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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.

Epa Oskar!
Herrixan bolo-bolo dabilen kontu batekin najatok oin-

guan. Herriko kalietan 5-10 urte bittarteko umiak erderaz 
jiharduek jolasian! Gure semiak, esate baterako, 5 urtekin, 
sekulako ahalegiña egiten jiharduk española ikasteko. Plaza 
Zaharrian isil-isilik eta erne-demonio egoten dok jolaserako 
instrukziñuak jasotzen: ponte aqui, pásamela, chuta... 

Semian edadia nekanian (5 urte) gure aitta ALFAn lanian sartu 
eta Plaentxiatik Eibarrera juan biharra izan genduanian, eus-
keraz besterik ez najekixan eta halabiharrez, erderia Amañan 
ikasi najuan. Orain barriz, D eredua, euskera plana, euskalte-
gixa, Pil-pilean, berbalagunak, Kukumixo... eta halanda be, 
erdal tsunamixak guztixen gainetik pasau eta oin dala gitxi 
euskeriandako berreskuratutako umien esparrua be, erdal-
duntzen diharduela jirudik.
Mikel Irizarrek (Topaguneko presidentia) hauxe diño: Euskara-
ren normalizazioan 30 urteko ziklo bat amaitu da eta ziklo horrek 
uzten du, lorpen handiekin batera, topea jo izanaren sentsazioa.

Egin doguna, herri honek borondatia eta bizitzeko gogua 
izan dabelako egin juagu, baina halan da be, erabileriari eus-
tia besterik ez juagu lortu. Gurutz-bidian baiño, bideguru-
tzian gaozela jirudik Oskar! Euskeraz bizi nahi, baina noraino 
iritsi nahi juagu? Zertan asmau eta zertan egin juagu kale? 
Alkarrekin Soraluze Egiñez prozesuan bidez, aukera politta 
jaukagu orain artekua balorau, ondo egindakuak aintzat har-
tu, zuzendu biharrekuak zuzendu eta etorkizuneko Soraluze 
euskaldunaren oinarri barrixak jartzen hasteko. 
Zer deritzok?

To sakia! Ezkerreko behatz txikixa minduta jaukat eta ez 
jakixat txapa gaiñera ailegauko naizen!

Umiek imitaziñorako joeria dauke; eta, zoritxarrez, imitatzen 
hasi ezkero, gehixago jaukek imitatzeko erderaz euskeraz 
baiño. Hortik etorri leikek joeretan erderiak irabaztia. Beste 
atal batek baiña emoten jostak ardura haundixagua: balixua 
ikustia, baliagarritasuna, erakargarrixa izatia. Eta nahi bajuau 
euskeriak indarra hartzia ezinbestian ikusten juat erakargarri-
baliagarri dala erakustia. Atzera oso urrutira juan barik, Korrika 
17k euki eban mezuak eta leluak emoten joskuk irtenbidia eta 
norabidia...Euskalakari izatia, eredu eta ispillu izatia!

Etxian eta kalian, lagun artian eta dendan, publikuan zein 
pribatuan Euskalakari izatiak eskatzen dabena ondo betetzia 
dok gurutz-bide luze honetako bidegurutzean hartu biharre-

ko norabidia. Euskaldunok erderara pasatzeko daukagun ohi-
tura txarra dok muiña; bestienganako “errespetua” aittatuta, 
edo sinistuta, guriari kendu jotsau errespetua, eta gure buruari 
harrika ari gaittuk konturatu barik. Guk geuk engaiñatzen ji-
hardugu gure burua.
Esaten dostak noraiñoko konpromisua bihar dan, noraiño iritsi 
nahi dogun! Elebakar erdaldunek euskara jakin biharra senti-
tu arte, onura dakarkiela ikusi arte, horrela bizitzera goazela 
erakutsi arte! Eta, erakusteko, koherente izan bihar juagu, ba-
naka, taldeka, erakundietan eta administraziñuan. Umiek beti 
jittuek belarrixak adi eta argi ikusten juek zer balixo jakuen, zer 
bihar daben, zerk zabaltzen dotsezen bidiak... “Maitatu, ikasi, 
erabili...” a zelako ederra barrutik urten ezkero!

“Gure semiak, esate baterako, 
5 urtekin, sekulako ahalegiña 

egiten jiharduk  
española ikasteko”

“Umiek imitatzen hasi ezkero, 
gehixago jaukek imitatzeko 

erderaz euskeraz baiño”

Gurutz-bidia ala 
bidegurutzia?

Aitor MadridMarkel Arizaga



Gutunak
Antonio Unamuno, 

Jesus Orbea eta 
Angel Aldazabal 

Konposta egiten dugunontzat zergatik ez? 
2012. urtean Debabarreneko mankomunitateak udaletxean bilera egin zuen konpostaren inguruan azal-
penak emateko. Bertan konposta egiteko konpostagailuak banatu zituzten eta teknikoek konposta nola 
egin eta honen kontrola nola burutuko zuten azaldu ziguten. Herriko zergak onartzeko orduan, BILDUk, 
5. kontenedorea erabiltzen dutenei ez die zergarik igotzen. Herrian 40 pertsona inguruk egiten dugu 
konposta. Konposta egiten dugunok esfortzu berezia egiten dugu. Materia organikoa zaborraren ges-
tiotik etara eta ongarri bihurtzen dugu, gure ortuetan erabiltzeko. Zergatik konposta egiten dugunoi ez 
digute neurri bera aplikatzen?

