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Iritzia

Ia urtebete da Stop kaleratzeak plataformak hipoteka ordaintzerik ez dutenen alde egiten
duela, mailegu kontratuak egitean azpijokoan
ibilitako ﬁnantza-entitateei buru eginda, egin ere.
Plataforma Irunen asteartero 19:00etan elkarretaratzen da, eta Hondarribian, asteazkenero 19:00etan. Ostegunetan, berriz, 10:00etatik
12:00etara, kasuak aztertzen ditugu Karrika Nagusiko Erletxean.
Gainera, Plataformak mozio bana aurkeztu du Irungo eta Hondarribiko
Udaletan, hipotekek kaltetutakoentzako laguntza sozialak handitzearren.
Halaber, BIDASOAKO STOP KALERATZEAK hasitako kanpaina batek, lurralde osoan hedatutakoak, interesak urrituz hipoteka-kuoten ordainketa
murriztea du helburu. Izan ere, KUTXArekiko kontratuen interes tipoa
IRPH delakoa da, garesti samarra. Duela urte batzuk Gobernu zentralak
agindutako ministerio-dekretu baten arabera, apirilaren 28tik aurrera
interes tipo hura merkeago batek ordeztu behar zukeen. KUTXArekiko
kontratuetan aurreikusten da IRPHa izan ezean interes merkeagoa ezarriko dela, euribor gehi puntu bat, hain zuzen. Bada, data gainditua badago ere, Gobernuak ez du ordezterik egin eta KUTXAk horri heltzen dio
tipo apalagoa ez ezartzeko. Kanpaina honek garrantzia badu, askotan hipoteka-kuotetan 400 euro gutxiago izan daitezkeelako; hau da, ordaintzerik izan ala ez eta beraz etxea galtzearen eta ez galtzearen arteko
aldea.
Horrez gain, botere publiko guztiak haztatzea xede duen estrategia baten
baitan, Plataformak berrikitan eskutitz bat bidali dio Irungo epaile dekanoari, eskualdeko epaileek arazo hauei buruz duten sentiberatasunaz
iritziak bildu nahian; orain arte, eskutitzak ez du erantzunik jaso. Asmoa
da, besteak beste, honako gaiak jorratzea: doako justizia eskatu eta bitartean prozedurak etenda uztea, kaltetuarentzako gastuak mugatzea
eta gehiegizko klausulak ezabatzea.

Irun atzo Irun gaur

BIDASOAKO STOP KALERATZEAK PLATAFORMA
Tf. 610 05 77 38

Jenaro Etxeandia atzo

Aldizkari hau Irungo Udalak
diruz laguntzen du

Irunero

Zisne beltz bat
dabil
Bidasoa
ibaia eta Kantauri
itsasoa nahasten
zaizkigun uretan,
Yurre Ugarte
Santiago Aurrea
eta Hiru Kanale uharteen artean,edonorentzat
ikusgarri bidegorrian zehar paseoan joanda. Jakina, aho zabalik gu, kolore ezohiko beltxargari
begira, presentzia harrigarri hura benetakoa dela
ohartuta. Liluratutako lekukoak gu, kontenplazio
isilean murgiltzeko oinak geldiarazi ditugu eta.
Ikusle berritsu bati entzun diogu “zisnea harroharro dabil gure aurrean, ibaia moda pasarela bat
bailitzan, atzera eta aurrera, txula-txula”. Erantzutekotan egon naiz: sekulako zortea dauka zisneak, ordea, ze “harro” eta “txula” gizakiok
asmatutako hitzak besterik ez baitira: zisnea da,
eta kito. Beti gabiltza gu, garenaz haratago, beste
zerbait izan nahian; animaliak berriz, ez. Zisneari
begirada kendu ezin geundela horrelako burutazioak ez ezik, arrapaladan gogora datozkit zisneek
Wagnerren ikonograﬁan duten protagonismoa,
baita Nassim Taleb ikerlariaren Zisne Beltzaren
Teoria deiturikoa ere. Teoria horrek dihardu muturrekoak eta aldi berean ezustekoak diren gertakariek ikusle edo publikoarengan duten

Beltxarga

inpaktuaz , zisne beltz bat ikusteak eragiten duen
bat-bateko kolpe eta harridura abiapuntutzat eta
metaforatzat harturik. Dirudienez, ia XVIII. mendera arte ez omen zen ezagutzen munduan kolore beltzeko beltxargarik eta ondorioz existitzen
ez zirelako ustetan zeuden adituak, harik eta
1697an, Australian, lehenengo zisne beltzak deskubritu ziren arte. Dena den, zisne-momentu majiko honen etena di-da datorkigu egunkari arrunt
baten eskutik, eseri garen bidegorriko bankuan
aurkitu dugun egunkaria. Egia esan, azkenaldian
egunkariek badakarte egunero irakurleengan inpaktu handia duten berri mordoa, gure eguneroko bizitzengan eragin zuzena duten edo izan
beharko luketen berri mordoa. Oraingoan, titularretan, Espainiako Gobernuak onartu duen
LOMCE Hezkuntza Lege berria. Halere, albiste
hau ezin dugu sailkatu Zisne Beltzaren teoriapean, ze ia ohituta baikaude hezkuntza legeen aldaketa arinetara, agintzea suertatzen zaion
alderdi politikoaren nahieran. LOMCE delakoak
zisne beltzak existitzen ez ziren garaietara garamatza zoritxarrez. Bidasoako beltxarga ederra
gure begietatik desagertu den moduan, sorbeltz
taldea agertu da zeruan. Gure gainean dauzkagu
sorbeltzak, hegan doazenean sega itxura hartzen
duten txori beltzak, hain zuzen ere.

Jenaro Etxeandia gaur

Gogoratzen zarete Jenaro Etxeandia plazak nolako itxura zuen jaietan? Duela urte batzuk barrakak Ficobako zabalgunean jartzea erabaki
zen, baina ordura arte argazkiko eremu honetan jartzen ziren.
Bi argazki hauen data zehatza ez badugu ere,

Ana Grijalba
agrijalba@irunero.com
Mikel Mancisidor
Xabier Kerexeta
Sonia Garcia Olazabal, Rosa Borrallo,
Lara Cañizo

80ko hamarkada ingurukoak izan litezke. Behekoa San Martzial egun euritsu batekoa da, ezbairik gabe. Hura anabasa!!
Iturria: Irungo Artxiboa. Erref: 21221 eta 39445. Azken
hau Agirretxe-Graner familiak artxiboari utzitakoa da.

lara@irunero.com, rosa@irunero.com,
sgarcia@baseclick.es
Baseclick S.L.
ISSN: 1134-0606
Lege gordailua: SS-230-94.

Maiatzaren Lehena, 23 - 20304 IRUN
Tel: 673 39 84 57
www.irunero.com
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Aldatsa, baratza
ekologikoa auzolanean
Goian, Meaka auzoan dagoen Aldatsa Baratza. Eskuinean, auzolanean.

Duela bi urte pinudi batek elkortutako lursail batean Aldatsa Baratza
sortu zuen irundar talde batek. “Baratza ekologikoa? Aisa damutuko
zarete!”, entzun behar izan zioten bizilagunen bati. Gaur egun, elkarlanean eta autogestioan oinarritzen den kooperatibak dagoeneko 60
bazkide ditu eta 3.000 m2ko soroa lantzen du Meakan.

