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Entzutekuak: Laskurainek lasai hartuko du domekako norgehiagoka
Zer berri: Gazteenen oporraldia goxatzeko “Udako abenturak”

Estatuak erreforma,  
langileok greba





“Beldur handiena ematen dit sinisten ari garela krisia konponduko dutela  
eta iragankorra dela.”
Nekane Jurado, ekonomilaria. Berria, 2010-07-01

Goguan hartzeko

2012-03-23

Udaberri, zertan igerri?

1 ataiko berbak

Kaixo polittori!
Aste honetan sartu gara udaberrixan, hori diño 

sukaldeko horman zintzilikatuta daukadan egutegi-
xak. Eguzkixa ohi baino beranduago etxeratzen da, 
zuhaitzak soineko koloretsu ederrez jantzi dira, aler-
gikuen begi-sudurrak gorritzen eta basuak konpasik 
gabeko sinfonia sortzen hasitta dare. Ku-
kurik ez dot entzun ondiok, negua gain-
dittu dogula iragarriz. Lazkao Txikik 
kantatutakua da “Kukua, berriz, zuhai-
tzik zuhaitz “kuku” hemen ta “kuku” han/ 
kalendario gabe badaki noiz etorri ta noiz 
juan”. Guk asmatuko ote genduke oporrak 
noiz hartu be? Egun seinalatu asko dare 
gure egutegixan, lartxo bera gabe bizitzen 
asmatzeko.
Latza izan da pasa berri dogun negua, 
aspaldiko urtietako gogorrena seguru 
asko. Nagusixenek be ez dabe holakorik gogora-
tzen, pentsa! Lantegixak langilez hustu dittuen 
haize erauntsixak, soldatak izozteko moduko 
zeropeko tenperaturak, elurra bezain 
zuri laga gaittuzten murrizketak, en-
presarixen interesak babestu eta lan-
gilion eskubidiak deusezteko txingor 
zaparradak. Negu gorrixa, zenbaki 
gorriduna.
Martxua hilabete esanguratsua da efeme-
ridien kalendarixuan. Beste behin, loraldi 
baten atarixan garela dirudi, baina frutua 
jaso nahi baldin badogu, egun bakarreko 
ernetzia ez da nahikua izango; loria ximel-
du egingo da bihar beste eguzki eta ur ez 
baldin badauzka. Unai, loratzeko prest daguan kimu 
asko ikusten al dittuzu adaxketan? Ezer bururatzen 
al jatzu boteretsueri luze iraungo dotsen alergia bat 
sortzeko?
Datozen egunetan, poltsikuan txanpon gutxi batzuk 
erabili, badaezpada, kukua kantari hasten bada be!

Kaixo pendejo!
Zure egutegixa ez dago oker, ez. 2012ko uda-

berrixa martxuan 20ko goizeko 5:14ean hasi zan. 
Nobedade astronomiko gisa, aurtenguan, Artiza-
rrak, Eguzkixa eta Lurra erdittik zeharkatuko 
dittu. Fenomeno hau gauzatu dein egon bihar di-

ran baldintzak oso gutxitan ematen di-
ranez oso ikuskizun miretsia izango da. 
2117.urtera arte ez da barriz gertauko, 
beraz, atara kontuak!
Kukuak ez dau halako baldintza kon-
plexurik bihar izaten abesteko. Hori 
bai, “Kuku” entzun eta poltsikuan di-
rua eukitzeko, Artizarran orbitan ger-
tatzen diran antzeko baldintzak bihar 
dira gaur egun. Eta horren arrazoia 
krisia dala diñue... Ba ni ez nago ados. 
Krisia ez baita arazua, herrittarrok pai-

ratzen dogun beste zeozen ondorixua baizik. Bene-
tako buru-haustia indarrian daguan sistema anke-
rra da, bera da krisian daguana! Norbaittek uste al 

dau, mugatua dan planeta baten hazkun-
tza mugagabia eman daittekeenik?
Krisi ezberdinak, sistemiak funtzionatzen 
ez dabela erakusten doskue behin eta berriz. 
Eta erreformekin ordia, boteretsuak egoera 
injustu hau denboran luzatu eta saihestezi-
na dana atzeratzia bilatzen dabe.
Erreformian aurrian, beraz, eraldake-
tia da erremedixo (edo alergia) onena. 
Eta horretarako ezinbestian baldin-
tzak sortu bihar dittugu. Oraina irauli 
eta boteregune eta alternatiba barrixak 

eraiki. Iruñerriko eta Gasteizko ikasliak azke-
naldixan jo eta ke hortan dabizela ematen dau. 
Datorren osteguna, indarrak norabide horretan 
biltzeko eguna izatia gura neuke. “Egon hadi lo, 
eta jango dek/n mehe”diño atsotitz batek. Ez dei-
gun geuk be 2117ra arte itxaron.

“Erreformian  
aurrian, eralda-
ketia da erreme-
dixo (edo alergia) 

onena.”
Unai Txurruka

“Ezer bururatzen 
jatzu boteretsueri 

luze iraungo 
dotsen alergia bat 

sortzeko?”
Eneko Beretxinaga

UNAI TXURRUKAENEKO BERETXINAGA



2 zeuk esan

Ohar honen bidez Soraluzeko Futbol taldeak 
jakinarazi nahi dizue futbol zelaiko sarre-

ran zegoen zuhaitza moztuta agertu dela. Aipa-
tzea gustatuko litzaiguke zuhaitza futbol taldeko 
parte ez den norbaitek moztu duela.

