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IKER ALDAZABAL
Gehiengo eta gutxiengoaren

jokuan oinarritzen da demokrazia



 MENDIZABAL OKINDEGIA 70 urte ogigintzan

Iraola ahizpak alaba eta loibarekin okindegian.

Mendizabal-Iraola sendiak tradizio 
luzea du ogigintzan. Hirurogeita ha-
mar urte baino gehiagoan dihardu-
te lan horretan eta gaur egun ere 
indartsu eusten diote ofizioari. 

Noiz hasi zineten ogia egiten? 
1940. urte inguruan hasi ziren ogia 
egiten Patricio Iraola Barrutia eta 
Teresa Larrañaga Arizaga, gure ai-
tita eta amama.  Aurretik, gerra ga-
raian, gaseosa eta El Leon izeneko 
garagardoa ere egiten genuen. 

Nondik datoz Otolanekua eta 
Mendizabal izenak? 
Amama Teresaren aita Elosuko 
Otola-buru baserritik etorritakoa 
zen eta horregatik esan izan zaio 
Otolanekua. Mendizabal berriagoa 
da. Gure ama Asuncion Iraola Larra-
ñaga Donostiako okindegi batera 
joan zen lanera dependienta mo-
duan eta han ezagutu zuen Justo 
Roberto Mendizabal Jauregi okina. 
Mendizabal gure aitaren abizenetik 
dator. 

Orduan ogi gehiago egingo zen.
Bai. Gerra ostean jende asko etorri 
zen herrira eta ia 7.000 biztanle ere 

harrapatu genituen. Hiru-lau okin-
degi zeuden herrian eta baserri 
gehienetan egiten zuten ogia. Or-
duan ogi asko saltzen zen: kilokua, 
librakua, sopakua edo pistolia. Etxe 
bakoitzera 6-8 ogi igual. 

Zelakoa zen okindegiko bizimo-
dua?
Gogorra. Oso lan lotua zen, des-
kantsurik gabekoa.  Labe zaharra-
rekin gau guztia pasatzen genuen 
ogia egiten, hurrengo eguneko or-
du-batak arte. Dena eskuz. Astean 
zazpi egunetan, zapatuetan bikoit-
za egiten hasi ginen arte, eta beran-
duago txandaka. 

Emakumeok pisu handia izan 
duzue…
Bai. Guk, neskatilatxoak ginela, 
eskolatik irten eta ogiak partitzen 
genituen etxeetara eta taberneta-
ra: Ekonomatora, Meltxorrenera… 
Jende askorekin genuen harrema-
na eta herri osoa ezagutzen ge-
nuen. Gaur egun ere bai. Gainera, 
gurean beti izan gara berbetalariak.

Zertan aldatu da ogia egiteko 
modua?
Guk ogia egurrezko labean egiten 
jarraitzen dugu eta hori igartzen 
da. Goizeko 05:00etan hasten dira 
sua pizten eta goizeko 10:00ak arte 
jarduten dute ogia egiten, gero he-
rriko eta Arrasateko okindegietan 
saltzeko. Denera 15 ogi mota egiten 
ditugu orain  eta 8 pertsonak dihar-
dugu lanean.

· Kalebarren, 10 Tel. 943 75 20 91
· Baltegieta, 6 Tel. 943 75 13 99

“1940. urte ingurutik 
dihardugu ogigintzan”

“Lehen ogi gehiago jaten 
zen: etxe bakoitzean

6-7 ogi igual”

Txema egurrezko 
labean ogiak 
sartzen.

“Ogia egurrezko labean 
egiten jarraitzen dugu”
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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.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

Zeinek pentsatuko luke zerbait ados-
teko PPk, EH Bilduk eta PSE-EEk bate-

ra bozkatuko zutela? Neuk uste nuen hori 
ez zela posible. Ba egin dute. Fracking-a 
zela edo hala eragozteko. “Fracking-aren 
aurkako gizarte mugimenduak pozez 
hartu du Legebiltzarreko ponentzian 
lortutako akordio zabala”, baloratu dute. 
Neuk ere hala hartu dut, poz handiz, ez 
zaidalako fracking-ak duen itxura gus-
tatzen. Baina batez ere, urtetan elkarren 
kontra jardun duten alderdi politiko ho-
riek erakutsi dutelako gauza direla, kome-
ni zaienean, elkarrekin ibiltzeko.

Fracking-a da, baina, Plazentzian gertatu 
dena. Hori ez zait gustatzen, batere. Ez 
zitzaidan gustatu, ezta ere, hauteskunde 
ostekoa: herrian boto gehien eskuratu-
tako ordezkaritza politikoari alkatetza 
kendu diote EAJren eta PSE-EEren bata-
sunak. Baina, era berean, aitortu beharra 
daukat izugarri gustatu zaidala PSE-EEk, 
EH Bilduk eta EAJk Gasteizen egin dutena 
Maroto gobernutik kentzeko. Eta gauza 
bera Geroa Baik, Aranzadik, EH Bilduk eta 
Izquierda-Ezkerrak egin dutena Iruñeako 
alkatetzatik UPN kentzeko. Politikoki zi-
legi dira halakoak. Etikoak diren edo ez 

Batasunarekin herriak 
irabazten du

Ubane Madera

“Nik nahiko nuke alderdi 
guztien artean osatutako 

Udal gobernu bat, 
batzordeen banaketa alderdi 

politiko guztien artean 
eginez. Horrela derrigortuta 

leudeke adostasunak 
lortzera. ”

jakiteko, berriz, erabaki hori hartu dute-
nen arrazoiak jakin beharko nituzke, eta 
ez dakizkit.

