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Kalitatezko sagardoa, bertako
sagarrekin ekoiztua.

Asteburuetan, trikitiarekin.
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Irun atzo Irun gaur

Argazki lehiaketa

Lapurdi Kalea

IUA: 42921

Ainara Lertxundi
Negu hotza izan dugu aurten.

Argazki lehiaketan edonor izan daiteke parte hartzaile. Ez
dago adinari edo bizitokiari dagokion mugarik.

Gaia bakarra izango da: Irun. Irungo jendea, lekuak, natura,
etab.

Saria: urtearen bukaeran, argitaratu ditugun argazkien egileen
artean sari bat zozkatuko dugu.

Bete beharrekoak: argazkiak kalitate ona behar du izan. Argazkiarekin batera, deskribapen txiki bat bidali beharko du
egileak.
Argazkiak bidaltzeko: jarozena@irunero.com

Joseba Arozena eta
Unai Oiartzun.
Unai Oiartzun

Sonia Garcia Olazabal,
Amaia Terrazas
amaiaterrazasruiz@gmail.com
Ion Otxoa

1985eko urriaren 30eko Osoko Bilkuran,
L.U.K.T.ren proposamenez, Lapurdi kalea izena
jarri zioten. Katea auzoko hirigunean kokatuta
dago, Erroiarri kaletik perpendikular hasi eta
Arbiun plazatxoan amaitzen da.

Lapurdi, Laburdi, Labourd edo Labort Ipar Euskal Herriko lurralde historikoetako bat da eta
Pirinio Atlantikoen departamenduaren baitan
dago. Sei kantonamenduk osatzen dute
(Baiona, Miarritze, Donibane Lohitzune, Ustaritze, Ezpeleta eta Azparne) eta Aturri, Biduze

eta Bidasoa ibaien, Pirinioen eta Kantauri itsasoaren artean kokatzen da.

Nekazaritzatik eta abeltzaintzatik, eta kostaldean arrantzatik bizi izan den lurraldea da. Industria ere badu gaur egun (ehungintza,
oinetakoak, metalurgia, petrokimika, etab.).
Hala ere, azken aldian, bereziki, turismoa asko
hazi da eta aberastasun iturri nagusi bilakatu
da, batez ere Côte d´Argent izena hartzen duen
kostaldean.
Iturria: José Monje.
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Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Sailak (Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak) diruz lagundua

Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du
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Santiagotarrak Kirol Elkarteko Olatz Zabalak eman
dio hasiera Olako txotx denboraldiari
Lehen emakumea izan da, sagardotegiaren historian

Ohiko festarekin abiatu dute txotx
denboraldia Ola sagardotegian. Aurtengoak izan du, alabaina, berezitasunik. Sagardotegiaren historian lehen
aldiz, emakume batek eman dio hasiera. Olatz Zabalak egin du lehen
tragoa, Santiagotarrak Kirol Elkartearen izenean. Iaz 50 urte bete zituen
klubak jaso du Olaren omenaldia.

Meakako bizilagunak, Irungo beste auzoetakoak, eta
urrutiagoko lagunak ere izan dira Ola Sagardotegiko txotx
denboraldiaren hasieran. Urtarrilaren 22an izan da, igandearekin. Festa giroko bazkaria egin dute, musikarien eta
bertsolarien laguntzaz. Adarraren deiak eman du lehen
seinalea, baina Patxi Urtizbereak eta Arantxa Lasaldek jotako txalapartaren doinuarekin hasi da jendea Olako jantokian sartzen. Upelaren ondoan kokatu dira Iñaki
Bengoetxea sagardogilea eta Olatz Zabala Santiagotarrak
Kirol Elkarteko presidentea. Haien inguruan lekua hartu
dute gainerakoek.

Joxe Mari Gelbenzu esatariak aurkeztu du aurten omenaldia jaso duen kluba. Lehiaketetan lortutako emaitza
onak aipatu ditu, baina elkartearen harrobi lanean jarri
du arreta gehien: “350 neska-mutil dira, momentu honetan, klubean dabiltzanak. Handitzen eta ikasten”. Horixe
aitortu nahi izan dio, batez ere, Iñaki Bengoetxea sagardogileak. Enekoitz Urtxegik agurra dantzatu du aurkezpenaren ondoren, Lasalderen txistuaren doinuarekin.
Olatz Zabalak edalontzia bete du gero, eta lehen tragoa
eman dio Olako 2017ko sagardoari. “Gora Irungo sagardo
berria! Disfrutatu” oihu ozenarekin eman dio hasiera
txotx denboraldiari. Txalo zaparrada jaso du gazteak.

1999an Ola sagardotegiak ateak zabaldu zituenetik, gizonezkoa izan da, urtero, Olaren omenaldia jaso eta txotx
denboraldiari hasiera eman diona. Olatz Zabala izan da
lehen emakumea, eta horregatik “oso kontent” dagoela
aitortu du. Anjel Mari Peñagarikano bertsolariak ere egitate hori azpimarratu du, lehen txotx-aren ondorengo
saioan. Aitor Mendiluze kideak, Santiagotarrak Kirol elkartearen jardunari egin dio erreferentzia, sagardoarekin
lotuz.