Zure herrikidien egoerak ardura badotsu, pre-
suak sakabanatzian aurka bazare, iheslarixen 

aurkako jazarpenakin bukatu nahi badozu… az-
ken baten, euskal preso eta iheslarixen eskubidiak 
bermatuak izan bihar dirala uste badozu, zatoz 
“Soraluzeko Herrira” bilgunian aurkezpenera.  
Bertan “Herrira” mugimenduan eta zehazki “So-
raluzeko Herrira” bilgunian nundik norakuak ar-
gittuko dittugu. Honekin batera errepresaliatuen 

Zuhaitz  
mozketa

Euskal preso 
eta iheslarixak 

etxera!

Futbol taldeak garai batean, udalari, zuhaitz hori 
mozteko (kimatzeko) baimena eskatu zion baina 
arazo ekonomikoak eta segurtasun arazoak zirela 
eta udalak geldituta zeukan eskaera hori.

Soraluzeko Futbol taldea

egoera zein dan azaldu eta 2012 urtiari begira as-
moen plangintza orokor bat aurkeztuko dogu. 
Zuri ondo pentsatzen bajatzu, eskertuko gontsuke 
jaso dozun gonbidapen hau inguruan zabaltzerik 
bazenu; etxian, lanian, taberna eta dendetan, ka-
lian eta nahi dozun leku danetan!
Beste barik, aurkezpenian alkartuko garala-
kuan… 

Soraluzeko Herri Bilgunia
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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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Udaberria estreinatu da 
eta mendi taldeko irtee-

rak hasten ditugu, ea aurten 
eguzkia gehiago ikusten du-
gun. Negu soro honetan, mul-
tikirol inguruan gertatu diren 
liskarrekin edo, hobeto esan-
da, ikustera joaten diren ikusle 
batzuen jarrerekin (gurasoak). 
Pozgarria da mendi taldeko ir-
teerekin berriro hastea; kirol 
honetan ez dago irabazlerik edo 
galtzailerik. Ondorioz ikusle ja-
kintsu horiek ezin diote epaile, 
aurkari edo taldekideari erru-
rik bota edo iraindu galtzeaga-
tik . Norbera ahal duen tokira 
heltzen da edo bide xamurragoa 
edo malkartsuagoa aukeratzen 
du. Zaletasun honetan kirola 
egiteaz gain, gure herrialdeko 
bazterrak ezagutu eta paisaiez 
gozatuz pasatzen da denbora 
eta kilometroak. Bukatzean la-
sai-lasai irteeraren gertaerak 
komentatzen dira, mantekau 
eder bat edo garagardo fresko 
batez gozatzen den bitartean.
Gazte! aspertuta bazaude ze-
lai ondoko jakintsuaz, eta ki-
rola egiteaz gain ondo pasa-
tzea nahi baduzu, etorri zaitez 
gurekin mendira edo hurrengo 
partiduan jakintsu hori bidali 
ezazu mendi buelta bat egitera 
eta bueltatzean, ordain ditza-
la zuk eta zure lagunek jan eta 
edandakoa, partiduaz lasai dis-
frutatu eta gero.

bittartetik

Niko Mendia
Bagoaz !!!

2012-03-23

(entzUtekUak)))) )
Aritz Laskurain, Eskuz Binakako Txapelketan arre edo so

Eskuz Binakako Txapelketa fi-
nalerdietara salto egiteko atarian 
da. Domeka honetan Xalak eta 
Laskurainek partidu erabakiorra 
dute Astelenan. Finalerdietara 
sailkatu ahal izateko Bengoetxea 
VI.na eta Apraiz mendean hartu 
beharko dituzte. Ez hori bakarrik, 
Mtz de Irujo eta Barriola bikoteak 
Berasaluze VIII.naren eta Barrio-
laren aurka galdu egin beharko 
dute. Laskurainen jarraitzaileen 
artean emozioa eta urduritasuna 
nagusituko badira ere, atzelari 
soraluzetarrak lasai hartuko du 
domekako norgehiagoka.       

Partidu erabakiorra daukazue 
domekan. Sailkatzeko espe-
rantzarik bai?

Ondiok aukerak dare finalerdi-
xetara sailkatzeko baina txarre-
na da sailkapena ez daguala gure 
esku. Ez da karanbola haundirik 
gertatu bihar, ez daukagu marka-
gailuan punturik lortu biharrik, 
guk irabazi eta Irujok eta Barrio-
lak galdu egin bihar dabe.        

Azken norgehiagokan zela 
ikusi dittuzu zuen buruak?  

Atzena partidu zaila izan da eta 
Beroiz mendian hartzen eta jo-
kaldixak apurtzen saiatu nintzan 
baina ez neban danetan lortu eta 
horrek kondenatu egin ginttuan. 
Aimar oso ondo dago eta presiño 
haundixa egitten dau.       

Oin arteko aurreikuspenak 
bete dittuzue?  

Finalerdixetara sailkatu 
ezian ezin esan aurreikuspenak 
bete diranik. Pelotari moduan 
maila onian naguala pentsa-
tzen dot eta gustora nago txa-
pelketan erakutsitakuakin.

Zer dauka berezixa, Xala-Lasku-
rain bikotiak?  

Txapelketako lehen hiru par-
tiduak galduta be gure buruetan 
konfiantzia izaten jakin genduan 
eta lasai egoten. Ez da lelengo al-
dixa alkarrekin lehiatzen doguna 
eta alkar ezagutze horrek asko la-
gundu dosku aurrera egitten.    