Beraz… nire buruarekin borroka egin 
ondoren, onartu behar dut udalerri ba-
terako zilegi denak, gainontzekoetarako 
ere hala izan beharko duela. Gainera, 
datu objektiboa da Soraluzeko EAJ eta 
PSE-EE batuta herritarren gehiengoa or-
dezkatzen dutela. 

Behin hori esanda, baina, uste sendoa 
daukat benetan herrigintza egin nahi 
duenak ahalegin berezia egin beharko 
zukeela herritarron ordezkarien arteko 
batasuna lortzeko. Erabatekoa. Nik na-
hiko nuke alderdi guztien artean osa-
tutako Udal gobernu bat, batzordeen 
banaketa alderdi politiko guztien artean 
eginez. Horrela derrigortuta leudeke 
adostasunak lortzera. Eta gertuko ba-
tek dioen moduan, adostasunik lortzen 
ez dutenetan, herriari galde diezaiotela. 
Orduan bai irabaziko zukeela herriak. 
Bestela, apurketa, fracking-a bada, he-
rriak galduko du. Ez beste inork. Eta neu 
aspertuta nago beti elkarren kontra ibili 
behar horrekin. Zuek ez?

Euskalzaletasunaren alde:

P.G.



Erabakitzeko eskubidea potentzial 
ikaragarria duen terminoa da. XXI. 
mende hasiera honetan gure jen-
darteek dituzten arazo sozial askori 
erantzuna eman diezaieke, kultura 
politiko berri erabat demokratikotik 
abiatuta. Erroko auzi bati heltzen bai-
tio. Nork erabakitzen du zer?

Milaka herritarrek parte hartu zuten 
domekan Gure Esku Dagoren hiribu-
ruetako ekitaldietan. Hala ere, irudiek 
garrantzia handia dute gure jendar-
tean. Estadio beteak bilatzen ziren 
indarra berretsi eta erabakitze fasea-
ri indarrez ekiteko. Aho zapore gazi 
gozoa izan lezake norbaitek. 

Ez du lan erraza izan GEDk. Iazkoaren 
aldean, giro hotza sumatu da. Esko-
ziako galdeketa aspaldi pasata eta 
ezezkoak irabazita batetik. Horrek Eu-
ropar Batasuna erabakitzeko eskubi-
dearen aurrean posizionatu araztetik 
libratu zuen. Kataluniako prozesua 
ere azaroaz geroztik hotz nahiz eta 
berriz ere berotzeari ekingo dion. 
Eta hauteskunde biharamuna. Herri-
tarrok iaz izan genuen benetan galdu 
ezinezko egunaren sentsazio hori ere 
ez da egon aurtengoan beharbada. 

Baina GEDk askotan esan duenez, 
erabakitzeko eskubidea garrantzi-
tsuegia da alderdien eskuetan uzte-
ko. Bi ikasgai. Baga Kataluniatik: proze-
sua herri mugimenduen gidaritzatik 
alderdienera pasatzen denean hoztu 
egiten da. Biga Eskoziatik: prozesua 
abiatu eta konfrontazio politikoaren 
bidez polarizazioa behartzean haz-
ten da subjektua. Gure esku dago. 

Nork egin behar
du zer?

Lan deialdia

Zorionak
Lehenik eta behin, lerroon bitartez zoriondu nahi ditut gobernatzeko elkarrekin 
ados jarri diren alderdiak; argi laga dutelako, politikan, boto gehien jaso duenak 
ez duela zertan gobernatu behar, gehiengoa izateak ez duela gobernatzeko 
zilegitasunik ematen, alegia. 

Bilduko boto-emaile ohi moduan, koalizioaren gobernatzeko era kritikatu nahi 
dut, Gipuzkoan jasan duten porrota adibide moduan jarrita. Foru aldundia eta 
udaletako gobernuak galdu izana euren gobernatzeko moduaren ondorioa 
izan da. 

Ez da Espainiako banderak eskura emateko ordua, ezta negar egiteko momentua 
ere, autokritika egitekoa baizik, eta pentsatzekoa, hainbat udal galdu izanaren 
arrazoiak zeintzuk izan daitezkeen. Niretzat, eta nire moduan bozka erretiratu 
dutenentzat, Bilduko zinegotzien inesperientzia izan da koalizioa porrotera era-
man duena. Horietako askok figurante papera bete dute; itzaletik beste batzuk 
gidatzen zituzten bitartean. Finean, alderdi ezkertiarrek askotan kritikatutako 
eredu inposatzaile eta faxista berbera erabili du Bilduk, askotan sentsibilitate 
gabe jokatuta eta PPtik hurbil dauden neurri zorrotzak hartuta, zaborraren le-
gean edota hirigintza arloan esaterako. Horrek denak eragin du EAJk agintea 
bereganatzea. 

Bigarrengoz, EAJko eta PSE-EEko zinegotziak zoriondu nahi ditut, eta eskatu 
nahiko nieke euren esperientziaz baliatu daitezen herriaren alde lan egiteko. Ge-
hiengoaren alde lan egin dezatela, baita arrazoi ezberdinengatik bozka ematera 
joan ez direnen alde ere. Adostasunetik gobernatu dezatela, eta Bilduri gertatu 
zaiona irakaspen moduan har dezatela, berdin amaitu nahi ez badute.

