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Aurten ez dugu eskerrik emango ez publikoari, ez auzolagunei, ez lagundu diguten guztiei eta ez inori, aurten zuzenean 
OLATUA EGINGO DIZUEGU! Udalak azken minuturaino eskatu dugun guztia eskaintzeko erakutsi duen konpromisotik hasi 
eta gurekin gozatzera etorri den publikoak emandako erantzun bikainaganaino, sekulakoa izan da, eta gure gaubela guztiak 

konpentsatu ditu. Une polit bat pasatzera etortzearekin batera, etxera bueltan besapean sari bat hartuta baldin bazoaz, begira ze ondo. 
Zorionak aurtengo irabazleei: 

Jaiei pultsua hartzeko, sondeo azkar bate egin nuen eta ematen du sasoi onean daudela. Hainbat taldetako ordezkariei eskatu nien 
gure jaiak aipatuta burura datozkien lehen hiru berbak esateko eta hauek dira aipatu zizkidatenetako batzuk: senideak, dibertidoak, 
ondo antolatuak, herrikoiak, umore ona, martxa dunak, lagunak, poztasuna, anaitasuna, barre asko, txinpartadunak, askotarikoak, irekiak. 
Kontratatutakoenak berriz hauek dira: genialak, bizi beharrekoak, oroitzapen elkarbanatuak, lan gogorra, giro ona gure artean, dibertsioa, 
satisfazioa eta, tira, batek hiru verba erabili zituen ura baino gardenagoak direnak baina (ejem, ejem) pixkat gordinak dira hemen idatzi 
eta mundu guztiak irakurri ditzan… baina tira… azken batean berak esan nahi zuena zen, horixe, dena oso ondo.

Batzordekoei ere galdetu nien jaietako momenturik ederrena aipa ziezadaten eta bakarra nabarmendu nahi dut, gehien errepikatu 
zena: lanari laga, ingurura begiratu eta gozatzen ari den jendeari begira negarra ateratzeko puntuan zauden momentu hori. Satisfazio 
momentua da bere adierarik benetakoenean, horrenbeste maitasunekin egindako lanaren emaitzari begira jarrita, poetikoki izerdia 
kopetan behera datorrela.

Berba onez betetako zaku hau da batzordea berotzen duen beheko suak behar duen egurra, eta aurten jaso dugun beste egurrekin, 
usted dut badugula txinparta eta berotasun nahikoa beste aldi batez lan egin eta gozatzeko.

Aupa
Mesedeetako

jaiak!

MUSA
Miguel Criado eta Imanol Mendizabal

TOKA
Joaquín Ruíz

TUTEA
Oscar Rascón eta Germán Rodríguez

TORTILAK
Itziar Alday eta Pablo Pérez

JUBILATUAK
Laura Valera, Mª Pilar Belategi, Felisa Aperribai, Mª Lourdes Altuna, Mª Jesús Ferreras, 

Margarita Albéniz, Javier Galarraga, Angela Pozo, Juan Campos eta Mª Aranzazu Arana 
(informazio gehiago jubilatuen egoitzan)

Elena Pérez, Mesedeetako jai batzordeko kidea
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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.

1996ko urtarrilean irakurri zuten lehen aldiz soraluzetarrek oso
ki euskaraz idatzitako lehen herri aldizkaria. Datorren urtarrilean 
beteko ditu 18 urte, eta adinez nagusi bihurtuko da. Eta adin 
horrekin ohikoa den moduan geure buruari galdera existen
tzialak egiten hasi gara: ondo gaude? ondo dihardugu? zenba
teko interesa pizten du soraluzetarren artean egiten dugunak? 
zela hobetu dezakegu egiten duguna? 

Lasaitu nahi izanez gero, urteotan egin dugunari begira jarri 
gaitezke, eta hor daude hilabetez hilabete ateratako milaka 
argazki eta jasotako ehundaka ahots, soraluzeko eta soraluze
tarren inguruan sekula idatzi den kronikarik luzeena, herriaren 
eta herritarren historia bizia. Eta egindakoa bada zeozer. Bere 
gabezi guztiekin ere, bada zeozer. 

Norbaitek pentsa lezake lorpen hori kazetari batek, bik edo 
lauk egin duten ahaleginari zor zaiola baina oker dago, zeharo 
oker. Lorpen horren atzean ehundaka herritarrek urtetan zehar 
egin duten borondatezko ahalegin euskalzalea dago, ahalegin 
kolektiboa, ahalegin komunitarioa. Horixe da hain zuzen ho
naino ekarri gaituen eta etorkizunean behar bezala jarduteko 
berreskuratu behar genukeen  iparra. Komunitatea.

Komunitate horren atal garrantzitsua dira komunikatzaileak, 
eta jakina da gaur egun edozein norbanako edo taldek duela 
aukera bere komunikazioa era autonomoan bideratzeko. Mu
gikorrek, sare sozialek eta internetek eskaintzen dute horreta
rako aukera. Eta horixe da hain zuzen herriko komunikabidean 
aspaldi ate joka daukagun eskari nagusienetako bat: nahi due
nak bere informazioa modu autonomoan bideratu ahal izango 
duen herriko komunikazio plaza sortzea. 

Hari horri tiraka hasi ginen duela hilabete batzuk, eta herriko 
webgune komunitarioa izan daitekeenaren oinarriak gertu 
dauzkagu dagoeneko. Baina hariari tiraka jarraitu dugu eta in
ternetez gainera, filosofia berri hori oinarri hartuta aldizkaria eta 
gure funtzionamendu guztia berritu behar dugula konturatu 
gara. Buffa, eta hori ezingo dugu guk bakarrik egin… askoren 
artean egin dezakegu… animatuko zara? (Jarraituko du…)

@Pilpileankomunikabideak

“Herriko webgune 
komunitarioa izan 

daitekeenaren oinarriak gertu 
dauzkagu dagoeneko”

#BerritzeraGoaz

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

Lehen aleko azala.

