatik burka soziala gainean 
jartzen digute, eta horren atzean 
ezkutatzen da arazoa.
Sarri entzuten da: ez da zerga-
tik egon behar bereziki Ema-
kumeen Eguna, aldarrikatzea 
eguneroko lana da.
Baina ez da errealitatea. Gu-
txi dira egunero honen alde bo-
rrokan dihardutenak. Beraz, ez 
dago txarto borroka honen alde-
ko egun bat izatea, mundu osoan, 
egun batez bada ere, aldarrika-
pena lau haizetara zabaltzeko. 
Arrazoi galantak ditugu mar-
txoaren 8a ospatzeko. Beraz, ir-
ten kalera, entzun dadila gure 
ahotsa eta jarraitu borrokan!

bittartetik

Etzozi Larrañaga
Arrazoi galantak M8a ospatzeko
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(EntzutEkuak)))) )
Moises Altuna, Itxaropena Elkarteko lehendakari ohia

Moisesek eta bere lan-taldeak 
gidatu dute Itxaropena Jubila-
tuen Elkarteko junta azken bi 
urteotan. Ogibidez harakina 
izandakoa da eta 63 urterekin 
jubilatu bazen ere, ez du erreti-
rorik hartu; ez behintzat jubila-
tuen etxean. 670 bazkide dituen 
elkartea gidatzea abentura poli-
ta dela dio, nahiz eta sarri, egu-
nean zehar sortutako buruhaus-
teek loaldia ere nahasi dioten.       

Agurtu barri dozu lehendakari 
postua. Gogoz lekukua pasa-
tzeko?

Gogoz egin dogu lan, gogoz 
hartu genduan juntako ardu-
ria baina gogoz pasatuko dogu 
lekukua. Intentsua da juntiak 
egitten daben lana eta ardura 
haundixa izan da guretzat di-
ru-kontuak ondo baino hobeto 
zaintzia.        

Lan-karga haundixa izan 
dozue?  

Danetik izan da! Elkartiak 
bazkide asko dittu eta sarri- 
ttan sortzen diran arazueri 
aurre egittia ez da lan erraza 
izaten. Arazo horrek boron-
date ona ipinitta eta enpeño 
askokin aurrera etara dittu-
gu! Horrekin bakarrik pozik 
egoteko moduan gare!      

Zer izan da polittena? Eta 
zailena?  

Egin dittugun irteerak, sor-
tutako giruagaittik, txalotzeko 
modukuak izan dira! Aurten 
Burgos, Nafarrua eta Logroño 
bisitatu dittugu eta Bizkaittik 
bueltia be egin genduan. Sagar-
dotegira urteeriak be arrakasta 

itzela izan zeban eta bazkidiak 
poz-pozik itzuli ziran, pentsau! 
Zailena? Gabonen bueltan sortzen 
diran loterixa asuntuak kontrol-
pian izatia, duda bare. Bazkidien 
kuotak kobratziak be ematen di- 
ttu buruhauste galantak!

Elkartiak badauka hobetzeko 
zeoze?  

Herriko jubilatuak kexatzeko 
arrazoi gutxi daukela esango 
neuke! Udala eskatutako dana 
emoteko gertu egon da beti, alde 
horretatik ezin gehixago exigidu! 
Juntiak egin daben azken eskae-
ria, herriko ezgaituak elkartera 
gerturatzeko autobusa izan da. 
Hau urria eskatzia moduan dala 
badakigu baina ahalegindu egin 
bihar! Eguneko Zentrua zabaltzia 
be ondo legoke.    

Hurrengo junta berriko kidien-
tzat, gomendixorik?   

Beren artian konpondu biharko 
dira! Lan-talde majua osatu ez-
kero, oso lan politta eta aberas-
garrixa da. Junta ohiko kidiak 
bihar dabenian laguntzeko prest 
izango gara!

3 fiua

Moises bi urtean 
izan da Itxaropenako 

lehendakaria.

Eguneko 
Zentrua za-

baltzia ondo 
legoke! 



4 zer berri

Itxaropenak junta berria du 
Aurreko martitzenean egin zuten dato-
zen bi urteetan Itxaropenako adminis-
trazio zerbitzua kudeatuko duen lan-tal-
de berriaren osaketa. Juana Soraluzek, 
Enkarna Arrizabalagak, Araceli Maiz-
tegik, Natalia San Josek, Pedro Mari 
Aldazabalek, Pedro Jorgek eta Mari 
Fran Aizpuruk osatzen dute junta be-
rria eta Jose Antonio Callesek beteko 
du lehendakari postua. 

