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H erria ia erabat euskalduna zeneko jendearekin harreman 
hurbila izan dugunontzat hizkuntza asko aldatu dela 
iruditzen zaigu gaur egun gazte askoren hizkera 

entzuterakoan. Eboluzioa baino jauzia izan dela esango nuke eta 
horretaz nire iritzia azaltzen saiatuko naiz.

Dudarik gabe garrantzizkoena ia 40 urteko diktadura izan zen. 
Diktadurapean jaio eta hazi ginenok gaztelera hutsean jarduten 
genuen kalean. Euskarak ez zuen inolako prestigiorik eta giro 
horretan familia batzuen seme-alabak ez zuten euskararik ikasi ere 
egin. Etxe barruko hizkuntza bihurtu zen eta, jakina, hikaren erabilera 
desagertu zen. Ez hori bakarrik, egiten genuen hizkera "sukaldekoa" 
edo zela esango nuke.

Nagusiekin edo baserriko jendearekin gai desberdinez hitz 
egiterakoan maila batzuk azpitik geundela bistakoa zen, "motz" 
gelditzen ginen.

Diktadura bukatzear zegoela, giroa aldatuz joan zen eta euskara 
erabiltzen hasi ginen, baina pertsona jakin batzuekin. Orokorrean 
kuadrillen giroak gaztelerazkoa izaten jarraitu du gaurdaino.

Kontuan hartzekoa da baita ere herriko biztanle kopuruak izan duen 
gainbehera azkenengo 50 urtean. Denetariko jendea joango zen, baina 
euskaldunen kopurua asko murriztu du horrek ere. Horrela, 
frankismopean euskarak jasan zuen bahiketaren ondorioz ahulduta 
atera bazen ondorengo kanporako emigrazioak meheagotu egin zuen 
hizkuntzaren gorputza.

Euskara txukuna erabiltzen dutenak badira, baina esango nuke bai 
haurrak eta ilusioz ikasi nahi duten gazte edo heldu gehienek ez 
daukatela hizkuntza eredua. Hizkuntza gehienbat belarritik sartzen da 
eta ezinezkoa da inoiz entzun ez dituzun esaerak, hitzak eta abar 
erabiltzea. Borondate osoz euskaraz jarduten ahalegintzen ari direnak 
esan liteke ahal duten moduan dabiltzala. Horixe da hasieran aipatu 
dudan jauziaren gakoa.

Eta etorkizunean zer? Iragarle eskasa naiz, baina imajinatzen dut 
herrian euskaltzaleak izango direla, izango dutela jendea inguruan, 
beste batzuk ez dietela jaramonik egingo eta akaso 40 urte barru 
orain gazte direnek orduko gazteei “hori ez da Plaentxiko euskeria” 
esango dietela.

DIKTADURATIK, 
KUADRILLEN GIROA 
GAZTELERAZKOA 
IZATEN JARRAITU DU 
GAURDAINO

Euskeria 
Plazentzian

XABIER IÑURRIETA

NEURETIK
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“Badago pilotarako afizioa, 
baina jendea ez dator frontoira”
TESTUA: UBANE MADERA ZANGITU
ARGAZKIA: FERNAN OREGI

Aitor Atxotegi Goenaga (Soraluze, 1988) da 
Soraluzeko Pilota Elkartearen arduradun orain 
dela 10 urte; umeen entrenatzaile izaten 15 urte 
daramatza eta pilotaria ere bada. Gaur egun, 
maila guztietako pilotariak daude elkartean, 
tartean, Munduko Txapeldunak.  
Munduko txapeldunak entrenatzen dituzu, zelan 
sentitzen zara horrekin?
Ondo, gustura. Kasualitatez sortu zen aukera. 
Pandemian ez zenez euskal ligarik jokatu, Soriako 
delegatuak deitu eta galdetu zuen ea klubeko 
Murua eta Balerdi prest leudekeen Salamancarekin 
Espainiako Txapelketa jokatzeko. Baietz esan eta 
Espainiako Txapeldun atera zuten. Espainiako 
hautatzaile Mikel Lanak begiz jo eta mundiala 
jokatzeko aurre-aukeraketan sartu zituen. Gero, 
Europako txapeldun atera zuten eta Manex eta 
Ander hautatzea erabaki zuen Lanak. Urte arrunt 
batean ez litzateke halakorik gertatuko.
Soraluzeko taldeak oihartzuna du pilotan. 
Batez ere nagusi mailan. Behar da konstantzia, lana, 
txapelketetan aurrean ibiltzea… Pilotarien mailak 
ematen dio klubari oihartzuna eta indarra. Murua, 
Balerdi, Aitor Mendizabal, Ibai Bolinaga eta neu 
gaude nagusi mailan. Ekipo polita osatzen dugu.
Zenbat begirale zaudete pilota eskolan? 
Aurten Mikel Gallastegi eta neu. Guraso batzuk 
ere prest daude laguntzeko. Azkenean lana da. 
Astean bi-hiru bider frontoira 16:45ean sartu eta 
19:45ean irtetzen naiz. Federatuen partidak dira 
asteburuetan eta eskolartekoak ere bai, hori dena 
borondatez. Begiraleondako dirulaguntza badago, 
baina sinbolikoa da.
Soraluze herri pilotaria da?
Afizioa badago, baina jendea ez dator frontoira. 
2000n kiroldegiko obren aurretik, taldeak maila 
guztietan zituen lehen mailako pilotariak, 
Herriartekoa ere irabazi zuten, baina obrak parean 
tokatu ziren eta hortik aurrera ez zen berdina izan. 
Lehen kiroldegira gerturatzen zen jende guzti 
horren laurdena ere ez da batzen orain partidak 
ikustera, taberna kentzeak ere eragina izan zuela 

uste dut. Garai hartako ekipoarekin eta boluntario 
taldearen lanari esker zegoen pilota eskola horrek 
jarraipena izan balu… Pena handia izan zen 
horrenbeste urtean lortutakoa horrela amaitzea.
Taldeko pilotari asko kanpokoak dira, zergatik?
Pilota oso kirol indibiduala da, gogorra; taldearen 
babesa falta da eta etxetik asko lagundu behar 
zaie partidetara joaten-eta. Gainera, aurrera egin 
ala ez erabakitzeko momentua 12-16 urte bitarte 
horretan, lagunekin harreman indartsuenak 
daudenean izaten da. Bestalde, pilotan ikasteko 
pilotan ibili egin behar da eta kalean, lagunekin 
jolasteko, ez da horren kirol erraza.
Zelan dago herriko taldea? 
Gipuzkoan lau maila daude; gu lehenengoan 
gaude; orain bi urte ohorezko mailan izan ginen. 
Aurten, berriz, ohorezko mailara igotzeko 
finalerdien atarian geratu gara.
Zuk zenbat txapelketa dituzu irabazita?
30 baino gehiago izango dira. Probintziatik kanpoko 
lehen garaikurrak 2000.urtekoak dira, Gasteizko hiru 
auzotako txapelketatan irabaziak. Lehen txapela, 
berriz, Gipuzkoako txapelketakoa izan zen, 
alebinetan, Ander de Luisekin batera, 1999an.
Zergatik zara pilotari?
8-9 urterekin hasi eta oso gustura joaten nintzen 
pilotara. Lagun talde on bat osatu genuen, Iosu 
Unanue, Ion Varela, Ander de Luis eta beste 
hainbatekin. Kanpora irtenda ere maila ona 
geneukala ikusten genuen eta horrek ere 
laguntzen zuen. Jarraitu egin nuen eta gaur arte.
Zelan ikusten duzu pilotaren egoera?
Orain 15 urte nafarrak ziren jaun eta jabe. Azken 
7-8 urteotan, berriz, gipuzkoarrak dabiltza goian: 
Altuna, Rezusta, Albisu, Irribarria, Artola… 
Ondorioz, umeak ere ilusioarekin dabiltza eta 
pilota eskoletan lan oso ona egiten ari dira… 
Lurraldean osasun ona dauka.
Besterik nahi baduzu gaineratu… 
Eskuzko herriartekoan jokatzeko taldea osatzeak 
ilusio handia egingo lidake. Pilota eskolan 12 
urtera arte talde polita eta maila onekoa dugu, 
baina infantil-kadete mailan poliki-poliki lagatzen 
doaz eta hutsune handia sortzen da. 

ELKARRIZKETA
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Blues hotsak 
herrian
ARGAZKIA: FERNAN OREGI
TESTUA: ARIANNE UNAMUNO

Blues hitzak tristura edo 
malenkonia esan nahi omen 
du. Musika beltza ere esaten 
diote. Kontzertuotan tristurarik 
egon da, baina erritmo bizitik, 
alaitasunetik, umoretik eta 
indarretik beste hainbeste; 
beltzetik egon da, baina kolore 
askotatik adina. Maitasunari 
buruz, giza eskubideei buruz, 
zailtasunak gainditu zituzten 
emakumeen istorioak kontatuz, 
talde giro apartean... bizitzaren 
muinari kantatu diote; eta 
kantatu dugu han geunden 
guztiok ere, gospel baten pare. 
Eta eutsi diogu, justu-justuan, 
altxatu eta gorputz guztia 
astintzeko inpultsoari. Baina 
hurrengoan bai, hurrengoan 
dantzaleku bihurtuko dugu 
antzokia, Gazteluperi eta ekarri 
dituzten izarrei dagokien esker 
ona emateko.

