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NEURETIK

Iragana, oraina eta
etorkizuna
JONDAR PLATA

S

oraluzeko musikari denok pasatu gara Ezozibideko lokaletatik.
Riff, Jam eta erritmo asko. Hainbat kanta saiakera, doinu eta
estilo. Batzuk bakarka beste batzuk lagunartean. Gitarra,
bateria, baxu, teklatu eta beste hainbat instrumentu. Frustrazioa,
haserrea, tristura, poza, barre algarak.. Sentimendu guztien etxea
izan dira Ezozibideko lokalak eta horregatik eskertuta egon behar
dugu pasa ditugun momentu eta ordu guztiengatik.
Orain lokaletako egoera nolakoa den ikusita eta itxi egin beharko
direla jakinda, ziklo bat itxiko da beraiekin. Beste ziklo baten hasiera
dator. Momentu honetan hasten dira zalantza guztiak.
Herriko musikari askok pixkanaka-pixkanaka alde egin dugu
herriko lokaletatik, arrazoi ezberdinengatik joan gara. Batzuk
kanpora joaten direlako ikastera edo bizitzera, beste batzuk beste
herri bateko talde batera joan direlako jotzera... Baina denei
galdetuta, denek erantzun berdina emango dizute: gure materiala
babesteko onena dela alde egitea. Argi eta garbi. Lapurretak izan
ziren, hezetasuna azalean sentitzen da eta instalazio elektrikoari
buruz ez dut berbarik egingo, agian baten bat gorritu egingo da eta...
Argi dago egoera ikusita RKzulo ixtea zentzuzkoa dela, baina orain
zer? Zer gertatuko da han ensaiatzen jarraitzen duten musikariekin?
Zer gertatuko da kanpora joan ginen taldeekin? Eta niretzat
garrantzitsuena: zer gertatuko da gure atzetik datozen gazteekin?
Agian musikarien artean antolakuntza falta da, ez dut ezetzik
esango. Baina argi dago hau udal arazo bat dela. Udalak erabaki du
lokalak ixtea, baina ez du proposatu konponbiderik. Musikarien
aldetik eskaera sinplea da: lokal duin batzuk behar ditugu. Ez dugu
inongo luxurik eskatzen, gure aktibitate kulturala baldintza
duinetan egiteko baliabideak edukitzea bakarrik.
Garai gris hauetan ezin ditugu kontzertuak eskaini, batzuk disko
bat prestatzen dihardugu datorren urterako, beste batzuk
ensaiatzen jarraitzea nahi dute eta ziur nago etorkizunean gazteren
batzuk euren taldea sortzeko ilusioarekin joango direla lokaletara.
Gure herriko kulturaren etorkizuna airean dago.

MUSIKARIEN ALDETIK
UDALARI EGINDAKO
ESKAERA SINPLEA DA:
LOKAL DUIN BATZUK
BEHAR DITUGU
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"Bizitzan ez dugu zauritzeko

beldurrik izan behar"
ITXASO CENZUAL ANSOLA IDAZLEA
UBANE MADERA
ARGAZKIAK: FERNAN OREGI

Itxaso Cenzual Ansolak (Soraluze, 1988) Cicatrices
que acabaron siendo palabras liburua argitaratu
du Letrame argitaletxearekin, martxoan. Bizitzako
hainbat momenturen eta bizipenen hausnarketabilduma da liburua. Soraluzetarra irakaslea da
lanbidez, baina umetatik izan du gustuko idaztea.
Izenburua ikusita, badirudi minen batetik
eratorri dela zure liburua… Bizitzan bizitzen
ditugunak orbainak dira. Zauriak orbain bilakatzen
dira eta ez ditugu ahaztu behar. Baina bi modu
daude gogoan izateko: orbaina polit ikustea edo,
hura ikustean, oraindik mina sentitzea. Bizitzan ez
dugu zauritzeko beldurrik izan behar; niri beldur
handiagoa ematen dit zauririk ez izateak, bizitzatik
inongo estropezu edo bizipenik gabe pasatzeak.
Baina bizitzan, gauza askok barrutik ukitu naute eta
horiei bukaera polita emateko nire erreminta hitzak
izan dira. Hori guztia ateratzeko eta beste batzuei
lagundu ahal izateko mekanismo onena idaztea da.
Bullyingarekin kezka berezia duzu; hori ere
azaltzen da liburuan, ezta? Bai, badago testu bat
ni umeari idatzitakoa. Hau da, norbait
etorkizunetik etorri eta ni umea nintzenean, niri
berba egingo balit bezala. Ume horri esaten diot
ez dela erraza izango, gauza askoren aurrean
amore emateko gogoa izango duela. Esaten diot
ez diodala gezurrik esango, gogorra izango dela.
Baina esango diot, baita ere, harro sentituko
naizela beraz, mendi altuenen gailurrera igotzeko
kapaza izan delako eta bertatik bistak desberdinak
direla ikusiko duela.
Diozunez, halakoengatik egin zinen irakasle... Bai,
halako egoerak saihesten laguntzeko. Baina
denborarekin konturatzen zara gizarte honetan ez
dugula esku-hartze handiegirik. Oso berekoiak gara.
Zerbait oso pertsonala ez bada, inor ez dago prest
beste norbaitengatik sufritzeko. Uste dut, gainera,
koronabirusarekin are berekoiago bilakatu garela.
Zure liburua lagungarri gerta daiteke zenbait
egoerari aurre egiteko? Liburua irakurri duten
askok esan didate askok sentitzen duten eta
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adierazteko gauza ez den hori kontatzeko dohaina
dudala. Halakoak entzutean, nire testuek
zerbaitetarako balio dutela uste dut. Nire liburua
mesanotxean izateko da, tarteka irakurtzen
joateko, momentuko bizipenen arabera.
Martxoan argitaratu zenuen liburua, baina
dagoeneko jaso dituzu kritika batzuk, hortaz.
Bai, gainera 150 ale erosi nituen eta saldu egin
dira, merchandaisingik egin gabe. Amak Soraluzen
piloa saldu zituen. Ez nuen espero. Dena den, ni
txikitik hasi naiz eta gero ikusiko dugu.
Non eros daiteke? Pertsonalki eskatu ahal didate,
Instagramen mezu pribatua idatzita edo nire
gurasoen bitartez. Interneten nire izena sartuta
ere agertzen da. Dendetan erosiz gero, askoz
gutxiago ordaintzen didate.
Orain, liburua idatzi duzu, baina txikitatik duzu
idazteko ohitura, ezta? Umetatik. 10 bat urterekin
idatzi nuen lehen egunerokoa eta harrezkero ez
diot idazteari laga. Hitzak nire erreminta dira,
batik bat, bizitzako egoera gogorrei aurre egiteko.
Bigarren liburu bat, bai? Batek daki. Materiala
badut, behintzat. Beti daramatzat arkatza eta
papera, ideiak burura datozenean ez ahazteko.
Bigarren liburua? Zergatik ez?
Idazteaz gain, bestelako esparru askotan ere
badiharduzu… Moda eta bidaien bloga izan nituen.
Kanbodian bizi izan nintzen, boluntario, ingelesa
erakusten umeei. Orain, Instagramen nago.
Pentsatzen nabil hor bigarren kontu bat zabaltzea,
liburuan zentratzeko edo poema-argazkiak
argitaratzeko...Eta beste kontua (Instagramekoa)
niretzat lagatzea. Gainera, nire ustez, sare sozialek,
batzuetan erakusten dute norbere burua onartzeko
besteen onespena behar dugula. Horregatik, sare
sozialetan ibili banabil, baina errespetuz.
Zela definituko luke bere burua Itxaso Cenzualek?
Saltseroa. Beti esan izan didate erraztasun handia
dudala berba egiteko eta jendearengana iristeko.
Baina denetik egiten dut. Izan ere, gauza berriak
probatzeko ez dut beldurrik. Hori aberasgarria da.
Bizitzan norbere pertsona eta nortasuna osatzen
segitu behar dugu, abenturak bizitzen…

ELKARRIZKETA
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Dotore
ARGAZKIA: FERNAN OREGI
TESTUA: UBANE MADERA

Dotore ikusten da Soraluzeko
BHI Institutua ipini dioten
jantzi berriarekin. Kanpotik
osorik zaharberritu dute: leiho
berriak ipini, teilatua eta
fatxada konpondu, margotu eta
goiko frontoia estali. Barruan,
berriz, igogailua ipini dute; ate,
berogailu eta komun berriak
ipini dituzte, hezetasun arazoak
konpondu dituzte, margotu
egin dute eta hainbat espazio
berrantolatu dituzte. Hori
guztia egiteko, Eusko
Jaurlaritzak 887.963 euroko
inbertsioa egin du, eraikinaren
jabea erakunde hori da eta.
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505 herritar
Euskaraldian
505 plazentziatarrek eman dute izena aurtengo Euskaraldian eta 80
Arigune izendatu dira herrian. Hamabost egunen ostean, abenduaren
4an, amaituko da ariketa.  
Joan zen barikuan abiatu zen
Euskaraldia, hizkuntza ohiturak
euskararen faboretan aldatzea
helburu duen ariketa soziala.
Lehen edizioan bezala,
oraingoan ere, herritar askok
eman dute izena. Azken datuen
arabera, Soraluzen 505
herritarrek eman dute izena
(2018an 580 izan ziren) eta
Euskal Herri mailan, berriz,
180.000 lagunek. Ariguneei
dagokienez, herrian 80 Arigune
osatu dira eta 6.000tik gora
Euskal Herrian. Kopuru
horiekin "gustura" agertu dira
antolatzaileak, "kontuan izan
behar baita osasun krisi betean
gaudela eta horrek asko zaildu
dituela antolakuntza lanak".