D

uela bi urte Aldatsa Baratza auto-hornikuntzarako kooperatiba sortu
zen Irunen. Meakako Errotazar
etxeko jabeek baliatzen ez zuten
5000 m2ko pinudi aldapatsu bat
laja zieten eta, hala, arraiki lanari
lotu zitzaizkion. Gustuko bidean,
aldaparik ez goiburuari jarraiki
agudo erdietsi dute lur emankorra.
Xabier Gaston bazkidearen esa-

netan, “nekazaritza-eredu iraunkor baten alde aritzen gara, genetikoki eraldatutako hazien,
produktu kimikoen eta nekazaltoxikoen menperakuntzaz askea,
eta ingurumenarekiko errespetua
erakusten duena”.

Aldatsa Gipuzkoako autokontsumorako talde anitzen topagune
den Basherri koordinakundeko
kide da.

Olaizola

Gaur egun 60 lagun inguru dira
Aldatsa Baratzean, eta dena
denon artean kudeatzen dute.

Bilketa-banaketa larunbatero izaten da. Bi hilabetean behin txandaka, bazkide talde bati
egokitzen zaio lan hau egitea. Barazkiak jaso eta Lakaxita gaztetxera eramaten dituzte saskitan.
Astero 20 saski banatzen dira.

Baratzaren eguneroko lanen bi

Immobiliaria agentzia

Ekainaren 8an, AGROZOZKETA
Agrozozketa zozketa bat da,
bere boletu eta sariekin, baina
bi salbuespen nabarmenekin:
bata, boletuen zenbakiak lur zati
ei dagozkiela, eta bestea, irabazleak baliatzea daukala, zer eta
zaldi batek aurretik zatitutako
lur sail batean sartu eta ordu erdira egindako gorotzak. Hots,
kaka mokordoa jasotzen duen
eremua da saritutakoa.
Zozketa 12etan Borda Txikin
egingo da eta irabaziak, gastuak
kenduta, kooperatibaren funtzionamendurako bideratuko
dira.
Bi sari ere emango dira:
1.a: Egonaldia Elgorriaga bainue-txean, afari bat bi pertsonentzat eta hainbat jaki.
2.a: Egonaldi bat, afari bat eta hainbat jaki.

arduradun daude. Auzolanak ere
egiten dituzte, hilean behin, eta
kooperatibaren bazkide guztiei
zabaltzen zaie deia: simaurra zabaltzeko, ereiteko, belarra mozteko…

Hileko lehenengo larunbatean
jantoki barazkizalea antolatzen
dute Lakaxita gaztetxean, 8 euroren truke osasuntsu bazkaldu
nahi duen orori irekia. Ekimen
hau, aldi berean, diru poltsa
pixka bat egiteko ere baliatzen
dute.

Kooperatibaren bidez lor daitezkeen produktuak ez dira barazkietara mugatzen. Hainbat
produktu ekologikoren eskari
handiak egiteko baliatzen dute:
baserriko oilaskoak, gazta, laranjak, arroz zuria, lekaleak, patatak...
Freskoa eta osasungarria

“Plazer bikoitza da barazki hauek
jatea: alde batetik, zuk zeuk hazitakoak direlako, eta bestetik,
jaten dituzun egunean bertan bil-

duak direlako”, dio Xabier Gastonek.

Eskarolak, marrubiak, porruak, tipulak, zerbak, erremolatxak, ilarrak... garaian garaikoa lantzea da
ﬁlosoﬁa. Bide guztia ez da, ordea,
erraza izaten ari. Eneko Huarte
eta Mikel Valero eguneroko lanaren arduradunek bi arerio nagusi
dituzte: eguraldia eta bareak.
“Bai, bareak uxatzeko garagardoa
jartzen dugu botiletan, erakarri
eta bertan itotzen baitira”, azaldu
digu Enekok. “Halere, zaila da txikizioa ekiditea”.

Zailtasunak zailtasun, oso kontent daude lortutakoarekin.
“Pentsa, duela bi urte baratza minimalista zirudien, lurra hain elkorra zen ezen landareak ez
baitziren hazten. Bost urte behar
omen dira horrelako lurra emankor bilakatzeko. Bada, guk bi urteren bueltan, hurbil gaude”.

Egitasmoak aurrera darrai eta
oraindik 2000 m2ko eremua dute
luberritzeke.
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Gu ere bertsotan

360 ikasle-bertsolari gazte eta 1.000 entzule inguru bildu ziren Amaia KZn egin ziren bertso saioetara
Irungo bost ikastetxetako ikasle gazteak
bertsotan aritu dira ikasturte osoan GU
ERE BERTSOTAN egitasmoaren baitan.
Ikasturte amaieran, egindako lana jendearen aurrean azaldu nahi izan eta primerako jaialdiak eskaini zituzten maiatzaren
21ean eta 28an Amaia KZn. Egitasmo
honen VI. edizioa izan da aurtengoa, eta
jende ugari bildu da: 360 ikasle-bertsolari
gazte eta 1.000 entzule inguru.
Bi saio egin ziren, arratsaldeko 18:00etan.
Bertan, Bertsozale Elkarteko Ander Lizarralde eta Alaia Martin bertsolariek aurkezpena egiteaz gain, eskoletako ikasle eta
irakasleek egindako lana eta Udalaren
diru-laguntza eskertu zituzten.

Jose Antonio Santano Irungo alkateak eta
Fernando San Martin Euskara ordezkariak
ere bertso banatan eskertu eta goratu
zuten ikasle irundar gazte hauen lana, urtean zehar gogor egin dutena.

Lehenengo saioan Irungo El Pilar eta Elatzeta ikastetxeetako 5. eta 6. mailakoek
hartu zuten parte. Saio hasieran, Euskara
ordezkaria den Fernando San Martinek
bertsotan eman zien ongietorria, bai eta
eskerrak ere hara hurbildutako guztiei.
Amaieran, berriz, Ander Lizarraldek, ikasleekin zuzenean lanean aritu den bertso-

lari oiartzuarrak, saio ederra egin zuen,
ikasle eta pubikoaren gozamenerako.

Bigarrenean, aldiz, Dunboa, Belaskoenea
eta Eguzkitzako 4., 5. eta 6. mailakoek
azaldu zuten ikasturtean egindakoa.
Jaialdi hartan, saioaren hasieran bertsotan aritu ziren alkatea eta Euskara ordezkaria. Saioa amaitzeko, Alaia Martin eta
Ander Lizarralde ederki aritu ziren bertso-

tan, ikasleei eskainitako saio berezian.

Lehen Hezkuntzako ikasle hauek Gipuzkoako Bertsozale elkarteko Ander Lizarralde
eta Alaia Martinen gidaritzapean aritu
dira, ikastetxe bakoitzeko irakasle eta tutoreen laguntzarekin. Ikasleek, aldiz, landutako bertsoak kantatu zituzten taldeka
eta, gaiaren arabera, janzkera ere moldatu
zuten.

Bertso saioetan parte

hartu zuten haur zenbait,

eta Jose Antonio Santano
Irungo alkatea zein Fer-

nando San Martin Euskara

ordezkaria ere, bertsotan.

