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OREKAN hortz klinika

Eider Unamuno Gandiaga (Soraluze, 1979), 705 Kolegiatu zk.

Irailean zabaldu zuen Eiderrek 
Orekan hortz-klinika. Odonto-

logiari beste ikuspuntu batetik be-
giratzen diote: ahoak gorputzaren 
gainerako atalekin duen harrema-
na kontuan hartuz. 

Zer da ahoari bere osotasunean 
begiratzea?

Haginka gaizki egiten badugu, 
eragin zuzena dauka gorputzeko 
posturan, liseriketa aparatuan, 
garezurraren hazkuntzan, siste-
ma neurologikoan, endokrinoan 
eta abar. Ezin gara denean adituak 
izan baina bai lotura horien berri 
eduki beste profesional batzuekin 
elkarlanean jarduteko.

Prebentzio goiztiarrari azpima-
rratzen duzu?
Bai. Prebentzioa landu behar da. 
Osasuna mantentzea, gaixotasu-
na tratatzea baino hobea da. Ho-
rregaitik da garrantzitsua umeak 
txikitatik ekartzea dentista fun-
tzional batengana. 4 urterekin 
arazo bat ikusten badugu hori da 
lanean hasteko momentua. Zer-
tarako 12-13 urte arte zain egon 
hagin denak aldatu arte? Umetan 
hilabete gutxitan konpondu daite-
kena, gero  urteetako tratamendu 
bihurtzen da. Gainera hortzak zu-
zendu daitezke horrela, hezurdura 
oker hazi bada, gero ez dugu hain 
erraz zuzenduko.
Zein dira gaitzik aipagarrienak?
Piorrea esaterako. Jaten dihar-
dugula ahoak egiten dituen mu-
gimenduak simetrikoak ez ba-

dira, garbiketa perfektua eduki 
arren ez da egoera hori aldatuko. 
Ahoko egoera txar batek era-
gin ditzake; bururuko minak, 
migrañak,bertigoak... Min horien 
jatorria konpontzen saiatu behar 
dugu.
Zein eragin du ahoak kirol 
errendimenduan?
Ahoa gorputzarekin ondo lerroka-
tuta baldin badago, muskuluek 
gainkarga gutxiago jasaten dute, 
lan berdina egiteko gutxiago ne-
katzen baita gorputza. Ondorioz, 
lesio gutxiago izaten dira. 
Lesio berdina eduki zenezake be-
hin eta berriz, eta jatorria ahoan 
izan. 
Azken gomendioren bat?
Hortzak zuzen izateak ez du esan 
nahi orekan daudenik. Estetika 
eta osasuna ez da gauza bera.

“Beste ikuspuntu batetik 
begiratzen diogu ahoari”
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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.

Auzotik herrira, euskaltzaleen auzolanetik herri euskaldunera. 

Euskaraz bizi nahi duen herriak iraunarazi du euskara. Euskaltzaleen ahaleginik 
Gabe, nekez izango luke hizkuntzak gaur duen lekua gizartean eta nekez iraungo 
luke bizi eta indarrez inguruko hizkuntzen artean.

Euskaltzaleen ahalegina eta ekarpenari esker dugu gaur euskaldunon hiztun ko
munitate bizi eta zabala. Sortu ditugunengtik, bizi eta eragin dugunarengatik 
gara gaur, komunitatea, euskararen herria egunetik egunera sortzen eta birsor
tzen duen jendea. Badakigu herrietan antolatzen; asmatu dugu euskaraz ikaste
ko eskolak eta euskaltegiak sortzen; kultur sorkuntza, eskaintza eta transmisioa 
euskaratik eta euskaraz egiten dihardugu; aisialdia euskaraz gozagarri egiteko 
egitasmoak hedatu ditugu; administrazio eta enpresetan euskaraz aritzeko era
gile gara; interneten ere .eus komunitatea sortzen ari gara; euskaraz bizitzeko 
espazioak sortzen eta elikatzen ditugu. Hori da gure ekarpena, euskaltzaleon 
ekarpena, urtean 365 egunetan.

Aurten ere abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko eguna ospatuko dugu. Eta 
aurten ere, euskarak 365 egun dituela gogoratu, aldarrikatu, plazaratu eta ospa
tuko dugu.

Urtean 365 egunetan euskaraz bizitzeko gonbitea luzatu nahi dizugu, gurekin 
batera, auzotik herrira euskaltzale eta euskaldun agertzeko gonbitea. 

Euskaltzaleen Topagunea

Urte osoa euskararendako

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

euskaltzaleon auzotik 
euskararen herrira

www.365egun.eu

Abenduaren 3ko kartela.

ABENDUAREN 3AN, EGUAZTENA
Euskararen Nazioarteko Eguneko
19:00etan Euskaltzaleen katea zubitik eta 
ostean ospakizuna elkarrekin

ABENDUAREN 5EAN, BARIXAKUA 
ANTZERKIA
“Euskararen espektakulue. Zergatik 
praktikatzen dugu sexua erderaz?”
Oihan Bega. 22:15ean Antzokian

ABENDUAREN 9AN, MARTITZENA
HITZALDIA
Zer moduz doa euskara?
Andoni Egaña
19:00etan Antzokian

Antolatzaileak: Euskara aholku batzordea eta Pil-Pilean Euskara Elkartea.

