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NEURETIK

Gure abizenak
AXLOR ELORTZA

I

parraldean bizi den lagun batek esan dit bere alabak bi abizen
ofizial dituela. Niri ez zait batere arraroa iruditu entzun
dudanean, baina Pirinioetatik gora bakarra izatea omen da
ohikoena.
Honen zergatiaren bila, Interneten irakurri dut herrialde hispanohiztunetan ematen dela bi abizen izate hori. Baina ez pentsa genero
berdintasuna oinarri zuen erabakia izan zenik: XVI. mendean Juan
Lopez edota Jose Perez izena zuten pertsonen pilaketa masiboek eta
hauek elkarrengandik bereizi ezinak bultzatuta, gizon elizkoi baten
okurrentzia izan omen zen amarena ere gehitzea.
Lopez eta Perez abizenek Loperen eta Pedroren semea esan nahi
zuten. Gainera, “-ez” bukaera horrek jatorria euskaran omen du.
Abizenek lanbide, pertsonen ezaugarri edota senidetza adierazten
dute mundu mailan. Abizen euskaldunak ordea, gehienetan toki edo
eraikinei lotuak izaten dira: toponimikoak. Hala nola, baso motak
dira asko, Elortza, Aritzaga edo Otaegi, esaterako. Eraikin izenak
izan daitezkeen Etxeberria, Ormaetxea eta Zubizarreta ere oso
arruntak dira.
Inguru hauetan askok ikasten dugu gure abizenen zerrenda ahalik
eta luzeena, geure bertakotasunaren zigilu delakoan edo, auskalo.
Zerrenda luze bat ordea ez litzateke nahikoa izango Portugalen
egiten den moduan amaren abizena jarriko bagenu lehenengo.
Aldaketa txiki horrekin gure lehen abizena azkena izatera pasako
litzateke, eta zerrenda oso osoa hankaz gora ordenatu beharko
genuke abizenik garrantzitsuena ezagutzeko. Detailea ez dut hain
aldrebesa ikusten, kontuan hartuta amarengandik jaio ginela,
seguru. Aita berriz... Batek daki!
Hori guztia ikusita, abizenen adierazgarritasuna nahiko airean
gelditzen dela iruditzen zait. Gainera, eta behin garrantzia ematen
hasita, abizenak gaurkotu beharko genituzkeela ere iruditzen zaidan
arren, ez dakit oso ondo hartuko genituzkeen Plastikene, Etxeorratz,
Industrialde, Zaborrondo, Pinudi eta orain oso modan egongo
litzatekeen Eukaliptadi abizenak.
Hori horrela, agian hobe bere horretan uztea, eta bakoitzak aukera
ditzala bereak.

INTERNETEN IRAKURRI
DUT HERRIALDE
HISPANO HIZTUNETAN
EMATEN DA BI ABIZEN
IZATE HORI
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ELKARRIZKETA

“Egiten dugun bideo bakoitzaren
atzetik lan handia dago”
UBANE MADERA ZANGITU
ARGAZKIAK: MAITE GARMENDIA GALLASTEGI

Gaztea Irratiko GU saioko sare sozialak kudeatzen
aritzen da Maite Garmendia Gallastegi (Soraluze,
1996). Bigarren uda du EiTBn. Aurten bukatu ditu
Ikus-entzunezko Komunikazio Ikasketak
Mondragon Unibertsitatean eta oraindik "ikaslea"
den arren, orain arte egin dituen ikus-entzunezko
batzuek harrera ezin hobea izan dute.
Zeintzuk dira community manager baten
zereginak?
Instagram, TikTok, Twitter… eta halako sare
sozialetarako edukia sortu, trending diren gaiei
buruzkoak. Adibidez, TikToken bideo bat
tendentzia bada, hori gureratu, Euskal Herrira
ekarri eta hemengo erreferenteekin honako
propio egin, batez ere, gazteen atentzioa
erakartzeko. Hemengo gazteek ere jakin dezaten
euskarazko edukia badagoela eurei zuzenduta.
Egin duzun azken lanetako batean zu zeu ere
azaltzen zara, ezta?
Spice Girls taldearen Wannabe kantuak 25 urte
bete zituela-eta, kantuaren bideoa egin genuen
eta ni ere azaltzen naiz, baina atzean.
Sare sozialetan gertatu zaizu anekdotaren bat?
Justu, behin bideo bat egin genuen “a lo tonto”,
Spice Girls taldeko Geri Halliwell abeslariaren “Its
Raining Men” abestiak 20 urte betetzen zituelako.
Ba abeslariak berak “Atsegin dut” eman zion
bideoari. Egia esan, Euskal Herrian sortutako
zerbait Spice Girl batek ikustea ikaragarria da.
Tendentzia diren gaiekin lan egiteak oso
estresantea izan behar du…
Bai, gai askok oso denbora laburra irauten dute.
Bestalde, jende askok uste du guk lanean denbora
guztian ondo pasatzen dugula, baina egiten
dugun bideo bakoitzaren atzetik lan handia dago,
produktuarekin ondo asmatzeko. Askotan, 30
segunduko bideo bat egiteko 4-5 ordu behar dira.
Diote GU saioan plazentziatarrez ere berba
egiten duzula.
Albistegiak euskara batuan eman behar izaten
ditut. Baina tarte batzuk nik egiten ditut, eta hor
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plazentziatarrez dihardut. Interneteko momentuko
bitxikeriak kontatzen ditut, denei gertatzen
zaizkigun eguneroko egoerak irudikatuz.
Gaztea Irratian superbekadun zara; zer da hori?
Uda lanean ematen duzula (barre).
Oraingoa bukatzen duzunen, zer?
Ikusi egin behar. Curriculuma egin eta bota.
Baduzu curriculumean zer ipini, behintzat.
Irakurri dut zure lan batek Japoniako Nagaoka
City-ko ekimen bat inauguratu zuela. Bai?
Unibertsitateko lan bat izan zen, euskal
gastronomiaren ingurukoa. Txurruka agertu zen
eta Eibarko edo Elgoibarko baserri baten irudiak.
Belgikan ere ibili zara ikasle eta han sari bat
eman zizuten.
Unibertsitateko beste lan bat izan zen, hango
turismoa promozionatzeko bideo bat.
Argazkilari moduan, ere ibilitakoa zara, ala?
Ajuria y Urigoitia. Patrimonio industrial de Álava
erakusketan parte hartu nuen, Gasteizen. Istorioa
kontatzeko, Ajuriako fabrikan lan egindako
pertsonen lekukotasunak ere grabatu genituen.
Eskuminak film-laburreko kamerari izateak,
berriz, esperientzia berezia dirudi.
Oso polita izan zen, neketsua baina errepikatzeko
modukoa. Unibertsitateko azken proiektuan ere
dokumental bat sortu genuen Maite Carriet
ikaskideak eta biok, Donostiako Eskura
Zentroarekin batera, giza-eskubideen aldeko
dokumental pedagogikoa. Migranteen, aniztasun
funtzionala dutenen eta etxerik gabeko pertsonen
egoera nolakoa den erakusten duen dokumentala.
Zeuri zer gustatuko litzaizuke?
Ez dakit nire burua ikusten dudan master bat-edo
ikasten. Bikoizketa egitea bai gustatuko litzaidake
eta gero produktoraren batean-edo zerbait egin.
Nagoen lekuan ere gustura nago, jarraitzeko
aukera ematen badidate, ez diet ezetzik esango.
Beste zerbait nahiko zenuke gaineratu?
Bai, nahiz eta irratian azaltzen naizen, egiten
dudana lanbide bat dela; hainbatek adarra jotzen
didate kalean eta hori ez dut gustuko. Nik ez diot
inori adarra jotzen lan egiten duen lekuarengatik.