Anjel Mari Peñagarikano:

Aitor Mendiluze:

Barruan giro eder goxoa

Berrogeita hamar urteko klubak

Hemeretzi urte pasa dira

Zuen gogoa tostan jarrita

Gaurko egunak izan behar du

Baina badaezpada aldez aurretik

Lehenengo aldiz andrazko batek

Likido honetan zailagoa da

Eta kanpoan haize hotz

Gauza baten geundenak motz
Berarekin hainbeste hots

Gaur Olan egin baitu txotx

Olaizola

Indarra eta jitea
Palari eragitea

Komeni da jakitea
Maniobrak egitea

Immobiliaria agentzia
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Praktikarako urratsa

Eguneroko egoeretan euskaraz aritzeko aukera eskaintzen du Elkarrizketariak programak

Elkarrizketa kideak topatzea izaten
da euskara ikasle askoren arazoetako
bat. Euskaltegietako ikasgeletatik
kanpo, Irunen euskaraz modu naturalean aritzeko guneak aurkitzea ez
da erraza izaten. Horregatik, familian edo lagunartean euskaldunik ez
duten ikasleentzat, aukera aproposa
da Irungo Udalak eskaintzen duen
Elkarrizketariak programa. Mintzalaguna egitasmoaren aurreko urrats
baten modukoa da, seigarren mailatik beherako ikasleei zuzendua. Hilean bi aldiz elkartu izan dira orain
arte, baina hilabetean lau saio egingo
dituzte hemendik aurrera.
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2015ean ekin zioten Elkarrizketariak programari, hiritarren eskari bati erantzunez. Irungo Udaleko euskara arloak antolatzen du, eta Mondragon Unibertsitateko
Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Graduko ikasleen
talde batek du saioak dinamizatzeko ardura. TEWO enpresako gazteak ari dira orain lan horretan. Nerea Elosegi
TEWOko ordezkariak Elkarrizketariak programaren helburuaren berri eman du: “Bilatzen duguna da euskaraz
hasi berriak direnek lotsa galdu dezatela, modu dinamiko
batean”. Euskaltegietan eduki teorikoak lantzen dituzte,
batez ere, eta Elkarrizketariak programan, praktikarako
jauzia ematen dute.

“Oso ondo azaltzen dizkigute
egin beharreko jarduera guztiak”
Beatriz Sánchez, parte hartzailea

Espazio ezberdinetan egiten dituzte saioak, eguneroko
edozein egoeratan euskaraz hitz egin dezaketela frogatzeko. “Saioen artean lotura bat bilatzen dugu, programa
osoari kohesio bat emateko”, adierazi du Elosegik. Orain
arte, antzerkia, askaria, mahai-ingurua eta kaleko inkesta
egin dituzte, besteak beste. Hemendik aurrera, euskal
kantak eta dantzak lantzeko asmoa dutela aurreratu du
Elosegik. Beatriz Sánchez parte hartzaileak baieztatu du
“primeran” pasatzen dutela: “Dinamizatzaileak oso jatorrak dira, eta oso ondo azaltzen dizkigute egin beharreko

jarduera guztiak”. Duela hogei urte utzi zion Sanchezek
euskara ikasteari. Orain langabezian gelditu da, eta berriro heldu dio.

Concha Lópezek ere ezin izan dio, azken urteotan, euskarari nahi bezain beste denbora eskaini. Haurrak hezteaz gainera, lanean eta oposaketak prestatzen ibili behar
izan du. Orain, euskarari “merezi duen denbora” eman
ahal izatea espero du. Sara Roura taldekidearen kasua
berezia da, oso. Kataluniarra da, eta irakasle izan da, urtetan, Bartzelonan. Bertako lanpostu publikoa utzi, eta
mutil lagunarekin bizitzera etorri da. Urte bete darama
Irunen. EAEn irakasle izan nahi du, baina horretarako,
ezinbesteko baldintza du euskara maila handia edukitzea.
Bartzelonako Hizkuntza Eskolan hasi zen euskara ikasten,
eta gaur egun ere horretan ari da. Elkarrizketariak programaren garrantzia azpimarratu du: “Lotsa kentzera
bultzatzen gaituzte. Horrek balio handia du”. Mintzalaguna programako talde batean ere parte hartzen du Rourak. Izan ere, osagarriak izan daitezke bi egitasmoak.

“Lotsa kentzera bultzatzen gaituzte”
Sara Roura, parte hartzailea

Tresna baliagarria da
“Zuk zortea duzu”, esan dio Concha Lópezek Sara Rourari.
Mutil laguna euskalduna du kataluniarrak, eta harekin
jardutearen abantaila du. Lópezek, berriz, ez du halako

aukerarik. Lankideren batekin soilik saiatzen da euskaraz
egiten: “Nik dakidana hitz egiten dut, baina oso gutxi da
hori”. Beatriz Sánchezek ere ez du euskaldunik inguruan.
Hortaz, euskaltegiko ikaskideekin topo egiten duenean
soilik hitz egiten du euskaraz. Beraren antzeko egoera bizi
dutenentzat, beraz, ezinbesteko tresna da Elkarrizketariak programa. Hori dela eta, hilabetean saio gehiago antola ditzaten lortu dute.