Euskaraz bizi egunera joateko 
autobusa  
Euskal Herrian Euskaraz-ek antolatuta 
Euskaraz bizi Eguna ospatuko da mar-
txoaren 17an Donostian eta Pil-pilean 
Euskara Elkarteak bertara joateko 
autobusa antolatu du. Irteera goizeko 
10:00etan izango da Errabal kaletik eta 
bueltako autobusa goizaldeko 02:00e-
tarako zehaztu dute. Arduradunek hiru 
aukera eskaini dituzte bertaratu nahi du-
tenentzat: joateko autobusa, bueltatze-
ko autobusa edo joan-etorria egitekoa. 
Izen ematea 943 75 13 04 edo euskara@ 
pilpilean.com helbidean egin daiteke, 
baita Arrano edo Iratxo goxodendan 
ere. Egitaraua: www.euskalherrianeus-
karaz.org.   

Odola emateko aukera  
Itxaropenan
Urteko bigarren odol ateratze saioa 
egingo da martxoaren 23an arratsalde-
ko 18:00etatik 20:00etara Itxaropena 
Elkartean. Gipuzkoako Odol Emaileen 
Elkarteko eta herriko ordezkaritzatik 
dei egin diete herritarrei odola emate-
ra joateko, gazteei bereziki. Baldintzak 
osasun arazorik ez izatea eta 18 urte 
beteta izatea dira.

Harreman eredu berriak landu 
nahi dituzte martxoaren 8an 
Eguaztenean hasi ziren emaku-

mezkoen eta gizonezkoen ar-
teko ezberdintasun egoerak bista-
ratzeko ekimenarekin Emakume 
langileen Nazioarteko Eguna al-
darrikatzeko Udaleko Parekideta-
sun Batzordeak, Emakumeen To-
paguneak eta Pil-pilean Euskara 
Elkarteak antolatutako ekimenak. 
Atzo elkarretaratze herrikoiak 
eta pintxo-pote feministak kolo-
re moreaz jantzi zituzten herriko 
kale eta bazterrak eta gaur, Ixabel 
Millet ipuin kontalaria giza-emo-

zioak lantzeko helburuarekin da-
tor gurera. Samurtasun eta irrifa-
rren artean emozioen gainean sur-
featzeko aukera izango dela aipatu 
du Milletek eta Zinera gerturatzen 
direnek arimari zuzenean hitz egi-
teko gaitasuna egiaztagarria dela 
ikusteko aukera izango dutela au-
rreratu du.  

Zinea, antzerkia eta bideo-foruma 
datozen egunetan 
Antolatzaileek, ekintzokin, gene-
roen arteko harreman eredu be-
rriak landu eta garatu nahi dituz-
te. Horretarako ezinbestekoa ikusi 
zuten adin tarte ezberdinei zuzen-
dutako egitaraua ekoiztea. Dome-
ka honetan herriko txikienenga-
na jo nahi dute “Hirukiak: Pirata 
Andreak, Troiako Elena eta Oliver 
Twist” filmarekin eta martxoa-
ren 16an 22:15ean, “Como como 
coco me descoco poco” antzezlana 
taularatuko du Quemadura Teatro 
antzerki taldeak. “Las chicas del 
calendario” helduei zuzendutako 
bideoforumak itxiko du aurtengo 
egitaraua. Ekintza guztiak doa-
koak izango dira.

2012-03-09

1928an jaiotakoen 
bazkaria   

Emakume talde honek 
aurten, 84 udaberri 

beteko dituztela ospa-
tzeko urteroko bazkaria 

egin zuen Armendi 
jatetxean. Argazkian: 

Mª Irusta, Jesusa 
Maiztegui, Rosario 
Basagutxigeaskoa, 

Margarita Argarate, 
Pilar Belategui,  

Mª Asun Bandaormae-
txea, Pakita Unanue,  

Mª Crux Etxaniz,  
Rosario Otal eta  

Maritxu Larrañaga.
Zorionak denei!

Iturria: Abel Olaizola
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Udalbatzarrean Debegesari  
ordainketa atzeratzea onartu dute    

Eguaztenean 2012ko aurre-
kontuak onartu zituzten, 

Gobernu Taldearen aldeko bost 
bozka, EAJren abstentzioa eta 
sozialisten aurkako bozkekin. 
Guztira 3.699.567 euro izango 
ditu udalak.