Aisialdiko
koordinatzailea
ESKAINTZEN DA:
•	 Egun erdiko lanaldia.
•	 4 hilabeteko froga al-

dia, urtebeterako lu-
zatzeko aukerarekin

Curriculumak aurkezteko epea:
Uztailak 6, astelehena.
koordinazioa@pilpilean.com edo Pil-pilean Euskara
Elkarteko bulegoan.
Informazio gehiago:
www.plaentxia.eus edo 943751304 (9:00-13:00)

Publizitate eta 
ikusen tzunezkoen  
arduraduna
ESKAINTZEN DA:
•	 Egunean 2 orduko lanal-

dia. 
•	 4 hilabeteko froga aldia, 

luzatzeko aukerarekin.

Aniztasun
egitasmoen
kudeatzailea
ESKAINTZEN DA:
•	 Egun erdiko lanaldia.
•	 4 hilabeteko froga al-

dia, luzatzeko aukera-
rekin.

Jose Fernando
Cid Perez  Gotzon

Elizburu



Nasir (48 urte) eta Saadia (40 urte) 
senar-emazteak Pakistango Jhelum 

herrikoak dira jatorriz. Urte eta erdi ingu-
ru da herrian bizi direla, Latif eta Ghazi 
semeekin eta amonarekin batera. Azken 
hilabeteotan doako ingelesezko mintza-
praktika taldeak dinamizatzen dihardute 
eta dagoeneko lau talde osatu dituzte 15 
parte-hartzaile ingururekin. Raja Nasirrek 
gure galderei erantzun die.

Zela hasi zineten mintzapraktika-tal-
deekin?

Heldu ginenean ez genekien espainieraz 
eta jende guztiarekin ingelesez egiten 
genuen. Alkarrekinen batzarrean parte 
hartu ostean, Unai Larreategik esan zidan 
bazegoela jende asko ingelesa praktika-
tu nahi zuena eta ea animatuko ginen 
mintzapraktika taldea sortzera. Baietz 
esan genion. 

Badirudi ondo doala. Dagoeneko lau 
talde osatu dira...

Bai. Oso esperientzia ona eta aberasga-
rria ari da izaten bi aldeendako. Hemen-
go herritarrek ingelesa praktikatzen dute 
eta guk española, eta euskara ere bai, tar-
teka. Gainera, mota askotako herritarrak 
ezagutzeko aukera eman digu: jubila-
tuak, langileak, ikasleak... 

Ingelesaz gain, zenbat hizkuntza da-
kizkizu?
Urdua, Irango persiera, espainiera eta 
euskara pixkat. Pakistanen ingelesa ez 
da ofiziala baina asko erabiltzen da. Guk 
biok ingeles irakasle moduan jardun 
dugu han. Hori dela-eta, gure asmoa da 
epe ertainean ingelesa ikasteko akade-
mia bat zabaltzea herrian, ume, ikasle eta 
profesionalendako. Ingelesa nazioartean 
zabalduen dagoen hizkuntza da eta ba-
lio du jende askorekin elkar ulertzeko, 
horregatik ikasi nahi du jendeak baina 
lotsa ematen dio publikoan hitz egiteak.

Euskaraz ikasten ere badiharduzue. 
Bai. Orain euskaraz ikasten dihardugu, be-
rrogei orduko ikastaro batean eman dugu 
izena eta asmoa daukagu irailetik aurrera 
euskaltegian ikasten jarraitzeko. Hemen 
bizitzeko euskara ikastea garrantzitsua 
da guretzat. Plazan euskaraz egiten da eta 
jendearekin harremana izan nahi baduzu 
ezinbestekoa da euskara. Semeei euren 
ikasketetan laguntzeko ere behar dugu. 

Hemen bizitzen jarraitzeko asmoa du-
zue?
Bai. Gure seme-alabek hobeto berba egi-
ten dute euskaraz edo gazteleraz urdue-

raz baino, eta Pakistanera bueltatuz gero, 
tokiz kanpo egongo lirateke. Gainera, ez 
dugu uste epe ertainean hango egoera 
aldatuko denik eta hemen bizitzea era-
baki dugu. Jendea oso atsegina da eta 
gertukoa; geure izenetik ezagutzen gai-
tuzte, umeak lasai ibil daitezke, badaki-
telako zerbait gertatuz gero laguntza 
jasoko dutela. Guk hemen atera nahi 
genuke bizimodua aurrera: hemengo 
hizkuntzak ikasi, geure lanetik bizi eta 
gizarte honi ahalik eta ekarpenik onena 
egin. Komunitate pakistandarrarekiko  
zubilalana ere egin nahi genuke. 

Zergatik hartu zenuten Pakistan laga-
tzeko erabakia?
Egoera ekonomikoa oso txarra da: krisia, 
gerra... ez da toki segurua; horregatik, ate-
ratzen da jendea atzerrira. Guk bizimodu 
erosoa genuen han, lan onak genituen... 
baina talibanak dirua eskatzen hasi zitzai-
zkigun baita Ameriketako Estatu Batuen 
enbaxadan sartzeko laguntza ere. Meha-
txu egin zidaten andrea eta seme-alabak 
bahituko zituztela eta hilko nindutela. 
Beldurrez bizi ginen eta atzerrira joatea 
erabaki genuen. Batzelonara joan ginen 
lehenengo eta gero Soraluzera, hemen 
ezagun bat genuelako.

Saadia Nasir eta Raja Nasir.