“Parte hartzaileek talde identitatea
landuko dute, eta garapen handiagoa
izango dute”
Nerea Elosegi, dinamizatzailea

Hemendik aurrera, hilabete bakoitzeko lau saio izango
ditu Elkarrizketariak programak: bi astelehen eta bi ostiral. Saio bakoitzak ordu eta erdiko iraupena du. Parte
hartzaileek haien denboraren arabera hautatu ahal
izango dute zein saiotara joan. Edonola ere, jarraitasun
handiago baten onurak azaldu ditu Nerea Elosegi dinamizatzaileak: “Parte hartzaileek talde identitatea landuko
dute, eta garapen handiagoa izango dute”. Hogei lagun
inguruko taldea du Elkarrizketariak programak, baina saio
bakoitzeko sei-zazpi lagun elkartzen dira, normalean. Kopuru hori handitu nahi dutela aitortu du Elosegik. Parte
hartzeko interesa duenak ondorengo bideak ditu eskura:
elkarrizketariakirun@gmail.com edo 688 667919.
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Animalientzako irtenbideen bila

Abandonatutako animaliak jasotzea eta heziera lana egitea dira Txakurtoki elkartearen ildo nagusiak

Hiruzpalau astez irauten du, askotan,
Gabonetan oparitzen diren animaliekiko interesak. Sasoi honetarako, dagoeneko, batek baino gehiagok
txakurra edo katua alde batera utziko
zituen. “Animalien babeslekuetan
edo txakurtegietan utzi baldin badituzte, gaitz erdi”, adierazi du María
Jesús Berasategik. Izan ere, askotan,
kalean abandonatzen dituzte animaliak, besterik gabe. Txakurtoki elkarteko kidea da Berasategi. Urte erdi
daramate animaliak jasotzeko eta
haientzako familiak lortzeko lanean.
Lehenago ere eginkizun horretan arituak ziren elkarteko
kideak, euren kabuz. Baina joan den udaran, lanari estaldura legala ematea erabaki zuten. Bi jarduera ildo ditu
Txakurtokik. Alde batetik, abandonu egoeran dauden animaliak jasotzea. Bestetik, animalien inguruko heziera
lantzea. Abenduan, adibidez, Meaka auzoko Olentzeroren etorreran parte hartu zuten, Gabonetan animaliak
oparitzeko ohitura zabalduaren inguruan argibideak
emateko. “Haurrek txakurrak, katuak, edo untxiak eskatzen dituzte, adibidez. Baina gero ez dira animaliaren
zaintzaz arduratzen. Azkenean gurasoen esku geratzen
dira, eta ez badaude horretarako prest, hobe animaliarik
oparitzen ez badute”, azaldu du María José Camachok.

Animaliak abandonatzeko arrazoi gehiago egon daitezke:
jabeen gaixotasuna edo heriotza, bizilekuaren aldaketa
etab. Edozein kasutan, Txakurtokik irtenbide bat eskaintzen du. Elkarteko kideek etxean hartzen dituzte animaliak, eta elikadura, albaitaritza zerbitzuak eta gainerako
beharrak asetzen dituzte, familia bat aurkitzen dieten
arte. Behin-behineko egoera horretarako, harrera etxeak
behar dituztela azaldu, eta deialdia zabaldu dute. “Elkarteak ordainduko ditu harrera etxean animaliak eragiten
dituen gastu guztiak”, argitu du María José Camachok.
Gero, animalia adoptatuko duen familia aurkitzen dutenean, egokitze prozesuaren jarraipena egiten dutela

azaldu du Camachok: “Egokitzea ez bada ona, berreskuratu egiten dugu, eta beste etxe bat bilatzen diogu”.

Animalia helduak hartzeko prest egongo diren familiak
behar ditu, bereziki, Txakurtoki elkarteak. “Txkurkumeak
oso errazak dira kokatzen. Txikiak, politak eta erakargarriak dira. Gero hazi egiten dira, baina tira”, adierazi du
Santi San Segundok: “Txakurtegiak, aldiz, txakur helduz
beteta daude. Haiek zailtasun handia dute hartuko dituen norbait lortzeko”. Txakurtokiko kideek nabarmendu
dute edonor ez dela txakurkume baten erritmoari eusteko gai, eta batzuetan, erosoagoa dela bospasei urteko
animalia baten ardura hartzea. Nolanahi ere, edozein eskaintza eta ekarpen aztertu eta eskertuko dute Txakurtokin.

Kontzientziazioa eta mobilizazioa
Hainbat ekitalditan parte hartu izan du Txakurtokik, animalien gaiaren inguruan informazioa eman eta jendea
kontzientziatzeko helburuarekin. Elkartearen oihartzuna
zabaltzeko lan horretan, Mondragon Unibertsitatean Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza ikasten ari den
gazte talde baten laguntza jasotzen ari dira. Pertsonak
Kooperazioan ikasgaiaren baitan, benetako elkarte batekin lankidetzan aritu beharra dute ikasleek. “Eskertzekoa

da, bultzada eta dinamismo handia eman digute”, aitortu
du María Jesús Berasategik. Animalien arloan lanean ari
diren beste elkarteekin ere harremana izan du Txakurtokik azken aldian. Gertaera larri bati aurre egiteko batu dituzte indarrak: orratzez betetako haragi bolak agertu izan
dira Irunen. Abenduaren 15ean, kontzentrazioa antolatu
zuten animalien elkarteek Irungo Udaletxearen parean.

Udal gobernuko kideekin bilera edukitzeko aukera ere
izan dute, gertaerarekin lotuta. “Aurrerantzean, harreman horrek jarraipena izan dezan nahi genuke”, eskatu
du Berasategik. Gaiaren inguruan duten ezagutza baliagarria izan daitekeela uste dute Txakurtokiko kideek. Izan
ere, udalari egotzi izan dizkioten akats asko, ezjakintasunagatik egin dituela iradoki dute. Gorotz bilketa kanpaina
jarri du Santi San Segundok, adibide moduan: “Isun
baten mehatxuan oinarritua dago, eta uste dugu aukera
hobeak daudela”. Udalak Gain Gainean parkean edo
Osinbiribilen jarri dituen txakur parkeak, eskasak direla
ere salatu du San Segundok. Ikuspuntu baikor batetik
heldu dio auziari, hala ere: “Ikusten dugu udalak urratsak
eman nahi dituela. Baina gomendatzen diogu elkarteoi
aholkularitza eskatzeko”. Kopuruei begiratuta, behintzat,
ez da bigarren mailako kontua. Erroldatutako zakurrak
bakarrik kontuan hartuta, 10.000 animalia daude Irunen.
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Etxerik ez dutenek Ospitale Zaharrean aurki dezakete orain babesa

