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Martxoaren 20an udaberriko ekinozioa izan zen, udaberrian 
sartu ginen. Plaentxia.eusen irakurriko ez banu ez nintzen 
enteratuko. Eguneroko zurrunbiloak, lanak, mobilak, 

internetek, urtaro aldaketa ahaztu arazi dit. Sarera konektatuta eta 
amalurretik eta honen erritmoetatik deskonektatuta bizi naiz.

Goizean esnatu, eta leihotik begira inguruan dudanaz gozatu 
beharrean, pantailak pizten ditut.

Pantailen eta Interneten garaian bizi den teknologiaren menpeko 
pertsona bat bihurtu naiz, egun osoa mobila, ordenagailua, tableta, 
telebistaren menpe.. Ia ia dena pantaila eta Internet bidez egiten dut 
lagunekin komunikatu, lana, erosketak, ligatu, sexua… Naturarekin 
eta pertsonekin gero eta harreman gutxiago daukat wasapez, 
telegramez edo National Geographic-ekin ez bada.

Benetan behar al ditut hainbeste aurrerakuntza zoriontsu izateko? 
Galdera luzatzen diot askotan nire buruari. Mobil are bizkorragoak, 
sare are potenteagoak, gero eta bizitza birtual eta artifizialago bat 
bizitzen; eta gelditzeko asmorik gabe.

Bosgarren generazioko sarea iritsi da, 5G deritzotena. Dena 
bizkorrago, dena konektatuta, kontrol sozial handiagoa, lanaren 
automatizazioa eta prekarizazioa, energia xahuketa handiagoa, uhin 
gehiago eta kaltegarriagoak, Afrikan esplotazio gehiago mineral 
gehiagoren beharra asetzeko… Denak balio du aurrerapen eta 
bizkortasunaren izenean. Beti horrela izan dela ematen du, baina ez 
dira urte asko zurrunbilo honetan nagoela, 20 urte lehenago 
pantaila gutxiago, Internet gutxiago, mobilik ez eta pertsonekin eta 
naturarekin kontaktu handiagoa nuen. Umeak eta helduak mendian 
eta kalean ikusten nituen lagunekin jolasean, trago bat hartzen eta 
bizitzaz gozatzen pantailei begira beharrean.

Gaur egun ez ordea, mahai inguruan nagoen lagunekin gozatu 
beharrean wasapak ta telegramak erantzuten egoten naiz albokoari 
kasorik egin bare, helduak mobilari begira ta umeak beraiek 
imitatzen mobila eskuetan izan nahian. Urrunekoa gerturatzen 
duela ematen du eta gertukoa urrundu. Nola sendatzen da hau? 
Aterako al dute bakunarik menpekotasun hau sendatzeko? Hau al 
da nahi dudan bizitza? Amalurretik deskonektatuta bizi naiteke?

ia-ia dena pantaila 
eta internet bidez 
egiten dut, lagunekin 
komunikatu, 
ligatu…

Konektatuta ala 
deskonektatuta?

oier zubizarreta



Betiko jolasak
ArgAzkiA: Fernan oregi
testuA: egoitz unamuno

Egia da inork eskatu gabe heldu 
dela dagoen lekura. Alde 
horretatik Estaziñoko 
eskulturak badu Zubi Nagusiko 
iturriaren gainean dagoen 
arkulariaren antz pixkat bat 
(lehen arkua zuen), ez duzue 
uste? Hura ere jarri zuen 
norbaitek, nonbaitetik ekarrita 
eta begira, azkenean mitikoa 
bihurtu da, New York-eko 
Askatasunaren Estatua bezala…  

Niri gustatu zait Estaziñoko 
parkean ezarri duten umearen 
brontzezko irudia. Egia da 
umea serio samar dagoela, 
baina jolasean ageri da zaku 
baten barruan, eta hori ederra 
iruditzen zait. Niri oroitzapen 
onak ekarri dizkit; San 
Andresko jaietan Juanitoren 
gidaritzapean egindako zaku-
karrerak, lokotx batzeak, 
sokasaltoak, aulki jokuak, 
itsulapiko apurtzeak… Eta 
Iturengo arotzaren kantua ere 
bai, hori ere ekarri dit gogora… 
Eskerrik asko Alfa Taldea! 

begira
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Aurtengo Korrika bertan behera 
laga ostean, AEK-k "euskararen 
lekukoa, euskaltegien aldeko 
bultzada, kalean izateko" 
ekitaldiak antolatu ditu ‘Bultza 
euskaltegiak, bultza euskara’ 
lemapean. Ekitaldiok, domeka 
eguerdian egingo dituzte aldi 
berean Euskal Herriko 80 herri 
baino gehiagotan, aurten 
Korrika egin izan balitz berau 
amaituko litzatekeen egun eta 
orduan,    

Ekitaldi xumea eta laburra
Soraluzeko ekitaldia eguerdiko 
12:00etan hasiko da Plaza 
Barrian. Iñaki Korta AEK-ko 
irakasleak azaldu duenez, 
ekitaldi “xumea” eta “laburra” 
izango da, ordu erdi iraungo du 
eta osasun-neurrietara egokitua 
izango da.

Ekitaldian, AEKren mezua 
irakurtzearekin batera, Euskal 

Herrian Euskaraz abesti 
ezaguna kantatuko dute eta 
baita berariaz egun horretarako 
sortu den Lekukoa mingaina 
bertso-rapa ere. Horrez gain, 
marrazkilari batek mural 
sinboliko bat marraztuko du eta 
bertsolari batek bertsotan 
egingo du. Azkenik, ekitaldiaren 
amaieran, partaide guztiek 
talde-argazkia aterako dute.

Diru-bilketa kanpaina
AEK-k diru-bilketa kanpaina ere 
jarri du martxan Korrika 
atzeratzeak helduak 
alfabetatzeko erakundean 
eragin duen “zuloa” estaltzeko. 
Ekarpenak AEK.eus/ekarpena 
helbidean egin daitezke .  

Bestalde, aipagarria da aurten 
euskaltegiko matrikula kopurua 
zertxobait jaitsi dela. Aurten, 24 
ikasle ari dira euskaraz ikasten 
Soraluzen. 

2019ko Korrika. fernan oregi. 

'Bultza euskaltegia' 
ekitaldia domekan
Domeka eguerdian, 12:00etan, AEK-k antolatuta, Korrikaren ordezko 
ekitaldia egingo dute Plaza Berrian. 

Errigoraren antolatzaileek 
jakinarazi dutenez, udaberriko 
kanpainan 31 soraluzetarrek 
egin dituzte eskaerak eta guztira 
ia 6000 euroko balioa duen 
produktu kopurua eskatu dute. 
Produktuok apirilaren 23an, 
barikuan, jaso ahalko dira 
arratsaldeko 18:00etatik 
20:00etara bitartean, 
Gaztetxean.

Errigoraren 
eskaerak herrian

Apirilaren 17an, zapatuan, 
egingo du Pil-pilean 
Euskaltzaleon Elkarteak bere 
urteko batzar nagusia, 
11:00etatik 12:30era bitartean, 
Tolarekua aretoan. Bertan, 
langileek eta lehendakariak 
elkartearen jarduna eta diru-
kontuak aurkeztuko dituzte eta 
horrekin batera, 25. urteurrena 
eta hausnarketa prozesua ere 
izango dituzte hizpide.

Pil-pileanen 
batzar nagusia 

2018ko batzar nagusia. 

zer berri
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Gipuzkoako 1.800 herritar 
inguru gatazkan dabiltza Geroa 
Pentsioak erakundearekin. 
Tartean, 11 soraluzetar ere 
badira, GOLeko, SAPAko eta 
Irazolako eta Elgoibarko Tximi 
lantegiko beharginak, kasu 
honetan.

Herrian, orain dela bi aste 
hasi ziren mugitzen eta gertu 
daude euren helburua lortu arte 
aurrera egiteko.

Guztiek ez dute aukera bera 
Gatazkarako arrazoia da ez 
daudela ados, behin 
erretiratuta, Geroa Pentsioaken 
duten dirua berreskuratzeko 
erakundearen sistemarekin. 
Hala esplikatu du protestan 
diharduen Miguel Angel 

Cenzualek: "45.120 eurora 
arteko kopurua baldin baduzu, 
kapital modura kobratu 
dezakezu, aldiz, hortik gorako 
diru-fondoa izanez gero, 20 
urtean, hilero 180-200 euroko 
errenta osagarri modura 
kobratu daiteke bakarrik. 
Zergatik diskriminazio hori? 
Denoi eman beharko ligukete 
diru hori zelan kobratu 
erabakitzeko aukera, errenta 
modura edo kapital modura".   