Abenduko hitzorduak

ABENDUAREN 20AN, ZAPATUA 
BATU SUTONDORA
PilPilean Euskara Elkartearen Batzar nagusia 
eta Plaentxia.eus webgunearen aurkezpena
10:00etan hasita Herriko antzokian



1978 eta 1981 urteen artean aritu 
nintzen lanean Plazentziako Ikasto
lan. Tarte laburra bizitza batean, baina 
benetan mamitsua eta betea. Horre
la, eskatu didatenean ea zerbait ida
tziko nukeen garai haietako euskara
ren egoeraz eta Ikastolaz, nire burua 
bueltaka eta bueltaka hasi da.
Garai hartako zatiketa eta tirabira 
guztien gainetik proiektu eta ilusio ja
kin bat loratu zen, denok elkartu gin
tuena, alegia euskara berpiztea eta 
berreskuratzea. Eta hauxe da nik az
pimarratu nahi nukeen ideia: helburu 
hori lortu nahi izan zela herri guztiaren 
partaidetzarekin. Helburu hori lortze
ko, Soraluzeko Ametsa Ikastola sor
tu zen 1966an eta hurrengo urtean, 
1967an, klaseak ematen hasi ziren. 
Bai Udaletxeak nahiz Elizak hasieratik 
bere laguntza eskaini zuten eskolak 
emateko lokalak utziz. Hori garrantzi
tsua izanda, ezin da aipatzeke utzi era 
guztietako herritarren parte hartzea: 
gazte, heldu eta zahar, ugazaba eta 
langile, gizon eta emakume, hainbat 
ideologia eta alderdi politikoetako he
rritarrak… Zenbat eta zenbat guraso 
–eta batzuk gurasoak ez zirenak ere 
ez ote zuten parte hartu urte haietan 
Ikastolako batzarretan?
Nik garai haietaz oroimen onak beste
rik ez dauzkat. 
Uste dut nire belaunaldia pozik eta 
harro egoteko moduan dagoela. Gure 
gazteak erregistro ezberdinetan eus
kara erabiltzeko gauza direla ikusteak 
harrotasunez betetzen nau. Bejondei
gula soraluzetarroi!

Soraluzeko ikastolaz 
hainbat oroitzapen 

Azaroak 25... adineko emakumeok ere tratu txarrak jasaten ditugu
Emakumeen aurkako indarkeria matxista gure gizarteko bidegabekeriarik han
dienetakoa da. Indarkeria horiek hainbat motatakoak dira: irainak, makurkeriak, 
laidoak, diruaren kontrola, abusu sexualak... eta gogorrenetakoa den emakumeen 
erailketa, gero eta sarriago menperatze egoerei lotuta gertatzen dena eta bene
tako feminizidiotzat jo dezakeguna. 

Zer egin dezakegu? Zorigaiztoko drama hau ezkutaturik dago eta publikoki eta po
litikoki azaleratu egin behar dugu. Gertatzen ari dena ikusgarri egin eta salatu egin 
behar dugu. Indarkeria hori jasaten duten pertsonen eta sufritzen duten emaku
meen bizimodua duina izan dadin irtenbideak eskatu eta aurkitu egin behar dira.

DUINTASUNA plataformako emakumeon kolektiboak ankerkeria honen aurka bo
rrokatzen duten pertsonekin bat egin nahi dugu. Horretaz gain, zera salatu nahi 
dugu: adineko emakume askok jasaten dituzten prekaritate egoerak, pobrezia 
eta utzikeria, jasotzen dituzten miseriazko pentsioak direla medio. Emakumeen 
heren batek baino gehiago 300 eta 600 euro arteko pentsioak dituzte. Guzti horri 
erantsi behar zaio zerbitzu eta laguntza publiko urriak, txirotasun egoeran bizi
tzera behartzen dituena. Guzti horregatik salatu nahi dugu: miseriazko pentsioak 
emakumeenganako indarkeria matxista bultzatzen du. 

Kiroldegiko kudeaketaren inguruan
2009tik gaur arte,kiroldegiko kudeaketa defizitarioa da. Uda garaian 40 egunez 
itxita egon da eta kirol zerbitzuen ordutegia eskasa da.Erabiltzaileak ez daude 
ados ordutegi horiekin, aldizkari honetan irakurri ahal izan dugun bezala. Beraz 
EAJk eginiko kritika, datu objektiboetan eta erabiltzaileen kexetan oinarritzen da.

Zer dago guzti horren atzean? Kiroldegia kudeatzeko bi eredu. Bata, Bilduk ba
besten duena, Udal kudeaketa zuzena. Bestea, guk babesten duguna, zeharkakoa. 
Udalak baldintza plegu baten bitartez kiroldegiko kudeaketa konkur tso publikora 
aterako du. Bertan honako hauek ezartzen dira: egutegia, ordutegia, zerbitzuak, 
prezioak... Ondoren hainbat enpresak beraien eskaintzak egiten dituzte eta Uda
lak zehazturiko baldintzetara egokien egokitzen denari emango dio ustiapena. 
Enpresak kudeaketa egokia egiten duen edo ez, kirol teknikariak kontrolatuko du.

Bi eredu desberdin dira, ez hobea ez txarragoa. Gainera, Bilduk ere enpresa pri
batuak kontratatzen ditu Udal kudeaketa publikoa gauzatzeko: Udaleraikinen 
garbiketak, Udalzergen ikuskapenak, edota uraren kudeaketa integrala. 

EAJren nahia herritarrei ahalik eta kirolzerbitzu egokiena ematea da, beti ere, 
udaletxea hipotekatu gabe.