Oharra
Arrangoitzeko Mutxiko Egunera irteera 
Dantza taldearekin egun pasa 
Eguna: Urriak 12, domeka
Ordua: 9:00etan irten eta 19:00etan buelta.
Izena emateko: 652741496 (Amaia)
Urrats dantza taldea



Neroni partaide naizen Alkarrekin 
Soraluze eginez egitasmoko taldeek 
egiten dituzten bileretan, herrian ga
ratzeko modukoak diren ekimenak 
proposatzen dira, eta, bertan, talde
kide bakoitzak bere ideak eta kezkak 
mahaigaineratzen ditu. Hauetako ba
tean adierazi nuen nik halako proiektu 
bat behar bezala gorpuzten asmatu 
bada, geure eskuetan dagoela asmo 
horri forma eman, eta, batez ere, parte 
hartzearen ilusioa, inbiduala nahiz ko
lektiboa, txertatzeko; beti ere,  sorpre
sa ikutu batekin bada, hobe.
Harridura puntu hori sortu, garestie
nak diren bi osagaiak landuta; gogoa 
eta grina, eta ahal den neurrian diru 
xahutze handirik ekarriko ez duten 
ekimenak. Galdetzen didate zergatik 
egin nuen balsa bat eta sartu nintzen 
ibaian. Jendea harrituz, motibatuz 
mugituarazi eta ekimenak sortzera zi
rikatzekatzea izan da hori egitera bul
tzatu nauen arrazoi nagusietako bat, 
eta errutinan jausi barik dibertitzeko 
zerbait egitea izan da bestea. Forma 
ematea, materialak lortzea, ideiaren
dako izena topatzea eta nere semea 
eta andrea zorokeri honetan parte 
har zezaten konbentzitzea? Portzier
to, aprobetxatu nahi dut aukera hau 
laguntzearren eskerrak emateko.
Proposatzen dudan ideia erraza da. 
Alkarrekinen logotipoak ibaia erre
presentatzen duenez gero, eman die
zaigun merezi duen garrantzia ibaian 
agertaraziz balsak, ontziak, piraguak, 
ertzetan jendea... Proposatzen diren 
ekimenen inguruan gehiago jakin 
nahi baduzue, animatzen zaituztet 
bileretara joatera.

Inoiz iristen ez den horri 
ekiteko une perfektua 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin berritutako hitzarmena
Gure taldeak positiboki baloratzen du uztailean izandako plenoan Gipuzkoako 
Ur Konsortziaorekin berritutako hitzarmena. Hitzarmen berri hau posible izan 
da Bildu eta EAJren aldeko bozkei esker.

Hitzarmena berresteak, uraren kudeaketa integrala Gipuzkoako Ur Konsor
tzioaren esku uztea  suposatzen du, 10 urtez (kontagailuen irakurketa, ordaina
girien kudeaketa, ursarearen horniketarako beharrezkoa den mantentze eta in
bertsiolanak…etb) udalak lagapen honegatik 153.923€ tako diru sarrera izango 
du. Esan dezakegu, orain dela 10 urte sinatutako hitzarmenera gehitu dela Bildu.

Gogorarazi nahi dugu orain dela 10 urte sinatu zen hitzarmenak posible egin 
duela Carmelo Mendizabaletik Errekaldera arteko kolektorea eta baita Igaratetik 
Maltzara bitartekoa ere. Azpiegitura berri horri esker, herriko ur zikinak bideratuta 
gelditu dira eta nabarmena da Deba ibaiak izan duen bilakaera azken urteotan.

Azkenik, esan dezakegu pozten garela Ezker Abertzaleak, behingoz, oposizioan 
zegoeneko aldarrikapen demagogikoak alde batera utzi dituelako. Orduan es
aten baitzuen “Uraren kudeaketa Konsortzioaren esku lagatzeak zerbitzuaren 
pribatizazioa eta hipotekatzea suposatzen zuela” edota “Udalak eta Konsortzioak 
dirua irabazteko, Soraluzetarrek boltsikoak hustu beharko zituztela”. 

Berdin jokatzeko aukera izan dugu, baina ez dugu egin, pentsatzen baitugu 
Udalaren eta zinegotzien eginbeharra herriaren eta herritarren alde lan egitea 
dela, proposamenak eta ekimenak aurkeztuz bai gobernuan egonda edota 
oposizioan.

Igerirako gogoz!
Duela urte batzuk, herriko igerilekuan ordutegi murrizketak egitea erabaki 
zuten. Esaten zutenez, igerilekuaren mantenua eta sorosleen soldatak man
tentzea garesti irteten zen. Argi dago igerilekuko ur guztia epel  mantentzea 
gastu handia suposatuko duela, baina, jakinda, ura egun guztian zehar epel 
mantentzen dela, horrenbesteko gastua suposatuko du eguerdian igerilekua 
zabalik mantentzeak?

Udala igerilekua lehenago zabaltzeko ahaleginetan dabilela entzun dut, dio
tenez, goizean lan egiten duten bezeroek lanera joan aurretik igerian egite
ko  aukera izan  dezaten. Primeran iruditzen zait, baina igerilekuaz gozatzeko 
eguerdiko tartea besterik ez dugunok? Ezingo dugu igerilekuaz disfrutatu?

Pena handia ematen dit herrian dugun luxuzko zerbitzu onenetariko eta osa
sungarrienaz disfrutatu ezin izanak.

FRACKING EZ, ez hemen ez inon
103.589 sinadura sartu  genituen Legebiltzarrean aurreko irailaren 13an. 30.000 
behar ziren Herri Ekimen Legegilea aurkeztu ahal izateko, baina botilak gainezka 
egin du.  