Zorteko gaude, oraindik 
jaialdi erdi falta da!

BEGIRA
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1979an zabaldu zuten harategia 
Iñaki Etxabek eta Mari Carmen 
Amorosek azoka plazan, beraz, 
datorren uztailean 43 urte 
beteko dituzte lanean. 

Iñaki Etxabek esplikatu 
duenez, erretiro-adina iritsi 
zaiola eta nahikoa lan egin 
dutela-eta erabaki dute harategia 
ixtea: "65 urte ditut eta bada 
garaia gazteei lekua lagatzeko, ea 
norbait animatzen den. 
Animatuko balitz, ni laguntzeko 
gertu nengoke. Adibidez, 
Oñatiko hiltegian ikastaroak 
eskaintzen dituzte eta horrek 
asko erraztuko lioke lana. Hori 
bai, harakin izatea gustatu egin 
behar da. Baina gustuko izanez 
gero, hemen bi pertsonarentzako 
lana badago. Gainera, leku asko 

ere badago produktu gehiago 
ipintzeko. Bi izozkailu handi 
daude, apal mordoa… eta 
obradorea ere bai; saltxitxak, 
tripakiak, txorizoak, 
hanburgesak, mutur eta mingain 
egosiak… hemen egiten ditut". 

Bestalde, Etxabek herriko 
baserritarren ganaduen okela 
saltzen du eta horretan ere 
laguntzeko gertu dago. "Orain, 
Arizagako, Osumako eta Obeko 
txahalak ekartzen dituzte. 
Ekartzen dituztenak hartu 
egiten ditut. Herritar batzuek 
apreziatzen dute". 

Iñarra, 47 urte lanean
Iñaki Iñarrak, berriz, 15 urte 
zituenetik dihardu harategian. 
"62 urte betetzen ditudan 

egunean bertan itxiko dut. 47 
urte egingo ditut lanean eta 
bada ordua bizitzako beste 
etapa bat hasteko". Jakinarazi 
du herritar batek baduela 
interesa harategia hartzeko eta 
berbetan dabiltzala. 

Iñarranean ere bertan egiten 
ditu Iñakik txorizoak, 
hanburgesak -saridunak-, 
saltxitxak, tripakiak, mingaina... 

Iñarra harategia haren 
familiak zabaldu zuen, Elizburu 
kalean, oraingo Elizpe dagoen 
lekuan, Mauricio Garate 
izenarekin. "Baina gerra galdu 
genuen eta Estaziñoan zegoen 
kuarteleko guardia zibilen 
emazteak dendara etortzen 
ziren eta ez txandarik hartu ezta 
ordaindu ere ez zuten egiten. 
Kalebarrenera aldatu ziren 
amama eta tia, Estefani eta 
Hipolita Arruti, eta gero 
gurasoak, Jon Iñarra eta Mari 
Karmen Zarrabe".

Iñaki Etxabe eta Mari Carmen Amoros, Etxabe harategian, martitzenean. Iñaki Iñarra harategian, martitzenean. 

Bi harategi 
ixtear 
Uztailean itxiko dituzte Iñarra eta Etxabe harategiak. Uztailaren 30ean 
itxiko du Iñaki Iñarrak. Uztailaren 31n itxiko du, berriz, Iñaki Etxabek. Bi 
kasuetan, harakinek erretiroa hartuko dute. 

DATORREN URTEKO 
UZTAILEAN LAGAKO 
DIOTE HARAKIN 
IZATEARI ETXABEK ETA 
IÑARRAK
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Gabonetarako erosketak 
bultzatzeko tokian tokiko azoka 
eginez ekingo dio Bizikale 
merkatari elkarteak Gabonak 
girotzeko kanpainari. Gaur, 
barikua, 10:00etatik 20:00etara 
egingo dute Local Friday Plaza 
Zaharrean. Herriko zazpi 
saltokik euren eskaintza kalera 
aterako dute, "beherapen 
esklusibo" eta guzti, herritarrak 
herriko dendetan erostera 
animatuz. 

Argi piztea
Abenduan, berriz, hainbat 
ekitaldi egingo ditu Bizikalek 
herriko giroa pizteko. Adibidez, 
azken urteotan bezala, 
Gabonetako argiak ekarriko 
dituzte kaleak argiztatu eta 
animatzeko. Aurreratu dutenez, 
iaz ipinitakoen antzerakoak 
izango dira eta, ohi dutenez, 
Bizikaleko bazkideen negozioen 
kanpoko aldeko kaleetan jarriko 
dituzte, erdigunean batik bat, 
eta, aurten, Gila eta Gaztelupe 
kanpoan ere ipiniko dituzte. 
Gabonetako argiak pizteko 
hitzordua ere zehaztu dute: 
abenduaren 10ean, 19:00etan, 
Plaza Berrian.

WipeOut puzgarria
Horrez gain, abenduaren 24tik 
urtarrilaren 6ra bitartean, 
WipeOut tiobibo-puzgarria 
ekarriko dute Plaza Zaharreko 
karpan ipintzeko. Halaber, 
asmoa dute umeei zuzendutako 
bestelako ekitaldiren bat 
antolatzeko ere jai-egun 
horietarako. Eta eskaintza 
borobiltzeko, herriko 
saltokietan, artisauetan eta 
tabernetan gastatzeko 
deskontu-bonuak zozkatuko 
dituzte herritarren artean, 
Udalarekin batera irailean 
ateratako bonuen soberakinak.  

Gabonetako argiak piztuta, iaz. 

Gabonak girotzeko 
ekimenak
Gaurko azokarekin hasita, Gabonak girotzeko hainbat jarduera 
antolatu ditu Bizikale merkatari elkarteak

Gaur, barikua, egingo dute 
aurtengo azken odol ateratzea 
Itxaropena elkartean. Pandemia 
garaiko irizpideei eutsita, 
16:30etik 20:30ak arte izango 
dira odola ateratzen aldez 
aurretik txanda hartu duten 
herritarrei. Etzi, domeka, berriz, 
odol emaileen intsigniak eta 
diplomak emateko ekitaldia 
egingo dute Itxaropena 
Nagusien Elkartean. Odola 25, 
40 eta 50 bider eman dutenei 
egingo diete aitortza, guztira, 14 
soraluzetarri, ohi baino 
gehiagori. Izan ere, iaz ezin izan 
zuten aitortza ekitaldirik egin. 
Domekako ekitaldia 12:30ean 
hasiko da, Itxaropena Nagusien 
Elkartean. Ondoren, luncha 
partituko dute. 

Odol ateratzeak eta 
intsignia ematea

Datorren astelehenean eta 
martitzenean, azaroaren 29an 
eta 30ean, Gabolats eta 
Arraikua kaleak lotzen dituen 
igogailu publikoa zerbitzuz 
kanpo egongo dela jakinarazi 
du Udalak. Igogailu horretan 
hainbat konponketa-lan egin 
behar dituztela-eta ezin izango 
da berau erabili bi egun 
horietan. 

Konponketak 
igogailuan
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Abenduaren 15etik 19ra, 
hainbat ekitaldi egingo ditu 
Soraluzeko Gure Esku Dago 
mugimenduak 2022an 
gauzatuko den Gailurra zain 
dugu ekimena aurkezteko. 
Nagusia abenduaren 15eko 
batzar irekia da. 19:00etan, 
gaztetxean, Anartz Goia eta 
Jexux Olaziregi zuzendaritzako 
kideek 2021-2022ko 
plangintzaren eta erronken 
aurkezpena egingo dute, batik 
bat, Piriniotako Bidea 
ekimenaren berri emanez. 

Piriniotako Bidea izango da 
Kataluniako eta Euskal Herriko 
entitate sozialek batera 
antolatutako lehen 
mobilizazioa. 2022ko udan 
egingo dute eta helburua 400 
gailur argiztatzea izango da. 
Soraluzeri zein mendi tokatuko 
zaizkion jakinaraziko dute 
abenduaren 15ean. 

Argazki erakusketa
Batzarra bukatzeaz bat, 
urteotan Gure Esku Dago-ren 
bueltan herrian egindako 
ekimenen argazkiekin 
osatutako erakusketa 
inauguratuko dute gaztetxean. 
Abenduaren 19ra arte izango da 
ikusgai. Ekitaldiak borobiltzeko, 
otar bat zozkatuko dute. 
Bestalde, abenduaren 23an, 
urdai azpikoaren porra egin eta 
sinadurak batzeko eta materiala 
saltzeko mahaia ipiniko dute.Karakate argiztatuta, 2019an. 