Herriko datuak
Herriko izen emate datuei
erreparatuz gero, aipagarria da
herritarren %63ak Ahobizi rola
aukeratu duela (316) eta %37ak
Belarripresta (189). Generoari
dagokionez, izena eman duten
herritarren gehiengoa, %59a,
emakumezkoa da (299), %39a
gizonezkoa (197), eta %2a
ez-binarioa (2). Bestalde,
nabarmentzekoa da lautik
batek aurten lehen aldiz izena
eman duela izena eta, adinari
dagokionez, 25 urtetik
beherako herritarrak %11a
izango direla.
8 PIL-PILEAN

Oztopoen gainetik
Antolatzaileen esanetan,
osasun krisia eragin nabarmena
ari da izaten ariketa
gauzatzerako orduan eta
bistakoa den bezala, harreman
sozialak murriztuta egoteak
"gutxitu eta zaildu" egin ditu
herritarren arteko hizkuntza
harremanak ere. Hala ere,
harremanak badira eta Kike
Amonarriz Euskaltzaleen
Topaguneko lehendakariak
“dena delako baldintzetan”
modu aktiboan jokatzera deitu
ditu euskaltzaleak: “Oztopoak
oztopo, euskaraz bizi nahi duen
eta euskara gero eta gehiago,
gehiagorekin eta gehiagotan
egin nahi duen herri hau bizirik
eta aktibo dagoela erakuts
dezagun”. Bestalde, erakundeei
eta agintariei egin die
eskaria:“behar berrietara
egokitutako euskararen aldeko
politikak sustatzea eta
herritarren hizkuntzaeskubideak bermatzeko
neurriak hartzea”.

"EUSKARAZ EGIN NAHI
DUEN HERRI HAU
BIZIRIK ETA AKTIBO
DAGOELA ERAKUTS
DEZAGUN"

Txapa paparrean.

Herritar bat banderatxoa balkoian jarrita.

Bizipenak
Euskaraldiko bizipenak
jasotzeko hainbat
ekimen egingo dira
herrian: Bizipenen
koadernoa online,
zuzeneko online bilera
azaroaren 27an, eta,
bilera presentziala
abenduaren 3an,
18:00etan, antzokian.
Informazio gehiago:
Plaentxia.eus-en.

ZER BERRI

"Elkarrizketa elebidunak ere izan ditugu egunotan"
Fer Mercahndising enpresak
Soraluzen duen delegazioan
lau plazentziatarrek egiten dute
lan. Hizkuntza profil ezberdinak
dituzten arren, euskaraz
guztiek ulertzen dutenez,
barne eta kanpo Ariguneak
izendatzea erabaki dute,
egunotan euren artean
euskaraz gehiago egiteko.
Lehen aldiz euskaraz
Nuriak eta Mertxek Belarriprest
rola aukeratu dute, Edurnek eta
Maialenek, berriz, Ahobizirena.
Halaxe dihardute egunotan, eta
batzuen artean lehen aldiz
euskaraz ere egin dute.
Elkarrizketa elebidunak ere
zenbaitetan izaten dira, batez
ere, Mertxerekin, gazteleraz

Mertxe, Nuria, Maialen eta Edurne Fer Merchandisingen bulegoan.

erantzun arren euskaraz "ia
dena" ulertzen baitu."Ulertzen
ez dudanean galdetu egiten
dut eta listo", dio berak. Nuriak
ere gogotsu heldu dio ariketari
eta egunotan ohikoa baino
gehiago dihardu euskaraz.

Maialeni txapa janzteak
lagundu egin dio erdararako
joera zertxobait aldatzen eta
Edurnek bete-betean dihardu
Ahobizi rolean, "Euskaraldiak
aukera eman dit pausotxo bat
aurrera emateko".

"Lehen aldiz egin diot euskaraz nire koinatari"
Jokin eta Cristina koinatukoinatak dira eta, orain artean,
beti gazteleraz egin izan diote
elkarri. Aurtengo Euskaraldian,
ostera, biek eman dute izena
Belarriprest moduan eta
Jokinek, Cristinak txapa
paparrean zuela ikusi zuenean,
erabaki zuen lehen aldiz
koinatari euskaraz egitea.
Jokinek kontatu duenez,
"Cristinari txapa jantzita ikusi
nionean erabaki nuen euskaraz
egitea. Ordura arte, ez nekien
euskaltegira joan zenik eta
gutxiago euskaraz ulertzen
zuenik. Egia da hasieran arraro
egin zitzaidala, baina
Euskaraldiak horretarako
aukera eman dit". Cristina
duela hamaika urte etorri zen

Jokin eta Cristina Belarriprest txapa paparrean dutela.

Soraluzera bizitzera
Valladolidetik eta duela zazpi
urte euskaltegira joan zen bi
urtez. Horrela ikasi zuen dakien
euskara."Euskaraz ulertzen
ditut elkarrizketa sinpleak,
batuaz eginez gero askoz

errazago. Orain, umearekin
praktikatzen dut eta asmoa dut
berriz euskaltegira joan eta
ikasteko. Uste dut
Euskaraldiak eta txapa
janzteak lagunduko didala
euskaraz gehiago entzuten".
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hilabeteetan bertan landatzen
hasteko asmotan dira.
Bestalde, “nahikoa bazkide
lortuz gero”, elkarteko kideek
nahi lukete “poliki-poliki
zenbait lur eremu erostea”,
etorkizunean “soraluzetar
guztiontzat” izango direnak.
Zeregin horietan laguntzeko,
elkarteak Lurgaia Fundazioaren
aholkularitza teknikoa jasoko
du. “Fundazio hau erreferente
bat da baso berreskurapenari
dagokionez eta lan izugarria
egiten dihardu, batez ere,
Bizkaian”.

Elkartea osatu duten herritarrak.

Baso Biziak
elkartea
Herriko bost naturazalek Soraluzeko Baso Biziak elkartea sortu dute,
bertako basoak bultzatzeko helburuz. Orain, dei egin nahi diete
herritarrei elkartearen asmoarekin bat egin eta bazkide egin daitezen.  
Urte hasieran hasitako bideari
jarraituz, herritar talde batek
bertako basoaren aldeko
elkartea sortu du: Soraluzeko
Baso Biziak.
Herritar hauek kezkatuta
daude, azken urteotan, "gero
eta joera handiagoa dagoelako
espezie exotikoak landatzeko"
eta hain zuzen, joera horri aurre
egin eta bertako basoa
sustatzeko helburuz sortu dute
elkartea: “Urte hasieran, 700
pertsona baino gehiagok eskatu
genion Soraluzeko Udalari,
Gipuzkoako Aldundiari eta
Eusko Jaurlaritzari txosten
zientifikoei kasu egiteko,
eukalipto landaketak
erregulatzeko eta egungo baso
politika aldatzeko. Erakundeek
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neurriak hartu bitartean, ez
dugu ezer egin gabe gelditzeko
asmorik eta ausartu gara
lehenengo pausua ematera.
Jarrera eraikitzaile eta positiboa
ditugu ardatz".

Hitzartu edota sailak erosi
Elkarteak jorratu nahi duen
lan-ildoetako bat lur-jabeekin
hitzarmenak sinatzea da:
“Lur-jabeekin denbora tarte
baterako eta baldintza jakin
batzuetan hitzarmenak adostea.
Ondoren, elkarteko kideak
arduratuko ginateke sailak
mantendu eta basoberritzeaz”.
Dagoeneko elkarteak hitzartu
du lur-jabe batekin lursail bati
dagokion zaintza eta, hortaz,
datorren urteko lehenengo

Bazkide kanpaina
Elkarterako bazkideak lortzeko
kanpaina hasi dute. "Gure
ingurunearen hobekuntzan
guztiok zerbait egin dezakegula
sinesten duten pertsonak behar
ditugu, bazkide gisa, edota
urtean zehar aurrera eramango
ditugun ekimenetan parte
hartuz, laguntzeko prest
daudenak". Bazkide egiteko,
izen-abizenak, NAN zenbakia
eta telefonoa bidali behar dira
ondorengo helbideetako batera:
soraluzekobasobiziak@gmail.com,
679121902 (Antton) edo
647727943 (Maite).

JORRATU NAHI DUTEN
LAN-ILDOETAKO BAT
LUR-JABEEKIN
HITZARMENAK
SINATZEA DA
"BAZKIDE GISA EDO
EKIMENETAN PARTE
HARTUZ LAGUNDU NAHI
DUTEN PERTSONAK
BEHAR DITUGU"

ZER BERRI
teknikariak eta udal gobernuko
zein oposizioko zinegotziek
(EAJ, PSE-EE eta EH Bildu)
hartuko dute parte eta eurak
izango dira proposamena
prestatuko dutenak.
Horretarako, datozen
hilabeteetan prozesu partehartzaile bat garatuko dute, eta,
besteak beste, gazteen eta
gurasoei galdetegiak pasa eta
elkarrizketak egingo dizkiete,
euren iritziak jasotzeko.
Gazteen aisialdi proposamena landuko duen mahaia.

Gaztetxoen aisialdia
aztergai
Eragileen arteko mahaia osatu da 12-16 urte bitarteko gazteendako
aisialdi eskaintza aztertzeko.
12-16 urte bitarteko gazteen
aisialdian dagoen hutsuneari
irtenbidea bilatu asmoz, Udalak
eragileen arteko mahai bat
abiatu du, otsailera bitartean,
adin horretako gazteen egoeraz
hausnartu, aisialdi beharren

diagnosia egin eta arlo horretan
dagoen “hutsuneari” irtenbidea
bilatzeko helburuz.
Eragileen arteko mahai
horretan, gurasoek (Keixeta),
aisialdiko hezitzaileek
(Kukumixo), udaleko hezkuntza

EH Bilduren eskariz
Prozesuak EH Bilduk urrian
Hezkuntza batzordeari
egindako proposamenean du
jatorria. Bertan, EH Bilduk
12-16 urte bitarteko gazteen
aisialdiari “irtenbidea
bilatzearen garrantzia”
azpimarratu zuen eta
haurnarketa prozesu bat
abiatzea proposatu zion
Hezkuntza, Haurrak eta
Gazteak batzordeari eta honek
proposamena onartu du. Izan
ere, 2019ko neguan, gazte talde
batekin izandako arazoen
ondorioz, 12-16 urte
bitartekoen aisialdi zerbitzua
bertan behera gelditu zen, eta
ordutik hala dago.

Datorren urtean
gehiago
Azaroko odol ateratzeak eginda,
datorren urtera arte ez dago beste
hitzordurik. Urtarrilean izan ohi
da lehen deia, baina aurten,
pandemia dela eta, zehaztu barik
dute 2021eko egutegia. Lotzen
dutenean emango dute haren
berri. Azaroko deialdian, 40 odol
poltsa batzeko esperantzarekin,
47 batu zituzten, herrikideen
eskuzabaltasunari esker.