Gurutze Gorriko boluntarioen arreta izango dute udaleko Gizarte Ongizatea arloak antolatutako aterpetxean

Etxerik ez dutenentzako aterpetxea atondu du Irungo
Udalak, Ospitale Zaharrean. Irungo Gurutze Gorriak
parte hartu du prestaketan, eta erakundeko boluntarioek
kudeatzen dute. Azken urteotan, etxerik ez duten pertsonak hiriko pentsioetara eta hostaletara bideratzen zituen
udalak, hotzaren aurkako dispositiboaren baitan, tenperaturak 8ºtik behera jaisten zirenean. Orain, ordea, Ospitale Zaharreko hitzaldi aretoan zentralizatu du zerbitzua.
Kritikak jaso zituen aurreko sistemak, oposizioko taldeen partetik. Hilabete honetan
bertan, gaiaren inguruan udalak hartu dituen neurri guztiak “partxeak” izan direla
salatu du hiriko Ezker Anitza-IUk. Sergio
Corchón Gizarte Ongizatea arloko ordezkariak onartu du aurreko sistemak, behintzat, “hutsuneak” zituela. Horregatik,
inguruko hirietako dispositiboak ezagutzen eta aztertzen aritu direla azaldu du.
Joan den urteko Aste Santuan ere, aterpetxea prestatu zuten Ospitale Zaharrean.
Esperientzia hura gogoan hartuta, aurten
berreskuratzea erabaki dute. “Modelo
pertsonalizatuagoa behar genuen, atentzio zuzenago bat eskainiko zuena”, adierazi du Corchonek. Horretarako, Irungo
Gurutze Gorriaren elkarlana bilatu du
udalak. Botere publikoei lan humanitarioetan laguntzea, erakundearen betekizunetako bat dela argitu du Txema Perez
Irungo Gurutze Gorriko presidenteak.
Gauetan aterpetxean geratzen den boluntarioetako bat ere bada.

Hogeita bost esku-ohe jarri dituzte hitzaldi
aretoan, izara eta burusiekin. Euskalmeten iragarpenak 8ºtik beherakoak direnean, etxerik ez duen jendeak bertan
hartu dezake aterpe. Aurreko sisteman,
Udaltzaingoaren egoitzara joan behar izaten zuten aldez aurretik, eta polizia-agenteek eramaten zituzten hostaletara.
“Udaltzainen esku-hartzea bigarren mailan utzi nahi izan dugu”, aitortu du Corchónek. Sistema horrek “pobreziaren
kriminalizazioa” sustatzen zuela adierazi
zuten, iaz, Irun Ahal Dugu eta EH Bildu taldeek. Orain, zerbitzuaren erabiltzaileak

haien kabuz bertaratu daitezke Ospitale
Zaharreko aterpetxera, 21:30etatik
23:30etra. Ordu horretatik aurrera sartzen
direnak, udaltzainen laguntzaz iritsiko
dira. Kalean lo egiten topatzen duten edonori eskainiko diote zerbitzua. Gainera,
halako egoera bat ikusiz gero, abisua pasatzeko eskatu diete hiritarrei.

Txema Perez Gurutze Gorriko arduradunak baieztatu du ez dutela inor diskriminatuko: “Ez zaigu inporta zein den
erabiltzailearen jatorria, sinesmena edo
ideologia”. 10-12 erabiltzaile inguru hartu
dituzte, gau bakoitzeko, lehen asteetan.
Erabiltzaileen kopurua oso egonkorra dela
aipatu du Perezek. Iristen direnean, harrera egin eta edari beroa eskaintzen
diete, hasteko. Erabiltzaile berriak baldin
badira, esku-oheak, izarak eta burusiak
ematen dizkiete. “Eurenak direla sentitzea
gustatzen zaie. Hurrengo egunean, haiek
utzi zituzten bezala daudela ikusteak, konﬁantza ematen die”, azaldu du Perezek.
Gero, akonpainamendu lana egiten dutela
azpimarratu du Gurutze Gorriko kideak.
Larria izanik, egoera humanizatzen saiatzen direla.

Bizi dituzten errealitate gogorrengatik,
erabiltzaileak pertsona itxiak izaten direla
adierazi du Perezek. Buruko gaitzak dituzte, gainera, horietako askok. Hala ere,
Gurutze Gorriko boluntarioekin gertutasun harremana sortzen dela azaldu du Perezek: “Kontuan hartu behar da guk haien
ondoan pasatzen dugula gaua, esku-ohe
eta baldintza berdinetan. Keinu txiki horien eragina nabaritzen da, erabiltzaileek

Gurutze Gorriko boluntarioekiko duten
tratuan”. Goizeko 9:00etan irteten dira
erabiltzaileak aterpetxetik, eta 10:00etatik
aurrera, Ospitale Zaharrean bertan dauden Gizarte Jantokiko eta Topaguneko zerbitzuak erabil ditzakete. Egunero
garbitzen dute aterpetxea, baina ez dute
desmuntatzen, hasieran horixe aurreikusi
zuten arren. “Aretoaren gainerako erabilerak ordezkatzeko, Palmera-Monteroko
zentroa dugu orain eskura”, argitu du Sergio Corchónek.