Txingudi Ikastolak 50. urteurrena ospatu zuen
Txingudi Ikastolak bere 50. urteurrena ospatzeko antolatu dituen ekintza nagusietako bat
joan den maiatzaren 19an Amaia KZn burutu zen. Musika protagonista izan zuen emanaldiaren helburua Ikastolaren historian zehar partaide izan diren guztiak omentzea izan zen.
Saioan parte hartu zuten Ikastolako ikasle txikienek, baita abesbatzako haurrek ere. Gurasoen Abesbaratzak eta Ametsa eta Eskifaia Abesbatzek kantatu zuten. Txingudi Ikastolako
Soka Orkestrak ere jo zuen, bertaratu zen jende anitzaren gozamenerako. Halaber, Adaxka
Dantza taldeak bere aletxoa jarri zuen.
Bukaeran, Olatz Kortak eta Alvaro Behobidek Bihotza Bero abestu zuten, urteurrenerako
propio Jesus Mari Mendizabalek idatzitako eta Mikel Garikoitzek konposatutako kantua.
Urtemugako hurrengo ospakizuna ekainaren batekoa izan zen: Ikastola Eguna.
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Enpresa, ikasgela

Bidasoa Institutuko 10 ikaslek lehenbizikoz lanean eta ikasten dihardute, HEZIBI programari esker

Andrea Mitxelena eta Jaime Eguiguren Bidasoa Institutuko ikasleak dira eta aldi berean, HEZIBI programari esker, enpresa
bateko enplegatuak. Euskadiko 126 gaztek
parte hartu dute aurten lehenbizikoz. Horietako 10, Bidasoa IEPSkoak.
Eusko Jaurlaritzak, Lanbiderekin batera,
HEZIBI programa abian jarri du ikasturte
honetan. “Ikasleek ikasturteko azken 3 hilabeteetan praktikak egiteko aukera izaten
dute; baina aurten, HEZIBIri esker, beste
jauzi bat eman da: Alemaniako Lanbide
Heziketa Dualean oinarritutako ekimena
da, hau da, zenbait ikasleri urtebeteko
kontratupeko enplegua eskaini zaie”,
azaldu du Alberto Arranz Bidasoa Insitutuko irakasleak.

Bada, Insitutua hainbat enpresarekin harremanetan jarri zen eta horrela 10 lagunentzako beste hainbeste soldatapeko
lanpostu lortu zituen, ikasteko ordu batzuk mantentzen direla.
Bi gazteren esperientzia
Andrea Mitxelena eta Jaime Eguiguren

Jaime Eguiguren, Andrea Mitxelena eta Alberto Arranz.

ekoizpen mekanikoko diseinuko ikasleak
zorioneko gazteetako bi dira: ikasgela enpresan dute. Egunero Donostiako Dürr
Systems lantegira joaten dira, ordenagailu
aurrean eseri eta kotxeak pintatzeko trenak diseinatzeari ekiten diote. “Nire lehendabiziko lan esperientzia da eta oso
kontent nago” dio Jaimek. “Gainera, giroa
primerakoa da”. Andreak industria proiektugile goi-mailako zikloa burutu ondoren
ikasten jarraitzera deliberatu zuen, lan aukerengatik. “Marraztea atsegin dut, oso,
eta lan honetan ikasitakoa aplika dezakegu”.

Valentziako auto fabrika baterako proiektua burutzen ari dira, zehazki. “Proiektua
egina zegoen, baina aldatu beharra izan
dute, ekoiztuko duten auto modeloa ere

Lanbide Heziketa Duala
deritzonaren lehenbiziko
esperientzia izan da
aurtengoa
aldatu delako. Hortaz, doitzeak egin behar
ditugu etengabe”, azaldu dute gazteek.

Irunen ere badira Bidasoa Institutuko eskaintza onartu eta ikasleak kontratatzeko
xedez HEZIBI programari lotu zaizkion
beste zenbait enpresa; tartean, Railtek
mekanizatuak, Bidasoa mekanizatuak,
Electro Arbes, Patxi Zayas elektrizitatea
eta Palacios aroztegia.

Enpresak ere, pozik
Alberto Arranzen esanetan, “enpresak oso
pozik daude orain arteko esperientziarekin.
Horren lekuko, praktikak burutu ondoren
iaz hainbatek lan eskaintza jaso zutela”.

HEZIBIk lehen urratsak baizik ez ditu eman,
heldu den ikasturterako Bidasoa Institutuak eskaintza handituko du-eta. “Bai, enpresa gehiagoren konpromisoa lortu dugu
eta ondorioa da 23 ikaslerentzako lanpostuak izango direla”. Guztira, ikasleek orain
arte baino 700 praktika-ordu gehiago egiten dituzte, eta curriculuma hobetzea ere
ekarriko die programak.

Enpresek, era berean, etekina atera ahal
diote, jende gazte eta prestakuntza onekoa
“ﬁtxatzeko” parada izango baitute.

6

“Irungo Hiritar Foroa existituko ez balitz,
halabeharrez sortu beharko lukete”

Irmotasun horrekin erantzuten du
Agustin Gonzalezek, Irungo Hiritar
Foroko lehendakariak, foroak gure
hirian duen garrantziari buruz galdetzean.
2001ean Udalak antolatu zituen jardunaldi batzuen ondorioz hiritarren
topagune hau sortu zenetik, asko
izan dira elkarteak bultzatutako
ikerketak eta hiri honen zereginen
eta bertako hiritarren inguruan egindako eztabaidak.

Argazkian: María Teresa Lacave (idazkaria), Mariano Herguedas (diruzaina), Lucia Garbayo (lehendakari izandakoa), Luismari Echepare (lehendakari izandakoa), Javier Martínez (prentsa arduraduna) eta
Agustin Gonzalez (lehendakaria).
Agustinek harrotasunez kontatzen du jardunaldi horietan parte hartu zuen herritar
talde batek erabaki zuela han lortutakoak
ez lukeela bertan bukatu behar. 2002. urtean 40 pertsona haiek astero biltzen hasi
ziren, eta hala sortu zen egun exisitzen den
elkarte erabat independentea: Irungo Hiritar Foroa.

Gaur egun 40 lagun dira, aldiro Jakobo Arbelaizeko egoitzan herritarren arazoak eta
herriaren gabeziei irtenbideak bilatzeko
biltzen diren bazkideak.

Edozein hiritarrek pentsa dezake ahalegin
hau guztia lau pareta horien artean gera
daitekeela, baina foro honek lortu du bere
ahotsa udal erabakiak hartzen diren tokira
eramatea. Udal Informazio-batzordeetan
bere proposamenak adierazten ditu, badu
ordezkaritza Gizarte-ongizateko eta Kulturako Batzordeen Aholkularitza lantaldean,

eta Hirigintzako eta Higikortasun-mahaiko
Batzordeko partaide ere bada.

Lorpenak
Onartzekoa da konprometitutako irundar
talde honek hobekuntza asko lortu dituela
hirian. Agustinek bitxikeria modura aipatzen du udalari eskatutako lehenengo proposamenetako bat pixatoki publikoen
instalazioa izan zela. Harrezkero lortutakoak asko izan dira: Olaberriko Haranaren
aldeko Plataformaren sorreran parte hartu
dute, baita Gaintxurizketa zabaltzearen aldekoan edo berriki jaio den Bidasoa Ibaia
Dragatzearen aldeko plataforman ere.
Egun, Irunen zaharren egoitza baten eraikuntzarako lanean daude, bai eta Langabetuen Plataforma baten aldeko sorreran
ere, Gipuzkoako beste hainbat herritan dagoeneko egituratu direnen antzera.
Hala ere, herritarren artean Foroak bul-

Nahiz eta ideologia desberdinetakoak izan, elkarrekin helburu bat dute:
Irungo hiria hobetzea
zatzen duen jarduerarik ezagunena Udal
hauteskunde garaian Amaia Kultur Zentroan antolatzen duten mahai-ingurua da,
talde politikoek beren proposamenak jakinaraz ditzaten.

