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Soinuen harien frekuentzietan dantzan dabiltzan esaldiei esker 
gozatu izan dut bizitzaren edertasunaz edo CD bateko 
liburuxkan, tintaz tatuaturiko hizki harietan ulertu izan dut 

sarri bizitzaren gordina. 
Eta zenbat aldiz galdu naizen behe-lainotan. Beti gertatu da, 

basoetan itsasoan baino gehiago itotzea. Zaila da (dena ohitura, 
dena errua, dena barkamena) oroimenaren korapiloa deslotzen. 
Lehen bazegoen gauean beranduko giroa, orain egunekoa ere ez! Ez 
ezazue leihotik so egin, burua gal dezakezue. Zein helburu, zein 
mandatu, zein fantasiagatik lehertzen zarete ekinean, aiaiai, baldin 
eta helburua, mandatua, fantasia ez bada sekula zeuena izanen.

Eta leiho ostean bada ere, bertan goxo, Plaentxiartuta. Baina hau 
ez da denon egia. Bere sorterria nekez uzten du sustraiak han 
dituenak. Eta ama oroitzen dutenean, badakite, han ere, ez hemen, 
haien begien ondoan daudela. Eta mende oso bat iraganen lukete 
haien ondoan koblaka.

Amagandik, irten nintzen bezala irtengo al naiz endredu 
honetatik. Eta jakin nahi nuke argiak pizten… batak bestearen 
begietan ere, desioak pizteko argiak. Ene begiek ez dutelako malko 
isurtzeko gogorik, denik eta bizitza bakarra bizi dutelako.

Eta eman dezagun berrogei urtez horrela, mirilla osteko gizonen 
menpe egon garela... eta bat batean ohartu ezetz, eta ez zaituztela lotzen, 
azkenean, ez duzula haririk. Eguzkiaren edo errainuak bezalakoak direla.

Eta ibili nahi dut izpi txikien bidea, egunerokotasunaren amildegi 
handietatik urrunduz. Lili bat hartu eta hostoz hosto eranztean, 
amen urrutiko begietan dauden hemengoekin koblaka, maite 
laztanez hartzeko eta elkartzeko ohantzean, herriko dantza berrian 
gorpuztu, lagun batekin kotxean entzuten den kantua oihukatuz, 
kantu baten hitzetan behin eta berriz txirikordatu... Leihotik so ez 
egiteko, edo egiteko esan digutenengandik askatuz.

Hizki harien indarraz hemen egon gabe egon zara Sarri. Eta orain, 
hemen egonda, “txikienari” eman diozu elkarrizketa handia. Txikitik 
espetxe handiak gainditu daitezkeelako.

Araksue ad erug oirotirret erbil arrakab. Abib ut!

TXIKIENARI EMAN 
DIOZU ELKARRIZKETA 
HANDIA TXIKITIK 
ESPETXE HANDIAK 
GAINDI DAITEZKEELAKO 

Hizki harien indarra
ARRATE GISASOLA

NEURETIK
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“Bidaiak hasten dira liburu bat 
zabaltzen duzunean”
JOSE RAMON PIÑEIRO IDAZLEA

TESTUA UBANE MADERA
ARGAZKIA: FERNAN OREGI

Jose Ramon Piñeirok (Mutriku, 1974) pasioz berba 
egiten du argitaratu berri dituen bi liburuez. 
2020ko abenduan argitaratu zuen La sed de almas 
de Belial nobela eta 2021 hasieran, berriz, La ira 
de Amodeo. Baina harrigarriena da beste bost 
liburu idazteko asmoa duela. 
Beste bost liburu? Bai. Dagoeneko nire buruan 
daude guztiak. Zazpi liburuko saga bat da. 
Protagonista berekin: Rix eta Aitor eta haien 
bikote Nora eta Amaia. 
Lehen biak bizkor asko idatzi dituzu. Bai. Lehena 
idazteko sei hilabete eman nituen. Nobelak 
izandako harreraren ondoren, berehala hasi nintzen 
bigarrenarekin. Ezin nion idazteari utzi, bestela ihes 
egingo zidan buruan nuen istorioak. Ahal nuen 
guztietan, egunean 10 ordu ematen nituen idazten. 
Gainera, lehen liburuaren ondorengo iritziak, 
feedbacka aintzat hartuta dago idatzita bigarrena; 
adibidez, hasieratik du erritmo bizi-bizia. 
Idazteko etorri hori, baina, ezin da berria izan… 
Beti gustatu izan zait. Institutuan hasi nintzen 
errelato motzekin. Batekin saria ere eskuratu nuen. 
Gero, laga egin nion. Baina azkenaldian, liburu bat 
idazteko gogo handia nuen. Istorioaren hasiera eta 
bukaera buruan nituen, txispa falta zitzaidan.
Zuhaitz batek lagundu ei zizun… Bai, Mutrikun 
dago, pinuz inguratutako pagoa. Berezia. Udan, 
familia hondartzan laga eta Olatz bailaratik 
Kalbarixoraino ibilaldia egin nuen. Bat-batean ikusi 
nuen zuhaitz berezi hori. Falta zitzaidan txispa etorri 
zitzaidan burura. Orduantxe hasi nintzen idazten. 
Ez dituzu etiketak gustuko, baina zelako liburuak 
dira? Fikzio historikokoak. Biak hasi eta bukatzen 
dira Historian benetan izandako gertakariekin eta 
liburuetan gertakari erreal gehiago ere kontatzen 
dira, tartekatuta. Lehen nobela Juan Diaz Garaio 
Sakamantekas hiltzaile ezagunaren bueltan dago 
idatzita (1870-1876). Bigarrena, berriz, 1959ko 
gertakari baten bueltan, Ural Mendietan izandakoa, 
Diatlov pasabideko gertakaria du izena. Bederatzi 
ikasle modu misteriotsuan hilda azaldu ziren.  

Errealitatearekin lotura gehiago bada? Bai. Niri 
istorioak ikustea gustatzen zaizkit, irakurtzen 
dudanean moduan. Pertsonaiak dira Aitor 
Mutrikuko lagun bat eta Amaia haren bikotea eta 
Rix ni neu eta Nora nire emazte Zaloa. 
Gertakariak, berriz, Mutrikuko parajeetan, 
Trasmuzen… benetako lekuetan kokatzen ditut. 
Zazpi liburu idazteko asmoa izanda, idazle 
izatetik bizi nahiko zenuke? Idatzitakotik dirua 
etorriko balitz pozik onartuko nuke, noski. Baina 
ez da nire asmoa hortik bizitzea. Nire liburuetan 
esaldi bat dago: Bidaiak hasten dira liburu bat 
zabaltzen duzunean. Niri hori gertatzen zait 
irakurtzean, bidaiatu egiten dut, primeran 
pasatzen dut. Idazten berdina gertatzen zait. Lana 
baino, niretzat plazera da idaztea. Primeran 
pasatu dut liburuak idazten, asko dibertitu naiz 
eta nahiko nuke jendeak liburuok irakurtzea, 
eurek ere primeran pasatzeko.  
Non eskura daitezke? Amazonen. Autoedizioak 
dira eta oraingoz, horrela moldatu naiz. 12 euro 
balio dute paperean, digitalean, berriz, 5 euro.
Ari dira saltzen? Bai. Gainera, bigarren nobela 
literatura lehiaketa batera aurkeztu du Amazonek 
berak, Domingo Santos Lehiaketara. 
Wikipedian aipamena egiten dizute… Bai, 
harrituta nago horrekin. Lagun batek abisatu 
zidan. Sakamantekasen sarreran aipatzen dute 
nire liburua. Hori izan zen… ufa, ufa!
Idazteaz gainera, beste zaletasun handi bat ere 
baduzu, ezta? Grafismo edo animazio digitala, bai. 
Bi bideo-jokoren sormenean parte hartu dut. Rail 
Simulatorren eta Futbol Managerren. Animazioan 
gauza gehiago ere egin ditut. Bestalde, bideo-
jokoak erakustea gustuko dut. Youtuben kanal bat 
dut horretarako. Idazten hasi nintzenean etena 
egin nuen, bi gauzak egiteko denborarik ez 
nuen-eta. Orain, berriz, podcast batzuk egiteko 
proiektua lantzen nabil, lagun batzuekin, 
informatikari, bideo-jokoei, mikroprozesadoreei… 
buruz. Gauza oso desberdinak egitea dut gustuko. 
Liburuekin rol joko bat sortzeko asmoa ere 
banuen, baina oraingoz asmoa da hori. 

ELKARRIZKETA
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Dantzatzen 
duen herria…
ARGAZKIA: FERNAN OREGI.
TESTUA: EGOITZ UNAMUNO. 

Apirilaren 18an, herritar 
mordoa batu ziren Urrats 
dantza taldeak Plazentziatarrak 
jauzi-dantza ikasteko antolatu 
zuen saio irekian. Guztien 
artean, zirkulu mugikor handi 
eta ikusgarria osatu zuten 
ikastetxeko patioan. 

Bistakoa da, elkarrekiko 
harremanak urtebete baino 
gehiagoan mugatuta 
daroatzagun honetan, askok 
modu berezian estimatu dugula 
lagun arterako eta 
gozamenerako aukera. Gainera, 
horri gehitu behar zaio jauzi-
dantzen ederra eta herriko 
dantza batek ematen duen 
motibazio estra. 

Tira, kontuak kontu, herriko 
dantzazaleen zirkulua hasi da 
biraka eta nik uste hori albiste 
ona dela, zeren eta txosten 
zientifiko guztiek diote 
dantzatzen duen herria… 
zoriontsuago dela. 

BEGIRA

6 PIL-PILEAN



BEGIRA

PIL-PILEAN 7



Luzia Etxabe, Anita del Bosque 
eta Inazio Agirregoikoa 
soraluzetarrak hizpide izan dira 
azken asteotan. Gerra sasoian, 
ume zirela, hiru soraluzetarrak 
erbestera bidali zituzten, beste 
4.000 ume gipuzkoarrekin 
batera.  

"Gerrako umeak ez ziren lehen 
lerroan egon, baina gehien 
sufritu zuten biktimak" izan 

zirela uste du Debagoieneko 
Intxorta 1937 Kultura Elkarteak. 