Bestetik, Debegesaren 2012ko 
kuota 2014, 2015 eta 2016 urteetan 
ordaintzea adostu zuten, aldeko 
bost bozka eta oposizioaren sei 
abstentziorekin, egoera ekono-
mikoa hobetuko delakoan. 

Sistema errotik aldatzeko beharra 
Lorea de Castro Parekidetasun 
Batzorde buruak komunikatua 
irakurri zuen Martxoak 8 Ema-
kume langileen Nazioarteko 
Egunaren harira. Emakumeek 
jasaten duten zapalkuntza egitu-
razkoa dela eta antolaketa ekono-
mikoan, politikoan eta ideologi-

koan uztartuta dagoela esan zuen: 
“Egiturazkoa da, patriarkatua 
gure jendartean erabat errotuta 
dagoelako eta antolaketa eredu 
hori sistema kapitalistaren ezin-
besteko zutabea delako”.

Bukatzeko, Soraluzeko Udalak 
mugimendu feministak antola-
tuko dituen ekimen guztietara 
joateko deia luzatu zien herri-
tar guztiei. 

Soraluzetarrak  
Mus Txapelketako finalean 
Otsaileko azkeneko asteburuan Gi-
puzkoako Mus Txapelketa jokatu zen 
Seguran. Honetan Mikel Belokik eta 
Alberto Losadak hirugarren postua 
eskuratu eta martxoaren 17an Arbi-
zun jokatuko den Euskal Herriko fi-
nalerako sailkatu dira. 250 herritan 
baino gehiagotan jokatuko da txapel-
keta eta sarietan 40.000 euro bana-
tuko dira. Zorionak eta zorte ona opa 
diegu Mikeli eta Albertori!   

Herri Bilgunea proposamen bila 
Euskal Preso eta Iheslarien esku-
bideak babesteko herrian sortu den 
Soraluzeko Herri Bilgune Mugimen-
duak aurtengo plangintza presta-
tzen dihardu. Gaur bilduko da berriz, 
arratsaldeko 18:30ean kiroldegiko 
erakusketa gelan. Bilerara gonbi-
datu nahi dituzte herriko norbana-
ko, eragile eta elkarte denak eta 
aurreratu dute nahi dutenek propo-
samenari ekarpenak egiteko aukera 
izango dutela.  

KZgunea arratsaldez  
zabalduko da 
Martxoan ere ikastaroz beteko da 
herriko internet gunea. Arratsaldez 
zabalduko ditu ateak, 16:00etatik 
20:00ra eta besteak beste, Antibirus 
programak, Twitter, QR Kodeak, Sky-
pe edota Metaposta zerbitzuak erabil-
tzen irakatsiko dute. Informazio gehia-
go 943 75 30 45 telefonoan. Ikastaro 
denak eta ordutegiak:    

Jardunaldien berri  
emateko eskuorria.

Iturria: www.euskalherrikomustxapelketa.org

Bukatzear daude ur-hoditegia 
aldatzeko lanak

Gipuzkoako Urak jakinara-
zi du, kontrakorik ezean, 

Zeleta auzotik behera datozen 
ur-hodiak zaharberritzeko la-
nak gaur bukatuko dituzte-
la. Orain aste batzuk hasi ziren  
ur-hodi zaharrak berriengatik 
aldatzen, herriko ur-hoditegi ga-
rrantzitsuenetarikoa eraberri-
tzen. Arduradunek jakinarazi 
dute azken asteetan izan diren  
ur-mozketak lanen ondorio izan 
direla, aldatutako hodiek herri 
osorako emaria dute eta.



Egoera ekonomikoa kaxkarra izan arren, herritarrengan ahalik eta gutxien eragiten saiatu dela esan 
du Udal Gobernu Taldeak. Kiroldegian edota zinegotzien ordainsarietan egin dituzte murrizketak.

2012rako %8 txikiagoa den 
udal aurrekontuak onartu dute

2012rako aurrekontuak onartu egin zituzten eguaz-
teneko udalbatzar saioan, Gobernu Taldearen aldeko 
bost botu, EAJren lau abstentzio eta PSE-EEren kon-
trako bi bozkekin.

Horrela, iazkoaren aldean, %8ko jaitsiera duen udal 
aurrekontua onartuta geratu da eta 3.699.567 eurore-

kin moldatu beharko du udalak.