Zelan berreskuratu
SAPAko behargin izan zen 
Karlos Jauregik, berriz, salatu du 
informazio falta sumatu dutela: 
"Geroa sortu zenean, pentsio 
plana zela esplikatu zuten baina, 
gure ustez, ez zegoen zehaztuta, 

behin erretiratzen ginenean, 
BGAEn batutako dirua zelan 
berreskuratuko genuen. Gero, 
badirudi estatutuak aldatu 
zituztela eta araudi berri hau 
sartu zela, 45.120 eurora 
bitarteko kopuruarena. Gu 
horrekin diskriminatuta 
sentitzen gara. Gainera, %35eko 
karga fiskala dauka. Pentsa 
hileroko 180-200 euro inguruko 
errenta osagarritik hori kentzen 
badute…Kapitala osorik 
erretiratzen bada ere kentzen 
dute kopuru bera, baina behin 
bakarrik. Bizi osoko errentan, 
urtero kentzen dute”. 

Epaitegietara joko dute 
Hilabete hasieran, Geroak 
Kaltetutako Plataformako 
ordezkariekin elkartu ziren 
soraluzetarrak. Plataforma 
orain dela urte eta erdi sortu 
zen eta 1.800 kide inguru ditu.

Haren bultzatzaile Jose Mari 
Lazkano ere izan zen Soraluzen. 
Gogor eta argi egin zuen berba: 
"Azken puntura iritsi gara: 
epaiketara joatea. Urte eta 
erdian egon da ez arre eta ez 
iso. Guretzat gogorra da, baina 
baita eurentzat ere. Lehen aldiz 
gertatuko da hemen eta 
Europan bazkide batzuek, 
Geroako nagusi batzuek, jartzea 
epaiketa gurea ere baden 
enpresari, ze azkenean, Geroa 
gurea da, gu gara bazkideak".

Azalpenik ez
Lazkanok azpimarratu du 
eurena bakarrik eskatzen 

Geroak erakundearen kontrako gatazkan bat egin duten hainbat soraluzetar. 

Diskriminatuta 
sentitzen dira
Gipuzkoako bestelako udalerri askotan moduan, Soraluzen ere hasi 
dira mobilizatzen Geroa Pentsioak BGAEan (Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspenerako Erakundea) "kaltetutako" herrikideak

"denoi eman 
beharko ligukete 
aukeran diru hori 
zelan kobratu 
erabakitzea"

zer berri
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dutela: "Nik diru bat daukat eta 
nik kudeatu nahi dut, nik nahi 
dudan moduan erreskatatu. 
Batzuek ahal dute eta beste 
batzuek ez. Zergatik? Ez dakit. 
Askotan galdetu dugu. 
Estatutuetan jartzen duela 
diote.. Baina ez dute erantzuten 
zergatik batzuk bai eta beste 
batzuk ez". 

Hitzarmen kolektiboetan 
Geroa 1996an sortu zen, ELA, 
LAB, CCOO eta UGT sindikatuen 
eta Adegi patronalaren artean 
adostuta. BGAE horren filosofia 
da, langileak zein enpresarioak, 
biek kopuru bereko ekarpena 
egitea (sektorearen arabera 
kopurua aldatu egiten da) 
langilearen etorkizuneko fondoa 
osatzeko. Hainbat hitzarmen 
kolektiboren baitan, batez ere, 
Metalaren hitzarmenean de 
facto dago sartuta. 

Pil-pilean behin eta berriz 
ahalegindu da Geroa 
erakundearen ikuspuntua 
eskuratzen, baina ez du inolako 
erantzunik eskuratu. 

ELA eta LAB sindikatuek, 
berriz, partekatu dituzte 
iritziak.

ELA: "Aldeko apustua" 
Geroako batzordeko Joseba 
Villareal ELAko kideak BGAEren 
filosofia defendatu du: 
"Geroaren helburua sorreratik 
argi dago. Duen filosofiaren 
aldeko apustua egiten dugu eta 
ez dugu polemikarako asmorik 
ezta gogorik ere". 

LAB: "Indibidualizatu egin da" 
Geroako batzordekide den 
LABeko Zorion Ortigosak, 
berriz, Geroak duen izaera 
kolektiboa azpimarratu du 
"negoziazio kolektibotik” 

baitator BGAE hori. “Duen 
zentzua da patronalari kentzen 
zaion aberastasunaren zati bat 
dela”. Bestalde, gogora ekarri 
du sorreran helburua 
“pentsioak osagarritzea” zela. 
Beraz, bere ustez, Geroako 
“benetako kaltetuak” dira 
“pentsio duinera iristen ez 
diren milaka eta milaka langile 
horiek”. Horrez gain, Geroaren 
bilakaerarekiko kezka 
partekatu du. “Indibidualizatu” 
egin da, batik bat, 2014ko 
aldaketa batengatik: “Lehen, 
langile bat hiltzen bazen bere 
fondoan pilatutako kopuru 
osoa kobratu baino lehen, 
“soberakina” ez zuen inork 
kobratzen. Baina era berean, 
luzaroago bizi zirenek aukera 
zuten bizi osoan kobratzeko, 
nahiz eta euren fondoa 
lehenago agortu. 2014tik, 
norbait hiltzen bada, 
oinordekoek kobratzen dute 
fondoaren gerakina. Aldaketa 
horrek ekarri zuen Geroa 
elkartasun mekanismo modura 
ulertu beharrean, fondo 
indibidual modura ulertzea. 
Gu kontra azaldu ginen. 
Bakarrak izan ginen. Orain 
pentsamendua honakoa da: 
Nik 40.000 euro sartu ditut eta 
nireak dira. Nik edo nire 
oinordekoek kobratuko dute. 
Lehenagoko ereduan dirua ez 
zen norberarena. Bestalde, 
tramuaren kalkulua aldatu egin 
zen (fondoa zelan kobratu 
aukeratzeko). Filosofia zen diru 
kopuru minimora ailegatzen ez 
zenari fondoa kapital modura 
kobratzeko aukera ematea, 
berez, errenta oso baxua 
sortzen zelako. Aldaketarekin, 
dirua pertsonalizatu egin zen. 
Mahai gainean goxokia jarri 
zuten: dirua kapital moduan 
dena batera kobratzeko aukera, 
diru kopuru baxuagoarekin”.

Geroak Kaltetutako Plataformatik diote ez dutela ulertzen 
Geroaren jarrera. "Sortu zenean, erretiroa osatzeko zela esan 
ziguten. Besterik ez (…) Orain Geroa apurtu nahi dugula ari dira 
esaten eta ez da horrela. Geroa apurtzen bada, guk ere galtzen 
dugu kapitala eta hori ez dugu nahi". Baina diskriminatuta 
sentitzen dira fondoa nahieran kobratu ahal duten bazkideekiko. 
"Badakigu arrazoia dugula eta eurek ere badakite", diote. 

Geroak Kaltetutako Plataformako hainbat kide soraluzetarrei babesa erakusten. 

"Badakigu arrazoia dugula"

zer berri
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“Udalerrian dagoen arazoa dela 
eta, herritarren kexei bide 
emateko asmoz”, Udalak 
jakinarazi du txakurren kakak 
batzeko bi poltsa-banagailu 
berri jarri dituela. Bata Iturburu 
pasealekuan ipini du eta bestea 
Arraikua parkean, “bide 
publikoko gorotzak biltzea 
errazteko”. Horrekin batera, 
gogora ekarri du Udaltzaingoan 
ere eskura daitezkeela poltsak.

Jabeen betebeharra
Edozelan ere, gorotzak batzea 
txakur-jabeen euren 
betebeharra dela ekarri du 
gogora Udalak: “Herritarren 
eskura baliabideak ipin daitezke 
pairatzen dugun arazoari bide 
emateko, baina txakur jabeak ez 
badira kontzientziatzen eta 
beren betebeharrak ez 
badituzte betetzen, arazoak 
bere horretan jarraituko du”. 

Halaber, gogora ekarri du 
txakur-kakak batzeko 
ordenantza badagoela eta hori 
ez betetzeak 200 euroko isuna 
ekar dezakeela.  

Txakur-kakak 
batzeko poltsak

Debabarreneko Mankomuniteak 
kale garbiketa zerbitzuko bi peoi 
balio-anitz kontratatu behar 
dituela jakinarazi du eta 
BADESAK beste bi. Besteak beste, 
aurkezteko, eskola ziurtagiria edo 
baliokidea izatea beharrezkoa da, 
B edo C gidabaimenak eta 
zereginak betetzeko gaitasuna 
ere. Eskaerak aurkezteko epea 
zabalik dago, 10 egunez. 