Omenaldia
Aitortza hori eman nahian, 
memoria historikoa 
berreskuratzeko lanean 
diharduen elkartea 
Debagoieneko gerrako umeak 
identifikatzeko lanean hasi zen 
2019an. Haiekin batera, 

Gipuzkoako beste hainbat ere 
lokalizatu zituzten. Apirilean, 
omenaldia egin diete bizirik 
daudenei, Egiaren Iturria 
eskultura oparituz.

Omenduen artean dago Luzia 
Etxabe, Belgikan erbesteratuta 
egon ondoren, gaur egun 
Soraluzen bizi dena. 

Anita del Bosque, berriz, 
Salamancan bizi da eta Intxorta 
1937 elkarteko ordezkariak hara 
joan ziren eskultura entregatzera 

Bi soraluzetarrak Jon Iñarra 
soraluzetarrari esker lokalizatu 
dituzte.

Komunikabideetan
Bestalde, Inazio Agirregoikoa 
ere izan zen gerrako umea. Hura 
hilda dago, Errusiako Ejerzito 
Gorriarekin borrokan zebilela 
hil zen. Baina hilabeteotan 
berari buruzko bi erreportaje 
argitaratu dituzte. 

Gerrako umeei 
aitortza 
Intxorta 1937 Kultura Elkarteak omenaldia egin die gerrako ume 
izandako debagoiendarrei, tartean, baita bi soraluzetarri; bestalde, 
gerrako ume izandako beste soraluzetar bat ere hizpide izan da

Anita del Bosque beste lau 
anai-arrebekin batera 
erbesteratu zuten 1936an. 
Errusiara bidali zituzten. 50eko 
hamarkadan, Espainiara itzuli 
zen, baina frankistek atzera ere 
Errusiara bueltatzera behartu 
zuten. 

Han zegoela, lagun zuen 
Pasionariak esan zion errusiera 
eta espainola zekien jendea 
behar zutela Kuban. Eta hara 
joan zen Anita del Bosque, 
semearekin. Orain, biak 
Salamancan bizi dira. 

Eskultura ematera
Martxoan, Salamancaraino 
joan ziren Intxorta 1937 Kultura 
Elkarteko kideak, tartean Juan 
Ramon Garai arrasatearra. 

Egiaren Iturria eman eta 
elkarrizketa egin zioten Anita 
del Bosqueri. 

Horrela ditu gogoan gerrako 
gertakariak: "Amak esan zidan: 
Errusiara bidali behar zaituztegu. 
Egoera zegoen moduan, 
erabakiren bat hartu behar zen 

eta Errusiara joateko apuntatu 
gintuzten. 18-19-20 urteko 
andre gazte bilbotar ugarik 
itsasontzia berean bukatu zuten. 
Gero herri berean bizitzen geratu 
ziren eta gure hezitzaile bilakatu 
ziren. Errepublikazaleak ziren eta 
ondo hazi gintuzten. Ez ziguten 
bururik nahastu. Gero, URSSen, 
unibertsitateko ikasketak egin 
genituen, ikasitako horretan lan 
egin genuen, gerran ere bai, 
dirua irabazten genuen, 
independenteak ginen. 
Bonbardaketa alemaniarrak 
zeudenean babeslekuetara 
egiten genuen korrika, hori 
Bilbon ikasi genuen. Bizimodu 
polita ez bazen ere, bizimodu 
ona zen. Beti jende positiboz 
inguratuta geunden". 

Anita del Bosque. J.R. GARAI

"Bizimodu polita ez bazen ere, bizimodu ona zen"

ZER BERRI

8 PIL-PILEAN



Inazio Agirregoikoaren ama 
soraluzetarra zen, baina umea 
jaio zenean, Torrelavegan 
zegoen. Horregatik, 
Agirregoikoaren jaiotza ez da ez 
hemengo eta ezta ere inguruko 
erroldetan azaltzen. Horregatik, 
jatorri okerra eman izan diote 
hari buruz idatzi izan denetan. 
Baina 1930eko Soraluzeko 
erroldan jasota dago Agirregoikoa 
Soraluzen bizi izan zela.  

Izena kale bati
Kontuak kontu, martxoan, 77 
urte bete ziren Agirregoikoa hil 
zela. Urteurren horren bueltan 
kontatu dute haren bizitza 
Sputnik agerkari digitalean. 
Apirilean, berriz, Eibarko …eta 
kitto! aldizkarian azaldu da. 

Errusian, Inazio Agirregoikoa 
Benito URSSeko Ejerzito 
Gorrian sartu zen pilotu, 
1941ean, beste zazpi ume 
euskaldunekin batera. II. 
Mundu Gerran frontean 
borrokatu zuen soraluzetarrak, 

1944an hil zen arte. Mustveen 
gertatu zen, Tallinen. Nazien 
esku zegoen ingurua eta Aireko 
Indar Sobietarrak bidali 
zituzten. Baina, Agirregoikoaren 
hegazkina bota egin zuten. 
Soraluzetarra ez zen hil, baina 
inguratu egin zuten eta bere 
burua galduta ikustean, tiro 
egin zion bere buruari. 
Mustveeko hilerrian lurperatu 
zuten eta bere izena jarri zioten 
kale bati. Bere argazkia Egiaren 
Iturria eskulturaren ondoan 
azaltzen da. Erbesteratu 
zutenean, Teresa Alonsoren 
bikote izan zen eta haren 
etxean, Bartzelonan, oraindik 
soraluzetarraren erretratua 
dute ipinita. Orain ondoan jarri 
diote Egiaren Iturria eskultura. 

Agirregoikoaren argazkia. J.R. GARAI

Naziek soraluzetarraren hegazkina bota zuten

Arrasaten jaio zen Luzia 
Etxabe. Baina umetatik 
Soraluzen bizi izan da eta orain 
ere bertan bizi da. Besteak 
beste, Soraluzeko Ametsa 
Ikastolaren sortzaileetako bat 
izan zen. 

Espainiako gerran, 36an 
erbesteratu zuten Etxabe, 
Habana itsasontzian. Aitak 
Ingalaterrarako apuntatu zuen, 
baina kupoa beteta zegoenez, 
Belgikan bukatu zuen. Gero, 
handik, bueltatzera behartu 
zuten frankistek. 

Lasai-lasai
Arrasaten jaio zela-eta, Luzia 
Etxabek Arrasaten jaso du 
Egiaren Iturria eskultura, beste 
herrikide batzuekin batera. 

Elkarrizketa ere egin diote 
Intxorta 1937 Kultura 
Elkartekoek. Honela du 
gogoan erbesteratzea 
soraluzetarrak: "Irailean irten 
genuen Bizkaira. Handik 
Gallartara joan ginen. Hiru 

hilabete egin genituen han eta 
gero Capbretonera bidali 
gintuzten, Habana ontzian. 
Handik Belgikara. 

Belgikan, leku handi batera 
joan ginen. Han mahaiak eta 
jarlekuak zeuden eta ume 
guztiak han jarrita egon ginen, 
bakoitza beraren zenbakiarekin. 
Belgikarrak begira ibili ziren ea 
zein zenbaki geneukan. Ni 19.a 
nintzen. Eurekin joan behar 
nuela esan zidaten, baina nik 
esan nuen beste bi anaia ere 
bageundela. Eta eurek gestioa 
egin zuten hirurok leku berean 
egoteko. Gerra aurretik, 
trankil-trankil bizi ginen, 
lagunekin ibili, eskolara joan… 
kaleko bizimodua egiten 
genuen, oso lasai". 

Etxabe eskultura jasotzen. OIHANA ELORTZA

"Hiru anai-arrebok elkarrekin egoteko gestioa egin zuten"

ZER BERRI
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2020an, Kooperatiban 12.000 
euro baino gehiagoko irabaziak 
izan zituzten. Horrela jakinarazi 
zuten urteko batzar nagusian. 

Datu deigarria da, azken 
urteotan, galerak izan baitituzte 
herriko saltokirik handienean. 
Eta ez txikiak. 2019an, 25.000 
euroko galerak izan zituzten.

Irabaziak izateaz gain, 2020an 
lanpostu berriak sortu dituzte. 
Jardun erdira zegoen langile bat 
jardun osora ibili zen eta beste 
langile bat hartu zuten.

"Kooperatiban erosten jarraitzea"
Hori guztia lortu da herritarrek 
herrian gehiago erosi dutelako. 
Herritarrek ohi baino gehiago 
erosi dute, pandemiak zaildu 
egin duelako herritik kanpo 
erostea. 

“Kooperatibak 100 urte baino 
gehiago bete ditu. Pandemiak 

erakutsi digu zein den beste 100 
urtez jarraitzeko formula: 
Kooperatiban erosten 
jarraitzea”. Esaldi horrekin 
bukatu zuen Amaia 
Ariznabarreta Kooperatibako 
presidenteak atzoko batzar 
nagusia.

Batzar nagusia.

Kooperatibak 
irabaziak izan ditu
Soraluzeko Kontsumo Kooperatibak 12.000 euroko irabaziak izan 
zituen iaz.

Presoen eskubideen aldeko 
mugimenduak, Euskal Herriko 
650 mendi-tontorretara 
igotzeko ekimena antolatu du 
maiatzaren 8rako. Urruntze-
politika bertan behera lagatzea 
eta preso guztiei gradu-
progresioa aplikatzea eskatuko 
dute. Soraluzen Atxolin eta 
Karakatera igotzeko deia egin 
du Sarek. 11:00etan aterako 
dute talde argazkia Karakaten.

Karakatera 
joateko deia

Deialdiarekin bat egin duten herritarrak.
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"Gure semeari begiratzen 
diogunean eta bere portaeran 
komunikazio falta, 
isolamendua, desobedientzia 
sistematikoa, errendimendu 
akademikoan jaitsiera edo 
apatia orokorra atzematen 
dugunean, arduratu egiten gara 
eta hori aldatzen ahalegintzen 
gara.  

Zergatik portatzen da horrela 
nire semea/alaba? Portaera du 
bere beharrak asetzen 
ahalegintzeko erreminta, bere 
'barreneko logikatik' ernetzen 
zaiona, eta bere esperientzien 
eta horietaz egiten duen 
interpretazioen bidez eraikitzen 
du. Logika hori 
pentsamendutan antolatzen da 
eta pentsamendu horiek 
etorkizuneko portaerentzako 
molde gisa funtzionatzen dute, 
elkarreraginean alineatuz 
logika-pentsamendua-portaera. 