Krisiak gogor jotzen dihardu Soraluzeko Uda-
la ere, 2010etik beheranzko joera nabarmena 
jasan du, bi urtean %16 txikitu da udal au-
rrekontua. Zorpetze maila 2.380.137 eurokoa 
da; udalaren baliabide ekonomikoak ikusita 

zorpetze maila “altua” dela esan zuen alka-
teak, aurrekontu guztiaren %35 inguru.

Aurrekontu proposamenean aurreratu moduan, 
Arluziagak azaldu zuen arloetako partidak gehiago 
ez jaistea eta udaleko langileen soldatetan murriz-
keta gehiago ez ezartzea izan dutela helburu. Hori 
horrela, lehenago ikutu gabeko partidetan sartu ditu 
guraizeak: kiroldegiaren defizita txikiagotuz 60.000 
euro aurreztu ditu, udaleko zinegotzien asignazioetan 
%25eko jaitsiera ezarriz 15.900 euro eta mankomuni-
tatean 35.029 euro.

Gastu arruntak: 430.434 €
Amortizazio gastuak (2009ko Foru Funtsari itzulketa): 
516.735€

Udal langilegoaren gastuak: 1.280.392  €
Arloz-arloko diru partidak

- Kultura: 125.913 €
- Parekidetasuna: 4.560 €
- Euskera: 39.833 €
- Ongizatea: 107.933 €
- Kirola: 278.100 €
- Gazteria: 5.400 €

- Hirigintza: 163.318 €
- Ingurugiroa: 35.236 €
- Hezkuntza: 144.246 €
- Hiri hondakinak eta 
 kale garbiketa: 567.467 €

12.000 euro uholdeek eragindako kalteak konpontzeko

Inbertsioetarako 71.562 euro bideratuko dira, horie-
tatik 12.000 euro, joan den azaroan uholdeek eragin-
dako kalteak konpontzeko erabiliko dira. Aldundiak 
foru dekretu bat onartu du Gipuzkoako udal kaltetuei 
laguntzeko eta horien eskaera bideratzen dihardu uda-
lak. Jaurlaritzari eta Estatuari erantzukizunez joka-
tzeko eskatuko die halaber.   

Aurrekontuen bilakaera

Arloetako  
partida ia denak 

bere horretan  
mantendu dira

2007
2008
2009
2010
2011
2012

4.229.351 €
Ez ziren onartu
Ez ziren onartu

4.400.000 €
4.021.708 €
3.699.567 €

+%10,68

-%8,6
-%8



EAJ: 
Aldazabalek abstenitzeko era-
bakia “ez dela erreza” izan, 
baina “aurreko bi urteetan be-

zala koherentziaz eta erantzuki-
zunez” jokatu dutela azaldu zuen. 

Ezker abertzaleak eta EAk eginda-
ko udal kudeaketak “kiebra teknikoan” 

laga duela udala eta Gobernu Taldeari ea ez al 
duen auditoriarik egin behar galdetu zion.  

Udalak zerga bitartez dirua bildu eta bestetik udal zerbi-
tzuak murriztu dituela salatu zuen, baita inbertsio nabari-
rik ez duela aurreikusi. Zinegotzien ordainsariez ere min-
tzatu zen: “Nahikoa da ordainsariak eztabaida politikoan 
erabiltzea. Utzi alde batera titular populistak eta zuzendu 
udal kudeaketara zuen lana”. Bukatzeko EAJ taldea egoe-
rari buelta emateko prest dagoela esan zuen, “Soraluzeren 
eta soraluzetarren ongizatearen alde”.

Ze irizpidekin egin dittuzue diru- 
-doiketak? 
Herrittarrei zuzendutako zerbitzuak 
ahalik eta gitxien kaltetzen ahalegindu 
gara eta neurri haundi baten pentsatzen 
dogu onartutako aurrekontuak hori be-

tetzen dabela. Egoeria ez da bape samurra 
baina uste dogu lan ona egin dogula.

Aurrekontua aurreko urtietan baino bajuagua da. Ze 
joera aurreikusi leike datozen urtietara begira? 
Oso zaila da jakittia datozen urtietan zer gertatu lei-
ken. Beraz tokatzen jakuna da dittugun baliabidiak 
ahalik eta egokixen erabiltzia eta aurreikuspen errea-
len gainian lan egittia. Hori da gure esku daguana eta 
hori betetzen ahaleginduko gara.