Kale garbiketarako 
lau peoi 

Udalaren asmoa da ahalik eta 
lasterren izendatzea datozen 
urteotan Itxaropena Nagusien 
Elkarteko taberna kudeatuko 
duen pertsona, taberna bera 
ahalik eta lasterren zabaldu 
ahal izateko. Patricia Borinaga 
Gizarte Ongizate saileko 
zinegotziak esandakoaren 
arabera, Udalak apirilaren 
erdialdean-maiatzaren hasieran 
zerbitzua abiarazi nahiko luke.

Borinagak modu positiboan 
baloratu du oraingoan bi 
proposamen aurkeztu izana: 
“Behintzat, oraingoan ez da 
hutsik geratu eta norbaiti 
esleituko diogu zerbitzua”. 

Irailetik itxita
Irailaren erdialdean itxi zuten 
Itxaropena Nagusien Elkarteko 
taberna. Udalak irailean atera 
zuen zerbitzua enkantera. 

Lehen deialdian ez zen inor 
aurkeztu. Orduan, baldintzak 
aldatu eta berriro ere atera zuen 
zerbitzua enkantera, hilabete 
honetan. 

Orain, bi urterako esleituko 
du zerbitzua, dena ondo 
bidean, kontratua lau urtera 
arte luzatzeko aukerarekin. 

Itxaropena. 

Itxaropenako 
taberna esleitzear
Itxaropena Nagusien Elkarteko taberna kudeatzeko bi proposamen 
jaso ditu Udalak; egunotan erabakiko dute zeini adjudikatu zerbitzua

Soraluzek, aurten, 81.663 euro 
jasoko ditu Eusko 
Jaurlaritzarengandik, Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzetara 
bideratzeko (GLL-AES) . Patricia 
Borinaga Gizarte Ongizate 
Saileko arduradunak 
azpimarratu du "igoera handia" 
dela iazkoarekin alderatuta "eta 
COVID-19 pandemiaren 
ondorioz sortu diren beharrei 

hobeto erantzuten lagunduko" 
duela.

GLLak urteko edozein 
momentutan eska daitezke 
udaletxean, honako 
kontzeptuetarako: etxebizitza 
alokatzeko gastuetarako; 
etxebizitza mantentzeko 
gastuetarako -ura, zaborra eta 
estolderia- eta argi eta gas 
gastuetarako.

Ia 82.000 euro gizarte larrialdietarako 
laguntzetara bideratzeko

zer berri
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aitor atxotegi

"Lehenengo umea izanda eta 
guretzat dena berria dela 
kontutan eukita, hasieran 
zalantzak izan genituen. 

olatz sebal

"Lan egoerak bultzatuta erabaki 
genuen txikiena eramatea. 
Senarrak ere Haurreskoletan lan 
egin zuen eta bagenekien aukera 

ona izan zitekeela. Zalantzekin 
joaten zara, azken finean zure 
umea da eta gehienetan bertara 
eraman arte zure babesean izan 
duzu. Baina harrerak eta lehen 
kontaktuek ziurtasun eta 
gertutasun handia eskaintzen 
dute eta oso lasaigarria da. 
Umeak ere egokitzapena behar 
du. Baina dena gainditzen da eta 
egunerokotasuna askoz 

Azkenean, Haurreskolan 
umearen izena emateko 
hautua egin genuen eta oso 
pozik gaude bere garaian 
hartutako erabakiarekin. 
Haurra oso gustura joaten da 
eta horrek guretzat dena esan 
nahi du. Ordutegi aldetik 
izugarrizko aukera dago, 
hezitzaileak ere oso gertukoak 
dira, momentu oro edozertan 

eramangarriagoa da. 
Askorentzat gomendagarria da. 
Gure esperientzia oso ona izan 
da langileekin. Umearen erritmoa 
eta garapena kontuan dute. 
Haurrak ahal den denbora 
gehien gurasoekin eta 
familiartekoekin pasatzea onena 
da. Baina askotan ezin da, eta 
horrelako aukera bat egoteak 
asko laguntzen du". 

laguntzeko prest daudenak 
eta hori guraso bezala 
benetan asko eskertzen da. 
Guk izan dugun esperientzia 
kontutan edukita, umea 
Haurreskolara ekartzea erabat 
gomendatuko genieke familia 
guztiei. Egia esan, 
zorionekoak gu, gure herrian 
horrelako zerbitzu bat 
izateagatik". 

Izena emateko bi bide erabil 
daitezke: aurrez aurre 
Haurreskolara bertaratuta 
(goizez zein arratsaldez) edo 
Internetez, honako atarian:
https://ikasgunea.euskadi.eus. 

Laguntza zerbitzua
Haurreskolan ematen den 
zerbitzuak helburu bikoitza 
du. 

Alde batetik, laguntza 
zerbitzua eskaintzen zaie 
familiei. Izan ere, kontziliazioa 
errazten laguntzen zaie umeak 

Haurreskolara ekarri nahi 
dituzten erabiltzaileei.
Horretarako, familia bakoitzak 
aukera dezake bere semeak edo  
alabak Haurreskolan izango 
duen ordutegia. 

Garapen integrala 
Bestetik, Haurreskolaren 
bigarren helburua umeen 
Hezkuntza da.

Haurraren garapen integrala 
oinarri da. Hortik abiatuta, 
umeen mugimendu askea eta 
esperimentazioa ardatz izango 
duen metodologia erabiltzen 
dute Haurreskolako 
hezitzaileek. 

Metodologia hori aplikatzeak 
esan nahi du haur bakoitza 
izango dela bere garapenaren 
protagonista eta bere erritmoa 
errespetatuko dela. Horretarako 
hezitzaileak izaten ditu 
bidelagun.Umeak Haurreskolan.

Izen-ematea zabalik 
dago Haurreskolan
Apirilaren 12tik 21era bitartean Haurreskolan izena emateko aukera dute 
2020an eta 2021ean jaiotakoek, irailean, urrian edo azaroan hasteko

publierreportajea
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testua eta argazkiak egoitz unamuno

Sekretutxo bat kontatuko dizuet. Argateko baserriko bidegurutzetik 
Obe baserrira bitarteko basoan, udaberriko eta udako egunsenti eta 
ilunabarretan, txoriek musika klasikoko kontzertuak eskaintzen 
dituzte, Vienako orkestra sinfonikoaren batere inbidiarik ez dutenak. 
Txori bakoitzak bere palkotik (zuhaitzetik) kantatzen du: haritzetik, 
pagotik, altzetik, intxaurretik, zumarretik, sahatsetik, urritzetik… 
Ikuskizun zoragarria eskaintzen dute! 

Horixe da, hain zuzen, martxoan Baso Biziak elkarteak eta Udalak 
deituta egin diren landaketen eta berauetan parte hartu duten 
boluntarioen helburua: bertako basoak eratzea, etorkizunean ere 
halako ikuskizunak izan daitezen herrian. Izan ere, zeinek ez du nahi 
halakorik bere herrian? 

Anfiteatroak

ArgAzki bidez
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komiki tira

Besarkada 
klandestinoak

lorea de castro lete
Psikologian lizentziatua eta 
PsikoteraPeuta

Urte bat bete da ikusezina den 
mehatxu batek bizitza aldatu 
zigunetik. Urtebete debekuen 
zerrenda amaigabe eta 
aldakorra buruz ikasten hasi 
ginenetik. Hasieran 
pandemiaren krisia aukera 
bezala ikusi nuen, aukera bat 
komunitate bezala gauzak 
beste modu baten egiten 
hasteko. Baina denborak 
erakutsi dit aukera galdua izan 
dela. Agintzen dutenek ez dute 
nahi izan zaintza erdigunean 
jarri. Egin nik esaten dudana, 
baina ez egin nik egiten 
dudana. 

Badirudi gozatzea ere 
debekatu digutela: austeritate 
emozionala da lege berria. 
Ostalaritza ere demonizatu 

dute, baina aldi berean 
lagunekin “legalki” lasai egon 
ahal izateko espazio ia bakarrak 
bilakatu dituzte tabernak. Baina 
kontuz! Arriskutsuak dira eta! 
Komunikabideetan, ordea, ez 
diote ezer COVIDaz lanean 
kutsatu garenori buruz. 

Duela egun batzuk osasun 
mentalaren inguruko debatea 
piztu da Espainiako 
Kongresuan. Zirko mediatikoa 
alde batera utzita, gaiari heldu 
nahiko nioke. Batzuen usteen 
kontra, osasun mentala ez da 
gaixotasun eza bakarrik. 
Osasun mentala, psikologikoa, 
emozionala, ongizate 
pertsonalaren oinarrizko 
zutabea da. Azken urtean 
antsietatea eta depresioa 
nabarmen igo dira. Nork ez du 
sentitu azken hilabeteetan 
kezka, tristura, frustrazioa, 
amorrua, kulpa, haserrea? Nork 
ez du faltan bota besteekiko 
kontaktua? Niretzat pertsonalki 

gogorrena hori izaten ari da: 
besarkaden debekua.