Coaching hezitzaileak 
testuingurua sortzen du umearen 
munduan barneratzeko, parez 
pareko posizio batetik, eta 
posible egiten du portaeraren 
sustraian dauden interpretazioak 
deskubritzea eta umeari bere 
kabuz portaera alternatiboak 
bilatzen laguntzen dio. 

Umearen barne 
munduarekiko errespetuz 
jokatuta, umeak erresistentziak 
murriztu eta errazago 
kolaboratzen du, lortuz berak 
bere soluzioak aurkitzea."

Kontaktua: 640 516 884.

Olga Pelaez. FERNAN OREGI. 

Coaching 
hezitzailea herrian
Olga Pelaez soraluzetarrak familientzako coaching zerbitzua 
eskaintzen du.

MIREN 
GURASOA
"Olgaren saioetara joaten 
hasi denetik, bere jarrera 
nabarmen aldatu dela igarri 
dugu. Ez dago hain 
defentsiban eta irekiago dago 
esaten edo proposatzen 
diogunera."

JON 
10 URTE
Lasaiago sentitzen naiz, 
sentitzen dudana esaten ikasi 
dudalako eta beldur gutxiago 
diet arazoei, arazoak 
konpontzeko modu gehiago 
ditudalako. Gainera, 
dibertigarria izan da. 

Testigantzak

ANDER GURASOA

"Olgarekin lan egin ostean, 
aldaketa garrantzitsuak 
sumatu ditugu familian. Nire 
alabari sentitzen duena 
adierazten lagundu zion. Orain 
komunikazioa errazagoa da. 
Niri lagundu zidan nire alaba 
hobeto ulertzen eta baita nire 
erantzunak erregulatzen ere."

ANE 
15 URTE

"Nire buruaz ez nekizkien 
gauzak deskubritu ditut eta 
nire helmugara iristeko 
neukan horma ere bai. Orain 
badakit ahal dudala eta gai 
naizela, orain badakidalako 
nola bota horma hori." 

"ZERGATIK PORTATZEN 
DA HORRELA NIRE 
SEMEA/ALABA? 
PORTAERA DA BERE 
ERREMINTA"



Begoña Gallastegik (Soraluze, 
1971) Itxaropenako taberna 
kudeatuko du, gutxienez, 
datozen bi urteotan. Udalak 
esleitu berri dio zerbitzua, 
lehiaketa bidez. Azken urteotan, 
Soraluze Futbol Taldeko 
taberna kudeatzen dihardu 
Gallastegik. 
Zein puntutan dago tabernaren 
irekiera?
Burokrazia kontuak bukatzeko 
zain gaude. Terraza, adibidez, 
garbitu berri dute, baina 
oraindik ez dira ailegatu harako 
mahaiak eta jarlekuak. 
COVIDarekin dena doa 
polikiago. Tabernarako eskariak 
(edariak-eta) egiten ari gara. 
Bestalde, kafetera berria 
ekarriko dugu eta garagardoak 
zerbitzatzeko aparailu berria 
ere izango dugu.   
Beraz, terraza erabiltzeko asmoa 
baduzue. 
Bai, noski. Hasiera-hasieratik 
geneukan asmo hori. Han 
horrelako terraza ederra izanda, 
erabili egingo dugu. 
Bestalde, pintxoak, adibidez, 
egingo dituzue?
Bai, pintxoak seguru, egunero. 
Taberna batean pintxoak eduki 
behar dira. Hortik aurrerakoak 

joango gara ikusten. Lehenengo 
ze jende datorren ikusi nahi 
dugu.
Baina baduzue taberna zabaltzeko 
datarik?
Ahalik eta lasterren nahi dugu 
zabaldu, baina ez dago dena 
gure esku. Oso poliki doa 
guztia. Oraingoz, ezin da egunik 
esan, baina nik maiatzean 
zabaldu nahiko nuke. 
Zabaltzeko gogoarekin?
Ilusioz eta apur bat urduri ere 
bai. 
Ordutegia erabakita duzue?
Poliki-poliki hasiko gara eta 
joango gara ikusten. Oraingoz, 
11:00etatik 21:00etara izango da 
zabalik; gaur egun, noski, 
20:00ak arte, pandemiarengatik. 

Baina tabernari buelta eman 
nahi diogu; herritarrek ikus 
dezatela ez dela bakarrik 
erretiratuendako edo 
nagusiendako taberna bat, 
baizik eta herriko beste taberna  
bat dela eta jende gaztea 
etortzea ere nahiko genuke. 
Hori da, behintzat, gure asmoa. 

Begoña Gallastegi. 

"Herriko beste 
taberna bat da"
BEGOÑA GALLASTEGI ITXAROPENAKO TABERNA KUDEATUKO DU

"NAHIKO GENUKE 
HERRITARREK IKUSTEA 
EZ DELA BAKARRIK 
ERRETIRATUENDAKO 
TABERNA BAT"

Gipuzkoa etorbidean eta 
Ezozirako bidean dauden 
lursail bana herritarrendako 
ortuak ipintzera bideratuko ditu 
Udalak. Ortu horien gaineko 
araudia jendaurrean ipini du, 
hala nahi duenak alegazioak 
aurkeztu edo ekarpenak 
egiteko. Maiatzaren erdialdera 
arteko epea dago horretarako. 

Eskaeren arabera
Behin epea bukatuta, 
alegazioak aztertu, haien 
gainean erabaki eta ondoren 
zabalduko dute ortuendako 
eskaerak egiteko epea. 

Lursailak baino eskari gehiago 
baleude, zozketa bidez esleitu 
ditu ortuak Udalak.

Nekazaritza ekologikoa
Udalak azaldu duenez, ortuak 
sustatu nahi ditu, besteak beste, 
askorentzat aisialdi aktiboa 
direlako; gune berde berriak 
sortzeko; naturarekiko 
errespetua sustatzeko eta 
nekazaritza ekologikoa 
bultzatzeko.  

Herritarrendako 
ortuak 

Kokaguneetako bat. 

ZER BERRI
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Apirileko osoko bilkuran aho 
batez onartu zen Udalaren 
jabetzakoa den Inazibar 
lursaila desokupatzeko 
prozesua abiatzea. Lursail hura 
erabiltzen duen familiari 
erabakiaren berri eman 

ondoren, hilabete barru 
gauzatuko dute desokupazioa.  

Udalak, aurten egin nahi du 
aisialdi gunea. Are gehiago, 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Sailetik 9.000 euro eskuratu ditu 
Udalak parkea egokitzeko. 

Zaborrak bai, terrazak ez 
Bestalde, osokoan, Ordenantza 
Fiskalak aldatzea proposatu zen, 
ostalariei hobariak aplikatzeko, 
laguntasun modura. Lehen 
proposamena, aurten ostalariei 
zabor tasarik ez kobratzea izan 
zen eta onartu egin zuten. Baina 
bigarrena, terrazen zerga ez 
kobratzea ez zuten onartu, EH 
Bilduk kontra bozkatu zuen eta 
PSE-EE abstenitu egin zen. 

Bi alderdiek adierazi zuten 
ostalariei laguntzeko erabateko 
borondatea, baina biek 
nabarmendu zuten neurria ez 
dela bidezkoa, ez delako 
ekitatiboa. Gogora ekarri zuten 
taberna batzuk oso terraza 
txikiak dituztela eta beste batzuk, 
handiak. Batzuk goizean goizetik 
ipin ditzaketela eta beste batzuk, 
berriz, ez. Eta jakinarazi zuten 
iaz, tabernariek eurek neurri 
berori baztertu egin zutela. 

Puntu hori baztertu zenez, EH 
Bilduko ordezkariak proposatu 
zuen terrazen gaineko 
zergarekin batuko den dirua 
ostalariei laguntzak emateko 
bideratzea. Alkateak erantzun 
zuen batzarrak egingo dituztela 
ostalariak zelan konpentsatu 
erabakitzeko. 

Udalbatzarreko zinegotziak, atzo, eguena, osoko bilkuran.

Aurten egin nahi 
dute aisialdi gunea
Inazibarren, Soraluze eta Osintxu arteko bidegorriaren erdibidean 
dagoen lursailean egokituko dute aisialdi gunea.

ZER BERRI
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TESTUA: EGOITZ UNAMUNO.
ARGAZKIAK: KONTRARGI. 

Kontrargi argazki taldeak hogeita hamabost urte bete ditu eta hori 
ospatzeko martxoan eta apirilean argazki erakusketa ipini zuen ikusgai, 
azken bost urteetan herritarrei ateratako argazki batzuk erakutsita. 
1986an sortu zutenetik, herriko argazkizaleen kolektiboak bide luzea 
eta lan handia egin du herrian argazkizaletasuna indartzen. Urtero 
antolatu izan dituen argazki rally eta erakusketez gain, herriko argazki 
zaharrekin osatutako liburuak eta webgunea argitaratu dituzte, baita 
herriko argazkiak erakusten dituzten egutegiak ere. Ukaezinezko balio 
artistikoarekin batera, Soraluzerentzat balio historiko handia duen 
lana da urteotan argazkizaleek egin dutena, denborarekin are balio 
handiagoa hartuko duena. Bejondeizuela! 

Kontrargiren bidez

ARGAZKI BIDEZ
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KOMIKI TIRA

Lagaidazue sinesten

TERE GUENETXEA

Joan zen asteburuan, lagunmin 
batzuekin bazkalosteko tertulia 
ederrean geundela, niretzat 
garrantzitsua den gai batek 
piztu ninduen, feminismoak.

Garan Asisko Urmeneta eta 
Helena Xurio irakurri eta gero 
sortu zen dena, Sugarren 
Mende liburuaren eta liburu 
horrek dakarren tesi berriaren 
harira. 

Nik ez dut inoiz zalantzan 
jarri inkisizioak herri baten 
erresistentzia hautsi nahi izan 
zuenik eta ezta sorginak 
erretzea terrorearen bidez herri 
honen boterea eta kontrola 
eskuratzeko dominazio modu 
bat izan ez zenik.  