Esperientzia aberasgarria da boluntarioentzat
20-50 urte arteko gizonezkoak dira aterpetxearen erabiltzaile gehienak. Haien
%80 inguruk jarraitasunez baliatzen dute
zerbitzua. Iragaitzaz egoten dira bakar
batzuk, beste nonbaitera bidean. Haiekin
gaua pasatzen duten boluntario gehienak,
gazteak dira. Hamazazpi laguneko poltsa
du Irungo Gurutze Gorriak. “Behar izanez
gero, handitu ahal izango genuke”, aipatu
du Perezek. Gazteak izanagatik ere, formazioa eta esperientzia dituzte boluntarioek. Esate baterako, aterpetxean
geratzen denetako bat, Osasun Larrialdietako teknikaria izaten da. “Boluntarioentzat esperientzia pertsonal bakarra da,
berdingabea. Oso hunkigarria dela esan
izan dute gehienek”, azaldu du Txema Perezek.
Gizartearen gehiengoarentzat ikusezina
den kolektiboa gertutik ezagutzeko aukera
dute boluntarioek. Erabiltzaileen errealitatearen berri izan dute. “Harrigarria iruditu zait nola utzi dituzten aurreiritziak eta

beldurrak alde batera”, onartu du Perezek. Halakorik izanez gero, Ospitale Zaharreko aterpetxean gaua pasatzera
gonbidatu du jendea: “Ziurtzat ematen
dugu gure lanpostuak edo gure osasunak
betirako iraungo dutela. Guri ere gerta dakiguke, eta ez gara konturatzen. Aurreiritziak ezjakintasunetik datoz”.
Gaueko Zentroaren proiektua du
udalak

Behin-behineko formula da Ospitale Zaharreko aterpetxearena.
Izan ere, Gaueko Zentroaren
proiektua lantzen ari da Irungo
Udaleko Gizarte Ongizatea arloa.
Haren zerbitzua “egituratuagoa”
izango dela adierazi du Sergio Corchón ordezkariak: “Zerbitzu gehiago eskainiko ditu”. Ospitale
Zaharrean bertan egitea aurreikusten dute, Gizarte Jantokiaren eta
Topalekuaren ondoan. Urte osoan
zehar egongo da martxan, eta logelak eskainiko ditu bazterketa
arriskuan dauden pertsonentzat.
Hori da, hain zuzen ere, indarrean
dagoen Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistemako Prestazioen eta Zerbitzuen Karteraren baldintzetako bat.
Hortaz, proiektua “lehentasunezkoa” dela aitortu du Sergio Corchónek, legealdiaren amaierarako,
behintzat, prest eduki nahi dutela.

Otsailaren 1etik 28ra
promozio berezia
Caser Anakan.
Informa zaitez
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kirolak
SARA OLAIZOLA,
futbolaria:

“Esfortzuarekin eta
lanarekin dena lor
daiteke”

Goiztiarra izan da Sara Olaizola (Irun, 1997), futbolean eman dituen urrats guztietan. Ondo hausnartu ditu, dena den, eta urrun eraman dute, gainera.
Hamazazpi urterekin hasi zen Bigarren Mailan, etxeko klubean, Mariñoko emakumeen talde nagusian.
2016/2017 denboraldian, Lehen Mailan ari da, etxetik gertu, Oiartzun Kirol Elkartean. Lehen itzulian, sufritzea egokitu zaie berdeei, eta jaitsiera
postuetatik irten ezinean ibili dira. Bigarrenaren hasieran, ordea, lehen garaipenak lortu dituzte, Espanyolen eta Albaceteren aurka. Aurrerantzean, gorako
bidea jarraituko dutela uste du Olaizolak. Espero
baino gehiago parte hartzen ari da erdilaria, eta pozik
dago esperientziarekin.
Mariño Kirol Elkartean eman zenituen
lehen urratsak. Nola hasi zinen?
Eskolako lagun batek proposatu zidan harekin Mariñon hasteko, eta animatu nintzen. Hasieran mutilekin ibili nintzen, gero
nire mailako neskekin. Guztira bederatzi
urte egin ditut klubean.
Zure belaunaldiak emaitza onak lortu zi-

tuen gazte mailatan.
Kadete mailan Gipuzkoako Txapeldun izan
ginen behin, eta Jubeniletan, bi aldiz segidan. Hortik aurrera Bigarren Mailako taldean egon gara, eta mailari eusteko
helburua lortu dugu.

Hamazazpi urterekin hasi zinen Bigarren
Mailako taldean. Nolako esperientzia

izan zen?
Hasieran zalantzak izan genituen, oso gazteak ginelako. Behin hasita gustura sentitu
ginen, eta taldekideek, helduagoak zirenez, laguntza handia eman ziguten.

Noiz jaso zenuen Oiartzun K.E.ren deia?
Aurreko denboraldian deitu zidaten, eta
denboraldiaurrea haiekin egiteko aukera
izan nuen. Azkenean erabaki nuen Bigarren Mailan beste urte batez gelditzea, gehiago ikasteko asmoz. Oraingoan pausua
ematea erabaki dut, uste dut jauzia egiteko momentua zela. Nire burua frogatu
nahi nuen, ikusteko ea gai nintzen Lehen
Mailan lehiatzeko.