Fracking Ez Mugimendutik zorionak eta eskerrik beroenak eman nahi diz
kizuegu zuen sinadura eta lanarekin emaitza eder hau lortzen lagundu du
zuen guztiei. 

Soraluzeko 
EAJ-PNV Udal 

taldea

M.A.

Fracking-aren 
aurkako Gipuzkoako 

plataforma

Jose
Luque



Alvarok erretiroa hartzen zuela eta, apa
rejadore plaza betetzeko oposizioak 
egin ziren uda aurretik. Mikel Sanz Serra
no iruindar gazteak eskuratu zuen pla
za, eta irailaren hasieran hasi zen lanean.  
Gaztea izan arren lanesperientzia luzea 
du: ingeniaritza eta eraikuntza enpresa, 
Berako udala… Gasteizen bizi da eta go
gotsu ekin dio “herria hobetzeko lanari”. 

Zer inpresio egin dizu herriak?

Desberdina da ezagutzen ditudan he
rrietatik. Batez ere, arreta deitu didana 
da etxeen tipologia kuriosoa. Topogra
fia maldatsu honi egokitutako eraikinak 
dira, sekulako altura dutenak. Duela gu
txi arkitekto batek esan zidan etxebizitza 
mota horri deitzen diotela “tipo Soralu
ze”. Gainontzean, nabarmenduko nuke 
ibaia, eta esango nuke etorkizunera be
gira badagoela potentziala eta aukera 
asko gauza politak egiteko.  

Hilabete eskas daramazu lanean. Zer 
moduzkoa hasiera?

Oso pozik nago. Lanerako prest dagoen 
jendea aurkitu dut eta oso eroso senti
tzen naiz. Dagoeneko datozen hilabe
teetan landuko ditugun ildo nagusiak 
zehaztuta dauzkagu:  irisgarritasunpla

na, hirigintzaplana, argiteria berritzea 
eta smart city delakoaren plan pilotua.

Irisgarritasun eta hirigintza-plana 
martxan dira?

Bai. Argi dago hain herri maldatsua izanik 
irisgarritasunaren aldetik zer egin asko 
dagoela eta beharrezkoa dela plan bat. 
Dagoeneko hasita gaude plana osatzen 
eta urte bukaerarako amaituta izatea au
rreikusten dugu.  Plan orokorraren zirri
borroa prestatzen ere badihardugu eta 
tramitazio luzea izango duen arren, ho
netan erabat murgilduta gaude. 

Argiteria berrituko dela aipatu duzu?

Dagoen argiteria aldatu eta led tekno
logia ezarriko da, energia aurrezteko. 
Aurreikusten da asko aurreztuko dugu
la. Urtea amaitu aurretik aldatuko dira 
erdiak eta datorren urtean beste erdiak. 
Gainera smartsistema ezartzeko apro
betxatuko da.

Zer da smart teknologiaren kontu 
hori?

Smartteknologiaren arloan herripilotu 
izateko aukeratu dute Soraluze, hiri adi
mentsu bihurtzeko bidean. Argiteriaren 
kable beretik pasatuko da smart informa

zio guztia eta probestuko da  wifi guneak 
eskaintzeko, soinu sistemak jar tzeko, 
aparkalekuen jarraipena egiteko… he
rria izanen da berrikuntzaren eta ikerke
taren inguruko foku bat. 

Izango duzu nahiko lan beraz. Apare-
jadore baten zereginak zein dira zure 
ustez?
Herria zaindua egotea, azpiegiturak 
txukun izatea, mantentzelanak behar 
bezala egitea… Udaleko langileok he
rritarrei zerbitzua emateko gaude, gau
zak errazteko, oztopoak jartzeko baino 
gehiago eta zalantzak argitzeko. Gauzen 
gainean egotea, herritarrekin harremana 
izatea, hori transmititzea garrantzitsua 
da. Ni egon naiz beste aldean ere eta 
badakit zenbat eskertzen den dei bat 
jasotzea jakiteko kontua zela doan. Ho
rretan saiatuko naiz. 

Iruindarra zara, euskal hiztuna… eus-
kararen inguruan zer sumatu duzu? 
Euskaraz egiteko ohitura handia dagoela 
herrian, eta baita udaletxean ere. Ni ikas
tolan ikasitakoa naiz baina Iruñan ez dut 
horrenbeste aukera euskaraz egiteko.  
Probestuko dut hemen.

Mikel Sanz, udaleko aparejadore berria.

“Herria izanen da 
berrikuntzaren inguruko 

foku bat”

“Herritarrekin hurbileko 
harremana izaten 

ahaleginduko naiz”
“Smart informazioa 

argiteriaren kabletik 
joango da” 

“Smart teknologia 
garatuko duen herri-
pilotua izango gara”
Mikel Sanz Serrano (1987, Iruña)
Udaletxeko aparejadore berria

Jose
Luque



rra eta 103 herriko taberna konfiskatzeko 
agindua. Horien artean dago Soraluzeko 
Arrano Kultur Elkartearen egoitza ere. 

Auzitegiak epaia auzipetu guztiei jakina
razi beharko die orain, bananbanan. Eta 
azken jakinarazpena egiten denetik bost 
egun izango ditu defentsak helegitea 
aurkezteko. Helegite horren tramitazioa 
urtebete luza daiteke. Bitartean, printzi
pioz ezingo litzateke exekutatu senten
tzia. Horrenbestez, eta helegitea aintzat 
hartu ezean, Espainiako Estatuaren esku 
geldituko litzateke Arranoa.

Arranoan ez dute oraindik jakinarazpe
nik jaso eta datozen asteetan zehaztuko 
dute egoerari zein erantzun emango 
dioten. Arrano elkartekoek eskertu nahi 
izan dute berria jakin orduko hainbat he
rritar, alderdi eta eragileren aldetik jaso 
duten babesa.  