'Gailurra zain dugu' 
aurkeztuko dute
2022ko udan gauzatuko den Gailurra zain dugu ekimenaren berri 
emango du Gure Esku Dago-k abenduan
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Aste gutxi barru, bidegorrian 
aisialdi gune berria izango da 
gertu: Inazibar. Datozen 
egunotan, Macay enpresako 
langileek esparrua sasiz eta 
sastrakaz garbituko dute. 
Horren ondoren, udal langileek 

arrapala egokituko dute 
lursailera joateko irisgarritasuna 
bermatzeko eta gero, egurrezko 
sei piknik mahai jarriko dituzte, 
Karakaten ipini berri dituzten 
mahaien eta jarlekuen 
modukoak. 

Udalak 2019an erosi zion 
Inazibar haren jabeen 
oinordekoei 1.000 eurotan. 
Orain, 9.000 euroko inbertsioa 
egingo du lursaila aisialdi gune 
modura egokitzeko. Finantzazio 
osoa Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailetik eskuratuko 
du, ibai ertzak berreskuratzeko 
egitasmoa izatearren.

Epailearen baimenarekin
Gaia hiru hilabetez epaitegietan 
izan ondoren, zapatuan, 
azaroaren 20an, desokupatu 
zuten Inazibar epailearen 
baimenarekin, 25 urteotan 
lursail hura erabili dutenek ez 
baitzuten hura lagatzeko 
asmorik, euren esanetan, 
lursaila eurek erosi ziotelako 
jabeari. Baina ez zuten hori 
erakusten duen paperik. 

Iker Aldazabal alkateak oso 
modu positiboan baloratu du 
Inazibar desokupatu izana: 
"2015ean, alkate sartu 
nintzenetik neukan buruan 
inguru hura berreskuratzea 
herriarendako. Uste dut beste 
espazio bat irabazi dugula 
herritarrendako, espazio ederra 
gainera, bidegorrian eta ibai 
ertzean baitago". 

Inazibar lursaila txukuntzen dihardute egunotan. 

Inazibar egokitzen, 
aisialdi gune izateko
Joan den zapatuan, azaroaren 20an desokupatu zuten 2.500 metro 
karratuko lursaila, epailearen baimenarekin

Bihartik aurrera, azaroak 27, 
Udal Gaztelekuak zerbitzua 
handitu eta zapatuetan ere 
zabalduko ditu ateak berriz, 
17:00etatik 20:00etara bitartean. 
DBH 1eko eta 2ko ikasleei 
zuzendutako eskaintza da eta 
sarrera librea izango da, hau da, 
nahi duen edozein bertara 
daiteke aldez aurretik izena 
eman barik.  

Hilean behin DBH osoari
Zapaturoko zerbitzuaz aparte, 
hilean zapatu baten, ekintza 
berezia antolatuko dute, kasu 
horretan DBH osoko gazteei 
zuzenduta. 

2021-2022. ikasturtea hasi 
zenetik, gaztelekuko zerbitzua 
handitzen duten bigarren aldia 
da. Izan ere, irailean zerbitzua 
eskaintzen hasi zenean, LH 

5eko eta 6ko umeak 
hamabostean behin bakarrik 
bertaratu ahal ziren 
gaztelekura, pandemiari aurre 
egiteko ezarritako murrizketen 
ondorioz. Urrian, berriz, 
taldeak handitzeko aukera 
zabaldu eta berehala asteroko 
maiztasunarekin bertaratzen 
hasi ziren umeak.

Gaur egun, 10-12 urte 
bitarteko 60 ume dira Udal 
Gaztelekuko erabiltzaile eta 
itxaron zerrenda ere badago 
zerbitzua erabiltzeko. 

Aurrerantzean, DBHko ikasleak ere joan 
ahalko dira Gaztelekura, zapatuetan
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Datorren eguenean, Hurbiltzen 
egitasmoaren baitan, gurasoen 
artean eleaniztasuna lantzera 
bideratutako bi hitzaldi 
eskainiko dira antzokian, 
Pil-pilean Euskaltzaleen 
Elkarteak antolatuta. Lehena, 
gaztelerazkoa, Disfrutando de 
los idiomas, arratsaldeko 
17:00etan eskainiko dute; eta, 
bigarrena, euskarazkoa, 
Euskara bidegurutzean: 
eleaniztasuna eta hizkuntza 
ohiturak, zertan lagundu 
seme-alabei?, arratsaldeko 

18:30ean. Hitzaldiak Arrate 
Gisasola soraluzetarrak 
eskainiko ditu, Ebete 
erakundeko lankideak. Horrez 
gain, hitzaldiek irauten duten 
bitartean, umeendako zaintza 
zerbitzua eskainiko dute. Izena 
emateko edo zaintza zerbitzua 
erabiltzeko eskaera egiteko, 
deitu edo idatzi 609287739 
zenbakira.

'Hil kanpaiak' filma
Abenduaren 3an, Euskararen 
Egunean, Hil kanpaiak 
euskarazko filma (Imanol Rayo, 
2000) proiektatuko dute 
antzokian, arratsaldeko 
20:00etatik aurrera. Proiekzioa 
Pil-pilean Euskaltzaleen 
Elkarteak antolatu du 
Euskararen Eguneko ekitaldi 
modura, euskaltzaleei 
bertaratzeko gonbita eginez. 
Sarrera debaldekoa izango da.Artxiboko irudia.

Eleaniztasunaz 
gurasoekin  
Gurasoen artean eleaniztasuna lantzeko bi hitzaldi eskainiko dituzte, 
gazteleraz bat eta euskaraz bestea. 



TESTUA UBANE MADERA ZANGITU
ARGAZKIAK: FERNAN OREGI

Dotore joan zen Gaztañerre azoka. Baserritarren saltokiek uzta eder eta 
ondo landutakoaren eskaintza oparoa egin zuten. Artisauek, berriz, kolorez 
jantzi zituzten saltokiak, ordu luzeko lanaren emaitzarekin. Omenaldia jaso 
zuten, berriz, Juana Ibabek eta Begoña Andoagak. Herritarrek egoki 
erantzun zioten eskaintzari eta guztia musikariz, dantzariz eta bertsolariz 
borobilduta, azoka polita izan zen azaroaren 14koa. Gainera, ikusitakoak 
ikusita, badirudi justu-justu egin ahal izan dela. 

Bestalde, azokaren balorazioa egiteko batzarra deitu du Udalak, 
abenduaren 2an, 19:00etan udaletxean. "Ondo eta gaizki egindakoei 
errepasoa egitea da helburua, azokaren hurrengo edizioari begira zer 
hobetu litekeen aztertzearekin batera".

Azoka borobila

ARGAZKI BIDEZ
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Eroskiren eskaera dela 
eta, iritzi bat
 
ELENA PLAZAOLA, BIZIKALE, XABIER 
TARDIO, SARA PEÑALBA, DOMENTX 
UZIN, ELENA GARAIKOETXEA ,OIER 
ZUBIZARRETA, NAGORE RUIZ, 
SLAKHERRIA SORALUZE, SUAR 
AIZPURU ETA BESTE HAINBAT 
HERRITAR

Pil-pileaneko aurreko alean 
irakurri ahal izan dugunez, 
herrian Eroskik denda bat 
zabaltzeko asmoa ei du. 
Zehazkiago Eroskik baino, bere 
izeneko frankizia batek.

Berri honen aurrean azpian 
sinatzen dugunok gure ardura 
adierazi nahi dugu itxurazko 
onurak baino kalte handiagoak 
ekar litzakeen asmo honen 
gainean.

Denda berri honek kolokan 
jarriko luke herriko 
merkataritza sarea. Beraien 
asmoa ez da herrian falta den 
zerbait eskaintzea edo eskaintza 

osatzea. Helburua, herriko 
dendekin konpetentzia 
zuzenean sartuz merkatu guztia 
bereganatzea da. Tokiko 
produktuak “prezio 
lehiakorretan” izango ei ditugu 
aukeran, eta zera galdetzen 
dugu: gaur egun herrian erosten 
ditugun bertako produktuak 
baino merkeago eskaintzeko gai 
badira, nor estutzen dute? Bere 
poltsikoa ziur ezetz! Ez gaitezen 
itsutu produktu berri edo 
merkeagoekin, hori badugu 
Eibar edo Bergaran.

Zein herri eredu nahi dugun 
da kontua. Kale eta gizarte bizi 
bat bermatzen duen gertuko 
denda sarea oinarri duena edo 
soilik bere interesen arabera 
jokatzen duen enpresa handi 
baten menpekoa. Eta ez, ez 
dugu uste azken baieztapen 
hau gure burutapen bat denik. 
Ikusi zer gertatu den Eibarren 
Corte Inglesarekin. Bertako 
denda sarea txikitu eta orain 

errentagarria ez denez itxi egin 
dute. Eta bai, gure mailan, 
baina uste dugu Soraluzen ere 
hau gerta daitekeela. 
Herritarron esku dago herri 
ereduaz hausnartu, eztabaidatu 
eta nahi dugun Soraluze 
eraikitzea.

