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Ia urtebete gabiltza pandemia murrizteko neurriekin. 
Beharrezkoa izango da neurriak hartzea birusaren ugalketa 
gutxitzeko, hori ez dut eztabaidatuko. 

Lehenengo hilabetetan, zera pentsatzen nuen, Ipar Europako 
gazteriaren (Fridays for Future) deiari jarraituz: Koronabirusaren 
gaiak elkarrekin haserretzeko baino ez duela balio, eta, beraz, ez 
gaitezen tranpa horretan erori, gaian adituak izan gabe, gainera. 
Begira diezaiogun benetan garrantzitsua denari. Eta honako hau da: 
batez ere gazteak afektatzen dituen klima-aldaketa maila jasankor 
batean mantendu beharra. Jasaten ari garenak baino neurri 
leunagoak beharko liratekeela horretarako. Orain ez dagoela 
aitzakiarik, hazkuntza ekonomikoaren inperatiboarekin talka 
eraginda ere. Horraino gazte askoren eskaera.

Badago, baina, gauzatxo bat zehazteko: Atzeraldia ez da orokorra 
izan. Pandemiak eta kontrako neurriek aberatsak aberastu dituzte 
gehiago, prekarioak gehiago prekarizatu bitartean. OXFAM-ek 
dioenez, munduko 10 gizon aberatsenek orain dute bilioi erdi dolar 
gehiago pandemiaren aurretik baino, hori da, mundu guztiarentzat 
txerto famatu hori ordaintzeko lain. Eta aberats horiez gain, enpresa 
handietan dirua duen edonor aberastu da, burtsak ondo joan baitira 
aurten. Gure hemengo industriak ere ez du geldialdi handirik jasan 
behar izan, haren beso politikoaren eraginari esker. Pertsona 
helburu?

Zergatik ez dago lanera bidean eta lantokian zenbat kutsatu diren 
argitzen duen estatistikarik? Laneko kutsatzeei zergatik ez zaizkie 
ganorazko jarraipenik egiten? Beste herrialde batzuetan, badituzte 
horren inguruko zenbakiak, eta haiek ez dute inongo ebidentzia 
ematen umeen kirola edo plazako kafesnea kutsakorragoak direla 
lantegian aritzea baino. Alderantziz da. Eta etxe barrutik lanera eta 
buelta, nora goaz, Txinakoa bezalako kapitalismo autoritariorantz?

Agintariak ez badira gauza industriari ezer esateko, umeekin, 
ostalaritzarekin eta itxialdia pairatzen duen beste edonorekin 
elkartasunean, aitorpen sinbolikoak egin beharrean, greba orokorra 
deitu beharko genuke. Benetako itxialdia, baina guk erabakita. 
Zerbaiten abiapuntua izan liteke.

AITORPEN 
SINBOLIKOAK EGIN 
BEHARREAN, GREBA 
OROKORRA DEITU 
BEHARKO GENUKE

Pertsona helburu
DAVID LINDEMANN
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“Gure lana naturari basoa 
eratzen laguntzea da”
SERGIO GALLEGO LURGAIA FUNDAZIOKO TEKNIKARIA

TESTUA ETA ARGAZKIAK: EGOITZ UNAMUNO 

Datozen hilabeteetan, Soraluzeko Baso Biziak 
elkarteak bertako zuhaitzen aldeko jarduna 
abiatuko du herrian eta zeregin horretan Lurgaia 
Fundazioa izango du bidelagun. Bertako langilea 
da Sergio Gallego ingurumen teknikaria.
Zer da Lurgaia? Lurgaia 2002an jaio zen, mundu 
kontserbazionistatik zetozen pertsona batzuen 
eskutik. Ingurumenarengatik kezkatuta, zeozer 
eraikitzailea egitera pasatzeko ordua zela erabaki 
zuten eta fundazioa jarri zuten martxan, hiru 
programa edo lan ildo nagusirekin: basoen 
kontserbazioa Quercus, uren kalitatea Aqua eta 
Biodibertsitatearen zainketa. Basoei dagokienez, 
Lurgaiak, gaur egun, 500 bat hektarea kudeatzen 
ditu, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Nafarroan, 
Burgosen eta Asturiasen. Basoen 
kontserbazioaren atalean, gure lana zuhaitzak 
landatzea eta naturari basoa eratzen laguntzea 
izaten da. Lursail batzuk fundazioarenak dira eta 
beste batzuk fundazioak zaintzen ditu, baina jabe 
izan gabe.
Zer hobesten duzue lursailak erostea ala 
hitzarmenak sinatzea?  Batzuetan hobe da lurrak 
erostea, horrela lur horiek beti kontserbaziora 
bideratuko direla ziurtatzen delako. Lurgaiaren 
kasuan, noizbait fundazioa desegingo balitz ere, 
legez ziurtatuta dago ondare hori kontserbazioa 
lantzen duen antzeko beste erakunde batera 
pasatuko dela. Lurjabeekin hitzartzea ere egokia 
da, baina nork daki hemendik berrogei urtera 
lurren jabe denak zer jarrera izango duen. 
Pinuaren gaixotasunak eragin handia izan du 
basogintzan. Zuen ustez zer ari da gertatzen? 
Alde batetik, urteotan asko exijitu diogu naturari, 
batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan. Azken lauroegi 
urteotan, behin eta berriz pinuak ipini eta kendu 
dira, eta lurra mugitu. Gainera, orain dela 
berrogei bat urtetik hona sartu den makinaria 
izugarria da. Horrek lurzorua higatzea ekarri du 
eta momentu honetan lurrak makal eta gaixorik 
daude. Bestalde, monolaborantza itzela da eta 
gaixotasun bat datorrenean, denak kutsatzen dira. 

Eukaliptoak areagotu egin du alarma. Ikusi 
besterik ez dago zer gertatu den Portugalen eta 
Galizian suteekin, eta dagoeneko Bizkaia 
eukaliptoz beteta dago. Lurgaian ez gaude 
ustiapenera bideratutako landaketen kontra; 
egurra eta papera behar ditugu eta argi dago 
ustiapena beharrezkoa dela, baina, ezin da 
lurralde osoa horretara bideratu. Oreka behar da. 
Deba bailara da 2020an zuhaitzik gehien bota 
duen bailaretako bat.  Bai, ikusi besterik ez dago 
Elgoibar aldeko mendiak zelan dauden, guztiz 
soilduta. Orain prozesadoreekin mendia guztiz 
soiltzen dute. Dinamika orokorra izan da azkar 
kendu, eukaliptoa edo criptomedia japonica 
sartzeko. Zorionez, azkenaldian indartu den 
joeretako bat egur nobleak jartzekoa da, 
gereziondoak eta abar. Aldi berean, Elgoibarren, 
Eibarren eta Soraluzen herritarrak elkartu egin 
dira eta talde indartsuak sortu dituzte. Urtarrilean 
deialdi bat egin dugu Elgoibarren eta boluntario 
pila etorri dira. 
Igoera handia somatu duzue boluntarioen 
aldetik? Bai. Boluntario mugimendu itzela dago. 
Orain dela bost urtera arte boluntarioak gutxi 
gorabehera  beti berdinak izaten ziren, baina 
azken bost urteetan boluntario kopurua izugarri 
hazi da. Momentu honetan, bi mila boluntario 
izatera heldu gara.
Soraluzeko Baso Biziak elkarteak Lurgaiarekin  
elkarlanean jardungo du. Bai. Guk azalduko 
diegu zelan bihurtu daitekeen lursail bat baso eta 
landaketak prestatzen lagunduko diegu: 
landareak, erremintak, deialdiak, aseguruak 
egiteko dokumentuak… Logistika guztia. Dena 
ondo badoa, bi urte barru taldeak bere kabuz 
funtzionatuko du. 
Oker ez banago, Soraluzen sortu berri den taldean 
dagoeneko laurogeita bat bazkide dira. Hori 
arrakasta handia da eta mantentzen bada, 
Soraluze moduko herri txiki batean sekulakoa da. 
Zehaztu duzue landaketaren bat?  Badakigu 
otsailean edo martxoan egingo dela landaketaren 
bat, baina oraindik ez dugu data zehatzik. 
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Gaztelekua 
kolorez bete 
dute
ARGAZKIA: FERNAN OREGI
TESTUA: MIREN GALLASTEGI

Gabonetan urtero egin ohi 
diren irteerak ezin izan 
dituztenez egin, Lehen 
Hezkuntzako 5. eta 6. mailako 
eta DBHko 1 eta 2. mailako 
gazteak margolari lanetan aritu 
dira gaztelekuan. Guztira 54 
gaztek parte hartu dute 
muralaren margoketan. 
Diseinua Ainhoa Arruabarrenak 
egin du, gazteek muralean zer 
agertzea nahi zuten kontuan 
hartuta. 
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Kulturartekotasuna eta 
elkarbizitza dira Hurbiltzen 
familia-programak lantzen 
dituen balio nagusiak, 
euskararekin batera. "Dinamika 
oso sinplea da: astean 
ordubetez, familia euskaldunak 
eta ez-euskaldunak leku eder 
batean elkartu eta elkarrekin 
jolastu eta solastu". Hain zuzen, 
horixe da urritik abendura 
bitarteko eguen arratsaldetan 
herriko lau familiak egin 
dutena: Tolarekua aretoan 
elkartu eta jolastu, Arrate 
Espilla Pil-pileaneko aniztasun 
teknikariaren gidaritzapean. 
Soraluzekoa proba pilotua izan 
da eta antolatzaile nahiz parte 
hartzaileen esanetan, emaitza 
"oso positiboa" izan da. 