Auzitegi Nazionalak Arranoa konfis
katzeko agindua eman du ‘herriko ta

bernen’ auziko epaian. Uztailaren 30ean 
jakinarazi zuten erabakiaren berri, udako 
oporrak hastear zirela. Hogei auzipetu
rentzat hiru urtera arteko espetxezigo

Arranoa konfiskatzeko agindua 

Ahaztuen memoria aldarrikatzen duen eskultura 
Irailaren 22a data seinalatua da herrian, eta, aurten, Soraluze 1936 lantaldeak 
proposatuta “gerra sufritu eta ahaztuak gelditu ziren haiei” eskainitako eskultura ezarri 
dute Iturburun, inaugurazioekitaldian hitza hartu zuten guztiek nabarmendu zuten 
geratutakoaren inguruko memoria eta egia berreskuratzeko beharra. Eskultura Tere 
Guenetxearena da, eta doaitzan ema du.

Elkarretaratzea gaur presoen 
eskubideen alde
“Giza eskubideak, irtenbidea, bakea. 
Euskal presoak Euskal Herrira” lema
pean presoen eskubideen alde ba
tzeko deia egin du gaurko herriko 
beste kuadrila batek. Elkarretaratzea 
Plaza Zaharrean izango da, 20:00etan. 

Itxaropenakoekin Laguardiara 
joateko aukera
Santa Maria Elizako ataria bisitatuko 
dute herriko jubilatuek urriaren 15ean. 
9:00etan herritik abiatu eta Marixa ja
tetxean egingo dute hamaiketakoa. 
Laguardiatik bisita gidatua egin os
tean, eguerdiko 14:30ean Marixa 
jatetxera itzuliko dira bazkal tzera 
(zainzuriak, kukuluak, pikilopastela, 
barazkimenestra, bildots errea eta 
entsalada, etxeko tarta eta kafea). 
Bazkalosterako dantzaldia antolatu 
dute. Irteerak 26 euroko prezioa du, 
autobusa eta bazkaria barne.

II. Bersintasunerako Plana 
garatzeko bilera irekiak
Soraluzeko Udalak emakume eta 
gizonen arteko I. Berdintasunerako
Planaren ebaluazioa egin eta II. 
BerdintasunerakoPlana prestatzen 
dihardu. Ekarpenak jasotzeko hiru 
bilera ireki egingo ditu: lehena, atzo 
izan zen eta gizarteratzea eta enple
gua landu zituzten. Irailaren 29an eta 
urriaren 6an izango dira hurrengoak 
eta hezkuntza, gazteria, kultura eta 
kirola jorratuko dituzte. Gaiokin ze
rikusia duten norbanako zein elkarte 
edo eragile bilerotan parte hartzera 
animatu nahi dituzte. 

Herriko elkarte gastronomiko eta tabernetako ordezkariek 
elkartasuna adierazi zioten Arranoari iazko urrian.
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Gaztetxeko barra-zerbitzua 
martxan
Tardio anaiek kudeatuko dute aurten
go ikasturtean gaztetxeko barra. Goi
zeko 12:00etan zabaldu eta itxi arte 
aritzen dira (eguerdiko orduak barne) 
eta momentuz, pintxoak, kafeak eta 
edariak zerbitzatzen dituzte. Aipatu 
dute eguenetan pintxopotea egi
ten hasi direla eta asanblada martxan 
jartzearekin batera egitaraua osatuko 
dutela.

Gaztetxokoa urriaren 4tik 
aurrera zabalik
Ikasturteari gogotsu heldu nahi dio
te gaztetxokoko lagunek eta gunea 
bera urriaren 4an zabaltzearekin ba
tera asteburupasa joango dira urria
ren 18an eta 19an. Nora joango diren 
eta bertan egingo dituzten ekintzak 
datorren astean DBHko ikasleekin 
institutuan egingo dituzten topake
tetan erabakiko dituzte eta izen
ematea gaztetxokoa zabaltzearekin 
batera jarriko da martxan. Aurten 
Naiara Kortabarria eta Goretti Goio
gana arituko dira hezitzaile eta zapa
tu eta domeketan egongo da zabalik, 
17:00etatik 20:00etara. 

Euskaltzaleondako hitzorduz eta eskaintzaz beteta dator aurtengo udazkena. 
Hemen horietako batzuk:

Urriak 5
Kilometroak Orion
Pilpileanek autobusa antolatu du Orio
ra joateko. Txartelak salgai Iratxon, hila
ren 30era arte.

Urriak 11
Euskalzaleen Topa Eguna Derion
Egunpasa joateko autobusa antolatu du 
Pilpileanek. Bazkarirako izena ere eman 
daiteke. Izena eman Iratxo goxodendan, 
urriaren 2a baino lehen.

Urriak 9 

Gurasoak & euskara
Semealabekiko harremana euskaraz 
bideratzeko interesa duten gurasoei 
informazioa emateko bilera egingo da 
AEK euskaltegian 18:30ean. Pilpilean, 
AEK eta Udala.

Urria
Berbalagun kanpaina
Astean ordubetez euskara praktikatu 
nahi dutenendako egitasmoa. Izena 
emateko epea zabalik dago urriaren 
30era arte, Pilpileanen, AEKn edo uda
letxean. 