GUTUNAK: Karaktereak, gehienez: 1.000 (espazioak barne). 
Gutunarekin batera bidali beharrekoak: egilearen izena eta abizena. Gutuna helarazteko bideak: aldizkaria@pilpilean.eus 

GUTUNAK

KOMIKI TIRA

IRITZIA
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Autoperegrinazioa

I hes egiteko beharra duzula 
ozen esan ostean, horren 
atzean, inoiz baino 

gertuago egotearen desio sakon 
bat dagoela onartzen duzu 
egun batean. Bide hori 
jarraitzea erabakitzen duzu, eta 
bazoaz; desio horren bila, 
etengabeko bidegurutzeetara. 
Mugitzen. Azkarrago, motelago, 
aldapan gora eta behera. 
Aurkitzen. Maparik ez, eta 
horren beharrik ez duzula 
sentitzearen emozioa azalean.

Askotan begiak zabalik izan 
arren gauza batzuk ezin dira 
aurreikusi. Eta eskerrak. Askotan 
ezustekoak bizi berrietara 
doazen zubiak dira eta bat-
batean zubi horiek gurutzatzeko 
beharra sentitzen duzu.

Etapak bata bestearen atzetik 
datoz; iristen zara, baina bidea 
ez da amaitzen, behin eta 
berriro hasten da. Eta hasiera 
bakoitzean birsortzen zara 
indarrez, gogoz. Motxilatik 
esperientziak sartu eta ateratzen 
dira berriei leku egiteko. 
Pausoak ematen. Non zauden 
geroz eta kontzienteago. 
Zentzumenak fintzen zaizkizu. 
Pertsona berriak ezagutzen 
dituzu eta horien artean, zu zeu. 
Eta hor gelditzea erabakitzen 
duzu. Entzuten. Husten.

Horren ostean, irribarrez 
puzten zara. Argi ikusi duzu, 
ziurrenik Santiagora heldu 
baino trantsitatzen duzula. Eta 
eskerrak. Toki askotan irakurri 
duzulako helmuga zeharkatzea 
baino ibilbideaz gozatzen 
jakitea dela gakoa.

ALANA BERRAONDO

PUNTUA

Indarkeria Matxistaren Kontrako Eguna 
izan da azaroaren 25ean
Herritarrei galdetu diegu zelan ikusten duten egoera

"Entzuten diren gauzengatik ez 
da nahikoa egiten, gehiago egin 
beharko litzatekeela uste dut. 
Dena hasten da heziketarekin, 
baina parte guztiek ipini behar 
dute bere aldetik, gehien 
gizonek. Hala ere, gizonak 
gizarteko parte dira, beraz, 
denon zeregina da". 

JON LAMARIANO

"Egia esan, nik egoera gero eta 
okerrago ikusten dut, ze gizon 
batzuek ez dute amore ematen, 
segi eta segi egiten dute. Nik 
uste dut, batez ere, gizonek egin 
beharko luketela zerbait. Asko 
nekatuta daude eta alde egiten 
dute, baina ez ditzatela 
emakumeak jo".  

ANTONIO FULGENCIO
 

"Salatu egin behar dira egoera 
horiek. Gero eta txarrago gaude, 
baina nahiko nuke esan andrak 
ez garela oker gauden bakarrak; 
gizon asko ere ez daude ondo. 
Gizonak ez dituzte joten, baina 
tratu txar psikologikoa jasaten 
dute. Esango nuke gazteak ez 
direla horren matxistak".  

VIRGINIA ALDAZABAL
 

"Gero eta protesta gehiago 
egiten dira, baina kasuek goraka 
segitzen dute. Zerbait txarto 
egiten ari gara. Gure aldetik, 
seme-alabei ematen ari garen 
heziketarengatik. Bestalde, 
tratu txarra jasaten duenari ez 
zaio behar den moduan 
laguntzen".

BITTORI RASCON
 

HAUSNARKETA

KOMIKI TIRA

IRITZIA
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Bertako basoa 
bultzatzeko 
ekimenak 
Udalak 1999an abiatu zuen Baso bidez ekimen instituzionalari, Baso Biziak elkarteak abiatu duen gizarte 
ekimenekoa gehitu zaio aurten. Ekimen biek dute helburu bera: herriko mendietan bertako basoa 
bultzatzea. Udalaren egitasmoak mendigaina hartu du lehentasuntzat eta Baso Biziakenak, berriz, herriko 
beste eremu batzuk. 
Testua: Egoitz Unamuno. Argazkiak: Fernan Oregi. 
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A
zken urteotan, pinuaren gaixoak lurrikara eragin 
du Gipuzkoa eta Bizkaiko mendietan. Pinadiak 
botatzeko erritmoa nabarmen azkartu da eta 
horrek ustekabeko eraldaketa ekarri du 
inguruotako basogintzara. Horrekin batera, 
pandemiak eta aldaketa klimatikoarekiko kezkak 
areagotu egin dute basoen eta mendien kudeaketa 

ereduarekiko kezka. Arriskuak bezala, aukerak ere biderkatu egin 
dira.  

Testuinguru horretan eta eukaliptoa landatzeak ekar ditzakeen 
kalteez ohartarazi ostean, eratu zuten iaz herriko naturazale 
batzuek Soraluzeko Baso Biziak elkartea, aurretik Udalak abiatua 
zuen Soraluze Baso Bidez egitasmo instituzionalari gizarte 
ekimenekoa gehituz. Baso Biziak elkarteak herriko hainbat 
eremutan bertako basoa lotuko duten korridoreak osatzea eta 
ekimenak herritarren parte-hartze bidez garatzea hartu du 
lehentasun gisa. Udalak, bere aldetik, Muskiritzun, mendigaineko 
lurretan, eragitea jarri du lehentasun gisa eta planifikazioan eta 
finantziazioa bilatzean egingo du ahalegina, parte-hartzea modu 
puntualagoan bideratuz. Egiteko modu eta estrategia ezberdinak 
ezarri arren, bai Udalak eta bai Baso Biziak elkarteak elkarren 
"osagarri" ikusten dituzte bi egitasmoak eta etorkizunean ere 
elkarlanean jarduteko prestutasuna adierazi dute. Elkarlan hori zela 
gauzatuko den unean unean erabakiko dute, ekintza bakoitza 
planteatzerako orduan. 

Pinadiak eta bertako basoa nahasian, 
udazkeneko kolore mosaiko ederrean.  
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Muskiritzuko plana 
Azaroaren 16an aurkeztu zuten Iker Aldazabal alkateak eta Mikel 
Sarriegi Basoinsa enpresako aholkulariak jendaurrean 
Muskiritzuko* mendilerroko hainbat lursailetan inguru naturalaren 
eta biodibertsitatearen hobekuntza plana. Plan horretan, 
mendigainean Udalak dituen 14 lursailen (20 hektarea) egoeraren 
berri jasotzen da, zehaztuz datozen hamar urteetan bertan burutuko 
diren aktuazioak zeintzuk eta nolakoak izan behar duten. Horrez 
gain, udalaren jabetzakoak ez diren gainerako lursailen inbentario 
zehatza jasotzen du. 

Esku-hartze mistoa
Planak esku-hartze mistoaren bidea proposatzen du, esku-hartze 
pasiboak (naturari egiten lagatzea) eta esku-hartze aktiboak 
(landaketak, hesiturak…) uztartuz. Landaketak babesteko hesiturak 
jartzeaz gain, larre-guneak, otadiak, txilardegiak eta bestelako 
landaredia babestearen alde egitea gomendatzen du, hainbat 
animaliaren babesleku direlako. Jarduera horiek burutzeko, datozen 
10 urteetan 50.0000 euroko inbertsioa egiteko beharra aurreikusi du 
planak eta beste 137.000 euro beharko direla inguruko lursail 
pribatuak erosteko.

"Pauso bat aurrera"
Aldazabalen esanetan, “plan hau erredaktatuta, pauso bat eman 
dugu aurrera mendigainari balio berezi bat emateko bidean. 

Azterketa eta ibilbide orri 
zehatza dugu, batetik, urteotan 
Udalaren jarduna gidatzeko 
balioko duena, eta, bestetik, 
etorkizunean, erakunde eta 
enpresei proiektua aurkezteko 
ere balioko du, finantziazioa 
lortzeari begira. Gainera, 
azpimarratu nahi dut lan honen 
kostua, 15.000 euro, 
Jaurlaritzako Ingurumen 
Sailaren dirulaguntza bidez 
finantzatu dela oso osorik”.

2000 zuhaitz landare
Udalak aurkezpenean iragarri 
zuenez, urtea amaitzerako, 
bertako espezietako 2.000 
landare inguru sartuko dituzte 
Udalaren hiru lursailetan: 
Gizaburuagan (urte hasieran 
sartu ziren 190), Askabeitin 
(900) eta mendigaineko 
Mandoiturri deritzon sailean 
(800). Haritzak, pagoak, 
astigarrak, lizarrak, urkiak, 
oilakaranak , otsalizarrak, 

"IBILBIDE ORRI 
ZEHATZA DUGU, 
UDALAREN JARDUNA 
GIDATZEKO BALIOKO 
DUENA"

BAZKIDEEK EGINDAKO 
EKARPENEI ESKER 
ELKARTEAK BERE 
LEHEN LURSAILA EROSI 
DU SAGAR ERREKAN 

Muskiritzuko planean jasotzen denaren arabera, Soraluzeko 
lurrei dagokien mendilerroaren zatian, 60 lursail inguru daude 
inbentariatuta. Horietatik erdiak Udalaren jabetzakoak dira 
(arrosaz) edo Soraluze Baso Bidez egitasmoaren baitako 
hitzarmena sinatuta dago jabeekin (urdinez). Gainerakoak, 21 
inguru, lur-jabe pribatuenak dira eta eurek kudeatzen dituzte.