Zalantzarik gabe, lan solidarioa, isila eta aitortzeko mereziduna egiten dute. Nahiz
eta ideologia desberdinetako irundarrrak
izan, elkarrekin helburu bat dute; Irungo
hiria hobetzea.

Elkarrizketa amaitu aurretik, Auzo-Elkarteen lana goraipatu nahi izan du Agustinek, auzoen interes legitimoak babesten
baitituzte. Baina, haren hitzetan, Irungo
Hiritar Foroaren lana harantzago doa; hiriaren ikuspegi osoago bat bilatzen dute,
eta hiritar guztiei eragiten dieten arazoei
ekitean oinarritzen da haien eguneroko
lana.
Maialen Sukunza
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Plaiaundi Institutuak
profesional eta pertsona
onak formatzea du helburu

Plaiaundi Institutua 1973. urtean abian jarri zen, eta ordutik sekulako bilakaera ezagutu
du. Gaur egun Batxilergoa eta Goi zein Erdi Mailako Heziketa Zikloak eskaintzen ditu.
Batxilergoari dagokionean, bi adar
aukeran daude: Zientzia eta Teknologia edo Giza Zientziak, A zein D ereduetan.
Plaiaundi
Lanbide
Heziketaren alorrean Zerbitzuen sektoreko erreferente da, eta adar hauetako ikasketak eskaintzen ditu:
Garraio-merkataritza, Osasuna, Administrazio-informatika eta Haur Hezkuntza / Arreta Soziosanitarioa.
Edozein dela aukeratutako ikasketa,
gizarteak eskatzen duen Etengabeko
Formazioari eta Berrikuntzari egokitzeko jarrera-gaitasuna ere lortu behar
du ikasleak. Hartara, irakasleen formazioak eguneratua egon behar du,
bai pedagogiari dagokionez, bai Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologia Berriei dagokienez.
Oinarrizko gaitasunez gain, zentroak
honako hauek ere ditu xede: gaitasun

digitala eta informazioaren tratamendua, gizarte- eta hiritar-gaitasuna,
modu autonomoan ikasten jarraitzeko
jarrerak, eta autonomiarako zein ekimen pertsonalerako gaitasuna. Hau
guztia lortzeko irakas-jarduerak nahiz
eskolaz kanpokoak baliatzen dira.
Profesional onak heztea da helburua;
baina, aldi berean, garrantzi handia
ematen zaio pertsonak izateari eta ingurukoekin harremanak izaten jakiteari. Plaiaundik ikasle oso ezberdinen
arteko harremanak ahalbidetzen ditu.
Hortaz, giroa goxoa da, erosoa, garapen pertsonalerako eta bokazionalerako oso aproposa.
Ikasleek unibertsitate ikasketak edo
Heziketa Zikloak aukeran dituzte,
behin amaituz gero.
Helburuak erdiesteko, Institutuak berebiziko garrantzia ematen dio Tuto-

retza Lanari, bi ildotatik:
Alde batetik, Batxilergoko ikasleek
euren tutorearekin astean behin bilera
egiten dute; aurretik, tutoreek Orientazio departamentuarekin biltzen dira.
Bestetik, irakasleen tutore rola indartzen da.
Jada hain globalizaturik dagoen gure
gizarte honetan, hizkuntzak menperatzea ezinbestekoa da. Ahal dugun

EKIPAMENDU

TEKNOLOGIKOA

Ikasgela guztietan ordenagailu eta proiektore bana daude, Komunikazioaren eta Informazioaren Teknologien erabilera bultzatzeko. Gainera,
zentroak telekomunikazio sare berria dauka. Honek ahalbidetu du idazmahai birtuala deritzon tresnaz horniturik dauden bi gela berri apailatzea.
Teknologia berriak zentroaren hainbat kudeaketa-plangintzarako ere
baliatzen dira.

COMPRO ORO
Y MÓVILES
Aduana kalea, 3
943 614565 IRUN

heinean, eskola ordutegitik kanpo ingelesa indartzen dugu, bi norabidetan: Batxilegoko ikasleek eskatutako
maila gainditzea xede duena eta Lanbide Heziketakoek europar programetan erabiliko duten irakas-hizkuntza
hobea menperatzea bilatzen duena.
Halaber, EGA eskuratu aldera, taldeak eratzeko aukera badago.

Pintxoak eta menuak
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kirolak

Irun Sasoian,
kirola sustatzeko topagunea

Esan dezakegu Irun nahiko hiri kirolaria dela. Kirol
desberdinetako elkarte ugari dago Irunen, goi-mailako
kirolari profesionalak ere eman ditu eta, orokorrean,
irundarrek jarduera fisikoa egiteko kultura daukate.
Baina Irungo Udalak areago jo nahi du.

Bere eguneroko bizimoduan jarduera ﬁsikorik egiten ez duen jendeak ohitura osasuntsuak hartzea izango da Irungo
Udalaren helburua etorkizun laburrean,
eta, gainera, “honekin ekonomia garatzea
ere espero dugu”, adierazi zuten. Bi kontu
hauek hizpide izanda, maiatzaren 24an Ficoban “Irun Sasoian” Lehenengo Topaketa
Profesionala burutu zen.
Bertan, Irungo kirolarekin zerikusi profesionala duten hainbat erakunde eta pertsona bildu ziren; hala nola, teknikariak,
aholkulariak, kirol dendak, enpresak,
dantza-akademiak, gimnasioetako arduraduna eta kirol elkarteak.
Iñaki Iturrioz Irungo Udaleko Kirol Ekintzen Arduradunak jomuga zein zen azpimarratu zuen: “Batez ere gaur zuek elkar
ezagutaraztea eta guk nola lan egiten
dugun erakutsi nahi dugu, hemendik aurrera lankidetza publiko-pribatua bultzatzeko eta guztioi interesatzen zaizkigun
proiektuak garatzeko”.

Lankidetza bultzatu
Iñaki Iturriozek mintzaldi batekin hasi
zuen Topaketa. Hirian jarduera ﬁsikoa areagotzeko politikei eta programei buruz
izan zen azalpena, eta Udalak egiten duen
ekintza bakoitza argi eta garbi azaldu
zuen. Baina orain arte Udala kirol arloan
kiroldegietako zerbitzuen kudeaketarekin,

Eskola Kirola programarekin eta kirol elkarteekin harremanetan jartzera mugatu
dela esan zuen, baita hori nahikoa ez dela
onartu ere.
Hori horrela, kirol alorrean Udalean gauzak aldatzen ari direla aditzera eman zuen.
Ildo horretatik helburu berria plazaratu
zuen: “Orain hiriak ematen dizkigun aukera guztiak ustiatu nahi ditugu, etorkizunean Irunen pertsona aktiboa izateko
aukera errazagoa izan dadin, eta horretarako zuen laguntza ezinbestekoa dela
pentsatzen dugu”.