Iker Aldazabal 
Basauri

Diskriminazio kasueri stop! 
Aldizkari honetako azken alean, irakurri genuen Gaztetxeko barra irekitzen zela eta Soraluzeko Gaztetxeak 
herriko gazteriari gonbidapena luzatzen zigun bertaratzeko. Gaztañarre egunean, bertan izan nintzen eta 
lerro hauen bitartez gertatu zitzaidana jakinarazi nahi dizuet.
Lagunartean nengoela zein da nire harridura bat-batean Eneko Beretxinaga gerturatu eta “gaztetxetik alde egin 
behar nuela” esan zidanean. Imagina nire txundidura nik zertan joan ez nuela erantzun eta gainera berak “txulo 
ez jartzeko” eta aldegiteko tonu mehatxagarrian errepikatu zidanean.
Hori gutxi ez balitz, bertan zeuden zenbait pertsonen onespen edo indiferentziarekin laguna duen beste 
neska bat besotik tiraka hasi zitzaidan kanpora botatzeko intentzioz egoera ulertezin bat sortaraziz. Lagun 
artean geneukan jai giro egoera guztiz iraulirik alde egin genuen.
Ez da lehenengo aldia irain, burla eta mesprezuak jasotzen ditudanik zenbait herritarren partetik, hala ere, 
pentsatzen nuen jarrera hauek iraganeko kontuak zirela. Lagun urkoarekiko errespetua ezinbestekotzat jo- 
tzen dut, errespeturik ezean, ez dago ezer. Beste edozein diskriminazioren antzera pentsatzen dut kasu hauek 
guztion artean salatu eta alboratu beharko genituzkeela, herritarren arteko bizikidetzaren aldeko apostu garbia 
eginez. Horrela ez goaz inora!

Gurutzetako nere gelatik
Neure gela propioa izan dut, “askotan” izan ditut lagunak inguruan, eta ez naiz une batez ere bakarrik 
sentitu. Aprobetxatu nahi dut tarte hau bertan izan zineten edo bertan zeundetela sentiarazi zenidaten 
guztioi eskerrak emateko.
Zuen babesik barik ez zatekeen gauza bera izango. Asko lagundu didazue.
Besarkada bat eta eskerrik asko guztioi, eta bereziki zuri.

Iñaki Soraluze

Elkartasun zozketa
Herriraren aurkako sarekadaren ondorioz (dirua lapurtu eta bankuko kontuak blokeatu dizkigute), ezin 
izan dugu elkartasun zozketa aurrera eraman.

Zozketaren 
antolatzaileak

Errepresaliatu bakar bat daon artian
Heriotza zigorraren kontra, biziarteko zigorraren kontra, sakabanaketaren kontra, errepresaliatuen es-
kubideak defendatuko ditugu.
Galduko ditugu orduak, egunak, sosak. Galduko ditugu gurpilak, autoak, 1000km 40 min, baina ahal 
bezain pronto berriz bidean.
Senide ta lagunak urrunduko dizkigute baina kristal lodi eta zikin batek bereizten ez duena ez du distan-
tziak bereiziko; ezer entzuten ez den kabina batean sartuko gaituzte, baina eskua kristala eskua, begiekin 
hitzegingo dugu.
Eskubide gabetuak, zelatatuak; mehatxatuko gaituzte eta plazaren erdian salatuko ditugu errepresalia-
tuekin egiten ari diren gehiegikeriak.
Lotuko gaituzte, gure hitzak ezabatuko dituzte, ixilarazi nahiko gaituzte, baina elkartasunak iraunen du 
hotz hau berotzen.
Atxiloketak, presuen bahiketak, erbestian hildako iheslarixak, gaixo larrixak, jipoi eta gose grebak...arrazoien 
zerrenda amaigabia da baina erabakixa bakarra eta zuria da. Giza eskubidien alde egin ala ostrukiana ein. 
Busti zaitte eta tantaz-tanta itsasua eingo dou.

Mikel Irisarri
Iraultz Arluziaga
Ikerne Laskurain

Larraitz Lakuesta
Jon Mendizabal

Aitor Lasa
Ramon Argarate
Jose Luis Arizaga

Rosa Etxeberria
Koldo Kareaga



Fagorren lanean jarraitzen duen per-
tsona bakarrenetakoa da Amaia. Be-

zeroenganako zerbitzu teknikoan egi-
ten du lan. Une oso gogorrak pasatu 
ditu baina itxaropenik ez du galdu.      
Zein egoeratan zaudete momentu ho-
netan? 
Lege konkurtsalean sartuta gaude eta las-
ter administratzaile bat etorriko da eta be-
rak hartuko ditu erabakiak. Nik bezeroen 
arretarako zerbitzuan lan egiten dut eta 
lanean dihardut. Zerbitzu horrek funtzio-
natzen jarraituko du. Gainerakoan, ia 300 
pertsona berkokatu dituzte baina beste 
guztiak langabezian daude.    

Zela diharduzu bizitzen egoera hau?
Lehenengo egunak oso gogorrak izan 
ziren, luto moduko bat. Gogorra da 
horrenbeste urtean ondoan izandako 
lankideak etxera joaten ikustea, lur jota, 
bizitza osoa kooperatiban lanean pasatu 
eta gero, kapitala eta lana galduta, aurrezki 
guztiak galduta... Gogorrena da lankiderik 
finenak eta lagunak horrela ikustea. 

Zein gogoeta eragin dizu egoera 
honek?  
Gauza asko esan dira komunikabidee-
tan, eta denak ez dira zuzenak. Nik 
ulertzen dut MCC-k diru gehiago jarri 
nahi ez izatea, baina ezer barik gelditu 
diren pertsonen etorkizuna bideratzea 
kooperatibiston konpromezu morala 
da. Egia da laguntza handia eman di-
gutela, baina gogoan izan behar da 
orain arte Fagor Etxetresnak izan dela 
berkokatze gehien hartu izan duena eta 
konpromezu moral hori bete duena.

Zergatik uste duzu gertatu dela hau?  
Kooperatiban beti garrantzi gehie-
na “pertsonari” eman zaio, lanpostua 
mantentzeari, lanpostua sortzeari... 
hori da gure filosofia eta horrela izan 
behar du. Baina agian horrek ere era-
man gaitu egoera honetara. Gure 
konpetentziak aspaldi eraman zituen 
fabrikak herrialde merkeagoetara. Ho-
rrekin batera, Espainiaren krisia eta ges-
tio txarra ere hor daude. 