Euskalzaleendako udazkena

Berbalagunen magiarekin

PILPILEAN SORALUZE

Sustatzaileak

IZENA EMATEKO:
Urriak 31

Pil-pilean, Soraluzeko AEK edo 

Udaleko Euskara Zerbitzuan

Pil-pilean Euskara Elkartea  943751304 

euskara@pilpilean.com

Soraluzeko AEK 943751434 soraluze@aek.org

Udaleko Euskara Zerbitzua 943753043 

euskara@soraluze.net

INFORMAZIO GEHIAGO:
Pil-pilean Euskara Elkartean

LaguntzaileaBabeslea

Soraluzeko Udala

Soraluzeko
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Irailaren 3an tentetu zutenetik, herri
tar askok beste modu batera begira
tzen dio Irukurutzetako harri handiari, 
eta bide batez, baita mendi gaineko 
ondare megalitiko osoari ere. Horixe 
izan da, hain zuzen, Aranzadi zientzia 
elkarteak muga egiten duten hiru he
rrietako udalek, Debegesak eta ekime
nari euren babesa eskaini dioten beste 
hainbat eragilek bete nahi izan duten 
helburua: “historiaurreko ondarea ba
lioan jartzea”. 

Badirudi helburu hori bete dela. Harria 
zutitu eta astebetera antolatu ziren os
pakizunetara batu zen jendetza (laure
hun lagun) eta bisita gidatuak izaten ari 

diren arrakasta ikusita, zalantza gutxi dago 
horretan. Anekdotikoa bada ere, esangu
ratsua da hainbat herritarrek harriarekin 
selfiak ateratzeko erakutsi duten grina.

Sinbolikoki Soraluzen
Kokapenari dagokionez, zutarria ofi
zialki Elgoibarko lurretan dagoela jaki
narazi baldin badute ere, irisgarritasun 
kontuengatik batik bat, sinbolikoki eta 
jendearen begietara, Soraluzen dago. 
Lotura hori indartu nahi izan dute Alka
rrekinen bueltan batu diren herritar eta 
eragileek, zutarriaren erreplika herrian 
zintzilikatuz eta ospakizunaren anto
laketan inplikatuz. Aurrerantzean ere 
izango dute zer egina.

Tente jarri dutenean, harri handi izatetik mendi gaineko ondare 
megalitikoaren ikur erakargarri izatera pasatu da Arribiribilletako zutarria. 

Baliteke herriaren ikur bihurtzeko bidean ere izatea. 

Lau mila urte eta gero...
ZUTARRIAREN SUKARRA

Zutarriaren gaiak sekulako oiar
tzuna izan du medioetan. He
rriko komunikabidean (Plaentxia.
com),  bailarakoetan (Goiena) eta 
Gipuzkoa zein Euskal Herri mai
lako komunikabideetan jorratu 
dute gaia (Berria, Naiz, DV, ETB, 
Hamaika telebista...). Komikiren 
bat (Irribarrez.com) eta gaiaren 
inguruan informazioa ematen 
duten hainbat bideo (Youtuben) 
ere badira interneten, Alkarreki
nek erreplikarekin sareratutakoa 
izan da ikusiena.

OIARTZUN ZABALA

Herriko dantzariak zutarriaren bueltan antolatu zen erromerian.
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“Balio handiko 
ondarea duzue 
herrian”
Diego Mendoza (Deba)
Debanatura elkartea

Arribiribiletako zutarria tente jarri izanak 
Soraluze – Elosu estazio megalitikoaren 
gaia pilpilean jarri duela dirudi. 
J.M. Barandiaranek, T. Aranzadik eta 
Egurenek lehenengo prospekzio eta 
indusketa arkeologikoak egin eta ia ehun 
urtera gertatu da, ingurua eta ondarea 

Dolmenen ibilbidean zehar bisitak 
gidatzen ditu Diegok. Debabarreneko 
ingurumena eta kulturondarea 
zaintzea helburu duen Debanatura 
elkarteko kidea da. Biologoa eta aditua 
historiaurreko gaietan. 

Noizkoa da Arribiribilletako zutarria? 

Duela 4.000 urte ingurukoa da. Hala 
diote karbono 14 teknikarekin egindako 
datazioek. Indusketetan, eraikuntza 
ospatzeko piztu zuten suaren arrastoak 
aurkitu dituzte. Horrek esan nahi du 
Brontze arokoa izango litzatekeela.  

Erabateko ziurtasuna dago zutarria 
dela?

1921an Barandiaranek kata bat egin 
zuen harritik gertu, eta mugarri bezala 
identifikatu zuen, teila eta ikatz zatiak 
aurkitu zituelako. Ez zuen monumentu 
megalitiko moduan katalogatu. 2002an 
trikuharria zela adierazi zuen debatar 
batek (J. Castro). Horrela izendatu zuten, 
baina, hamarkada bat geroago, 2012an, 
Aranzadiko  M.Ceberio eta J.Tapiak 
historiaurreko zutarria zela baieztatu 
zuten indusketa arkeologiko baten 
bidez.  

(arkeologikoa, Brontze Arokoa) balioan 
jartzeko eragileak elkarrekin inplikatu 
eta gero.

Zorioneko gaude, Soraluze eraikuntza 
megalitiko kopuru esanguratsua duen 
herria izateaz gainera, bisitariendako 
irisgarritasunik onena eskaintzen duen 
udalerria ere bada. Horrek esan nahi du 
gure herria mapan dagoela.

Oraindik ere gauza asko dago 
argitzeko Brontze garaiko fenomeno 
megalitikoaren inguruan, eta 
desiragarria litzateke azterketa 
sakonagoak egin ahal izatea. 

Zein helburu zuen zutarriak?
Lurraldea markatzeko seinale funtzioa 
zuen, baina baita leku sakratuak 
markatzekoa ere. Lurraldearen 
jabetzarekin, eguzkia gurtzearekin eta 
lurraren emankortasunarekin lotura 
zuela uste da. Inguruan trikuharri edo 
harrespilaren bat zegoela adierazten 
zuen. Tumuluen azpian trikuarri edo 
dolmenenak zeuden eta hauen barruan 
hildakoak. 

Nondik eta zela ekarri zuten?
Ez dakigu. Adituen artean onarpenik 
handiena duen teoriak proposatzen du 
zutarria egur biribilen gainean arrastaka 
ekarri zutela, sokekin tiraka. Zelako harri 
mota den ikusita, pentsatzekoa da ez 
zutela oso urrunetik ekarri.