Zein izan da jokatutako parti-
durik gogorrena eta erosuena?   

Zailenak duda bare Berasa-
luzekin eta Albisukin jokatuta-
kuak. Bi partidutan egurra emon 
dosku, bata 9xan eta bestia 12xan. 
Eroso egon naizenik ezin esan, ba-
tzutan tanteoz nahiko garbi irabazi 
dogu baina lana egin ostian eta par-
tidu gogorran ondoren.    

Eta final haundixa zeinen kontra 
jokatuko zenduan gustora?   

Aimarrekin onena izaten dabi-
lelako eta Titinekin be gustora, 
bere 43 urtiekin hor egotia sines-
tezina dalako.    

Porra egitten ausartzen zara?   
Nahi gu egotia, Aimar eta Beroiz 

seguro egongo dirala. Eta aukerak 
daren bittartian, kontran gu!

3 fiua

Lasai dago Aritz 
domekako partidurako.

 
“Pelotari 
moduan  

maila onian  
naguala  

pentsatzen 
dot“
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Herrira mugimenduaren  
aurkezpena 
Euskal preso politiko eta iheslarien es-
kubideak babestu eta aldarrikatzeko 
herrian sortu den bilgune berriak bere 
asmo eta nahiak aurkeztuko dizkie hi-
laren 30ean 20etan Zinera hurbiltzen 
direnei. Gaixotasun larriak dituzten pre-
soak etxeratzea, 3/4ak beteak dituzte-
nak kaleratzea eta dispertsio egoerare-
kin bukatzea izango dira mugimenduak 
izango dituen helburu nagusiak. 

Maisuen Etxeetan izena  
emateko aukera  
Esleitu gabe geratu diren Maisuen 
Etxeetako bi etxebizitzetan izena eman 
nahi duenak, martxoaren 26tik apirila-
ren 16ra bitartean du horretarako au-
kera. Eskatzaileak bi urtez Soraluzen 
erroldatua egon beharko du eta 3.000 
eta 17.000 euro arteko diru-sarrerak 
izan beharko ditu. Informazio gehiago 
943 75 30 43 telefonoan.   

Lehergaiak Sologoengo  
zentral elektrikoan
Martitzen eguerdiko 14:30ak inguru zi-
rela elektraetxeko behargin batzuek to-
patu zuten materiala, bost kilo lehergai, 
“Goma 2” ipintzen zuen bi poltsatan 
banatuta. Herrizaingo Sailetik argitu 
dutenez “ez du terrorismoarekin ino-
lako harremanik”. Poltsak ezkutatuta 
zeuden zentral elektrikoaren instala-
zioetan. “Industria erabilpenerako” 
erabiltzeko izan zitezkeela uste da. 

Lan erreformaren aurka herri- 
-mobilizazioak iragarri dituzte
Datorren martxoaren 29an, 

Espainiako Legebiltzarrak 
onartutako lan-erreformaren eta 
administrazio publikoak ezarriko 
dituen murrizketen kontra greba 
orokorra deitu dute sindikatu na-
gusiek. Soraluzen egun honen ha-
rira antolatu ahal diren ekimenak 
aurrera eramateko “Greba komi-
tea” osatu zuten aurreko astean 
zenbait herritarrek. Komiteko ki-
deek “lan-erreformak eta murriz-

ketek izango dituzten ondorioak 
kaleratzea” nahi dituzte eta gre-
barekiko herritarrengandik babe-
sa lortzea ere badute helburu. Lan 
erreforma berriak, besteak beste, 
zerbitzu publikoetan murrizketak 
eta honek dakarren prekarietatea, 
lan baldintza ezegonkorrak, behin 
behineko lan kontratuak, soldata 
baxuak, amatasun bajen murrizke-
tak eta ondorioz gaur egun ematen 
diren etxe kaleratzeen ugaritzea 
areagotu egingo dela uste dute. 

Zarata eta iskanbila lan erreforma-
ren aurka 
Hau guztia salatzeko, hainbat he-
rritarrek egin zuten bat martitze-
neko mobilizazio zaratatsuarekin. 
Gazte asko, langileak ere bai, lan 
erreformak eta administrazio pu-
blikoko murrizketek herritarren-
gan eragingo dituenak kritikatzen 
zituen kartelak eutsi zituzten. 
Astelehenerako, greba orokorra 
prestatzeko batzar irekia antolatu 
dute, 19:00etan Zinean eta mar-
txoaren 28an giza katea abiatuko 
da Zubi Nagusitik.

2012-03-23

Itxaropenako  
junta berria   

Argazkiko hauek 
izango dira bi urtez 

Itxaropena elkarteko 
administrazio zerbi-

tzua kudeatuko duten 
lagunak. Jose Antonio 

Callesek beteko du 
lehendakari postua 

eta laguntzaile lanetan 
izango ditu Mari Fran 

Aizpuru, Enkarna 
Arrizabalaga, Juana 

Soraluze, Natalia San 
Jose, Araceli Maiztegi, 
Pedro Mari Aldazabal 

eta Pedro Jorge.