Txertoak heldu arren, 
oraindik ere ibilbide luzea dugu 
bizimodu “normala” 
berreskuratu aurretik. Sekula 
berreskuratuko badugu. 
Bitartean, elkar zaintzea 
besterik ez zaigu gelditzen. Ez 
du beste inork egingo. Zaindu 
maite duzun hori eta maite 
zaintzen zaituen hori. Ez 
dagoelako maite duzun horren 
besarkada bat jasotzea baino 
terapia hoberik. Besarkada 
klandestinoa izan arren.

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

gutunak

iritzia
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komiki tira

M8ko galderak

Nola azaldu DBHko 3. 
mailako gela batean 
gelakide neska guztiek ile 

luzea eramatea, eta mutil 
guztiek ile motza, ez dela 
kasualitatea? Nola tratatu 
gelakide neska baten ezetza 
errespetatu ez duen 16 urteko 
ikasle mutil bat? Zer esan 
pansexuala dela, baina 
feminismorik behar ez duela 
pentsatzen duen 15 urteko 
neska bati? Nondik hasi 
azalpenak ematen HIESA eta 
sexu bidezko beste gaixotasunak 
“Biharamuneko pastilla”rekin 
ekidituko dituela uste duen 
nerabe bati? Nola erreakzionatu 
irakasle “enrollatutzat” zaituen 
ikasle baten gogaituriko aurpegia 
ikustean zuk M8ari buruz 
prestatu duzun powerpointa 
irekitzean? Nola kalifikatu 
ikasleen aurrean ME TOO 
proiektua gela aurrean 
boikoteatu duen ingeleseko 
irakaslea? Nola defendatu 10 
pentsalaritatik emakume 
bakarra aipatzen ez duen 
Filosofiaren Historia ikasgaiko 
programazioa? Zer esan 
korporatibismoari buruz esaldi 
misoginoak errepikatzen dituen 
irakaslea salatzeko balorea 
aurkitzen duen batxilergoko 2. 
mailako ikasleari? Nola aditzera 
eman lankide gizon bati ez 
diozula gehiago “mansplaining”-
ik onartuko? Nola azaldu M8an 
greba egingo duen 16 urteko 
ikasleari, aurten ere helduok ez 
dugula egingo? Nola jokatu 
aurpegian nabaritzen zaienean 
berriz ere huts egin diegula? 

olatz sebal

puntua

Dantzarekiko harremana
kultura denetan dantzak garrantzia handia izan du, askotan jai giroari 
lotuta. Zelako harremana duzu zuk dantzarekin?

"Nik ez daukat afizio handirik 
dantzarako. Jaietan eta 
parrandan dantza egin izan dut 
ordu txikitan, baina bestela 
gutxi. Hori bai, niri rantxerak 
asko gustatzen zaizkit eta 
rantxeren kontzertuetan egin 
izan dut dantza, dena 
emateraino, koadrilakoekin".

beñat sierra 
irazabalbeitia

"Nik sebillanak mamatu nituen 
txiki-txikitatik eta horiek dira 
gehien ulertzen eta bizitzen 
ditudanak. Gaztetan, Sevillan 
bagenuen talde bat gure lagun 
artekoa, ‘Los peluqueros’, eta 
lokal bat ere bai Nervion 
auzoan. Bertan batzen ginen 
agarraoa dantza egiteko".

Manuel Morales 
`litri´

"Musika entzun orduko 
mahaitik jaikitzen naiz. 
Musikak eta dantzak bizitzeko 
gogoa ematen dit. Amonak 
sevillanak irakatsi zizkidan eta 
orain herriko taldean eman dut 
izena, hobeto ikasteko. Dena 
den, niri denetariko musika eta 
dantzak gustatzen zaizkit."

Paki Mangano 
ruiz

"Nik harreman gehien euskal 
dantzekin izan dut. Orain dela 
urte batzuk gazteen talde bat 
sortu zen herrian eta oso ondo 
pasatu genuen. Hor ikasi nituen 
fandango eta arin-arinaren 
oinarriak. Niri erromerietako 
dantzak gustatzen zaizkit 
gehien". 

ane gabilondo 
Calleja

hausnarketa

IrItzIa
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A
zarotik, Gaztelekuan, goizero eskolak ematen dituzte. 
Ikasleak emakumeak dira. 14 inguru. Adin guztietakoak. 
Langabezian daudenak. Astean hirutan, hiru orduko 
eskolak jasotzen dituzte eta bitan, bi ordukoak. 

Idazten eta irakurtzen ikasten ari dira. Hori 
badakitenek gaztelera lantzen ere badihardute 
-ortografia, testuen irakurketa, ulermena…-  josten 

erakusten diete, Lanbideren eskaintzei buruzko informazioa eman, 
norbere burua zaintzeko gakoak… Bestela esanda, etorkizun 
gertukoan, modu autonomoan funtzionatzeko kapaz izan daitezen 
gutxieneko erremintak eman nahi dizkiete.  

Ahalduntze Prozesua du izena proiektuak eta Soraluzen egiten 
den lehen aldia da. Ez, ordea, inguruan. Debabarrenean, beste hiru 
herritan ere badabiltza lanketa bera egiten, Elgoibarren, Mutrikun 
eta Deban, otsailera arte, baita Eibarren ere. 

"Emakumeen arteko sarea ere sortzen da" 
Zabaltzen-Sartu Kooperatibak dinamizatutako prozesua da, Maite 
Kaltzakorta langileak, Soraluzeko kasuan. "Hona datozen 
emakumeek oztopo handiak izaten dituzte, batik bat 
burokraziarekin lotutakoak, paperak lortzerakoan zailtasunak, 
langabeak dira guztiak… Hemen, gaitasunak lantzen laguntzen 
diegu gero eurak euren kabuz euren etorkizuna lantzeko, orain egin 
ahal dutena baino zertxobait gehiago egiteko gai izan daitezen. 
Adibidez, formaziorako eta laneratzeko zein aukera dituzten 

Autonomia 
eskuratzeko 
eskolak
Azken hilabeteotan, goizero, emakumeen ahotsek eta barreek apurtzen dute Gaztelekuko isiltasuna. 
Eskola-txiki bat bailitzan, gutxieneko ezagutza batzuk eskuratzeko eskolak jasotzen dituzte kiroldegi gaineko 
lokalean, autonomia handiagoa lortu eta dituzten oztopoak eta eragozpenak gainditzen laguntzeko.  

Testua: Ubane Madera. 
Argazkiak: Fernan Oregi eta 
Ubane Madera. 

ErrEportajEa
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erakusten zaie. Izan ere, datozen gehienek lan egin nahi dute. 
Aipatzekoa da, baita ere, emakumeen arteko sarea sortzen dela. 
Askok hemen ezagutzen dute jende berria, euren burbuiletatik 
kanpokoa eta gustura egoteko espazioa eskaintzen zaie. Karga-
familiar handiak izan ohi dituzte eta halako espazio batean ez bada, 
ez dute euren buruak zaintzeko tarterik hartzen, ez diote euren 
buruari horretarako baimenik ematen", esplikatu du 
dinamizatzaileak. 

Emaitzak ikusten hasi dira
Ahalduntze Prozesuan dabiltzan emakume gehienak atzerritik 
etorritakoak dira, migranteak. Batzuk etorri berriak, baina beste 
batzuk Soraluzen urteak daramatzatenak. "Orain arabiarrak, 
errumaniar bat eta bi soraluzetar etortzen dira. Txiletar eta 
soraluzetar bana ere egon dira lehenago. Batzuek ikasketak dituzte, 
beste batzuek ez", gaineratu du Kaltzakortak. 

Iaz abiarazi zuten Ahalduntze Prozesua. Baina pandemiak, 
zelanbait, ezkutatu egin du egitasmoa. Hasi eta berehala, geldiarazi 
egin behar izan zuten. Gero, urrian berrabiarazi zuten, baina oso 
baldintzatuta: "Oztopo asko izaten ari gara. Irteerak egin behar 
genituen herria eta inguruak ezagutzeko, beste talde batzuk 
ezagutzeko… hori guztia ezin izan dugu egin", dio Kaltzakortak. 

Zailtasunak zailtasun eta proiektuak apenas lau hileko iraupena 
duen arren, Kaltzakortak azpimarratu du dagoeneko hasi direla 
emaitzak ikusten. 

Ikasleak, Gaztelekuan.