Nolakoa izan da harrera Oiartzunen?
Ondo egokitu zara?
Jende heldua eta gaztea dago, denetarik.
Hala ere, ni taldeko jokalari gazteena naiz,
eta lotsati samarra naizenez, hasieran
pixka bat kosta zitzaidan. Baina oso jatorrak dira denak, eta giro ona dago taldean.
Berehala sentitzen zara gustura, etxean
egongo bazina bezala.
Futbolari dagokionez, alde handia dago
Bigarren Mailatik Lehen Mailara?
Nire ustez bai, batez ere intentsitate aldetik. Erritmoa oso ezberdina da, bai partidetan baita entrenamenduetan ere.
Horretara egokitu beharra dago. Arlo ﬁsikoan eta teknikoan ere, gehiago eskatzen
du mailak. Jokalariak oso onak dira.
Hasiberria izanagatik ere, parte hartze

handia eduki duzu orain arte.
Egia esan, denboraldiaren hasieran pentsatzen nuen gutxiago jokatuko nuela.
Baina azkenean, minutu asko edukitzen
ari naiz, eta oso eskertuta nago aukera honekin.

Ligako lehen itzulia nahiko gogorra izan
da zuentzat.
Jokalari asko aurten iritsi gara, eta ondo
elkar ezagutu arte, denbora behar izan
dugu. Hala ere, gero ondo lehiatu dugula
esango nuke, nahiz eta ez diren emaitza
onak iritsi. Bigarren itzulia ondo hasi
dugu, lehen garaipenarekin, Espanyolen
etxean. Oso pozgarria izan zen, jendea zoratuta zegoen. Espero dugu hemendik aurrera gehiagotan gertatzea.

Hemendik aurrera hobetzen jarraitzeko,
zer falta zaio taldeari?
Azkenean dinamika txar batean sartuta
geunden, eta garrantzitsuena hori aldatzea zen. Orain beste intentsitate puntu
bat edukiko dugu, eta uste dut errazago
lortuko ditugula emaitza onak. Azken aldian gehiago iristen ari gara arerioaren
atera, eta horrela jarraituz gero, golak iritsiko dira.

Zein da zuk aurten jaso duzun irakaspen
nagusia?
Ametsak lortzeko borrokatu beharra dagoela. Azkenean, esfortzuarekin eta lanarekin, dena lor daitekeela.

kirolak

Egindako lanari segida emateko prest
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Denboraldiaren bigarren zatiari ekingo dio Bidasoa-Irun eskubaloi taldeak

Munduko eskubaloi txapelketa tarteko, hilabete eta erdiko etena izan
du Asobal Ligak. Atseden hartzeko
eta entrenatzeko, denerako denbora
izan du Bidasoa-Irunek. Otsailarekin
batera, ordea, bueltan da goi mailako
eskubaloi liga. Etxean, Artalekun hasiko dute bidasoarrek bigarren itzulia, Villa de Arandaren aurkako
lehiarekin (Otsailak 4, 17:00). Ondoren, beste zenbait aurkari zuzen
ere pasako dira Irungo kiroldegitik.
Lau puntuko errenta du orain Bidasoak jaitsiera postuekiko, eta egoera
horri eusteko helburuarekin helduko
dio berriro lehiari.

Denboraldiaurre txiki bat prestatu du Jacobo Cuétara entrenatzaileak urtarrilean. Bi entrenamendu berezi egin
ditu gainera Bidasoak, Billère eta Zarautz taldeekin batera. Bi lagunarteko partida ere jokatu ditu, Asobal Ligako
Sinﬁnen eta Huescaren kontra. Lan saioetan prestatutakoa probatzeko balio izan dutela aitortu du entrenatzaileak. Etenaren beste alde positiboa da min hartuta
zebiltzan jokalarietako batzuk osatu ahal izan direla. Izan
ere, atsedena behar zutela aipatu du Asier Zubiria atezainak: “Nik uste onuragarria izan dela. Lehen itzulia justu
samar bukatu genuen”. Ligako azken jardunaldietako
emaitzetan nabari da beheraldia, Valladoliden eta Morrazo azken sailkatuaren aurka galdu baitzuen Bidasoak.
“Sentsazio gazi-gozoa gelditu zitzaigun, aurreko hilabeteetan lehiakorrak izan ondoren, aurkari zuzenen kontra
puntuak ateratzea kosta zitzaigulako”, aitortu du Jon
Azkue jokalariak.

Hamaika punturekin ekingo dio Bidasoak bigarren itzuliari. Jaitsiera postuetan dauden Morrazok eta Benidormek baino lau gehiago ditu. Konforme egoteko moduko
egoera dela uste du Jacobo Cuétarak, taldea nondik datorren kontuan hartuta: “Iaz igo zen taldea. Denboraldiaren hasieran, entrenatzailea, sistema eta jokalari asko
berriak ziren. Lesio batzuk izan ere ditugu. Eta gainera,
egutegi konplikatua eduki dugu”. Gorabeherak izan ditu

Bidasoak lehen itzulian, baina tarte batzuetan, oso lehiakorra izan da. Zentzu horretan, Asobal Ligako azken esperientziarekin alderatuta, aurtengoa zeharo ezberdina
izaten ari dela azaldu du Jon Azkuek: “Orduan asko sufritu genuen, emaitzarik lortzen ez genuelako. Zaila da
urte osoa horrela pasatzea. Aurten, aldiz, disfrutatzen ari
gara, eta gainera, puntuak lortzen”.