“Hemen bizitzeko euskara 
ikastea garrantzitsua da 

guretzat” 

“Talibanek mehatxu egin 
ziguten eta atzerriratzea 

erabaki genuen”

“Pakistandar komunitatearekiko 
zubilana ere egin nahi genuke” 

“Pakistanen ere 
ingeles irakasleak 
ginen” 
Saadia Nasir eta Raja Nasir 
Ingelesezko mintzapraktika-taldeen 
arduradunak



llak, hartuko duen eszedentzia kubritzeko 
izango da, Kukumixo eta Gaztetxokoaren 
kudeaketaz arduratzeko, batez ere. 
Aniztasunaren arduradunak, aldiz,  iraile-
tik abendura bitartean herriko errealitate 
eleanitza ezagutu eta euskaratik urrun 
bizi direnak euskarara erakartzeko eta 
Auzoko hizkuntza-egitasmo berritzailea 
garatzeko zeregina izango du. Azkenik, 
publizitate eta ikusentzunezkoen ardu-
radunak komunikabide sailean sortu-
tako lan-karga kubritzeko eta ikusent-
zunezkoen ildo berria abiatzeko ardura 
izango du,  Leire Iturbe kazetaria baja 
izango da-eta. 
Curriculumak aurkezteko epea zabalik
Curriculumak aurkezteko epea uztailak 
6ra artekoa izango da. Informazio gehia-
go: www.plaentxia.eus -en komunitate-
ko blogean.  

Pil-pilean euskara elkarteak lan-deial-
dia kaleratu du hiru lanpostu betet-

zeko. Arrate Gisasola koordinatzaileak 
azaldu dizkigu lanpostu deialdi bakoitza 
egiteko izan diren arrazoiak: “Aisialdiko ar-
duradunaren kasuan, orain arte horretan 
jardun duen lankideak, Maite Quintani-

Lan deialdiak Pil-pileanen

Soraluzetarrak erabakitzeko eskubidearen alde   
Berrehun herritar baino gehiago joan ziren zapatuan Gure esku dagok Donostian 
antolatu zuen jaialdira. Soraluzeko Gure esku dago oso gustora azaldu da lortutako 
kopuruarekin baina azken hilabeteotan “belaunaldi eta sektore ezberdinetako 
herritarren artean lortutako elkarlana” azpimarratu nahi izan dute, erabakitzeko 
eskubidearen aldeko ekimenean jardun duten herritar guztien laguntza eskertuz. 
Argazki bilduma eta bideoak Plaentxia.eus-en daude ikusgai. 

10 Herritar euskara-ikastaro 
trinkoan
Hamar herritarrek eman dute izena 
gutxieneko euskara eskakizuna esku-
ratzeko Udalak antolatu duen ikastaro 
trinkoan. Herrian jaiotako zein beste 
herrialde batzuetatik (marokoatik, 
pakistandik  bangladestik) etorritako 
soraluzetarrek eman dute izena. Hiru-
rogei orduko ikastaroa da eta asteko 
bost egunetan 10:00etatik 12:00eta-
ra bitartean batzen dira AEKn. Ikasta-
ro horren bitartez gutxieneko euskara 
maila lortzeko itxaropena dute ikas-
leek. “Giro onean eta gogotsu” dihar-
dute, gainera.  

Gotzonen auzia epai zain
Auzitegi Nazionalak emango duen 
epaiaren zain gelditu dira Gotzon 
Elizburu eta beste auzipetuak. Ekai-
naren 16an egindako azken saioan 
Gazte Danbadako bideoak ikusi zi-
tuzten eta akusazioak -fiskaltzak eta 
AVTk- eta defentsak euren alegazioak 
aurkeztu zituzten. Akusazioak 18 hi-
labetetik bi urtera arteko gartzela-zi-
gorra eskatu du Gotzonendako. De-
fentsak, aldiz, absoluzioa eskatu du, 
argudiatuz egozten zaizkion berbaz-
ko delituak ez direla delitu.

Auzoko egitasmoa Eskoriatzan.
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Sabin Soto del Realen
espetxeratu dute
Sabin Mendizabal Madrilgo Soto del 
Realen espetxeratu dute epailearen 
aginduz. Bertan bete beharko du 
Auzitegi Nazionalak ezarritako lau 
urte eta erdiko zigorra, ihes egin au-
rretik Alderdi Popularraren egoitzari 
eraso egitearren. Epaileak bertan be-
hera laga du egozten zioten bigarren 
eraso-delitua. Gaur 20:30etik aurrera 
afari begetarianoak eskainiko dituzte 
gaztetxean, eta bildutako dirua Sabin 
bisitatzeko gastuei aurre egiteko era-
biliko da. 

Sentsoreak instalatuta
Erregetxean
Erregetxeko aparkaleku-plazen 
egoera zein den jakiteko sentsoreak 
instalatuta, Udalak jakinarazi du dato-
zen egunotan instalatuko direla pla-
zak libre dauden ala ez, eta zenbat pla-
za libre dauden jakiteko sentsoreak. 
Bi-hiru asteko epean, Alkarrekin mu-
gikorreko aplikazioan ere eskuragarri 
egongo ei da informazio hori.

Arranora joateko deia

Hainbat herritarrek eskatu dute Arranoa ez ixteko.

Auzitegi Gorenaren epaia jakin ostean, mobilizazio jendetsua egin zen herrian, 
epaia salatu eta Arranoa ez ixteko eskatuz. Libre plataformak dei egin die herri-

tarrei Arranora hurreratu daitezen kafea hartzera, poteatzera, jatorduak egitera, edo 
antolatuko diren kultur emanaldietan parte hartzera, modu horretan Arranoa ixtea-
rekiko desadostasuna adierazteko.