Langileok ez duzue ezer jakin?  
Bagenekien egoera ez zela batere ona, 
eta neurri gogorrak hartzeko erabakiak 
hartuta genituen, baina sekula ez ge-
nuen pentsatuko egoera honetara hel-
du gintezkeenik ere. Harrigarria dirudi, 
baina orain arte ez dugu jakin zorra 
zenbatekoa zen. Horrek haserre handia 
piztu du. Egoera honek balio dit kontu-
ratzeko hemen ez dagoela ezer segu-
rurik eta norbere enpresa oso gertutik 
jarraitu behar dela. 

Zela ikusten duzu etorkizuna?   
Momentu honetan ez dakigu zer gera-
tuko den. Badira jarduera batzuk erren-
tagarriak direnak, eta espero dugu ho-
riek aurrera ateratzea, baina batek daki. 
Ziur nago gainerako kooperatibek eta  
MCC-k ahalegin handia egingo dutela 
gu denok berkokatzeko, erraza ez izan 
arren. Konfiantza osoa daukat horretan. 

Fagorren etxetresnak ez ditugu gehia-
go ikusiko?  
Espero dut baietz.

“Konfidantza guztia daukat 
gainerako kooperatibengan” 

“Bezeroendako arretak 
funtzionatzen  
jarraituko du”

“Gogorra da lankideak 
aurrezkiak galduta ikustea”

“Sekula ez genuen 
pentsatuko egoera 
honetara heltzerik”   
Amaia Agirre Arrizabalaga (Soraluze, 1975). Fagor Etxetres-
nak kooperatibako langilea da eta EDESA kooperatibako 
bazkidea. Bere lan ibilbide guztia (13 urte) bertan eman du.

AMAIA AGIRRE Fagorreko langilea

Amaia Agirre, Fagor etxetresnak kooperatibako langilea.



eta arratsaldeko janari dastaketarekin jo 
zuen goia giroak. Eguraldiak ateri eutsi 
zion eta kaleak jendez beteta izan ziren 
iluntzean. Bizikalekoek pozez ospatu zu-
ten lortutako arrakasta eta etorkizunean 
lanean jarraitzeko bultzada handia izan 
dela adierazi dute. Egunean bertan buru-
tutako zozketan berriz Pablo Murgoitio 
izan zen saritua.

Otarra, bonoak eta barrakak  
Abenduan ere izango dira hainbat eki-
men Bizikalek eta udalak elkarlanean 
antolatuta; otarra erraldoi baten zozke-
ta, jubilatuendako erosketa-bonoak eta 
umeendako barrakak. Soraluzetarrek 
herriko komertzioetan erosi dezaten 
bultzatzea da helburua. 

Azaroaren 15ean lehenengo aldiz Bi-
zikalek antolatutako egunak arrakas-

ta handia lortu zuen. Herritarrak egun 
guztian zehar hurreratu ziren azokara, 

Merkatarien egunak arrakasta 
handia 

Eguneko dastaketa postuetako bat. 

Arrakasta handia izan du Arriogain, Allegro eta Mahastia elkarteetan antolatutako sukal-
daritza kurtsoak. Berrogei lagunek baino gehiagok parte hartu zuten, Jurdana Laskurain, 
Jabi Garate eta Patxi Madina sukaldariek emandako ikastaroa. Etorkizunean ere antzeko 
ekimenak antolatzen jarraitzeko asmoa adierazi dute antolatzaileek.   

Sukaldaritzako kurtsoa soziedadeetan

Adineko pertsonak artatzeko 
ikastaroa 
Adineko pertsonen mugikortasun 
eta zaintzaren inguruko ikastaroa 
eskainiko dute abenduaren 10, 11 
eta 12an Mesedeetako Amaren 
egoitzan. Ikastaroa arratsaldeko 
17:00etatik 20:15era bitartean es-
kainiko da. Pakea Galdos izango da 
emalea eta izena 663 057 223 edo  
formakuntza@laharelkargoa.org 
helbidean eman daiteke. Aldun-
diak lagundutako ikastaroa da eta 
doanekoa.  

Herriko zortzi odol-emailek 
brontzezko eta urrezko  
dominak jaso dituzte     
Gipuzkoako Odol-emaileen Elkarteak 
Debabarrenako odol-emaileak omen-
du ditu, tartean zortzi soraluzetar. 
Brontzezko domina Arrate Basaurik, 
Jorge Cadenasek eta Victor Laskurai-
nek jaso dute, urrezkoa berriz Arantza 
Mendikutek, Maria Jesus Oruesagastik, 
Jose Atxotegik, Gonzalo Ariznabarre-
tak eta Tomas Gutierrezek. 
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Beldur barik sarituak    
Mireia Lamariano, Martin Azkarate 
eta Nerea Gurrutxagak aurkeztutako 
Erantzi pisua lana izan zen lehenen-
go saria jaso zuena. Ikusentzunezkoak 
bikote harreman baten bilakaera 
agertzen du, beti ere ikuspegi kritikoa 
nabarmenduz. Juan Fernandezek 
lortu zuen Kontzientziaren dantza lan 
bereziarekin. Bestalde, emakumeen 
indarkeriaren aurkako egunean elka-
rretaratzea egin zen plazan eta udale-
ko alderdi politiko guztiek adierazpen 
bateratua kaleratu dute.

Maria Urizar eta Luis Elorzari 
omenaldia    
Maria eta Luis omendu zituzten joan 
zen zapatuan Itxaropenan 80 urtetik 
gorakoek egin zuten bazkarian. Mariak 
94 urte ditu eta Luisek berriz 92. Biak 
dira ezagunak eta bereziki maitatuak 
herrian. Bazkarian ehun lagun inguru 
batu ziren eta omenaldiaren ostean 
dantzaldia izan zuten Ander Arizna-
barreta musika jartzailearen eskutik.