Duintasuneko 
emakumeok

Soraluzeko
EAJ-PNV

Udal taldea

 Ramón     
Leturiondo

Zozketak

Negulekuak 2015

BIZIKALE 
Dendarien azoka: Lucio Oruesgasti
Pintxo lehiaketa: Juan Manuel Berroeta
MGS: Ainhoa Rodriguez
MAPFRE: Koldo Ugarte

Abenduaren 27tik 30era Aiaraldea eskualdeko Tertangan.
Adina: 1216 urte (DBHko gazteak).
Izena emateko epea: Pilpileanen abenduaren 12a baino lehen.
Informazio gehiago: Gaztelekuan eta Pilpileanen. 

MESEDETAKO JAIAK
1. saria: Alejandro Laka
2. saria: Igor Gómez



Herriko hainbat tabernarik bultzatuta za
patuetan herrian giroa sortzea helburu 
duen Giro-giro egunak egitasmoaren ba
rruan, Tabernatour zirkuitoa jarriko dute 
martxan zapatu honetan. Idoia  izan da 
sustatzaile nagusietako bat. Eibarko es
perientzia ezagutu eta herrirako baliaga
rria izan daitekeela pentsatu zuen.    

Zer da Tabernatour zirkuitoa?
Hamar tabernez osatutako zirkuitoa 
da. Txartelak banatuko ditugu taberna 
guztien izenekin,  eta zapatuetan, beze
roek zigilu bana jasoko dute kontsumi
zio bakoitzeko, eta ez du derrigor alko
holduna izan behar. Taberna guztietako 
zigiluak lortzen dituenak hilero egingo 
dugun zozketan parte hartu ahal izango 
du. Saria 400 euroko balioa duen opari 
sorta bat izango da, herriko produktuak 
eta kanpokoak jasoko dituena. 

Jendeak bere zirkuito propioa izaten 
du.
Bai, horregatik. Soraluzen taberna gutxi 
daude eta bakoitzaren giroa oso lerro
tuta dago. Tabernatour zirkuitoarekin 
elkarbizitza sustatu nahi dugu herrita
rren artean, eta lagunarteak orain arte 
sartu gabeko tabernetan sartzera gon
bidatu nahi ditugu. Horretarako, tabuak 
alde batera laga beharko dira. Horrela 

bakarrik lortuko dugu Soraluze bizibizi 
mantentzea. 

Tabernarien arteko elkarlana nobeda-
dea da...
Bai. Konturatu gara elkarlanean jardun
da eta gure aldetik jarrita irabazteko asko 
dugula. Tabernatour  zirkuitoan gehienok 
parte hartuko dugu eta Giro-giro egunak 
egitasmoa zabalik dago eta egongo da.

Zapatuak izango dira Giro-giro egunak. 
Zergatik?
Barixakuetan ez baina zapatuetan he
rriko gazte eta ez hain gazteak direnak 
Eibarrera edo inguruko herrietara joa
ten dira eguna pasatzera, txikiteora edo 

afaltzera, eta herrian ez da girorik ego
ten. Soraluzetarrak herrian gera daitezen 
nahi dugu eta konturatu gara inguruko 
herriek eskaintzen duten aisialdia eskain
tzen hasi behar dugula, baina gure erara.  

Baduzue buruan ideiaren bat?
Bai. Zirkuitoarekin hasiko gara baina za
patuak girotzeko gauza gehiago antola
tuko ditugu: musika, bestelako ekimen 
ibiltariak... Ezin ditut aurreratu.

Idoia Casado, Intxixu tabernako jabea

“Zapatuetan herritarrak herrian 
gera daitezen nahi dugu”

“Zirkuitoak, tabuak alde 
batera lagatzea eskatzen du”

“Zapatuetan giroa 
sortu nahi dugu 
herrian”
Idoia Casado Plata (1990, Soraluze)
Intxixu tabernako jabea eta Giro-giro egunak 
egitasmoaren sustatzailea.

Herriko tabernariak.



laguntza ekonomikoak tramitatzeko ba
liabideak zeintzuk diren azaldu ere bai. 
Eskatzaileen gaztetasuna kezkagarria da, 
aurten 25 eta 40 urte bitarteko emaku
meek jo dute gizarte zerbitzuetara eta 
gizarte laguntzaileak azaldutakoaren ara
bera “gero eta gazteagoak dira genero 
indarkeriari lotuta laguntza eskatu duten 
emakumeak”. 

Antzerkia abenduaren 14an
Emakumeen kontrako indarkeriaren 
aurkako nazioarteko egunaren harira an
tolatutako egitaraua abenduaren 14an 
itxiko da, “La maquina del dueño” hel
duentzako antzezlanarekin. “Soraluze 
Beldur Barik” saria, berriz, Olatz Sebalek 
eta Ekaitz Uzinek irabazi dute “4 aldiz ni” 
lanarekin eta Silvia Loscosek eta Nerea 
Nievasek ekoiztutako lanak epaimahaia
ren aipamen berezia jaso du.

Udaleko gizarte zerbitzuek genero 
indarkeriari lotutako bost lagun

tza eskaera tramitatu dituzte aurtengo 
ikasturtean zehar, iaz lau. Izan ere, gizar
te zerbitzuek laguntza psikologikoa eta 
lege aholkularitza eskaintzen dizkiete 
genero indarkeria sufritu dutenei eta 

Bost emakumek eskatu dute 
laguntza gizarte zerbitzuetan

Andoni Ricok modelo fotogenikoenaren saria jaso du 
Donostiako modelo agentzia baten bitartez lortu du Andoni Ricok (Soraluze, 1994) 
Euskadi ordezkatzea “Guapo de España” lehiaketan. Sariketa aurreko zapatuan egin 
zen Fuengirolan eta soraluzetarrak azaldu duenez “irabaztea baino ondo pasatzea 
eta esperientzia berriak bizitzea” izan du helburu. Hala ere, modelo fotogenikoena 
izendatu zuten eta “Guapo fotogenia” sariarekin egin zuen etxerako bidea.