Barixaku honetan bertan #ArranoLIBRE eguna antolatu dute eta hainbat ekimen 
izango dira:
18:00etan Irati Trebiño ipuin kontalaria
19:00etan The Oso Basatis
20:00etan Presoen eskubideen aldeko elkarretaratzea

Bi langile eta 120 bazkide
Arrano elkartea 1986an inauguratu zuten elkarte gastronomiko eta kultural moduan; 
gaur egun, 100 bazkide dituen elkartea da. Arrano taberna, berriz, bi lagunek kudea-
tzen dute baina beste pertsona askok egin dute lan. Mugimendu politikoaren egoitza 
ere baden arren, elkartearen eta tabernaren kudeaketa beti “modu autonomoan” 
kudeatu izan direla adierazi digute elkarteko arduradunek. 

Epaia eta erreakzioak
Espainiako Auzitegi Gorenak ehun elkarte eta enpresa baino gehiago ixteko eta kon-
fiskatzeko agindua eman du, tartean Soraluzekoa. Elkarteoi HB finantzatu izana egotzi 
die. Epaiak lokal guztiak Espainiako estatuaren jabetza izatera pasa dira; modu ho-
rretan, etorkizunean lokalak subasta bitartez saltzeko aukera izango luke estatuak. 
Soraluzeko eskubide zibil eta politikoen aldeko Libre plataformak eta Sortuk adierazi 
dute mugimendu politiko baten egoitza politikoak ixtea “erabaki larria” dela, “demo-
kraziarekin eta euskal herritarrek desio duten elkarrizketa eta konponbidearekin bat 
ez datorrena”.
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lik dauden aukerak aztertzeko eta herria-
ren onurarako izango den elkarlanerako 
akordio bat lortzeko; inor inoren gainetik 
kokatu gabe”. 

“Ez da batere erraza izango. Ez dakigu 
inon lortu den ´egoera berbideratzea´ 
gobernuan denen parte hartzea bide-
ratzeko aukera eskaini duen indar bozka-
tuenari alkatetza kendu ondoren. Hala 
ere, guk ahalegina egingo dugu. Hori 
bai, gobernuan egon edo oposizioan 
egon, Soraluze biziberritzen jarraitzeko 
borondate osoarekin jarraituko dugu la-
nean, inor baztertu barik”. 

Herenegun hiru indar politikoetako 
ordezkariak -zerrendaburuak- elka-

rrekin batu ziren lehen aldiz, udal-go-
bernu berriaren osaketaz berba egiteko.  

EAJ eta PSE-EEk martitzenean egin zuten 
balizko gobernu akordioaren inguruan 
berba egiteko lehen bilera eta, hurren-
go egunean, eguaztenean, EH Bildurekin 
batu ziren. Datorren eguaztenean, elka-
rrekin berbetan jarraitzeko gelditu direla 
da jakinarazi diguten informazio bakarra.

Bilera horietan erabakiko dute zeinek 
osatuko duen datozen lau urteotan 
udalaren jarduna gidatuko duen gober-
nua. Uztailaren 13ra arteko epea izango 
dute horretarako. Udal-gobernua osatu 
aurretik alkatetza lortu duen alderdiaren 
zinegotziek izango dute udalaren jardu-
na bideratzeko ardura. 

Erabakia “alderdiaren aginduz” hartu 
duela adierazi du EAJk 
EAJk ekainaren 13ko batzarrean alkatet-
zarako hautagaitza aurkezteko erabakia 
“alderdiak aginduta” hartu zutela adie-
razi du, “EH Bilduk batzarraren aurretik 
eta batzarrean bertan zabaldutako infor-
mazioa gezurtatuta”. Udal-gobernuaren 
osaketari dagokionez EH Bilduk parte 
hartzeko ateak zabalik daudela jakina-
razi du. 

PSE-EEko ordezkariek, euren aldetik, ez 
dute adierazpenik egin nahi izan.  

“Bazterketarik gabeko elkarlanaren 
alde” jarraituko duela esan du EH Bilduk
EH Bilduk egoeraren inguruan egiten 
duen irakurketaren berri eman digu. “Le-

henik eta behin, gogorarazi nahi dugu 
inoiz ez dugula EAJren eta PSE-EEren 
arteko akordioa egiteko eskubidea za-
lantzan jarri; bai, ordea, egokitasuna. 
Lehen indar gisa, elkarrizketak hasi ge-
nituen herrian ordezkaritza lortu zuten 
alderdiekin, eta EAJ zein PSE-EErekin 
egindako bileretan argi esan genien ez 
genuela nahi bietako batekin paktu bat 
egitea bestea kanpoan uzteko. Are ge-
hiago, aukera eskaini genien, hala nahi 
izanez gero, alderdi guztien arteko go-
bernua osatzeko. Ez genuen erantzunik 
jaso beraien aldetik. Horren ordez, EAJ 
eta PSEk nahiago izan dute elkarlaneko 
gobernua eskaintzen zien lehen indarra 
baztertzea”.

“Gertatutakoa mingarria izanagatik ere, 
EHBildutik prestutasuna daukagu zaba-

EAJren eta PSE-EEren arteko akordioari esker Iker Aldazabal Basauri herriko 
alkate izendatu izanak zeresan handia eman du herrian. Indar politikoek 

aste honetan hasi dituzte balizko akordioa bilatzeko elkarrizketak.  

Izendapen polemikoa
LEGEGINTZALDI BERRIA

Ekainaren 13ko batzarra.