Horregatik, Euskal Herriko 
Euskaltzaleen Topaguneak 
(proiektuaren bultzatzaileak), 
Pil-pileanek eta Udalak herrian 
familia-programari jarraipena 
ematea erabaki dute, "Soraluzen 
behar handia dagoelako eta 
programak funtzionatzen duela 
ikusi dugulako". 

Izen-ematea zabalik
Egitasmoan parte hartu nahi 
duten familiek otsailaren 15era 
bitartean eman dezakete izena, 
arrate@pilpilean.eus helbidera 
idatzita edo 609287739 (Arrate) 
telefonora deituta. Saioetan, 
aforoa zainduko da eta parte-
hartzaileek maskara jantzita 
eroan eta distantzia-arauak 
errespetatu beharko dituzte. 

Hurbiltzen programaren saioa, Tolarekua aretoan. EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA

Proba pilotu 
arrakastatsua  
Urritik abendura bitartean, Hurbiltzen familia-programa pilotuan parte 
hartu dute herriko lau familiak. Astean behin, jolas eta solas saioetan 
elkar ezagutu dute, euskara oinarri hartuta. 

HIART ARLUZIAGA 
PARTEHARTZAILEA

"Azken urteotan 
Soraluzera kanpotik jende 
asko etorri da eta nik 
aberastasun horretatik 
edatea eta nire alabari 
elkarbitzitzaren eta 
aniztasunaren baloreak 
erakustea nahi dut". 

IHAM CHIGUER 
PARTEHARTZAILEA

"Euskarara gerturatzeko 
eta elkarrengandik 
ikasteko aukera ematen 
dit. Gainera, semeak 
aukera du herriko beste 
ume batzuekin euskaraz 
jolasteko, oso polita den 
leku batean".

ARRATE ESPILLA 
DINAMIZATZAILEA

"Oso esperientzia polita 
da familien artean zubiak 
sortzen laguntzea. 
Aberatsa. Beste pertsona 
batzuk, euren kultura eta 
bizi-ohiturak, jolastuz eta 
berba eginez, ezagutzeko 
aukera ematen digu".
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Etengabeko hazkundea izaten 
segitzen du Plaentxia.eus 
atariak. Azken datuen arabera, 
2020an %38,4 hazi da 
webgunearen audientzia 
2019arekin alderatuta. Guztira, 
423.081 bisita jaso ditu-2019an, 
305.675 bisita-. Bestela esanda, 
batez beste, egunean, 1.155 
bisita ditu, 2019an baino 200 
gehiago egunero.

Lehiaketak, inkestak... ikusienak  
Iazko edukien artean, 
koronabirusarekin lotutako 
albisteak eta edukiak izan dira 
ikusienak. Adibidez, 
koronabirusaren gaineko 
datuen orriak 5.164 bisita jaso 
ditu.  

Edozelan ere, urtero 
errepikatzen diren audientzia 
datuek diote irakurleek bereziki 
gustuko dituztela norbere 

iritzia emateko aukera 
eskaintzen duten edukiak. 
Adibidez, Aratusteetako 
mozorro lehiaketak urtero 
eskuratzen du webguneko 
bisita kopuru altuenetarikoa 
-iaz, 6.194 bisita-. Gauza bera 
gertatu zen udaberrian Zubi 
Nagusian ipinitako badenen 
gainean egindako inkestarekin 
-4.644 bisita- zein udako 
argazkien lehiaketarekin -2.006 
bisita-. 

Erredakzio taldeak eskerrak 
eman nahi dizkie Plaentxia.eus 
eta Pil-pilean aldizkaria 
jarraitzen duten irakurleei, 
elkarteko bazkideei,  
erakundeei eta iragarkiak jarri 
dituzten komertzioei eta 
enpresei. "Zuen bultzadari 
esker, komunikabidea 
hobetzeko ahaleginean 
jarraituko dugu".

Bertsovid katea izan zen ikusiena iaz.

Gora egin du 
audientziak
2020an, Plaentxia.eus atariaren audientziak %38,4 egin du gora 
2019arekin alderatuta eta urtean 400.000 bisitaren langa gainditu 
du, egunean 1.000 bisita baino gehiagorekin.

Albiste 
ikusienak 
1. Bertsovid. 6.261 bisita.
2. Lehen positiboa 

herrian. 4.744 bisita
3. Eukalipto-landaketak 

geldiarazteko sinadura 
bilketa abiatu dute. 
3.068 bisita. 

4. Mozorro gustukoena 
aukeratzeko bozketa. 
2.027 bisita.

5. Gazte bat atxilotuta 
desobedientzia larriaz 
akusatuta. 1.940 
bisita. 

6. Beste herritar bat 
ingresatuta. 1.841 bisita.

7. Marihuana bila. 1.542
8. Ia zulora joan da 

autoa. 1.537 bisita.
9. "Susmo txarrak 

hartuta geunden 
lehenagotik ere" 
(Zaldibar).1.522 bisita

10. Eskerrik beroenak 
anbulatorioko 
langileei. 1.502 bisita.

Irakurleei inkesta

Pil-pilean herri komunikabideko erredakzio batzordeak 
inkesta abiatu du irakurleek Pil-pilean hilabetekariaren, 
Plaentxia.eus webgunearen eta oro har komunikabidearen 
gainean duten iritzia jasotzeko. Inkesta anonimoa da eta 
dagoeneko Plaentxia.eus atarian bete daiteke. Inkestaren 
helburua da irakurleen interesak eta iritziak hobeto ezagutzea 
etorkizunean zerbitzu hobea eskaini ahal izateko. Aldez 
aurretik eskerrik asko! 

PIL-PILEAN 9

ZER BERRI



Aurten, egokitu egin dute odol 
ateratzeen funtzionamendua, 
SARS-CoV-2 pandemiarengatik. 
Bi aldaketa egin dituzte, biak 
ala biak jende pilatzeak 
saihestu eta emaileen 
segurtasuna bermatzeko 
helburuarekin. Batetik, odola 
ematera joateko, egunean 
bertan txanda hartu beharra 
finkatu dute. 08:30etik 13:30era 

bitartean egin behar da hori, 
telefonoz: 943 00 78 84. Bestetik, 
luzatu egin dute bi orduz odola 
ateratzeko ordutegia eta orain, 
osasun profesionalak 16:30-
20:30ak bitartean egoten dira 
Itxaropena Erretiratuen 
Elkartean.

Aurtengo lehen ateratzea joan 
den urtarrilaren 22an egin 
zuten. 

Odola emateko beste bost hitzordu egin 
dituzte 2021. urterako

Ingurua gorritzen doan arren, 
SARS-CoV-2 koronabirusaz 
kutsatutako soraluzetar 
kopurua baxua da une honetan. 
Osakidetzako azken datuen 
arabera (urtarrilak 28), azken 
astean kutsatu bakarra egon da 
eta herriko intzidentzia-tasa  
100,65ekoa da.  

Immunitatetik urruti 
Bestalde, pandemia hasieratik 
(martxotik) urtarrilaren 20ra 
arteko datu ofizialen arabera, 
248 soraluzetarrek pasatu dute 
COVID-19a eta bi hildako izan 
dira herrian. Bestela esanda, 
herritarren %6,24ak pasatu du. 
Zifra hori  urruti dago 
koronabirusarekin bukatzeko 
artaldearen immunitatea 
lortzeko adituek beharrezko 
ikusten duten %60-%70eko 
zifratik. 