Marina Gabilondo Calleja eta Miren Muguruza Garcia lehen aldiz odola ematen. .
PIL-PILEAN 11

ZER BERRI

60 haur eta nerabe
familia bila
Zailtasun handiko egoeran bizi diren haurrak eta nerabeak aldi
baterako hartzeko familiak behar dira Gipuzkoan
Gipuzkoan, 60 harrera-familia
behar dituzte, zailtasun handiko
egoeran bizi diren haurrak eta
nerabeak hartzeko, familiako
egoera dela eta, euren familia
ingurunetik kanpo egon beharra
dutelako aldi batez.

Familiatik kanpo egon behar
Maite Peña Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte Politikako
diputatuak azaldu duenez,
"Babesgabetasun egoeran
dauden haur eta nerabeek
zailtasun handiko errealitateak
dituzte beraien familietan.
Batzuetan, arazo horiek hain
dira larriak, ezinbestekoa baita
adingabe horiek beren
familiatik kanpoko ingurune
batean zaintzea. Guztiek ez
dituzte behar berdinak, baina
familia baten berotasuna behar
dute, eta, aldi berean, familia

'Ikustezinak' kanpainaren irudia.

biologikoarekin harremana
izaten segi, haiekin bizi ezin
badute ere”.
Harrera-familia programak 31
urte bete ditu. 414 haur eta gazte
bizi dira Gipuzkoan harrerafamilietan, 338 adingabeak dira,
eta 76k harrera-familiekin
bizitzen jarraitzen dute adinez
nagusiak izan arren.

Errigoraren 38
saski Soraluzera
Errigorako ordezkariek
jakinarazi dutenez, osasun
egoerak markatutako kanpaina
izan da aurtengoa, baina,
egoera horretan, Errigorak
inoizko saski eskaerarik
handiena jaso du.
Soraluzetarrek 38 saski eskatu
dituzte eta Euskal Herri mailan,
guztira, 16.000 izan dira. Horri
esker, Nafarroa hegoaldeko eta
erdialdeko euskalgintzari
302.000 euroko ekarpena
egingo dio Errigorak (saskien
balioaren %25a).
Emaitzak ikusita, esker oneko
hitzak izan dituzte
antolatzaileek: "bihotzez diogu
hitzez azaltzeko zaila den
zirrara eragiten digula
elkartasun erakustaldi honek
eta inoiz baino harroago
gaudela gure komunitateaz,
Errigora osatzen duten
sarekide, euskaltzale, ekoizle
eta askotariko herritar ederrez".
Herriko saskiak, gaur, barikua,
arratsaldeko 18:00etatik
19:30era bitartean banatuko
dituzte Gaztetxean.

Indarkeria
matxistaren kontra
50 herritar inguruk gaitzetsi
zuten indarkeria matxista
eguaztenean, elkarretaratzean.
Udal ordezkaritza duten hiru
alderdietako andre zinegotziek
eutsi zioten pankartari. Aldi
berean, gaztetxearen kanpoko
aldean, Kaiolak apurtzen
sororitatetik lelopean, muntaia
artistikoa egin zuen Sororak
talde feminista sortu berriak.
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Herritarrak Plaza Berrian, eguazteneko elkarretaratzean.

ZER BERRI

Proba eta positibo
gutxi, baheketan
Eguaztenean egindako baheketa masiboan deituta zeuden 1.081
herritarretatik 323 joan ziren PCR probak egitera
Osakidetzako osasun
profesionalek asteazken
arratsaldean egin zuten
baheketa masiboa
anbulatorioaren kanpoko
aldean eta eguenean helarazi
zizkieten emaitzak parte hartu
zuten boluntarioei.
Bertaratu ziren 13-40 urte
bitarteko 323 herritarren
artetik, 3 positibo eta zehaztu
gabeko bat atzeman dituzte
(azken horri proba errepikatu
egin beharko diote). 1.081
herritar zeuden deituta; hori
horrela, bertaratu zirenen
kopurua oso baxua da, baita
atzemandako positibo kopurua
ere.

Beherantz
Eguaztenean atzemandako
positiboak batuta, udalerrian,
azaroaren 19tik azaroaren 25era

PCR probak egiten, eguaztenean.

arte, 18 positibo daude
kontabilizatuta.
Azken asteotako datuekin
alderatuta, nabarmena da
datuek hartu duten beherako
joera. Hala ere, Soraluzeko
kutsatze datua altua da
oraindik: 1.041,40.
Debabarrenari begiratuta,
Eibarrek du tasarik altuena.

Kexuak, eskariak
eta jakingarriak
Plaentxia.eus atariak atal berria
estreinatu zuen urrian, Kexak,
eskariak eta jakingarriak
izenarekin. Helburua , izenak
berak dioen moduan, herritarrek,
elkarteek zein erakundeek izan
ditzaketen jakinarazpen txiki
horiei, kexuei edo bestelako
mezuei lekua egitea da.

Jarrera desegokiak
Orain arte jasotakoen artean,
jarrera desegokiak salatu nahi
dituzten mezuak iritsi dira
gehienbat: batu bako txakurkaken edo hondakinen gaineko
kexuak zein apurketen
gainekoak. Galdutako animaliek
ere izan dute lekua atal berri
horretan, hainbat zerbitzu
hobetzeko eskaerek ere bai,
baita ikas-bidaiarako
salmentarako laguntzaeskaerak ere. Bidaltzaileak
berriz, herritarrak zein Udala
izan dira.
Aurrerantzean, bada,
halakoen berri eman nahi
duenak lekua izango du
Plaentxia.eus atarian.

Ia 19.000 euroko laguntzak bideratuko
ditu Udalak merkatariendako
Merkatariak hasi dira eskatzen
COVID-19 gaitzagatik
egindako inbertsioak diruz
laguntzeko Udalak eskainitako
laguntzak.
Iragarkia azaroaren 18an
argitaratu zuen Udalak. Hori
horrela, oraindik beste zazpi
lanegunetako epea dago
laguntzak eskatzeko,
abenduaren 9ra arte, beraz.

Eskaerak eta dokumentazioa
fisikoki udaletxeko erregistro
orokorrean aurkez daitezke.
Telematikoki, berriz, Udalaren
web orrian -www.soraluze.eus-.
Bigarren dirulaguntza
deialdirako 18.946 euro
bideratuko ditu Udalak.
Establezimendu bakoitzak,
gehienez, 5.000 euroko
dirulaguntza jaso dezake.

Zakarrontzia gainezka.
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ZER BERRI
alderdiak: EH Bildu, EAJ eta
PSE-EE, Baketik Fundazioko
Maialen Lizarraldek bideratuta.
Hilean behin elkartzen dira,
gertatutakoari buruz hausnartu
eta memoria inklusiboa
helburu dutela.

Sandra Carrasco eta Olatz Etxabe antzokian, jardunaldien lehen saioan.

Berriro gerta
ez dadin
Azaroan, euskal gatazkaren biktimetako batzuk Herriko Antzokian izan
dira; gertatutakoaren berri eman dute, lekukotasun hunkigarriak
helarazita; bi saio izan dira, 60 bat herritar bertaratu dira
Orain dela hamar urte erabat
pentsaezinak ziren
lekukotasunak entzun dira
azaroan Herriko Antzokian.
Soraluzeko Bizikidetza eta
Memoria mahaiak antolatutako
jardunaldietan, ETAren zein
indar parapolizialen indarkeria
jasan duten biktimak izan dira.
Lehen saioan, aita biak hil
zizkieten Olatz Etxabe eta
Sandra Carrasco arrasatearrak
izan ziren solaskide. Bigarren
saioan, berriz, Maixabel Lasa
bertaratu zen, Juan Mari
Jauregiren alarguna.
Biktimek euren bizipenak
partekatu zituzten. Mezu argia
eta berbera helarazi zuten:
“Saminak ez du bandorik; mina
berbera da guztientzat, berdin
da zein den ideologia edo
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pentsamendua". "Gu hau
kontatzen ari gara gertatutakoa
berriro ez errepikatzeko (...)
Guk hau egin ahal badugu,
gizarteak ere egin ahal du".
Justizia errestauratiboa ere
hizpide izan zuten eta bi
kontzeptu errepikatu ziren:
enpatia eta bigarren aukerak
ematea.
Bi saioetan izan ziren
herritarrak batuta, 60 bat
soraluzetarrek parte hartu dute
jardunaldietan, orain artean
jende kopuru altuena.

Bide luzea
Izan ere, Soraluzen, 2016an
sortu zen Bizikidetza eta
Memoria mahaia. Harrezkero
ari dira gaia lantzen Udalean
ordezkaritza duten hiru

"Mina eta hausturak"
Gipuzkoako beste 15 bat
herritan ere ari dira prozesu
bera lantzen. Lizarraldek esan
duenez, udalerri bakoitzak bere
berezitasunak ditu. Soraluzeren
kasuan, ez da "muturreneko
egoera" bizi izan duen eta bizi
duen herria, baina "badago non
lan egin, mina eta hausturak
daude".
Elkarbizitza jomuga, bide hori
memoria landuz egiten ari dira.
Izan ere, Bizikidetza eta
Memoria Mahaian ikusi dute
Udalak "ekarpenen" bat egin
dezakeen alorra dela memoria
inklusiboa. Bide horretan,
herriko mahaikideen artean
"zailtasunak" egon direla
aitortu du Baketik Fundazioko
ordezkariak, "normala den
bezala", baina azpimarratu du,
hala ere, "aurrera" egiten ari
direla: "Espazio horretan askoz
ere naturalagoa da denak
lankidetzan aritzea. Hori orain
dela 10 urte ez zen batere
normala. Orain espazio horiek
normalizatzen ari dira".
Bestalde, mahaikideen desioa
herritarrei ordezkari politikoak
egiten ari diren lanketa
zabaltzea da. "Horren ahalegina
da urtero antolatzen ari diren
ekitaldiak".