Elikagai bankua hornitzeko 
janari bilketa
Bergarako elikagaien bankuak oina
rrizko beharra dutenei laguntzeko 
janari bilketa egingo du asteburuan, 
misiotaldeak lagunduta. Zekaleak, le
kaleak, pasta, esnea, olioa, atunlatak, 
konpresak… Amparo eta Salon den
dan, Montse frutadendan eta Koope
ratiban jasoko dituzte elikagaiak, gaur 
eta bihar. 

Erretzeari uzten laguntzeko 
hi tzaldia
Erretzeari uzten laguntzeko hitzaldia 
eskainiko dute osasun zentroko eri
zainek abenduaren 11n, eguenean, 
19:00etatik 20:30era antzokian. Ber
tan asmoa da sortzen diren taldeekin 
urtarrilean tailerrak egitea. 

Afari begano-begetarianoak 
gaur gaztetxean
Gaur, 20:30etik 22:00etara bitartean 
afari beganobegetarianoak eskai
niko ditu gaztetxeko tripafesta tal
deak. Berdurak tenpuran, seitana 
saltsan, soja hamburgesak, zopa eta 
enpanadillak eskainiko dituzte me
nuan, eta postrerako, Lelleto bakarlari 
italiarraren emanaldia antolatu dute. 

101 urte bete ditu Cecilio del 
Olmok
Nagusien egoitzan bizi den Cecilio 
del Olmok 101 urte bete ditu. Goi
zean alkatearen eta senideen bisita 
jaso zuen eta loresorta ederrak era
man zizkioten opari. Arratsaldean 
egoiliar guztiekin ospatu zuen bere 
eguna, txokolatezko pastel goxoak 
lagunduta. Zorionak Cecilio! 

Lehiaketako irabazleak.
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Birziklatzea eta berrerabiltzea 
sustatzeko jolasak 
Zero Zabor bidean jolastu! gynkana 
antolatu du Debanatura elkarteak 
biharko, 17:00etatik 19:00ra kirolde
gian. Jolasak lehen hezkuntzako 2. 
mailatik 6. mailara arteko umeei zu
zenduta daude, eta hondakinen bir
ziklatzeak eta berrerabiltzeak duen 
garrantziaz ohartaraztea lantzea 
dute helburu. 

Bigarren eskuko azoka 
Abenduaren 13rako bigarren eskuko 
azoka antolatu dute DBHko ikasle eta 
Alkarrekineko jasangarritasun talde
koek. Etxean bildutako produktuak 
euro gutxiren truke jarriko dituzte 
salgai 10:00etatik 14:00ra kiroldegian. 
Trukean aritzeko aukera ere egongo 
da, eta nahi duenak bere postua jarri 
dezake, abenduaren 10a baino lehen 
665 734043 (Josune) telefonoan ize
na emanda. 

Pintado eta Galarraga omendu 
dituzte
80 urtetik goragoko bazkideak 
omentzeko bazkarian Mercedes Pin
tado eta Manuel Galarraga omendu 
dituzte Itxaropenan. Abenduaren 
22an Santo Tomas eguna ospatuko 
dute eta kartatxapelketako sariba
naketa ekitaldia egingo da. 

Dispertsioarekin amaitzea helburu duen “ezberdinen arteko” herritarsarea aur
keztuko dute martitzenean, 18:30ean herriko antzokian egingo duten aurkez

penean. 

Presoen dispertsioak eragindako ondorioak ezagutarazi eta gizartearen presioaren 
bitartez espetxe politika aldaraztea dute helburu. Apirilera bitartean “ahalik eta 
soraluzetar gehienak Sarekide egitea” izango dute zeregin. Adierazi dutenez, “giza
eskubideen alde dauden herritar guztiek dute lekua bertan”. 
Dispertsioaren liburuak
“Sarekideak” egitearekin batera, mundu guztian dispertsioaren berri emateko za
balduko dituzten 500.000 liburuetako hainbat banatuko dituzte herrian. “Espetxee
tan presoekin eta senideekin egiten dihardutenaren berri emango diogu mundu 
guztiari. Ze, dispertsioa badela jakitea eta benetan zer den ezagutzea ez da gauza 
bera”. Esaterako, 20 urte espetxean eta azkenengo 11 urteak Huelvan daramatzan 
Lurdes Txurruka herritarraren kasua aipatu dute: “senideek, lagunek eta berak baka
rrik dakite egoera horrek eragiten dituen ondorioen berri”. 

Soraluzeko Gure esku dagok anto
latuta, “Ixotu erabakia!” lemapean, 

1.500 kandelaz eta musikaz osatutako 
mosaiko erraldoia egingo dute aben
duaren 13an arratsaldeko 19:30ean Pla
za Zaharrean. Datozen egunetan, 20 
zentimotan kandelak saltzeko mahaia 
jarriko dute kalean. 

Sare aurkeztuko dute martitzenean

Kandelaz osatutako mosaikoa herrian

Azaroan zubian egindako ekitaldia.