ELKARRIZKETA
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Zintzilik
ARGAZKIA ETA TESTUA: EGOITZ
UNAMUNO.

Ehuneko ehun Soraluzen
egindako ikuskizuna da
Zintzilik. Musika eta antzerkia
uztartzen ditu eta Jazzaren
arima hango eta hemengo
gaztetxoei transmititzea du
helburu. Osagai berezi asko
ditu Gaztelupeko Hotsakek
ikuskizunean batu duen
persona taldeak: Quico Puges
kataluniarra da zuzendaria,
sortzailea eta
multinstrumentista Domentx
Uzin eta Nagore Sanz
plazentziatarrekin batera; Irati
Bilbao jazz abeslari
durangarrak jartzen du ahotsa;
Saadia Nasir pakistandar
jatorriko plazentziatarrak josi
ditu jantziak; eta Javi Ullak eta
Peio Gorrotxategik zuzendu
dute argiteria eta soinua.
Uztailaren 11n eskaini zuten
aurre-estreinuko emanaldia eta
herritar mordoxka hurreratu
zen, baina gehienak helduak.
Egiteko gelditu da etorkizunean
herriko kritikorik onenak,
umeak, batuko dituen
emanaldia.
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ZER BERRI
zuen soraluzetarren eskura.
Haren bitartez, autobus
linearen abiapuntuko irteera
ordua baino gutxienez 30
minutu lehenago 900 300 340
telefono zenbakira deitu eta
datuak emanda, txartela
erreserbatuta geratuko
litzateke.

Autobusa Zubi Nagusiko geltokian, astelehenean.

Bus zerbitzua
hobetu nahian
Uztailaren 8an, Donostiarako autobus zerbitzua dela-eta, hura hobetu
dezaten eskatzeko sinadurak batzen hasi ziren eta 800 herritar
pasaren babesa eskuratu du ekimenak
Uztailaren hasieran, hainbat
herritarri galarazi egin zieten
14:15eko Donostiarako
autobusa hartzea, Bergaratik
beteta zetorrelako. Geltokian
laga zituen autobusak.
Garraio publikoaren
funtzionatzeko modu horrek,
haserrea piztu zuen. Are gehiago
autobus zerbitzua kudeatzen
duen enpresak txartela
bermatzeko bide bakarra online
zerbitzua erabiltzea eta txartela
aldez aurretik erreserbatzea zela
esan ondoren.

Online aukera mugatua da
Erantzun horren aurrean,
Donostiarako autobusaren
erabiltzaile den Marimar Dezak
sinadura bilketa abiarazi zuen.
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Dezaren esanetan, "zerbitzu
publiko horren erabiltzaile
potentzial guztiek ez dute
proposatutako online aukerarik,
funtsean adinekoak edo
kalteberak direlako”.
Horregatik, garraio publikoa
kudeatzen duen enpresak
herrian bertan autobus
txartelak erosteko makina ipin
dezan eskatzeko sinadura
bilketa abiarazi zuen.

Telefono zerbitzuarekin ados ez
Aldi berean, autobusarekin
izandako arazoen jakitun, Iker
Aldazabal alkateak Diputazioko
Mugikortasun Saileko
ordezkariekin berba egin zuen.
Horren ondotik, enpresak
telefono bidezko zerbitzua jarri

Alkateak bideratuko du eskaera
Baina telefono bidezko sistema
horrekin hainbat gorabehera
izan dira.
Gauzak horrela, uztailaren
20an, batutako sinadura guztiak
alkateari entregatu zizkion
Dezak, eskaera-gutun batek
lagunduta, alkateak kudeatu
dezan herritarren eskaera.
Gutunean bi eskaera egiten
dira; batetik, "gaur egungo
zerbitzua hobetuko duen
irtenbidea" eta bestetik,
Donostiarako autobus
eskaintza handitzea, batik bat
goizetan.
Iker Aldazabal alkateari gaiari
buruz galdetuta, erantzun du
sinadura bilketari eta
herritarren eskaerei bide
emango diola, Diputazioko
Mugikortasun Sailera
helarazita.

ALKATEAK
DIPUTAZIOAREKIN
BERBA EGIN ONDOREN,
TELEFONO ZERBITZUA
ABIARAZI ZUTEN
AUTOBUS TXARTELA
TELEFONOZ
ERRESERBATZEN IBILI
BEHARRA EZ DELA
BIDEZKOA USTE DUTE

0KM KOMERTZIOA

Pili Espiga eta Arantxa Mendikute Txuritxun, artisau-izozki bana hartuta .

Txuritxu Gozotegia
bogan
Azkenaldian, gosariek, helatuek eta eskaintzen duten tratu hurbilak
herritar asko erakarri ditu Txuritxura.
Txuritxun ere "gogorra" izan da
pandemia eta harek ekarri
dituen "eragozpenak". Hala ere,
Pilar Espigak alde onari
begiratu nahi dio: “Pandemia
garaian jende askok ezagutu
gaitu eta asko gelditu egin dira".

Apustua gosariekin
Txuritxu Goxodendak 36 urte
beteko ditu azaroan. Hasierako
urteetan negozioaren oinarria
pastelak izan ziren, baina
azken urteotan hori aldatu egin
da: “Orain, indarra hartu
duena kafetegia da eta, batez
ere, gosariak”. Izan ere, duela
urte batzuk apustu berezia
egin zuten gosariekin,
“kalitatezko produktuak”
erabilita eta presentazioa
“asko” zainduta.

Gaur egun, pastelen eskaintza
eta etxerako zerbitzuaz gain,
ogia, egunkaria, degustazioko
gosariak, eta artisau-helatuak
eskaintzen dituzte.