Adin tarte ezberdineko herritarrak batu zituen martitzeneko mobilizazioak.
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“Udako abenturak” aurkeztu dituzte 
Pil-Pilean, Jardun eta Txatxilipurdik    

Bergarako Kultur Etxean 
aurkeztu dituzte aste ho-

netan aurtengo udalekuen es-
kaintza Jardun, Pil-Pilean eta 
Txatxilipurdi Euskara Elkar-
teetako arduradunek. Udako 
abentura hauek “gazteei haien 
egunerokotik irten eta euska-
ra hutsez biziko diren mundura 
pasatzeko eta euskaraz bizitzea 
posible den lekura salto egite-
ko” aukera eskaintzen diela az-

pimarratu zuten besteak beste. 
Udalekuetan izena emateko eus-
kara@pilpilean.com helbidera 
idatzi behar da edo 943 75 13 04 
telefonora deitu, maiatzaren 2a 
baino lehen. Abentura guztiek 
275 euroko prezioa izango dute. 
Familia ugaria dutenek edo ai-
patutako Euskara Elkarteko 
bazkideek %5eko beherapena 
izango dute. Biak betetzen di-
tuztenek, %10ekoa. 

Ordu aldaketa asteburuan 
Domeka honetan, udaberri sasoiari da-
gokion ordu aldaketa egitea tokatzen da. 
Erlojuak ordubete aurreratu beharko di-
tugu: 02:00etatik 03:00etara.   

Odol-etaratze saioa gaur 
Itxaropena Jubilatuen Elkartean urteko 
bigarren odol-etaratze saioa egingo da 
gaur, arratsaldeko 18:30etik 20:00ra 
Gipuzkoako Odol-emaileen elkarteak. 
Baldintza bakarra adin-nagusia eta 65 
urte baino gutxiago izatea da.  

KZgunea goizez erabilgarri 
Apirilean herriko internet guneak goi-
zez zabalduko ditu bere ateak, 9:00e-
tatik 13:00ra. QR kodeak, ordenagai-
luz margotzen ikasteko Draw progra-
ma, internet bidez telefono deiak doan 
egiteko Skype programa edo Antibiru-
sak irakatsiko dituzte.  

Aste Santuko ospakizunak 
Ondorengo ekimenak antolatu ditu 
Soraluzeko Kristau Elkarteak Aste 
Santurako:
Eguena 29: Adiskidetasunaren ospa-
kizuna 20etan.
Erramu Domeka: Erramuen bedeinka-
pena, prozesioa eta Meza, 12:15ean.
Eguen Santua: Banakako peniten-
tzia 10etatik 11etara, azken afarira-
ko ospakizuna 18etan eta Jaunaren 
aurrean otoitza 21etan.
Pazko Gaubela 22etan eta Pazko Do-
meka 12:15ean.  

Zuzenketa 
Aurreko alean, Zer Berri ataleko fotono-
tiziako izenetan akats bat argitaratu ge-
nuen. Margarita Argarate ez, Margarita 
Maiztegi zen argazkian agertzen zena. 
Barkatu eragozpen eta gaizki ulertuak.

Zerain: 10-12 urte 
Goierriko herri txiki honetan 
naturaz gozatzeko aukera 
paregabea izango dute LH 
5-6 mailetako gaztetxoek. 
Belargune ederrak, erre-
katxoa, hainbat ibilbide 
egingo dituzte eta pizinara 
ere joango dira. Lehenengo 
txanda, uztailaren 3tik 11ra 
eta bigarrena, uztailaren 
11tik 19ra.

Orio: 12-14 urte 
Hamabost urte daramatza 
Txatxilipurdik Orioko uda-
lekuak antolatzen. Aurten 
egoitza lekuz aldatu dute, 
Orio-Aian dagoen Zingira 
kanpinean egingo dute lo 
gazteek. Uretako ekintzak 
praktikatzeko aukera izan-
go dute. Lehenengo txan-
da, uztailaren 1etik 11ra 
eta bigarrena, uztailaren 
11tik 21era.

“Kosta ala Kosta”: 
14-16 urte 
Mendialdean hasi eta kos-
taldean amaitzen diren 
udaleku ibiltari hauek hiru 
elkarteen artean antolatzen 
dituzte. Hemen ere, gaz-
teekin elkarlana sustatuko 
dute: “Autonomia emango 
diegu ekintzak elkarrekin 
antolatzeko. Tailerrak eta 
hainbat ur ekintza ere egin-
go ditugu” azaldu du Maite 
Kintanila Pil-pileaneko ki-
deak. Txanda bakarra izango 
da, uztailaren 5etik 16ra. 

HIRU OPOR AUKERA: 

Iaz kosta ala kosta abenturan  
parte hartu zuten herritarrak.

Antolatzaileak aurkezpen  
egunean.



Bankuek eragindako zuloak aise tapatu zituzten gobernuek. Ondorioz sortutako zorra ordaintzeko,  
baliabide guztiak erabiltzeko gertu azaldu dira orain, lan erreformaren eta administrazio publikoan 
murrizketak egitearen truk.

Estatuak erreforma,  
langileok greba

Erregulazioa enpresetan

Herrian hasi dira ondorioak igartzen. Langabezia tasa 
altuko herria da Soraluze, 2011ko azken lau hilekoan 
%15´50ekoa. Debabarrena, Gipuzkoa eta EAE osoko 
batazbestekoa baino haundiagoa (%13´26, %11´25 eta 
%13´49 hurrenez hurren). Bestetik, hainbat enpresak 
egin du lan erregulaziorako jauzia, GOL, Pascual Chu-
rruca, Carmelo Mendizabal edo Unamunok esaterako.