Sareri babesa eman dioten herritar batzuk. Iturria: Fernan Oregi.
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Urtean zehar Alkarrekineko lantalde 
eta udalbatzordeetan landutako egi
tasmoen inguruan jarduteko herritar 
multzo nahiko zabala batzea, eta berau 
“inflexio puntu” bihurtzea zen antola
tzaileek euren buruari ezarri zioten hel
burua. Batzarraren amaieran “lortutzat” 
eman zuten helburu hori. 

Batera jardutearen “ilusioa”
Hurreratu ziren herritarrek bananba
nan ezagutu ahal izan zituzten hamabi 
egitasmo nagusien inguruko proposa
menak, Udalpilotalekuan lantaldeka 
antolatu zen zirkuito moduko batean. 
“Horrenbeste informazio prozesatzeko 
eta zenbait kezka argitzeko denbora 
tarte laburregia” izan zela aipatu ba
zen ere, galdetutako herritar eta alder
di politiko guztietako ordezkariak bat 
etorri ziren batzarra positiboki balora
tzerakoan.

Batzarrean “hainbat sentsibilitatetako 
herritarrak parte hartzen ikustea”, “al
derdi politikoetako ordezkariak elka
rrekiko errespetuan eta elkarlanean” so
matzea, “iritzitruke eta harremangune 
aberatsa” sortu izana... eta horrek eragi
ten duen “ilusioa” izan ziren ba tzarraren 

150 lagun inguru batu ziren joan zen zapatuan Alkarrekinek antolatu zuen 
batzarrean: herritarrak, teknikariak eta ordezkari politikoak.

Elkarlanaren kultura 
ALKARREKIN 

Herritarrak lan taldeetan banatuta.

David eta Roke Jasangarritasunaren egitasmoak azaltzen. Maialen eta Juan Karlos Herri identitatearen lan taldearen azalpenak ematen.

amaieran gehien entzun ziren balora
zioetako batzuk. Gainera, herritar askok, 
etorkizunean prozesuan parte hartze
ko asmoa adierazi zuen. Dagoeneko, 
100 lagunetik gora dira Alkarrekinen 
lantalde eta Udalbatzordeetan parte 
hartzen dihardutenak.  

Alkarrekinen webgunea 
Udalak jakinarazi duenez, prozesua
ren inguruko informazio guztia jasoko 
duen webgunea martxan izango da 
abendurako. Informazioa eskuratzeko 
gunea izateaz gain, “egitasmoen eta 
herriaren inguruko iritzitrukerako ko
munitate” ere bihurtu nahi dute. Azken 
batzarraren inguruan osatutako iku
sentzunezkoa ere bertan esekiko dute.

Argazkiak: Fernan Oregi 

“Iritzi-truke eta harreman-
gune aberatsa sortu da”

“Dagoeneko 100 lagunetik 
gora parte hartzen dute”
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HIART ARLUZIAGA  Alkatea

Zein da batzarraren balorazioa?
Balorazioa oso positiboa da; batetik, lor
tu dugulako hasieran asmo abstrakto 
samarra zena plan zehatz bihurtzea, eta, 
bestetik, hori soraluzetar askoren parte 
hartzearekin egin delako. Erakutsi dugu 
gai garela komunitate moduan lan egi
teko, eta horri esker, soraluzetar askoren 
artean energia positiboa sortzea lortu 
da. Herritarrak elkarlanean ikustea gauza 
ederra da. 

Hemendik aurrera zer?
Egitasmoak martxan jartzeko ordua da. 
Herritarrak, teknikariek eta ordezkari po
litikoek elkarrekin lan egin beharko dute 
lantaldeetan eta arloz arloko batzordee
tan. Urtean zehar jarraipena egin eta da
torren urterako proposamenak adosteko 
batzarrak egin beharko dira. Hori bai, pro
zesua berria da eta bizirik dago eta eten
gabeko egokitzapenak egin beharko 
zaizkio polikipoliki. Aldaketa nagusia 
herrigintzan jarduteko moduan dago, eta 
erabakiak non hartzen diren dago gakoa. 
Kultura politiko berria garatzen dihardu
gu herritarrek erabaki ahalmen handia
goa izan dezaten, eta aurrekontuak ho
rren mesedetan jarriko ditugu. 

Zer inbertsio nagusi aurreikusten du-
zue?
Alkarrekinen azaldu zirenak, esaterako, 
hirigintza plan orokorraren norabide na
gusia ezarrita dago eta datorren urtean 
zehaztu egin beharko da. Argiteriari da
gokionez, datorren urtean aldatuta izatea 
aurreikusten dugu, eta horrekin arginda
rraren kostua erdira murriztea. Bestetik, 
herri adimentsua edo smarth city egi
tasmoa ere hor dago; Soraluze teknolo
gia berrien laborategi bihurtuko da. Ki
roldegi gaina zabaltzea... Hori izango da 
gainerako alderdiei aurkeztuko diegun 
proposamena.

PROIEKTU ETA EKIMENAK

Hona hemen proiektu bakoitzaren barruan aurkeztutako ekimen deigarrietako 
batzuk:

HERRI IDENTITATEA: Sorapedia, herrirako wikipedia propioa sortzea; herri
antzerkia egitea umorearen tradizioa ardatz hartuta, etorkinen testigantzak 
jasotzea.

JASANGARRITASUNA: Hondakinen mahaia osatzea, auzokonposta gune 
berriak martxan jartzea, bigarren eskuko azoka antolatzea.

JARDUERA FISIKOA: Ohikoak ez diren kirolak praktikatzeko kirol eguna 
antolatzea, U deritzon orubean padel pista bat egokitzea.