Pastelak Larrañagarenetik
Duela hilabete batzuk aldaketa
garrantzitsua egin behar izan
zuten: “Elgoibarko
Muruamendiaraz itxi zutenean,
topatu behar izan genuen
kalitatezko pastelak egiten
zituen eta hurbil zegoen beste
hornitzaile bat. Bergarako
Larrañaga aukeratu genuen eta
oso pozik gaude
zerbitzuarekin", dio Pilik.
Tratu atsegina
Tratu atsegina da Txuritxuren
beste bereizgarri nagusia:

“Ahalegintzen gara atseginak
izaten jendearekin eta nik uste
jendeak estimatzen duela hori.
Niri nire lana gustatu egiten zait
eta lan honetan ilusioa eta
bokazioa edukitzea oso
inportatea da, baita jendea
zaintzea ere”.
Pilirekin batera, goizetan
Arantxa Mendikutek lan egiten
du gozotegian. “15 urte inguru
daramatza lanean nirekin.
Txikitatik ezagutzen dugu elkar
eta oso ekipo ona osatzen dugu".
Horra arrakastaren gako
nagusiak: kalitatezko
produktuak, aurkezpen txukuna
eta bezeroa zaintzea.

Degustazioko gosaria. PILAR ESPIGA.
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"Onartezina da
erretiro-adina
67 urtera arte
atzeratzea"
TXARO LETE LAKUESTA SORALUZEKO PENTSIODUNEN
MUGIMENDUKO KIDEA
Pentsioei buruz onartu den legearen gaineko balorazioa egin du
Espainiako Gobernuak, CEOE
eta Cepyme patronalek eta
CCOO y UGT sindikatuek
pentsioei buruzko akordioa
legeztatu zuten uztailaren 1ean.
Besteak beste, atzera bota dute
jasangarritasun faktorea eta
pentsioek KPIren araberako
igoera izango dute, erretiroa
atzeratzen dutenei pizgarriak
emango zaizkie eta erretiroa
aurreratzen dutenei, berriz,
neurri zigortzaile handiagoak.
Konforme zaudete
adostutakoarekin?
Onartu dituzten aldaketa horiek
pentsiodunei eta
mobilizazioetan parte hartu
duten mugimendu sozialei eta
sindikalei esker ezarri dituzte.
Baina ez dituzte aldarrikapen
guztiak aintzat hartu.
Adibidez?
Onartezina iruditzen zaigu
erretiro-adina 67 urtera arte
atzeratzea; pentsioa
kalkulatzeko beharrezkoak
diren kotizazio-aldiak 25 urtera
arte luzatzea eta pentsioaren %
100a jasotzeko 37 urte kotizatu
behar izatea. Gainera,
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onartezina iruditzen zaigu guzti
hori indargabetzeko asmorik ez
agertzea.
1.080 euroko gutxieneko pentsioa
ez da aipatzen…
Ez dute gutxieneko pentsiorik
zehazten, bakarrik pentsioak
KPIaren arabera eguneratuko
direla. Pentsioak Lanbide
Arteko Gutxieneko Soldatarekin
parekatu beharko lirateke
gutxienez eta, Europako Gutun
Sozialaren arabera, Lanbide
arteko Gutxieneko Soldatarekin
parekatzeko 1080 euroko
gutxieneko pentsiotik hasi
beharko lirateke.
Beste zerbait igartzen duzue
faltan?
Pentsioetan, generoen arteko
arrakala desagerrarazteko ez
dute urratsik eman.
Emakumeek pentsio duinak eta
bizitzeko behar bestekoak
izateko, adibidez, alarguntasun
pentsioa hobetu beharko
lukete.
Horrez gain, uste dugu
enpresetan bultzatu nahi
dituzten pentsioen plan
pribatuen bidez Pentsioen

Txaro Lete Lakuesta.

Sistema Publikoaren
pribatizazioa bultzatuko dela.
Hori hemendik aurrera
zehazten hasiko da, pentsioen
erreformaren bigarren zatian
sartzeko.
Azkenik, ez dugu onartzen,
pentsiodunak gure pentsioei
eragiten dieten negoziazioetatik
kanpo lagatzea.
Mobilizazioekin segituko duzue?
Bai, noski. Irailean bueltatuko
gara eta astelehenero segituko
dugu pentsio publiko duinak
aldarrikatzen. Izan ere,
Toledoko Ituna eta Elkarrizketa
Sozialerako Mahaia ez dira gure
aldarrikapenak betetzen ari
Mobilizazioa da gure bermea.
Adibidez, azaroaren 13an
mobilizazio handia egingo da,
Estatu mailan.

"PENTSIOAREN
%100A JASOTZEKO 37
URTE KOTIZATU BEHAR
IZATEA ONARTEZINA
IRUDITZEN ZAIGU"

PUBLIZITATEA
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gorde dituzte. Bata kanoien
tutuak egiteko makina da eta
bestea kanoien tutuak garbitzeko
barrenadora edo zulagailua.
Behin pabilioia hustuta,
bihar, eguena etorriko dira
pabiloiaren kutsadura azterketa
egitera. Afesa Medioambiente
enpresako adituek egingo dute
hori. Haien emaitzekin
egindako txostenak esango du
zein egoeratan dagoen pabiloia
eta haren arabera aplikatu
beharko dira neurri
zuzentzaileak.

SAPAren hasierako pablioia.

Hasi dira SAPArako
proiektua gauzatzen
Pabiloia hustu ondoren, esparruaren kutsadura azterketa egingo dute;
hiru hilabeteko epea izango dute hori egiteko
Uztailaren erdialdean hustu
egin dute SAPAren hasierako
eraikina, enpresaren jabeak
Udalari 2019an emandako
pabiloia, alegia.
Bertan zeuden makinetako bi
izan ezik, gainerako guztiak

txatarretara bota dituzte:
"Museoetan galdetu dugu,
baina inork ez zuen interesik
makinak hartzeko", esplikatu
zuten langileek.
Laga dituzten biak, berriz,
duten balio historikoarengatik

Ikasturte hasierarako gertu izango da
eskolako patio eraberritua
Abuztuan eraberrituko dute
Plaentxi Herri Ikastetxeko
patioa. Hilaren hasieran ekin
eta irailerako, ikasturte
berrirako, bukatuko dituzte
obrak. Lurkoi enpresa arabarrak
egingo ditu lanak, 40.849
euroko aurrekontuarekin.
Ikasleek, gurasoek eta
irakasleek elkarrekin egindako
parte-hartze prozesuaren
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Patioaren krokisa.