Muskiritzuko mendilerroko planoa, lursailak bereizita. SORALUZEKO UDALA

Muskiritzuko lursailen inbentarioa
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basagereziondoak, sagarminak, 
elorriz zuri eta beltzak… Sartuko 
dituzte, baso mistoa eratzeko 
helburuz. Azken bi landaketok, 
Osuma basolanak enpresak 
burutuko ditu. Alkateak 
azpimarratu du landaketok ia 
bere osotasunean udalaz 
kanpoko diru-iturri bitartez 
finantzatuko direla, hurrenez 
hurren, Lurgaia, Jaurlaritza eta 
Shaeffler Iberia enpresak 
(lehenagoko Rodisak) egindako 
ekarpenei esker. Azken honetan, 
Udalak %50a ordainduko du.  

Baso Biziaken batzarra
Baso Biziak elkarteak azaroaren 
18an egin zuen elkartearen urteko batzarra eta bertan aurkeztu 
zizkieten bazkideei 2021koaren memoria eta 2022rako aurreikusi 
dituzten ekimenen ingurukoak. 

Elkarteko ordezkariek elkarteak urtebetean egin duen bidearen 
berri eman zuten, azpimarratuz, urtebetean elkarteak burutu duen 
ekintza kopurua, “zeozer egin dugu, ezta?” adierazi zuen Koldo 
Azkorbebeitia zuzendaritzako kideak. Izan ere, Baso Biziak elkarteak 
hamabi hilabetean legalki elkartea sortzeaz gain, Azaliatxo eta 
Unamuno jabeen eta Lurgaia Fundazioaren arteko hitzarmenak 
bideratu ditu, basogintzari buruzko hitzaldiak antolatu ditu, Udalari 
proposatu dio bertako basoa duten lursailei zergarik ez kobratzea 
(udalbatzarrean onartuta dago), bi landaketa eta ezkur bilketak 
burutu ditu eta garrantzitsuena, bazkide kanpaina azkar bat egin 
ostean, herritarren babes zabala jaso du, bi-hiru hilabetean 103 
bazkide eginda. Bazkide bakoitzak, urtean 60 euroko ekarpena 
egiten dio elkarteari eta oraingoz, horixe da elkarteak duen diru 
iturri nagusi eta finko bakarra. 

Lehen erosketa Sagar-Errekan
Hain zuzen, bazkideek egindako ekarpenei esker erosi du elkarteak 
bere lehen lursaila Sagar Erreka aldean. Sei hektarea inguruko saila 
da (Arregibaso eta Ostegieta baserrien artako sakonunean), duela 
urte batzuk pinudi izandakoa eta gaur egun haritzak, gaztainak, 
urkiak, alkaziak eta bestelako zuhaitz espezietako landareak datoz 
bertan. “Oso toki polita da berez, nahiz eta pinua atera zutenean 
dezente nahastu zuten, errekatxoa lurrez tapatuz eta abar. Uste 
dugu potentzial handiko lekua dela eta landaketa batzuek eginda 
urte batzuen buruan basoa bideratu daitekeela. Gainera, handik 
metro gutxitara, Bergarako lurretan, eukaliptoa landatu dute eta 
alde horretatik, muga sinboliko modura ere badu bere garrantzia”.

Erosketa horren harira, elkarteko zuzendaritza-kideek Baso 
Biziaken estrategia bergogoratu zuten. “Elkartearen asmoa da 
bertako basoz osatutako korridoreak eratzea, basoak lotuz eta 
horretarako lursail estrategikoak erosiko ditugu Sagar-Errekan

Antton Alberdi eta Maite Lete Baso Biziak 
elkarteko kideak elkarteak Sagar Errekan 
erosi duen lursailean.

%27a bertako 
basoa

Soraluzeko lur azaleraren 
%65a betetzen dute 
zuhaitzek eta horretatik 
%27a (berdez) dira 
bertako zuhaitzak; 
gainerakoa, %73a 
(gorriz), produkziora 
bideratutako espezieen 
landaketek osatzen dute 
(pinua…). Iturria: Baso 
Biziak Elkartea.  
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bezela edota lur-jabeekin hitzarmenak sinatu, Azaliatxoko eta 
Unamuno baserriko jabeekin egin dugun moduan”.  

Hilean landaketa bat
Datozen hilabeteetarako asmoen berri ere eman zuten, burutuko 
dituzten ekintzen egutegi zehatza aurkeztuta. Hala, abenduan hasi 
eta martxora bitartean, hilean landaketa kolektibo bat egingo dute; 
martxokoa, Udalarekin elkarlanean, umeekin egingo den Zuhaitz 
Egunari dagokiona. Horrez gain, lehen aldiz, espezie inbaditzaileak 
erausteko saio bi ere antolatuko dituzte apirilean eta ekainean. 
Tartean, maiatzean, “jardunaldi pedagogikoak” antolatuko dituzte. 
Udazkenean berriz, haziak biltzeko deialdiak egingo dituzte. Ekimen 
horietako asko Lurgaiarekin batera antolatuko dituzte eta herritarrek 
parte hartu ahal izango dute. Horrekin batera, zuzendaritzakideek 
adierazi zuten lur-jabeekin hitzarmen gehiago bideratzeko lanean ere 
badihardutela eta irekita daudela bazkideen aldetik edozein 
proposamen eta ekarpen jasotzeko.

Unamuno baserriko Arantza 
eta Jose Ramon Letek euren 
jabetzako hiru hektarea 
kudeatzeko hitzarmena sinatu 
dute Lurgaia Fundazioarekin. 
Hitzarmen horretan bi aldeek 
20 urterako konpromisoa hartu 
dute lursail horretan bertako 
basoa haz dadin laguntzeko. 
Lurgaiak lursailean bertako 
zuhaitz motak landatu eta 
zaintzeko ardura hartzen du 
eta lurj-abeak, berriz, 
hitzarmenak zehaztutako 
epean aktibitate lukratiborik 
edota mozketa handirik ez 
egiteko konpromisoa, nahiz eta 
aukera duen etxerako egurra 
ateratzeko edota bertan 
animaliak izateko. Horrez gain, 
hitzarmena bertan behera laga 
nahi izanez gero, aukera hori 
ere aurreikusita dago. 

Etxazpi izeneko lursaila 
pinudi izandakoa da, eta gaur 
egun, sasiarekin batera, haritz, 
lizar, gaztaina eta bestelako 
landareak datoz. Lurgaiak eta 

Baso Biziakek landaketak 
egiteko asmoa dute, umeekin 
batera. 

Adostasunez
Baldintzak onuragarriak direla 
iritzita hartu zuten Arantzak eta 
Jose Ramonek erabakia: "Oso 
terreno aldapatsuak dira, nahiz 
garai batean landu genituen 
garia ereiteko... Guk hor egin 
beharrekoak eginda ditugu. 
Horregatik berba egin genuen 
Maiterekin eta Anerekin, eurak 
direlako etorkizunean lur horien 

jabe izango direnak eta 
elkarrekin erabaki dugu pinua 
edo eukaliptoa sartu 
beharrean, bertako zuhaitz 
klaseak sartzea. 
Udaletxearekin tratua sinatzear 
ginela Udalak atzera egin zuen 
eta iaz, Baso Biziakeko kideak 
etorri zitzaizkigunean, baietza 
ematea erabaki genuen". Maite 
eta Ane ere gustura daude: 
"Lursaila ardura da eta orain 
lasaiago gaude guk nahi 
moduan zaintzeko laguntza 
izango dugula jakinda".

Arantza, Jose Ramon, Ane, Maite eta Luar Etxazpiko lursailean.