"ORAIN DELA 10 URTE
EZ ZEN BATERE
NORMALA HALAKO
ESPAZIOAK EGOTEA"
MAIALEN LIZARRALDE, BAKETIK FUNDAZIOA

ZER BERRI

"Samina bera da guztientzat"
SANDRA CARRASCO ETAK AITA HIL ZION
“Hasieran jendea alboan izan
nuen, erakundeak, politikariak
Gero bakarrik geratu nintzen.
Lagun-minenek ere bakarrik laga
ninduten. Familiarekin ezin nuen
kontatu, nahikoa zuten. Anaiari,
adibidez, ikastolan esan zioten:
zure aita hil dute
Euskadirengatik. Eta ama…
Bakarrik egin behar izan nuen
aurrera. Hasieran amorru handia
sentitu nuen. Herriko tabernaren
aurretik pasatzen nintzen, barrez
eta presoen aldeko kartelak
apurtzen, eurek ikusteko. Gero,
horrekin bizitzen ikasten. Eta zuk
erabaki behar duzu zelan jokatu:
min horretan estankatuta geratu
zaitezke edo aurrera egin.

Konturatu nintzen ez nuela
20-25 urteko pertsona baten
bizimodua. Psikologoarekin ere
ibili nintzen. Baina azkenean
neuk egin behar izan nuen
aurrera. Ezker abertzaleko
pertsona batek ikusarazi zidan
ordura arte ikusten ez nituen edo

"Guk egin ahal badugu, gizarteak ere bai"
OLATZ ETXABE BATALLON VASCO ESPAÑOLEK AITA HIL ZION
“Nik beti izan ditut lagunak
alboan. Lehen eta orain.
Familiak ere bai. Alde
horretatik babestuta sentitu
gara, herriaren babesa sentitu
dugu. Erakundeen aldetik,
berriz, oraindik ez dugu
biktima aitortzarik jaso; ezin
dugu demostratu aita
atentatuan hil zenik. Aitortzarik
ez jasotze horren ondorioz,
adibidez, ni ezin izan naiz
ikastetxeetara joan nire
bizipenak kontatzera.
Bestalde, aita hil zutenean
malko guztiak gastatu nituela
uste dut, jada ez dut negarrik
egiten. Hasieran min handia
sentitzen nuen, batez ere

amarengatik. Gero etorri zen
amorrua. Baina bizitzan fase
asko daude. Heldutasunak
beste lasaitasun bat ematen
dizu. Orain, gu hau kontatzen
ari gara gertatutakoa berriro
ez errepikatzeko. Hori bai,
oraindik zailtasunak daude

ikusi nahi ez nituen gauza asko.
Ikusi nuen beste aldean ere egon
dela sufrimendua; nire samina ez
zela bakarra. Gaur egun, ia ez
daukat amorrurik. Noizbait
sentitzen badut, baztertu egiten
dut. Elkarrekin bizi behar dugu,
elkarbizitza behar dugu. Hori bai,
aita hil zuenari sekula ez diot
barkatuko, nire familia apurtu
zuen. Bera nagusia zen jakiteko
egin zuena txarto zegoela. Hala
ere, saiatu nintzen berarekin
berba egiten. Gaur egun ere,
gertu nengoke berba egiteko.
Olatzek eta nik, biok sufritu
dugu. Samina bera da
guztiontzat. Hala ere, eta
eginahalak egin, denborarekin
ahaztu egingo da gertatu zena.
Oso adierazgarria da, adibidez,
gazte askok ez jakitea nor izan
zen Miguel Angel Blanco”.

onartzeko gatazkan bi alde
izan zirela, bi aldeek sufritu
zutela. Oraindik, badirudi alde
bakarra egon zela eta dagoela
gatazkan. Indar parapolizialen
gehiegikeriak, adibidez, ez
dira onartu oraindik. Nire
kasuan, akaso, barkatuko
nuke aitari egin ziotena, baina
barkamen hori norbaitek niri
eskatzea nahiko nuke. Hori
falta da eta hori ere behar da.
Hala ere, gertatu zena jakin
egin behar dute gazteek, zer
sufritu den. Etorkizuna baikor
ikusten dut. Adibidez, Gogora
Institutuaren erakusketara
joan ziren ikasleen guraso
askok eskerrak eman
zizkiguten egin duguna
egitearren. Nik uste dut guk
hau egin ahal badugu,
gizarteak ere egin ahal duela”.
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ARGAZKI BIDEZ

Askoren artean
TESTUA ETA ARGAZKIAK: EGOITZ UNAMUNO

Euskaraldiaren bigarren edizio honetan inoiz baino garrantzitsuagoa
izan da askotariko herritarren parte hartzea eta laguntza, horrela
gainditu ahal izan baitira osasun krisiak ezarritako oztopoak eta
hizkuntza ariketa modu masiboan egin ahal izatea lortu da. Herrian 48
entitatek osatu dituzte Ariguneak eta 256 herritar dira horietako kide;
35 herritarrek boluntario lanetan jardun dute, dela mahaian txandak
eginez, murala pintatuz edo bestelako antolaketa lanetan; herritar
askok erosi dituzte Euskaraldiko materialak; eta, garrantzitsuena,
guztira, 505 herritarrek eman dute izena Belarriprest eta Ahobizi
moduan. Oztopoak oztopo, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa abian
da, herritar askori esker.
Bejondeizuela!
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IRITZIA

GUTUNAK
Bagatoz Sororak
SORORAK TALDE FEMINISTA

Bagatoz.
SORORAK gara.
Gara feministak, soraluzetarrak
eta pixka bat eroak “Zoro+(e)
roak” … SorGIN ere bagara; izan
ere, SORtzeko asmoz gatoz
Soraluzeko SOROra:
ahizpatasuna, elkarren zaintza
eta kolektibotasuna oinarri
izango dituen talde feminista.
Talde feminista sortzera eta gure
ZORIaren jabe egitera gatoz,
ZORIgin ere izango baikara.
SORORAK gara sororitatea
edo ahizpatasuna, emakumeen
arteko elkartasuna, izango
delako gure indarra.
Sortu nahi dugu ikuspuntu
feministatik hausnarketa eta
eztabaidarako gune patxadatsu
eta aberasgarria, gure
interesekoak diren gai
feministetan sakontzeko,

prestakuntza jaso-emateko,
bizipenak partekatzeko…; finean,
aberasgarria izango zaigun bide
askatzailea elkarrekin ibiltzeko.
Loratu gara udazkenez
Soraluzeko S(z)oropilean, eta
elkar zaintzera, elkar aberastera
eta gure iritzia geure ahotsez
ematera gatoz. Horretara gatoz,
horregatik gara: SORORAK,
ahizpak. “Sinesten dugulako
hainbat gauza arinek, mugitu
dezaketela handi bat”.

SOS Ostalaritza
SORALUZEKO OSTALARIAK

Soraluzeko ostalariok kezka eta
haserrea helarazi nahi ditugu.
Azaroaren 6an ixtera behartu
gintuzten. Geure buruari
galdetzen diogu zergatia, guk
bezainbesteko “arriskua” duten
leku asko irekita baitaude.
Ostalaritza jomugan dago.
Zergatik? Egoera larria da.

Ulertzen dugu neurri gogorrak
hartu beharra. Baina neurriak
berberak izan beharko lirateke
guztientzat. Itxiera agindu
zutenean, ez zuten laguntzarik
aurkeztu; horrek erabateko
ziurgabetasuna eragin zigun.
Gainera, egun batetik bestera itxi
beharrak galerak eragin dizkigu,
produktu galkorrengatik.
Laguntzek ez dituzte oinarrizko
gastuak kubritzen: argia, ura,
alokairuak… Negozio bat duenak
badaki gastuok handiak direla.
Gainera, autonomoak garenez ez
dugu diru-sarrerarik. Eta familiak
ditugu. Frantzian eta Alemanian
ere itxi dute ostalaritza. Baina
han, ixterako guztia lotuta zuten:
laguntzak emanda, antolatuta…
fakturazioaren %70a eman diete.
Azkenik, instituzioengandik
faltan igartzen dugu
hurbiltasuna. Azaroaren 28an,
12:00etan elkarretaratzea
egingo dugu, Plaza Berrian.

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

HAUSNARKETA
Musika lokalak
Udalak Ezozibideko lokalak
ixteko erabakia jakinarazi ostean,
herriko hainbat musikarik
entseatzeko lokal publikoak
eskatu dituzte.
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JONDAR PLATA
MUSIKARIA

"Gu Eibarrera joaten gara,
Legarreko lokaletarara, eta han
musikarien elkarte batek
kudeatzen ditu lokal publikoak.
Ardurak banatzen dira eta talde
bakoitzak hilean 35 euro
ordaintzen ditu. Ez dugu
eskatzen beste munduko
azpiegiturarik".

ELOI GALAN
MUSIKARIA

"Gogoratzen naiz 12 urterekin
lokaletara joaten nintzela
bateria jotzen lagatzeko
eskatzera. Gaur egun umeek
badituzte instrumentuak, baina
ez dute jotzeko lekurik. Nik
Bergarako eta Zarauzko lokalak
ezagutzen ditut eta guretzat oso
erosoak dira".

IRITZIA

ZIR(R)IKA

PUNTUA

SORALUZEKO BASO BIZIAK P.G.

OLATZ SEBAL

Chopin gehiago,
Prozac gutxiago

H

MIKEL APARICIO
MUSIKARIA

"Gu prest gaude kuota bat
ordaintzeko, baina baldintzak
egokiak baldin badira. Ikusten
dugu beste herri batzuetan
udaletxea musikariekin
bolkatzen dela topera, baina
hemen herria musikalki hilda
dago eta ez da inongo apusturik
egiten".