Talde dinamika
Iturriozen parte-hartzea bukatu zenean
gonbidatuak lau mahaitan banatu ziren,
mahai bakoitzean zortzina pertsona aurrez aurre egon zirela, eta ‘World Cafe’
talde dinamikari hasiera eman zioten. Formatu horretan Irungo kirol eragileek hiru
gairen inguruan solastu behar izan zuten,
eta gero akordio batera iritsi, ideiak eta
ondorioak guztion aurrean aurkezteko.
Irun Sasoian Lehenengo Topaketa Profesionalean mamitu ziren hausnarketak zein
proposamenak Irungo Udal teknikariek
bildu zituzten, eta material horrekin dosier bat prestatuko da, helburu berriak lehebailehen erdiesteko. Jardunaldiaren
amaieran Pedro Alegre Irungo Udaleko
Kirol Ordezkariak hitza hartu zuen, Topa-

Irun Sasoian Topaketan parte hartu zuten kirol eragile.

ketaren inguruko balantze txikia egiteko.
“Guztiz probetxagarria izan da gaurko
eguna, ideia politak atera dira, eta ziur
nago aurrerantzean proiektu bikainak aurrera eramango direla. Gaur lehenengo

topaketa burutu dugu, baina laster berriro
elkarrekin egongo gara, hitz egin dugun
guztiarekin zerbait zehatza garatzeko”.
Irundarren onerako, espero dugu horrela
izatea.

kirolak
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Proban 7 kategorien ordezkariek parte hartu zuten.

Euskadiko Txapelketarekin
estreinatu zen Puianako Trialsin parkea

Irungo kirolariek badute irribarre egiteko beste arrazoi bat;
izan ere, maiatzaren 25ean ireki zen puntako beste kirolgune
bat hirian, trialsin parkea, hain zuzen. Gainera, ez zen edonola estreinatu, Euskadiko Trialsin Lehiaketaren lehen probarekin inauguratu baitzen.
Irungo Txirrindulari Elkarteak antolatutako
Txapelketan goi mailako kirolariek parte
hartu zuten, eta, haien artean, mundu
mailako espezialista onenetariko batzuk.
Fernando Areitio Gipuzkoako Trialsin Federazioko kideak azaldu zuen moduan,
“gaur Irunen nazioarteko maila duten kirolari euskaldun batzuk ditugu gure artean. Horien adibide bat Diego Barrio
Munduko Junior Txapelduna izan zena da,
bai eta Gorka Susperregi eta Jon Areitio
hondarribiarrak ere, besteak beste. Lehenengoa Munduko Kopako probatan ﬁnal
laurdenetan ari da sailkatzen. Bigarrena
bosgarren postuan dago Munduko rankin-

gean, eta pasa den urtean laugarren
amaitu zuen Munduko Txapelketan”.
Areitioren hitzetan, “esan dezakegu orain
denboraldiaren hasieran daudela, eta horregatik etorri dira hona, entrenamendu
gisara. Beren indarra neurtuko dute, eta
normala dena baino apur bat gehiago
arriskatuko dute, bakoitza noraino iristen
den jakiteko, gero txapelketa handietan
gehiegi arriskatzea ez delako komeni”.

50 lagun, 7 kategoria
Irunen burutu zen proban trialsineko zazpi
kategorietako ordezkari zenbait egon
ziren: hastapenekoak, benjaminak, alebi-

nak, infantilak, kadeteak, juniorrak eta elitekoak. Guztira berrogeita hamar lagun
inguru lehian ibili ziren; baina, Juanjo Garagarza Irungo Txirrindulari Elkarteko lehendakariak
azpimarratu
zuenez,
“norgehiagoka hau irabazteak ez du gehiegizko garrantziarik; lehiaketa antolatu
dugu trialsin diziplina Bidasoako eskualdean sustatzeko, eta gaur jaio berri den
parke honi harrera ona emateko”.
Eta Garagarzak arrazoi zuen: egun hartan
protagonista nagusia behin betiko trialsin
zirkuitua izan zen. Puianako lursail batean
eraiki da, Ospitale kalean, zehatzago
esanda, Eskualdeko Ospitalearen ondoan
dagoen lur eremu batean, eta Gipuzkoako
Federazioaren teknikariak izan dira parkearen diseinatzaileak .

Parke naturala
Fernando Areitio ibili da horien buru, eta
berak aurkeztu zituen zirkuituaren nondik
norakoak. “Estatu mailan aurki ditzakegun
trialsin parkeak ez dira naturalak. Hemen,

ordea, egin nahi izan duguna naturala da.
Orain ikusten duguna harriz jositako zirkuitua da, baina ez dago bukatua, eta aurrerago enbor gehiago sartzeko asmoa
dugu. Nire iritziz parke polita da, inguruan
ongi txertatua, eta teknikoki primerakoa.
Daukagun lur eremua daukagula, handitu
egin nahi genuke zirkuitua, eta pentsatua
dugun guztia egiten badugu, estatuko
onenetarikoen artean egongo da, zalantzarik gabe”.
Parkearen diseinua munduko txapelketetakoen antzekoa da. Irungo Txirrindulari
Elkartearen lehendakariak iragarri zuenez,
“urte gutxitan agian hemen Mundu Kopako proba bat antola genezake. Baina
pausoz pauso joango gara: lehenik eta
behin zirkuitua ireki dugu, Euskadiko Txapelketaren proba bat eginez; gero, estatu
mailan mugitu beharko dugu, eta etorkizunean ikusiko dugu zer egiteko gai
garen”. Behintzat, inguruetako trialsineko
kirolariek badute non entrenatu. Goza dezatela!
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Haurren leihoa

Belaskoenea LH 1
Lehen zikloko ikasleok azaroaren 9an San Martzial mendira oinez igo ginen. OSO
URRUTI DAGO. Hemendik
hamar kilometrotara, gutxi
gora behera. UFFFF!
Zati batzuk aldapatsuak
zirenez, atsedenaldi txiki bat
hartu genuen, indarra
hartzeko.

Bidean behiak, txakurrak,
untxiak eta oiloak ikusi
genituen. Eta baserri bateko
ukuilu batean oiloen arrautzak ere bai. Lurrean ezkurrak
eta gaztaina-morkotsak jaso
genituen.

Goian Irun, Hondarribia eta Hendaia
ikusteko aukera
izan genuen.

Eta beste aldean
Aiako Harria.
Zein kolore politak…

Asko jolastu ginen.

Baina barregarriena
hostoekin ibiltzea izan
zen.
BEGIRA, BEGIRA….

Irungo
euskarazko
hamabostekaria

Irunero
Eskura ezazu Irunero hamabost egunean behin zure
auzoko hainbat gunetan

Andereñoek esan
digute horrelako
irteera gehiago
egingo dugula eta
espero dugu laster
horrelako bat izatea.

www.evapascual.com
653 71 09 48
www.facebook.com/EvaPascualFotografia

Gurasoentzat

Nola lagundu haur eta gazteei
emozioak erregulatzen?
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Oinarrizko baldintzak 1

Behatza: mehatxuen ereduan

Emozioak ukatu egiten ditugu: ez haserretu, ez triste egon, beldurrik
edo negarrik ez…

Ez ditugu haurrak haien emozio edo sentimendu guztiak amaitu arte
entzuten. Gure emozioek haienak moztu egiten dituzte.
Haurraren jokaera desegokia ikusten dugu, eta haren akats guztiak.