Asiskok ongi dioen moduan, 
inkisizioak erre zituen 
emakumeek inoiz ez zuten 
aitortu sorginak zirenik. Baina 

uste dut hori zela gure kulturan 
ez zelako existitzen sorgin 
berbarik, ez behintzat eman 
zioten esanahi negatibo eta 
iraingarrian. Gure emakumeak 
jakintsuak ziren eta natura 
helburu medizinal eta eta 
inkluso erotioekin erabiltzen 
zekiten. Hori da nire 
pertzepzioa, urtetan nire 
sentitzeko modu feministan 
mantentzea gustatu izan 
zaidana. Badakit gure gazte 
garaiko feminismoan lorpen 
moduan aldarrikatzen genuen 
matriarkatu hura denborarekin 
korronte batzuetan 
kontsideratu izan dela familia 
giroko botere kotaren barruko 
zerbait izan zela, emakumeek 
ez zutelako parterik hartzen 
inongo erakunde ofizialetan. 
Egia da, ez ginen aitortuak eta 
ordezkatuak. Ez genuen 
emakumezko alkate edo 
presidenterik. Baina, ostera, 

jaiotzeko eta hiltzeko ahalmena 
gure eskuetan zegoen. 

Ilusioa egiten zidan 
pentsatzeak gai izan ginela eta 
garela, gure sexualitatearen 
jabe izateko. Emakume 
moduan, boteretsu sentiarazi 
nau, fantaseatuz orgia haietan 
parte hartzearekin. Eta zer esan 
gure erratzez, ikono faliko 
horiez, zeinak ukentu egokia 
emanda kontsoladore onenak 
bihurtu eta plazerez hegan 
egiteraino ginderamatzaten.     

Pentsatzekoa da ikerketek 
aurrera egin ahala, argiago 
ezagutuko dugula gure historia, 
baina barkatuidazue eta 
lagaidazue sinesten sorgin 
haien birlobak garela, 
emakume distiratsu, 
apasionatu, sexual eta 
inteligente haienak, zeinak libre 
izan eta gozatu zuten, eliza eta 
gizonezkoen beldurrik gabe. 
Mesedez, lagaidazue. 

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

GUTUNAK

IRITZIA
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KOMIKI TIRA

Garai berezia 
guretzat

R amadana musulmanen 
hilabete santua da, 
prestakuntza 

espiritualerako aldia, 
fededunek barauari, otoitzari, 
Korana errezitatzeari, Jainkoa 
gogoratzeari eta karitatea 
egiteari eskaintzen diotena. 
Musulmanen ilargi egutegiaren 
bederatzigarren hilabetean 
hasten da, ilargi berriaren 
agerpenarekin, eta hurrengo 
ilargi berriarekin amaitzen da. 
Aurten, apirilaren 13an hasi zen 
eta maiatzaren 12an amaituko 
da. 

Egun horietan musulmanek 
eguzkirik atera ez denean 
bakarrik jan dezakete. Hori dela 
eta, musulmanak egunsentia 
baino lehen jaiki ohi dira 
gosaltzeko, iluntzira arte ez 
baitute berriro ezer jango. 

Laylat Al-Qader garaian 
(azkenengo 10 egunetan), 
normalean, musulmanek i’tikaf 
bat egiten dute meskitan; hau 
da, meskita barruan edo etxean 
ematen dituzte egunak, 
otoitzean edo Korana 
irakurtzen. Ohitura da elkarri 
laguntzea edo gauzak 
konpartitzea ere.   

Aid el Fitr, barauaren 
amaierako jaialdia, mundu 
osoan ospatzen da eta bi 
momentu goren ditu: baraua 
apurtzeko otoitza eta limosna. 
Jai horretan umeei dirua 
ematen diegu edo goxokiak edo 
arropa berria, eta jende 
bahartsuari laguntzen diogu. 
Guretzat garai berezia da.    

AMIN MOHAMED KODAD 
BEKKAL

PUNTUA

Ortuko esperientzia
Herritar askok dute ortua eta bakoitzak bere erlazioa du lurrarekin. 
Lanaz gain, askorentzat gozamen iturri ere bada ortuan jardutea. 

"Duela bi urte hasi nintzen 
familiakoa den lursail batean. 
Lehenago aitarekin joaten 
nintzen eta orain semarekin. 
Normalean egunero joaten naiz 
txakurra paseatzera eta 
asteburuetan lanera. Arrate 
irratia ipintzen dut eta bista 
ederrekin gozatu."

ITSASO URRUTIA
ORTUDUNA

"Niretzat ortua dena da. Semea 
hil berritan hasi nintzen ortura 
joaten, duela berrogei urte, eta 
orain ere joaten naiz eguraldi 
ona denean. Lora asko dauzkat 
eta haiek dira gehien maite 
ditudanak, oparitzeko, hilerrira 
eroateko… Laster tomateak eta 
piperrak sartuko ditugu."

ARANTZA IRAOLAGOITIA
ORTUDUNA

"Duela zazpi urte hasi nintzen 
ortuan, udaberrian eta udan ia 
egunero joaten naiz. Txikitan 
aititarekin joaten nintzen ortura 
eta ordutik lotura berezia dut 
lurrarekin. Landareak zela 
hazten diren ikustea gustatzen 
zain. Han lasai egoten naiz, 
naturarekin kontaktuan."

IÑAKI LARRAÑAGA
ORTUDUNA

"Lau urte dira ortuan hasi 
nintzela. Udaberrian, astean 
bi-hiru aldiz joaten naiz eta 
neguan gutxixeago. Gustuko 
ardura da, nire afizioa eta 
denborapasa. Egiteko beste 
ezer ez daukadanean, ortura 
joaten naiz, han beti dago 
zereginen bat eta bakea". 

NIKO MENDIA
ORTUDUNA

HAUSNARKETA

IRITZIA
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E
ibarren eta Ermuan badira denda bana ohiko 
saltokiengandik desberdinak direnak. 

Hiru arrazoirengatik dira desberdinak. Batetik, bigarren 
eskuko jantziak, oinetakoak, jostailuak eta bestelako 
produktuak saltzen dituztelako.Bestetik, produktu horiek 
guztiak herritarren birziklatzeari esker batutakoak direlako. 
Eta azkenik, prozesu horretan, lanpostu sozialak sortzen 

dituztelako.  
Koopera Store izena dute denda horiek eta edukiontzi zurien 

bitartez batutako produktuak merkaturatzen dituzte haietan.  
Koopera Storeak proiektu osoago baten azken pausoa dira: 

Koopera Proiektua. Ekonomia zirkularra du ipar proiektu horrek eta 
lanketa horretan bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden 
pertsonak laneratzen ditu. 

Hori guztia egiten du bidean. Baina abiatu, Koopera Proiektua 
herritarren etxeetan abiatzen da, erabiltzen ez diren jantzi horiek 
errefusera bota beharrean, birziklatu eta edukiontzi zurira botatzea 
erabakitzen denean. 

Jantzi ugari, merke-merke 
Kasu honetan, oso modu argian ikus daiteke edukiontzira 
bideratzen ditugun jantziak eta bestelako traste txiki horiek benetan 
birziklatzen direla. Eta erosi ere, jendeak erosten dituela. Nahikoa 
da Eibarko dendara bisita egitea ikusteko herritarren joan-etorria 
etengabekoa dela. 

Besteok 
baztertutakoari 
bigarren bizitza
Soraluzeko -eta Debabarreneko- edukiontzi zurietan botatzen denarekin egiten den kudeaketari esker, 
"moda jasangarria" lortzen da, ingurumenari zein behar handiak dituzten pertsona-taldeei mesede egiten 
dieten proiektua gauzatzen baitu Koopera Gobernuz Kanpoko Erakundeak

Testua: Ubane Madera
Argazkiak: Koopera, Fernan 
Oregi eta Ubane Madera

ERREPORTAJEA
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Hantxe, Kultu ondoan dago Eibarko Koopera Store, herriaren 
erdi-erdian. "Soraluzetik jende mordoa etortzen da", kontatu du 
Lorena bertako langileak. 

Denda handi-handia da eta denetik dauka barruan, orain, jakina, 
udaberri-uda sasoikoak: soinekoak, kamisetak, prakak, poltsak, 
txamarrak, liburuak, lepokoak… Une honetan, beste adibide bat 
jartzearren, Lehen Jaunartzeetarako jantziak ere badituzte, merke 
asko gainera, 10-15 euroan. 

Caritasen ekimena 
Koopera Proiektua Gobernuz Kanpoko Koopera Kooperatibak 
lantzen eta gauzatzen du. Abian dago Debabarrenean, Gipuzkoan 
eta baita Estatuko zenbait lekutan ere. 

Enrique Osorio da kooperatiba horretako Marketing eta 
Komunikazio arduraduna. 

Hark emandako xehetasunen arabera, Debabarrenean (Mallabia 
eta Ermua barne) zehazki Oldberri/Koopera arduratzen da 
edukiontzi zurien kudeaketaz. Gainera, Debabarreneko 
Mankomunitateak Kooperari eman berri dio zerbitzu bera betetzeko 
adjudikazioa beste lau urterako. 

Oldberri, berriz, Donostiako Elizbarrutiko Caritasek bultzatutako 
ekimena da. 2001ean eratu zen eta ekonomia sozialean dago 
oinarrituta. "Pertsonen garapen integralaren, gizarte-eraldaketaren, 
desberdintasunak ezabatzearen eta gizarte-eredu bidezkoagoa eta 
iraunkorragoa garatzearen alde lan egitea" du helburu.  

Errekalde kalean dago arroparendako 
edukiontzietako bat. 

ER
RE

ZI
KL

AT

U 
        EGIN 

         ERABILI

BERREGIN             BERRERABILI

EKONOMIA
ZIRKULARRA

Ekonomia zirkularraren ikurra.

ERREPORTAJEA
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Bada, Oldberriren oinarri 
soziala eta Kooperaren 
ekonomia zirkularra batu eta 
emaitza da Koopera Proiektua, 
eskualdeko kasuan, edukiontzi 
zurien kudeaketan 
oinarritutakoa.   

Soraluzen, 3 edukiontzi zuri 
Debabarrenean, 33 edukiontzi 
zuri daude eskualdeko zortzi 
herritan: 6 Ermuan, 11 
Eibarren, 3 Soraluzen, 5 
Elgoibarren,1 Mendaron, 4 
Deban, 2 Mutrikun eta 1 
Mallabian. Laster beste bi 
jarriko dira, bana Ermuan eta 
Mutrikun. Ehunezko materiala 
(arropa eta oinetakoak) batzen 
dute haietan eta 2021aren 
hasieraz geroztik, baita 
liburuak, jostailuak, osagarriak 
eta dekoraziorako gauzak ere. 