PATRICIA BORINAGA
GAZTERIA ZINEGOTZIA

"Udala prest dago, haiekin
izandako bileran planteatu zen
bezala, nolabait laguntzeko,
lokalen bat alokairuan
aurkitzen badute. Bere garaian,
itsasontzi-edukiontziak jartzeko
aukera aztertu genuen baina,
egungo egoeran udalak ez du
aukerarik inbertsioetarako".

urrengo hitzak zuretzat
bakarrik dira. Egun
guztian, agian aste
guztian, egin dezakezun gauza
garrantzitsuena egiteko
prestatu zaitez. Abiadan doan
mundu zoro honetan gelditzeko
botoia sakatuko duzu, eta ez da
egongo atzera bueltarik. Minutu
batzuetan ez da egongo ezer
arduratuko zaituenik. Albisteak,
arazoak, egitekoak… zure
gogamenetik desagertuko dira.
Une batez zure buruarekin (eta
gorputzarekin) bakarrik
geratuko zara. Prest al zaude?
Orain entzungo duzunak
merezi du zure arreta osoa.
Mugikorrean Chopinen
Nocturnea bilatuko duzu
(youtuben Van Goghen Zeru
izartsua irudi moduan duena
aholkatzen dizut). Eroso eseri,
play-ari eman eta begiak itxi.
Bakarrik zaude, antzoki dotore
bateko eserleku eroso batean.
Oholtzan pianojole bat dago,
piano handi baten aurrean.
Zuretzat bakarrik eskainiko du
kontzertua, pribilegiatua zara.
Haren hatzak ekarri gogora,
pianoaren teklen gainean
dantzan. Entzun nota bakoitza,
azkenera arte, mesedez. Inoiz
idatzi den amaiera ederrena
entzuteko zorian zaude.
Zorionak, meditatzen hasi
zara. Bide ederra daukazu
aurretik.
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Futbola euren
ogibide izatea
lortu dute
Haritz Albisua Laskurain, Mikel Juaristi Ariznabarreta eta Iñaki Recio Irusta soraluzetarrak 12 urterekin hasi
ziren futbolean jokatzen, Eibar taldean. Orain, 28na urte dituzte Albisuak eta Juaristik, 20, berriz, Reciok.
Hirurek futbolean segitzen dute, futbolari profesional bilakatuta, 2. B Mailan.  
Testua: Ubane Madera. Argazkiak: Fernan Oregi, Leioa Kirol Elkartea eta Real Sociedad.
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utxik lortzen dute kirola lanbide izatea, soldata bakarrik
kirolari esker irabaztea. Soraluzen, azken
hamarkadetan, herritar bakarra izan da kirolari
profesional: Aritz Laskurain pilotaria. Noski, beste
herritar askok oso aurrera egin dute kirolari modura.
Baina kirolean profesional izateari esker, horretatik
bakarrik bizitzea lortu dutenak bakan batzuk dira.
Horien artean daude hiru futbolari soraluzetar.
Adinean tartea izan arren, Haritz Albisua Laskurainek (Soraluze,
1992), Mikel Juaristi Ariznabarretak (Soraluze, 1992) eta Iñaki Recio
Irustak (Soraluze, 2000) antzerako bizipenak izan dituzte kirolari
profesional izateko egin duten ibilbidean.

Erdiko mailetan, aukera
Hiru gazteak Espainiako Liga Txapelketako 2. B Mailako futbol
jokalariak dira. Leioa Kirol Elkarteko futbolariak dira Haritz Albisua
Laskurain eta Mikel Juaristi Ariznabarreta. Sanseko futbolaria da,
berriz, Iñaki Recio Irusta.
Hiru futbolariek 20 urterekin lortu zuten futbola ogibide izatea.
"Futbola ez da bakarrik Lehen Mailako futbolari izan edo futbolari
ez izan. Erdian maila gehiago daude eta gu bezalako kirolariak hor
daude. Horrek onerako harritu ninduen umetan futbolari buruz
nuen iruditik, konturatu bainintzen futbolak bertatik bizitzeko
aukera ematen duela, Lehen Mailara iritsi ez arren", esplikatu du
Haritz Albisuak.

Haritz Albisua Laskurain, Iñaki Recio
Irusta eta Mikel Juaristi Ariznabarreta,
kiroldegian.

HIRU SORALUZETAR
GAZTEEK 20
URTEREKIN LORTU
ZUTEN FUTBOLA EUREN
OGIBIDE IZATEA
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ERREPORTAJEA

"ALDE EKONOMIKO
HANDIA DAGO LEHEN
ETA 2. A. MAILEN ETA
GAINERAKOEN ARTEAN,
KIROL ALDETIK, EZ"
LEIOA KIROL ELKARTEA
ERREGE KOPAN
LEHIATUKO DA; SANSEK
MAILAZ IGOTZEA DU
HELBURU

Alde ekonomiko handiak
Futbolari buruzko ezezagutza hori mailen artean dagoen
desberdintasunetatik dator. "Lehen Mailatik Bigarren Mailara saltoa
dago eta 2. A Mailatik 2. B Mailara are salto handiagoa. Lehen Maila
eta 2.A Maila Ligak kudeatzen ditu eta hortik beherakoak
Federazioak. Horren ondorioz, telebisten dirua, babesleena, soldata
ikusgarriak, futbol-zelai handiak... horiek guztiak lehen bi mailetan
geratzen dira. Kirol ikuspuntutik, ordea, jokalarien maila ez da
horren desberdina, baina ekonomikoki alde handia dago maila
batean edo bestean jokatu. Gero, futboleko izarrak daude, baina
horiek beste galaxia batean bizi dira", gaineratu du Iñaki Reciok.
Adibide oinarrizkoena jartzearren: 2. B Mailan ez dute legez
ezarritako gutxieneko soldatarik. "Datorren urtean, maila berri bat
atera behar dute, 2. A eta 2. B Mailen artekoa; profesionala izango da
eta, hor bai, gutxieneko soldata ezarri nahi dute. Baina gu ekipoekin
negoziatzen denaren menpe gaude. 2. B Mailan 102 ekipo daude.
Batetik bestera desberdintasun handia dago. Gu ezin gara
etorkizunean futboletik bizi, hau bukatutakoan beste lan batean
jardun behar dugula badakigu. Baina, azkenean, futbolean ibili
garen urte horiek guretzat izan dira", dio Reciok.
"Gustuko lana egiten ari gara. Akaso lortuko dugu beste
lanbideren bati 15 urte kentzea", gehitu du Mikel Juaristik. Hala ere,
Albisuaren ustez "gehiago kontrolatu" beharko litzateke soldaten
kontua. "Denok irabaziko genuke, jokalariok eta ikusleek".
Noski, normala den moduan, hiruren ametsa noizbait Lehen
Mailan jokatzea da.
Errege Kopa, mailaz igotzea...
Bien bitartean, orain arte moduan, duten onena ematen segituko
dute, norbere taldean.
Aurten, ezohiko egoeran dihardute, pandemiak baldintzatuta.
Hala ere, lehiak aurrera dirau eta Albisuak eta Juaristik Errege Kopa
jokatuko dute, Leioa K.E. Errege Kopako txapelketan sailkatu berri
baita. Ez dute aurkari makala izango: Europa Leaguen diharduen

Haritz Albisua Laskurain
Leioa K.E.-ko erdilaria da.
Eibarren harrobitik irten, 2.B.
mailan Eibarrekin debutatu eta
ibilbide luzea egin du maila
horretan: Barakaldo C.F., Lorca
F.C., Lleida Esportiu, Unionistas
de Salamanca C.F. eta Real
Balompédica Linensen.
Altura.
1,87 m.
Pisua.
81 kilo.
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Haritz Albisua.

Motzean:
Futbol taldea. Athletic.
Jokalari bat. Zinedine Zidane.
Entrenatzaile bat. Jose
Mourinho.
Ametsa. Lehen Mailan jokatzea.
Futbolean izandako urterik
onena. Barakaldorekin, 15-16.
Denboraldia, mailarik altuena
hor eman nuen eta 2. Mailara
igotzeko gertu egon ginen.
Futbolari ez bazina...
Kirolarekin lotutako beste
zerbaitetan jardun nahiko nuke.

ERREPORTAJEA
Vilarreal. Abenduaren 16an dute
norgehiagoka, Leioan.
Gainera, Errege Koparako
txartela eskuratu dute
Federazioko Kopako
finalerdietara iristeari esker.
Horrek ere badu meritua.
Sanseri dagokionez, hura lider
doa Ligan. Aurten, mailaz igotzea
dute helburu. Recio: "Ekipo ona
dugu, iaz ere ondo ibili ziren,
lehen bosten artean geratu ziren.
Datorren urtean, sortu behar
duten maila berri horretan
sartzea da gure helburua. Ligan
sailkatzen diren lehen hiru futbol
taldeak sartuko dira eta,
oraingoz, lehenengo goaz".

Haritz Albisua, Iñaki Recio eta Mikel
Juaristi baloiari tokeak egiten.

Futbolera, eskola kirolari esker
Futbolari profesionalak dira, bada, Albisua, Juaristi eta Recio. Beraz,
futboletik eta futbolerako bizi dira. Baina gezurra badirudi ere,
umetan ez ziren futbolariak. Kuriosoa da, baina hirurak izan ziren
pilotari futbolari izan baino lehenago.
Eta kuriosoa da ere hirurak futbolera eskola kirolari esker ailegatu
izana. Mikel Juaristi: "Nik pilotan besterik ez nuen jokatzen. Eskola
kirolean hasi nintzen lagun guztiak han zeudelako. Han hasi nintzen
futbolean. Orduan ez zegoen futbol eskolarik herrian, guk sekula ez
dugu Sorako kamisetarik jantzi. Eskola kirolean beste eskola
batzuen kontra jokatzen genuen, Eibarren. Behin, partidu bat
jokatzen ikusi gintuen pertsona batek Haritzi, Iker Benitori, Jon
Laskuraini eta niri deitu zigun, Eibar taldekoa zen eta guk proba
batzuk egitea nahi zuen, Eibar taldeak alebinetan sortu behar zuen
talderako. Joan ginen eta taldean hartu gintuzten".

Mikel Juaristi Ariznabarreta
Mikel Juaristi Ariznabarreta
Leioa K.E.ko erdilari- atzelaria
da. Eibarren harrobitik irten,
2.B. mailan Eibarrekin debutatu
eta bide luzea egin du maila
horretan: Laudion, Bilbao
Athletic, Amorebieta,
Barakaldon eta Teruelen.
Altura.
1,81 m.
Pisua.
72 kilo.

Mikel Juaristi.

Motzean:
Futbol taldea. Athletic.
Jokalari bat. Andrea Pirlo.
Entrenatzaile bat. Marcelo
Bielsa.
Ametsa. Lehen Mailan
jokatzea.
Futbolean izandako urterik
onena. Eibar B taldean. Oso
gustura sentitzen nintzen han
eta asko ikasi nuen.
Futbolari ez bazina...
Kirolarekin lotutako beste
zerbaitetan jardun nahiko nuke.
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ERREPORTAJEA
Albisuak ere futbola ala pilota, bien artean aukeratu behar izan
zuen: "Entrenamenduetara joateko, futbolak beste gertutasun bat
ematen du: aldageletan 20 bat lagun ginen, entrenamenduak
Eibarren ziren… Pilotan, berriz, Tolosara, Donostiara... joan behar
izaten nuen entrenatzera, bakarrik, aldageletan ere askotan bakarrik
nengoen. Gainera, futbolean asko ibilitakoa nintzen."
Antzerakoa gertatu zitzaion Reciori. Adinekoen artean, pilotan ez
zen batere jokalari txarra, baina... "Benjaminetatik Eibarren
nengoen, Soran ez baitzegoen benjaminik. 10 urterekin Realaren
probetan parte hartzen hasi nintzen. 12 urterekin Realean hartu
ninduten eta futbola aukeratu nuen".