Gatazketan epaile jokatzen dugu, ea nor hasi den lehenago azpimarratuz. Egin dutena hartzen dugu kontutan bakarrik, eta egindakoaren arabera zigorra bilatzen dugu

Enpatia beste pertsonak edo egoerak
sentitzeko eta ulertzeko gaitasuna da
Aurreko artikuluan aipatu genuen bezala, hezkuntza positiboaren helburua pertsona
autonomo eta seguruak egitea da. Beraz, orain sortu zaigun galdera hauxe da: nola
bideratu haur eta gazteen segurtasuna eta estimua?
Carl Rogersek, pertsonengan zentratutako terapiaren egileak, segurtasuna, estimua
eta eguneroko gatazkak gainditu ahal izateko hiru eremu azpimarratu zituen:
• Sentimenduak eta emozioak ahalbideratuko duten harremanak izateko aukera
• Baldintza gabeko maitasun eta estimua izateko aukera; hots, gu geu garen bezala
onartzea eta baloratzea
• Enpatia, beste pertsonak edo egoerak sentitzeko eta ulertzeko gaitasuna
Gure erlazioei begiratzen badiegu, ikus dezakegu baldintza hauek funtsezkoak direla, baina zenbaitetan gure bizimodu azkarrak ez digula aukerarik ematen gaitasuna
nahi bezala lantzeko. Bestalde, hezkuntza-komunitateak (familia, eskola, herria…)
oinarri hauek sustatu beharko lituzke, ezta?
Gaur egun guraso eta irakasle anitzen ahotan honako ideia eta kontzeptu ezagunak
daude: emozioak, gatazkak, autoestimua, ardura, autonomia…. Baina ba al dugu
eredurik, biderik, laguntzeko? Ala eredu berriak sortu nahi izan ditugu praktika zaharretatik abiaturik?

Ez da erraza, nire esperientzia pertsonalari esker ongi dakit nik neuk
ere. Horregatik, helduok modu positiboan hezteko (eskuak zabalik) erreferentzia berriak behar ditugu:

“ESKUAK ZABALIK”: emozioak onartzen, ulertzen eta erregulatzen irakastea haurrei

Ikusi, entzun eta sentitu duena esan dezala. Mikelek laguntzeko esan
zidan eta, ni hasi nintzenean, zein gaizki erakusten nuen esan zidan; nik,
berriz, tuntuna zela esan nion…
Bere sentimenduekiko hipotesi bat egitea: gogorra izan behar du lagundu nahi eta besteak zure ahalegina ez baloratzeak, ezta?

Sentimendua ekintzatik banatzea. Normala da egoera horretan haserretzea, baina beharbada tuntuna deitzea ez zen egokia izan, ezta? Harentzat mingarria ere izan zitekeen.

Emozioak entzuten eta onartzen ditugun heinean pertsona emozionalki
konpetenteak egiten ari gara. Izaki emozionalak gara eta guztiok badugu
adimen emozionala izeneko gaitasun eraginkor bezain erabilgarria. Erabilgarria diogu, maila sozial eta afektiboan ongi moldatzeko eta zoriontsu
sentitzeko ezinbestez garatu beharrekoa baita. Arlo emozionalean konpetentea denak, ongizate afektibo eta sozial handiagoa izateaz gain,
eremu profesionalean arrakasta gehiago izan ohi du, eta osasuntsuago
ere bizi da.
Gaurkoan Carl Rogersek aipatutako oinarrizko baldintzen laburpen edo
gogoeta zabaldu dugu, eta hurrengoan haur eta gazteak baloratzeko
erreferentzia positiboak aztertzen saiatuko gara. Izan untsa!!!
MAPI URRESTI ORTIZ
KUTTUN aholkularitza psikopedagogikoa
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Energia-ziurtagiria,
ekainetik derrigorrezkoa

2007. urtea baino lehen eraikitako
etxeek energia ziurtagiria izan beharko
dute ekainaz geroztik, saltzeko edo
alokatzeko derrigorrezkoa dena. Apirilaren 13tik hasita, partikularrek 3 hilabete baino gutxiagoako epea dute
eskatzeko.
ACUBI Bidasoako Kontsumitzaileen Elkarteak eta KIUB Kontsumitzailearen
Informazio Udal Bulegoak zalantzak
argitu nahi dituzte.
Zer da energia
ziurtagiria?

2002ko europar zuzentarau batean jasota dago. Espainian izan
ezik, gainontzeko herrialdeetan
2007an ezarri zen. Helburua
etxebizitza aukeratzean energia
kontsumoaren ikuspegitik eraginkorra den eta bertan bizitzeak
zenbateko gastua ekarriko lukeen
jakitea da.

Nork egin behar du?

Etxe bat alokatu zein saldu nahi
dutenek. Erosle/alokatzaileek eskatu ahal dute soilik. Ziurtagiriak
10 urterako balio izango du eta
berritzea jabearen erantzunkizuna izango da.

Nork ematen ditu
ziurtagiriak?

Arkitektoek, arkitekto teknikoek,
ingeniariek eta ingeniari teknikoek. Etxea bisitatu beharko
dute.

Araudia betetzen ez
bada, zer gerta liteke?

Kontsumitzaileen defentsaren
alorreko arau-haustea dakar eta
Kontsumitzaileak Defendatzeko
Legearen araberako zigorra ezarriko da. Autonomia erkidego
bakoitzak ikuskapenak egingo
ditu.
Halaber, higiezin bat energiaziurtagiria luzatu gabe saltzea
edo 4 hilabete baino gehiagorako
alokatzea, arau-hauste larritzat
jotzeko aukera aztertzen ari da.
Hala, isuna 600 eta 1.000 euro bitartekoa izan liteke. Ziurtagiri
faltsua luzatuz gero edota errea-

litatea islatzen ez duena, arauhauste oso larria izan liteke eta
6.000 eurora hel litekeen isuna legokioke. Saltzeko edo alokatzeko
iragarkietan ere ziurtagiria aipatu
beharko litzateke. Hala ez bada,
ordaindu beharreko isuna 300
euro artekoa izan liteke.

Etxebizitzek baizik ez
dute behar?

Honako hauek ere behar dute:
bulegoek, lokal komertzialek,
eraikin publiko nahiz pribatuek,
baldin eta pertsona kopuru zabal
bati zerbitzua eskaintzen badiote
eta azalera erabilgarria 1.000
m2tik gorakoa badute.
Energia-eraginkortasunaren txartela oso toki agerikoan eta publikoaren
begien
bistakoan
erakustea derrigorrezkoa da.
Salbuespenak hauek dira, besteak
beste:
- Babestuak dauden eraikin eta
monumentuak.
- Gurtzarako leku gisa erabiltzen
direnak
- Urtean lau hilabetez baino gutxiago alokatzen diren etxebizitzak.
- Eraitsiko diren eraikinak.

Etxetresna elektrikoenaren antzekoa da?

Oso antzekoa. Etxeen sailkapena
Atik Gra doa. Ak, berdez adierazita, eraikina/etxebizitza eraginkortasun mailarik gorenekoa dela
esan nahi du; alegia, energia
kontsumoa batez besteko orokorra baino txikiagoa dela: %
55ekoa. G multzokoak batez
bestekotik gora daude, zehazki

% 125.

Asko aurreztu ahal dut?

A motako etxebizitza batek G
motako batek baino %70ra bitarteko gastu txikiagoa izan dezake.
Alokatzeko edo erosteko orduan
garrantzizkoa da aintzat hartzea.

ditu eta horien arabera teknikariek prezioak ezartzen dituzte,
ahalik eta aurrekonturik lehiakorrena eskaintzeko.