Gipuzkoako beste herrietako 
edukiontzi zurietan, berriz, hori 
guztia batzeaz gainera, tresna 
elektroniko txikiak eta 
etxetresna elektrikoak ere 
batzen dituzte. Lurralde osoan 
200 edukiontzi zuri daude. 

%85ari bigarren bizitza 
Edukiontzion emaitza da 
honakoa da, kopurutan 
begiratuta: 2019an, 273 tona 
produktu batu ziren; 2020an, 
berriz, kopuru hori 255 
tonatara jaitsi zen 
pandemiarengatik. Hala ere, 
Debabarreneko 
Mankomunitateak espero du 
2021erako kopuruak gora egin 
eta 282 tona biltzea. 

Gipuzkoari dagokionez, berriz, 
urtero, bataz beste, 2.400 tona 

produktu batzen dira. 
Batutako tona horietatik %85ari bigarren bizitza ematea lortzen du 

Kooperak. Mankomunitatearen 2019ko datuen arabera 
batutakoaren %47,49a berrerabili egin zen, %37,63a birziklatu eta 
%14,88a erraustegira bideratu zen, "energia sortzeko. Hartara, zero 
hondakin sortzeko helburua bete egiten dugu", esplikatu du 
Kooperako ordezkariak. 

Eibarren, Zuloagatarren 5 
kalean dago Koopera Store 
saltokia, herriaren erdi-erdian. 
2016an inauguratu zuten. 
Ermuan, berriz, Goienkale 
12an dago eskualdeko 
bigarren Koopera Storea. 
Gipuzkoan beste hiru ere 
badira: Donostian, Irunen eta 
Errenterian.  
Zer aurki daiteke Koopera 
Store batean?
Bildutakoaren ehuneko 
handiena emakumeentzako arropa da. Azken batean, 
emakumeak dira moda gehien kontsumitzen dutenak, jantzi 
gehien berritzen dutenak, eta, ondorioz, arropa gehiago ematen 
dutenak ere bai. Era berean, gure bezero-profil nagusia ere 
emakumezkoak dira. Horren isla da Koopera Store-etan 
emakume-jantziek hartzen duten lekua, azaleraren % 60 baino 
gehiago. Hala ere, gizonen eta haurren arropak ere biltzen 
ditugu eta halakoak ere eskura daitezke gure saltokietan. Eta 
horiekin batera, bestelako produktu batzuk ere badira salgai: 
osagarriak, oinetakoak, liburuak, jostailuak eta etxetresna 
elektriko txiki batzuk. 
Zuena moda iraunkorra dela diozu, zergatik?
Batetik, bigarren eskuko arropa erosten dugunean planeta 
zaintzen ari garelako. Eta bestetik, moda jasangarria denentzat 
eskuragarri egiten dugulako, bertan ehunka arropa mota 
aurkitzen baitira astero, oso prezio baxuetan.
Bailaran, denda horiekin bost urteko ibilbidea egin duzue 
dagoeneko; zelako balorazioa egiten duzue? 
Balantzea oso positiboa da, proiektuak hasieratik izan duen 
hazkundea dela eta. Koopera proiektuari esker, pertsona askori 
lagundu ahal izan zaie prestakuntza lortzen, gaitasunak 
eskuratzen zein ohiko lan-merkatuan sartzen. Gainera, hori 
guztia egiten da ibilbide pertsonalizatuen bidez, pertsona horien 
jarduna eta enplegagarritasuna hobetzen dituzten ibilbide 
pertsonalizatuak landuz. 

ENRIQUE OSORIO

"Pertsona askori lagundu ahal izan zaie" 
ENRIQUE OSORIO KOOPERAKO MARKETING ETA KOMUNIKAZIO ARDURADUNA

ERREPORTAJEA
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Gipuzkoan eta Bizkaian
Bestalde, prozesu osoa, 
hasieratik bukaerara, Gipuzkoan 
eta Bizkaian gauzatzen da. 

Kooperako ordezkari Osoriok 
esplikatu du zelako prozesua 
den: "Edukiontzi zuriak husteko 
bilketa-ibilbideak antolatzen 
dira, behar beste aldiz, urte-
sasoiaren arabera. Adibidez, 
orain, maiatzean eta ekainean, 
guztiok "armairu aldaketa" 
egiten dugun unean, indartu 
egiten ditugu ibilbide horiek, 
dohaintza gehien jasotzen 
dituzten hilabeteetako bi baitira. 
Gero, batutako arropa 
Errenteriako transferentzia eta 
tratamendu zentro batera eramaten da. Han biltegiratu egiten da, 
harik eta Mungiako (Bizkaia) instalazio automatizatura, Koopera 
Reusing Centerrera, bidaltzen den arte. Han, ahots bidezko 
sailkapen-sistema automatizatu baten bidez tratatzen da guztia. 
Prozesu horren emaitza da berrerabil daitekeen arropa eta Koopera 
Store dendaren batera bideratuko da. Estatuko 11 probintziatan 
bigarren eskuko 32 arropa-denda dituen sarea dugu. Denda 
horietako 5 daude Gipuzkoan: Eibarren, Errenterian, Irunen eta 
Donostian. Euskadin, 18 daude".

"Moda jasangarria"
Denda horiek "moda jasangarriko zentroak" dira, Osoriok 
azpimarratu duen moduan. 

Jasangarriak dira: "Bigarren eskuko arropa erosten dugunean 
planeta zaintzen ari gara. Berrerabiltzen den jantzi bakoitzarekin 
milaka litro ur eta energia kontsumitzea aurrezten dugu eta 
atmosferara CO2 isurtzea saihesten dugu". 

Baieztapena datuz jantzita, ikusgarriagoa da emaitza: "Gutxi 
gorabeherako kalkulu bat eginez, Debabarreneko 250 tona ehun-
hondakin berreskuratzeak planetari 4,5 milioi litro ur inguru 
kontsumitzea aurrezten dizkio eta atmosferara 5.600 tona CO2 
baino gehiago isurtzea saihesten du".

"Vintage jantziak…"
Halaber, Koopera Store saltokietako moda jasangarria, moda ere 
badela dio Osoriok:“Estilo guztietako jantziak aurki daitezke gure 
saltokietan, bai benetako vintage jantziak eta baita diseinatzaile 
handien sinadurak ere. Gainera, familia osoarentzako arropa dago. 
Dena prezio merkeetan. Horrez gain, urtean 10.000 jantzi baino 
gehiago ematen zaizkie behar handienak dituzten bizilagunei". 

Ekonomia zirkularra
Argi ikusten da, bada, berrerabilpena zelan gauzatzen duten 
Koopera Storeen bitartez. 

"DEBABARRENEKO 250 
TONA EHUN-HONDAKIN 
BERRESKURATZEAK 
PLANETARI 4,5 MILIOI 
UR AURREZTEN DIZKIO"

"ESTILO GUZTIETAKO 
JANTZIAK AURKI 
DAITEZKE GURE 
DENDETAN, DENA 
PREZIO MERKEETAN" 

Eibarko Koopera Store saltokia herri 
erdi-erdian dago, Zuloagatarren kalean, 
Kultu elkartearen ondoan. 
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Baina produktu guztiak ez dira egoten berrerabiltzeko egoera 
aproposean. Horietatik ahalik eta gehiena, birziklapenera 
bideratzen dute, lehengai moduan erabiltzeko: "Gaur egun, hainbat 
proiekturi esker, posible da berrerabili ezin dena lehengai gisa 
erabiltzea beste produktu batzuk sortzeko, hala nola autoentzako 
alfonbratxoak, eraikuntzarako isolamendu-panelak edo arropa 
berriak sortzeko haria. Horrela, ekonomia zirkularra bultzatzen 
dugu, planetako baliabide naturalen gehiegizko ustiapena 
saihesten laguntzen dugu, berrerabilpenaren eta birziklapenaren 
bidez", esplikatu du Osoriok. 

Bazterkeria arriskuan daudenei laneratzen lagundu
Bestalde, lehenago esan bezala, ingurumenari ez ezik, 
gizarteratzeko beharra duten hainbat pertsonari ere egiten die 
mesede Koopera Proiektuak. 

Gipuzkoako edukiontzi zurien kudeaketa prozesuaren baitan, 
adibidez, 18 lagunek dihardute lanean. Horietako zazpik 
laneratzeko kontratua dute: "Adin eta profil desberdineko 
pertsonak dira. Caritasen eta Lanbideren enpleguarekin lotutako 
gizarte-zerbitzuetatik etortzen dira. Gure proiektuak lan egiteko 
aukera eskaintzen die pertsona horiei, formaziorako ibilbidea ere 
bai eta beharrezko laguntza ematen die. Horri esker, etorkizunean 
ohiko lan merkatuan lanposturen bat lortzeko aukera izango dute. 
Koopera proiektua osoan, guztira, 500 langile inguru gaude, haien 
artetik, laneratzeko profila dutenak dira % 55 inguru. Horiez gain, 
Caritasen 500 boluntario baino gehiagoren babesa eta laguntza 
dugu", azaldu du Kooperako ordezkariak. 

Bigarren eskuko produktuen kontsumoa handitu nahia
Proiektuaren emaitzak ikusita, badirudi etorkizuna ziurtatuta duela 
ehungintzarekin lotutako Caritasen ekimen honek. Baina gainera, 
gizartearen bultzada geroago eta handiagoa ere badu. Osoriok dio 
"Ingurumena zaintzearen garrantziarekin gero eta konbentzituago" 
dagoela gizartea eta horren erakusle dela "gure edukiontzietara 

eramaten den arropa kopuruak 
etengabe gora egiten duela 
urtetik urtera".

Kooperako ordezkariak, hori 
bai, bultzada handiagoa nahiko 
luke moda iraunkorraren 
kontsumoari dagokionez. 

Hark dioenez, gurean ere gero 
eta pisu handiagoa hartzen ari 
da bigarren eskuko produktuak 
kontsumitzeko ohiturak, baina 
hemengo kultura oraindik 
"urrun" dago Europako 
bestelako herrialde batzuetan 
dagoenarekiko: "Gero eta 
zabalduago eta normalizatuago 
dago moda iraunkorraren 
kontsumoa, bigarren eskuko 

Koopera elkarteko hainbat langile.