Aisialdi-gune berria
SAPAren hasierako pabilioi
horretan aisialdi-gune berria
sortu nahi du Udalak. Aurten,
Gipuzkoako Foru Aldundiak
32.000 euroko dirulaguntza
eman du proiektua lantzen
hasteko. Kopuru horretatik
11.975,43 euro (BEZ aparte)
erabiliko dira lurren kalitate
azterketa egiteko eta gainerakoa
eraikinaren eraisketa proiektua
lantzeko. Dena den, Udal
Gobernuaren asmoa da
pabiloiaren metalezko egitura
mantentzea bertan erabilera
anitzeko gune estalia
gauzatzeko”.

ondoren erabakitako
elementuen arabera egokituko
dute goiko patioaren espazioa.
Guneka zatituko dute, orain
artekoei baino jarduera
gehiagori lekua eginez.
Horretarako, futbol zelaia
txikitu egingo dute eta honako
elementuak gehituko dizkiote
patioari: oreka gunea, jolasteko
elementuak (dorre bat txirrista
batekin eta trepa batekin,
besteak beste), ortuak, lasai
egoteko tokiak eta futbol
zelaitxoa.

HISTORIA

Arribiribiletako zutarriaren marrazkia.

Telesforo Aranzadi eta Jose Migel Barandiaran laguntzaile birekin 1927an. AUÑAMENDI

100 urte etorri
zela
Ekainean 100 urte bete dira Jose Migel Barandiaran eta bere kideak
mendi gaineko megalitoak industera etorri zirela. Xehetasunak
eguneroko batean jaso zituen.
1921eko ekainaren 30ean, Jose
Migel Barandiaranek indusketakanpaina abiatu zuen ElosuaPlazentzia mendilerroan. Apaiz
eta antropologo gazteak (31
urte zituen) bazuen ordurako
eremu horretan zegoen
historiaurreko ondare
aberatsaren berri, hilabete
batzuk lehenago, 1920ko
Gabonetan, bere anaia Jose
Ignaciorekin batera etorri

baitzen Irukurutzeta inguruak
aztertzera.

Hamaika egunetan, 17
monumentu
1921eko ekainaren 30ean, aita
Barandiaranek, Telesforo
Aranzadi eta Enrique Eguren
arkeologoekin batera ostatu
hartu zuen Elosuko abadetxean
eta ondorengo hamar egunetan,
17 dolmen industu zituzten

Barandiaran Naasiko Goena trikuharrian.

(Arribiribiletakoa ez zuen
zutarri moduan izendatu).
Dozenaka pieza topatu
zituzten: giza-hezurrak, zeramika
zatiak, suharrizko labana, gezi
punta, silexezko pieza, harrizko
esku-errota… Hala ere,
esperotakoak baino gutxiago izan
ziren, tumulurik gehienak
“hustuta“ topatu baitzituzten,
aurretik altxor bilatzaileek
arpilatuta. Gainera, zenbait
trikuharritan harrizko harlauzak
ere falta ziren, txabola edo hesiak
egiteko erabili ei zituztelako.

Egunerokoan jasota
Kanpainaren ingurukoak
eguneroko batean jaso zituen
Barandiaranek, "Exploración de
dieciséis dólmenes de la sierra
Elosua-Plazentzia" delakoan.
Hain zuzen, jatorrizko
argitalpena eta euskarazko
bertsioa ikusgai daude
Sorapedia.eus-en.
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Motzagoak baina ederrak
TESTUA UBANE MADERA
ARGAZKIAK: KUKUMIXO AISIALDI TALDEA

Nahi eta espero baino lehenago bukatu dira aurten udalekuak. Zelan
ez, pandemiaren eraginez gertatu zen hori, udalekuak bukatzeko hiru
egun falta zirenean. Zorionez, hori bai, ezusteko hutsean geratu zen
dena.
Edozelan ere, udalekuak izan diren bitartean, herriko 170 ume baino
gehiagok gozatu ahal izan dituzte Kukumixo Aisialdi Taldeak
antolatutako jolasetaz eta jardueretaz.
Altxorraren bila, herri kiroletan, eskulanak egiten, urarekin
jolasean… Denetik egin dute udalekuek iraun duten 10 egunotan.
Aurten, gainera, herritik kanpora ere egin ahal izan zuten irteeraren bat
zein beste, iaz ez bezala.
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PLAZAN BAZAN
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GUTUNAK
Argazkiak erakusketatik
erretiratu izanaren
gaineko zuzenketa
ALBERTO ARIZAGA
ARGAZKILARIA

Nire argazkiak erakusketatik
erretiratzeko arrazoia izan da
Udalak erabaki duela
kontratatzea COVID-19aren
araudia betetzen ez duen
pertsona bat, batez ere,
musukoaren erabilerari
dagokionean; hori dela eta sarri
ipini diote isuna pertsona horri.
Horrek hainbat arazo sortu
dizkigu beste erakusketa
batzuetako hainbat ikuslerekin.
Gaia alkatearekin komentatu
genuen eta kontratatu
beharreko pertsonaren gainean
adostasuna lortu genuen
Kultura arduradunarekin. Baina
gero, jaso dugun erantzuna izan
da ez dutela salbuespenik
egingo.
Ez zait koherentea iruditzen,
alde batetik, pertsona bat

zigortzea behin eta berriro
errepikatzen den jarrera
desegoki bat izan duelako eta,
bestetik, pertsona bera
kontratatzea hainbat udal
jardunak egin ditzan.

Donostiara bizikletaz
ETZOZI LARRAÑAGA
AUTOBUS ERABILTZAILEA

Pertsona batek, garraioaren
gaia piztu du herrian, hainbat
soraluzetar autobusera igo
ezinda gelditu direnean.
Lurraldebus/Pesara jo
ondoren, txartelak online
erosteko erantzun zioten.
Plaentxia.eus-en haserrea
azaldu ondoren sinaduren
bilketaren ekimena abiarazi
zuen. Alkateak, arduradunekin
berba egin ondoren,
aurrerantzean txartelaren
erreserbak telefonoz egiteko
esan zion.
Donostia gure hiriburua
izanik, medikoak, tramite

ofizialak… bertan egin behar
ditugu, baina garraio publikoan
bertara heltzeko ez daukagu
inolako erraztasunik.
Bestetik, ordutegia ere
murritza da, goizean adibidez,
08:05etatik 14:15ak arte
autobusik ez dago.
Garraioaren arduradunek
esaten dute Eibartik Donostiara
maiz daudela eta baita
Soraluzetik Eibarrera ere, beraz,
ez dagoela ezer aldatzerik.
Benetan amorratu egin naiz
Foru Aldundiko “Aurrekontu
IREKIAK” jaso dudanean.
Bertan 18 proiektuetatik 5
hautatu ditzakegu. Zalantza
galanta piztu dit, zein
aukeratuko dut? Adinekoen
arloan “Bizikletak adinik ez”
edo Mugikortasun jasangarrian
“Gipuzkoa bizikletaz app-aren
diseinua”?