Bilduk eta PSE-EEk lortutako adosta-
sunaren ondorioz udal-zerga guztiei 

%1,9ko (KPI) igoera ezartzea erabaki du 
udalbatzarrak. Bilduren aldeko 5 bozka 
eta PSE-EEko 2 ordezkarien absten-
tzioarekin onartu ziren 2014rako Orde-
nantza fiskalak azaroko udalbatzarrean. 
EAJk herritarren egoera larria dela eta 
zerga guztiak izoztea proposatu zuen. 
PSE-EEko ordezkariak “demagogikot-
zat” jo zuen proposamena zergak udal 
gastuei aurre egiteko beharrezkoak 
direla argudiatuta. Alkateak bere al-
detik, datozen urteko aurrekontuetan 
“diru-sarrera txikiak dituzten herritarrei 

laguntzeko partida bat adosteko kon-
promezua”  iragarri zuen.

Zaborrak eta etxebizitza hutsak  
Zaborrei dagokionez, 5. edukiontziaren 
erabiltzaileei zerga izoztuko zaie eta 
gainontzekoei %4a igoko zaie PSE-EEk 
proposatu moduan. EAJk 5. edukion-
tziaren erabiltzaileei eta konpostagi-
leei %30eko hobaria ezartzea propo-
satu zuen.  Etxebizitza hutsen kasuan, 
hainbat salbuespen txertatu dituzte 
aurten: eraberritze lanetan dihardute-
nak, pisuzko arrazoiren bat argudiatu 
dutenak... 

Joan den azaroaren 18an bete ziren he-
meretzi urte Lurdes Txurruka soraluze-

tarra espetxeratu zutela, eta egun horre-
tan bertan mobilizaio berezi bat burutu 
zuten herrian, espetxean daraman urte 
bakoitza adierazteko ikurra hartuta, bere 
askatasuna eskatzeko. Gaur egun Huel-

vako espetxean dago Lurdes eta Parot 
doktrina ezarri diote. Hala ere, irteera da-
tarik ez daukanez ez dakite noiz aterako 
den. Datozen asteetan jakitea espero 
dute. Barixaku honetan elkarretaratzea 
egingo da Plaza Zaharrean alderdi po-
litikoetako ordezkariek deituta. 

Udal-zergak %1,9 igotzea onartu 
du udalbatzarrak         

Lurdes Txurrukak 19 urte espetxean  

Senide eta lagunen argazkia.  
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Udalak egindako deialdiari erantzunez 
hainbat herritar batu dira azaroan ze-

har euskararen inguruan egin diren gogoe-
ta saioetan. Datozen lau-urtekoan udalak 
herrian euskararen erabilera biziberritzeko 
garatuko duen planaren -EBPN. Euskara Bi-
ziberritzeko Plan Nagusia.- ildoak zehazten 
laguntzeko helburuarekin antolatu dituzte 
saioak. Zerbait argi gelditu bada, soraluze-
tarren artean euskararen gaiak pizten duen 
interesaren neurria da.

Kezka bateratua 
Gogoetan parte hartu duten herritarren 
gehiengo zabalak konpartitu du euskara-
ren egoeraren inguruko kezka. Erabilera da-
tuek erakusten duten geldialdi edo behera-
zko joera orokorrak, batez ere gaztetxoen-

gan antzematen denak, alarma gorriak 
piztu ditu sektore guztietan. Gogoetan 
zenbaitek aipatu zuten moduan, “asko egin 
da ikastolak sortu zirenetik hona baina asko 
dago egiteko. Gazteleraren presioa oso 
indartsua da eta orain artekoari eutsi eta 
aurrera egingo bada pauso berriak eman 
beharra dago”. Ahulguneen ondoan indar-
guneak ere aipatu dira; “hizkuntzaren pre-
sentzia publikoa, kultura sormena herrian 
nagusiki euskaraz izatea...” horiek eta beste 
hainbat ere gogoan izatea beharrezkoa da 
gogotsu jarraitzeko.

“Gazteleraren presioa oso 
indartsua da”

Euskararen sua hauspotzen
EUSKALTASUNA

Mendez mende iraunarazi duen sua hauspotzen jarraitzen du euska-
raren tribuak euskararen lurralde osoan zehar eta Soraluzen ere bai. 
Udalak bultzatutako gogoetak, Euskararen Nazioarteko Eguna eta Batu 
Sutondora jardunaldiek dakarte oraingoan gaia plazara.

j    JAKINGARRIAK
% 57
Euskalduna da herritarren % 57a eta ia 
euskalduna beste % 21.
% 42
Soraluzetarren % 42aren ama-hizkuntza 
euskara da, familia-transmisio bidez jasoa.
% 34
Kale-erabilera % 34koa da. Ume eta hel-
duen arteko elkarrizketen kasuan baka-
rrik gainditzen du euskararen erabilerak 
gaztelania.
% 30
Etxeetan egiten diren elkarrizketen % 30 
euskaraz da.
% 8
Haur eta lehen hezkuntzako umeen gu-
rasoen artean % 8a dira biak euskaldu-
nak diren bikoteak.
Ikasteko aukera asko
Euskaraz ikasteko aukera zabala dago 
herrian adin tarte guztiendako: ikaste-
txeetan D eredua, euskaltegia, udalaren 
diru-laguntza sistema...
Euskararen presentzia publikoa
Kaleko ekitaldietan euskararen presentzia 
nabarmena da.
Erakundetze maila ona
Udaletxeko euskara zerbitzua, euskalte-
gia, ikastetxeetako normalizazio planak, 
Pil-pilean euskalzaleen bilgunea...
Euskararen gune hegemonikoak
Baserri auzoetan, gaztetxoen aisialdiko 
ekimen eta taldeetan, herriko zenbait 
espazio eta elkartetan, eta zenbait jende 
taldetan euskara da hizkuntza nagusia.