Zer balio du estazio megalitikoak?
Balio handiko kultur eta historiaondarea 
duen gunea da, izan ere, trikuharri, 
tumulu eta zutarri multzo ikaragarria 

Pentsatzekoa da elementu hauen 
eraikuntzan pertsona kopuru 
esanguratsuek parte hartu behar izan 
zutela. Zein ziren? Zelakoa zen euren 
ekonomia, gizartea, habitata?

Arribiribiletako zutarria altxatzearekin 
lehenengo pausoa eman da. 
Patrimonium berbak “aitaren 
herentzia” esan nahi du latinez. Gure 
arbasoek denboran zehar iraun zezaten 
eraiki zituzten harrespila, dolmen eta 
zutarri horiek, eta orain, guri dagokigu 
herentzia hori baloratu, zaindu, 
ezagutarazi eta ondorengo belaunaldiei 
eskaintzea.

dago bertan, Jose Miguel Barandiaranek 
“Trikuharrien bidea” izendatu zuen bere 
garaian. Aranzadi Zientzia Elkarteak 
SoraluzeElosua Estazio Megalitikoan 
bi tumulu gehiago topatu ditu aurten, 
eta beraz, 18 monumentu dira orain arte 
aurkitu direnak: 5 trikuharri, zutarri 1 eta 
hamabi tumulu. 

Etorkizunean zer egiteko asmoa dago?

Aranzadik adierazi du urtean tumulu 
bat industeko asmoa duela. Zoritxarrez, 
halako monumentuetan ez da arrasto 
asko topatzen, oso antzinakoak direlako 
eta asko espoliatuta daudelako. 
Ez dakigu ezer asko garai hartako 
bizimoduaz. 

Elosu aldean Nafarroako Erresumaren 
Gaztelu baten inguruan metal 
aroko herrixka baten arrastoak izan 
daitezkeenak agertu omen dira. Asko 
dago ikertzeko eta laster aurkikuntza 
berriak ager daitezkeela pentsatzen 
dugu.

Diego Mendoza, bisita gidatuetako dinamizatzailea. 

Zorioneko gaude!

  Roman
Olaizola

“Aranzadik bi tumulo 
gehiago aurkitu ditu aurten”

“Laster aurkikuntza berriak 
ager daitezke”
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Zer irizten diozu zutarria tentetu izanari? 
Arribiribilletako zutarriaren inguruko kontuez galdetu dugu herritarren artean.

Oso ondo iruditzen zait berreskura
tzea eta bisita gidatuak antolatzea, 
daukagun mendi gain eder hori eza
gutarazteko balioko duelako. Oiar
tzun handia izan du eta ondo dago 
herria gauza on bategatik ezagutaraz
tea. Nere ustez jendea erakarriko du, 
Deba bailara osotik behintzat bai.

Herrian ikusteko zeozer izatea oso ga
rrantzitsua da. Askotan jendea mendi 
gainera joaten da baina ez du jakiten 
oso ondo zer dagoen han.

Ondare historikoa zaindu eta ezagu
tarazteko kontzientzia hartzea ondo 
dago. Galizian alderdi horretatik lan 
handia egin da eta edozein herri txiki
tan dago ikusteko gauza interesgarri
ren bat. Herriari balorea ematen dio eta 
hemen baduzue zer ikasia horretan.

Oso ondo iruditzen zait egin dutena 
eta uste dut jendea erakarriko duela. 
Badira beste gune interesgarri batzuk, 
esaterako Urkia zelaitik mendi gaine
ra bidean dauden harriak, txukundu 
ezkero ingurua oraindik eta osatuago 
egiten lagundu dezaketenak.

Miren Exposito

Jose Vicente Blanco

Loli Couso

Gonzalo Portu 

Irabazlea

Aitor Beretxinaga

Zein  
da?

Aurreko aleko erantzuna
Oier Zerrajon

Saria: 
Gaztelupen bi jatordu

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

Oharra: Lehiaketako irabazlea aukeratzeko zozketa alea 
atera eta hurrengo barixaku eguerdian egiten dugu. 
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Iritzia

Jantzi botak, zelaira salto egin eta dis
frutatu. Batez be disfrutatu. 
Zenbat erakartzen daben ideia honek, 
ta ze zaila bihurtzen dan batzuentzat 
errealitatian bizitzia tokatzen danian.
Plaentxiakua dan edozein mutil txiki, 
gazte edo helduk ez dauka kezkatu bi
harrik biharko egunian futbolian jolastu 
ahal izatiakin. Baina guk... emakumiok, 
kezkatu bihar dogu, eta zela gainera! 
Kezkatu bihar dogu ez dakigulako ia 
taldia osa tzeko nahikua izango garan, 
ia entrenadorerik eukiko dogun, ia etxe
kuak lagako doskuen...Ta hori lortzeko 
mila tokitxan bila ibili bihar... 
Baina azkenian, eta hartutako lan eta 
ardura guztia ta gero, ezer gabe geldi
tzen zarie aurten  neskak. Zelako penia 
emoten dostan herrixan jokatu nahi, 
eta ezin izan dozuen guztiok, nere par
tetik animuak.
Garrantzia haundixa dauka neska edo 
mutil jaiotziak zentzu honetan. Eta zo
ritxarrez, beste askotan be bai. Askok 
ez dakixe ze frustrantia dan momentu 
askotan holako egoerak pasatu ahal 
dirala konturatzia. Gero berdintasuna 
lortu dogula esango dabe batzuk. Nik 
askotan oso urrin ikusten dot, ortzimu
gan galtzen jata. 
Ta nundik hasi emakumien parte har
tzia bultzatzen? Galdera zaila, baina 
ezin doguna da erantzun barik laga. 
Familixetatik, kaletik...ta zela ez, hezkun
tzatik! Erantzunkizuna danon eskuetan 
dago. Eta alde danetatik bultza eginez 
gero lortuko dogu harresi ikusezin ho
rrek behera botatzia.
Aurten ez da egongo nesken talderik, 
baina zuek egon zarete, ta hori inork ez 
dosku kenduko, beste batzuk be egon 
izan garan moduan. Espero dot hemen 
ez bukatzia hasitxako bidia. Ondiok gol 
asko dauzkauz sartzeko!