Txertoari dagokionez, berriz, 
egoitzan bigarren dosia jaso 
dute. Horiez gain, anbulatorioko 
osasun profesionalei lehen dosia 
ipini diete eta bertako 
administraziokoei ere 
ipintzekotan ziren, baina  
hitzordua atzeratu diete. 

Egoitzako langile bat txertoa hartzen.

248 kutsatu eta bi 
hildako, Soraluzen
Osakidetzaren datuen arabera, urtarrilaren 20ra arte, soraluzetarren 
%6,24ak hartu du SARS-CoV-2 koronabirusa

Hurrengo 
hitzorduak

Martxoaren 26
Maiatzaren 21
Uztailaren 23
Irailaren 24an 
Azaroaren 26

Odol ateratzeak 
Itxaropena 
Erretiratuen Elkarteko 
areto nagusian dira.

Aratuste eta 
San Blas 
bedeinkazio 
barik

Herria gorri kolorean 
egon ez arren, pandemia 
sasoi honetan bestelako 
jaiekin izandako irizpide 
berari eutsiz, aurten, 
Udalak ez du 
Aratusteetarako jairik 
antolatuko, batik bat, 
jende pilatzeak 
saihesteko. 

Arrazoi 
berberarengatik, aurten 
ez dute sanblas opilik 
bedeinkatuko. Elizaren 
gehienezko edukiera-
muga %35ekoa da eta 
San Blas egunean bete 
egiten da parrokia.  

Iazko bedeinkazioa. 
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Loli Nievasek hogei urtetik gora 
eman ditu Soraluzeko MGS 
kudeatzaile lanetan eta 
erretiroa hartzeko erabakia 
hartu ondoren, urte berriarekin 
batera, Veronica Galarragak 
hartu du aseguru etxearen 
ardura. “Esku onetan lagako 
dut MGS. Veronica pertsona 
ezaguna da herrian eta uste dut 
ondo moldatuko dela” adierazi 
du Loli Nievasek eta, bide batez, 
eskerrak eman nahi izan dizkie 
urte guztiotan berarengan 
konfiantza ipini duten herritar 
guztiei, “bihotzez, eskerrik 
asko’. 

MGS aseguru etxe 
kataluniarra da eta aseguru 
zerbitzu integrala eskaintzen 
du: auto, etxe, bizi, istripu, 
PYME, komertzio txiki, baserri, 
zibersegurtasun eta osasun 
aseguruak, baita pentsio eta 
aurrezki-planak ere.

Erreleboa 
Soraluzeko MGSn

Loli Nievas eta Veronica Galarraga. 

Loli Nievasek Soraluzeko MGSren erreleboa eman dio Veronica 
Galarragari. 

Nolatan erabaki duzu 
MGSren ardura hartzea?
Ba, hogeita bederatzi urte 
eman ditut lanean lantoki 
berean, erabakita neukan 
aldatzea eta hemen nago. 
Dena den, erabakia hartu 
aurretik gauza asko aztertu 
ditut. Niretzat garrantzitsua zen 
kalitatezko zerbitzua ematen 
zuen enpresa izatea eta ikusi 
dudanez MGS enpresa serioa 
da. Esaterako, kontsultatu 
nuen kontsumitzaileen 
elkartearen webgunea (COU)
eta ikusi nuen MGS 
puntuaziorik altuenetakoa 
duen aseguru-etxea dela. 

Aseguruen munduan prezio 
borroka handia dago. 
Bai, hala da. Aseguru-etxe 
batzuek prezioak botatzen 
dituzte, baina gero benetako 
momentua heltzen denean ez 
dute behar bezala erantzuten. 

MGSren tarifak konpetitiboak 
dira eta ziurtatzen dugu 
bezeroak arazoren bat 
duenean, ganorazko 
konponbidea jasoko duela.    
Zein dira MGSk eskaintzen 
dituen zerbitzuaren 
ezaugarri nagusiak?  
Kalitatea eta hurbiltasuna. 
MGS 1907tik martxan dagoen 
enpresa solbente bat da, 
segurua, eta gainera, 
Soraluzeko bezeroak badaki 
arazoren bat duenean, 
berehala atendituko duen 
herriko pertsona ezagun bat 
izango duela hor laguntzeko 
prest. Ni izango naiz pertsona 
hori ahaleginak eta bi egingo 
ditut gure bezero diren 
soraluzetarrei ahalik eta 
zerbitzurik hurbilekoena eta 
onena eskaintzen. 

"Niretzat garrantzitsua da kalitatezko 
zerbitzua eskaintzea"
VERONICA GALARRAGA SORALUZEKO MGS 
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Gorabeherekin bada ere, hamar 
urteotako datuen arabera, 
herrian 89 bizilagun gutxiago 
bizi dira orain. Abenduaren 
31ko datuaren arabera, 3.906 
bizilagun ditu Soraluzek eta 
2010ean 3.995 bizilagun zituen,

2012an, 4.000 bizilaguneko 
langa gainditu eta 4.012 
soraluzetar kontabilizatu ziren.
Hortik aurrera, kopurua jaisten 
joan zen 2018ra arte. Ordukoa 
da daturik baxuena: 3.884. 
2019an, berriz, gorakada izan 
zuen eta iaz, beherakada. 

Iaz baino gutxiago
Heriotza-tasari begiratuta, 
2020koa herriko batezbestekoa 
baino baxuagoa izan zen. 

COVID urtea izanda, askok 
heriotza-tasa handiagoa espero 
bazuten ere, datuek erakutsi 
dute, Soraluzen, behintzat, ez 
dela horrela izan. 

Hori bai, aipatzekoa da ere 
osasun adituen arabera, aurten, 
bestelako gaixotasun batzuek 
eragin txikiagoa izan dutela, batik 
bat, gripeak. Litekeena da horrek 
ere heriotza-tasan eragitea. 

Bizilagun kopurua 
jaitsi egin da
Azken hamar urteotan, ia 100 herritar galdu ditu Soraluzek; 
heriotza-kopurua antzerakoa da, beraz, jaiotza-kopurua da jaitsi dena

Heriotza-tasaren bilakaera 

Urtea Biztanleak Hildakoak ‰ Heriotza tasa

2010 3995 46 ‰11,51

2011 3982 49 ‰12,31

2012 4018 44 ‰10,95

2013 3992 39 ‰9,77

2014 3948 49 ‰12,41

2015 3944 35 ‰8,87

2016 3902 40 ‰10,25

2017 3895 45 ‰11,55

2018 3884 41 ‰10,56

2019 3924 37 ‰9,43

2020 3906 41 ‰10,50

Batazbestekoa ‰10,74

OHARRA: HERIOTZA-TASA MILA PERTSONAKOA DA ITURRIA: SORALUZEKO UDALA

Debabarreneko 
Mankomunitatearen datuen 
arabera, 2020an, eskualdeko 
hondakinen %55,26 gaika batu 
zuten, 2019an baino %1,24 
gehiago. "Sortutako hondakin 
kopuruaren igoera txikia izan 
dela kontuan hartuta (32 tona), 
2020an, 2019an baino 403 tona 
gehiago bildu dira gaika", 
gaineratu zuten. Errefusaren 
zatikia ere nabarmendu zuten: 
"Mankomunitateak urrian 
aurkeztu zuen plan 
estrategikoan helburutzat ezarri 
zen urtero errefusa edo 
birziklagarria ez den zatikian 
522 tona murriztea. 2020an, 
urte erdian, errefusa 371 
tonatan murriztea lortu da". 

Iosu Arraiz Mankomunitateko 
presidenteak azpimarratu zuen 
aurtengo erronka "2020an 
lortutako dinamika onari 
jarraipena ematea"dela eta, 
besteak beste, "saltoki 
handietan, elkarte 
gastronomikoetan eta 
arrandegietan hondakinen 
sorrera murrizteko kanpainak" 
egin nahi dituztela. 

Gaikako bilketa 
%55a pasa

Iosu Arraiz prentsaurrean. MANIKOMUNITATEA
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Azken hilabetean, Itxaropena 
Erretiratuen Elkarteak bi leiho 
berri zabaldu ditu, sare 
sozialetan. Abendu amaieran, 
Facebooken profil propioa 
sortu zuen -Itxaropena 
elkartea- eta urtarrilaren 
erdialdean, berriz, bloga sortu 
zuen. Aurrerantzean, 
elkartearen kanpoko aldean 
dagoen iragarki-taularekin 
batera, sareetako bi bide horiek 
ere erabiliko dituzte elkarteko 
jardueren eta zerbitzuen berri 
emateko, albisteak partekatzeko 
eta erabiltzaileen iritziak 
jasotzeko. Adibidez, joan den 
irailaz geroztik, abian duten 
estetizista zerbitzuaren berri 
eman dute blog sortu berria 
baliatuta. 