Uztailaren 13a arteko epea 
izango dute udal gobernua 

osatzeko

EAJ: “Aurkezteko erabakia 
alderdiaren aginduz hartu 

genuen”

EH Bildu: “Guk guztien 
arteko gobernua osatzeko 

aukera eskaini genienean ez 
genuen erantzunik jaso”

EH Bildu: “Ez dakigu 
inon lortu den ‘egoera 

berbideratzea’ gobernuan 
denen parte hartzea 

bideratzeko aukera eskaini 
duen indar bozkatuenari 

alkatetza kendu ondoren”
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Zer moduz joan dira alkate moduan egin 
dituzun hasierako egunok?
Aterrizatzen nabil. Dena da berria. Nik eza-
gutzen dut udaletxeko funtzionamendua, 
baina alkatearen aulkitik egin beharreko 
kudeaketa desberdina da. 
Zein izan da hartu duzun lehengo era-
bakia?
Astelehenean 07:30ean etorri nintzen la-
nera eta hartu dudan lehenengo erabakia 
brigadako langile batzuen jarduna luza-
tzea izan da. Brigadak lan karga izugarria 
dauka eta une honetan bajak eta oporrak 
direla-eta, lan-ahalmen txikiegia zuen.
Alkate izendatu zintuen batzarra nor-
maltasunez garatu zen, baina tentsioa 
nabarmena izan zen. 
Tentsio handiko plenoa izan zen, bai. Ba-
tzarra baino egun bat lehenago EH Bilduk 
whatsapp bat zabaldu zuen erabakia har-
tuta zegoela esanez eta jendea batzarre-
ra joan zedin animatuz. EH Bilduk gezur 
horretan oinarrituta jardun zuen batzar 
osoan ere. Presioa zabaltzeko modu ho-
riek onartezinak dira. 
Azken momentura arte EAJk ez zuen 
argitu hautagaitza aurkeztuko zuen ala 
ez. Noiz eta zela hartu zenuten erabakia? 
Barixaku arratsaldera arte ez genuen era-
bakiaren berri jakin. PSE-EErekin lortutako 
akordioaren berri eman eta hautagaitza 

aurkeztu behar genuela jakinarazi zigu-
ten. Guk izan genezakeen gure iritzia bai-
na erabaki hori goitik jasotakoa izan da. 

Erabakia herrian hartu behar izan baze-
nute bestelakoa izango zen?
Guk beti egin izan dugun moduan al-
derdiak agindu diguna bete dugu. Orain 
lau urte boto zuria emateko agindua jaso 
genuen eta oraingoan aurkeztekoa. Biak 
bete ditugu.
EH Bilduko ordezkariek herritarrei iru-
zur egin izana egotzi dizuete. 
Zer da demokrazia? Nik uste dut demo-
krazia herri-ordezkarien gehiengoaren 
eta gutxiengoaren arteko orekan oina-
rritzen dela. Hori esanda, galdetuko nioke 
EH Bilduri ea Bakiokoa iruzurra izan den, 
edo Iruñakoa edo Gasteizkoa. Ezin dena 
da norberari ondo datorkionean iruzurra 
izan dela esan eta ondo datorkionean al-
daketaren alde izan dela aldarrikatu. Ko-
herentziari eutsi behar zaio.
Herritarren artean denetariko iritziak 
izan dira. Zein iritzi jaso duzu zuk? 
Bai, bai, denetarikoak. Batzarrean faxistak 
garela entzutetik, besarkadak, muxuak 
eta zorionak jasotzera. Denetarik izan da.

Batzarrean sortutako ezinegonaz kon-
tziente zinela eta “egoerari buelta ema-
teko” intentzioa adierazi zenuen. Zer 
esan nahi du horrek praktikan?

Argi lagatzea nahi dut gure filosofia So-
raluze elkarrekin eraikitzearena dela. Gure 
asmoa da alderdi eta herritar guztiekin 
trukatzea iritziak eta lana.  Oso kontzien-
te naiz zein egoeratan hartu dudan alka-
tetza eta jakitun naiz horrek sortu dituen 
tentsioez, baita gure talde barruan ere. 
Elkarrizketak PSE-EErekin abiatu ditu-
zue.
Euren babesa eman digute eta logikoa 
den moduan lehenengo bilera PSE-EE-
rekin egin dugu. Oraindik ez dugu ezer 
adostu. 
EH Bilduk udal-gobernuan parte har-
tzeko aukerarik ikusten duzu? 
EAJren aldetik EH Bildu gobernuan ego-
teko aukera zabalik dago. EH Bilduk baietz 
esango balu, nik ikusiko nuke badagoela 
borondatea Soraluzeren oinarria elkarre-
kin eraikitzeko. Udal-gobernuaren osake-
taren inguruko erabakia herrian hartuko 
dugu. 
Aurreko udal-gobernuak martxan jarri-
tako proiektu nagusiekiko adostasuna 
adierazi izan duzue. Aurreikusten du-
zue aldaketaren bat? 
Orain arte ondo dagoenarekin jarraituko 
dugu eta hobetu daitekeena hobetuko 
dugu. Gu ez gatoz ezer hankaz gora jar-
tzera. Gainera, egoera ez da hori. 

Urtea amaitu aurretik zein egitasmo 
abiatzea gustatuko litzaizuke? 
Lehenengo seihilekoan lau urteko ku-
deaketa-plan bat adostu behar genuke, 
Alkarrekin prozesuan adosturiko ildo 
nagusiak txertatuz. Hortik abiatu behar 
genuke gure jarduna. Hori egiten ez ba-
dugu, egunerokotasunak jango gaitu eta 
zailagoa izango da norabide batean lan 
egitea. 
Ados jartzea gakoa izango da Alkarre-
kinekin jarraitzeko? 
Alkarrekinekin aurrera egiteko ados jar-
tzea gakoa den moduan, hirigintza pla-
nean ere beharrezkoa da, edo are beha-
rrezkoagoa. Guk Alkarrekin bultzatuko 
dugu, hasieratik bultzatu dugun moduan.