Albisua Barakaldo taldearekin jokoan,
Dani Parejo Valentzia taldeko
jokalariarekin (orain Vilareal taldean
dago).

Opor, asteburu eta jai gutxi
Behin futbol talde baten sartuta, diote “konturatu barik” iritsi direla
kirolari profesional izatera: "Egunean egunean disfrutatzera,
ikastera… joaten zara entrenamenduetara eta partiduetara. Baina,
Jubeniletara ailegatzen zara; hor jada gogor lehiatzen da; hortik 3.
Mailara eta konturatu orduko jada 3. eta 2. Mailan lehiatzen
zabiltza. Bat-batean jende ezagunaren kontra jokatzen zaude, 1.
Mailatik bueltan etorritakoen kontra..." kontatu du Albisuak.
Baina, "konturatu barik" iritsi arren, hiru soraluzetarrek onartzen
dute dauden lekura ailegatzeko sakrifizio asko egin behar izan
dituztela. Iñaki Recio: "Askok laga egiten dute, nahiago dutelako
oporretan joan edo euren gurasoek oporretan joan nahi zutelako…
Azken batean, umetan hasten gara futbolean. Gurasoen esku dago
asko. Egia da zerbait izan behar duzula talderen batean sartzeko,
baina gero, barruan bazaude, medio asko dituzu hobetzeko. Zure
partetik konpromisoa, ahalegina eta behar den guztia jartzen
baduzu eta zugan konfiantza badute, mailaz igotzen zoaz".
"Ni oso gutxitan joan naiz gurasoekin oporretan. Era berean,
gurasoek asko lagundu digute. Entrenamenduetara eramaten, beti
babesa ematen… Baina jai piloa, uda piloa, opor piloa...galdu
ditugu", dio Albisuak. "Ezin duzu ia planik egin. Zure lagunek
herriko jaietan plana egiten dute eta zuk ezin… Hori bada zaila.

Iñaki Recio Irusta
Iñaki Recio Irusta Sanseko
defentsa da, iaz, Real Unionen
ibili ondoren. Aurten, Xabi
Alonso du entrenatzaile. Dio
"oso hurbila dela" eta arreta
handiarekin entzuten dituztela
haren esanak, duen ibilbidea
aintzat hartuta.
Altura.
1,78.
Pisua.
71 kilo.
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Iñaki Recio.

Motzean:
Futbol taldea. Reala.
Jokalari bat. Xabi Prieto.
Entrenatzaile bat. Imanol
Alguacil.
Ametsa. Realarekin debutatzea.
Futbolean izandako urterik
onena. Iaz. Gehien ikasi nuen
urtea izan zen. Nagusiagoekin
jokatzen hasi nintzen lehen
urtea izan zen.
Futbolari ez bazina...
Kirolarekin lotutako beste
zerbaitetan jardun nahiko nuke.

ERREPORTAJEA
Baina bestela ezin da esan
futbola gogorra denik, kontuan
hartuta jendeak 8 ordu egiten
duela lan beste leku batzuetan.
Sakrifikatua da, baina ez
gogorra", gaineratu du Juaristik.
Noski, futbolari izaten
segitzeko asmoa dute hiru
gazteek, "ahal duten bitartean".
"Disfrutatzen jarraitzen dugun
bitartean eta osasunak laga arte,
lesioak gogorrak izaten dira eta",
dio Albisuak. "Nik oraindik
urrun ikusten dut hori", dio,
berriz, futbolari gazteenak.
Hori bai, futbolari izatearekin
batera, ikasten segitzen dute.
Magisteritza bukatu dute
Juaristik eta Albisuak , eta horretan dihardu Reciok. Izan ere, futbola
bukatzen zaienean, kirolarekin lotutako lanbideren batean segi
nahiko lukete, eskoletan kirol irakasle, adibidez, Hala ere,
badaezpada, Juaristik Mekatronikako goi mailako modulua ikasten
ere badihardu.

Konpromisoa, diziplina eta ikasten segitzea
Etorkizuna etorkizun, orainean hiru gazteek futbolari izateko
ametsa bete dute. Eta amets bera duten soraluzetar gazteei amets
horri eusteko mezua helarazi nahi diete, zalantza izpirik gabe.
Saiatzea, konpromisoa hartzea, diziplina eta ikasten segitzea; horixe
da behar dena.
Mikel Juaristi: "Nik esango nuke gutariko inork ez duela kale egin
entrenamenduetara beste ezergatik eta inork ez dugu kale egin
azterketa batera edo ikastera entrenamendu batengatik. Hirurok
egon gara ikasten eta hirurok egin dugu guztia. Diziplina behar da.
Futbolean gazte hasten zara, pertsona moduan egiten zara. Zure
etorkizuneko izaera pertsonala hor lantzen da: talde-lana,
komunikazioa, diziplina, konpromisoa… 16 urterekin ez baduzu
ikasten konprometitua izaten, akaso, gero 24 urterekin lantegi
batean sartzen zara eta han ere ez zara konprometitzen".
Haritz Albisua: "Benetan futbola gustuko duena saiatu egin behar
da, entrenamenduetara disfrutatzera eta jolastera joan, baina
konpromisoa erakutsita. Futbolean balore asko ikasten dituzu
txikitatik. Ez da errenditu behar. Futbolean guztia ez da polita,
badaude momentu txarrak. Hala ere, aurrera egin behar da ".
Iñaki Recio: "Hor dago ailegatzen denaren eta ailegatzen ez
denaren arteako desberdintasuna. Ondo antolatzen bazara,
denerako denbora hartzen baduzu, ikasteko eta entrenatzeko,
hobeto iristen zara. Realean ikasketetan ondo ibili ezean, partida bat
jokatu gabe zigortzen gintuzten… Notak kontuan hartzen dituzte.
Ikusten badute batek ez duela ohiturarik ikasteko edo ez badaki
kirola eta ikasketak uztartzen, pentsa lezakete etorkizunerako ere ez
duela egingo eskatzen zaion guztia".

Xabi Alonso Sanseko entrenatzailea
azalpenak ematen. Atzean, Iñaki Recio
jokalaria.

Mikel Juaristi Amorebieta taldearekin,
Martin Odegaardi baloia kentzen.
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KIROL ETA KULTUR AZPIEGITURAK

Tolarekua aretoa.

Gimnasio berria.

Azpiegitura
berriak Aranen
Kiroldegiaren handitzeari esker, kultura eta kirol azpiegiturak handitu
eta berrantolatu egin dituzte. Kirol jardueretara zuzendutako solairu
berria egin dute eta, besteak beste, kultura areto berriak sortu
Uztailean estreinatu zuten
Arane kiroldegiko gimnasio
berria, eraiki berri duten
solairuan. Bertan dago, baita
ere, spinning areto berria.
Bi aretoak, komunak eta
takilak kiroldegiaren solairu
berrian egokitu dituzte,
errepide aldera. Hirugarren gela
bat ere sortu dute hor, ibai
aldera: erabilera anitzeko
aretoa, kultura jardueretarako.

'Tolarekua' areto berria
Izan ere, kiroldegiko eraikin
berriari esker, kirol zein kultura
jardueretara, bietara
bideratutako azpiegiturak
gehitu ditu Udalak.
Erailera anitzeko areto berria,
adibidez, formatu txikiko
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ekitaldietara bideratu dute:
hitzaldiak, euskarazko eta
ingelesezko mintzapraktikak,
tailerrak, antzezlanak,

Elkartegi berria egokitzen dihardute.

robotikako eskolak... Abel
Olaizola Kultura zinegotziak
esplikatu duenez, Tolarekua
izena jarri diote, antzina, leku
berean zegoen dolarearen
izenean. Biraka ere bertan
egingo dute, hartara,
antzokiaren atzeko espazioa
dantza taldearentzat gorde dute.

Elkartegia, kiroldegian
Bestalde, squash aretoa egokitu
eta margotu egin dute, Elkartegi
izateko. Asmoa da abenduaren
1ean estreinatzea. Orain arteko
Elkartegia ez zen irisgarria eta
gainera, udal lan-taldearen
lokala da. Bestalde, Olaizolak
adierazi du hainbat talde
desagertu egin direnez,
Elkartegi berrian talde
gehiagorendako lekua dagoela.
Azkenik, antolaketa berrian,
lehenagoko gimnasioa boxeo
taldeak erabiltzen dihardu.
Kirol eta kultura esparruen
berri emateko, seinaletika ere
jarriko dute kiroldegian. Haren
eskumako aldera, kultura
esparrua dago: liburutegia,
euskaltegia, ludoteka,
erakusketa aretoa, Tolarekua,
Elkartegia, Gaztelekua eta
Herriko Antzokia. Gainerakoa,
kirol esparruari zuzenduta dago.

KULTURA

Agur Ezozibideko lokalei
UDALAK EZOZIBIDEKO LOKALAK BEHIN BETIKO IXTEA ERABAKI DU

TESTUA ETA ARGAZKIAK: EGOITZ
UNAMUNO.

Ezozibideko lokalen egoera
kaxkarra ez da kontu berria.
Urteak dira azpiegitura okerrera
egiten ari zela eta, ondorioz,
azken urteotan poliki-poliki
bertan egoitza zuten musikari
eta bestelako kultur talde askok
alde egin dute bertatik. Gaur
egun, hiru musikarik eta Judo
taldekoek bakarrik erabiltzen
dituzte bertako lokalak.
Irailean, erabiltzaileekin bildu
zen Udala eta bertan jakinarazi
zien Ezozibideko lokalak behin
betiko ixtea erabaki zuela eta
erabiltzaileei eskatu zien, epe
zehatzik barik, lokalak husteko.
Judo taldeari Batzokiko frontoia
eskaini zion Udalak eta
“pandemiaren krisia pasatzen
denean” bertan berrekingo
diete entrenamenduei.
Musikariei, berriz, lokalen
alokairua ordaintzen
laguntzeko aukera eskaini
Udalak.