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

KOMIKI TIRA
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HAUSNARKETA

PUNTUA
LOREA ZURUTUZA
ALBERDI

Zelan ikusten dituzu oporrak?
Aurreikusi baino egoera okerragoan iritsi da uda

Denbora
IDOIA CACHO

"Gogo handiarekin, baina
beldur handiarekin. Espero dut
joatea, ez dakit bakarrik edo
amarekin, hura ere zalantzan
dabil. Mediterraneo aldera
jotzen dugu eta han bero
handia egiten du eta
maskararekin ibili behar da…
akaso hemen freskoago".
JOSE ANTONIO ARRIOLA

"Ondo ez behintzat. Ni egon
naiz oporretan, Castello aldean.
Normal ibili gara. Horrez gain,
urtero Errioxara joaten gara eta
aurten joango gara, ikusiko
duzu zelan. Momentura arte
pandemiak ez gaitu
baldintzatu, baina hemendik
aurrera ikusi egin behar".

CELSO DOMINGUEZ

"Uste dut iazko egoera berean
gaudela edo, akaso, okerrago
ere. Gu Galizara joango gara,
urtero joaten gara. Ez da izango
urtero moduan, kontuz ibili
beharko gara, baina ni hangoa
naiz eta ama han bizi da. Hark
eskertzen du gu bisitan joatea".

MIRARI GALLASTEGI

"Egoera honekin… Ardura
handiarekin gaude oraindik.
Ezin da norbera lasai ibili.
Pentsatu beharra dago oraindik
ezin garela normal joan. Gerta
liteke zoazen lekuaren egoera
okerra izatea edo norberak
positibo ematea… Egoera ez da
ona oraindik".

A

bstraktua baina aldi
berean hain erreala denak
harrapatuta dauzka gure
bizitzak. Badirudi amaren
sabelean gaudenetik gure bizitza
programatuta dagoela.
Jaio aurretik "zenbateko
zaude?”, “noizko?”, jaio
ondoren hilabeterekin hau egin
behar du eta seirekin beste
hau… Urtebete egindakoan
oinez ibili behar da, sei
urterekin irakurtzen jakin behar
du eta hamarrekin mugikor
baten jabe izan behar da.
Normalean, berezkoa edo
naturala dena baino aurrerago
joaten gara, atzean geratuko
denaren beldurrez edo.
Abstrakzio honetan murgilduta
ez diogu haurrari haur izaten
uzten; ez diogu momentua
bizitzen uzten. Zer izango den
edo zer izatea nahi dugunaren
sentsazioaz hezten ditugu gure
haurrak, askotan momentuan
daukaguna kontuan izan gabe.
Alferrikakoak izango dira
geroko penak edo “egin izan
banu…” bezalako esaldiak.
Horregatik, hausnarketa bat
egiteko gonbita luzatzen dizuet.
Eman diezaiogun haur
bakoitzari behar duen denbora,
baina denbora hori
momentukoa izan dadila. Bere
hazkuntza prozesuaren
bidelagun bilakatu behar dugu;
konfiantzazko testuinguru
seguru bat eta batez ere, behar
duen denbora emanez. Har
dezagun patxadaz haur
bakoitzaren hazkuntza eta
disfrutatu dezagun bere ondoan.
PIL-PILEAN 19
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Jaien partez,
ekitaldi
sorta
Slakherria topagunearen eskutik etorritako orekarien saio ikusgarrien ondotik, kulturaz betetako egunak
etorriko dira barikutik astelehenera bitartean. Udalak, Galtzagorriek zein Gune Music kolektiboak antolatuta,
jaiak ordezkatuko dituen adin eta gustu guztiak asetzeko moduko egitaraua izango da. Datozen orriotan
daude jasota xehetasunak.
Testua: Egoitz Unamuno Loidi eta Ubane Madera Zangitu. Argazkiak: Fernan Oregi eta Alex
Amor Berraondo.
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Munduko arrozak zubian

Munduko Arrozak topaketako hainbat partaide eta antolatzaile kartelak eskuetan dituztela. EGOITZ UNAMUNO

Uztailaren 24an, zapatua,
kulturarteko topaketa
gastronomikoa egingo dute,
Zubi Nagusian; 11:30etan
hasita, arroz mota ezberdinak
dastatzeko aukera egongo da,
baita haurrentzako tailerrak eta
musika ere.
Saharar erara prestatutako
arrozak, venezolarrek
egindakoak, nikaraguarrek,
pakistandarrek, arabiar
errezetekin egindakoak…
Mota askotara prestatutako
arrozak dastatzeko aukera
eskainiko dute zapatu
honetan.
Munduko Arrozak
izenburuarekin, "Soraluzen
dagoen jatorri eta hizkuntza
aniztasuna bistaratzeko eta
soraluzetarren artean
harreman sendoagoak
bultzatzeko" antolatu dute
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kulturarteko topaketa
gastronomikoa, ekimenaren
antolatzaileek esplikatu
dutenez.
Prezio sinbolikoa
Uztailaren 24an, 10:00etan
egin dute topaketarako
hitzordua. Sukaldariak zubian
elkartu eta sutegiak, mahaiak
eta bestelako tresnak prestatu
bezain laster hasiko dira
arrozak sukaldatzen han
bertan. Helburua da
11:30erako guztia gertu izatea
eta ordutik aurrera, arrozak
dastatu nahi dituen edozeinek

izango du horretarako aukera:
"Prezio sinboliko baten truke,
nahi duenak nahi duen arroza
erosi eta tupperrean eraman
dezake", azaldu dute.
Goiza borobiltzeko,
umeendako tailerrak izango
dira eta munduko musika
jarriko dute. Gainera, henna
tatuajeak egiten ere arituko
dira.
Horrez gain, Bidelagunak
proiektuko kideak amantalak
josten ari dira egunotan,
Munduko Arrozen ekimenean
parte hartuko duten sukaldariei
oparitzeko.

10:00ETAN ZUBIAN
ELKARTU ETA ARROZAK
SUKALDATZEN HASIKO
DIRA BERTAN

ARROZEKIN BATERA,
TAILERRAK, MUSIKA ETA
HENNA TATUAJEAK ERE
IZANGO DIRA

ERREPORTAJEA

Dantza-jauziak Santa Ana Egunean

Dantza-jauzien saio irekia ekainean Ezoziko plazan.