 

ErrEportajEa
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"Laneratzeak ez ditugu ikusi, 
baina formazio aldetik aldaketak 
bai. Batzuk hasi dira nahi zuten 
formazioa egiten, gero praktikak 
egin eta etorkizunean lan 
egiteko. Hemen gaudenen 
artean, berriz, euren proiektuak 
landu eta betetzen hasi dira. 
Adibidez, musukoak egin eta 
herrian eurek jositako gauzak 
saldu ahal izateko postua jartzea 
ametsa izan da hasieratik. Eta 
lortu dute. Guretzat pauso txikia 
dirudien arren, eurendako 
pauso handia eta garrantzitsua 
izan da".

"Trebetasunak hobetu dituzte" 
Bestalde, Patricia Borinaga Udaleko Osasun, Gizarte Ongizate eta 
Immigrazio Saileko arduradunak azaldu du Ahaladuntze Prozesua 
abian jartzea Debabarrena-Gizarteratze Sarearen 2019-2020ko 
Ekintza Planean onartu zela eta berau gauzatzeko Soraluzeko 
Udalak, Debegesak eta Zabaltzen Sartu Koop.ek lankidetza-
hitzarmena sinatu zutela. Finantzatu, berriz, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, eskualdeko udalek (Debegesaren bidez) eta Eusko 
Jaurlaritzak (Zabaltzen Sartu Koop.en bidez) finantzatu zuten. 
Proiektuaren lehen fasea oso modu positiboan baloratu du 
zinegotziak: "Parte hartu duten emakumeen% 90ek trebetasun 
pertsonalak eta sozialak hobetu dituzte,% 100ek baliabide 
komunitarioen ezagutza eta erabilera hobetu dituzte eta% 95ek 
prestakuntza-gaitasunak hobetu dituzte. Gainera, lana aurkitzeko 
aukerak hobetze aldera, guztiei eman zaie curriculumak egiteko 
aholkularitza, enplegu-orrietan izena eman dute eta elkarrizketen 
formatua landu da", azaldu du Patricia Borinaga Gizarte Ongizate 
zinegotziak. 

Laneratzeko beharra 
Parte-hartzaileei dagokienez, berriz, Ahalduntze Prozesuarekiko 
laudorioak besterik ez dituzte. Oso gustura daude ikasketekin eta 
estimu handian dute taldeak ematen dien aberastasuna eta 
espazioak eskaintzen dien aukera. 

Hainbatek prozesua luzeagoa izatea nahiko lukete, gehiago 
ikasteko. Ia guztiek, berriz, lanen bat lortzeko baliagarria izatea 
nahiko lukete. Gainera, beharrizan handia dute horretarako. Askok 
ez dute paperik eta haiek lortzeko urtebeteko lan kontratua izatea 
exijitzen diete, egunean zortzi orduko jardunekoa. 

Oraingoz, hori ametsa da Gaztelekuko ikasleendako. Baina 
badihardute ahaleginean. Joskintzako irakasle duten Maryam 
Mousifek, adibidez, lortu zuen lanpostua. 

Datozen orriotan daude jasota Mousif irakaslearen, Kaltzakorta 
dinamizatzailearen eta prozesuan parte hartzen diharduten 
bederatzi emakumeren lekukotasunak.  

askok ez dute 
paperik eta haiek 
lortzeko urtebeteko 
lan-kontratua 
exijitzen diete

"ametsa zen eurek 
jositako gauzak 
saldu ahal izateko 
postua jartzea eta 
lortu dute"

Ahalduntze Prozesuko hainbat emakume 
musukoak saltzeko postuan.

ErrEportajEa
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maryam mousaif 
joskintza irakaslea

Maryam Mousaif (Maroko, 
1980) Elgoibarren bizi da. 
Jaioterrian jostun diplomaduna 
zen eta jostun modura lan 
egiten zuen. Orain, bizitoki 
berria duen Elgoibarren ere 
lortu du lanpostua. Zentzu 
horretan, Ahalduntze Prozesuan 
dihardutenendako eredugarria 
da lortu duena. 
Laster aurkitu zenuen lana 
hemen? 
Ez, hasieran ez bainekien 
hizkuntza. 2007an etorrita, 
lehenengo hizkuntza ikasi nuen. 
Orain lau taldetan erakusten 
dut josten: bi Elgoibarren eta 
bana Soraluzen eta Abadiñon. 
Guztiak emakumeak dira. 
Elgoibarren bukatu berri dugun 
ikastaro batean bi mutil ere 
bazeuden, baina orain ez.
Zer erakusten duzu? 
Ikastaroen iraupenaren arabera. 
Batzuk hiru hilekoak dira, beste 
batzuk urtebetekoak. Azken 
horietan, oinarrizko ezagutzatik 
hasten gara eta gero patroiak 
egiten ikasten dute.
Zenbat urte daramatzazu 
lanean? 
Zabaltzenen lau urte. Lehenago 
fabrika batean lan egin nuen. 
Oraingo lana gustukoago dut. 
Emakumeekin lan egiten duzu 
eta oso polita da. Behar duten 
hainbat gauza ematen 
dizkiedala sentitzen dut. Josten 
ikasten erakusteaz gain, beste 
gauza asko ere egiten dugu. 
Adibidez, batzuetan arazoak 
dituzten emakumeak datoz, 
estututa daude… gure artean 
berba egin eta elkarri laguntzen 
diogu, familia bat baikinan.

Zein mezu emango zenieke 
emakume horiei? 
Lehenengo, bertako hizkuntza 
ikasi behar dutela. Herri batean 
integratzeko, bertakoekin berba 
egiteko, hizkuntza jakin behar 
duzu. Aktiboak izan behar dira. 
Ez dira lotsatu behar. Normala 
da ez jakitea ondo berba 
egiten, ez da gure hizkuntza. 
Hemen ikasteko gaude eta 
egunero ikasten ditugu gauza 
berriak. Irteteko eta ahalik eta 
gehien aprobetxatzeko esango 
nieke, itxaropena ez galtzeko.
Eta guri, hemengooi, zein 
mezu emango zeniguke? 
Ahalik eta gehien laguntzeko. 
Beste herri batetik zatozenean, 
hemen bakarrik bazaude, 
familiarik gabe, hizkuntzarik 
gabe, ezer gabe… Oso-oso 
bizimodu gogorra da. 
Horregatik laguntza eskatuko 
nuke hemen integratzeko, 
berba egiten ikasteko… Eta 
pazientzia ere eskatuko nuke, 
udalera, medikuarenera 
goazenean eta ez dakigunean 
berba egiten… Pentsatu gu 
kanpotik gatozela gure 
bizimodua hobetzeko. Gure 
herrietan behar duguna izango 

bagenu, ez ginateke etorriko. 
Inork ez ditu bere gurasoak, 
anai-arrebak, familia, lurra… 
dena lagatzen ez badu beharrik. 
Askok diote laguntzengatik 
zatoztela. 
Ez gatoz zuetaz aprobetxatu 
eta laguntzak jasotzera. Lanera 
gatoz eta gure bizimodua 
hobetzera. Ez gatoz errazera 
bizitzera. Nire ezagun guztiek 
lan egin nahi dute. Hori da 
bizimodu normala. Lan egiten 
duzunean, dirua irabazteaz 
gain, pertsona normala 
sentitzen zara, autoestimua 
ematen dizu. Laguntzak 
jasotzean ez. Baina bizitzekorik 
ez baduzu, laguntza hartzen 
duzu lana bilatzen segitu 
bitartean. Nire senarra, 
adibidez, fabrika batean 
zegoen lanean, baina 
pandemia hasi zenean lan 
barik geratu zen eta oso txarto 
ari da pasatzen. Hori ez dela 
bizimodua esaten du. Marokon 
Fisikan lizentziatu zen. Hona 
edozertan lan egitera etorri zen 
eta begira… Halakoa da 
bizimodua!
Besterik nahiko zenuke 
gaineratu?
Eskerrak eman nahiko nituzke 
askok eman didaten 
babesarengatik. Nik, hasieran, 
irteteko, berba egiteko… beldur 
handia nuen. Baina norbaitek 
laguntzen badizu, zure 
buruarekiko konfiantza 
irabazten duzu, irteten hasten 
zara, lana bilatzen, gauzak 
egiten… gauza onetan 
pentsatzen. Oso-oso pertsona 
jatorrak daude: Elgoibarko 
udaletxekoak, Zabaltzen-
Sartukoak… 

Maryam Mousaif. 

"Lan egiteak autoestimua ematen dizu"
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Maite Kaltzakorta (Mendexa, 
1990) Zabaltzen-Sartu 
kooperatibako langileak 
dinamizatzen du Soraluzeko 
Ahalduntze Prozesua. 
Zein jarduera egiten dituzue? 
Emakumeen ahalduntzea eta 
saretzea bultzatu nahi dugu eta 
horretarako, ahalduntze 
pertsonala eta kolektiboa 
eskuratzeko, prozesuan 
aurrera egiten lagunduko 
dieten gaitasunak ikasi eta 
garatzen dituzte. Hori lortzeko 
hainbat dinamika egiten 
dituzte. Adibidez, gorputza eta 
osasuna lantzen dute, 
eskulanak egiten dituzte, 
joskintza, hizkuntzarekiko 

hurbilketa eta herrian eta 
inguruan dituzten zerbitzuen 
ezagutza eta informazioa ere 
lantzen dute. 
Garapena ikusten da 
prozesuko parte-hartzaileen 
artean? 