Itxaropena elkartea 
sare sozialetan

13.707 euro ordaindu dizkio 
Erase una vez…Euskadi 
pelikulako ekoiztetxeak Udalari 
pelikula grabatzeko espazio 
publikoa erabiltzeagatik. Diru 
hori erabiliko dute COVID-19 
pandemiaren eraginez izan den 
diru-sarrera gutxitzeari aurre 
egiteko. Iker Aldazabal alkateak 
kontatu duenez, kanona 
kobratzeko La Canica Films 
ekoiztetxearekin negoziazioa 
“gogorra” izan zen, nahiz eta 
pelikula grabatzeko baimena 
eskatu zutenean jakinarazi 
zieten kanona ordaindu behar 
zutela. Produktoreak alkateari 
esandakoaren arabera, 
Arrasaten, adibidez, ez diete 
ezertxo ere kobratu. 

Filmarengatik  
ordainketa

Hasi berri den urtean, besteak 
beste, sare sozialak ditu ipar 
Bizikale Merkatari Elkarteak. 
Facebook eta Instagram landu 
nahi dituzte eta horrekin 
batera, Interneten atari bat 
sortzeko aukera aztertzen ari 
dira. "Bizikaleko komertzio 
guztiendako atari bat, jendeak 
bertatik erosketak egin ahal 
izateko. Komertzioa aktibatzeko 
zer egin daitekeen begiratzen 
gaude", esplikatu du Ainhoa 
Ibarzabalek, Bizikaleko 
kideetako batek. 

Bide horretan, finantzazio-
iturri bila dabilza.  

Salmentak baxu 
Bestalde, pasa berri diren 
Gabonei dagokienez, balorazio 
positiboa egin du Ibarzabalek 
"Argiak ipini genituen, saltokiak 
dekoratu, eta ahaleginak egin 
ditugu herrian giroa izan dadin. 

Bestela, ba salmentei buruz, 
orokorrean, jendea kexatu 
egiten da, egoera baxu 
dagoelako, bereziki COVID-a 
dela eta … Ile-apaindegiak, 
zerbitzuak… dira baxuen 
daudenak. Elikagaienak akaso 
hobeto".

Ia saltoki guztiak eta lau taberna 
Elkarteari dagokionez, berriz, 
hiru bazkide berri dituela hasi 
du urtea Bizikale Merkatarien 
Elkarteak: Vidal fruta-denda, 
Fruteria todo el día eta Bertako 
harategia. Bestalde, iaz izena 
eman zuen Orratz bazkidea 
joan egin da. Baita Arranoa ere, 
behin-behinerako.

Gaur egun, herriko merkatari 
elkarteak 37 bazkide ditu. 
Herriko saltoki ia guztiak eta lau 
taberna dira elkarteko bazkide 
-Bolia, Batzokia, Txoko eta 
Gaztelupe-.  

Gabonetako argiak kentzen, eguaztenean. 

Bizikale sare 
sozialei begira 
Gaur egungo egoera dela eta, herriko merkatari elkarteak oraingoz 
ekitaldirik ez antolatzea erabaki du; sare sozialak landuko ditu
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ARGAZKIAK: GOIKO HIRURAK:LOREA DE CASTRO, MIKEL GALLASTEGI ETA ANGEL GARCIA. BEHEKO 
HIRURAK: IAGOBA ZUBIAURRE, MIKEL VALERO ETA JULIAN EZENARRO; LOREDUNA: DAVID 
LINDEMANN. TESTUA: UBANE MADERA. 

Ez du sarri egiten, egiten duenean ere gutxitan egiten du oparo eta 
ondorioz, botatzen duenean, elurrak protagonismo handia hartzen du 
gurean. 

Oraingoan, aspaldiko partez, Gabonetan hasi zuen zuritzen. 
Kaleraino zuritzeaz gain, mendian eskuzabal bota zuen -mendigaineko 
puntu batzuetan, gerrirano- eta, jakina, herritar ugarik hartu zuen 
harako bidea. Kotxez  hasieran, errepidea itxi zutenean, berriz, oinez. 
Lerarekin ibili, mendi-bueltak egin, elurrarekin jolastu… Zati baterako, 
behintzat, gozatua hartu zuten askok dama zuriaren bisitarekin. Ea 
negua bukatu aurretik berriro datorren. 

Negu hasiera zuri-zuria
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Espaloia kotxez beteta

ROSA URIBELARREA

Urtarrilaren 14an, Rosario 
Basaguchibeascoa gure ama hil 
zan Baltegieta 8ko bere etxian, 
Otola panaderixa ondoan.

Etxaurrea karga-deskarga tokia 
da, eta debekatuta dago 
aparkatzea. Baina kotxez beteta 
zegoenez, 15:08tan udaltzainei 
diar egin genien, esanaz 
funeraria kotxea etorri behar 
zala eta aman gorpua ataratzeko 
lekua behar genduala.

Ordubete geroago kotxe 
berberak bertan zerenez, 
funerariakoak ama halan hola 
eruan zeben. Oso oso mingarria 
egin jatan ikustea amak bere 
etxetik azkenengoz nola urten 
eban.

Espaloia goizetik gabera 
kotxez beteta egotea eguneroko 
leloa da. Etxetik urtetzeko gure 
amak errepidera atera behar 

izaten eban, bere makulu eta 
guzti. Eta ospitalera joaterakoan 
arazo berbera, ataurria kotxez 
beteta eta anbulantzia bide 
erdian geratu behar.

Aurretik ere Udalari parte 
emonda gare, eta piboteak jarri 
zituzten. Baina aspaldi piboteak 
lekutik atarata dare eta espaloian 
berriro kotxe ilara ederra.

Egun hauetan, Plaentxia.eus 
webgunean zubi nagusiko 
isunena irakurri neban. 
Amarena pasa berria, saminaz 
gain amorruak jota nago. 
Zeintzuk irizpide erabiltzen ditu 
Udalak arauak betearazteko eta 
isunak jartzerakoan?

Eskerrik beroena 
Olentzero, Mari Domingi 
eta Galtzagorriei

ATXOLIN GURASO ELKARTEA

Atxolin Guraso Elkarteko kideok 
hitz hauen bidez abenduaren 

24an gutun bilketaren 
antolaketan parte hartu zuten 
guztiei eskerrak eman nahi 
dizkiegu.

Esker mila pairatzen ari garen 
egoerara moldatzeko Olentzero, 
Mari Domingi eta Galtzagorriek 
egindako esfortzuagatik eta 
jarritako ilusioagatik. Zuei esker 
herriko txikiek Gabonetako 
ohitura den gutun bilketa era 
seguruan eta magiaz ospatzeko 
aukera izan zuten eta halaxe 
gauzatu zen. 

Eskerrik asko baita ere 
Soraluzeko Udalari, Kukumixo 
Aisialdi Taldeari eta Pil-pilean 
Euskara Elkarteari egindako 
lanagatik eta agerian uzteagatik 
elkarlanak fruitu onak ematen 
dituela. Eta azkenik, esker 
beroenak baita ere gure etxeko 
txikiei urduritasunak alde 
batera utzita agertu zuten 
prestutasunagatik.

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

GUTUNAK

BINETA
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BINETA

Aisialdia pandemia garaian
Osasun-neurriak direla eta, eguneroko bizimodua eta aisialdi-ohiturak 
aldatu ditugu. Zertan pasatzen dugu denbora librea orain?

"Azken hilebeteotan jende 
gehiago etorri da kultura 
emanaldietara, dela musika, 
antzerkia edo bertso saioetara. 
Zalantza da, orain, egoera 
gogortzen ari denean, jendeak  
antzokira joaten jarraituko 
duen edo beldurragatik lagako 
dion. Espero dugu jarraitzea." 

MIKEL LEUNDA
KULTUR TEKNIKARIA

"Orain denbora gehiago 
pasatzen dut etxean eta lehen 
asko irakurtzen banuen, orain 
are gehiago. Lasaitu egiten nau.  
Tartak egiten ere hasi naiz eta 
mendira gehiago joaten naiz. 
Lasaiago bizi naiz eta denbora 
gehiago hartzen dut kalean 
lagunekin elkartzeko."  

ARANTZA UNAMUNO
HERRITARRA

"Irakurri, musika entzun eta 
sukaldean jarduten dut gehiago. 
Paseora ez naiz asko ateratzen. 
Etxean bizikleta estatikoa 
daukat eta han ibiltzen naiz 
egunean ordu erdiz. Musika 
emanaldi batera joan nintzen, 
baina antzokia bete egin zen eta 
ez naiz berriz joan."