5.600 CO2 
gutxiago botatzen dira 
atmosferara, 250 tona 
ehun birziklatuta

%95
Botatzen den 
ehungintzaren %95 
birziklagarria da

18
Gipuzkoako kudeaketan 
18 lagunendako 
lanpostua sortzen dute
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arropena, eta horrela erakusten 
du urtero 32 Koopera Store 
saltokietara hurbiltzen den 
bezero kopuruak. Baina, hori 
bai, oraindik urrun gaude 
Europako beste herrialde 
batzuetan mota horretako 
modan duten kontsumo-
mailatik". 

13 milioi lagun egoera kaskarrean
Edozein kasutan, Osoriok 
beharrezko ikusten du Kooperak 
lantzen duena moduko 
proiektuen garapena, bai 
ingurumenaren babesaren 
ikuspuntutik eta baita ere 
pobreziari aurre egiten 
laguntzeko: "Proiektu hau 
oraindik ere beharrezkoa da, 
oraindik asko baitago egiteko 
gure gizartearen erronkei 
erantzuteko. Gizarte-erronka 
dago batetik: Estatuan ia 13 
milioi pertsona daude pobrezia 
edo gizarte-bazterketa jasateko 
arriskuan, eta pertsona horiek 
dira lana aurkitzeko zailtasun 
handienak dituztenak. 
Ingurumen erronka ere badago, 
bestetik. Oro har, botatzen den 
ehungintzaren %95 
birziklagarria da, baina oraindik 
ehuneko handi batek 
zabortegian amaitzen du 
zuzenean, bigarren bizitza 
izateko aukerarik gabe".

Erronkaz beteta
Hori horrela, argi dute Koopera poroiektuak hazten segituko duela. 
Are gehiago, etorkizuna erronkaz beteta dute: "Koopera 
proiektuaren etorkizuneko erronka hazten jarraitzea da, gure 
misioa handitzeko, gizarte-bazterketako arriskuan edo egoeran 
dauden pertsonak laneratzeko, ingurumena zaintzeko eta 
ekonomia zirkularra sustatzeko. Helburu orokor horiez gain, 
egunerokoari eragiten dioten bestelako erronka batzuk ere 
baditugu: ehungintza eta beste hondakin batzuk tratatzeko 
prozesuak optimizatzea, birziklatze-proiektu berriak garatzea, 
moda jasangarria garatzea, ingurumen-zerbitzu berriak sortzea, 
prestakuntza- eta gaikuntza-planak hobetzea eta abar. Horiek 
guztiak etorkizuneko proiektuak dira, baina dagoeneko ari gara 
horiek ere lantzen". 

Eibarko Koopera saltokia barrutik eta 
bertan dauden hainbat erosgai. 
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LIII. Espainiako txapelketa 
jokatuko du Soraluzen bizi den 
aramaioarrak. Asturiasen du 
hitzordua eta ohi duen moduan, 
lance modalitatean lehiatuko da, 
izokinkideak arrantzatzen, hil 
gabe. Euskadiko selekzioarekin 
bertaratuko da, iaz lortutako 
puntuazioari esker sailkatuta. 

Sorianok zaila ikusten du 
lehiaketa. “Tramu onak tokatzea 
behar da eta zorte apur bat ere. 
Taldeka dominaren bat lortzeko 
esperantza dugu. Iaz 5. egin 
genuen, orain bi urte 4.en, ea 
bada, aurten zer".

Palmares ikusgarria 
Ea bada, zorterik duten. Dena 
den, aurten ez bada, datorren 
urtean ere izango du 
Espainiakoan lehiatzeko aukera. 
Apirilaren 17-18ko asteburuan 
jokatutako Euskadiko 

txapelketan txapeldunorde izan 
zen. Horri esker eskuratu du 
datorren urterako sailkapena. 

Sorianok dioen moduan, 
"ondo" dabil urteotan. Iaz, 
laugarren izan zen; 2019an, 
Gipuzkoako txapeldun eta Open 
Lance Solo Boya txapelketak 
txapeldun. Eta 2018an bera izan 
zen Euskadiko txapeldun.  

Denis Soriano eskuman. SORIANO

Espainiako 
txapelketa jokoan
Denis Soriano Espainiako arrantza txapelketan lehiatuko da 
maiatzaren 13tik 16ra bitartean, Euskadiko selekzioarekin 

Soraluzeko Pilota Taldeko 
pilotariak hainbat txapelketatan 
lehiatuko dira asteotan. 
Udaberriko, Herriz herriko eta 
Gomazko paletako txapelketak 
hasiko dira asteburuan. 
Lehenagotik Lau t'erdiko eta 
Trinketeko txapelketetan ere 
badihardute. Besteak beste, 
Mikel Caramanzanak 
Gipuzkoako Lau T'erdiko finala 
jokatuko du asteburuan.  

Pilota taldea lehian 
buru-belarri

Aitor Atxotegi eta Ander Murua. 

Yoga Integralak 
arrakasta handia

Yoga integrala lantzeko aukera 
ere izango da aurrerantzean, 
Amaia Amorren eskutik. 
Kiroldegiko jardueren baitako 
eskaintza da, beraz, bertan 
eman behar da izena. Oraingoz, 
eskolak  astelehenetan eta 
eguaztenetan dira, 09:00etatik 
10:30era eta barikutan, 
17:00etan. Ate irekien saioan 20 
bat lagun izan ziren. 

KIROLA
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Harkaitz Canok emango dio 
hasiera aurtengo udaberriko 
literatur zikloari. Astelehen 
iluntzean, arratsaldeko 
19:00etan, Fakirraren ahotsa 
eleberriaz berbaldia eskainiko 
du kiroldegiko erakusketa 
gelan, literatur klubak 
gonbidatuta. 

Amoranteren kontzertua
Bigarren literatur-lorea, 
musikazkoa izango da; aste 
horretan bertan, maiatzaren 
9an (zapatua), iluntzeko 
19:00etan, Iban Urizar 
Amorante musikari 
elgoibartarrak kontzertua 
eskainiko du antzokian. Besteak 
beste, 2020an kaleratu zuen Bat 
edo hiru diskoko kantuak 
eskainiko ditu: Behin batian, 
Juliana...  Kontzerturako 
sarrerak Iratxon eros daitezke, 5 
eurotan. 

Ipuinaren magia
Ipuin modura loratuko da 
hirugarren literatur lorea, Ixabel 
Agirresarobe kontalariaren 
ahotik, maiatzaren 11n 
(martitzena), arratsaldeko 
17:00etan, antzokian eskainiko 
duen saioan. “Maria gonagorri 
eta Xerafina mokofina” ipuina 
kontatuko die 4 urtetik gorako 
haur eta gurasoei. Sarrera 
debaldekoa izango da. 

Adiskidetasunaz mintzo
Azken lorea, musika, antzerkia, 
poesia eta bertsoa uztartzen 
dituen Erik eta win ikuskizuna 
izango da. Bertan, Ander 
Lizarralde eta Unai Muñoa 
bertsolariek adiskidetasunaren 
gaia lantzen dute, euren arteko 
harremanaren eboluzioa ardatz 
hartuta.  Maiatzaren 22an 
(zapatua), 19:00etan, antzokian. 
Sarrerak Iratxon, 5 eurotan.

Iban Urizar Amorantek kontzertua eskainiko du literatur zikloaren barruan. 

'Literatur loreak' 
zikloa
Eleberria, musika, ipuina, antzerkia, bertsoa eta poesia emanaldiak 
eskainiko dituzte maietzean, Udalak antolatutako literatur-zikloan.  

Maiatzaren 22an (zapatua), 
Soraluzeko Musika eskolak ate 
irekien jardunaldia antolatu du, 
bertan ikasi daitezkeen 
instrumentu eta musika 
estiloen berri emateko. Goizeko 
10:30etik 13:00etara bitartean, 
10-15 minutuko saioak 
eskainiko dituzte solairu 
bakoitzean. Parte hartzeko, 
aurrez izena eman beharko da. 

Ate irekiak Musika 
eskolan

Kalitate handiko euskarazko 8 
film laburrek osatzen dute 
aurtengo Laburbira emanaldia. 
Tartean dira Zinebi 
(”Nigandik”) eta Mendifilm 
Festival (“Aterpean Ateri”) 
jaialdietan aurkeztutako lanak. 
72 minututan, gorrotoa, barrea, 
beldurra, jakin-mina eta nazka 
bizitzeko aukera izango da. 
Maiatzaren 27an, 19:00etan, 
proiektatuko dira Gaztetxean.

Film laburren 
emanaldia

Nigandik film laburra. 
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Nutrizio zerbitzua herrian
NEREA SEGURA NUTRIZIONISTA ARIKO DA ARITZ LASKURAIN OSTEOPATIA ZENTROAN 

Maiatzean hasita, Nerea Segura 
nutrizionista ezagunak 
elikadura arloko aholkularitza 
zerbitzua eskainiko du Aritz 
Laskurain Osteopatia Zentroan. 
Nerearen  esanetan, gaur egun 
pertsona askok janariarekin 
duten erlazioa “ez da oso ona”: 
Hain zuzen, janariarekiko 
harreman hori ongi kudeatzen 
irakastea da nutrizionistaren 
funtzio nagusia. 

Diagnostikoa
Elikaduran oreka bilatzen 
laguntzeko lehen pausoa 
pertsona eta bere elikadura 
ohiturak ezagutzea da. 
“Inportantea da ikustea 
pertsona psikologikoki nola 
dagoen, egoera horrek zelan 
eragin dion bere elikadurari eta 
azkenik, elikatzeko modu 
horrek nola eragiten dion 
gorputzean. Momentuan zein 
kalte sortzen dizkion edo 
etorkizunari begira zein 
gaixotasun eragin 
diezazkiokeen”. 

Ongi elikatzeko tresnak  
Diagnostikoaren ondoren, 
Nerearen ustez, elikadura egoki 
kudeatzeko tresnak eskaintzea 
da gakoa, ez dietak. “Nik dietak 
ez ditut asko atsegin. Nire ustez, 
pertsona bati ondo elikatzen 
laguntzeko modurik onena ez 
da bere jateko ohiturak goitik 
behera aldatzea, bere elikadura 
ongi kudeatzeko tresnak 
ematea baizik. Azken batean, 
dieta da norbere bizimodura 

egokitu behar dena, ez 
alderantziz. Nik garrantzi 
berezia ematen diot 0KM 
filosofiari eta uste dut ondo 
elikatzeko ez dagoela diru asko 
gastatu beharrik.