Uztailaren 26an, Santa Ana
Egunean, dantzaren txanda
izango da. Eguerdiko
13:00etan, Urrats dantza
taldeak antolatuta ,dantza-saio
irekia egingo dute Zubi
Nagusian, herriko musikari
talde batek zuzeneko musikaz
girotuko duena. Bertara,
gonbidatuta daude "azken
hilabeteotan dantzok
praktikatzen jardun duten 70
herritarrak, eta baita dantzan
egin nahi duen beste edozein
herritar ere".

Plazentziatarrak dantza
Dantza-jauzien ekimena Urrats
dantza taldeak abiatu zuen
martxoan, herriko dantzazaleei
konfinamendu garaiaren
ostean dantzarako aukera
“erakargarria” eskaintzeko
asmoz. Horretarako, herriko

dantza-jauzia sortu zuten, bere
doinu eta pausuen konbinazio
propioa duena:
Plazentziatarrak. Entsaioetan,
herriko dantza ikastearekin
batera, hainbat dantza-jauzi
praktikatu dituzte; denak
dantza mota beraren aldaerak.
Saio partehartzailea
Antolatzaileek azpimarratu
dutenez, "dantza-jauziak
plazako dantzak dira eta,
ondorioz, helburua ez da inori
ikuskizuna eskaintzea baizik
eta dantza egitea geuk
gozatzeko”.

SILVIA LOSCOS
"Iniziatiba polita da. Jende
desberdin mordoak parte hartu
du eta pauso basikoak ikasita
beste dantza eta konbinazio
pila bat dantzatu daitezke".

OIHER ARANZETA

"DANTZA-JAUZIAK
PLAZAKO DANTZAK DIRA
ETA HELBURUA GEUK
GOZATZEA DA"

"Aspaldian nengoen
dantzarako gogoz eta gustura
jardun dut. Pauso bakoitza
erraza da, zaila dena da gero
denak jarraian egitea. Kar kar.".
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Gune Music-en 10. urteurrena, frontoian
Zapatuan, uztailaren 24an, hiru
orduko DJ saioa egingo dute
Soraluzeko Gune Music
kolektiboko I+D, Txen eta
Dinnamickal DJ-ek aire librean.
Frontoian barik, kiroldegi
gainean da hitzordua,
19:00etatik 22:00etara. Sarrera
doan da, baina pandemiagatik
edukiera mugatua izango du
jarduerak.
10. urteurrena
Zapatukoa egun berezia
izango da Gune Music
Collectivendako, jaialdiaren 10.
urteurrena ospatuko baitute.
Halako urteurren berezia
ospatzeko kolektiboaren
asmoa ekitaldi berezia
antolatzea zen, baina Mikel
Aparicio Gune Music-eko
kideetako batek aitortu du ezin
izan dutela ospakizuna eurek
nahi moduan antolatu, besteak
beste, herritik kanpoko DJak
gonbidatuz: “Kosta egin zaigu
baimena lortzea, baina
konpondu gara Udalarekin,
beraz, badago aurrera
jarraitzeko aukera eta
aprobetxatu egin dugu. Espero
dugu jendeak ondo pasatzea,
10 urte ez dira egunero
betetzen ”.
2010ean sortu zuten Gune
Music Collective, musika
elektronikoko DJen topagune
izan zedin, Apariciok esplikatu
duenez: “Ikusten genuen DJ
artean lehia handia zegoela eta
horregatik sortu genuen Gune
Music. Pozik gaude orain
arteko emaitzarekin, uste dugu,
ez bakarrik Gune Music,
Soraluze ere mapan kokatu
dugula. Izan ere, Gipuzkoatik
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Gune Music kolektiboko kideak, 2018ko DJ festan.

kanpo, Soraluze hasi da ezagun
egiten Nafarroan, Kantabrian
eta Errioxan Gune Music
jaialdia egiten hasi ginenetik. 10
urteren ondoren hemen
jarraitzen badugu gauzak ondo
egin ditugulako da”.

Aitor Ronda eta Mikel Aparicio, Soraluzen.

Bestalde, azken urtea
pandemiak baldintzatutakoa
izan arren, Gune Music-ek
“espektatiba onak” ditu eta
“egoera larria” izan arren,
espero dute uda kostaldean
bukatzea, musika lagun.

ERREPORTAJEA

Kirola, musika, ikuskizunak eta bertsoak
MUSIKA Rock eta rap
Barikuan, uztailaren 23an, musika
kontertuak izango dira,
Galtzagorriek antolatuta. Hiru
talde taularatuko dira:
Sentenciados, Rebel Noise eta
Polo Opuesto. Kontzertua doan da,
baina pandemia dela-eta
bertaratzeko gonbidapenak
eskuratu beharko dira Iratxo
Goxo-dendan.
Uztailak 23, 18:30ean frontoian.

KIROLA Skate Eguna
4 urtetik aurrera, Skate Gune
berria probatu nahi duten guztiek
izango dute aukera Skate
Egunean. La Kantera Skate
Eskolako begiraleek tailerrak
eskainiko dituzte, goizez zein
arratsaldez. Bertaratzen direnen
artean txandak antolatu eta
materiala eurek lagata egingo
dute jarduna. 18:00etan, berriz,
eskate erakustaldia egingo dute.
Uztailak 24, zapatua, goizez eta
arratsaldez, skate gunean.
HERRIKO ARTISTAK Galtzagorri
txaranga, txistulariak,
gaiteroak eta artisauak
Herriko musikariek eta artisauek
protagonismo nabarmena izango
dute egunotan. Zapatu eguerdian
Galtzagorrien txarangak girotuko
du herrigunea. Domeka goiza,

berriz, txistularien kalejirarekin
esnatuko da eta arratsaldeko
lehen ordura bitartean, artisauen
lanak erosteko aukera izango da
Plaza Zaharrean. Gaiteroak, berriz,
astelehen goizean irtengo dira.
Herrigunean.
MUSIKA Epa Txiki! iuskizuna
Familia osoarendako ikuskizun
musikala da Epa txiki! Abesti
harrigarri eta modernoen bitartez,
Demode Quarteteko lau
pertsonaia bitxiek, Rock, Pop,
Blues, reggae eta Bollywooden
iturburua gure betiko euskal
abestietan dagoela erakutsi nahi
diete etxeko txikienei. Ikuskizun
dibertigarria, alaia eta arina da
Epa txiki!, umorez, dantzaz eta
abestiz osatutakoa.
Uztailak 24, zapatua, 18:00etan,
Frontoian.