Jantzi botak!
Alana Berraondo

Ixa Rodriguez eta Lapabox taldeko entrena
tzailea den Josu Lopategik bi orduko boxeo 

ikastaroa eskainiko dute urriaren 11n (zapatua). 
Saioa 11:00etan hasi eta 14:00ra bitartean lu
zatuko da eta 12 urtetik goragoko herritarrek 
eman dezakete izena. Interesatuek 676 866922 
telefonora deitu beharko dute eta 20 euro or
daindu.

Boxeo ikastaroa urriaren 11n

Ixa Rodriguez jaietako borrokaldian.

Eguaztenean zabaldu zituen ateak kirolde
giko lehen pisuan, aerobic gela zenaren 

hormetan, ezarri duten rokodromo berriak. 
Boulderrak 3,5 metroko altuera dauka, 5 metro 
karratuko sabai horizontala, hainbat desplome 
(10ºtik 60ºrainokoak) eta 600 presa. Guztira 
25.700 euroko inbertsioa egin du Udalak. Or
dutegiari dagokionez, astegunetan 8:30etik 
21:30era eta asteburuetan 9:00etatik 13:00ra 
dago zabalik eta bazkideek dohainik erabili 
ahalko dute, gainontzekoek sarrera ordain
duta: 5,10 euro 18 urtetik goragokoek eta 3,05 
euro adin txikikoek.

Kiroldegiko rokodromoa zabalik

Erabiltzaileak eskalada ekinaldian.

70 mendizale inguruk eman dute izena, momentuz, aurtengo Marraskilo Tour 
itzulia egiteko. Plaza Berritik goizeko 6:00etan abiatuta, 35 kilometroko ibilbi

dea egin beharko dute itzulia berriz ere hasitako leku berean bukatzeko. Parte 
hartzaileak bazkaltzeko elkartuko dira gero. Bihar izena emateko aukera dago, 15 
euro ordainduta. 

Sorako taldeak urriaren 11n, goizeko 11:00etan aurkeztuko dituzte Plaza Zaha
rrean. Guztira bost talde arituko dira, jokalari faltagatik aurten ez da Kadete 

nesken talderik izango. Ligari dagokionez, bigarren jardunaldia dute asteburu hone
takoa. Preferentea Anaitasunaren aurka lehiatuko da, Erregionala Bergararen kontra 
Ezozin eta Jubenilak eta Kadeteak Aretxabaleta izango dute aurkari. 

Bihar Marraskilo Tour

Sorak kalean aurkeztuko ditu bere 
taldeak
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Juan
Manuel
Berrueta
Argazkilaria
Herriko taulagai
neetatik pasatu 
diren musika tal

deen erretratuekin erakusketa zabaldu 
berri du Juan Manuel Berruetak (Sora
luze, 1961) Gaztelupe tabernan. Hama
bost argazki erabili ditu euskal musika
rien eta musikazaleen kabia izan dena 
apaintzeko. 
Esanahi bereziren bat dute erakutsi-
tako irudiek?
Erakutsitakoak zirrara eragin behar du. 
Teknikoki kalitate handiko argazkiak 
aukeratu ditut eta kutsu malenkonitsua 
presente dago beti horrelako erakus
ketetan: publiko artean, gaur egun 
helduak direnak gaztegazte ikusteak, 
herriko jendearen lehengo janzkera.... 
Nola okurritu zitzaizuen argazki bil-
duma hau osatzea?
Gaztelupeko Ubanek izan zuen ideia. 
Herrian izan diren kontzertuetan jaso
tako argazkiekin ea tabernako erakus
keten txokoa inauguratzera animatuko 
nintzatekeen galdetu zidan eta baietz 
esan nion.
Musikariena ez ezik, herriko historia 
duzu zuk argazkietan bilduta. 
1984. urtetik dihardut herriko jendea
ren argazkiak jaso eta jaso. Gertaera 
esanguratsuen bilduma  osatu dut eta 
30 urte daroat herriko argazki zaharrak 
batu eta digitalizatzen. Soraluzeko his
toriaren pasarte handi bat grafikoki is
latuta dudala esan dezaket. 
Baduzu horrek argitara emateko as-
morik?
Ez naiz oso erakusketa zalea, eta azke
naldian argazkilaritzak bizi duen intru
sismoarekin nahiko etsituta nago. Nire 
irudiak www.juanmanuelberrueta.
com helbidean ikus daitezke. 

Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak “Des
entxufatuak” antzezlana taularatuko dute 
urriaren 3an (barixakua), 22:15ean Antzo
kian. Euskaltegian 40 urte daramatzaten 
bi euskara ikasleren  fustrazio, obsesio eta 
kexak adieraziko dizkiete publikoari. Sarre
rak leihatilan jarriko dira salgai, 3 eurotan. 
Bestetik, Lehen Hezkuntzako 3, 4, 5 eta 6. 
mailako ikasleentzat antzerki eta gorputz 
adierazpen tailerra antolatu du Zurrumu
rruk. Urte osoko matrikulak 50 euroko 
prezioa du. Urriaren 2an gurasoentzat bi
lera irekia deitu dute, 18:30ean udaletxean. 