Bai, handia. Garapen 
pertsonala eta taldekoa ikusten 
da. Pertsonalean, batzuk HHIn 
matrikulatu dira, Lanbideko 
formazioetan ere bai, 
formazioa lantzen ari dira beste 
batzuk… Eta talde mailan 
herrian hasi dira hainbat 
dinamikatan parte hartzen 
(Hurbiltzen…) eta talde izaera 
hartzen. 
Halako ikastaroen beharra 
ikusten da? 
Bai. Eurentzat espazio bat 
izatea garrantzitsua da, euren 
garapenari tokia emateko eta 
baliabideak izateko. Asko 
datoz prozesu migratzaileetatik 
eta prozesu horietan oztopo 
eta zailtasuna handiak izaten 
dituzte. Hemen haiei aurre 
egiten laguntzeko tresnak eta 
baliabideak eskuratzen dituzte. 

"Garapen handia atzematen zaie"
maite kaltzakorta dinamizatzailea

sheima ait-ali

"Hizkuntza eta beste gauza 
asko ikasteko etorri nitzen. 
Dena dut gustuko: jende berria 
ezagutzea, taldean egotea… 
Sei hilabete daramatzat 
Soraluzen eta lehenengo 
euskara ikasi nuen HHEn 
(EPA). Lanbide Heziketa ikasi 
nahiko nuke orain, erizain izan 
ahal izateko. Baina orokorrean, 
gauza gehiago ikasi nahiko 
nuke, batik bat, hizkuntza". 

"Etorri eta lehenengo 
euskara ikasi nuen"

fatima eich-ali

"Alabarekin (Sheima) etorri 
nintzen ikastarora, hizkuntza 
ikasi eta herria eta jende 
gehiago ezagutzeko. Oso 
gustuko dut taldean egotea. 
Gauza berriak ere ikasi nahi 
ditut, adibidez, gustatuko 
litzaidake sukaldatzen ikastea, 
gero etxean egiteko. Ikastaroak 
datorren urtean jarraitzea 
nahiko nuke. Soraluze herri 
lasaia dela iruditu zait".  

"Oso gustuko dut taldean 
egotea"

ilham chiguer

"Koronabirusarekin dena gelditu 
zen, lana… Horregatik erabaki 
nuen etortzea. Gero hemen, 
uste baino gehiago aurkitu dut: 
informatika ikasi, josten ikasi, 
Interneten lana bilatzen ikasi, 
irteerak egin… Horrek guztiak 
ama-girotik irteten eta 
emakume moduan bizitzen 
laguntzen dizu. Herritarren 
konfiantza eskuratu nahi nuke, 
lanerako aukera izateko".  

"Lana egiteko aukera 
izan nahiko nuke"

ErrEportajEa
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nazha louardi

"Gauza asko ikasteko etorri 
nintzen: hizkuntza, josten, 
sukaldean, dendetan zelan lan 
egin, lana zelan aurkitu… Kirola 
ere egiten dugu mendian 
paseatzen eta jende asko 
ezagutu dugu. Etxera hobeto 
noa hemen egon ondoren. 
Bukatzean, gozogintza ikastaroa 
egin nahiko nuke, gozo-
dendaren baten lan egiteko, edo 
josten edo osasungintzan". 

"Etxera hobeto noa 
hemen egon ondoren"

khadija Benacha

"Ikastea oso gustuko dut. 
Josten eta gaztelania hobetzen 
ikasten dugu eta taldean 
egoten gara. Oso gustuko dut. 
2019an informatika ikastaro 
bat egin nuen. Euskara ikastea 
ere nahiko nuke. Hau 
bukatzean, lan egin nahiko 
nuke, edozertan: garbiketak 
egiten, zaintzaile-lanak… 
2015etik bizi naiz Soraluzen 
eta pozik nago herri honetan".  

"Oso pozik bizi naiz herri 
honetan"

fatima aaBi

"Oso gustura nago ikastaroan. 
Josten ikasteko eta gaztelania 
hobetzeko etorri nintzen, baita 
jende gehiagorekin egon ahal 
izateko ere. Gaztelania gehiago 
ikasi nahiko nuke, hura jakinda 
euskara ere ikasi 
dezakezulako. Edozeini 
gomendatuko nioke etortzea. 
Taldean lan egitea gustuko dut. 
Amaitzean, lana aurkitu nahiko 
nuke, edozertan". 

"Edozeini gomendatuko 
nioke etortzea"

hakima innaoui

"Proiektu honi esker, gauza 
asko ikasten ditugu eta 
jendearekin egoten gara. Nik 
oso gustuko dut jostea eta 
taldean egotea. Hemen 
dauden emakume batzuk 
lehenagotik ezagutzen nituen, 
baina beste batzuk ez. Ikastaro 
hau bukatzean, josten segitzea 
gustatuko litzaidake eta lan 
egitea; gaztelania gehiago ere 
ikasi nahiko nuke". 

"Honi esker gauza asko 
ikasten ditugu"

fatima Bentama

"Animatu naiz etortzera josten 
ikasteko, beste batzuekin berba 
egiteko eta taldean lan egiteko. 
Asko ikasten dugu. Gainera, 
Maitek asko laguntzen dit lana 
lortzeko bidean. Auzokon ere 
parte hartu nuen, integratzen 
ahalegintzeko. Jostun moduan 
lan egitea gustatuko litzaidake 
edo jendea zaintzen, 
nagusiak… Ikastaroa luzatzea 
ere gustatuko litzaidake".  

"Maitek asko laguntzen 
dit lana lortzeko bidean"

louBna cherrat

"Gaztelania ikasteko hasi 
nintzen etortzen. Nire herriko 
jendearekin egotea ere oso 
gustuko dut. Eta lana 
aurkitzeko aukera ere izan 
daiteke. Aretxabaletan egin 
nuen halako beste ikastaro 
bat. Izan ere, hiru urte 
daramatzat hemen eta paperak 
lortzeko urtebeteko kontratua 
behar dut, egunean zortzi 
orduko jardunarekin". 

"Lana aurkitzeko aukera 
izan daiteke ikastaroa"

ErrEportajEa
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"Pozik” daude herriko pilota 
elkartean, gomazko paletako 
pilotari Jurgi Rasconek, Asier 
Fernandezek eta Gorka 
Santamariak hirugarren mailatik 
bigarren mailara igotzea lortu 
dutelako. Beraz, datorren 
urtean, Soraluzeko bi bikote 
lehiatuko dira maila horretan. 

Gainera, gomazko paletan, 
ligaxkako finalerdiko joaneko 

partida irabazi egin zuten 
herrikoek, beraz, finalerako 
sailkatzeko gertu daude. 

Bestalde, lau t'erdikoan ere 
Gipuzkoako txapelketako 
finalerdira ailegatzea lortu du 
Soraluzeko ordezkaritzak, Mikel 
Caramanzana debarraren 
eskutik. Bere multzoan 
lehenengo sailkatu da pilotari 
gaztea.  

Emaitza onak ari dira eskuratzen pilota 
elkarteko gazteak 

Eskaintza egin orduko osatu du 
taldea Ixa Rodriguezek. 
Aurreikuspenak gaindituta, 
boxeolari profesionalak 
laguntzailea hartu behar izan 
du eskolak emateko, Helene 
Ortiz taldekide bergararra. 
Kontuak kontu, martxotik, 
Soraluzeko 7-13 urte bitarteko 
umeek kirol eskaintza berria 

dute herrian: boxeo eskolak 
astean birritan.

Erantzuna ikusita, 
Rodriguezek jakinarazi du 
boxeoa eskola kirolaren 
eskaintzaren baitan sartzeko 
eskaera aurkezteko asmoa 
duela. Horretarako, proiektua 
aurkeztuko du Gipuzkoako 
Foru Aldundian.   

Umeak boxeo jarduerak egiten, martitzenean, kiroldegian. 

Umeendako kirol 
aukera berri bat
Ixa Rodriguez boxeolari profesionalaren eskaintzari erantzunez, 14 
umek eman du izena umeendako boxeo eskoletan  

Sora Rugby Taldeak iragarri du 
epe laburrean taldearekin 
lotutako materiala salgai jarriko 
dutela: sudaderak (25 euro), 
zirak (30 euro), motxilak (20 
euro) eta kamisetak (15 euro).