Laguntza eskaerak gora, partidak behera

Etxe kaleratze kasu bi egon dira herrian eta beharrak 
haundituz doaz: Gizarte Ongizateko arduradun Iran-
tzu Benito eta Leire Zumaldek, igoera “nabarmena” 

Gotzon Odriozola  
ELAko ordezkari sindikala  

Erreformaren helburua ez dela lanpostuak sor-
tzea uste du Odriozolak, baina horren ai-
tzakian baldintzak prekarizatuko dire-
la: “Gainera langabezixak gora egingo 
dau eta badakixe ez dabela lanpostuak 
sortzeko balixoko”. Lanpostu merkea-

goak, eskasagoak eta soldata baxuago-
koak izatea nahi dutela dio eta eskubideetan 

“izugarrizko atzerapausua” izango dela: “XIX. 

izan dute languntzen eskaeretan. Baina kontrara, es-
kaera gutxiago esleitu ahal izan dituzte: “eskaerak egin 
ahal izateko baldintzak zorroztu dittue, administra-
ziorako partidak be murriztu dittuelako”.

Diru-sarrerak bermatzeko oinarrizko errenta jaso ahal 
izateko 3 urtez EAEn erroldatuta egon behar da edo 
Gizarte Segurantzan urte bete eta bost urte artean ko-
tizatu, “lehen kaltetuak atzerritarrak dira” diote.

Gizarte larrialdietarako laguntzetan ere eskatzailea-
ren gehienezko ondarearen muga 30.000 eurotik 8.000 
eurora aldatu zuten iaz eta kaltetuenak pentsiodunak 
izan dira, horietako asko alargunak. 

mendeko kontratu ereduetan jartzen gaittu, en-
presarixak inposatzen dittu lan baldintzak”.

Bere ustez krisitik irten ahal izateko nahitaez-
koa da politikak aldatzea: “Lana sortu, eko-
nomia suspertu, sektore publikua hedatzeko 
neurrixak hartu biharko lirake. Baina hamen 

erabaki dabe baliabidiak bankueri emondako 
diruagaittik sortutako zorra ordaintzeko erabili 

bihar dirala, nahiz eta hori suzidio sozial bat dan”.

“Lanpostu  
merkeagoak eta  

eskasagoak  
datoz”

Erreformen eta murrizketen gainean hainbat iritzi

ERREFORMAREN HAINBAT ONDORIO 

•	 Kaleratze	objektiboak	egitea errazagoa. Lanera ez joa-

teagatik, bi hilabetetan bi asteko baja kaleratze objektibo-

tzat har daiteke; Bidegabeko kaleratzeagatik kalte ordaina 

33koa izatera pasako da, (lehen 45) 24 hilabeteko gehie-

neko muga izanik; Bertan behera Enplegua Erregulatzeko 

Espedienteetarako (EEE) administrazioaren baimenaren 

beharra, kontratua eten edo lanaldia murrizteko; sektore 

publikoko erakundeetan ere aplikatu ahalko da. 

•	 Enpresa	hitzarmenak	lehentasuna	izango du sektore-

koaren gainetik. Funtsezko lan baldintzak nahieran alda 

ditzakete arrazoi objektiboak diru sarrerak edo salmentak 
jaitsi direla argudiatuz.

•	 Prestakuntzarako	kontratuen	gehieneko iraupena 2 
urtetik 3ra luzatzen da eta langabezia %15etik jaisten 
ez den bitartean 30 urte bitarteko langileekin egin ahal 
izango da. 

•	 Gehiago:	Edoskitzeagatiko	baimena edo lanare murriz-
ketaren kasuan amak ordutegia aukeratzeko zuen eskubi-
dea mugatu da. Langabezia prestazioa kobratzen dutenek 

komunitatearentzako lanak egin beharko dituzte. 



ERREFORMAREN HAINBAT ONDORIO 

Eider Varela eta Oihana Iturralde 
Irakasleak
Irakaskuntza publikoan hartu dira jadanik hainbat 
neurri. Salatu ere, salatu dituzte Plaentxi Ikastetxeko 
hainbat irakaslek, lau orduko lanuzteak eta elkarre-
taratzeak eginez.

Eider Varela eta Oihana Iturralderen iritziz 
guzti honek langileek sektore moduan ur-
teetan lortutako eskubideen galtzea dakar. 
Beraien ustez, azken urteotako murrizke-
tek hezkuntza kalitatearen jeitsiera ekarri 
dute: “Irakasle bat gaixotzian bost egunen 
buruan bialtzen dabe ordezkua. Bixen bi- 
ttartian ikasle zein irakasliak ezin izaten dabe 
programiakin ganoraz jarraittu prestakuntzarako 
dauzken orduak lankidian bajia kubritzeko agortzen 
dittuelako”, hezkuntza kalitatea kaltetuz. Jaitsiera 
hori, gizarteak berak pairatuko duela ziur dira, “zer-
bitzuon erabiltzailia gizartia bera dalako”.

“Hezkuntza  
kalitatea erabat 

kaltetu da”

Rosa Etxeberria 
LABeko ordezkari sindikala udaletxean

Etxeberriaren iritziz, erreformak era-
bat aldatuko du lan merkatua: “Patro-
nalari botere mugagabia emonaz eta 
langiliak biluzik lagako dittu, abera-

tsak aberastu, lana prekarizatu eta mi-
seria besterik ez dau ekarriko”. 