“Gu ez gatoz ezer hankaz 
gora jartzera”

“Guk alderdiak agindu 
ziguna bete dugu, beti egin 

dugun moduan”

“EH Bildu gobernuan sartzeko 
aukera zabalik dago”

“Gehiengo eta gutxiengoaren jokuan 
oinarritzen da demokrazia”
Iker Aldazabal   Alkatea
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Zer iritzi duzu udaletxean sortu den egoera 
politikoaz?

EAJ eta PSE-EEren azken orduko akordioak ezusteko egoera sortu du udaletxean. Alkatea izendatuta 
dagoen arren gobernu batzordea osatzeko elkarrizketak oraintxe hasi dira.

Joku politikoa horrelakoxea da. Akor-
dioak egin daitezke eta egin dute bai-
na uste dut herritarren gehiengoak ez 
zuela horrelako aldaketarik eskatzen, 
aurreko lau urteetan lan ona egin 
dutelako. Nahi nuke etorkizunean ere 
herritarren parte hartzea bultzatzen 
jarraitzea.

Iruditzen zait Soraluze Alkarrekin fi-
losofiaren kontrako erabakia hartu 
dutela indar politiko bat baztertuta, 
hauteskundeetan babesik handiena 
lortu duen indarra. Elkarrekin jarri dira 
eta nahi nuke adostasun batera hel 
daitezen.

Nik uste dut hautagai bien artean kon-
pondu behar liratekeela eta herriaren 
alde elkarrekin lan egin. Biak dira ezagu-
nak eta biak ditut lagun, Unai eta Iker. 
Iruditzen zait batak zein besteak lan ona 
egin dezaketela.   

Legezkoa da baina ez zait erabaki zu-
zena iruditu. Koalizioa egiteko asmoa 
bazuten hauteskundeen aurretik esan 
behar zuten eta ez gero. Nik EAJ boz-
katuko banu EAJ bozkatu dut eta ez 
PSErekin bat egitea beste batzuk ken-
tzeko. Zaila ikusten dut adostasun ba-
tera iristea.  

Iñaki Larrañaga Miriam Sanchez

Oiher Aranzeta Rosa Morales

Galdera
Zein izan zen
EAJren lehen
alkatea?

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

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

Irabazlea
Mireia Lamariano

Aurreko aleko erantzuna
361 isun jarri zituen iaz udaltzaingoak

Saria: 
Itxoste mermeladak
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Elkarrizketa
Ligaxka amaitzeko jardunaldi bat falta de-

nean, hamalau talde ari dira  kiroldegiak 
antolatutako futbito txapelketa jokatzen, 
zazpi taldeko bi multzotan banatuta. Mo-
mentuz, Fronton Team eta Euskolabel dira 
sailkapenaren buruan doazenak. Uztaila-
ren 4an, bi multzoetako lehen lau sailkatuek 
final-laurdenak jokatuko dituzte, uztailaren 
11n  final-erdiak eta finala uztailaren 18an, 
jaiak baino astebete lehenago. 

Hamalau talde futbito-txapelketan

Herriko kirolariek hainbat garaipen lortu dituzte azken asteotan. Sorako erregional 
taldeak Gipuzkoako Kopa ekarri zuen herrira, Atxotegi eta Aldape pelotariek De-

barroko txapela jantzi zuten, Ixa Rodriguez boxeolariak Espainiako txapela eskuratu du 
eta Irene Perez gimnasta Euskadiko txapelduna da. Waterpoloan, berriz, Julen Soraluzek 
eta Ignacio Aranak Euskadi ordezkatuko dute Espainiako txapelketan. 

Herriko kirolarien garaipenak 
Fronton Team taldea.

“Astean bost entrenamendu egiten 
ditugu, hiru ordukoak”
Irene Perez Arribasek jubenil mailako 
gimnasia erritmikoko Euskadiko txa-
pelketa irabazi du hemezortzi urte-
rekin. 
Noiztik diharduzu gimnasia errit-
mikoan?
2008an, Malagan, joko olinpikoak 
ikusteko aukera izan nuen eta orduan 
piztu zitzaidan kirol hau praktikatze-
ko gogoa. Hamar urte nituela eman 
nuen izena herriko taldean. Orain, 18 
urterekin, Eibarren aritzen naiz, Ipurua 
taldearekin.  
Zelakoak da zuen prestakuntza?
Astean bost entrenamendu egiten di-
tugu, hiru ordukoak. Fisikoki prestatu, 
flexibilitateari lotutako ariketak egin eta 
hainbat aparaturekin entrenatu: uztaie-
kin, zintekin… Dantza zailak prestatzen 
ahalegintzen gara. 
Asko zaindu beharko duzue…
Guk ez dugu dietarik jarraitu beharrik, 
azkenean, entrenatzen ditugun ordu 
guztiekin jaten dugun guztia erretzen 
dugulako.  
Datorren urtean maila bat gorago le-
hiatuko duzu. 
Euskadiko onenen artean jardungo 
naiz eta badakit prestaketak gogorrak 
izango direla. Aurten lortutakoa en-
trenatzaileari esker izan da;  nahiz eta 
askotan oihuka aritu, beti nire mailarik 
onena bilatzen jardun du.  
Zela irudikatzen duzu etorkizuna?
Federetzea gustatuko litzaidake eta 
Espainiako txapelketaren batean le-
hiatzea. 