Iturria: Alkarrekin prozesuko diagnostikoa

Alkarrekin prozesuko euskararen 2. gogoeta saioa
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hileko  gaia

Erdaldunen ahotsa nobedade  
Azaroko hausnarketa saioetan izan da nobe-
dade garrantzitsu bat bertaratu diren askori, 
tartean eurei, deigarria egin zaiena: erdaldu-
nen ahotsa. Udalak euren eguneroko lehen-
tasunezko hizkuntza erdara duten zenbait 
pertsona gonbidatzea erabaki du eta hainba-
tek onartu dute gonbidapena. Pertsona ho-
rien artean gehiengoa gaztelera hiztunak 
izan dira baina baita herrian berba egiten 
diren beste hizkuntza batzuetako hiztunak 
ere. Lehenengo pausoa izan da baina bali-
teke bide luzeago baten hasiera izatea ere.

Etorkizuneko bidea 
Etorkizunean jarraitu beharreko ildo eta 
ekintza ugari proposatu dira azkenengo 
saioan, eta horiekin, eta beste zenbaitekin, 
osatuko da datozen urteetarako Euskara 
Biziberritzeko Plan Nagusia. Bestalde, ma-
haigaineratu dira euskalzaleen artean aski 
zabalduak diren galdera eta kezka batzuk 
ere: “zergatik egiten da horrenbeste erda-
raz? Etorkinak zela erakarri euskarara? zela 
handitu gaztetxoen erabilera?...”. Euskara-
ren biziberritzearen inguruan diharduten 
eragileen eta euskalzaleen artean aurkitu 
beharko zaizkie erantzunak galdera horiei, 
soziolinguistikaren -hizkuntzen eta jendar-
tearen arteko harremanak aztertzen dituen 
zientziaren- argipean. Eguazten gauetan 
emititzen dituzten Tribuaren Berbak eta 
Euskara Jendea ez dira iturri txarrak.

“Erdaldunen ahotsa 
nobedadea izan da 

askorendako”

“Indarguneak ere badira; 
euskarazko kultur- 

-sormena esaterako”

Euskal Herriko Euskalzaleen Topaguneak EUSKARAK 365 EGUN kanpaina antolatu 
du Abenduaren 3an ospatuko den euskararen nazioarteko egunerako. Kanpai-

nak, leloak ondo adierazten duen moduan,  euskararenak urteko 365 egunak dire-
naren mezua zabaldu nahi du. 

Gainera egun horretan bertan, euskal hiztunen komunitatea plazara atera dela iru-
dikatzeko ekitaldi sinbolikoak antolatuko dira euskararen herrialde guztian zehar, 
baita Soraluzen ere. Euskaltasuna sinbolizatzen duen sua erdian dela euskaldunon 
hizkuntza komunitatea irudikatu nahi da. Manifestuak dioen moduan, “badira gure 
artean zurginak, saltzaileak, eskritoreak, estudiante tunanteak, kontakatiluak, herri 
zainak eta erizainak, olagizonak, plazandreak eta bohemio alderraiak. Badira gure 
artean alderdi politikan alde batekoak, badira bestekoak, badira alderdiez tru-
fatzen direnak, badira liberalak, badira libertarioak eta badira ironikoak. Ez dugu 
margo bakarrik onartzen, eta kolore guztiak hartzen ditugu” gure hizkuntza ko-
munitatean. Euskarak batzen gaitu.  Eta Etxeparek orain bost mende idatzi zuen 
liburuan zioen moduan: “euskara, jalgi hadi plazara”.

Abenduaren 3an plazara!

hileko  gaia

Abenduak 3, martitzena Euskararen Nazioarteko Eguna
19:00etan Plaza Barrixan
Euskalzaleen ekitaldia eta jaia   
Antolatzailea: Pil-pilean Euskara Elkartea
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Alkarrekin  Soraluze Eginez  informazio gehigarria

Bi arlook irailean eta urrian zehar egin-
dako herritarren foroetan landu ziren. 

Azpimarratzekoa da hezkuntza arloan izan 
zen parte hartze altua, eta bertan piztu zen 
elkarlanerako gogoa. Azkenaldian bidera-
tu diren elkarlan esperientzia eta gogoetek 
etorkizunean eman beharreko pausoak 
zein diren argitzen lagunduko dute. 

Soziekonomia arloari dagokionez, egoera 
oso kezkagarria da. Merkataritza arloan 
plan estrategikoa osatzeko egindako lana-
ren fruituak dira beharbada argi izpi batzuk 
ekarri dituztenak. Gainerakoan, egoerari da-
gozkion tamainako neurriak hartzeko maila 
altuagoetako eragile ekonomiko, sozial eta 
publikoen konpromezu sendoa ere beha-
rrezkoa izango da. 

Soziekonomia eta hezkuntza
Soraluzeko egoera soziekonomikoaren adierazleek alarma gorria 
piztu dute.

Hezkuntza komunitate kohesionatua behar da erronka berriei 
aurre egiteko.

 DIAGNOSTIKOA (Ekonomia)
LANGABEZI ALTUA
Herrian daukagun langabezi tasa Deba-
barreneko altuena da: %19,73. Gipuzkoako 
(%14,51) eta EAEko (%16,73) batazbesteko-
tik gora.  2012an zeuden 347 langabetue-
tatik %66ak derrigorrezko hezkuntza mai-
la zeukan (Lanbide). Lanposturik gehien 
sortzen duen sektorea zerbitzuena da 
%51,94-arekin, eta ondoren dator indus-
tria %40-arekin.

JARDUERAK BEHERA
2012. urtearen amaieran 232 establezimen-
du zeuden herrian, 2010ean baino hiru gu-
txiago. Horietatik % 17 industria enpresak 
ziren eta %43 komertzioak (%12,93 inmobi-
liaria arlokoak).