MUSIKA Jotak
Voces Navarras talde folklorikoa
Nafarroako jotak interpretatzen
diharduen talderik zaharrenetakoa
da. Ainhoa Aznar Ayala, Ana
Duarte Morentin, Marta Moreno
Urra, Pedro Bujanda Cirauqui eta
Angel Luquin Seguin bost kideek
konposaketa berriak eta
berritzaileak sortzeaz aparte,
floklore mota hori ezagutarazten
eta gozarazten dihardute 26 urtez.
Uztailak 25, domeka,13:00etan,
Frontoian.

MUSIKA Koplariak ikuskizuna
Korrontzi folk taldeak Xabier
Amuriza bertsolariaren hitzei
musika jarri die Koplariak lanean.
Ikuskizun berezia baliatuta
taularatuko dute hura, Oinkari
taldeak dantza tradizionaletan
oinarritutako koreografia
ikusgarriekin dantzatuko baititu
trikiti doinuak.
Uztailak 26, astelehena, 19:30ean,
kiroldegian.

BERTSO JAIALDIA Egaña,
Lujanbio, Arzallus eta Amuriza
Santiago Egunean bertso-jaialdia
egingo da Frontoian puntako lau
bertsolarirekin: Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio, Amets Arzallus
eta Miren Amuriza. Gai-jartzaile
lanetan berriz Idoia Anzorandiak
jardungo du.
Uztailak 25, domeka, 19:30ean,
Frontoian.
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Errugbia eta pilota,
indartsu
Hil hasieran zuriz jantzita agurtu zuten ikasturtea pilota elkartekoek eta
hilaren 17an, berriz, Errugbi Egun ikusgarria egin zuten errugbi taldekoek
Aurten lehen aldiz, Araneko
frontoiko harmailetan
senitartekoak eta lagunak
zituztela eta zuriz jantzi agurtu
zuten ikasturtea pilotari gazteek.

Errugbi Eguna
Sora Errugbi Taldeak, berriz,
errugbi topaketa betea antolatu
zuten, errugbizale gazteak eta
beteranoak erakarriz.

Errugbian entrenatzen FERNAN OREGI

Umeak eta nagusiak errugbian entrenatzen. FERNAN OREGI

Errugbi beteranoak jokatzen. FERNAN OREGI

Hainbat pilotari harmailetan. UBANE MADERA

Pilotari gazteak partida jokatzen. UBANE MADERA
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Juan Ayesta bere obraren gaineko azalpenak ematen. NEREA ISASTI.

Ayestaren
margolanak ikusgai
Uztailaren hasieratik ikusgai dago Juan Ayesta beasaindarraren obra
Oreka Art galerian.
Juan Ayestak hiru zatitan
bereizi du erakusketa,
galeriaren ezaugarrietara
egokituz. Lehenik, bere lan
egiteko modua definitzen duten
lanak ezarri ditu eskaparatean,
“gastro pinturak” deitu die

berak; "plater txikian
aurkeztutako goi sukaldaritzako
jakiak izango lirateke”.
Margolan bakoitzak azalpen
labur bat du eta tematikoki
erlazionatuta daude guztiak.
Erakusketaren bigarren atalean,

Margolana. N. ISASTI .

azken bi-hiru urteetan
sortutako hainbat margolan
ikus daitezke, barruko partean.
Hirugarren atalean, berriz,
alkitrana erabiliz pintatutako
margolan berezi batzuk.

Pintore artean
Inaugurazio ekitaldian,
Ayestarekin eta Ramirezekin
batera, beste hainbat margolari
ere izan ziren, esaterako: Juan
Manuel Arruabarrena
plazentziatarra, Vicente Iriondo
eibartarra eta Bingen de Pedro
eta Ricardo Azkargorta
bergararrak.

Idazle sarituak
Euskarazko Idazlan
Lehiaketaren XXXIV. edizioan
sarituak izan dira: A mailan,
Zuhaitz Larrañagaren Pedro eta
bere zezena, Joanes Ugalderen
Gaizkile hiltzailearen krimena
eta Uxue Rosen Kaioa. B
Mailan, berriz, Sugar
Ostolazaren Nire ahizpa Sindy,
Nora Larreategiren Orka,
neskaren salbatzailea eta Aiora
Muguruzaren Gurasoak
bahituta daude.
PIL-PILEAN 27

Herriko jaiak
memorian
Aurten, bigarren urtez, ez da herriko jairik ospatuko eta jaien faltan, Pil-pileanek bere argazki artxiboko 11
irudi berreskuratu nahi izan ditu pandemia aurreko jaiak gogoratzeko. Gora Santiago Santa Ana eta
Andramari Jaixak!
Testua: Egoitz Unamuno. Argazkiak: Pil-pilean. Carlos de Cos eta Fernan Oregi.
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JAIETAKO ARGAZKIEN BILDUMA

BALTSA JAITSIERA (2003)
Urte batzuetan, jaietako ekitaldirik parte-hartzaileenetakoa eta
ikuslerik gehien batzen zuena izaten zen ibaiko baltsa jaitsiera.
Mekolaldeko neumatikoak, enpresetako egurrezko paleak… A ze
baltsak egiten ziren, aforoari asko begiratu barik…

GALTZAGORRI TXARANGA (2004)
Urte askoan, udaletxeko
balkoitik jaurtitako txupinazoak
eman izan die hasiera jaiei;
2018tik aurrera, kainoikadak.
Hori bai, azken bi
hamarkadetan, herriko
musikariz osatutako Galtzagorri
txarangak girotu izan du
momentu hori, Galtzagorrixak
Jai Batzordeak sortu zuen
Marras pertsonaiarekin batera.
2003ko irudi honetan hasierako
Marras ageri da, pixka bat
ezberdina...

EMILITAREN GURDITXOA (1997)
Urte batzuk dituztenek
gogoratuko dute Emilitaren
gurditxoa. Nola, jaietan ere,
Emilita Altunak bere gurditxoa
ipintzen zuen Kotzejupean
egunkariak saltzeko. Zezena
ikustera jaikitzen ziren
goiztiarrenekin batera,
erretiratu barik zeuden
gaupaseroak ere batzen
zitzaizkion ondora. Ai,
grabatuta baleude elkarrizketa
haien audioak... Besarkada bat
eta bizkor osatu Emilita!
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LEHIAKETA GASTRONOMIKOAK
(2002)
Bakailau eta tortila lehiaketak
grina handia piztu izan dute
sukaldari moduan parte hartu
duten herritarren artean eta, zer
esanik ez, gero mokadutxoa
jatera hurreratzen diren
pertsonen artean (sairen bate
do beste ere bai, tarteka).
Sukaldari eta epaile mitikoekin
batera, txalo bat bakilau eta
tortila garraiatzen ibili diren
brigadako langile eta herritar
boluntarioei.