Etxean eraberritze lanak
egitera derrigortzen du
ziurtagiriak?

Zein ezaugarriren baitan Ez. Teknikariak ziurtagiriak zenbait eraberritze-proposamen egidago eraginkortasuna?

Teknikariek eraginkortasunean
pisu handien dituzten elementuak aztertzen dituzte, energiarekin zerikusia duten guztiak,
berogailua, ur beroa, argiztapena,
aire girotua, sukalde mota, leihoak, ateak, kebideak, hormak,
teilatua, lurra, forjatuak...

Ziurtagiriak prezio finko
bat al dauka?

90 m2ko etxebizitza baten ziurtagiriak 226 euro balio du. Eraikin
bakoitzak ezaugarri jakin batzuk

ten du. Teknikariak puntu ahulen
inguruko aholkua eman dezake.
Jabeari dagokio energia-eraginkortasuna areagotu nahi duen ala
ez erabakitzea.

Behin ziurtagiria lortuta
zer egin behar dut?

Erkidego bakoitzean ziurtagiri
alorrean eskumena duen organoak erregistro bat irekiko du.
Erregistroak ikuskaritza eta kontrol teknikoa zein administratiboa egingo du. Halaber,
publikoarentzat eskuragarri ja-

rriko ditu maiztasun jakin batez
eguneratutako erregistroak. Eskumena duten teknikariek edota
honelako adituen zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek egindakoak izan behar dute eta
hiritarrei ziurtagirien inguruko
informazioa emateko baliatuko
dira.
Autonomia erkidego bakoitzak
hiritarren eskura jarri beharko
ditu erregistrook.

gaztea
Ikasbi 2013 HIRUBIDE BHI
Apirilaren 27an abiatu ginen Hendaiako geltokitik Pariserantz eta
bost egun ahaztezin pasa genituen.
Lehenengo egunean Montmartre
bisitatu genuen eta Nôtre Dame
katedralean sartu ginen. Bigarren
egunean Disneylandera joan
ginen egun osorako, ondo pasatzeko asmoz. Aurten hogeigarren urteurrena ospatzeko, argi
eta musika ikuskizun berezia
antolatzen dute, kolorez betetako gaua sortuz.
Azken egunean Louvre museora joan ginen. Mona Lisa
koadroa ikustean harrituta
geratu ginen, hain txikia
izanik, eskaintzen zioten
babesarekin. Auskalo ea
kopia den ala ez!
Nahiko eguraldi ona
eduki genuen ilunabar
arte. Eiffel Dorrera igo
ginenean ekaitz gogor
batek harrapatu gintuen. Ai, ene! Blai-blai
eginda bukatu genuen. Bateau-moucheren
babesean
eman genion bukaera gure bidaiari.
Sena ibaiaren zehar Paris beste ikuspuntutik
ikusteko aukera izan genuen.
Gure ustez Paris oporrak igarotzeko hiria da,
eta ez bertan bizitzeko; izan ere mugimendu
handia dago bertan.

DBHko 4. mailako ikasleak
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Linkedin zeure egin
Linkedin promozio laboralerako sare sozial
bat da.
Enpresa asko darabilte Linkedin, bai
beren branding delakoa sustatzeko, bai
beren zerbitzuak erakusteko. Alegia, besteak beste, langileak erakartzeko eta lan-eskaintzak kudeatzeko baliatzen
dute.
Hortaz, langile bila dabiltzan horiek zure amuari heltzeko,
zer egin dezakezu?
Hona Linkedin zeure alde egiteko baliagarri izango zaizkizun
gakoak:
Zure proﬁla %100ean bete
Osorik betetako proﬁlak hobesten ditu Linkedinen kokarazteko sistemak; alegia, sarean ageriago egongo zara, batez
ere Linkedinen “errekrutamendu” sistemetan.
Zabaldu zeure harreman-sarea
Zure harremanak dira zure publikoa: zure egoera-gaurkotzeen bidez, zenbat eta gehiago eduki, hainbat jende gehiagori iritsiko zatzaizkio, eta zeuri ere sarearen bidez
informazio gehiago iritsiko zaizu. Hortaz, berebiziko zubiarena egiten dute zure helburuak erdiesteko.
Parte hartu aktiboki taldeetan
Taldeak gai zehatz batean interes berezia duten eta hari buruzko kontuak plazaratzen dituzten erabiltzaile-zerrendak
dira. Haietan parte hartzeak eta jakintzak erakusteak zeure
on line ospea areagotuko dute, eta batez ere langile bila
dabiltzanei gehien preziatzen dituzten jarreretako bat agerian utziko diete: ekiteko gaitasuna duzula. Honetan bai
dela ona nabarmen geratzea.
Jarraipena egin zure intereseko enpresei
Enpresen jarraipen-zerbitzuak zure alorreko liderren egoera-gaurkotzeen berri emango dizu: produktu berrien aurkezpenak, lan-eskaintzak, eta abar. Haien jarraitzaile zarela
izateak ederki erakutsiko die haiengan interesa duzula.
Hortaz, giltzarria da gure proﬁleko sailak lantzea, gure lehiakideen gainean gailentzeko. Ez da asteburuko lana, ibilbide luze eta gogorra baizik; baina saria ere ez da makala:
besteen ezagutza eta hautatua izateko aukerak handitzea.
Lan hori eginda, enplegu-eskaintzen itsasoan arrakastaz
murgil gaitezke, ikus dezazun, ikus zaitzaten.
Pablo Moratinos
Marketing Online-ko aholkularia
3yMedia Comunicación Digital
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- IRAKASLE LANKIDEEN PLAZAK
EHUN- GIPUZKOAKO KANPUSA
Epea: ekainak 20

Ikastaroa

HASIERAKO LANBIDE PRESTAKUNTZAKO PROGRAMA IRUNEN
- DBHko titulua ez duten 16
eta 18 urte bitarteko gazteentzat baino ez.
- Doan.
- Bi ikasturte: 2013-2014 eta
2014-2015

- BIZKAIKO FORU ALDUNDIRAKO
HAINBAT LANPOSTU

Lanpostuak: 10 basoko
agente, 23 suhiltzaile gidari,
6 industri ingeniari.
Epea: ekainak 10

Ekintzak

- BIDAI TXUNGO UNIBERTSITARI
elkarteak gipuzkoar ikasleei
Leioako kanpusera egunero
autobusez joateko aukera
eskaintzen die Irundik abiatuz. w w w. b idaitx un go. com

- LAN ESKAINTZAK GAZTE
INFORMAZIOAN.
Eguneratuak eta gainera formatu berrian!!!

w w w. ir un. or g/ igazte

- Espezialitateak: Sukaldaritza, Ile-apainketa, Mikroinformatika (ordenagailuak
konpontzea eta sareak).
- Ordutegiak: goizetan.
- Parte-hartzaileek DBHko titulua lortu ahal izango dute.
- Izen-emateak: Ekainaren
3tik 21era.
- El Espazio - Anaka k., 27 943 633 160 - pcpi@ b ida-

Gazte-Txartelaren packa

w w w. ir un. or g/ igazte

Lana

Surf, Musika, Arte eta Ingurugiro Zinemaldia.
- 'Zuhaitzak' arte-sorkuntza
lehiaketa.
- Gazteentzako arte egonaldiak Marokon.
- Why I love Barcelona? arte
lehiaketa
- Kirolari buruzko marrazki
eta umore grafiko lehiaketa
eta hainbat gehiago

w w w. gazteauker a. eus kadi. n et

Auzokontalariak

IDAZTEA, ARGAZKIAK

ARITZEA ATSEGIN DUZU?
Euskadiko auzolandegiak barrutik ezagutu
nahi dituzu?