Pandemia garaian osasunak 
garrantzi berezia hartu duela 
uste du Nereak. “Konturatu 
gara zein garrantzitsua den 
sistema immunologikoa sendo 
izatea eta horretan zerikusi 
handia du elikadurak. Nik hori 
hobetzeko aukera eskaintzen 
dut eta tresnak ematen ditut 
horretarako”. 

"AZKEN BATEAN, DIETA 
DA NORBERE 
BIZIMODURA EGOKITU 
BEHAR DENA ETA EZ 
ALDERANTZIZ"

Nerea Segura. ARITZ LASKURAIN OSTEOPARIA ZENTROA

Fitxa 
profesionala
Nerea Segura (Lasarte 
Oria, 1983) dietetika eta 
nutrizioan graduatua da 
(Nafarroako 
Unibertsitatea) eta 
lan-esperientzia zabala 
du arlo horretan: Basque 
Culinary Centerren 
ikerlari, osasun 
zentroetan gaixotasunak 
prebenitzen eta 
tratatzen, nutrizio-
aholkulari gisa osasun 
zerbitzuetan, ostalaritzan 
eta kirol munduan, 
lanbide heziketan 
irakasle (CEBANC), 
enpresa prestakuntza 
irakaskuntzan, 
dibulgazioan (ETB...) ...
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Ohiko arazoak 
Nereak ez du zalantzarik gaur 
egun elikadura arazo nagusia 
zein den esateko. “Gure 
pandemia gizentasuna da. 
Gizentasunak Covidak baino 
heriotza gehiago eragiten ditu 
eta gaixotasun kroniko asko: 
kolesterola, hipertentsioa, 
diabetesa… Euskadi mailan 
osasun arazo larri gehienek 
gaixotasun kardiobaskularrekin 
dute zerikusia”. 

Tuperrak eta telelana
Gaur eguneko bizimodu 
azkarrak, eragin handia du 
elikadura ohituretan.  “Gero eta 
ohikoagoa da lantokian jatea 
edota etxetik telelanean 
diharduenak ere 
ordenagailuaren mahaian 
bazkaltzea. Halakoetan, 
adibidez, tresna egokia izan 
daiteke astean egun bat hartzea 
aste osoko janariak prestatzeko. 
Horri esaten zaio batch cooking. 
Erosketak eta sukaldeko lanak 
egun bakarrean nola antolatu 
erakusten du. Horrekin batera 
landu daiteke zein janari diren 
digestio errazagoa dutenak eta 
abar”. Nereak lantzen dituen 
elikadura gaien arteko adibide 

bat baino ez da (ikus azpiko 
taulan). 

Uste okerrak 
Nereak dioenez, orohar, 
jendearen artean 
“desinformazioa” da nagusi, 
“jende helduak ez duelako 
nahikoa informazio eta jende 
gazteak, berriz, informazio 
gehiegi duelako”. Uste okerrak 
ere ugari dira. “Nutrizioa oso 

zientzia berria da eta azken 
urteotan elikaduraren gainean 
zeuden mezu asko aldatu egin 
dira, orain epe luzeagoko 
azterketen emaitzak ditugulako. 
Adibidez, lehenago esaten zen 
aurrautzek kolesterola igotzen 
zutela, baina gaur egun ikusi da 
ezetz, ez duela zerikusirik. 
Horrelako asko dago eta Google 
doktorea ez da biderik onena 
horien berri jakiteko”. 

Nerea Segura nutrizionista 
ezaguna da Euskal Herrian, 
batez ere, ETB1eko eta 
ETB2ko hainbat saiotako ohiko 
kolaboratzailea delako 
aspalditik, nutrizio eta dietetika 
arloko aditu gisa. Horrez gain, 
irratietan ere egin ohi ditu 
kolaborazioak: Naiz Irratian, 
Segura Irratian, Euskadi 
Irratian...  Atsegin du nutrizioaz 
berba egitea. Klaudio Landarekin batera, ETB1eko Eztabaidan programan. ETB

ETBko nutrizionista ezaguna

Zerbitzuak

•	 Buruko minak, migrañak, depresioa, insomnioa, energia falta, 
antsietatea...

•	 Elikadura osasungarria: etxeko-lan antolaketa
•	 Pisua galtzea edo hartzea
•	 Kirol errendimendua 
•	 Emakumearen elikadura: haurdunaldia eta edoskitzea, menopausia
•	 Bizi-estiloak: begetarianoa, beganoa…
•	 Etapak: haurtzaroa (BLW) eta nerabezaroa, zahartzaroa
•	 Elikadura-alergiak eta intolerantziak
•	 Kolesterola, hipertentsioa, gaixotasun kardiobaskularrak
•	 Minbizia: prebentzioa, tratamenduekiko tolerantzia 
•	 Elikadura-portaeren nahasmenduak

Hitzordua lotzeko kontaktua 
661 904 079 (Nerea)
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Hondakinak artisau-lan
PVCAREKIN LANPARAK ETA BOTILEKIN DEKORAZIORAKO GAUZAK SORTZEN DITU

TESTUA ETA ARGAZKIAK UBANE MADERA

Edwin Geovanny (Ekuador, 
Canton Yaguachi kantoia, 1972) 
Soraluzen bizi da 2001etik. 

Birritan aukeratu du herri 
bera bizilekutzat. Lehenengo 
aldiz, Euskal Herrira etorri eta 
gutxira. Bigarren aldiz, orain 
gutxi. Sorterrira itzultzeko 
aukera izan zuen. Ekuadorren 
bizitzen geratzeko asmoarekin 
bueltatu zen. Baina hiru urteren 
ondoren, atzera ere Soraluzera 
etortzea erabaki zuen eta 
2019an bueltatu zen. Dioenez, 
hemen, lana izateaz gain, 
lasaiago bizi da. “Hemen 
segituko dut”, esan du.

Lanparak eta botila apainduak 
Azkenaldian, Geovannyk 
buru-belarri ekin dio 
artisautzari. Batik bat lanparak 
eta dekoraziorako produktuak 
sortzen ditu, artea, eskulana eta 
birziklapena uztartuta: 
“Marrazkilaritza ikasi nuen 
Ekuadorren eta eskulanak 
egitea dut pasio. Hemen 
ikusten nituen botata obretako 
hodiak, botilak… 
edukiontzietan kabitu ezinda. 
Etxera eramaten hasi nintzen. 
PVC zati haiekin lanparak 
egiten hasi nintzen. 
Pandemian, itxialdian, botilekin 
lanean ere hasi nintzen. Haiek 
margotzen, bizitza berria 
ematen. Eskulanak egiteaz gain, 
nahiko nuke jendea konturatzea 
material horrek guztiak oraindik 
balio duela, ez dela hondakina”. 

Denbora ugari eskulanei 
Ekuadortarrak, oraingoz, 
Facebook baliatuta 
merkaturatzen ditu berak 
egindako lanak. Soraluzen, 
Eibarren eta lankideen artean 
saldu ditu. “Guztiek animatzen 
naute horretan jarraitzera, 
baina ez dut asti askorik, beste 
lan bat dut eta”, dio. 

Eskulanak egiteko erabiltzen 
duen lantegia bisitatuz gero, 
ordea, segituan ikusten da ahalik 
eta denbora gehien eskaintzen 
diola artisautzari. Pareta 

marrazkiz beteta dauka eta 
mahaiak eta apalak, berriz, mota 
eta tamaina guztietako lanparez 
beteta. Margotutako botila biziak 
ere ikusten dira. Edozein motako 
enkarguak onartzen dituela dio: 
“Marrazkia, altura, kolorea… 
dena aukeratu daiteke. 
Normalean, lanparak 25-28 
zentimetrokoak dira, egurrezko 
oinarriarekin eta pintura 
akrilikoarekin margotuta; 40 
eurotik gora kobratzen dut. 
Benetan gustatuko litzaidake 
eskulanak egitetik bizitzea, 
marrazkilaritzatik…”

Gaineratu du pozik parte 
hartuko lukeela herrian egiten 
diren artisautza azokaren edo 
erakusketaren baten.

"Guztia dut gustuko" 
Bestalde, Soraluzera bueltatu 
izanari buruz galdetuta, herriari 

Edwin Geovanny berak egindako eskulanetako batzuekin.

LANTEGIA BISITATUTA 
SEGITUAN IKUSTEN DA 
AHALIK ETA DENBORA 
GEHIEN ESKAINTZEN 
DIOLA ARTISAUTZARI

GURE ARTISTAK
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eta soraluzetarrei buruzko 
berba onak besterik ez ditu 
Edwin Geovannyk: “Soraluzetik 
guztia dut gustuko. Lehen 
egunetik ondo hartu ninduten. 
Euskadira iritsi nintzenean, 
aireportutik Gasteizera joan 
nintzen, anaiaren etxera. Han 
egon nintzen hasieran, baina 
egun batean hona etorri 
nintzen Carlos Maridueñarekin 
eta Pablo (Murgoitio) ezagutu 
genuen. Gaztelupera joan 
ginen. Hurrengo egunean 
oraindik berbetan geunden. 
Anaia eta biok hemen geratu 
ginen eta lana aurkitu genuen, 
obra batean. Jendea ezagutzen 
joan ginen. Kooperatibakoek, 
Caritasekoek… lagundu ziguten 
eta apurka-apurka familia 
ekarri nuen, paperak lortu 
nituen eta lantegi batean lana 

aurkitu nuen. Sei anai-arreba 
gara. Lau etorri ginen. Besteak 
joan egin ziren gero. Nik, berriz, 
hemen etxea dut, lasaiago bizi 

naiz, lana daukat, gustuko 
dudana egiten dut arriskurik 
gabe… Hemen segituko dut”. 

Enkarguetarako: 631 35 67 00.  

Maiteminduendako lanpara. Katuaren lanpara. Paumaren lanpara. 

Geovanny marrazkiz inguratuta, lanpara bat lantzen. 

GURE ARTISTAK
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Pil-pileanek 25 urte: 
apirilekoak

TESTUA UBANE MADERA ZANGITU
ARGAZKIAK: PIL-PILEAN

Hainbat obra edo ekimen 
esanguratsu izan dira azken 25 
urteotako apiriletan. Olatik 
Estaziorako bidea inauguratu 
zen, igogailu berriak egiten hasi 
ziren edo Soraluceren zein 
Soraluzeko Ametsa Ikastolaren 
50. urteurrenak, esaterako. 