Gotzon Elizburu 
Gaztea eta langilea 

Elizburu gazteriaren egoera asko larri-
tuko delakoan dago. Gazteek enplegu 
egonkorrik ez ezagutzeak arduratzen 
du “kontratuak indefinitu gisa sal-

duko dittu baina edozein momentutan 
kaleratu ahal izango gaittuelako”. For-

makuntza kontratua 30 urtera luzatzeak 
prekarietate egoera luzatuko duela dio eta 
“Ekintzaileentzako kontratuaz” soldataren 

Paco Antano 
Euskadiko UGTko negoziazio kolektibo  

eta sektorialeko arduraduna 
Antanoren ustez erreformaren ondorioak 
guztiz negatiboak dira langileentzat: 
“Enpresarixuak berriz, soldatia, la-

naldixa, dana erabaki leike! Hau da, 
erreformak langiliak dittuen eskubide 

danak ezabatzen dittu”. 

Duela bi mendeko egoerara garamatzala ohar-
tarazi du eta horregatik, greba egiteko beharra 

Martxoaren 29ko grebara deitu du: “Gure 
indarra elkartasunian eta borroka kolekti-
buan antolatuta dago. Arrain txikixak ba-
tuta, haundixari frente egitteko gai izaten 

dira, asko gara, gai gara eta dana daukagu 
irabazteko!”

%25 zure kotizaziotik kobratzeko aukera “es-
kandalua” irizten zaio.

Enplegu egonkorrik gabe ezinezko ikusten du 
bizi proiektu duin eta independente bat ga-
ratzea. Administrazioko murrizketekin, are 
okerrago: “Gaztiondako prestaziño sozialak 

izoztu dittue eta ez dabe asko iraungo kentzen. 
Gaztion etorkizuna pobrezia eta miseria da”. 

azpimarratu du: “Greba tresna bat da eta ez hel-
burua, negoziazio bide danak agortzian era-

biltzen dogu. Demokrazian sei bat egin dira 
eta erantzun ona izan dabe. Oinguan egin 
egin bihar da gobernuak ikusi deixen 40 ur-
tian lortutako eskubidiak defendatzeko hor 

garela, inork ez dosku eta ezer oparittu”. 

“Dirua  
egon badago,  
baina gaizki  
banatuta”

“Dirua  
egon badago,  
baina gaizki  
banatuta”

“40 urtetan 
zihar eskuratutako 

eskubidiak  
defendatuko  

dittugu”

Plaentxi Ikastetxeko hainbat irakasle murrizketak 
salatzeko elkarretaratzean.



zer irizten dotsazU?
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Eman zure iritzia sarean 

Eskualdeko hainbat herriren moduan herriko taberna batzuek pintxo-potea egiten dute 
eguenetan. Euro baten truke, edari bat eta pintxo bat banatzen dute, jendea kalera atera 
arazteko eta herriko giroa hobetzeko helburuaz.

Ze pentsatzen jatzu pintxo potea?  

gorka tornos boni olabarriaikerne laskUrain nahikari alberdi

Ondo ikusten dot pintxo 
potia. Herrixan zeoze 

barrixa da eta igartzen da 
eguena ailegatziakin bate-
ra, jende gehixago urtetzen 
dala kalera. Taberna gehi-
xago sartuko balira be as-
koz hobe!

Ni poteo zalia naiz eta 
oso ondo irizten jata, 

asteburutik aparte jen-
dia kalera urtetzen da eta 
eguenetan bizittasun haun-
dixagua egoten da astebu-
rua datorrela igartzen da. 
Bestela sartzen ez naizen 
tabernetan ibiltzen naiz. 

Nik uste taberna gehixa-
go sartu biharko lirake-

la eta aukeria zabaldu. Edari 
gehixago be sartuko nittuz-
ke ardauaz eta garagarduaz 
gain. Eguenetan urtetzeko 
aitzakixa eukitzen dogu eta 
uda partian giro hobia egon-
go da seguru.    

Poteo zalia naiz, baina 
asteburuetakua. Egue-

nak ez dira neretako ego-
kixenak, baina ideia oso 
ona iritzen jata. Anbientia 
egoten ei da eta inbidixia 
emoten dosta. Asteburue-
tako girua oso baju dago, 
pena da, asko galdu dau 
herrixak.     



9 kultura
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Tripafestak urtebete beteko du
Iazko martxoan hasi ziren Gaztetxean 
afari begetarianoen eskaintza herri-
ratzen. Ekimenak urtebete beteko 
du hilaren bukaeran eta asmo berari 
eusteko indarra soberan dutela azal-
du dute tripafestaz arduratzen diren 
lagunek. Martxoaren 30ean izango 
duzue eskaintza honetaz gozatze-
ko hurrengo hitzordua, 20:00etatik 
22:00ra bitartean.

Kultur ekitaldien agenda 

Gaur, martxoak 23

LABURMETREIAK. Laburbira 2012
22:15ean, Zinean.

Ant: Pil-pilean Euskara Elkartea

Martxoak 24, zapatua  

KALE-DANTZA EGUNA
Egitaraua: 

Ant: Soraluzeko musikazaleak

Martxoak 28, eguaztena

UDABERRIKO KONTZERTUA
19:00etan, Zinean.

Ant: Musika Eskola

Martxoak 30, barixakua  

“Las chicas del calendario”
22:15ean, Zinean.

Ant: Emakumeen Topagunea 

Martxoak 31, zapatua  

SAGARDOTEGIRA IRTEERA
Txartelak: Arrano, Gaztelupe eta Iratxon.