Zein dira udalan erronka nagusixak? 
Momentu honetan kudeaketa ekonomikua da erronka 
nagusixa. Horretaz gain asmo dexente dittugu es-
kuartian eta juango gara horren barri emoten 
eta berauetan parte hartzeko aukerak herrit-
tarrei eskaintzen.

Oposizinuak ze jarrera erakutsi dau aurrekon-
tu proposamenan gainian? 
Bost hilabetetako prozesua izan da. Gu ahalegin-
du gara etenbarik oposizinuari informazino xehea 
helarazten eta zintzoki, pentsatzen dogu lan txuku-
na egin dogula zentzu horretan. Egixa esan, prozesu 
luze honetan ez dogu oposizinuan partetik laguntza 
haundixegirik jaso, baina aurrekontuak onartu dira 
eta hori da garrantzitsuena.

PSE-EE:
Alderdi sozialistak argi laga nahi izan 
zuen aurkako bozka ez zuela aurka egi-
te soilagatik eman. Borinagak esan zuen, 
Gobernu Taldeak aurrekontuen doiketak 
egikaritzerakoan soilik izaten dituztela 
kontuan. Kritiko azaldu zen aldizkari honi 
emandako laguntzaz: “Euskera hutsean dagoen 
herri aldizkariari, herritarren zati haundi batek uler-
tzen ez duelako irakurri ere egiten ez duena, ez genioke 
gazteria, emakume, kirol edota hezkuntza sailari baino 
diru gehiago esleituko”. 

Gobernu Taldeari, hauteskunde programan azalduta-
ko hirigintza plana, aparkalekuak edota Mendiolako 
biribilguneagatik galdegin zion. Amaitzeko “udalaren 
funtzionamendu egoki baten alde eta herritarren ongi-
zateari begira” lan egiteko prest azaldu zen.  

“Euskara  
hutsezko herri  
aldizkariari ez  

genioke horrenbeste 
diru esleituko”

PSE-EE

 
“Momentu  

honetan kudeake-
ta ekonomikua da 
erronka nagusixa”

“Zergak bildu  
eta zerbitzuak  

murriztu dituzue”

EAJ

ALDERDIEN IRITZIAK

Hiart Arluziaga

Alkatea



zEr iriztEn dotsazu?

8 kale inkesta

2012-03-09

Eman zure iritzia sarean 

Gipuzkoan zaborren kudeaketaren gainean eztabaida handia sortu da. Errauskailua, 
atez-atekoa, 5. edukiontzia...         

Zure ustetan zein da birziklatzeko modurik eraginkorrena?  

Francisco LopEz iñaki iñarraaLicia rodELLar LoLi FraiLE

Ahoz danok gara ekolo-
gistak baina gero %90 

ak ez dau erreziklatzen, 
kontzientzia maila oso ba-
jua da ondio. Aldaketiari 
bildurra dotsagu beti eta 
politikueri kasu haundirik 
ezin geinkixo egin. Neri 
atez-atekua inposaketa bat 
irizten jata. 

Ez dakit zein dan modu 
onena. Nik errezikla-

tzen dot eta kontzientzia-
tuta nago kontu honekin, 
asko zaintzen dot etxian 
birziklapena. Hamendik 
kanpora ez dare horren 
kontzientziatuta.    

Nik uste onena dan-danok 
kontzientziatzia litza-

kela eta hiritar danak erre-
ziklatzia. Nik eskura dauka-
daz edukiontzixak eta ez jata 
kostatzen. Neretako erosuena 
bosgarren edukiontzixa ipin-
tzia da.    

Ez dakit ba. Nik uste 
eztabaida honek batan 

edo bestian interesak dira-
la. Egixa da, hainbat hon-
dakin berehala erretiratzia 
komeni dala. Baina danan 
gainetik ohitturak aldatzia 
da eta asko ez dare horreta-
rako prest.     



9 kultura
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Kontrargikoek erakusketa  
zabalduko dute
2011. urtean jasotako hogeita hama-
bost argazkik apainduko dituzte kirol-
degiko erakusketa aretoko hormak 
martxoaren 13tik 31ra bitartean. Kon-
trargi Argazki Kolektiboa osatzen du-
ten zazpi bazkideek jasotako momen-
tuak izango dira erakusketan ikusi ahal 
izango diren irudiak.
Erakusketako ordutegia: 
Astegunetan:19:00etatik 20:30era 
Asteburuetan: 12:00etatik 13:30era

Kultur ekitaldien agenda 

Gaur, martxoak 9

“EMOZIOTEGIA”  
Helduentzako ipuin kontaketa
Ixabel Millet-en eskutik. 
22:30ean, Zinean.