1998-2001

AP1arekiko zeresanak 
eta bertako zuhaitzak 

90eko hamarkadaren bukaeran 
oraindik ez zegoen eraikita AP1 
autobidea. Pil-pileanen 10. 
alearen hizpideetako bat izan 
zen gaia, 1998an. herriko talde 
batek ez baitzuen begi onez 
ikusten proiektua. Besteak 
beste, salatu zuten proiektuaren 
bueltan “desinformazio eta 
ezkutukeria” zegoela; 
eskonbrerak eraikiko zituztela 
eta AP1 autobidearen 
aurrekontua handiegia zela: 
100.000.000.000 pezeta. 

2000. urtean, berriz, Udalak 
Karakate aldeko lursail zabal 
bat erosi zuen. Bertakoak diren 
arbola mota ezberdinak landatu 
zituen. Sasoi batean gure 
mendiek zuten antzeko itxura 
ematea nahi zuten. 
21.000m2-ko hedadura duten 
lurrak erosi zituen eta 
gehienbat pagoak landatu 
baziren ere, beste motatakoak 
ere ipini dira: urkia, haritza eta 
pagoa kasu.

Bestalde, 2000ko apirilean 
hasi zituzten San Andres 
auzoko parkea eraikitzeko 
obrak.

2002-2008

Bidegorriaren gaineko 
hitzarmena eta 
eraldaketa handiak

2002ko apirilean zabaldu zuten 
KZGunea. 

2003ko apirilean, berriz, 
onartu zuten Bergarara arte 
bidegorria egiteko proiektua. 
868.519 euroko aurrekontua 
aurreikusi zuten eta 
Gipuzkoako Aldundia egin  
zen herrien arteko zatiaren 
kargu. 

2004ko apirilean, SAPAko 
langileek protestan jardun 
zuten, herriko lantegia ixteko 
erabakiaren kontra. 

2005eko apirilaren 7an 
inauguratu zuten Olatik 
Estaziora bitarteko saihesbide 
berria

2005eko apirileko azalaren 
bitartez ilustratu zuen herriko 
aldizkariak azken urteetan 
udalerria jasaten ari zen 
eraldaketa, batik bat, etxe 
berriak egiteko. Kontatu 
zutenez, azken 5 urteetan 140 
etxebizitza berri egin ziren eta 
berriak egin ahal izateko beste 
eraikinen bat bota behar izan 
zuten.

2009-2014

Plaza Zaharreko 
obrak, igogailu berriak 
eta Soraluceren 50. 
urteurrena

2010eko apirilean, obra 
esanguratsuak hasi zituzten. SAPAko langileak protestan.

Santa Anako etxeak botata.

25 URTE ZUEKIN
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Batetik, Plaza Zaharra eta Goiko 
kaleko zoladura lanak hasi 
zituzten. 

Bestetik, bi igogailu berrien 
lanak ere hasi zituzten. Bata 
Gabolats kaletik, Saciako babes 
ofizialeko etxeetara iritsiko 
zena; bestea, berriz, Estaziñotik 
hilerri pareraino, Estaziño eta 
Zeleta auzoetarako 
irisgarritasuna hobetzeko. 
Orduko Pil-pilean aldizkarian 
jaso zenez, hasieran,lehen 
igogailua Erregetxetik ipintzeko 
asmoa zuen Udalak, baina 
bertan zer egingo zen jakin gabe 
zegoenez, igogailua Gabolats 
kaletik gora egitea erabaki zuen. 
Goitu Eraikuntza enpresak egin 
zituen lanak, 363.015 euroko 
inbertsioarekin. Lanak 
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
finantzatuko zituen %100ean. 

Bestalde, 2010eko apirilean, 
Jesus Bereziartua omendu 
zuten Debagoieneko Trikitixa 
Egunean. Soraluzeko 
panderojoleak gaztetatik jardun 
zuen erromerietan eta 
kalejiretan trikitixa jotzen. 
Panderojole ezkertia zen. Berak 
zioen trikitixak hildakoak 
berpizten dituela. 

2011n 75 urte bete ziren 
1936ko altxamendu faxista eta 
milaka heriotza eragin zituen 
gerra piztu zutela. Urtebete 
lehenago sortutako 1936 
Lantaldeak 75 urteko isiltasuna 
hausten erakusketa aurkeztu 
zuen. 

2012ko apirilean 50 urte bete 
ziren 52 bazkide elkartu eta 
30.000 pezetako ekarpena 
eginez, Talleres Soraluce 
Sociedad Cooperativa 
Industrial sortu zutela.

2013an Gaztetxokoak ateak 
zabaldu zituen. Herriko 
nerabeei zuzendutako zerbitzua 
zen.  

2015-2020

Laskuraini omenaldia, 
Soraluzeko Ametsa 
Ikastola eta Euskadiko 
txapelduna

2015eko apirilean omenaldia 
egin zitzaion Aritz Laskurain 
pilotariari. Egindako ibilbidea 
aitortu eta eskertu zizkioten 
pilota eskolak eta Udalak. 
Harmailak leporaino bete ziren. 

Bestalde, 2016an, Soraluzeko 
Ametsa Ikastola izan zen 

protagonistetako bat, 
Ikastolako lehen andereño 
Ezozi Zangituren eskutik. 
Elkarrizketan kontatu zuen 
Erregetxean hasi zela eskolak 
ematen 40 bat umerekin. Gerra 
ostean, guraso askok laga egin 
ziotela seme-alabei euskaraz 
egiteari eta Ikastolara joan ziren 
ume askok ez zekitela euskaraz.  
Ezozi Zangitu (Soraluze, 1943). 
1966ko apirilean hasi zen 
ikastolako andereño moduan, 
22 urterekin. Hogeitamar urte 
egin zituen lan horretan eta 
2006an erretiratu zen. Eusko 
Jaurlaritzak omendu zuen 
andereñoetako bat izan zen. 
Gaur egun, Durangon bizi da. 

Bestalde, 2018ko apirilean 
zabaldu zen ikasgela. Baita 
txakurrendako parkea ere. 

2018ko apiril-maiatzean, 
berriz, Denis Soriano Euskadiko 
txapeldun izendatu zuten 
Euskadiko Izokinkideen 
Harrapaketan. 

Azkenik, 2020ko apirilean, 
BertsoVid19 katean erabat 
murgildu ziren ia 200 
plazentziatar. Konfinamenduak 
lagatako irudi hunkigarrietako 
bat izan zen. 

Jesus Bereziartua. 1936 Lantaldea. Ezozi Zangitu. 

25 URTE ZUEKIN
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ZORION AGURRAK

Markel Cerrejon 
eta Urko Unamuno
Apirilaren 26an 9 
urte. Segi oin arte 
bezain jator. Asko 
maitxe zaitxuegu. 
Etxekuak

Leire
Apirilaren 22an 2 
urtetxo! Zorionak! 
Asko maite zaitugu 
neska handi!!!

Ander Gomez
Apirilaren 24an, 26 
urte. Zorionak!!! Ez 
galdu irribarre hori. 
Etxekoen partez. 

Oier Vaquero 
Aguirre
Apirilaren 15ean 9 
urte. Zorionak 
txapeldun!!!! 9 urte 
daramazu gure 
bizitza alaitzen. Segi 
horrela!!!! Etxekuen 
partez.

Aitxitxa, Irati eta 
Iosune
Zorionak!! Apirilan 
1, 7 eta 18xan, 65, 
6 eta 39 urte!!! 
Etxeko guztion 
partez!!

Nahia Larreategi 
Sanchez
Apirilaren 11an 7 
urte. Zorionak 
printzesa!! Patxo 
haundi haundi bat 
etxeko guztion 
partez !

HILDAKOAK ETA JAIOTAKOAK

Hildakoak
Valeria Gato Gallego
Juan Alonso Fernandez
Edurne Garaizabal Elkoro
Juan Luis Ibarzabal Arrieta

Jaiotakoak
Joannes Borinaga.

Irukurutzeta Eguna 
bertan behera
Osintxuko eta Atseden 
Txaboletako antolatzaileek 
erabaki dute Irukurutzeta 
Eguneko ospakizuna bertan 
behera lagatzea.  

OHARRAKJAIOBERRIAK

Joannes Borinaga
Apirilaren 12an jaio zen. 

ZERBITZUAK
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Maiatzaren 20an
Bisita orduak:

Izena eman:
www.maltuna.eus

Ateak zabalik
jardunaldia

Aukera bat baino gehiago!

Miguel Altuna Lanbide Heziketa
Agirrebidea 2,  20570 Bergara·

TEL.: 943 89 92 70 | 943 89 92 71 | info@maltuna.eus

Goi-Mailako Heziketa zikloak

Espezializazioak

Erdi-Mailako Heziketa zikloak

Automatizazioa eta Robotika Industriala

Administrazioa eta Finantzak

Zuzendaritzari laguntzea

Mekatronika Industriala

Fabrikazio Mekanikoko Diseinua

Forjaketa Prozesuen Diseinua eta Ekoizpena
lanbide-espezializazio programa

Fabrikazio adimenduna espezializazio 
kurtsoa

Fabrikazio Mekanikoko Produkzioaren Programazioa  
(Bi Ziklo hauek Eskaintza Partzialean egiteko aukera:Zure kuali�kazio 
maila hobetu nahi baduzu eta ohiko ordutegia bete ezin baduzu, heziketa 
ziklo hauek moduluka egiteko aukera duzu).

Mekanizazioa
Administraritza Kudeaketa
Instalazio Elektriko eta Automatikoak

10:30 eta 12:30 h
16:00 eta 18:00 h

BERRIA

BERRIA

www.maltuna.eus

·Lanbide Heziketa DUALa
·ETHAZI Metodologia
·Arratsaldez Ingeleseko errefortzu klaseak doan.
·Langile eta langabetuentzat ikastaroak.

·Eskaeren araberako formazioa neurrira.
·Erasmus+.
·Ikasle eta ikasle-ohientzat lan-poltsa zerbitzua.
·Orientazio zerbitzua.

Goi-Mailako Heziketa zikloak

Espezializazioak

Erdi-Mailako Heziketa zikloak
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