ANGEL LUIS EZENARRO
HERRITARRA

"Ni amorratu nau eskiatzera 
ezin joan ahal izateak. Asteburu 
askotan joaten nintzen 
Frantziara edo Jacara eta orain 
ezin dut. Orain, Sagar Errekara 
eta San Andresera gehiago 
joaten gara alabari asko 
gustatzen zaiolako mendira 
joatea."

MONTI CARRETERO
HERRITARRA

HAUSNARKETA

Eskuminak

Gaurkoan, ikus- 
entzunezkoetan, ikusi 
ezin diren kontuetako 

bat azaltzera natorkizue. Orain 
dela ia urtebete, 
unibertsitateak erronka bat 
jarri zigun; gure lehen film 
laburra ekoiztea. 

Horrela sortu zen Eskuminak 
film laburra. Nerea Fajarnes 
IKO-ko (IKus-Entzunezko 
Komunikazioko) ikaslearen, 
aitona Agustinen egunetako 
bat nolakoa zen kontatzen 
digun proiektua. Bere azken 
urteak Alzheimerraren menpe 
egoteak zituen eraginak 
plasmatu ditugu. Fajarnes 
bera da proiektu honen 
gidoilari eta zuzendaria. Jose 
Ramon Soroiz eta Loli 
Astoreka aktoreekin lan 
egiteko aukera izan dugu, eta 
haien jakituriaz baliatuz, 
proiektua erraztu digute. 

Film laburra Alzheimerra 
pairatzen duten pertsonei eta 
honako hau bizitzen duten 
pertsonei zuzenduta dago. 

Horrelako proiektu baten 
atzekaldean dagoen lan guztia 
ez da inoiz miresten. Gidoia 
idatzi, lokalizazioak bilatu, 
aktoreekin kontaktuan jarri, 
finantzaketa plan bat sortu, 
postprodukzioa...etab. Urte 
oso bateko lana 10 minutuko 
emaitza lortzeko. 

Oso erraz epaitzen dugu 
besteek eginiko lana, baina, ba 
al dakigu atzean dagoen dena?

MAITE GARMENDIA

PUNTUA

PIL-PILEAN 17

IRITZIA



M
unduan aurkitu den tatuaje baten aztarnarik 
zaharrenak 5.300 urte inguru ditu. 2019an, Austriaren 
eta Italiaren arteko mugako glaziar batean, neolito 
garaiko ehiztari bat aurkitu zuten, izoztuta. Ötzi izena 
ipini zioten eta ia 80 tatuaje  zituen gorputzeko 
hainbat ataletan. 

Tatuajeak, Historiaurretik hasita, munduko 
kontinente guztietan erabili izan dira. Batzuetan erritoengatik, 
bestetan  erlijio-sinismenengatik, arrazoi estetikoengatik ere bai, 
baita gaizkileak markatu eta seinalatzeko ere. 

Tatuajeak erabiltzeko ohiturak gorabehera handiak izan ditu. 
Baina gaur egun, moda-modan daude. Orain, batik bat arrazoi 
estetikoengatik egiten dira. Gazteek zein helduek, emakumeek zein 
gizonek. 

Famosoek bistaratuta, gizartean normalduta 
Ainhoa Arruabarrena Gil (Soraluze, 1986) Nibiru Tattoo Estudio 
Artistikoko tatuatzailea eta ugazaba da. 

Orain dela bost urte zabaldu zuen Baltegieta kaleko estudioa eta 
zazpi urte daramatza tatuajeak egiten: "Lehen (60-70eko 
hamarkadetan), tatuajeak egitea mugimendu undergroundarekin 
lotutako kontua zen; lehenagotik, kartzelekin lotutakoa ere bai. 
Hemendik kanpo, berriz, bandek ugari erabiltzen dituzten markak 
edo ikurrak dira eta tribuendako esanahi berezia dute. Gaur egun, 
ordea, kontu estetikoagoa da tatuajeak egitea. Jende asko tatuajez 

Gorputzean 
marraztearen 
artea
Tatuajeak modan daude. Sasoi batean tribuen, kartzelen, erritoen, banden edo mugimendu 
undergroundaren ikurrak zirenak gero eta hedatuago daude gaur egun, batik bat, pertsona ezagunek 
tatuaje ugari dituztelako bistan; Soraluzen ere bada tatuaje estudio bat: Nibiru

Testua: Ubane Madera 
Zangitu. Argazkiak: Jefry Cid. 
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beteta ikusten dugu eta horren ondorioz, gainerako guztiek errazago 
onartzen ditugu, normal ikusten ditugu. Hori bai, mota eta esanahi 
askotarikoak izaten dira. Tatuaje bat egiteko arrazoiak ere ugariak 
dira. Batzuk dekoratiboak dira, polit geratzen direlako egiten dira. 
Beste batzuk sentimentalak dira, norberarentzat sinbologia handia 
dutelako egiten dira. Beste kasu batzuetan, berriz, gustuko ez diren 
tatuaje zaharrak tapatzeko egiten dira berriak, adibidez, lehenagoko 
bikotekideen izenak tapatzeko edo ezabatzeko… Denetik dago." 

Finak, zuri-beltzekoak… 
Soraluzeko tatuatzaileak berak ere denetariko tatuajeak egiten ditu: 
"Emakumeek, adibidez, tatuaje finak nahiago dituzte, diskretuak. 
Asko izaten dira detille txikitxoak. Mota horretako tatuajeak egitea 
oso zaila da, pultsua sendo izan behar da eta. Bestalde, hemen, 
gehienbat zuri-beltzekoak egiten dira, koloreekin oso diskretuak 
baikara euskaldunak. Gainera, eguzkiaren erradiazioarekin gehiago 
sufritzen dute koloreek eta lehenago ajatzen dira. Hainbat bezero, 
berriz, etortzen dira ideia jakin batekin, baina marrazki barik. 
Niretzat horiek dira lanik politenak, izan ere, neuk sortu behar dut 
zerbait bezeroak esandakoarekin, marrazkia egitetik hasita, eta, egia 
esan, ez da beti erraza izaten lehenengoan asmatzea. Gainera, 
batzuetan badakizu pertsona horren ideia ez dela polita geratuko 
azalean eta ideia horretatik abiatuta aholkuak ematen saiatzen zara. 
Bezero batzuk oso burugogorrak dira, baina normalean laguntza eta 
aholkuak onartu egiten dituzte". 

Ainhoa Arruabarrena Gil tatuaje bat 
egiten.

 

ZURI-BELTZEKOAK 
EGITEN DIRA BATIK 
BAT, "EUSKALDUNAK 
KOLOREEKIN 
DISKRETUAK GARA" 
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 Arruabarrenak zerbitzu 
integrala eskaintzen du Nibiru 
estudio artistikoan, tatuajearen 
diseinutik hasi eta tatuajea bera 
egiteraino. Izan ere, tatuatzaile 
izan aurretik, Arruabarrena 
marrazkilaria da zaletasunez 
zein ikasketez. Arte Ederretan 
lizentziaduna, "marrazkilaritzan 
eta pinturan zentratu" zituen 
ikasketak, nahiz eta "teknika 
mordoa probatu  zituen: 
zeramika, eskulanak… denetik". 

Horrez gain, unibertsitatean 
Anatomia Artistikoaren 
espezialitatea ere egin zuen, 
beraz, "gorputzaren formak eta 
bolumenak ondo ikasita" ditu 
Soraluzeko tatuatzaileak eta 
horrek oraingo lanbidean 
"asko" laguntzen dio tatuajeen 
diseinuak "atal bakoitzean 
egokien geratzen den modua 
ikusten". 

Azalpeko artea 
Ikasketak bukatuta, soldata 
irabazi beharrak bultzatu zuen 
tatuajegintzan jardutera: 
"Bizitzeko zerbait praktikoa 
behar da eta tatuatzaile modura 
badago irteera. Gustuko dut 
hori ere, tatuajeak egitea beste 
arte mota bat baita, beste 
euskarri batean egiten den 
artea; papera, mihisea edo 

koadernoa hartu beharrean, tatuaje bat egiteko azalpean marrazten 
da. Edozelan ere, tatuajeen prozesuan, tatuajeak diseinatzeko 
marrazteko materiala erabili beharra dago, beraz ez dago 
marrazkigintzatik horren urruti ere… Horrela hasi nintzen 
tatuatzaile. Dena den, horrez gain, marrazkiak egiten jarraitzen dut. 
Zentzu horretan, enkarguak onartzen ditut, edozein estilotan: 
arkatzez, pinturaz… Diseinuak ere egiten ditut enkarguz, 
kamisetetarako, logoak, muralak… edozein diseinu mota".