Ant: Pil-pilean Euskara Elkartea

Martxoak 10, zapatua  

ERREALZALEEN IX. URTEURRENA 
11etan salda eta txorizoa.
12-14ean eta 16-19ean, hurrentzako puz-
garriak eta Gorroti eta bere abereak.
12:30ean buruhandiak herrigunean.
13:15ean txaranga 
14:30ean bazkaria.

Ant: Txuri-urdin Elkartea

Martxoak 11, domeka
HAURRENTZAKO ZINEA  
“Hirukiak: Pirata Andreak, Troiako 
Elena eta Oliver Twist”.
17:00etan, Zinean.

Ant: Soraluzeko Emakumeen Topagunea

Martxoak 16, barixakua  

ANTZERKIA
“Como como poco me descoco poco”,
Quemadura Antzerki Taldearen eskutik.
22:15ean, Zinean.

Ant: Udaleko Parekidetasun Zerbitzua 

8 film labur ekarriko ditu 
Laburbirak zinera
Laburbiraren IX. edizioa aur-

keztu zuen aurreko astean 
Topagunea Euskara Elkarteen Fe-
derazioak,  “herrietako euskara el-
karteekin lankidetzan euskarazko 
ikus-entzunezko urteko produk-
zioa ezagutarazi eta herrietako 
kultur eskaintza aberasteko”. Aur-
tengo edizioak zortzi ikus-entzu-

nezko biltzen ditu eta 30 emanaldi 
egingo dira. Saio bakoitzak 85 mi-
nutuko iraupena izango du. Betiko 
moduan, proiekzioaren amaieran 
ikusleek, egileekin laburren gai-
nean solasteko aukera izango dute. 
Hauek dira zehazki, martxoaren 
23an gabeko 22:15ean Zinean es-
kainiko diren ikus-entzunezkoak:

ABERRIA: 1961, Gotzon Garate, dokumentala. 
IZENA DUENA: Joseba Uberuaga (Benito Ansola beka). 
INSTALACIÓN: Xoxe Diaz (galegoz euskarazko azpitituluekin).
OHE AZPIKO ZERA: Paul Urkijo eta David Zabala (Benito Ansola beka). 
HEMEN NAGO: Maialen Sarasua. 
URREZKO ERAZTUNA: Jon Garaño. 
ZEINEK GEHIAGO IRAUN: Gregorio Muro. 
KANTUKA: Revolta Permanent taldearen bideo klipa.

Jokin Oregiren “Alabatxo”  
antzezlana saritu dute

Gijonen egiten den Haurren-
tzako Arte Eszenikoen Euro-

par Ferian (FETEN), Jokin Oregik 
zuzendutako lan bat saritzen duten 
hirugarren aldia da hau. 2008an 
“Zer duzu negarrez Marie?” an-
tzezlanak Ikuskizun Onenari sa-
ria jaso zuen; 2010ean “Robot Mai-
tea”-k interpretazio onenari saria 
eta aurtengo edizioan, “Alabatxo” 
saritu dute, epaimahaiak antzez-
lanari Ikuskizun Onenaren lehen 
sari esleitu dio. Zorionak!

“Alabatxo”-n Javier Renobalesek, Ana Meabek eta  
J. Ramon Soroizek egiten dute lan. 

Iturria: Jokin Oregi



10 kirola

XV. Soraluze Saria Caja Ruraleko 
Alberto Grijalbarentzat 

Otsailaren 26an Soraluze Sa-
riaren XV. edizioa jokatu 

zen. Lehendakari Txapelketako 
lehen proba honetan, 23 urtetik 
beherako 140 txirrindulari ingu-
ruk hartu zuten parte. Ibilbidean 

118 kilometro egin zituzten. Hel-
mugaratzen lehena Caja Rurale-
ko Fernando Grijalba izan zen 
2:39:54 denbora eginda. Bost se-
gundu atzetik iritsi ziren Ruben 
Fernandez taldekidea eta Deba-
barrena taldeko Aitor Gonzalez, 
podiumean hirugarren. 