EUSKARA PLANA: Haur eta gaztetxoen artean erabilera bultzatzea, ezagutza 
maila altua dutenak aktibatzea, hizkuntzaniztasuna kudeatzea.

MENDI ETA IBAIAK: Ibaian uretako ekintzak burutu ahal izateko hondoaren 
egoera aztertzea, Dolmenen Ibilbidea indartzea eta dibulgatzea, zortzi ibilbide 
berreskuratzea.

TOKIKO GARAPENA: Herrian elikagaien produkzioa bultzatzea, txanpon 
lokala sortzeko aukerak aztertzea, erleen polinizaiogunea sortzea, enpresa 
eta Udalaren harremansarea indartzea, merkataritzaren plan estrategikoa 
garatzea, batzordea sortzea.

OINARRIZKO BEHAR SOZIALAK: Etxebizitza lantaldea sortzea, egoitzarako 
bolondreslana sustatzea, elikagaien bankua martxan jartzea, zurrumurruen 
tailerra egitea.

BERDINTASUN PLANA: Berdintasunplana gauzatzea; berdinasunean 
oinarritutako gobernantzaeredua sustatzea, emakumeak ahalduntzea, 
erantzunkidetza bultzatzea, indarkeria matxistaren aurka egitea.

HIRIGINTZA PLANA: Mendiola eta Sologoeneko sarrerak hobetzea, SAPAn eta 
Santa Anan aparkalekuak egitea, zubi berria egitea Baltegietatik Ezozi bideko 
sarrerara, Olarako bideko eraikinak bota eta ingurua berritzea.

HEZKUNTZA PROIEKTUA: Herriko hezkuntza proiektua idaztea, eskolaz gain 
hezkuntza informala ere kontuan izanda, komunitatea saretzea.

IRISGARRITASUN PLANA: Gabolatseko aldapa egokitzea, espaloia eta 
errepidea berdinduz, eta Errabal kalean, Gaztelupe parean, autoen abiadura 
moteltzeko lur adokinatua ezartzea.

SMART CITY - HERRI ADIMENTSUA: Farolen argi linearen bitartez sare 
informatikoa zabaltzea, Udaletik kontrolatuko diren megafonia, taula 
elektronikoa, wifi sare eta abar ezarriz.

Udal gobernuak  adierazi duenez, batzarrean azaldu ziren proiektuak izango dira 
2015eko aurrekontuen “zutabe nagusia”.

Hirigintza planaren inguruko azalpenek jakinmin handia piztu zuten. 

“Aurrekontuak kultura 
politiko berriaren 

mesedetan jarriko ditugu” 

Iturria: Soraluzeko Udala.
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Aurten barazkipostu danak jaso zeben sarixa. Egixa esateko, 
danak merezi dabe podiumeko lehenengo mailan egotia. 

Dudarik ez dago: ahoz ahokua da egin leiken promoziñorik 
onena. Merkatarixen azokan jardun zeben andra bixok euki 
zeben zer promozionatu. 

Sortuko dira berriak... Musikazale gaztiak, herrixa musikaz alaitzen 
jarraittuko dabenak...  

Zer litzake Gaztañerre sukaldaririk barik? Eskerrik asko musu
truk besterendako bazkarixa preparatzen jarduten dozuen 
kuadriliarendako (eta bitartian umezain egiten dozuenondako).

Aurten be exito! Beste behin aterri egin zeban eta jaigiro edarra 
sortu zan herrixan. Eske, jana eta edana ona ipiniz gero txaranga 
berez etortzen da!  

Musikarixak bihar dittugu, kantuan eta dantzan egingo badogu. 
Segi ikasten, erakusten eta kalian joten! 

argazki bilduma

•  Gaztañerre azoka

•  Bizikale azoka

•  Musika eskolak 25 urte

Herri bizia gara, gero!

Argazkiak: Fernan Oregi 
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Iritzia

Lau urte daramatzat kiroldegira joaten 
eta gauza dezente ditu hobetzeko, 
baina gutxikagutxika ari dira gauzak 
aldatzen. Rokodromoa jarri berri dute 
eta nire ustez erabaki ona izan da, jen
deak ez baitzuen eskalada ezagutzen. 
Oso garrantzitsua iruditzen zait futbola 
ez den beste kirol batzuk sustatzea eta 
herriko umeek eskolakirola progra
maren bitartez eskalada praktikatzeko 
aukera izan dute. Begirale moduan ari
tu naiz beraiekin, astean lau egunetan 
ordubeteko saioak egin dituzte, eta, 
ikastaroa bukatutakoan, asko eta asko 
penaz geratu dira. Oraindik jende gu
txitxo badabil ere, orokorrean uste dut 
jendeak rokodromoa erabiliko duela. 
Batzuk, zailegia dela diote eta zentzu 
batean arrazoirik ez zaie falta, ikasten 
ari denari asko kostatzen baitzaio pare
tan zintzilik egotea, baina horrek kon
ponbide erreza du: helduleku batzuk 
lekuz aldatu eta kitto!. 

Behin eskatzen jarrita, gimnasioari leku 
handiagoa emango nioke eta makina 
berriagoak jartzea litzateke onena. Ige
rilekua ondo dago baina jakin egin be
har da zein ordutan joan jende gehie
girekin topo ez egiteko (ikastaro ordue
tan gehien bat). Bestalde, nagusientzat 
jarduera gehiago jarriko nituzke, aqua
gim edo dantza esaterako. 