Salmentarekin lortutako dirua 
rugby talderako material berria 
erosteko, zaharra berritzeko 
edo Rugby Eguna eta antzerako 
ekitaldiak antolatzeko 
bideratuko dute.

Erosteko -edo rugby taldean 
parte hartzekoa- interesa 
duenak honako telefono 
zenbakira deitu dezakete: 647 
28 26 90 (Ainhoa). 

Rugbyko materiala 
salgai 

Egunotan, Sorako bi jokalari-
Ibon Goenaga eta Yago 
Donoso-Realarekin entrenatzen 
ari dira. Gipuzkoako futbol 
taldeak urtero eramaten ditu 
Realarekin hitzarmena duten 
lurraldeko futbol taldeetako 
alebin mailako bizpahiru 
jokalari lehen mailako 
taldearekin entrenatzera. 

Realarekin 
entrenatzen

Ibon Goenaga eta Yago Donoso. 

kirola
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Azken hilabeteotan, herriko 
dantzazale eta musikari batzuek 
dantzaren inguruko proiektu 
berria landu dute: Soraluzeko 
jauzi-dantza. Proiektuaren 
ezaugarriak dira edozein 
adinetako herritarrei zuzendua" 

dela, egungo garaira egokitua, 
eta denboran mugatua", 
apirilean hasi eta uztailean 
amaituko baita. 

Antolatzaileek azaldu 
dutenez, proiektuaren mamia 
sinplea da: “Plazentziatarrak 

izeneko dantza-jauzia sortu 
dugu eta udaberrian dantza 
horren pausoak ikasteko 
hainbat saio eskainiko ditugu, 
ondoren, uztailean, elkarrekin 
kalean dantza egiteko".  

Ekimenaren helburua 
pandemia garaian herriko 
dantzazaleei elkarrekin batu eta 
dantza "modu seguruan" 
egiteko aukera eskaintzea da. 

Alde horretatik, azpimarratu 
dute jauziak edo mutxikoak 
euskal dantza zirkular 
kolektiboak direla, kontaktu 
fisikorik gabekoak. 

Saio irekiak, dantza ikasteko
Apirilean hasita, saio irekiak 
eskainiko dituzte dantzaren 
pausoak ikasteko, goiko 
ikastetxeko patioan. Lehenengo 
saioa apirilaren 18an egingo 
dute, domekan, 11:00etatik 
13:00etara bitartean eta bertan 
batzen direnen artean 
zehaztuko dituzte hurrengo 
saioen egun eta orduak.

Izena emateko epea zabalik 
dago; online-formularioa bete 
behar da (labur.eus/
soraluzedantzan) edo 652 741 
496 telefonora deitu edo idatzi 
daiteke.

Aiko taldearekin dantzaldia Otxandion (2013). iñaki andres

Soraluzeko jauzi-
dantza sortu dute
Herriko dantzazale eta musikari batzuk sortu dute dantza eta datozen 
hilabeteetan berau ikasteko saio irekiak eskainiko dituzte.

Maiatzaren 3an, Harkaitz Cano 
idazlea etorriko da Soraluzera, 
Irakurleen Klubak antolatu duen 
saio “berezian” parte hartzera. 
Bertan, idazle donostiarrak 
Fakirraren ahotsa liburua izango 
du hizpide eta Imanol Larzabal 
kantari ezagunaren bizitza iturri 
duen nobelaren nondik 
norakoak komentatuko ditu 
irakurleekin batera.  

Baldintza, liburua irakurtzea
Oraingoan, saioa irekia izango 
da; ondorioz edozein 
herritarrek izango du bertan 
parte hartzeko aukera, aurrez 
udaletxean izena emanda. 
Liburua irakurrita joatea da 
baldintza bakarra eta hori 
errazteko izena ematen duenak 
liburuaren ale bat jasoko du 
debalde. Hakaitz Cano. dani blanco/argia

Harkaitz Cano izango da gonbidatua 
maiatzeko literatura saio irekian 

Kultura
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Hargina, ekinez egina
Miguel Criadok harria zizelkatzen du duela bi urtetik

testua eta argazkiak egoitz 
unaMuno. 

Miguel Criado Vicente (La 
Rodrigo, 1950) ezaguna da 
herrian igeltsero moduan; ez 
ditu alferrik egin berrogeita 
hamar urte ofizio horretan. 
Bost urte dira lan horretatik 
jubilatu zela eta hiru urte harria 
lantzeari ekin ziola; oraingoan, 
afizioz. Kontua da afizioari 
gogor eman diola.  

Kasualitatez 
2018ko abuztuan hasi zen dena, 
“kasualitatez”. Urtero bezala, 
opor garaian, Miguel 
Villagonzalo de Tormes herrian 
zegoen, Salamancan, bere 
jaioterritik hurbil, bigarren 
etxea duen herrian. Han 
arrebak harria tailatzen ikasteko 
saio batera eroan zuen: “Sei-
zazpi andre zeuden, jubilatuak 
denak eta haien jarduna begira 
ari nintzen bitartean, harri bat 
hartu eta borobil forma eman 
nion di-da batean. Hala, eskola 
ematen ziharduen emakumeak 
ikusi ninduen eta esan zidan: 
’zuk hau erraz egiten duzu eh!’; 
‘bai!’, erantzun nion nik: ‘urte 
askoan igeltseroa izan naiz eta!’. 
Egun hartatik aurrera, Miguelek 
harria lantzeko afizioari heldu 
zion buru-belarri.  

Denetariko irudiak 
2018ko urrian bertan, etxean 
zuen zubi erromatarraren 
argazkiaren erreplika zizelkatu 
zuen eta ordutik gaur arte, era 

guztietako irudiak landu ditu: 
‘Boton Charro’ak, armarriak, 
igelak, katuak, izurdeak, 
ezkurrak, zutarriak, Pipi 
Galtzaluze… Egunerokoan 

berak topatu edo ingurukoek 
ekarri dizkiotenak.   

Pieza gehienak senitarteko eta 
lagunei oparitzeko egin ditu, 
baina jaioterriko udalari eta 
loibaren Ermuko futbol taldeari 
ere oparitu die armarri bana. 
Enkarguz ere egin du 
armarriren bat, ezagunen batek 
eskatuta. 

Egunean ordu asko
Miguelek, gaur egun, ordu asko 
eskaintzen dizkio afizio berriari: 
“Batzuetan goizez eta 
arratsaldez jarduten dut, nahi 

Miguel, harrizko pieza txikien bildumarekin. 

Pipi Galtzaluzeren irudia. 

"harriak satisfazio 
handia ematen dit. 
Batzuetan, ni ere 
harritzen naiz 
piezari Begira"

gure artistak
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dudanean… Iaz, konfinamendu 
garaian, hogeita bost pieza egin 
nituen. Harria lantzeak 
satisfazio handia ematen dit. 
Batzuetan, pieza amaitutakoan 
ni ere harritzen naiz eta 
pentsatzen dut: ´jo, ze polita!´. 
Bataz beste, armarri bat egiteko 
60 bat ordu behar izaten ditut”. 

Miguel autodidakta da, bere 
kasara ikasi du harria lantzen. 
Harria lantzeko erreminta 
propioak ere asmatu ditu, 
igeltseritzako materialak 
erabilita: “Ezozibideko biltegian 
nituen kobrezko hiru hodi hartu 
eta eskuadra forman lotu nituen, 
biribilak egiteko. Pazientzia 

handia behar da, kontzentrazioa 
eta egiten jakitea”.

Errementariaren semea
Eskulanetarako abileziaren 
parte bat familiatik datorkio 
Migueli. Izan ere aita 
errementaria zuen, 
"antigualekoa". "Astoak, 
behiak, mandoak... perratzen 
zituen eta artista zen 
eskulanetan". Anaia nagusia ere 
trebea zen eskulanetan:"goi-
mailako tallista izan da, 
egurrarekin eta burdinarekin”.  

Miguelen ofizioak ere izan du 
zerukusia eskulanarekin: 
“1964ko urtarrilean iritsi 
nintzen Bergarara. 14 urte 
nituen eta ordutik igeltsero 
moduan lan egin nuen 51 urtez. 
Beti gustatu izan zait ondo lan 
egitea eta, batez ere, gauza 
berriak probatzea. Lanik 
berezienetako bat Antxutegi 
burdindegiko esposizioko 
murala izan zen”.

Salamankako ‘Boton charro’ irudia.

Herriko armarria, 'Placencia de las Armas' izenarekin. 