Edonoren aurka lehiatzeko gaitasuna duela erakutsi du
aurtengo Bidasoak, eta balentria batzuk ere egin ditu,
Granollersi irabaztea (28-27) edo Anaitasunaren aurka
berdintzea (23-23), esaterako. Hori dela eta, momenturen batean klubaren inguruan eta zaleen artean bestelako itxaropenak piztu izana ulertzen du entrenatzaileak.
Baieztatu du, dena den, haiek ez dutela inoiz iparra
galdu. Ados dago Asier Zubiria: “Esperientzia pixka bat
badaukagu, eta badakigu denboraldiak oso luzeak direla.
Guk oso argi eduki dugu pausoz-pauso joan beharra dagoela, eta helburua mailari eustea dela”.

Momentu txarrak ere izan ditu taldeak, eta horietan,
balio handiko irakaspenak jaso dituela uste du Cuétarak:

“Taldearen garrantziaren jabe egin gara. Jokoaren arlo
ezberdinetan kolektibo gisa funtzionatzen ez baldin badugu, elkar babesten ez baldin badugu, ez gara lehiakorrak izango”. Taldearen osaerak eragina du izaera
kolektibo horretan. Jokalari bakoitzak bere betekizuna
du, eta denek egin dute haien ekarpena lehen itzulian
zehar. “Taldeari ia ez zaio nabaritzen une bakoitzean norari den jokatzen. Konbentzituta nago horrek epe luzean
etekina emango duela”, azaldu du Jon Azkuek.

Lehen itzulian, Europako lehian dauden bost taldeetatik
lau hartu ditu Bidasoak Artalekun. Bigarrenean, ordea,
ligaren amaieran mailari eusteko borrokan egon daitezkeen zenbait aurkariren aurka jokatuko du etxean: Villa
de Aranda, Puente Genil, Guadalajara, Huesca edo Valladolid. Asier Zubiria kapitainak, dena den, ez die aurkariei
erreparatu nahi izan: “Mailari eusteko helburua duen
talde batek, etxean indartsu izan beharra du, etorriko
diren taldeei gehiegi begiratu gabe”. Lehen itzulian Artalekuko beroak eragina izan baldin badu, are handiagoa
izan daiteke bigarrenean, jokoan dauden puntuak erabakigarri izaten hasten direnean.

Kopako zortziko ﬁnaletik bi urratsera
Mailari eusteko helburuaz gainera, beste ilusio bat ere badu Bidasoak. Kanporaketa bakarra falta zaio, Errege Kopako zortziko ﬁnalerako sailkatzeko. Benidorm-en kontra bi neurketa jokatuko ditu martxoan. Aurrera egiten baldin badu, zortziko ﬁnalean parte hartuko du Bidasoak, Asobal Liga amaitu ondoren. “Arrakasta handia litzateke.
Prestigioa ematen du, eta garrantzitsua da denontzat”, aitortu du Cuétarak.

Iritsiz gero, ligako talde onenekin lehiatu beharko luke Bidasoak. Erronka zaila izango litzateke, baina entrenatzaileak ez du ilusioa ezkutatu: “Ez da ahaztu behar, zortziko ﬁnal batean egonez gero, bi neurketa irabazita ﬁnal
handi bat jokatzeko aukera duzula, eta Europa mailan lehiatzeko txartela lortzearena”. Asier Zubiriak esperientzia
du Kopako fase ﬁnaletan, eta bertara iristeko ahaleginak merezi duela uste du: “Hiruzpalau egunetan jokatzen
den txapelketa da, oso-oso polita”. Helburu nagusia beteta, denboraldia borobiltzeko aukera ederra izan daiteke.
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“Oso harreman estua izan dut bezeroekin”
ANA AZURMENDI, Oskarbi liburu dendako arduraduna:

Frankizien eta multinazionalen esku geratzen ari da liburuen salmenta. Gero
eta kontzentratuago, gero eta estandarizatuago. Liburu denda txikiek, independenteek eta pertsonalizatuek nekez eusten diote kulturak bizi duen
garai aldrebesari. Colon Ibilbideko Oskarbi dendak urteak egin ditu kolokan, baina erori egin da azkenean. “Oso mingarria izan da niretzat”, aitortu
du Ana Azurmendi jabeak. Hogeita hamar urte baino gehiago eman ditu
proiektuan murgilduta. Jende askok gogoratuko ez badu ere, San Juan plazan, Prudencia Arbide kalean egon baitzen Oskarbi liburu denda, 90eko
hamarkadara arte.

irakurtzen hasi nintzen: maitasun eleberriak, fantasiazkoak, komikiak...

Bazenekien, beraz, bezeroei zer aholkatu.
Niretzat, bezero izan da noizbait liburu bat erosi, eta
beste baten bila etorri dena. Hori lortzeko, oso zintzoa
izan beharra dago. Zuk jakin behar duzu, gustuko ez
duzun liburu bat, bezeroari gustatuko zaiola. Ez da erraza
izaten. Esate baterako, Dolores Redondoren Baztango Trilogia ez zitzaidan gustatu. Eta bizitzan gehien saldu ditudan liburuak dira.

Nolatan ausartu zinen liburu denda irekitzera?
Oso independentea izan naiz beti, eta 20 urterekin, negozioa irekitzea proposatu zidan amak. Lokal handi bat
genuen, San Juan plazan. Nik argi neukan, izatekotan, liburu denda irekiko nuela. Horrela hasi nintzen, ia kasualitatez. Lokala erraldoia zen, eta liburuak zabalik jarri
behar izaten nituen apaletan, bestela ez nituelako betetzen.