 DIAGNOSTIKOA  (Hezkuntza)
IKASLEEN ANIZTASUNA
Soraluzetarren %8,8ak atzerriko herritar-
tasuna du, EAEko batazbestekoa (%8,4) 
baino zerbait gehiago. Haur eta lehen 
hezkuntza ikasleen %16ak atzerriko he-
rritartasuna du, bigarren hezkuntzan 
%21ak eta helduen hezkuntzan %45ak. 
Hezkuntza ez formalean, atzerritarren 
parte hartzea hutsaren hurrengoa da.

IKASKETA MAILA
Soraluzetarren ikasketa maila EAEko ba-
tazbestekotik behera dago. Ikasketarik ga-
beko biztanleen ehunekoa %4,1ekoa da 
(EAEn %2,9). 

ERRENTA MAILA
Soraluzeko biztanleriaren batez besteko 
errenta EAEkoaren azpitik dago 17.429 vs 
19.631. Haur eta lehen hezkuntzako umeen 
%50 baino gehiago bekadunak dira. 

HIZKUNTZA
Umeen artean gehiago dira gazteleraz di-
hardutenak (%50,9) euskaraz dihardutenak 
(49,10) baino. Lehen hezkuntzako umeen 
familien %8an baino ez dira guraso biak 
euskaldunak. Euskal Aratusteak elkarlanean antolatzea eredu izan da.
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Alkarrekin  Soraluze Eginez  informazio gehigarria

HEZKUNTZA 

 HAUSNARKETA-GUNE KONPARTITUA 
Hezkuntza-plazara filosofia landu, egiten diren ekintzen zerrenda eta planifikazioa elkarrekin 
koordinazioa hobetzeko, hezkuntzako mahaia osatu herriko eragileekin, gogoetarako ekime-
nak antolatu...

 GURASOEN INPLIKAZIOA
Eskola inklusiboaren egitasmoa komunikatu, gurasoen parte hartzeko sistema berosatu, gura-
soek esperientziak trukatzeko dinamikak martxan jarri, komunikazio bide berriak landu, kon-
petentzia eta balioak garatzeari garrantzia eman...

 HELDUEN HEZKUNTZA
Herriko enpresen beharrizanak ezagutu eta langabetuak bideratu, sentsibilizazio kanpainak, 
etorkinendako euskara eta gaztelania, orientazioa eskaini...

 HERRI-IDENTITATEA
Transmisioa landu belaunaldien artean, herriko historia ezagutarazi, aiton-amonen eguna es-
kolan, eragileekiko elkarlana indartzen segi...

 ERRENDIMENTU AKADEMIKOA
Sormen tailerrak, komunikazio gaitasuna lantzeko jarduerak, izpiritu kritikoa indartzeko ekimenak...

SOZIOEKONOMIA 

 ENPLEAGARRITASUNA
Formakuntza hiru sektoreetarako, taldekako ekintzailetasuna buultzatu, eskualdeko enpresen 
beharrak ezagutu eta langabetuak bideratu...

 LEHIAKORTASUNA 
Enpresa-jarduera berriak sustatu, berrikuntza eta dibertsifikazio estrategiak landu, udalak 
enpresetara biditak egin egoera ezagutzeko...

 MERKATARITZA
Bizikale elkartea sendotu, interneten informazioa zintzilikatu, urteko ekintza-plana definitu, 
herriko produktuak herriko dendetan salgai izatea bideratu...

Lehenetsitako proiektuak  
eta ekintza posibleak

Asier Laskurain Txurruka

Foro orokorra izango da. Urtean 
zehar landutako arloetan lehe-
netsitako egitasmo eta ekintzak 
aurkeztuko dira ekarpenak egiteko.

Abenduak 18, 18:30ean

Hurrengo foroak

Sozioekonomiaren inguruko berri 
on bat ikusteko horrenbeste oke-

rreko ikusi beharrak negargurea ema-
ten du. Dena dela, ez zaigu gelditzen 
krisi madarikatu honi aurre egitea bes-
terik, eta horretarako egokiena inda-
rrak irtenbideak aurkitzen gastatzea 
dela uste dut. Sarri erruduna nor den 
bilatzen gastatzen ditugu. Indar dena 
beharko dugu egoera honetatik aha-
lik eta ondoen ateratzeko. Ez da do-
hainik izaten ari eta oraindik ere sufritu 
beharra izango dugu.
Gure Euskal Herriari dagokionez,  
herri langilearen ospea duen honek, 
orain inoiz baino gehiago lan egin 
beharko duelakoan nago. Gero eta 
industria gutxiago edukitzeak ere zer 
pentsatua ematen du. Industria barik 
ez baitago etorkizunik. Zerbitzueta-
tik bakarrik ezin da bizi. Industria ber-
piztu ezean dena katean arrastaka 
eramango du.
Soraluzeko herria ere ez da salbues-
pena , %20-ko langabe tasarekin in-
guruetako herri kolpatuena da. Asko 
gutxitu da industria hemen ere, eta 
denon artean bultzatu beharko ge-
hiago galdu ez dadin.
Fagor Etxetresnak kooperatibaren 
egoera aipatu nahi nuke. Asko luzatu 
daiteke eztabaida, baina ozen esan 
dezaket kooperatibismoan sinesten 
dudala. Konbentzituta nago denon 
artean buelta emango diogula. Nos-
ki, hemen ere energia handia gasta-
tu beharko da, batez ere Mondragon 
taldeko kooperatiben aldetik eta era 
berean kooperatibisten aldetik. Ora-
in da kooperazioa erakusteko ordua.
Krisi egoera guztietan ernatzen 
dira kimu berriak eta oraingo hone-
tan ere sortuko dira aurrera egiten 
lagunduko digutenak. Animo eta  
eutsi ezpalari!!!!