Lokal publikoen eske
Musikariek ulertzen dute eta
zentzuzko ikusten dute
Ezozibideko lokalak ixtea, baina
haien ordez, entseatu eta
materialak gorde ahal izateko
lokal publikoak egokitu ditzala
eskatzen diote Udalari. “Azken
urteotan, herriko musika talde
askok inguruko herrietako
lokaletara joan behar izan dute,
batez ere, Eibarrera eta
Bergarara, Ezozibideko
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Mikel eta Aritz, Gune Musik-eko kideak.

lokaletan ez dagoelako
gutxieneko baldintzarik. Musika
Eskolan gazte askok ikasten
dute instrumenturen bat jotzen.
Herrian entseatzeko lokalak
izango bagenitu, askoz
errazagoa litzateke taldeak eta

"HERRIKO MUSIKA
TALDE ASKOK
INGURUKO HERRIETAKO
LOKALETARA JOAN
BEHAR IZAN DUTE"
"UDALA PREST DAGO
MUSIKARIEK LOKALEN
BAT ALOKATUZ GERO,
BERAU ORDAINTZEN
LAGUNTZEKO"

proiektu berriak sortzea.
Herrian fabrika huts mordo bat
dago, baina Udalaren
laguntzarik barik oso zaila da
ezer egitea”.
Musikariek inguruko
herrietan dauden lokalak aipatu
dituzte eredu modura:
Bergarako Goikorock, Eibarko
Legarre, Ermuko eta Mutrikuko
lokalak… Horietan, Udalak
entseatzeko lokalak eskaintzen
dizkie musikariei eta hauek,
elkarte baten bilduta edo
banaka, lokalak kudeatzeaz eta
egoera onean mantentzeaz
arduratzen dira, kuota
sinbolikoak ordainduta.
Patricia Borinaga Udaleko
Gazteria zinegotziaren esanetan
"Udalak ulertzen du musikarien
eskaria, eta prest dago haiekin
izandako bileran planteatu zen
bezala, nolabait laguntzeko,
baldin eta, udal lokal egokirik
ez dagoenez, lokalen bat
alokairuan aurkitzen badute.
Bere garaian, Urretxun
egindakoaren bidetik
itsasontzi-edukiontziak
ezartzeko aukera aztertu
genuen, baina, egun Udalak
duen egoera ekonomikoarekin,
ez du aukerarik halako
inbertsiorik egiteko. Dena den,
prest gaude musikariekin
batera aukerak atertzen
jarraitzeko” .

Kulturgunea urtetan
Ezozibideko lokalak 70eko
hamarkadan eraiki zituzten,
Ezozibidean etxebizitzak egin

KULTURA

Herriko zenbait musikari Lokalen atarian.

Lokalak egoera "beldurgarria"n
Ezozibideko lokalen egoera "beldurgarria" da, batez ere, erdiko
pisuan dauden lokalena. Izan ere, solairu horretako lokaletan
sabai zatiak daude jausita, bazterrak obra-hondakinez eta
zaborrez beteta daude, hezetasun handia dago eta koadro
elektrikoak matxuratuta daudenez, ez dago argirik.

David Peñalba bateriarekin.

eta ingurua urbanizatu
zutenean. Ordutik, urteetan
zehar, herriko hainbat kultur
eta gizarte jardueretarako
erabili izan dira. Garai batean,
Soraluzeko Ametsa ikastolaren
ikasgelak izan ziren bertan eta
ondorengo urteetan dantza
taldeak, motozaleek, LAB
sindikatuak, judo klubak eta
musikariek erabili izan dituzte
bertako lokalak.
Musikarien kasuan, urte
guztiotan talde asko izan dira
bertan sortu edo entseatu izan
dutenak.
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KULTURA

Olentzero eta Mari Domingi iaz, kiroldegian.

Gutunak
batuko dituzte
Olentzero eta Mari Domingi kiroldegiko frontoian izango dira
abenduaren 24an, Soraluzeko umeen gutunak jasotzeko, baina ez
dute kalejirarik egingo; ezta Errege Magoek ere
Zailtasun guztien gainetik,
aurten ere, Olentzero eta Mari
Domingi menditik jaitsiko
Soraluzeko umeen gutunak
jasotzera. Kalejira barik egingo
dute Arane kiroldegirainoko
bidea, guztien segurtasuna
bermatu nahian.

Taldeen ordutegiak
Kiroldegian, 10:00etan hasiko
dira gutunak batzen, 14:00ak
arte. Umeei eskatu diete
adinaren arabera sailkatutako
taldetan bertaratzea.
Honela: 10:00etan, Lehen
Hezkuntzako 4. 5. eta 6. mailak;
10:45ean, Lehen Hezkuntzako
2. eta 3. mailak; 11:30ean, Haur
Hezkuntzako 3. eta 4. mailak;
12:15ean, Lehen Hezkuntzako
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lehen mailakoak eta Haur
Hezkuntzako 5. mailakoak eta
13:00etan, 0-2 urteko umeak.

Gurasoei dagokienez, berriz,
Lehen Hezkuntzako lehen
mailara arteko umeei (hauek
barne) lagundu ahal izango
diete, baina LH2tik
aurrerakoak, berriz, bakarrik
sartu beharko dira kiroldegira.
Bestalde, umeek
Olentzerorekin eta Mari
Domingirekin berba egin ahal
izango duten arren, ezin izango
dira euren altzoetan eseri.
Hori bai, Kukumixoko
laguntzaileak arduratuko dira
oparitxoak banatzeaz eta
argazkilaria ere izango da,
denek izan ditzaten
oroitzapenerako argazkiak.
Plaza Berriko txabolari
dagokionez, datorren astean
hasiko dira muntatzen, aurten
jolasa izango da gaia.

Erregeen kabagatarik ez
Olentzero eta Mari Domingi
bezala, Errege Magoak ere
arduratuko dira umeen gutunak
batzeaz. Haien eskariak
jasotzeko, Abade Etxeko
postontzia erabiliko dute. Izan
ere, segurtasuna bermatzeko,
aurten ez dute kabalgatarik
egingo eta ez dira eliz atarian
izango.

Gospel kontzertua
Soraluzeko Udalak, oraingoz,
gospel kontzertua antolatu du
Gabonetarako, Goiko Gela
taldearen eskutik. Abenduaren
27an izango da kontzertua,
18:00etan. Sarrerak Iratxon
daude salgai, 10 euroan.
Bestalde, abenduaren 26an
eta urtarrilaren 2an
haurrentzako ikuskizun bana
antolatzeko asmoa ere badu
Udalak.

Goiko Gela taldea.

PUBLIZITATEA

HISTORIA

Herriko historia efemerideetan
SORAPEDIAK HERRIKO ETA HERRITARREN URTEURRENAK BATU DITU, HIILEZ HIL

UBANE MADERA
ARGAZKIAK: SORAPEDIA

Soraluzeko Historian,
oinarrizko beharrak zituen
lagun hurkoari laguntzeko
ohitura handia izan da.
Horixe erakusten dute, besteak
beste, Sorapedia Soraluzeko
Entziklopedia Digitalak argitara
emandako efemerideek.
Hilabete honetakoak, azarokoak,
errepasatuta, ikus daiteke orain
dela 124 urteko azaroaren 1ean,
1896an, zabaldu zituela ateak
Babesetxe-Ospitale berriak, hiru
mojarekin. Sei pertsona hartu
zituzten, lau gizon eta bi
emakume; herrikoak denak, bat
izan ezik. Hiru urte geroago
(1899) Erruki Babesetxea eraiki
zuten. Ia XX mende osoan, Ama
Mesedeetako babes-etxeak
eskaini du laguntza hori.
1976ko azaroaren 3an, berriz,
udalbatzarrak Ama
Mesedeetakoa zahar-egoitza
berria egiteko obra-baimena
eman zuen.

Londresen sortu zen
Azaroko urteurrenen artean
jasota daude, baita ere,
armagintzaren gainekoak.
Herriari izena eta izanaren zati
handi bat eman dion ogibidea
da armagintza. Adibidez, 1887ko
azaroaren 23an, Londresen
sortu zen SAPAren aurrekaria:
The Placencia de las Armas
Company Limited. Hurrengo
urtean, Soraluzeko Fabrika
zaharra - La Euscalduna - erosi
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Babesetxe-ospitalea.

Fabrika zaharra.

zuten 187.500 pezetatan, bertan
kanoiak egiteko asmoarekin.

Urte osokoak ikusgai
Bestalde, azaroan hil zen,
Turkua garraiolaria eta azaroan
jaio, berriz, Florencio Aspe
abade eta idazlea. Placencia
abizenaren jabe izan zirenen
gainekoak ere badakartzate
Sorapediaren efemerideek.
Azken batean, efemerideen
formula erabilita, herriaren
Historian esanguratsuak izan
diren pertsonen edo
gertakarien berri eman du
Sorapediak; historia, aleka
partekatu du. Azaroko
efemeride batzuk besterik ez
dira jaso hemen. Sorapedian
urte osokoak daude ikusgai.
Plaentxia.eus atariak, berriz, lan
eskerga hori balioan jarri nahi
izan du eta domekero argitaratu
du urteurrenen kapitulu bat.

Antonio Plazaola Mujika, Turkua.

1976KO AZAROAREN
3AN EMAN ZUTEN
MESEDEETAKO AMA
ZAHAR ETXEA
ERAIKITZEKO BAIMENA

HARTU PARTE DANOBATGROUPen
EUSKARAREN EGUNEKO LEHIAKETAN!
Sartu lehiaketako estekan, ezagutu euskara arloko
gure ekimenak eta irabazi Errigora ekimenak
sortutako bi saski beltz!

Batzen gaituen
esentziak
izan dezala
presentzia

https://info.danobatgroup.com/euskara/lehiaketa-2020.html
*Parte hartzeko azken eguna: 2020ko azaroak 30, 00:00

DANOBATGROUP KOOP. E. | DANOBAT KOOP. E. |
GOITI KOOP. E. | IDEKO KOOP. E. | LATZ KOOP. E.