Izan zaitez Auzokontalari, auzolandegietako
blogari!

- Igazte - Foruen Karrika, 2
behea - 943 505 444

- BARNETEGIAK.
Atera ezazu euskara eguzkitara!! Eskaintza guztia:

- PINTZEL, ARKATZ ETA KOLOREEKIN ondo moldatzen bazara,
hemen daukazu zu bezalako
jendearentzako informazioa.
Garatu itzazu zure gaitasun
artistikoak eta ondorengo
deialdiren batean parte hartu:
- Gijongo margolari gazteen
saria
- Ibercaja Gazteentzako margolaritza saria
- Manga komiki NORMA lehiaketa
- Surfilm Festibal. Donostia.

EGITEA ETA SOLASEAN

s oa- activ a. com

igazte@ ir un. or g

Lehiaketak

MUGI ZAITEZ GAZTE-TXARTELAREN PACKAREKIN!
Aprobetxa itzazu Gazte-txartelaren 2013ko Packak ematen dizkizun kiroletarako abantailak eta mugi zaitez! Zergatik ez iIbilaldiak zaldi gainean, izotz gaineko patinajea,
zubi-saltoak, mendiko bizikleta, arroila-jaitsierak, urpekaritza, kayaka edo surf ikastaro bat?

Gainera, sarrerak, bidaiak, opariak... aurkituko dituzu lehiaketak eta zozketak atalean.

w w w. gazteauker a. eus kadi. n et

Euskadiko 7 auzolandegietako gertaeren berri
emango duten bi gazte
Auzokontalariren bila gabiltza. Berriemale hauek
erreportajeak eta postak
egingo diztuzte Gazteaukera blogean eta argazki,
elkarrizketa, eta bideoen
bidez azalduko dute auzo-

landegietan gertatzen
dena. Egindako lanagatik
ordainsaria jasoko dute bi
blogariek.

18 eta 30 urte bitarte badituzu eta Gazte-txartelaren
titularra bazara, etzazu
aukera hau gal. Uztailaren
15etik 31ra bitartean libre
eta gogoz bazaude, izena
emazu.

a aisia
Ekainak 5
Elitxuko Bizilagunen Elkartea
Bilera informatiboa

19:30ean, Lapitze-Elitxu
auzoa hiriko zentroarekin lotuko duen oinezkoentzako
ardatzaren inguruko bilera informatiboa.

raikuntzaren, energia berriztagarrien, kontsumo arduratsuaren eta osasunaren zein
ongizatearen azoka.

Ekainaren 8tik 16ra arte
Euskadiko Kutxan
Erakusketa

Uztailaren 14ra arte
Amaia KZn
Erakusketa

Espainiar Akuarelisten Elkarteko zenbait kideren erakusketa: Teresa Jorda Vito,
Laurentino Marti, Anet Duncan, Joan Coch, Josep Cruañas, Alberto Rafael de
Burgos, Manolo Jimenez eta
Francisco Castro.

Irungo Pintura Udal Eskolako
ikasleen lanen erakusketa.

Ekainak 8
Kontzertua: Tunk!

Ekainaren 8an
Irun Factory
Jarduera

10:00etatik 14:00etara, TCrea, gazteei zuzendutako
hezkuntza jarduera. Gaia: diseinua eta sormerna.
Izena emateko: 943 505 404

gazter ia@ ir un. or g

Ekainaren 8an eta 9an
Amaia KZn
Dantza Jaialdia

Ekainaren 9ra arte
Euskadiko Kutxan
Erakusketa

Maria Maldonadoren ikastegiko ikasleen pintura erakusketa.

Ekainaren 7tik 9ra
Ficoban
Bioterra

Produktu ekologikoen, bioe-

pizko lehenengo solairuan
egingo den azpiegitura kulturalaren inguruko informazioa
zabaltzeko bilera. Hiritar
orori irekia.

- Hilaren 8an,18:30ean,
Irungo Konserbatorioko
Dantza Akademiako ikasleen
emanaldia.
- Hilaren 9ko saioa 11:30ean
hasiko da.

22:00etan, honako taldeak:
TUMBAUTOR FEST Vol.5 +
BROKEN + NAPALM
STORM + THE HOWL.

Ekaina
Zarzuelarako sarrerak

Ekainaren 27an, 19:00etan,
El Caserío zarzuelaren emanaldia. Sarrerak salgai:
Irungo Turismo Bulegoan,
Kutxaneten eta l ir ica- l uis mar ian o. or g web orrian.

Ekainaren 6tik
Ficoban
Enplegu Astea

Ekainaren 12an
Oiasso Museoan
Bilera informatiboa

19:00etan, San Juango lurra-

BAKAILAOA
DASTA EZAZU
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Kuadrilla Eguna eta Herri Bazkaria

Ekainaren 22an
Urdanibia plazan
eta Ficoban

Betti Gotti Elkarteak aurten ere
Kuadrilla Eguna
eta Herri Bazkaria
antolatu ditu.
Bazkarirako sarrerak: EKT elkartean (Larretxipi
kalea, 12):
h Ostiraletan (maiatzak 31 eta ekainak 7): 18:3020:30.
hLarunbatetan (ekainak 1 eta 8): 11:30-13:00.

Egitaraua

9:30: Gosaria Urdanibia plazan
10:00: Kuadrillen olinpiadak Urdanibia plazan
12:00: Txaranga poteoa txaranga eta batukadarekin,
Urdanibian eta San Juanen
13.30: Kalejira, Zentrotik FICOBAraino
16.30: Musika zuzenean eta DJa.
20.45 Txarangaren itzulera
Ekintza Bidasoa Bizirikek antolatu du, El Espazio bertako
enplegu- eta prestakuntza-baliabideen zentroaren bitartez.
El Espazioko web orrian
(w w w. el es pazio. com) Enplegu
Astearen XI. Edizio honetako
lan-eskaintzak kontsultatzeko
eta horietan izena emateko
bidea da.

Arkeologia garaikidea
Zer: Erakusketa.
Noiz: Uztailaren 24ra arte
Non: Oiasso Museoan
Izena: Arkeologia Garaikidea

Javier San Martin “Shaf”
artistak arte mota berritzaile batean murgiltzera
gonbidatzen gaitu. Hainbat formatutako lanak
ikusgai daude: ikus-entzunezkoak, eskultura, pintura eta instalazioak.
Artistak Irungo kaleetako
pertsonaia ezaguna totem
gisa hartzen du: Robert
Julius Torio. Jendeak sarri
ikusten du, beti militarrez
jantzita, baina inork gutxik
ezagutzen du bere bizitza.
Robert hiriko arkeologoa
da. Hiritarrek botatzen dituzten gauzak hartu eta
balio bat ematen die, ia

beti sentimentala. Jada
zaharra delako ezinezkoa
zaio mendietan bila ibiltzea; beraz, hiriko zabortegietara inguratzen da
“altxorren” peskizan.
Erakusketan ikus-entzunezko bat proiektatzen da,
non protagonistak bere bizitzako pasarteak, anekdotak eta bere bizitokia
erakusten duen, besteak
beste.