Kooperazioaren 
ordua 
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Zein hizkuntza erabiltzen dituzu egunerokoan? 

Euskara biziberritzeko estrategien inguruko gogoeta martxan jarri eta euskararen eguna ate joka 
daukagun honetan herritarrei hizkuntza ohituren inguruan galdetu diegu.

Egunerokoan euskaraz egiten dut ge-
hiena. Azkenengo urteotan euskalte-
gian ikasi dut neure hizkuntzan idaz-
ten eta satisfakzio handia eman dit. 
Gainera, astero ordubetez elkartzen 
naiz euskaraz praktikatu nahi duen 
lagun batekin berba egiteko.

Bangladeskoak gara izatez, eta gure 
artean bengalia berba egiten dugu, in-
gelesez ere badakigu baina hemengo 
jendearekin gazteleraz egiten dugu. 
Gaztelera ikasten dihardugu helduen-
dako eskolan.

Euskara eta gaztelera erabiltzen ditut 
eta bietan berdin moldatzen naiz. La-
gun artean bietara egiten dugu. Ba-
daukat lagun bat, jatorriz kanpokoa 
dena baina berarekin gehienetan eus-
karaz egiten. Gainerakoekin erdaraz ge-
hixeago, errezago egiten dutelako.

Euskaraz bizi naiz eta horretan ahale-
gintzen naiz. Besterik ez dagoenean 
egiten dut erderaz, ulertzen ez didate-
nean. Eguneroko zereginik gehienetan 
euskaraz erosoago sentitzen naiz, eta 
halaxe egiten dut, baina gai konkretu 
batzuetan gazteleraz eta ingelesez. 

Arantxa Unamuno

Jamil Ahmed

Elene Etxaniz

Oier Larreategi
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Agenda

Europar mailako boxeo txapelketan 
lehiatuko da Ixa Rodriguez aben-

duaren 14an, Santanderren. Amateur 
mailan borrokatuko du, 52 kilo arteko 
boxeolariekin. Urtarrilean Bizkaiko txa-
pelketan arituko da eta ondoren, Eus-
kadikoan hartuko du parte. Ekainean 
jokatzen den espainiar txapelketara 
maila onean heltzea du helburu.   

Rodriguez europar boxeo 
txapelketan lehiatuko da

Mendi Taldeak 12 ibilaldi egin ditu 
aurten eta azken irteeran, Bazki-

de Egunean, 105 lagunek hartu zuten 
parte. Goizean goiz trenbidetik abiatu 
eta San Andres auzoraino egin zuten 

itzulia. Bertan, babajanaren ostetik 
urtean zehar igotako mendien ara-
bera saritu zituzten umeak eta aurten  
52 mendizalek lortu dute domina bana. 

Bazkide Egunak 105 mendizale 
batu zituen  
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PELOTA
Gaur, 19:00etan Legazpin
Legazpi - Odriozola
Gaur, 19:00etan Usurbilen
Usurbil – Gallastegi
Gaur, 19:00etan Zestoan
Zestoa – Urkiri
Gaur, 20:30ean Aranen
Tajuelo - Fernandez
Legazpiko bikotea
Ondoren, palan
Gallastegi – Etxeberria
Euskal Jolas bikotea
Zapatua 30, 17:30ean Beotibarren
Tolosa – Markez

FUTBOLA
Zapatua 30, 16:30ean Ezozin
Sora (Erreg. Pref.) – Ordizia
Gaur, 19:30ean Unben
Urki – Sora (Erreg.)
Zapatua 30, 18:50ean Ezozin
Sora (Jub.) – Aloña Mendi
Domeka 1, 18:00etan Azpeitian
Ikasberri – Sora (Kad. Mut.)
Domeka 1, 16:00etan Ezozin
Sora (Kad. Nesk.) – Mondragon
Zapatua 30, 11:00etan Ezozin
Sora (Inf.) – Aloña Mendi

Preferentea bosgarren sailkatu da  
Erregional Preferenteak 0-2 irabazi zion 
Lazkaoko taldeari azken jardunaldian. 
Joan den astean 3-1 garaitu zuen Zes-
toa eta bi jardunaldiotan eskuratutako 
puntuei esker taldekako sailkapenean 
bosgarren kokatu da, 19 puntu batuta. 
Urola dago lidertzan, 20 punturekin. Za-
patu honetan Ordiziaren kontra neur-
tuko dituzte indarrak, 16:30ean Ezozin.

Laurehun parte hartzaile baino ge-
hiago izan ziren azaroaren 2an So-

raluzetik Bergarara egin zen Antxintxika 
krosean. Soraluzeko bederatzi korrikala-
rik hartu zuten parte, azkarrenak Samali 

Abdelmali eta Monica Rodriguez izan zi-
ren, 36́  43´́ eta 50´ 20´́ ko denboran egin 
zuten Bergararako bidea. 
Sailkapen guztiak:  P.com-en.

Samali eta Monica soraluzetar 
bizkorrenak Antxintxikan
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Agenda

man. XX. Mendeko irudi esanguratsue-
nak bildu ditu, Soraluzeko gizarteari, 
ospakizunei, kirolari edota hirigintzari 
erreferentzia egiten diotenak. Isiltasu-
na hausten. Soraluzetarren gerrako testi-
gantzak du izena bestetik, Soraluze 1936 
lan-taldeak kaleratu berri duen DVDak. 
Errepublika garaian herria nolakoa zen, 
erreketeen sarrera 1936ko irailaren 
22an, herritarren ihesa Bizkai aldera 
eta erbestera, herriko atxiloketa, fusi-
lamendu eta jazarpenak...” kontatzen 
dituzte dokumentalean agertzen diren 
pertsonen testigantzek. Bi lanok Iratxo 
goxodendan jarri dituzte salgai, 10 eta 
5 eurotan eta Durangoko Azokan ere 
eskuragarri izango dira, Badiharduguk 
Debabarreneko argitalpenekin jarriko 
duen estanean.