PILOTA TXAPELKETA (2001)
Herriko pilota txapelketak ibilbide polita egin du. 2001ean antolatu zuten lehen aldiz San Andresko I.
pilota txapelketa izenarekin. 2002an izena aldatu zioten, lehen edizio hura antolatzen jardun zuen Asier
Heriz Iñaki Saezekin batera espetxera bidean hil zenean. Ordutik, Asierren eta Iñakiren omenezko
txapelketa izan da, dispertsioaren aurkako mezua zabaldu duena.
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JAIETAKO ARGAZKIEN BILDUMA

NAGUSIEN DANBORRADA (2003)
Ehunka herritarrek parte hartu izan du danborradan eta jendetza batu izan da tanbor, traje, zaldi,
kainoi… desfilea ikustera. Nagusien danborrada 1964an antolatu zuen lehen aldiz Allegro elkarteak eta
urte batzuetan geldi egon eta gero, 1998an berreskuratu zuten berriz. Handik hamar urtera, 2018an
gorde zituzten danborrak eta trajeak, noizbait norbaitzuek berriz aterako dituzten itxaropenez.

UMEEN DANBORRADA (2012)
Nagusien danborradarekin
batera, umeen danborradak ere
arrakasta handia izan du. Lehen
aldiz, 1996an antolatu zuen Beti
Prest taldeak eta urte mordoxka
batean, soldatuz, sukaldariz,
kantineraz, baserritarrez eta
abarrez jantzitako ume tropelak
herriko kaleetan ibili ziren,
besteak beste, ‘Anto’
generalaren gidaritzapean.

PIL-PILEAN 31

JAIETAKO ARGAZKIEN BILDUMA

JAIETAKO HERRI-IKUSKIZUNA (2017)
2011n hasi eta 2019ra bitartean, urtero musika eta dantza ikuskizun berria eskaini izan dute herritarrek
Plaza Zaharrean. Jaietan egin den ekimenik potenteenetakoa izan da. Mexiko, Italia, Kuba, Nafarroa eta
60ko 70eko eta 80ko hamarkadetako musikak landu izan dituzte eta emanaldi antologikoak laga ere bai
herritar askoren memorian.

MUSIKA KONTZERTUAK (2013)
Orkestrak, rantxerak, berbena
taldeak, rock funky blues
ontzertuak, erromeriak…
eskaini izan dira Plaza
Zaharreko eszenatokian,
Zubiko txosnagunean,
Gaztetxean edota Frontoiko
karpan. Fan&Go, Oihan Vega…
izan dira urte mordoxka batean
gau-giroa lehertu izan duten
taldeak.
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ZEZENA (2018)
Garai batean, jaietako egun
guztietan izaten zen zezena,
goizez eta arratsaldez. Azken
urteotan, Santa Ana Egunean
ekarri izan dira zezenak, eta,
gero eta gehiago,
errekorteadoreak dira
zezenaren aurrera ateratzen
direnak. Hala ere, besteak,
harrapatzeko probabilitate
handiagoa duten herritar soilak
dira interes handiena pizten
dutenak...

GAITEROEN KALEJIRA (2018)
Duela bost urte, gaupasero batek piztu zuen metxa, gaiteroen aurrean jarri eta lurrean bueltaka
“kroketarena” egin zuenean. Ordutik aurrera, Santa Ana Eguneko gaiteroen goizeko kalejirak indar
berezia hartu zuen eta gazte talde handiak batu izan ditu inguruan. Noizbait omendu beharko da mutil
hura…
PIL-PILEAN 33

ZERBITZUAK

ZORION AGURRAK

Aina eta Lea Oregi
Uztailaren 12an urte
bat. Zorionak gure
terremoto txikixeri!
Urte luzez gozatu
deigun elkarrekin!

Eneko eta Arlene
Baglietto
Uztailaren 20 eta
25ean, 37 eta 6
urte. Zorionak bixori,
ikaragarrixak zarie,
ez aldatu iñoiz.
Matxe matxe. Intza
ta amatxon partez.

Gorka eta Eki
Bollar
Abuztuaren 13an, 36
eta 2 urte. Zorionak
panda de dos! Ondo
ospatu eta
besarkada haundi
bat!

Lide Sudupe
Ostolaza
Uztailaren 1ean, 11
urte. Zorionak!!!
Etxeko guztien
partez eta ondo
ondo pasa eguna.
Patxo haundi bat.

Paule Oñederra
Ostolaza
Ekainaren 25ean, 6
urte. Zorionak Paule!
Muxu haundi bat
etxeko danen partez.

Zaloa Garcia
Rodriguez
Ekainaren 24an, 13
urte. Zorionak Zaloa,
jarraitxu holako
neska ederra izaten,
Asko maitxe
zaitxugu. Sara eta
Julen.

Aiora Sudupe
Uztailaren 15ean, 5
urte. Zorionak
Aiora!!!

Itziar Agirre
Abuztuaren 15ean,
48 urte. Zorionak
Itzi!!!

Maren Agirre
Abuztuaren 14an, 10
urte. Zorionak
Maren!!!

Irati Calles
Uztailaren 23an, 10
urte. Zorionak Irati!!!

Mikel Urrestarazu
Gabilondo
Uztailaren 13an, 9
urte. Zorionak,
familia osoaren
partez.

Laida Sanchez
Martinez
Uztailaren 21ean, 10
urte. Zorionak
familiaren partetik!

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.

HILDAKOAK ETA JAIOTAKOAK
Hildakoak
Mari Carmen Labayen Igartua
Pilar Quintana Sierra
Jose Lizarralde Uribe-etxeberria
Jose Luis Larreategi Gorrotxategi
Jaiotakoak
Youssouf Al Jabiri
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AGENDA
Piano errezitaldia

Ana Bello pianojolearen eskutik.
Abuztuaren 5ean, 18:30ean, San Andresen.
Sarrera: borondatea.
Antolatzaileak: Herriko musikazale taldea.

ZERBITZUAK

ESKELAK
I. URTEURRENA

ESKELA

Arantzazu Amasorrain
Linacisoro

Mari Karmen
Labayen Igartua

2020ko uztailaren 7an hil zen 71 urte zituela.

2021eko ekainaren 26an hil zen 88 urte zituela.

Guretzat eredu. Gertuan izan zaituztegunori mila esker.
Maitasuna egunero ospatzen delako, maite zaitugu.
Eskerrik asko Arantzazu, eskerrik asko ama.

Sendia.

"Zaldi baten gainean
sonbrero ta guzi
ez al duk Mari Karmen
airean ikusi!

Azken hatsak ez ziok
bizitza erauzi
dimentsio berrian
poza dik nagusi."
Sendia.
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