Menina baten irudia . Soraluzeko herriaren irudia.

gure artistak
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Pil-pileanek 25 urte: 
martxokoak

testua ubane madera zangitu
argazkiak: pil-pilean

Azken 25 urteotako marxoak 
errepasatzean, ageriko egiten 
da udaberriko lehena hilabete 
esanguratsua izan dela mende 
laurden honetan. Urte luzez, 
Korrika martxoan iritsi izan 
delako. 2001eko martxoan laga 
ziolako derrigorrezko izateari 
Espainiako soldadutzak. 
Egunkaria itxi izanaren minak 
eta uler ezintasunak 
indarbetean segitu zuelako. 
Madrilgo atentatuengatik. Eta 
noski, 2020ko martxoan 
ezagutu genuelako 
konfinamendu bat zer den. 

1996-2002

Intsumisioa eta Elizako 
obrak aurrera

Pil-pileanen bigarren aleko 
gaien artean, 1996ko hartan 
SOTA, Soraluzeko Talde 
Antimilitarista hizpide izan zen. 
Ordura arte, zazpi gazte epaitu 
zituzten soldadutzari eta PSSari 
uko egiteagatik. Zazpi 
horietatik, bat 3. graduan 
zegoen. Gainerako seiak 
fiskalaren errekurtsoaren zain 
zeuden, gehienak bi urte, lau 
hilabete eta egun batera 
kondenatuta. Beste 18 
intsumiso soraluzetar, berriz, 
epaiaren zain zeuden. Lehen 
bosturteko horretan, berriz, 
Eliza eraberritzeko obren lehen 
fasea (dorrea berritzea) ia 
amaituta zegoen (2000. urtea). 

40 milioi pezetako obra izan 
zen. Aldundiak ordaindu zuen 
%70, Jaurlaritzak 5 milioi eta 
gainerakoa herritarrek.Lanak 
ordaintzen laguntzeko eskaerari 
Soraluzeko 1.479 familietatik 
673k baiezkoa eman zioten. 
Laguntzok hiru urtean 
mantenuz gero, 49 milioi pezeta 
lortuko lirateke. Erantzun 
anonimoetan, berriz, ia milioi 
bat pezeta lortu ziren. Herriko 
enpresek 6,5 milioi pezeta 
eman zuten eta kanpoko 
enpresek 10 milioi inguru 
Udalak, berriz, 2000. urteko 
aurrekontuan 20 milioi 
aurreikusi zituen lanotarako. 
Bestalde, beste pare bat obra 
ere badira aipagai lehen 
bosturtekoan: 2001ean 
Estazioko tunela botatzeko 
lanek segida izan zuten. Eta 
2002an, berriz, inauguratu 
zuten Karakateko behatokia, 
Soraluzeko, Elgoibarko eta 
Debako alkateak bertan zirela. 
Elkartasunaren ikur zela 
azpimarratu zuten. 

2003-2008

Olako obrak, 
kiroldegikoak eta 
Laskurain txapeldun 

Olako zubiko lanak amaitzear 
zituzten 2003ko martxoan. 
Atzerapenak atzerapen, 
apirilean estreinatuko zela 
iragarri zuten. Haren lanak 
amaitu ostean hasi ziren 
Estaziorako bidea eraikitzen. 
Bestalde, urte berean eta bi 

urtez itxita izan ondoren, 
kiroldegia zabaldu zuten 
berriro. Orduan, taberna 
zegoen kiroldegi sarreran, 
beheko solairuan. Bestalde, 
kiroldegi gainean futbito zelaia 
zegoen oraindik. Oso bestelako 
gaien artean, Soraluzen ere 
asko igarri zen samina 2004ko 
Madrilgo atentatuengatik. 
Kirolen atalean, urte berean, 
Haritz Laskurainek Bigarren 
Mailako Eskuz Binakako 
Txapelketa irabazi zuen, 
Chafferekin batera. Politikara 
bueltatuz, 2005eko martxoaren 
12an, Juanjo Urrutia hil egin 
zen, Uruguain errfefuxiatuta 15 
urte egin eta gero. Bestalde, 
2008ko martxoaren 12an 
ehunka arrain azaldu ziren 
hilda, bazter guztietan, 
Osintxutik Maltzagara bidean. 

Aritz Laskurain. 

25 urte zuekin

28 pil-pilean



Isurketa toxiko bat izan zen 
eragilea, beste behin. 

2009-2014

Korrika

1991tik 2017ra bitarteko 
Korrikak (2011koa izan ezik) 
martxoan iritsi ziren herrira. 
Atxikimendu handia du 
euskararen aldeko lasterketak 
soraluzetarren artean. Horren 
irudi, bi urtetik behin herritar 
mordoa elkartu izan da haren 
bueltan eta noski, Pil-pilean 
aldizkariak jarraipen handia 
egin dio gaiari. Justu aurten, 
2021ean tokatzen zen Korrika 
etortzea. Denok dakizkigun 
arrazoiengatik ez da egingo. 
Baina martxoaren 28an, 
domekan, Bultza Eguna egingo 
da Soraluzen. 

2015-2020

Salon itxita, Patriaren 
grabazioak eta…
konfi namendua

2015ean askatu zuten Lurdes 
Txurruka, 20 urte eta 5 hilabete 
preso egon ondoren. 2016an, 
berriz, herrian tradizio luzea 
izan zuen saltokia itxi zuten: 
Salon. Martxoaren 15ean itxi 
zituen ateak. Ia 100 urte baino 
gehiago egin zituen zabalik 
Ariznabarreta eta 
Larrañagatarren familiaren 
eskutik. Dendaren azken 20 
urteetan Lara Arrietak kudeatu 
zuen denda, Belen amaren 
laguntzarekin. Bestelako gaien 
artean, berriz, 2019ko 
martxoaren 19an Patria 
telesaila grabatzen hasi ziren. 
Eta zelan ez, 2020ko martxoan 

Espainiako gobernuak alarma 
egoera dekretatu zuen eta 
konfi namendua ezarri. Lehen 
kutsatuak eta ospitaleratuak 
izan ziren herrian. Lau 
ospitaleratu, martxoan. 
Orduan, bakarrik egiten 
zizkieten probak ospitaleratu 
behar zituztenei. Herritarrak 
etxeetako leihoetan eta 
balkoietan ikusten zireneko 
irudiak ohiko bilakatu ziren. 
Osasun zentroak itxi egin ziren. 
Boluntario zerbitzuak eta 
zaintza sareak sortu ziren; 
saltokien kanpoko aldeko ilarak 
egiten hasi ziren. Bestalde, 
zorigaiztoko gertakaria izan zen 
herrian: konfi namendua hasi 
eta egun gutxira, martxoaren 
16an, V.N. 33 urteko gaztea 
atxilotu zuten O.G. 74 urteko 
ama hiltzeaz akusatuta. 

Jendea balkoietanSalon saltokiko pertsiana itxita.Herritarrak Korrikan.

25 URTE ZUEKIN
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zorion agurrak

Maria Jesus 
Arrizabalaga
Apirilaren 17an 76 
urte. Zorionak 
amama!

Urrategi Gantxegi 
Unanue
Otsailaren 26an 60 
urte. Zorionak 
amama!! Topa 
zuregaitxik eta 
badakizu, aurrera! 
Asko maitxe zaitxugu, 
Julen eta Sara.

Aitor Agirre
Apirilaren 27an 8 
urte. Zorionak Aitor!!

Ioritz Aizpitarte
Apirilaren 2an 38 
urte. Zorionak 
etxekuen partez!!!

Iraultza Diez 
Rascon
Martxoaren 25ean 
14 urte. Zorionak 
maitxia etxekoen 
partez. Asko maite 
zaitugu.

Ibai Larrañaga
Martxoaren 31an 5 
urte. Zorionak eta 
patxo handi bat 
etxekoen partez!!!

Xabier Alberdi 
Fayanás
Martxoaren 9an 2 
urte. Zorionak 
bihotza!!! Zure 
senideen partez.

Ekain Larrañaga 
Agirre
Apirilaren 21ean 17 
urte. Zorionak 
Ekain!!!

Aratz Azkorbebeitia 
Unamuno
Martxoaren 11an 8 
urte. Zorionak! Laster 
elkartuko gara berriz 
"ezenarrotar" 
lehengusuak danok 
batera jolasteko. 
Patxo haundi bat!

Oihan Larrañaga 
Agirre
Martxoaren 4an 15 
urte. Zorionak 
Oihan!!!

jaioberriak

Mara Aldazabal Arvelo
Otsailaren 16an jaio zen. 

Nora Mirate
Otsailaren 21ean jaio zen.

hildakoak eta jaiotakoak

Hildakoak
Antonio Lopez Fernandez
Jesusa Oregi Ugarteburu
Maria Cruz Garate Etxebarria
Maria Jesus Badiola Argarate

Jaiotakoak
Nora Mirate

zerbitzuak

30 PiL-PiLEAn



publizitatea
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