Gainontzeko sariak: 
Mendiko saria: Fernando Grijalba
Lehendakari saria: F. Grijalba
Taldekako saria: Caja Rural
Hasiberri saria: 
Mikel Aristi (Debabarrena)
Herritarrendako sariak:
Alberto Ginea (Dip. de León)
Mikel Aristi (Debabarrena)

EMAITZAK

pELota
Xala  –  Laskurain 22
Arretxe II – Begino 15
Xala  –  Laskurain 12
Berasaluze VIII – Albisu 22

FutBoLa
Orioko F.T. – Sora (Erreg. Pref.) 3-1
Ontzerri F.T. – Sora (Erreg.) 6-0
Idiazabal K.E. – Sora (Jub.) 1-2
Aretxabaleta K.E.  – Sora (Kad.) 4-0
Sora (BHI mutilak) – Zestoa K.B. 5-8
Sora (BHI neskak) – Urki C.D. 0-11
Sora (Erreg. Pref) – Amaika Bat 2-2
Sora (Erreg.) – Beti Ona “B” 4-2
Sora (Jub.) – Urola 0-5
Sora (Kad.) – Bergara “B” 2-2
Orioko F.T. – Sora (BHI mutilak) 5-2
Bergara – Sora (BHI neskak) 1-3

AGENDA

pELota
Gaur, 20:00etan Angelun (etb1) 
Xala – Laskurain
Titin III – Merino II

FutBoLa
Zapatua 10, 16:00etan San Migelen 
Mutriku F.T. – Sora (Erreg. Pref.)

Zapatua 10, 18:00etan Ezozin
Sora (Erreg.) – Asoleus C.F

Zapatua 10, 15:30ean Ezozin 
Sora (Jub.) – Martutene K.E.

Zapatua 10, 11:30ean Ezozin
Sora (Kad.) – Antzuola K.E.

Domeka 11, 14:30ean Cesar Beniton
Juv. de America – Sora (BHI mutilak)

Domeka 11, 10:00etan Aita Marin
Zumaiako – Sora (BHI neskak)

MEndia
Ibilaldi Neurtua,  
Federazioak antolatuta.
Irteera: Debatik 9:00etan
Helmuga: Lastur
Lehen Hezkuntzako ikasleentzat.
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Inere Alvarez Euskal Herriko  
Boulder Ligako azken txanpan

Bi herritar Errioxako “Media maraton 
del camino” lasterketan

Gasteizko Hegoalde kirolodegian. 
Goizez Zuriñe Arrue eta Goizane 
Saez de Olasagoitia lehiakideekin 
azken igoerak egin eta arratsaldean 
finalak jokatuko dituzte. Bere bu-
rua iaz baino indartsuago ikusten 
duen arren, Boulder Liga bigarren 
postuan bukatuko duela uste du 
Irenek, Arrueren atzetik. Euskal 
Herriko txapelketa izango da bere 
hurrengo erronka nagusia. 

1:33:06-ko denbora egin eta 88. pos-
tuan helmugaratu zen. Gonzalo 
Ariznabarreta 1:38:35-eko denbora 
eginda, 185. postuan helmugaratu 
zen. David Rasconek Iñaki Ruizen 
dortsalarekin egin zuen antxitxi-
ketan: “Oso lagun onak ginen. Biok 
eman genuen izena lasterketa hau 
korritzeko eta bere omenez, nere 
dortsalaz gain berea ere eraman 
nuen, 455 dortsala. Oso emotiboa 
izan da lasterketa hau niretzat”. 
Honez gain, azaldu du lasterketa 
hasi aurretik minutuko isilunea 
gorde zutela Iñakiren omenez. Las-
terketako bideoak: 

Zapatu honetan izango du az-
ken froga eskalatzaile gazteak 

David Rascon eta Gonzalo 
Ariznabarretak Najeran hasi 

eta Santo Domingo de la Calza-
dan amaitzen den maratoi erdian 
hartu dute parte. David Rasconek  

Alberto Grijalva frogako irabazlea, helmugaratzen.

Rascón Iñaki Ruizen dortsalarekin antxintxiketan.
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11 zerbitzuak

zorion agurrak

Irabazlea: Maite Onaindia

Brahim Ouargui, Batzoki taberna-
ko arduraduna da aurreko aleko ar-
gazkixa agertzen zana.  

LEhiakEta aurrEko aLEko Erantzuna

Zein ageri 
da argazki 
honetan?

Saria: MP4 erreproduk-
tore bat.