Bertako zein kanpoko bezeroak 
Arruabarrenak bere kabuz ikasi zuen tatuatzen, horretarako ez 
baitago ikasketa ofizialik: "Ez dago non ikasi. Tatuatzaile askok 
euren jakintza partekatzen dute Internet bitartez. Nik horrela ikasi 
dut. Bestalde, tatuajeak egiteari buruzko ikastaroak egon egoten 
dira, baina sarri marrazten eta diseinatzen erakusten dute batik bat, 
eta hori nik banekien egiten. Nik tatuajeak egiteko teknika, 

"GAZTEAK ETORTZEN 
DIRA, BAINA 40TIK 
GORAKOAK ERE BAI, 
INOIZ EZ DA BERANDU 
TATUAJE BAT EGITEKO"

Bost urte daramatza Ainhoa 
Arruabarrena Gilek Nibiru 
Tattoo Estudio Artistikoarekin, 
Baltegieta kalean. 
Zer da Nibiru? 
Babiloniako planeta 
mitologikoa da. Espazioko 
kontuak eta halakoak 
gustatzen zaizkit.
Egindako lehen tatuajea? 
Nire buruari egin nion, jakiteko 
zer den tatuaje bat egitea. 
Ondo irten zitzaidan.
Tatuajerik kuttunena? 
Nire ahizpari egin nion gure aitaren akordeoia berezia da. Nire 
ama tatuatzea ere berezia izan zen. Estudioa ipini nuenean ez 
nuke imajinatuko halakorik. Oso pozik nago horrekin. Bestalde, 
asko gustatzen zaizkit estilo errealistako tatuajeak, baina 
bezeroak eskatzen didanaren menpe nago ni.
Zer ez zenuke tatuatuko? 
Bikotekideen izenak. Uste dut hobe dela ez egitea. Ni saiatzen 
naiz halako ideiak burutik kentzen, baina bezero batzuek oso 
argi dute hori nahi dutela. Gero halako tatuaje batzuk tapatzea 
tokatzen da.
Non ezin da tatuatu? 
Genitaletan nik ez dut egiten. Bestela, gorputz guztian egin 
daiteke. Osasunarentzat tatuajeak ez dira txarrak, tinta onak 
erabilita, ur destilatua erabilita… ez dago arazorik. Azalaren 
kanpoko aldean gelditzen dira. 

"Ama tatuatzea berezia izan zen"
AINHOA ARRUABARRENA GIL TATUATZAILEA
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makinaren funtzionamendua... 
ikasteko beharra nuen; hori da 
ikasten joan naizena. Hori bai, 
estudioa zabaltzea erabaki 
nuenean, Higieniko-sanitario 
izeneko ikastaroa egin nuen 
Gipuzkoako Erizaintzako 
Elkargo Ofizialean, hori 
beharrezkoa baita tatuaje, 
mikropigmentazio eta piercing 
estudio bat zabaltzeko baimena 
lortzeko. Ondoren, eta 
askorendako herri txiki batean 
tatuaje estudio bat zabaltzea oso 
arriskatua izan arren, hala egin 
nuen. Egia esan, apur bat 
ausartu egin behar zara, saiatu 
ezean ez dago ezer eta begira, 
bost urte pasatu dira jada". 

Bost urte horietan, ahoz 
ahokoari eta ,batez ere, Interneti 
esker, bertako zein kanpoko 
bezeroak erakarri ditu Soraluzeko tatuatzaileak Baltegietako 
estudiora: "Soraluze ingurutik bezero asko dator, nahiz eta tatuaje 
estudio gehiago ere badagoen. Urrutiagotik ere etorri izan zaizkit 
bezeroak, Logroñotik, Donostia ingurutik ere bai… Interneti esker 
izaten dute nire berri. Bitxikeria moduan, gainera, urrutitik etorri 
izan diren batek baino gehiagok esan dit Soraluze polita dela. Ez, 
akaso, etxeak-eta, baina bai bertako parajeak. Bestalde, Soraluzen 
gero eta jende gehiagok egiten du tatuajea. Oso jende mota 
desberdinak, gainera. Askotan inork uste ez duen pertsona horrek 
ere tatuajea dauka, sarri tatuaje bat baino gehiago, emakume eta 
gizon nagusiek…" 

Gero eta errazagoa 
Soraluzeko estudioan tatuatu den pertsonarik nagusienak, adibidez, 
62 urte zituen: "Hona gazteak etortzen dira, baina 40tik gorakoak 
ere bai. Niregana etorri den pertsona nagusienak 62 urte zituen. Nik 
edozein adinetako pertsonak animatzen ditut tatuajea egitera. 
Sekula ez da berandu. Askok zalantza dute, ez direlako inoiz ausartu, 
baina detailetxo bat edukitzeko, zergatik ez? Egia da ez dela gauza 
bera 20 urterekin duzun azala edo 60 urterekin duzuna. Kasu 
horretan, tatuajearendako kokapena adinaren arabera aukeratzea 
da onena. Hala ere, nik beti animatzen dut edozein". 

Arruabarrenak azpimarratu du tatuajeak izatea gero eta 
"normalagoa" izateaz gain, tatuajeak egitea geroz eta errazagoa ere 
badela eta antzina baino dezente min txikiagoa ematen duela: 
"Batez ere teknikak aldatu egin direlako. Lehen tatuatzaileek eurek 
sortu behar izaten zituzten tatuatzeko makinak, orratzak soldatzen-
eta. Gaur, makinak askoz samurragoak dira tatuajea egiterako 
orduan, bizkorragoak ere badira eta ez dute horrenbeste zarata 
ateratzen; askoz ere atseginagoa da prozesua".

Goian, Ainhoa Arruabarrena tatuatzailea 
otso baten tatuajea egiten; behean 
tatuajea bukatuta.
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Zailtasuna lekuaren arabera 
Arruabarrenak azpimarratu 
duenez, tatuaje baten zailtasuna 
tatuajea egiteko aukeratutako 
gorputz atalaren ezaugarriek 
zehazten dute: "Leku batzuk oso 
deserosoak dira. Lekurik 
zailenak lepoa eta saihets aldeak 
dira. Saihets ingurua, adibidez, 
ez da zuzena, ondorioz, azala 
ondo tiratu behar da tatuajearen 
trazua lisoa izateko, bestela 
tinta galdu egiten da azalpean. 
Tinta barruan larregi sartzen 
bada, berriz, ubeldu moduan 
geratzen da. Bestalde, inguru 
horretan, azalaren bigarren 
kapan egin behar da tatuajea eta 
kontu handia behar da. 
Garrantzitsua da, baita ere, 
bezeroa ez mugitzea… Lepoari 
dagokionez, berriz, tatuajea 
egitean bezeroarengandik 
oso-oso gertu egon beharrak 

deseroso egiten du prozesua, horregatik da zailagoa. Bestalde, 
gorputzeko hainbat leku oso sentiberak dira. Haietan min 
handiagoa egiten du tatuajea egiteak: ukondoaren barruko aldean, 
belaunpean, hankagainetan…". Hala ere, min hori askok uste baino 
jasangarriagoa dela dio Ainhoak: "Nire estudioan pertsona bakarra 
zorabiatu da. Saihets inguruan egin behar nion tatuajea, urduri 
zegoen eta erlaxatzeko zerbait hartuta etorri zen. Baina kontrako 
efektua egin zion. Izan ere, tatuajea egin aurretik ez da komeni ezer 
hartzea lehenago. Ez alkoholik ezta beste ezer ere. Ondo janda 
etorri eta listo". 

Txikiak, ordu erdi pasatxoan 
Tatuaje bat egiteko behar den denborari dagokionez, tatuajearen 
tamainak zehaztuko du lanaren iraupenaren gehiena, noski. Baina 
txikitik hasteko aukera ere ematen dute tatuajeek: "Txikien kasuan, 
ordu erditik aurrera behar izaten dut, baina ez askoz gehiago. 
Normalean, ordubete inguru tardatzen dut; oso tatuaje handiak 
direnak, berriz, sesio desberdinetan egiten dira". Hala ere, 
Arruabarrenak gaineratu du tatuaje baten atzetik lan handia egoten 
dela: "Asko ez dira jabetzen tatuaje baten atzetik dagoen lanaz. 
Marrazkirako ideia nik landu behar badut, adibidez, erakusten 
joaten naiz… prozesua luzatu egiten da". 