Ordutegi zabalagoak herritar gehia
go animatuko ditu kirola praktikatzera 
eta esan behar dut bertako langileen 
tratua bikaina dela. Giro ederra dago 
kiroldegian eta zer hobetu badu ere, 
pozik nago egiten ari diren lanarekin, 
polikipoliki badoa aurrera!

Gero eta gusturago 
kiroldegiarekin

Irene Alvarez

26 lagunek hartu zuten parte aurre
ko zapatuan Mendaron jokatu zen 

Alkortara igoeran eta Jokin Muñozek 
bigarren sailkatzea lortu zuen, maldan 
gora 4,7 kilometro egin eta gero, 22 mi
nutu eta 42 segundoko denboran hel
du zen helmugara. Datorren abendua
ren 8an, Durangoko krosean korrituko 
du eta abenduaren 28an Amurriokoan.
Muñozek adierazi du bi lasterketa hauek 
datorren urteko dualoi eta triatloiak pres
tatzeko erabiliko dituela. 

Jokin Muñoz bigarren Algortara igoeran

Azaroko probaepea pasatuta, zehaztu dute urtarriletik aurrera kiroldegiak izango 
duen ordutegi berria. Astelehenetik eguenera bitartean eguerdietan ere zaba

lik egongo da, astelehen eta asteazkenetan lehenago, goizeko 7:00etan zabalduko 
dute eta martxora bitartean zapatu arratsaldetan ere egongo da zabalik. Abonatu 
kanpaina berria abenduaren 15ean hasiko dela jakinarazi dute arduradunek. 

Urtarrilaren 1etik aurrera kiroldegiak 
ordutegi zabalagoa izango du

Muñoz, frogan zehar.  Iturria: elgoibarren.net

Hainbat herritarrek herrikirolak praktikatzeko adin ezberdinetako talde mistoa 
sortu nahi dute. Lehenago baina herri kiroletan jarduteko edota hauek bultza

tzeko interesik badagoen jakin nahi dute, “batzar ireki bat egin eta asmoak batzeko”. 
Interesa dutenek 605 705378 (Arkaitz) telefonora deitu dezakete. 

Herri-kirolak praktikatzeko taldea 
sortu nahi dute herrian

Kiroldegia Igerilekua 

Astelehena 07:00 - 21:30 07:00 - 20:30

Asteartea 08:30 - 21:30 08:30 - 20:30

Asteazkena 07:00 - 21:30 07:00 - 20:30

Osteguna 08:30 - 21:30 08:30 - 20:30

Ostirala 08:30 - 21:30 08:30 - 12:00 15:00 - 20:30

Larunbat, igande 
eta jaiegunak

09:00 - 13:00
Azarotik martxora larunbatak:

09:00 - 13:00 16:00 - 19:00
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Enciclopèdia baixeta de la nit katalanezko 
diskoaren euskararako egokitzapena egin 
du 2princesesbarbudes taldeak eta Du
rangoko azokan aurkeztuko du Gaztelu
pek, abenduaren 5etik 8ra. Pilarik gabeko 
jostailutresnekin egiten dute musika eta 
beraiek ondutako 13 abesti batu dituzte 

“Gaueko entziklopedia koxkorra” liburu
diskoan. Maialen Lujanbiok disko honen 
azken kanta idatzi eta abestu du eta Joseba 
Tapia bakarkako pasarte bat jotzera ausar
tu da jostailutrikitiarekin. Bestalde, Gaizka 
Azkaratek Azkaiter Peloxekin grabatutako 
lana, Jon Gurrutxaga elgoibartarraren “Hitz 
Lauz” diskoa, Markos Untzetaren “Seina
leak” eta La Jodedera, Capsula eta Victor 
Aneirosen lan berriak ere aurkeztuko ditu 
Gaztelupek Durangon. 

Haitiri laguntzeko argazki erakusketa
Abenduaren erdialdean Kontrargik do
haintzan emandako hamar argazki jarriko 
dituzte salgai “arrazoizko prezioan” misio
taldeak Gaztelupe tabernan. Batutakoa, 
Haitiko Marbial herriko eskola mahaiz eta 
aulkiz hornitzeko egiten ari diren dirubi
lketarako izango da. 

Gaztelupek  Gaueko entziklopedia 
koxkorra estreinatuko du Durangon

2princesesbarbudes jostailuzko trikitiarekin.

Abesbatzak eskerrak eman nahi dizkie herriko kantuzaleei
Santa Zezilia egunean abesbatzakoekin kantatzera edota entseatzera animatu ziren 
herritarrei “eskerrik beroenak” helarazi nahi dizkiete. Hurrengo hitzordua abenduaren 
20rako zehaztu dute, Debako Aitzuri abesbatzarekin batera Gabriel Faureren “Requiem” 
obra kantatuko dute elizan, baita zenbait gabon kanta ere. Kantuzaleei dei egin nahi 
diete etorkizunean antolatuko dituzten saio irekietan parte hartzera. Saskia Raquel 
Criadori egokitu zitzaion. Argazkia: Fernan Oregi.