Ant: Emakumeen Topagunea

KONTZERTUA 
Plan B eta Porco Bravo taldeekin.
22:32ean Gaztetxean. Sarrera: 2 euro.

Ant: Gaztetxea 

Armeria Eskolak Federico 
Cuencaren argazkia saritu du
Eibarko Armeria Eskolako ikas-

le ohiek urtero antolatzen du-
ten Industria Argazkilaritza lehia-
ketako “Mendeurren sari berezia” 
jaso du Federico Cuenca soraluze-
tarrak, “Los sueños del abuelo” ar-
gazkiarekin. Armeria Eskolak 100 
urte bete ditu aurten eta horren ari-
ra antolatutako saria da Cuencak 
jaso duena. Gainontzeko sarituak 
honek izan dira: Zigor Astigarraga, 
Javier Arcenillas, Asier Camacho 
eta Joaquin Sanchez Romero. Ar-
gazki guztiak: 

Errealzaleen  
festa bikaina  

Martxoaren 10ean, 
goizean goizetik 
nabaria zen giro 

txuri-urdina herriko 
kale eta bazterretan, 

egun hori aukeratu 
baitzuen herriko 

errealzaleen elkarteak 
bere IX. urteurrena 

ospatzeko. Gorritiren 
abereak, puzgarriak, 
omenaldiak… izan 
ziren besteak beste. 

Urtero moduan, baz-
kalaurretik ateratako 
talde argazkia duzue 

honakoa.
Iturria: www.juanmanuelberrueta.com

Santiago – Santa Ana jaiak prestatzen 
hasteko lehen bilera

Udaleko Kultura Batzordeak 
iazko asmoei heldu eta aur-

ten ere Santiago – Santa Ana jaiak 
ahalik eta jende gehienaren lagun-
tzarekin prestatzeko asmoa du; egi-
tarau herrikoi, parte hartzaile eta 
parekidea antolatzeko helburua-
rekin. Horretarako eta herritarren 
proposamenak batzen haste aldera 
hilaren 28an egingo dute lehen bi-

lera arratsaldeko 20:00etan uda-
letxeko zinegoetzien gelan. Berta-
ra gonbidatu nahi dituzte herriko 
hainbat elkarte, eragile eta norba-
nako guztiak. Halaber, lehen bilera 
horretara agertzerik ez baina egi-
taraua osatzeko batzarretara joa-
teko asmoa duenak Kultura Zer-
bitzuan eman dezake horren berri,  
943 75 30 43 telefonoan.  

Cuencaren argazki saritua. Iturria: Armeria Eskola
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Mendi taldekoek irteeren egutegia 
zehaztu dute 

Soraluzeko Mendi Taldeko 
bazkideek apirilaren lehe-

nengoan ekingo diote berriz, 
urratsez urrats, Euskal Herri-
ko mendi gailurrak zapaltzeari. 
Ekainera bitartean zazpi ibilaldi 
antolatu dituzte, antolatzaileen 
ustez, zein baino zein entreteniga-
rriagoa. Halaber jakinarazi dute, 
bazkide egiteko kanpaina zabalik 
mantentzen dela eta Iratxo goxo-
dendan egongo dela horretarako 
aukera. Nagusiek 10 euro ordain-
du beharko dituzte, umeek 5. 

EMAITZAK

Pelota
Xala  –  Laskurain 18
Titin III – Merino II 22
Xala  –  Laskurain 13
Olaizola II – Beroiz 22

FUtbola
Mutriku – Sora (Erreg. Pref.) 1-1
Sora (Erreg. Pref.) – Antzuola K.E.  1-0
Sora (Erreg.) – Asoleus 0-1
Irauli F.K. – Sora (Erreg.) 4-1
Sora (Jub.) – Martutene K.E. 1-3
Vasconia C.D. – Sora (Jub.) 2-1
Sora (Kad.) – Antzuola K.E. 4-0
Aloña Mendi “B” – Sora (Kad.) 0-2
Juv. de America – Sora (BHI mut.) 8-3
Sora (BHI mut.) – Antzuola K.E.  2-11
Zumaiako – Sora (BHI neskak) 6-2
Sora (BHI nesk.) – Zumaiako “B” 2-6

AGENDA

Pelota
Domeka 25, 17:00etan  
Astelenan (etb1) 
Xala – Laskurain
Bengoetxea VI – Apraiz

FUtbola
Domeka 25, 16:30ean Arizkorretan  
Idiazabal K.E. – Sora (Erreg. Pref.)
Zapatua 24, 17:30ean Trintxerren
Trintxerpe C.D. – Sora (Erreg.)
Domeka 25, 17:00etan Ezozin 
Sora (Jub.) – Behobia C.D.
Domeka 25, 11:30ean Almenen
Arizmendi K.E. – Sora (Kad.)
Zapatua 24, 14:00etan Rezolan
Antigua Luberri  –  Sora (BHI mutilak)
Zapatua 24, 10:00etan Ezozin
Sora (BHI neskak) – Arizmendi K.E.

Xlii. hirU tXirlo  
bolo tXaPelketa
Egutegia:
Martxoaren 24an,  
Elgoibarko San Migelen.
Martxoaren 31n, Ezozin.
16:00etan froga jaurtialdia,
17:00etan txapelketaren hasiera. 

eMakUMeen Pala
tXaPelketa 
Apirilaren 3an, arratsaldeko 
19:00etan Arrano tabernan, 
Torturaren Aurkako Emakumeen 
Pala Txapelketa prestatzeko lehen 
bilera egingo da.