Irene Perez.
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Irailetik aurrera eta datozen lau urtee-
tan Alaitz Urkia Rodriguez (Hondarribia, 

1981) izango da musika-eskolako zuzen-
daria. Urkiak Musikeneko pedagogia 
ikasketak bukatu ditu, pianoko ikasketak 
egin zituen Irungo kontserbatorioan, 
Debako Aitzuri abesbatzako zuzenda-
ria da eta KUP taldean ere abesten du. 
Soraluzen, musika-tailerra eta pianoa 
irakasten ditu eta koroa ere zuzentzen 
du. Urkiak gogoz hartu du zuzendarit-
zako ardura: “erronka berria da niretzat 
baina ilusio handiz hartzen dut kargua, 
sinesten dudalako posible dela gure es-
kola, inguruko eskola txikien artean, erre-
ferente bihurtzea”. 

Alaitz Urkia da musika-eskolako 
zuzendari berria

Alaitz Urkia, musika-eskolako zuzendaria.

Kultura kronika argazkitan

Elkarrizketa

“Brasilera erbesteratu behar izan 
nuen bi urtez”
Soraluzen bizi den Angel Mario Fer-
nandez argentinarrak “Hijos del corra-
lito” (Tandaia, 2015) nobela aurkeztu 
du. Ehunetik gora kontakizun idatzi 
ditu guztira, hogei nobela inguru, ha-
mar antzezlan eta kronika ugari. 
Zerk bultzatu zintuen idazle izatera?
10 urte nituen. Agian, hanketan topatu 
zidaten gaixotasun goiztiar batek bul-
tzatu ninduen liburuetan murgiltzera, 
kirola alde batera lagata. Gurasoek, pi-
lotak erosi beharrean liburuak erosten 
zizkidaten.  
Zelakoa izan ziren zure hasiera litera-
turan?
Argitaratzeari dagokionez, zailak. Sor-
kuntzari begira berriz, gozoak. Nire le-
hen idatziak oso kritikoak ziren diktadu-
ra militarrarekin eta, ordainetan, Brasilera 
erbesteratu behar izan nuen bi urtez.  
Zerk inspiratuta sortzen duzu?
Nire kontakizunetan errealitatearen 
gordintasuna islatzea gustatzen zait. 
Zientzia fikzioa ere landu izan dut, bi-
zitza berriak topatzea nire obsesioe-
tako bat da…
Zer egin behar da liburu bat argitara-
tzeko?
Pertseberantzia, pertseberantzia eta 
pertseberantzia.  
Zein gomendio emango zenioke ida-
zle izan nahi duenari?
Idazle izatea ez da liburuak argitara-
tzearen sinonimo. Idazleak egunero 
idazten du, behar bati erantzuten dio. 
Nire gomendioa da asko irakur dezate-
la, Bernardo Atxaga, Jorge Luis Borges 
edota Julio Cortazar idazleen lanak go-
mendatuko nizkieke.

Angel Mario Fernandez (La Plata, 1964), idazlea
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Enara Garitano   
Ekainan 9xan urtiak bete 
dittuzulako,  muxu erraldoi 
bat, etxeko danon partetik!

Zaloa Garcia Rodriguez
Ekainan 24an 7 urte!
Zorionak eta jarraittu oin 
arte moduko sorgintxua 
izaten. Asko maitte 
zaittugu, familiakuak.

Mireia Lamariano Nievas
Ekainaren 21ean 24 urte
Zorionak eta segi deizula beti 
halakoxe umore onarekin.
Etxekoen partez

Koldo Arantzeta
Zorionak zure 6. Urtebetetzean!
Beti bezain alai jarraitu,
etxekuen partez.

Maria Begoña Irigoras Gallastegi
Manuel Galarraga Alday

Kattalin Sudupe
Ekainan 8xan urtebete!
Zorionak polittori eta muxu 
erraldoiak, familixa osuan 
partez!

1965. urteko kinto-bazkaria
Uztailaren 4an, Txurruka jatetxean
Ordainketa 50 € (izen eta guzti): Kutxa 2095 5062 90 9115075696
Ekainaren 30a baino lehen ordaindu behar da.
13:00etan Txoko inguruan elkartuko gara.
14:00etan taldeko argazkia Plaza berrian.

Soraluzetarren bazkaria Madrilen
Madrilen bizi diren soraluzetarrek bazkaria egingo dute bertako “Soraluze” ja-
tetxean, irailaren 19an. Interesatuek 916 392874 edo 658 874670 telefonoetan 
eman dezakete izena. 

Oharrak
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Ikurrina jarri zenekoa
1977ko urtarrilaren 19ko Udalbatzarraren argazkia da hau. Alberto Lersundi alkate zela, ikurrina jartzea onartu zen eta batzarra 
amaitu ostean, zubiaren aurrean jende mordoxka zain zegoela, ikurrina jarri zuten udaletxeko balkoian. Garai hartan Francoren 
garaian ezarritako udalbatzarra zegoen indarrean eta oraindik ez zen hauteskunderik egiten. 

1979an egin ziren gerra osteko lehen udal-hauteskundeak eta zinegotzi kopurua honakoa izan zen: EAJk 6, SIEk 5 eta PSOEk 2. 
Urte hartan EAJko Jesus Akizu izendatu zuten alkate.

Argazkian ageri dira, ezkerretik hasita: Jose Manuel Perez (idazkaria), Luis Arrillaga (erdi ezkutuan), Miguel Angel Oregi, Gonzalo 
Akizu, Alberto Lersundi (alkatea), Luis Urizar, Juan María Borinaga, Félix Aizpiri eta Pedro Cacho.

Zuzenketa: Maiatzeko alean gure herria Plasenciarekin ahaidetu zela argitaratu genuen baina udal ordezkariek elkarri egindako 
bisita izan zen, ez ahaidetzea.
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