Hitzarmena Unamuno baserriko lurretan
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MIKEL SARRIEGI BASOINSA 
ENPRESAKO EKOINGENIARIA

Mikel Sarriegi (Beasain, 1965) 
Basoinsa S.L. enpresako 
teknikaria da eta Udalaren 
enkarguz Muskiritzuko 
(mendigaineko) inguru 
naturalaren eta 
biodibertsitatearen hobekuntza 
plana osatu du.
Zer esango zenuke 
mendigainean topatu 
duzunaz?
Lehenengo eta behin esan nahi 
nuke sorpresa izan dela. Ez 
nuen espero mendi horretan 
halako balio naturala eta 
paisajistikoa duen leku bat 
aurkituko nuenik. Alde batetik 
iparraldetik duen pagadia dago 
eta beste aldean ez dugu 
aurkitu degradazio maila 
handirik ere; diot, pista handirik 
edo higadura handia jasan 
duen eremurik... Orografia ez 
da hain aldapatsua ere eta 
azken urteotan 
kontserbaziorako abiatu diren 
proiektuek ere lagunduko 
zuten. Tartean badira 
gaixotutako pinudi batzuk eta 
espezie exotikoen landaketa 
batzuk ere, baina horiek ez dira 
oztopo bultzatu nahi dugun 
eraldaketa egin ahal izateko.  
Eraldaketa hori burutzeko 
nahikoa dira hamar urte. 
Tira, mendi eta basoen 
kudeaketan 10 urte da 
gutxienekoa, eta seguruenik 
gehienekoa ere bai, komeni 
delako tarteka planak 
errebisatzea. Planak bertako 
basoa leheneratzeko 
jarraibideak ematen ditu. 
Zenbait eremutan sasia eta 
garoa lagako dira, 

biodibertsitatearen aldetik 
duten balioarengatik, eta larrei 
ere eutsiko zaie daukaten balio 
kultural-paisajistiko eta 
historikoa dela eta.

Planaren espirituan ez dago 
kontserbazioa bakarrik, izan 
ere, mendiak babestu ezean 
beste arazo batzuk sortzen 
dira eta horiei aurre egitea 
zaintza proiektuetan inbertitzen 
dena baino garestiagoa da. 
Urte askoan, basogintzaren 
helburua etekina ateratzea izan 
da, diru iturri zuzena eta 
azkarra, kontuan izan gabe 
beste balio batzuk, esaterako, 
ekosistemikoa. Gaur egun 
balio horiek dirutan 
koantifikatzen ari dira eta hasi 
gara konturatzen ongi 
kudeatutako baso eta mendi 
batek zer abantaila dakarren; 
dela uholde arriskua eta 
gastuak gutxitzea, uraren 
kalitatea mantentzea, 
karbonoa metatzea… 

Mendigainaren kasuan 
balio paisajistikoak pisu 
berezia du, ezta?
Bai eta oso konpatiblea da 
Dolmenen ibilbidea moduko 
proiektu kultural batekin. Horrez 
gain, mendigainean badira bi 
edo hiru putzu ere anfibioen 
babesleku direnak eta planean 
kontenplatu da horiek babestea 
ere. Geologikoki ere balio 
berezia duen lekua da, harri 
bolkanikoa duelako. 
Pinuaren gaixotasunak 
aldaketa handia eragin du 
basogintzan. Zelan ikusten 
duzu egoera?
Ziurgabetasun eta orientazio 
falta handia dago. Badakigu 
eukaliptoak etekina ematen 
duela 10-15 urtera baina, aldi 
berean, eukaliptoak sor 
ditzakeen kalteek beldur eta 
zalantza handia eragiten dute. 
Gipuzkoan lurjabe askok 
criptomeria japonica-ren eta 
sequoiaren alde egiten dihardu 
eta bertako espezieak ere gero 
eta gehiago sartzen dira. 
Administrazioan ere zalantza 
da nagusi, ikusten dutelako 
orain arteko ereduak huts egin 
duela, baina oso tentuz ari dira. 

HASI GARA 
KONTURATZEN ONGI 
KUDEATUTAKO 
BASOAREN ABANTAILEZ

"Sorpresa hartu dut mendigainarekin"
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Lau urte dira Mendi taldeak 
azkenengoz mendi astea 
antolatu zuela eta 
pandemiagatik azkenengo bi 
urteotan mendi irteerarik ere ez 
dute antolatu, ezta Marraskilo 
Tourrik. Hain zuzen, egoera 
horri buelta emateko, herriko 
"mendizaleak batzea eta 
elkarrekin gozatzea" da 
abenduaren bigarren asterako 
antolatu duten Mendi astearen 
helburua. Eskalada eta 
emakumezkoak izango ditu 
ardatz. Hori dela eta, Udaleko 

Berdintasun Batzordearen 
laguntza jaso du.      

Egitarau erakargarria 
Xabier Arribilaga eta Alberto 
Alvarez antolaketa taldeko 
kideen esanetan, "edozeinentzat 
erakargarria izan daitekeen 
egitaraua osatu nahi izan dugu. 
Mendizale oso ezagun edo 
mainstream-ak barik, zeozergatik 
bereziak direnak ekarri nahi izan 
ditugu eta suertatu da 
emakumezkoak izatea". 
Lehenengo proiekzioa, Cholitas, 

bost emakumezko indigena 
Boliviar protagonista dituen 
mendiko dokumentala da eta 
antolatzileen ustez "oso istorio 
polita". Bigarrena, Silvia Vidal 
eskalatzaile kataluniarraren 
proiekzio komentatua izango da, 
berak zuzenean eskainiko duena. 
"Bizi eta kirol filosofia berezia 
duen eskalatzailea da. Oso 
ausarta. Mugikor eta konexio 
barik eskalatzen du eta askotan 
bakar-bakarrik. Urrezko pioleta 
ere eman diote. Luxua izango da 
aurrez aurre ezagutu eta entzun 
ahal izatea".  

Mendi irteera Atxolinera
Egitaraua "borobiltzeko", 
abenduaren 18an, zapatuan, 
mendi irteera egingo dute 
Atxolinera. Goizeko 9:00etan 
aterako dira Plaza berritik eta 
tontorrera igo ostean, 
hamaiketakoa egingo dute 
Urtiazelain. Adin guztietako 
mendizaleei zuzendutako 
ibilaldia da, bai helduendako 
eta bai umeendako.

Silvia Vidal eskalaitzea. BOREAL

Mendi astea 
abenduan
Abenduaren 14an hasi eta 18ra bitartean, Mendi Astea antolatu du 
Mendi Taldeak. Eskalada izango da gai nagusia eta bi proiekziorekin 
batera, mendi ibilaldi bat ere egingo da.  
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Sílvia Vidal (Batzelona, 1970), 
24 urte zituela hasi zen 
eskalatzen eta ordutik ibilbide 
luzea egin du eskalada 
munduan. Munduko lurralde 
askotan eskalatu du eta oso 
ibilbide zailak burutu ditu, 
tartean, lehen igoerak ere bai: 
Himalayan (India eta Pakistan), 
Malin (Mendebaldeko Afrika), 
Baffin uhartean (Kanada), 
Yosemite haranean (AEB), eta 
beste leku askotan.

Bakarrik eta konexiorik gabe 
Bereziki ezaguna da horma 
handietan egin dituen 
bakarkako igoerengatik eta ez 
duelako inoiz kanpoaldearekin 
komunikatzeko gailurik 
erabiltzen, ez mugikorrik, ez 
internetik, ez GPSrik, ez 
irratirik, ez ezer. 

"Hormak igo nahi nituen, 
horma handiak. Lehenengo 
etxetik gertu, gero urrutiago 
zeudenak, eta gero zailagoak. 
Gero, bakarrik joan nahi izan 
nuen, bakardadea sentitu nahi 

nuelako. Bakardade ona; 
norberak aukeratzen duen 
bakardade mota hori", dio 
Vidalek antolatzaileei bidali 
dien aurkezpen gutunean. 

Bertan kontatzen duenez, 
Patagoniara egin zuen azken 
espedizioan, hilabete eta erdi 
pasa eman zuen hango haran 
urrun batean bizitzen, 1200 
metrora dagoen horma birjin 
bat igotzea helburu hartuta. 
Horretarako, hiru astez, 150 

kilo material eta janaria 
porteatu zituen, eta ondoren, 
guztira, 33 egun eman zituen 
hormatik zintzilik. 

"Luxuzko gonbidatua"
"Silvia Vidalek egiten duena 
izugarria da" azpimarratu dute 
antolatzaileek: "luxuzko 
gonbidatua da". 
Proiekzio komentatua
Abenduaren 16an, 19:30ean, 
Tolarekua aretoan.

Silvia Vidal horma batean. BOREAL

Silvia Vidal: Eskalada bizi-filosofia modura

Cholitas dokumentalak bost 
emakume boliviarrek egindako 
espedizio baten historia 
kontatzen du. Lidia Huayllasek, 
Dora Magueñok, Analía 
Gonzálesek, Elena Quispek eta 
Cecilia Lluscok Ameriketako 
mendirik altuena igo zuten, 
Aconcagua (6.952 m), euren 
jantzi tradizionalak soinean. 
Abenduaren 14an, 19:30ean, 
Toralekua aretoan. Cholitas dokumentaleko bost protagonistak pioletak eskutan. ARENA

Cholitas dokumentala: Autosuperazio baten historia
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Arane kiroldegia urte hasieran 
atxiki zen Mugiment KTX 
txartelera. Txartel birtual 
horren bitartez, Soraluzeko 
kirol zerbitzuetako abonatuek 
programari atxikitako beste 
udalerri batzuetako kirol 
zerbitzuak erabil ditzakete, eta, 
alderantziz. 