GOIMEK KOOP. E.
| SORALUCE KOOP. E.

SAKONEAN

"Sukalderako nuen
pasioarekin zerbait
sortu nahi nuen"
ENARA PARRA LETE SORALUZETIK HERBEHEREETARA
Enara Parra bizikletan. NACHO BURGOS

Odoloste beganoa. ENARA PARRA

UBANE MADERA
ARGAZKIAK: ELHADJI N´DIAYE, ENARA PARRA

Enara Parra Lete (Soraluze,
1990), 23 urterekin Diseinu
Industrialeko Ingeniaritzako
praktikak egitera joan zen
Amsterdamera, praktika batetik
bestera. Herbehereetan geratu
eta 7 urte daramatza han.
Hagan bizi da orain. Maiatzean,
sukaldaritzari buruzko
Roots&Cook, fresh seasonal
recipies and more atari digitala
sortu zuen.
Zer aurkitu duzu Herbehereetan
han geratzeko?
Amsterdameko praktiken
ondoren Heinekenen lanean
hasi nintzen, lau urte pasa
proiektuak koordinatzen lantegi
erraldoi batean, Hagatik gertu.
Orain dela 5 urte Hagan bizi
naiz. Hemen lanaren eta
bizitzaren arteko oreka oso-oso
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ona da. Gustura nengoen eta
oraindik hemen nago.
Sukaldaritzako ataria sortu berri
duzu, nolatan?
2019a urte gogorra izan zen,
aldaketa behar nuen. Baserri
batean jaio naiz, eta etxean
denok ibili gara sukaldean beti.
Amsterdamen,
supermerkatuetako erosketak
tristeak iruditzen zitzaizkidan.
Tomateek ez zuten ez zapore,
ez kolore ezta usainik ere. Behin
amari tomate haziak eskatu
nizkion. Balkoi txiki-txiki
batean sartu eta lau tomate
aterako nituen, baina zaporea,
kolorea… dena zen desberdina.
Azoketara joaten eta
produktuen kalitatea zaintzen
hasi nintzen. Euskal Herriko
gastronomia kulturari etxeko
ohiturak batu eta sukalderako
nuen pasio horrekin zerbait
sortzeko, Heinekeneko lan

finkoa laga nuen. Urtarrilean
hasi nintzen lanean eta
maiatzaren 8an ireki nituen
web orria eta sare sozialak.
Zer dago RootsandCook atarian?
Errezetak eta kozinatzen nituen
gauzak erakusten hasi nintzen.
Gutxira aldaketa pare bat egin
nituen, ondo jatea gustatzen
zaion jendeari informazio
gehiago emateko: errezetak,
non jaten den ondo,
sukalderako tresnak, Hagan
dudan ortuari buruzko
informazioa...
Sukaldaritza mediterraneoa
lantzen duzula diozu, erraza,
naturala...
Kalitatezko eta sasoiko
produktuak erabiltzea oso
garrantzitsua da. Baserrian
jaiotzean, badakit zer den hori.
Bazkaldu eta gero zuhaitzera
joateko ohitura genuen,
sasoiko fruta jatera.

SAKONEAN

Enara Parra sukaldean.

ELHADJI N´DIAYE - INSTAGRAMEN: @ELHADJI_JOTNAR

Gorputzera sartzen ditugun
elikagaiak zenbat eta hobeak
izan, hobeto. Atarian denetik
dut: arraina, barazkiak, haragi
apur bat, postre tradizionalak,
gauza beganoak, exotikoak…
denetik aukeratzeko eta
inspiratzeko. Dena etxean
egindakoa.
Bada zerbait made in Soraluze?
Badauzkat errezeta batzuk
made in Urretxa, gurasoen
baserrikoak: amamaren
oilaskoa garagardoarekin,
amaren euskal pastela eta
oilaskoa saltsan; eta pintxoetan

"ROOTSANDCOOK
ETXEAN GOXO-GOXO
KOZINATZEA GUSTUKO
DUTENEI ZUZENDUTA
DAGO"

txanpiñoiak ardo zuriarekin
saltsan... San Blasak ere egin
nahi nituen, baina oraindik ez
dut lortu koiperik.
Zein errezetak du arrakastarik
handiena?
Bisita gehien garbantzuekin
egindako Maxibom estiloko
izozki batek ditu. Bigarrena,
olagarroa plantxan, pimentoi
parmentierrekin, txipiroiekin
eta tinta maionesa erara.
Oilaskoa garagardoarekin,
lentejen pastela, azenario
pastela eta odoloste pintxoa.
Azken hori odoloste beganoa
da. Berenjenarekin,
arrozarekin… eginda dago,
jendeak ez du sinesten ez dela
benetako odolostea.
Hango osagaietara egokitzen
dituzu hemengo errezetak edo
alderantziz?
Nahaste-borrasteak egiten
ditut. Euskal Herritik babak,

gazta, Ibarrako piperrak…
ekartzen ditut. Maleta erdi beti
da jana. Hemen zortea dut,
Hagan merkatu erraldoi bat
dago eta leku guztietako
produktuak daude; han gauza
asko lortzen ditut. Bidaietatik,
berriz, ideia piloa ekartzen ditut
errezeta berriak egiteko.
Herbehereetan zelako
atxikimendua dute
sukaldaritzarekiko?
Ez dute kozinatzeko ohiturarik,
gastronomia ia ez da existitzen.
Lan handia dut beraiekin.
Euskadin duguna munduko
onenetakoa da. Hemen
kanpoan jatea gustuko dute,
hori bai.
Zeini dago zuzenduta zure web
orria?
Kozinatzea gustuko dutenei,
arrain, okela edo ardo on bat
erosi eta etxean goxo-goxo
kozinatzea gustuko dutenei.
Gauza berriak dastatzea
gustatzen zaienei.
Ze helburu duzu etorkizunerako?
Ideia piloa ditut. Kozinatzeko
lokal bat alokatu nahi dut eta
bideo profesionalak sortu,
platerak zelan prestatzen diren
ondo erakusteko. Baita
sukaldaritza eskolak eman ere,
talde txikientzat edo
pertsonalizatuak. Gabonetarako
e-book txiki bat prestatzen
nabil, errezetekin,
aperitiboekin… Hori oparitu
egingo dut, jendeak zer egin
ahal dudan ikusteko. Gero ea
beste liburu batzuk ateratzen
ditudan… poliki-poliki.
Besterik nahi baduzu gaineratu...
Sar dadila jendea atarian,
saltseatu dezala… Nire errezeta
asko inspiratzeko dira, norbere
gustuetara egokitzeko. Bestalde,
sare sozialetan gauza ugari
kontatzen ditut enpresa berria
sortzeari buruz... Hor ere gauza
asko ikas daitezke.
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ZERBITZUAK

ZORION AGURRAK

India Arizaga
Fernandez
Azaroaren 9an, 2
urte.Asko maite
zaitugu! Patxo
haundi bat,
aitxitxaren eta
amamaren partez.

Iker eta Patxi Osa
Azaroaren 19an 8
urte eta abenduaren
4an 48 urte.
Zorionak! Eta patxo
pila familiaren
partetik.

Ikerne eta Edurne
Azaroaren 2an eta
9an. Zorionak!
Muxus! Amamaren
partez.

Haizea
Azaroak 19an, 13
urte. Zorionak
maitia! Segi zaren
bezalakoa izaten!
Ikaragarri maitxe
zaitugu.

Zorion agurrak
argitaratzeko jarraibideak
Ivan Ayora Plata
Azaroaren 30ean 25
urte. Zorionak
maitxia! Aurtenguan
desberdina izango
dan arren, laster
ospatukou danok
batera! Etxekuen eta
Maialenen partez
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Jon Agirre
Abenduaren 5ean,
41 urte. Zorionak
etxeko argazkilariari!
Asko maite zaitugu

Aurrerantzean, Pil-pilean aldizkarian zorion
agurrak argitaratzeko bidea ondorengoa
izango da: plaentxia.eus/zorionagurrak
helbidean sartu agurra eta argazkia.
Urtebetetze egunean bertan argitaratuko da
webgunean eta hileko azken barikuan
aldizkarian.

Markel Lizarralde
Azaroaren 10ean, 9
urte. Inguruko
guztiak poztazunez
betetzen gaituzu,
pila pila maite
zaitxugu!!!!

Martina
Zubizarreta
Azaroaren 30ean 99
urte. Zorionak
amama Martina! 99
urte! Asko asko asko
maitxe zaitxugu.

HILDAKO ETA JAIOTAKOAK
Hildakoak
Dolores Ordax Prieto (urrian)
Resurreccion Gallastegi Galarza
(urrian)
Rosario Carazo Moreno
Jaiotakoak
Ez da egon.

ZERBITZUAK

ESKELAK

OHARRAK
ESKELA

Alberto
Pombar Feijoo
2020ko hilaren 1ean hil zen, 46 urte zituela.

Begi garden
irri zabal
minetan hustu gara malkoz
gure baitan gordeko zaitugu betikoz
begi urdin
irri garden
Maite zaitugu
Sendia.

Eskela zerbitzua

Lan-deialdiak

Brigadarako hiru peoi eta ingurumen teknikaria
kontratatzeko.
• Iraupena: sei hilabete.
• Baldintzak: Bi lanpostuetarako lehentasuna
izango dute emakumeek, SBE-ren jasotzaile
titularrek eta 55 urte baino gehiago dituzten
herritarrek.
• Peoien kasuan, lehenetsiko da euskarazko
oinarrizko ezagutza (gutxienez AISA titulua eta
baldintza fisiko onak.
• Ingurumen teknikariaren kasuan, berriz:
Biologia, Ingurugiro Zientzietan Baso edo
Nekazaritza Ingeniaritzan edota Geografia eta
Lurralde Antolakuntzan graduatua izatea, EGA
Titulua edo baliokidea eta Debabarrena
bailaran erroldatuta egotea.
• Izena emateko epea: Azaroak 30 eta abenduak 2.
• Deitzailea: Soraluzeko Udala.

Pil-pilean aldizkarian eta Plaentxia.eus
webgunean eskela argitaratu nahi
baduzu, deitu 605 706 086 telefonora
edo eskatu zeure funerariari.

GEHIAGO,
GEHIAGOREKIN,
GEHIAGOTAN
2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4ra
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