Azokara hamabost proposamen berri 
eramango ditu; Bide Ertzean, Neighbord, 
Angel Unzu & Txuma Murugarren, Beñat 
Fuentes & Brendan Donnelly, Los Galer-
na, Capsula, Igor Arzuaga, edota Norman 
taldeen lan berriak esaterako. Eskaintza 
guztia: www.hotsak.com.

The Crazy Wheels Band taldeak EP 
berria grabatu du  
Countrya, Soula, Bluesa eta Rocka uztar-
tzen dituen lau abestiz osatutako EPa 
grabatu berri du The Crazy Wheels Band 
taldeak, Bilboko El Tigre estudioan. Taldeki-
deek aurreratu dutenez lan berria interne-
ten emango dute ezagutzera, noiz izango 
den zehaztu gabe. Stereossesion-ak ere 
grabatu dituzte eta taldearen facebook-
-eko orrialdean jarri dituzte ikusgai. 

Durangoko Azokaren 48.edizioak aben-
duaren 5ean zabalduko ditu ateak eta 

bertan egongo da Gaztelupeko Hotsak 
diskoetxea bere nobedadeak aurkezten. 

Angel Bolumburu Furundarena “Bi-
ribiltxo” (1896-1974) argazkilariaren 

mende hasierako 120 argazki jaso ditu 
Kontrargik Urakapiñak izeneko bildu-

Argazki liburua eta gerrako 
testigantzen DVDa salgai

Gaztelupeko Hotsaken eskaintza 
Durangon

Gaur, azaroak 29
TRIPAFESTA
afari begetarianoak
20:30ean, gaztetxean
Ant: Tripafesta taldea

Abenduak 3, martitzena
EUSKARAREN EGUNA
Ekitadia, 19:00etan Plaza Barrixan
Ant: Pil-pilean

Abenduak 18, eguaztena
MUSIKA ESKOLAREN GABONETAKO 
KONTZERTUA 
19:00etan, Antzokian 
Ant: Musika Eskola

Abenduak 21, zapatua
ABESBATZAREN GABONETAKO 
KONTZERTUA 
20:00etan, Antzokian
Ant: Ezoziko Ama Abesbatza

Abenduak 22, domeka 
HAUR ZINEMA 
“Despereaux-en kondaira” 
17:00etan, Antzokian
Ant: Atxolin Guraso Elkartea 

Abenduak 24, martitzena
OLENTZERO ETA MARI DOMINGI 
Goizeko 11etatik aurrera 

Abenduak 27, barixakua
MARSEL MAGOA 
18:00etan, Antzokian
Ant: Udaleko Kultura Saila

Bertso txapelketara joateko 
autobusa
BECeko finalera herriko bertsozaleak 
elkarrekin joateko autobusa antolatu 
dute. Izena Iratxo goxodendan eman 
behar da abenduaren 5a baino lehen. 
Izena ematen duen jende kopuruaren 
arabera erabakiko dute herritik auto-
busa antolatu edo bertsozale elkar-
teak antolatutako autobusean joan.

The Crazy Wheels Band, zuzeneko emanaldian.
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Zorion agurrak

Ignacio Beristain
Abenduan 16xan 74 urte betetzen 
dittuzulako, muxu haundixak 
etxekuen partez.

Ion Beristain 
Zorionak wapo zure 34. 
urtebetetzean! Muxuak 
familixa osuan partetik! 

Landertxo 
Abenduaren 13an 9 urte. 
Zorionak Landertxo! Amatxo, 
aitatxok eta Enekok izugarri 
maite zaitugu. Muxutxuak 

Manex eta Miren Osinaga  
Azaroan 21ian eta abenduan 11n 10 eta 6 urte!  
Zorionak  bikote eta muxu haundi bat,
etxekuen partez!!

Nahia Mendia Hernaez
Azaruan 23an 7 urte!!
Zorionak neska haundi!! muxu 
haundi bat Euken eta etxekuen 
partez!

Jone eta Tio Jose 
Abenduan 9xan eta 10ian urtiak betetzen 
dittuzuelako, zorionak pareja eta muxu potolo  
bat etxeko guztion partez!

Miren Mendia 
Abenduan 10ian 4 urte!
Zorionak bihurritxo etxekuen 
partez.

Jose Maria Badiola Argarate
Antonio Arribas Carmona

Luis Maria Heriz Garmendia
Jose Tena Sanchez

Maria Novoa Gonzalez
Francisco Cifuentes Alvarez

Irene Zabala Diez

Zein  
da?

Deitu 943 75 13 04 edo e-mail bat bidali ezazu aldizkaria@pilpilean.com datorren barixaku eguerdia baino lehen.

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

Irabazlea

Cristina Albisua

Aurreko aleko erantzuna
Aitziber Mayo, merkatu plazako dendaria

Saria: 
Bi poto “Itxoste” 
artisau mermelada
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Frontoi zaharra
XX. mende hasieran ateratako argazkia da. Bertan 

ikusten da frontoi zaharrak zuen egitura ikusga-
rria. Hain zuzen, joko zuzena izenarekin ezagutzen den, eta 
gaur egunean iparraldeko herrietan bakarrik jokatzen den 

pilota modalitatean jokatzeko egokituta zegoen jokaleku 
zabala zen.
Hainbat herritarrek gogoratzen dute 60. hamarkada ingu-
rura arte eliza ondoan izan zen sakerako harri berezia.
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LUIS MARI HERIZ GARMENDIA “KOLDO” 
2013KO AZAROAREN 7AN HIL ZEN,  

71 URTE ZITUELA

Hizkuntza bat ez da galtzen 

ez dakitenek ikasten ez dutelako 

dakitenek egiten ez dutelako baizik.

Eskerrik asko hileta zibilera etorri zinetenoi eta  
samin-agurrak bidali dizkiguzuen guztioi. Sendia