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

Josune Sabán 
Otsailan 24an 13 urte!
Zorionak eta muxu haundi 
bat, aman eta familixian 
partez!

Javier Plata 
Martxuan 4an 5 urte!
Zorionak poxpolin eta 
txokolatezko muxu pilaaa
etxekuen partetik!

Jon Urdangarin   
Martxuan 9xan 11 urte!
Zorionak txapeldun!
Edarto ibili zure egunian eta
muxu haundi bat etxeko 
danon partez!

Oihan Larrañaga 
Martxuan 4an 6 urte!
Zorionak poxpolin!
Jarraittu irribarriakin 
bazterrak koloreztatzen!
Muxuak! Etxekuak!

Oihane Vila 
Martxuan 9xan 22 urte!
Zorionak eta ondo pasatu 
zure eguna potxola! Muxu 
haundi bat familixian partez!

Zorionak Gloria! 
Martxuan 2xan 86 urte!
Muxu ikaragarri pila,
etxekuen partez!

Ignacio Blanco Oregui 
Martxuan 5ian 35urte! 
Aurten bai, zorionaak! 
Ondo pasatu eta 
muxu haundi-haundi bat, 
familixian partez!

Nayala Andrade   
Martxuan 3an urtebete!
Zorionak eta muxu potolo  
bat gurasuen eta etxekuen 
partez!

Markel Soraluze   
Martxuan 14an 6 urte!
Zorionak mutil-haundi!!
Irribarre goxuak eta muxu 
pila jaso, ikaragarri pila!

Zorionak Zunbeltz   
Martxuan 1ian jaixua!
Txokolatezko muxutxuak 
Lurren eta danon partez

Oharra: Lehiaketako irabazlia aukeratzeko zozketia alia etara eta hurrengo barixaku eguerdixan egitten da. 
Ikusi pertsonaia guztiak Flickr-eko Pil argazkiak-en.

hildakoak
Nikolasa BeriztaiN alBisu

Julia arrese orBegozo

Maria teresa areitiourteNa laspita

Amaia, otsailan 24an 4 urte! 
Ainhoa, martxuan 5ian 8 urte!  
Zorionak eta muxu asko etxekuen partez!

Eiderrek martxuan 14an
Asierrek martxuan 24an
urtiak betetzen dittuzuelako,
zorionak eta muxu pila-pila
aitatxon partez!

Zorionak Osvaldo eta Inma,  
martxuan 17xan ezkontzen zarie eta!
Egun zoragarrixa igaro deizuela
eta bizitzako sasoi berrixaz gozatu!
Muxu pila kuadrilakuen partez!

Xabier Arribillaga  
Martxuan 11n 28 urte! 
Nerea Rodriguez  
Martxuan 10ian 28 urte! 
Beti bezain alai jarraittu eta
muxu asko kuadrilakuen partez.

jaiotakoak
zuNBeltz salaBerria silBeti



argazki zaharra

IrakaslIen arteko futbol partIdua

12 harpasuak

Erretratu hau 70. hamarkada inguruan jasota dago, ondiok eraiki bare zeguan Mendiola poligonuan. 
Sasoi hartan asko ziran orubia garbi zeguala aprobetxatuta, umiekin pasiuan bertara juaten ziran 

gurasuak. Ikastolako irakasle talde honek be egun eder eguzkitxua aukeratu zeban futbol partidua 
bertan jokatzeko. Maisuak eta andereñuak elkarrekin nahastu eta harremanak sendotze aldera jokatu 
zeben futbolian. 

Iturria: Maite Gorostidi

Argazkixan: 

Goian, ezkerretik eskumara: Oskar Lizarralde, Ana Oregi, Iñaki Iñurrieta, Amaia Laskurain, Ramon 
Leturiondo eta Maite Gorostidi. 

Behian: Miren Elduaien, Koldo Ugarte, Begoña Valiente eta Marisa Ezenarro.  

2012-03-09

“Bizi osoko lagun zeneuzkan
bizi poza ta indarra

Bihotzean daroagu zure
hortz betezko irriparra

Atzo gabetik keinuka dabil
piztua duzun izarra”

Urtebete pasatu arren,  
egunero akordatzen gara zutaz. Etxekoak

Petra Uranga Ormaetxea

2011ko MartxoareN 11N zeNdu zeN  
83 urte zituela





2012rako aurrekontua  
%8 murritzagoa  