2012-03-23

Lilatoiak partehartzaile  
soraluzetarrak izan zituen

Irene Alvarez bigarren  
Boulder Liga txapelketan

Hilaren 10ean jokatu zuen eska-
laitzaileak Boulder Liga txa-

pelketako finala Gasteizko Hegoal-
de kiroldegian. Elite mailan lehia-
tu da Alvarez eta Zuriñe Arrue eta 
Goizane Saez de Olasagoitia izan 
ditu aurkari. Guztira lau froga 
gainditu behar izan dituzte eta so-
raluzetarra bigarrena izan da Zu-
riñe Arrueren atzetik.

Euriari eta haizeari kontra egi-
nez, martxoaren 4an ospatu 

zen Donostian Lilatoi lasterketa-
ren 23. edizioa. Bi mila emakume-
tik gora aritu ziren bost kilometro-
ko ibilibidean emakumeen eskubi-
deen alde korrika, tartean Oihane 
Lasa, Ixone Iñarra eta Eider Varela 
soraluzetarrak. Hemen bakoitzak 
eginiko denborak: 
Oihane Lasa 0:28:03
Ixone Iñarra 0:28:03
Eider Varela 0:30:23

Hogei bat lagunek hartu zuten parte Federazioak 
antolatutako ibilaldi neurtuan.

Ixone eta Oihane Lilatoia amaituta.
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Apirila
1: Gontzaga-Tellamendi-Besaide-Udala
15: Baltzola (Olabarria herrira)
29: Dorleta-Aitzorrotz-Eskoriatza

Maiatzak 
13: Ermua-Eguarbitza-Elgeta
27: Madarixa-Otarre-Lastur

Ekainak
17: Galdona-Mutriku;   23-24: Ezkaraira irteera, asteburupasa. 

Irteeren egitaraua honakoa da:.



11 zerbitzuak

zorion agUrrak

Irabazlea: Adur Odriozola

Mireia Lamariano, Kukumixo Ai-
sialdi Taldeko kidia da aurreko aleko 
argazkixan agertzen zana.  

lehiaketa aUrreko aleko erantzUna

Zein ageri 
da argazki 
honetan?

Saria: Barazkiz betetako 
otar ederra.

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

Julen Gonzalez 
Martxuan 3an 9 urte!  
Zorionak kirolari! Muxu  
haundi bat familixian partez.
Jarraittu hola potxolo!

Amuitz Perez  
Jadanik 4 urte politta!
Zorionak eta milaka muxu 
erraldoi, etxeko danon 
partez!

Elene Cordoba Aristi 
Hilan 26xan urtebete! 
Zorionak sorgintxo! Patxo 
mordo bat aitxitxa eta 
amaman partez!

Maddi Plata 
Martxuan 29xan 8 urte!
Zorionak polittori! Ondo 
pasatu zure eguna eta
patxo haundi-haundi bat
etxekuen partez!

Iraultza Ostolaza Lakuesta   
Martxuan 20xan 9 urte!
Zorionak maittia! Eneee gure 
neskatila nagusitzen!
Patxuak bihotzez Sugar  
eta etxekuen partez!

Ane Ugalde   
Martxuan 21ian 29 urte
Beste udabarri bat 
kontatzeko, Anetxo!
Muxu bana lagunen partez

Hodei Ruiz   
Martxuan 17xan urtebete!
Gure bizipoza zaralako, 
zorionak eta mila muxu
gurasuen partetik!

Enara Carretero   
Martxuan 24an 2 urte!
Zorionak potxola eta laztan 
haundi bat etxekuen partez!

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

Irene eta Maria!  
Martxuan 25ian eta apirilan 4an
10 eta 7 urte! Zorionak etxeko printsezei!
Muxu pila etxeko danon partez!

Anton eta Ezozi Akizu
Apirilan 1ian 9 urte!
Zorionak maittiak, patxo morduakin, 
etxeko danon partez!

jaiotakoak
Yara Ben aichi Sidi



argazki zaharra

TxisTularixen Banda Munizipala

12 harpasuak

Mateo Peñalba herriko alkatia izan zanak eta sasoi haretan Sociedad Deportivako presidente zan 
Felix Abarretegik bultzatu zeben Soraluzeko Txistularixen Banda Munizipalan sorreria 1959. 

urtian, Jose Luis Perez Sarasketan gidaritzapian. Honek, herriko musikari eta txistulari gazte talde bat 
alkartu eta gutxira kontzertuak eskaintzen hasi ziran. Erretratu hau Bandia sortu zan lehen urtietan 
jasota dago, Gabolats kalian, 1961. urte inguruan. Zoritxarrez, maitasun kontuak eta soldaduzkia zirala 
medio, Bandako kidiak txistulari taldia lagatzen juan ziran 1968. urtian guztiz desegin zan arte.  

Iturria: Gonzalo Akizu

Argazkixan: 

Argazkixan, ezkerretik eskumara: Jose Luis Perez Sarasketa, Gonzalo Akizu Ormazabal, Jose Angel 
Basauri Lete, Agustín Gabilondo Eguren U, Jesus Maria Gómez Gardoki, Jesús Orbea Gallastegi.

2012-03-23

“Kantatu nahi diogu une bakoitzari
izan zirenei, gaur gareneri

zuei
haizeari

zuei, zuei, zuri”
 Etxekoak

Luis Casares Prado

1996ko Martxoaren 24an

xVi. UrteUrrena





Estatuak erreforma,  
langileok greba