Tatuajeez gain, mikropigmentazioa ere egiten du Nibiru 
estudioan: "Mikropigmentazioa makillaje moduko bat da, betiko 
egiten dena. Adibidez, zikatrizak, orbainak-eta disimulatzeko 
erabiltzen da gero eta gehiago, bekainak marrazteko ere bai -behin 
egin dut- eta burusoilak tapatzeko ere egiten dira. Ondo eginez gero, 
ondo gelditzen dira". Piercingik, berriz, ez du egiten. "Teknika 

Marrazki tribal baten tatuajea.

Ainhoa Arruabarrenaren aitaren 
akordeoiaren gaineko tatuajea. 
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desberdinak dira, batak ez dauka bestearekin zerikusirik. Nik ez dut 
piercingik egiten. Eskaera handiegirik ere ez dut izan, dena den". 

Estudioetan, baldintza zorrotzak 
Gogoan hartu beharreko bat ere azpimarratu du Arruabarrenak: 
tatuaje bat egiterakoan kontuz aukeratu behar dela non egin.  
"Badaude Wallapop eta halako lekuetan iragarkiak jartzen 
dituztenak eta etxean tatuatzen dutenak, baina ez da gauza bera. 
Guk higiene eta segurtasun  baldintza oso zorrotzak bete behar 
ditugu. Pentsa, COVID-aren pandemian egon arren, nire kasuan, ez 
zait funtzionamendua ia ezertan aldatu. Nik koronabirusaren 
eragina igarri dut jendearen mugikortasuna murriztuta egon 
denean, jendea ezin izan denean kanpotik etorri, baina bestela nik 
ez dut nire lan egiteko modua aldatu behar izan; aldaketa bakarra  
orain sarreran ere maskararekin egon behar dudala da, baina 
barruan dena da lehengo moduan".

"HIGIENE ETA 
SEGURTASUN NEURRI 
OSO ZORROTZAK BETE 
BEHAR DITUGU 
ESTUDIOETAN"

Ainhoa Arruabarrena Gil 
marrazkilaria da zaletasunez 
eta ikasketaz. Gaur egun, batik 
bat, tatuajegintzan diharduen 
arren, marrazkiak egiten 
segitzen du, berarendako eta 
ingurukoendako, baina baita 
marrazkiren bat nahi duen 
edozeinendako ere: 
"Enkarguak onartzen ditut, 
edozein estilotakoak: arkatzez, 
pinturaz… Diseinuak ere egiten 

ditut enkarguz: kamisetetarako, 
logoetarako, muraletarako… 
edozein diseinu mota. 
Dekorazioan, berriz, ez naiz 
ibili sekula, baina hori ere 
planteatzea litzateke kontua. 
Eskulanekin zerikusia duen 
edozer egiteko prest nago, beti 

denetik egin izan dut eta 
denetik dut gustuko". 

Gaztelekuko murala
Adibidez, Gaztelekuan gazteek 
egin berri duten muralaren 
marrazkia Ainhoa 
Arruabarrenak diseinatu zuen.

Denetariko marrazkiak, diseinuak…

Plaza Zaharra, antzina, Erregetxea eta hiltegia bertan zirela. Zubi Nagusi zaharra eta eliza ingurua.

PIL-PILEAN 23

ERREPORTAJEA







"Lerro hauen bitartez, 1987an 
Gipuzkoako txapeldun izan zen 
Sora Futbol Taldeko kadete 
mailako taldekideek eta 
entrenatzaileak hil berri den 
Alberto Pombar jokalaria 
gogoan izan nahi dugu. 
Halaber, une gogor hauetan, 
talde osoak animoak eman nahi 
dizkie haren amari, anaiari eta 
gainerako senideei". 

Alberto Pombar 
zena gogoan

Pandemiak Udal Kiroldegiaren 
bazkide kanpainan ere eragin 
du. Joan den urtarrilaren 20an 
fakturatu zituzten 2021. urteko 
abonuak eta iazko 
fakturazioarekin konparatuta, 
%20 egin du behera bazkidetza 
kopuruak. 

Orain, 689 bazkide 
"Urte hasieran, aldaketa asko 
izaten dira, altak, bajak… Uda 
aurretik ere izaten da 
mugimendua. Sei hilabeterako 
abonua egiteko aukera eman 
genuenetik, berriz, alta dezente 
izaten dira ekainetik aurrera. 
Beraz, urte normal batean, urte 
amaieran dezente igotzen da 
bazkide kopurua urte 
hasierakoarekin alderatuta. 
Iazko abenduaren 31n, 
adibidez, 901 bazkide izan ziren 
eta 2018an izan genuen 

errekorra: 955 bazkide. Baina 
aurten ez dakigu zer gertatuko 
den pandemiarekin. Une 
honetan, 689 bazkide daude. 
Askok diote egoera normaltzen 
direnean bueltatuko direla". 
esan du Maria Gallastegik, Udal 
kirol teknikariak.    

Maskarak eta arau aldaketak 
Hark kontatutakoaren arabera, 
batik bat maskara erabiltzeko 
derrigortasunak eragin du baja 
eman dutenen artean. Baita 
arauetan egiten ari diren 
etengabeko aldaketek ere. 
"Zabaldu zenean, gimnasioan 
jende mordoa zebilen, eta 
orain… Ikastaroetan berdin. 
2010etik martxan zeuden 
hainbat bertan behera laga 
behar izan ditugu. Zumban eta 
pilatesen talde bana gutxiago 
ditugu eta bosu desagertu egin 

da. Fitboxinga, berriz, ondo 
doa. Baita helduendako 
igeriketa eta aquagyma ere. 3. 
adinekoen jarduera eta 
hipopresiboak, ordea, flojo 
daude. Igerilekuari dagokionez, 
jendeak etortzen jarraitzen du. 
Txanda hartzeko sistemak ondo 
funtzionatzen du; oso gutxitan 
geratu da inor kanpoan. 
Gainera, kale bakoitzeko bi 
lagun onartzen dira, baina 
gehiago ere onar daitezke; 
Eibarren, adibidez, orain, 
COVIDarekin 3 ibiltzen dira. 
Azkenik, padel pista alokatzen 
hasita gaude berriro".  

Tasak izoztuta
Aurten, kiroldegiko bonuetan ez 
da igoerarik izan pandemiaren 
krisiarengatik udal tasak izoztu 
dituztelako. Bestalde, umeen 
igeriketa ikastaroak berreskuratu 
eta otsailean hasiko dira 3-4-5 
urtekoenak, talde txikiagoetan.

Kiroldegian %20 
bazkide gutxiago
Maskararen derrigorrezko erabilera eta etengabeko arau aldaketak 
izan dira baja emateko arrazoi nagusiak 

"BAJA EMAN DUTEN 
ASKOK DIOTE EGOERA 
NORMALTZEN DENEAN 
BUELTATUKO DIRELA" 
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Otsailean eta martxoan zehar 
biodantzako lau saio eskainiko 
ditu Ainhitze Elizburu 
bidelagunak. Lehen bi saioak 
biodantzako saio arruntak 
izango dira, “dantzaren bidez 
bizitza gorputzean sentitu eta 
integratu” asmoz . Lehena, 
otsailaren 7an, domekan, 
egingo da, goizeko 10:00etatik 
12:00etara, eta bigarrena, 
otsailaren 12an, barikuan, 
arratsaldeko 18:00etatik 
20:00etara, kiroldegiko 
Tolarekua aretoan.

Natura eta barneko umea
Hirugarren saioa, Natura eta 
barneko umea dantzan 
izenekoa, otsailaren 28an, 
domekan, egingo da, goizeko 
10:00etatik 12:00etara,  
kanpoan: “Biodantzako ariketen 
bitartez Naturara gerturatuko 
gara, gure barne umearen 
begirada berreskuratu eta 
amalurraren medizina 
jasotzeko”.

Azken saioa, berriz, Biodantza 
eta barneko umea, martxoaren 
7an, domekan, egingo da 
goizeko 10:00etatik 13:00etara, 
kiroldegiko Tolarekua aretoan.

Izen-ematea 
Izena emateko edota informazio 
gehiago jaso nahi izanez gero, 
deitu edo idatzi 665 23 96 65 
telefonora. Saioetan osasun-
neurri guztiak errespetatuko 
dira.