Iritzia

Badira urte batzuk Ezoziko Ama Abes
batzaren nere lehen ensaiora juan 
nintzanetik. Buruan daukat momen
tuan sentitzen neban beldurra; eza
gunak ziran, baina iñoiz tratu handirik 
izan barekuak. Nik esperientzia gutxi 
neukan eta lotsalotsa eginda nen
guan. Zuzendarixak nun jarri agin
dutakuan, atzera begiratu eta nere 
korukidiak topatu nittuan, Abel, Jesus 
eta abarrak irribarre zabal batekin neri 
begira. Momentuan konturatu nin
tzan abesbatzan egotia esperientzia 
zoragarrixa izango zala.
Ordutik, lan ordu gogor asko izan dira, 
baina baitta irteera eta barriak. Abes
batzak neri eskaini izan dostana ez da 
bakarrik musikaizan, baita lagun onak 
eta adiskidetasun sentimendu itzela 
ere. Musikazalion talde horren barne 
ez baikara danak musika ikasittakuak, 
badare afiziño hutsez darenak. Ondo
rioz, sarritan ikusi ahal da korukide bat 
albokua laguntzen. Honako hau izan 
zan gehixen gustatu jatana: batzokiko 
gela hartan nabari dan laguntasun 
sentimendua. 
Musika maitte dogunon artian gañe
ra, adin eta mota askotakuak gare eta 
honek, giro paregabia sortzen dau, 
bai lanerako bai ondo pasatzeko. La
gun talde horren parte izatiak mundu 
berri bat zabaldu zostan; lokaletik ir
ten eta Plaentxin beste gauza batzuk 
darela jakitzia, jende berrixa ezagu
tzia eta aparteko esperientziak bizi 
ahal izatia.
Beraz, gaur emon jatan aukeriakin, 
abesbatzari eskerrak ematia nahi neu
ke, esperientzia guzti horregaittik eta 
herriko beste edozeini gomendatzen 
dotsat gure artera etortzia, merezi 
daueta musikaz hain modu polittian 
gozatziak.

Musika lagun ona da

 Maialen
Alberdi
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Naroa Gil
Azaruan 8xan 11 urte!
Zorionak, asko maitte 
zaittugu!

Amama Amelia eta aitxitxa Jose Antonio
Abenduan 1ian eta 7xan.
Zorionak eta muxu potolo bana, etxeko
danon partetik!

David Palacin eta
Alberto Alvarez
9 urte eta 7 urte bete 
dittuzue! Zorionak bikote! 
Maitte zaittuztegun danon 
partez, muxu handi bana.

Eñaut Aiartzaguena
Azaroaren 25ean 26 urte.
Zorionak eta segi bizitza 
tiratan marrazten!!!
Pil-pileaneko lagunak

Manex Osinaga eta Miren Osinaga
Azaruan 21ian eta abenduan 11n 11 eta 7 urte!
Zorionak bioi eta muxu haundi bat etxekuen 
partez!!

Itziar Gantxegi eta Mila Gantxegi
Azaruan 12xan eta azaruan 20xan 
Zorionak eta besarkada haundi bat etxekuen 
partez, bereziki Xubanen partetik!!!

Argateburuko 8 anai-arrebak
Denen artean 638 urte bete dituzte.
Zorionak sendi guztiaren partetik!

Mayara Zarobe
Azaruan 2xan, 12 urte!
Zorionak prexioxa, asko maitte 
zaittugu! Muxu haundi bat 
familixian partez.

Haizea
Muxu goxo asko Oiartzundik,
zure lagun Kattalinen partez!

Mikel Gallardo Ariznabarreta
Hodei Oregui Latasa

Adam Boussak Gherid
Enaitz Arriola Romero

Izar Uzin Zubizarreta

Rafael Mendizabal Arana
Justo Rodriguez Alonso

Maria Martinez Saenz

Euskalzaletasunaren alde:

Irabazlea
Iban Zarobe

Zein  
da?

Aurreko aleko erantzuna
Txaro Lete, Itxaropenako juntako kidea

Saria: 
Markos Untzeta eta Jon 
Gurrutxagaren diskoak

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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Musika-eskolako ikasleak
Musikaeskolak mende laurdena bete du eta duela hamar urte bertan ikasten zuten musikari gazteetako batzuk dira hauek. 

Zigor Martinez bergararrak gidatzen zituen, bera musikaeskolako bandako irakaslea ere bazen. Argazkia 90. hamarkadan 
aterata dago, duela 12 urte inguru, musikaeskola oraindik institutuan zegoela. 

Argazkian: 
Goian, ezkerretik eskumara: Aritz Arizaga, Inazio Elorza eta Beñat Ariznabarreta.
Behean, ezkerretik eskumara: Ander Elizburu, Aitor Uriarte, Aimar Bengoa eta Daiana Rico. 
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Angel IrAzAbAlbeItIA 
1994ko azaroaren 18an Loiun hiL zuten tiroz

“ 20 urte eta beti nere oroimenean
20 urte eta beti nere bihotzean

Beti maiteko zaitut”

Lurdes, Huelvako espetxetik

rAfAel PlAzAolA ArAnA

(turkuA) 
azaroaren 11n hiL zen

61 urte zitueLa

Gure Rafael agurtu genduenetik denbora pasa eta sendimenduak, poliki - 
poliki,  baretzen doazelarik, berari buruz jaso ditugun maitasun adierazpenak, 
aitortu eta eskertzeko toki eta une egokia dela deritzogu, soraluzetar guztion 

elkargune den Pil - Pilean aldizkaria.
Ekitaldian entzun genituen hitzak hiltzaturik gelditu zaizkigu bihotzean.

Bai orduan gurekin izan zinetenoi, baita aurrez eta ondoren, Patxirenganako 
adeitasuna adierazi zenutenoi, bihotzez, eskerrikasko.

“Pertsona on - hutsa, leiala eta lagunen lagun izan 
zaralako, ez zaitugu ahaztuko”

Rafael “Patxi Turkua”ren familixia

Gaztetako koadrila