Musika Gaztelupen
Domeka honetan (hilak 28) Iñigo Azpi
tarte eta Indigo taldea igoko dira Ver
mouth Musikaleko taulagainera. Urria
ren 5an Tommy Gaggiani italiarrak es
kainiko du emanaldia eta urriaren 19an 
Andy J. Foreste abeslari, ahosoinulari 
eta askotariko instrumentu jotzaileak. 

“DESENTXUFATUAK” antzezlana eta 
umeentzat antzerki tailerra urrian

Antzezlana iragartzeko kartela.

Iruñeako Sari Nagusian 3. saria jaso du de Cos argazkilariak
San Ferminetako I. Sari Nagusian hirugarren saria jaso du Carlos de Cosek, entzierroko 
hesi baten azpian arrainbegi objektiboarekin ateratako argazki batekin. Hamahiru dira 
dagoeneko de Cosek urtean zehar jaso dituen sariak, eta Herriz herriko argazki rallyan 
lehen postuan dago. Aipatu du bere asmoen artean “ahalik eta argazki bildumarik 
onenak osatzea” eta “2015eko Argizaiola saria irabaztea” daudela.
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Maren Aldazabal Castillo
Irailaren 25ean urtebete. 
Zorionak eta muxu handi 
bat!  Etxekuen partez. 

Ander Gallardo eta Leire Ariznabarreta
Abuztuan 3an 3 urte eta abuztuan 9xan 33 
urte! Patxo potolo bat etxekuen partetik!

Josu Leturiondo Garcia
Irailan 9xan, 7 urte!
Zorionak eta muxu haundi-
haundi bat etxekuen partetik!

Maren Etxabe Gómez
Abuztuan 21ian 7 urte!
Zorionak eta txokolatezko 
patxo erraldoi bat
familixa guztian partez!

Eñaut Cerrejon Atxa
Irailan 11n 6 urte! Urre bitxiz 
betetako altxorra zara maitte 
zaittugun danontzat, jarraittu 
hola!! Muxuak danon partez!!

Egoitz eta Maia
Irailan 16xan eta 10ian, 35 eta 4 urte Argateko 
txikixari eta bere tio maittiari, zorionak eta 
kili-kili batzuk!

Sugar Ostolaza Lakuesta
Abuztuan 10ian 5 urte. Zorionak politxori!!! 
5 urte ta milaka zoriontasun emon 
doskuzunak!! Bihotzez maitte zaittugu 
gure bihurritxua. Patxoak etxekuen partez, 
bereziki Iraultzanak.

Miren eta Goretti Alonso 
Garaizabal
Irailaren 6an eta urrian 1ean 12 
urte eta 8 urte. Zorionak!
Etxekuen partez.

Zuriñe Rodriguez
Abuztuan 19xan 4 urte
Zorionak polittori!

Oinatz Beretxinaga Heriz
Irailan 4an 3 urte!
Zorionak potxolo!! Patxo 
haundi bat, etxeko guztion 
partez.

Aiuri eta Peru Gisasola
Zorionak polittaaak!! Zuen 
irribarriakin inguruko lorak poz-
pozik jartzen dittuzuelako patxo 
pila etxeko eta Pileko lagunen 
partetik!

Chhiring Tenji Sherpa
Helene Moya Soria

Ibai Garcia Castro

Jose Ignacio Uriarte Acilona
Maria Jesus Elizburu Lizarriturri

Gonzalo Gallastegi Oregi
Demetrio Ariztimuño Lizarralde

Julian Bandaormaetxea Barrenetxea
M. Felisa Bereikua Larrañaga

Iragarki laburrak

Oharra

 ·  Esperintziadun emakume euskalduna umeak zaintzeko eskaintzen da.
679220736 edo 943752223

Uztailean egun zoragarriak igaro genituen Udaleku Irekietako magian murgilduta. Zoragarria izan zen ta ikasturtean zehar ere 
Kukumixorekin jolasean gozatzen jarraitzera animatzen zaituztegu. Honekin batera, gogoratu, udalekuetan galdutako erropa eta 
osagarrien poltsa bat dago udaletxeko harreran eta bertan egongo da urriaren 17ra arte. 
Txorro, morro, piko, taio, ke!
Kukumixo Aisialdi Taldea

 ·  Elektrikari, iturgin edo antzeko ofiziotan esperientzia daukan pertsona behar da lanerako. Bidali kurrikuluma, argazki eta guzti,         
ezenarro13@gmail.com helbide elektronikora.

Euskalzaletasunaren alde:
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Soraluzeko peskaterak euren eguna ospatzen

Herrian arraina saltzen zuten peskaterek Erregetxeko azokan zituzten euren postuak eta, aukera zutenek, gurdiarekin kalerik 
kale aritzen ziren saltzen, ohiu artean “Platusaaaak, Sardinaaaak, Antxoaaaak”. Herriko jendea periodiko papera eskuan 

hartuta arraina erostera bajatzen zen eta gurdietan zeramaten bi platereko pisuetan arraina pisatu ostean, paperean bildu 
eta arrain freskoarekin egiten zuten etxerako bidea. Antxoa sasoia zenean, Ondarrutik ere etortzen ziren arrantzaleak eta goiz 
eta arratsalde jarduten zuten arraina saltzen. Argazki hau 1960. urte ingurukoa da, Donostian jasota dago, peskaterek euren 
eguna ospatzeko eginiko txango batean.

Argazkian: Conchita Sebal U, Maria Antonia Urionabarrenetxea, Maria Basurco (La Santurciana) U, Alegria Urionabarrenetxea 
U, Maribel Sebal Eustasia Gallastegi U, Antonia Etxeberria  Joaquina (Emilikoa) U, Antoni Sebal U. 
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www.gipuzkoa.eus

Ezagutu jauregiaren historia eta aretoek 
gordetzen duten ondare artistikoa.

Taldea osatu eta eskaera egin 
info.gipuzkoa@gipuzkoa.net helbidean.

BISITA GIDATUAK 
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN JAUREGIAN