Biodantza saioak 
kiroldegian
Otsailean hasita, biodantza, natura eta barneko umearekiko konexioa 
lantzera bideratutako saioak eskainiko dira kiroldegian.
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Pil-pileanek 25 urte
2021EAN PIL-PILEAN HERRI-KOMUNIKABIDEAK MENDE LAURDENA BETEKO DU 

TESTUA UBANE MADERA ZANGITU
ARGAZKIAK: PIL-PILEAN

2021a urte berezia da, Pil-pilean 
Herri-komunikabidearen 25. 
urteurrena baita. Izan ere, 1996a 
hasteaz bat argitaratu zen 
Pil-pilean aldizkariaren lehen 
alea. Harrezkero, 25 urtez, 
Soraluzeko eta soraluzetarren 
gaineko albisteak, elkarrizketak, 
iritziak, esanak eta bestelakoak 
eraman ditu herritarren 
etxeetaraino; euskaraz eraman 
ditu hauek denak, 371 
aldizkaritan. 

Urteurren esanguratsua izanda, 
aurten, berau gogora ekarriko 
dugu 25 urteotan herriko 
komunikabidean argitaratutako 
hainbat albiste edo gertakari 
birgogoratuz, aldizkarian zein 
Plaentxia.eus atarian. Hona 
hemen lehen sorta.  

Lehen alea  
Pil-pilean aldizkariaren jaiotzari 
begira hasiko dugu gainbegiratua. 
Hiruhilabetekari izan zen 
hasieran. 1999ko urriaren 1ean 
bilakatu zen hilabetekari, 2002ko 
otsailetik, berriz, hamabostekari 
izan zen hamar urtez. Horren 
ondoren, 2012ko uda ostean pasa 
zen berriro hilabeteko 
maiztasuna izatera. 

Ander Garitanoren marrazkiak 
ilustratu zuen lehen azala. 
Barruan, berriz, honako 
idazkiarekin aurkeztu zuen bere 
burua euskararen eta tokiko 
komunikazioaren aldeko 
proiektuak. Jaio berri duzuen 

aldizkari honek, Soraluzeko 
euskalzaleon lagun izan nahiko 
luke lehenengo momentutik. 
Gure herrian gertatzen direnak 
azaltzea da nire helburua, 
euskaraz azaldu ere, dauden 
saltsa-maltsa guztien erakusgai 
sinple eta zabala izanik. 
Horretarako naukazue hemen , 
lehenbiziko alea izanik, herriko 
hainbat ekintza, elkarrizketa 
berezi, taldeen berri eta 
abarrekoei buruz berriak 
ematen. Zabala izan nahi dut, 
denon ahotsa entzuteko aukera 
eman eta gertatzen denaren 
erakusgarri bilakatu. Baina 
horretarako denon parte-hartzea 
ezinbestekoa izango zait, herrian 
zehar dauden " buzoietan " zuen 
ekarpenak jasoko ditudalarik. 
Ale bakoitzean herriko talde 
edota erakunde batzuen berri 

eman nahi genuke, txandaka eta 
poliki poliki denak ezagunak 
egin daitezen. Euskararen 
erabilpena bultzatuz eta herriko 
" saltsak " pil-pilean jarriz, 
Soraluze berpizten saiatuko naiz 
zuen guztion laguntzaz. Parte 
hartzeko edo beste edozertarako 
harremana izateko idatzi 121 
Posta kutxatilara Edo honako 
telefonora deitu : 75.14.34 Ongi 
etorria emango didazuelakoan…

1996-2002

Aritz Laskurain eta GOL 
hizpide

1996an argitaratutako 
albisteetako bat izan zen 
Soraluzeko Mendi Taldeak 50 
urte bete zituela. 1997an, berriz, 
10. Korrika ez zenez herritik 
pasatu behar, herriko Korrika 
antolatu zuten. 1998an izen 
propio bat nabarmentzen hasita 
zegoen: Aritz Laskurain. 
Espainiako bi txapelketatan 
irabazle izan ondoren, DV-ETB 
Txapelketako finalerdietara iritsi 

Lehen azala, Ander Garitanok marraztuta.

Aritz Laskurain. 
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zen. 2002an debutatu zuen 
profesional bezala, Eibarren. 
1999an, beste familia bat 
nabarmendu zen kirolean: 
Ariznabarretatarrak, batez ere, 
Leire alaba. Bestalde, 2002an, 
GOL enpresa lantegia 
handitzeko 3.000 m2ko 
eraikinaren obretan ibili zen.

2003-2008

Errepidea itxita, 
SAPA Andoainera eta 
Merzedarien agurra 

Hainbat astez itxita izan zen 
Gi-627 errepidea, Larreategiko 
zubiko lanetako istripuaren 
ondoren. Urtarrilean zabaldu 
zuten. Hainbat etenaldi eta 
gero, Errekalde 25-26 eremuko 
(Albesa pareko) etxebizitza 
multzoa eraikitzeko behin 
betiko lanak hasi ziren 2003an. 
2005ean, berriz, herriaren 
historiaren pasarte bat itxi zen 
SAPA Andoainera lekualdatuta. 
2005ean joan ziren, baita ere, 
azken merzedariak, Soraluzen 
109 urtez bertan izan ondoren. 
Bestalde, 2006an salgai jarri 
zituzten Erregetxeko lurrazpiko 
aparkalekuak. 

2009-2014

Kooperatibak 100 urte 
eta Mbye hil egin zen

Pare bat aipagarri nabarmendu 
ziren bost urteko honetan. Bata   
Kooperatibaren mendeurrena 
da, 2010ean. 1910ian 16 lagun 
batu, 10 ptana ipini eta holaxe 
sortu zeben “Sociedad 
Cooperativa Benéfica” 
kontsumo kooperatibia. 
1917xan Loyola-Etxea erostia 
lortu zeben 21.500 pezetan 
truke. Bestea, 2014ko urtarrilean 
Mbaye senegaldarraren aldeko 
batzordea sortu zela da; haren 
aldeko jaia egin zen. 2013an hil 
zen Mbaye.   

2015-2020

Bi lantegi itxita, 
Kooperatiban arrandegia 
eta plastikozko poltsak

2017ko urtarrilean konfirmatu 
zuten Pascual Churrucako 
arduradunek lantegia itxi egingo 
zutela. 30 langile zituen 
enpresak, soraluzetarrak 
gehienak. Urte bereko azaroan 
itxi zuten, berriz, Lucio 
Ariznabarreta. Lau beharginek 

ziharduten orduan. Bestalde, 
urte berean, Iñigo Alberdi 
soraluzetarrak On Ascensioren 
obra osoa dohaintzan eman 
zion Udalari. 2018ko urtarrilean, 
berriz, plastikozko poltsak 
kobratzen hasi ziren 
merkatariak; Kooperatiban 
arrandegia zabaldu zuten eta 
pentsio publiko duinak 
aldarrikatzeko elkarretaratzeak 
egiten hasi ziren. 2019an Iñaki 
Garmendia Laja trikitilaria hil 
zen, San Andresko jaietan 30 
urtez jotzen ibili zena. Azkenik, 
2020ko urtarrilean, besteak 
beste, toponimoen mapa 
eguneratua argitaratu zen. 

SAPA Andoainera lekualdatu zuten. Soraluzeko azken merzedariak. 

Kooperatibak 100 urte. 

PIL-PILEAN 29

25 URTE ZUEKIN



ZORION AGURRAK

Ander eta Naroa 
Agirregomezkorta
Otsailak 9 eta 8an, 
10 et 8 urte. 
Zorionak bikote! 
Patxo potolo bana 
danon partez.

Oihan Gallastegi 
Nogales
Urtarrilaren 21ian, 2 
urte. Zorionak 
txapeldun! Asko 
maitxe zaittugu. 
Etxekoen partez.

Unai Laskurain
Urtarrilaren 20an, 
11 urte. Zorionak! 
Etxekoen partez.

Oihan Fernandez 
Roman
Urtarrilaren 4an, 
urte bat. Zorionak 
etxekoen partez.

Enara Agirre
Urtarrilaren 10ean, 
38 urte. Zorionak!

Amaia Agirre
Urtarrilaren 22an, 
46 urte. Zorionak!

Unai Calles
Otsailaren 7an, 12 
urte. Zorionak mutil 
haundi!

HILDAKO ETA JAIOTAKOAK

Hildakoak
Teresa Egaña Baskaran
Rosario Basgutxibeaskoa Aranburu

Jaiotakoak
Hedaya Khechyene Reouabat 
Takoua Khechyene Reouabat 

ESKELAK JARTZEKO: 943 75 13 04
edo eskelak@pilpilean.eus
Hil diren herritarren eskelak, oroigarriak eta urteurrenak 
argitaratzen dira aldizkarian eta Plaentxia.eus webgunean.

Tarifak:
  Arrunta: 75 € / Bazkideek 60 €
  Handia: 120 € / Bazkideek 96 €

Pil-pilean eta Plaentxia.eus: irakurrienak Soraluzen.

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.
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