Harrezkero, beste herri 
batzuetako kirol instalazioetan 
soraluzetarrek egindako 173 
sarrera kontabilizatu dituzte. 
Gehienak, Elgoibarko, 
Bergarako eta Eibarko kirol 

instalazioetan izan dira, baina 
baita Zumarragan, Durangon 
edo Bilbon ere, adibidez. 

Arane kiroldegian, berriz, 225 
sarrera kontabilizatu dituzte. 
Hau da, bestelako herri 
batzuetako abonatuek 225 
bider erabili dituzte Araneko 
instalazioak, gimnasioa edo 
igerilekua, kasu honetan. 

Kiroldegian aktibatu
Gaur egun, 57 udalerri daude 
Mugiment programan parte 
hartzen. Debarroan, adibidez, 

honako hauek: Eskoriatza, 
Arrasate, Oñati, Bergara, Eibar, 
Ermua, Elgoibar, Mendaro, 
Deba eta Mutriku. 

Mugiment KTX txartela 
aktibatzeko kiroldegian 
jakinarazi behar da.

Zapatu arratsaldeetan zabalik
Bestalde, kiroldegitik jakinarazi 
dute bihartik, azaroaren 27tik, 
zapatuetan, goizez zein 
arratsaldez izango dela zabalik 
kiroldegia, 09:00etatik 13:00ak 
arte eta 16:00etatik 19:00ak 
arte. 

Herritarrak ari dira 
Mugiment baliatzen
Bihartik, azaroaren 27tik, zapatu arratsaldeetan ere zabalik izango da 
Arane kiroldegia, martxora bitartean, jaiegunetan izan ezik

Azaroaren 13an jantzi zuen 
Aitziber Olaizolak (Elgoibar, 
1974) Euskal Herriko Hiru 
Txirloko txapeldun txapela, 
lehiaketako azken tiraldian, 
Azpeitian. 73 bolari izan ziren 
lehian eta desenpatea eta guzti 
egin ondoren, tentsio handiko 
tiraldia eginda, San Migel 
taldeko Olaizola gailendu zen. 
Horrez gain, bikoteka ere lehen 
saria eskuratu zuen, 
Gipuzkoako onenaren saria ere 
bai, baita emakumezkoen saria 

ere. Taldeka, berriz, bigarren 
saria atera zuen.

Euskal Herriko txapela 
irabazteaz bat, historia egin 
zuen Soraluzeko Haurreskolako 
hezitzaileak, bera izan baita 
Euskal Herriko Hiru Txirloko 
txapelketa irabazi duen lehen 
emakumezkoa. 

25 urte lehian
Olaizola pozik dago 
egindakoarekin, "beti pentsatu 
izan dut noizbait txapel hori 
atera behar nuela eta atera 
dut", dio. 

Elgoibartarrak zaletasun 
handia dio bola jokoari. 25 urte 
daramatza txirlotan lehiatzen, 
San Migel taldearekin eta 30 
urte, berriz, txirlo lehiaketak 
ikusten. Senarra eta semeak ere 
baditu zaleak eta iaio askoak 
txirlotan.Aitziber Olaizola sariekin.  

Euskal Herriko Hiru 
Txirloko txapelduna
Soraluzeko Haurreskolako hezitzaile Aitziber Olaizola da aurtengo 
txapelduna, historian lehen aldiz, emakumezkoa

398 SARRERA 
KONTABILIZATU 
DITUZTE, MUGIMENT 
KTX-EKIN EGINDAKOAK 
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Miguel Criado Vicente (La 
Rodrigo, 1950) harginak 
erakusketa ipiniko du 
abenduaren 13tik 30era 
bitartean, kiroldegiko 
erakusketa gelan. Salamancatik 
propio ekarritako kaliza 
harriarekin landutako piezak 
erakutsiko ditu, denetarikoak, 
2018tik hona egin dituenak. 

Armarriak, 'Gernika', figurak…
Baditu, adibidez, hainbat 
armarri, Realarena, Ahleticena, 
Bartzelonarena, Soraluzekoa… 

Baditu, baita ere, animalien 
figurak, pertsonaia ezagunenak, 
Menina bat, zutarriak eta beste 
askoren artean, egunotan 
bukatu berri duen Picassoren 
Gernika koadroaren erreplika 
erakutsiko du. 

Erakusketaren inaugurazio 
egunean, artista bera ere 
aretoan izango da. Erakusketari 
dagokionez, berriz, ikusgai 
izango da astelehenetik 
barikura 19:00etatik 20:30era 
eta zapatuetan 12:00etatik 
13:30era.  

Abenduan Criadoren 
erakusketa
Bestelako piezen artean, egunotan bukatu duen harriz landutako 
Gernika ere eramango du erakusketara

Azaroaren 26an, Eñaut 
Zubizarreta Trigger txelistak 
Poliedro Vol.I lana aurkeztuko 
du Soraluzeko Arrano tabernan, 
arratsaldeko 20:00etatik 
aurrera. 

Musikari berezia da Trigger, 
lehenik eta behin txeloarekin 
antzokietatik kanpo emanaldiak 
eskaintzen dituelako eta 
bestetik, bere txeloa jotzeko 
modua ezohikoa delako. Izan 
ere, Triggerrek ikasketa 
klasikoak eta rocketik 
eratorritako doinuen 
interpretazioak uztartzen ditu, 
munduko hainbat lurraldetako 
txelistengandik jaso dituen 
hainbat teknikarekin batera. 
Emaitza, galdu ezin den 
emanaldia.

Trigger txelista 
Arranoan 
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"Aurten Azokarik bada? Askok 
egin digute galdera. Bai noski, 
baDA!", iragarri zuen 
Gerediagako elkarteko 
presidente Nerea Mujikak 
urriaren amaieran Durangoko 
Landakogunean egindako 
prentsaurrekoan. Bertan 
jakinarazi zuen, aurten, azoka 
digitalarekin batera 
presentziala ere egingo dela, 
nahiz eta osasun neurriak direla 
eta beharrezkoa izango den 
aurrez erreserba egitea 
Landakogunean sartzeko. 
Guztira, 220 erakusmahai baino 
gehiago egongo dira 

abenduaren 4tik 8ra Landakon, 
eta online denda ere martxan 
izango da abenduaren 3tik 7ra. 
Erosketak edota sarreren 
erreserbak durangokoazoka.eus 
webgunearen bitartez egin 
beharko dira. baina aurrez 
izena eman beharko da. 
Gerediaga elkarteak eta 
Durangoko Udalak adierazi 
dute azokaren lehentasuna 
izango dela “kulturazale guztien 
segurtasuna bermatzea”. Eusko 
Jaurlaritzak COVID-19ari aurre 
egiteko gogortutako neurrien 
arabera moldatuko dute 
Durangoko Azoka.

Kontzertuak Plateruenan
Kontzertuei dagokienez, 
antolakuntzak iragarri du 
Ahotseneako 50 kontzertuak 
Plateruenan izango direla, 
11.00etatik 22.00etara bitartean, 
ostalaritza zerbitzurik gabe. 
Sarrera doakoa izango da, baina 
aurrez erreserbatu beharko da 
azokaren webgunean. Horrekin 
batera, jakinarazi dute 
emanaldi guztiak webgunean 
ere jarraitu ahal izango direla. 
Dena den, egitarau osoa eta 
bete beharreko neurrien 
gaineko informazioa azaroaren 
26an aurkeztuko dute.

Debabarreneko Komunikazio Taldeak 
(DKT) jasotako informazioaren 
arabera, aurten, bailarako idazle, 
musikari eta argitaletxeek ondutako 
23 liburu eta disko baino gehiago 
izango dira azokan; tartean, 
eleberriak, poema liburuak, album 
ilustratu bat, itzulpenak, eta baita 
rock, folk eta jazz diskoak ere. 
Ondoko orrialdean dituzu horietako 
zenbait ale. DKT: Drogetenitturri 
(Ermua, Mallabia), ...eta kitto! (Eibar), 
Pil-pilean (Soraluze), Barren 
(Elgoibar, Mendaro) eta Berriketan 
(Deba).

Aurten baDa 
azoka
Abenduaren 3tik 8ra egingo da Durangoko Azokaren 56. edizioa; 
aurrez aurreko 220 stand eta online denda uztartuko ditu, ‘baDA!’ 
lelopean. Landako Gunera sartzeko aukera izango den arren, osasun 
neurriak direla eta, bertan sartzeko aurrez erreserba egin beharko da. 
Egunero ordu eta erdiko bost txanda izango dira aukeran. 

Kartel iragarlea. Kai Nakai musikariaren kontzertua.
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Debabarreneko uzta
DEBA-ITZIAR
•	 Nerea Loiola Pikaza:	Epizentroa	(Erein	argitaletxea).	

Liburuaren	aurkezpena:	Abenduak	4	(larunbata),	
17:00etan,	azokan	bertan.

•	 Goizane Aizpurua Ibañez:	Izarak	(Alberdania	
argitaletxea).

•	 Iñigo Lopez Simon:	Bilboko etxola batean	(Elkar	
argitaletxea).	Debako	Udalak	eta	Elkarrek	antolatutako	
Tene	Mujika	bekaren	fruitua	da	liburua.

•	 McOnak taldea:	Bitakora	(Mauka	Musikagintza).
Abenduaren	6an	Ahotsenea	gunean	(Plateruena)	
kontzertua.

•	 Huntza taldea:	Ezin ezer espero	(Mauka	Musikagintza).

EIBAR
•	 Su Ta Gar:	Sua komikia	(Alex	Tello	eta	Julen	ribas).	
•	 Ibon Muñoa:	Gure Ama-Lur feminista da	(Ataramiñe)
•	 Bixente Martinez:	Txoriak buruan eta ibili 

munduan.	Abenduaren	6an,	Ahotsenean.

ELGOIBAR 
•	 Jasone Osoro:	Asteburu bat eskiatzen	(Goazen	saila,	

Alai),	New York, New York!	(Goazen	saila,	Alai)	eta	
Festa	(Elkar).

•	 Uxue Alberdi:	HILI, album ilustratua	(Elkar).
•	 Danele Sarriugarte:	Walden	(Henry	David	Thoreau	

autorearen	lanaren	itzulpena,	Katakrak)	eta	
Kapitalaren lantegi ezkutuak	(Nancy	Fraser	filosofo	
estatubatuarraren	lanaren	itzulpena,	beste	hiru	
itzultzailerekin	elkarlanean,	Susa).

•	 Ander Mujika:	Orain entzungo duzun hau	
(Bidehuts).	Anariren	diskoan	kolaboratu	du.

ERMUA + MALLABIA 
•	 Txabi Arnal:	Berta Berezi	(Erein	argitaletxea)	eta	

Tatxani handiaren azken trukoa	(Elkar	argitaletxea).

SORALUZE 
•	 Ansorena & Senperena:	Euskal Danbolinaren 

Aroak	(Gaztelupeko	Hotsak).
•	 Gorka Gaztanbide:	Txikizio kuadrilla	(Gaztelupeko	

Hotsak).
•	 Juan De Diego:	Grebalariak	(Errabal	Jazz).
•	 Noa Lur, Ander Garcia:	Gaur	(Errabal	Jazz).
•	 Aldapeko Basque Latin jazz:	Iri barrenetik	(Errabal	Jazz).
•	 Plana, Forts, Viñolas:	Nucli Trio	(Errabal	Jazz).
•	 Jon Urrutia:	Piano Solo	(Errabal	Jazz).
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PIL-PILEANEN BANATZAILEAK 
(2004)
Urte askoan zehar, herriko 
gaztetxoek eroan zuten Pil-
pilean herriko etxeetara. 
Belaunaldi askok jardun dute 
zeregin horretan ikasbidaiarako 
edo norbere gastuetarako sos 
batzuk ateratzeko. Garai 
batean, "Pil-pilean, herriko 
aldizkarixa" zen kontsigna 
nagusia edo 'Pil-pilean, la 
revista del pueblo' bestela. Gaur 
egun, nahikoa da Pil-pilean 
esatea, ataria zabaltzeko. 

KARTA TXAPELKETA 
ITXAROPENAN (2003)
2003an Itxaropena elkartean 
jokatu zen karta txapelketaren 
osteko argazkia da. Bertan, 
txapelketan saria eskuratu 
zuten hainbat lagun ageri dira 
garaikurrak eskutan, 
zuzendaritzako kideekin eta 
garai hartan kultura zinegotzia 
zen Mirari Olertza zenarekin 
batera. Gaur egunean gure 
artean ez dauden hainbat 
herritar ageri dira.  

Azaroko 
gertaerak gogoan
1996tik, Pil-pilean herri komunikabideak plazentziatarren historiaren kronika bizia jaso du milaka argazki, 
testu eta bideoren bitartez. Oraingoan, azaroko argazki esanguratsu batzuk bilatu ditugu artxiboak eta 
ondorengo bostak aukeratu.
Argazkiak: Pil-pileanen artxiboa. Testua: Egoitz Unamuno.
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ZINEA BERRITZEN (2009)
Hamabi urtez itxita egon eta 
gero, 2009an hasi ziren orduko 
zinema aretoa (gaurko 
antzokia) konpontzeko lanak. 
Begoña Bilbaoren Ate joka  izan 
zen antzokiaren etapa berrian 
programatu zen lehen 
antzezlana. Garai hartako 
Udalak zoruari inklinaziorik ez 
ematea erabaki zuen, guneari 
bestelako erabilerak emate 
aldera. Gero ipini zaizkio 
gradak eta besaulki finkoak. 
Teloirik ez oraindik. 

EURITEA (2011)
2011ko azaroaren 6an gogotik 
egin zuen euria eta hainbat 
kalte eragin zituen herriko 
hainbat gunetan: luiziak Iruren 
eta baserri auzoetako bideetan, 
Sologoengo zentralerako uraren 
kanaleko horma zati bat 
erortzea... Garaiko kronikak 
kontatzen duenez, Udalak 
Larrialdi batzorde bat ere jarri 
zuen martxan euriteari aurre 
egin eta kalteak eragozteko. 

SANTA ZEZILIA EGUNA (2005)
2005eko Santa Zezilia egunean 
abesbatza ere atera zen kalera. 
Garaiko kronikak dio kalez kale 
atera zirela kantari eta ostean 
Armendira joan zirela 
bazkaltzera. Argazkian ageri 
dira gaur egun herrian bizi ez 
diren hainbat herritar; baita 
zenduta dauden beste hainbat 
ere. Eta, noski, badira orduan 
bezala, gaur egun ere 
abesbatzan kantari jarraitzen 
dutenak. Bejondeizuela! 



ESKELAK

VII. URTEURRENA

Etxekoak

Denbora menderaezina da, samina baretzen dakiena.
Ahanztura ez da inoiz izango gure maitasuna itzaliko duena.

2014ko abenduaren 18an hil zen

Jose Luis
Ariznabarreta Aizpiri

HILDAKOAK ETA JAIOTAKOAK

Hildakoak
Angel Deza Alonso
Jesus Larrañaga Lizarralde  

Jaiotakoak
Ez dago jaiotakorik

ZORION AGURRAK

Inar Murguzur 
Gabilondo
Abenduaren 5ean 
hiru urte. Zorionak! 
Maitxia! Zure guraso 
eta aititen partez. 
Beti bezalako alai 
eta guapo segi.

Julen Muñoz Iñurrieta
Abenduaren 6an bi 
urte. Zorionak etxeko 
terremoto txikixari, 
segi ingurua alaitzen. 
Maitxe zaitxugu. 
Etxekuen partez eta 
bereziki Sara eta 
Zaloan partez.

Manex 
Azkorbebeitia 
Unamuno
Zorionak etxeko 
danon partez! Segi 
beti bezain alai. 
Patxo bat mutil 
haundi!

Markel Lizarralde
Azaroaren 10ean 
hamar urte. Zorionak 
txapeldun!!! Zenbat 
poztasun ematen 
diguzun!! Asko 
maitxe zaitxugu!! 
Familaren partez.

Liher eta Oihan
Abenduaren 12an 
lau urte eta 
urtarrilaren 4an 
urtetxo bat. Muxu 
asko etxekuen 
partez, bereziki 
amama Porfiren 
partez!

Hector Martin 
Fernandez Sousa
Azaroaren 14an 
hamahiru urte. 
Zorionak Hector! 
Etxekoen partez.

Urte askotarako!
Zorion itzazu lagunak eta senitartekoak; bi bide dituzu:

Internet  
Plaentxia.eus-en erabiltzailea 
sortu eta http://plaentxia.eus/
zorionagurrak helbidean sartu 
zorion agurra.
Urtebetetze egunean bertan 
argitaratuko da webgunean 
eta hilabeteko azken ostiralean 
aldizkarian.

Posta elektronikoa 
Mezua bidali zorionagurrak@
pilpilean.eus helbidera, eta 
idatzi: izen-abizenak, herria, 
urtebetetze-eguna eta nahi 
duzun testua.

ZERBITZUAK
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www.etorkizunaeraikizcongress.com
Izen-ematea:

ESKER ONA

Sendia

Bizitza oparoan zehar 
Hainbat “obren” artean
Zure familia izan zenuen 
Eraikuntzarik preziatuena

Eskerrik asko une zail honetan gurekin egon zaretenoi

'Agarretxo'

2021eko azaroaren 17an hil zen, 82 urte zituela.

Luis Mari 
Idigoras Gallastegi

ZERBITZUAK
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HARTU PARTE 
DANOBATGROUP-EN 
EUSKARAREN EGUNEKO 
LEHIAKETAN!

info.danobatgroup.com/euskara/lehiaketa-2021.html 

Sartu lehiaketako estekan, 
erantzun galdera eta irabazi 
gau berezi bat 2 lagunentzat 
Bizkaiko zuhaitz-etxe batean.

Parte hartzeko
azken eguna: 2021eko AZAROAK 30 | 00:00 

DANOBATGROUP      DANOBAT      GOIMEK      GOITI      IDEKO      LATZ      SORALUCE 
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