Zure kabuz trebatu zinen, beraz, liburuen salmentan?
Beranduago egin nuen ikastaroren bat, baina hasieran ez
nuen ideiarik. Liburuekiko maitasuna izan zen nire abiapuntua. Hasieran oso gutxi saltzen nuen, eta lan osagarriak egin behar izaten nituen asteburuetan. Baina
denbora asko ematen nuen liburu dendan, eta denetarik

Gertutasuna izan da Oskarbiren ezaugarri nagusi?
Hori da, lanaren pertsonalizazioa izan da gakoa. Oso harreman estua izan dut bezeroekin. Bezeroen seme-alabak
zein eskolatara joaten ziren nekien, zein mailatan zeuden,
zein ikasgai nahiago zuten etab. Oparitzeko liburuak erostera etortzen zirenean, banekien norentzat izango ziren,
zein gustu zuen pertsona horrek etab.

Zergatik erabaki zenuen Colon Ibilbidera lekualdatzea?
Lokala salgai zegoela ikusi nuen, eta kantoi hori aztertzen
aritu nintzen, denbora batez. Zur eta lur geratu nintzen,
bertatik pasatzen zen jendearen kopuruarekin. San Juan
plazarekin alderatuta, New York zirudien. Gero konturatu
nintzen Colonen egoteak zer nolako ikusgarritasuna ematen duen. Orduan hasi nintzen ikastetxeekin harremanak
estutzen, adibidez.
Testuliburuekin izan zenuen arrakasta gehien?
Haiekin iritsi ziren Oskarbiren garairik onenak. Ematen

zizkiguten irabaziek ahalbidetzen ziguten gainerako sekzioen kalitateari eustea. Baina gainbehera ere, testuliburuen ondorioz iritsi zen; haien salmentaren
beherakadarekin. Bidegabeko konpetentziak izan genituen, eta orduan hasi ziren galerak.

Errepidearen beste aldean zenuten Elkar liburu dendaz
ari zara?
Inola ere ez. Konpetentzia zoragarria izan da Elkarrena,
berriro aukeratuko nuke. Oso harreman ona dut haiekin,
eta elkarlanean aritu izan gara askotan. Guretzat positiboa izan da, Elkarrek listoia altu jarri digulako, eta ez digulako erlaxatzen utzi. Gainera, bata bestearen parean
egoteak liburu gune bat sortu zuen, eta jendea mugitzen
zen, alde batetik bestera.
Zein beste arrazoi egon da itxieraren atzean?
Ez dut uste teknologia berriek salmenten beherakadan
eragina izan dutenik. Liburu elektronikoek lortu dutena
da lehen sekula irakurtzen ez zuen jendeak, orain zer edo
zer irakurtzea. Beharbada, lehen baino irakurle gehiago
daude orain. Amazonen moduko plataformen eragina
ere, oso berantiarra izan da.

Esango nuke sakonagoa dela kulturaren arazoa. Agintariek ez dute harekiko inolako begirunerik. Nik ez dut
esango erakundeek liburu dendei laguntza ekonomikoa
eman behar dietenik. Baina autoen enpresekin egiten
dute, eta banketxeekin, zer esanik ez. Kontua da, gobernu batek herritarrak irakurri gabe mantentzen dituenean, doktrinatuta dauzkala. Irakurleak izpiritu kritikoa
garatzen du. Are gehiago esango nuke, irakurtzeak zoriontsuago egiten du pertsona.

Mezenas lana egin duzu bertako idazle askorekin. Haiekin harremanetan jarraituko duzu?
Modu natural batean egin dut dena: argitaletxeekin harremanetan jarri ditut, liburuak dendan saldu dizkiet,
erakusleihoan jarri ditut... Liburu denda txikiak, independenteak soilik egin dezake hori. Gainera, idazle horiek,
Oskarbiren bidez ezagutu dute elkar, eta giro polita sortu
da haien artean. Oso eskertuta nago haiekin, eta niretzat
ohorea da Oskarbi Kultur Elkarteak, eta argitaratu berri
duen Oskarbi 21 kontakizunen liburuak, liburu dendaren
izena edukitzea. Haiei ahalik ere gehien laguntzen jarraituko dut.

haurren leihoa
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Belaskoenea LH1

1

gaztea
Irungo La Salle LH3

Euskaraz,
Irunen
barrena
Irungo P.S. andereari jasoa. Zuzenean hartua
(1960-VIII-30). Luis de Uranzuk ere jaso du
hau Diccionario del Bidasoa delakoan (El Bidasoa, 1959-IX-5). (El Bidasoa, 1960-IX-10)

Ala Kinkirrinera
Kantu au kantatzen genuen jiran aitzen giñenian, ume denboran, bedetzi-amar urte
genitugun denboran. Batzutan jostatzen
genuen neska-mutillak eta beste batzuetan
neskak bakarrik
Ala kinkirrinera,

ala xanburrunera,

Martin plaza berriko
jira best´aldera,

San Martzial aldera.

Iturria: Nikolas Alzola Gerdiaga
Euskaraz, Irunen barrena.

gaztea

Esperientzia gehitu diote freskotasunari
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Bigarren diskoa aurkezten dabil Pecozza United taldea

Ez dute ezkutatu. “Eszeptizismoaren poltronatik” hitz
egiten dutela aitortu dute, bigarren diskoaren tituluan.
Kritika zorrotza egiten dute, baina ez dute alternatibarik
proposatzen. “Edozein proiektu, proposamen edo aldarrikapen zalantzan jartzen dugu”, azaldu du Beñat Muguruza Pecozza United-eko gitarra jotzaileak. Jarrera
horrekin eroso daude, ordea, taldeko hiru kideak. Dibertigarria dela esan dute, gainera. Lander Bidaurre
(abeslaria) eta Xabier Burgaña (bateria jotzailea) ere,
barre algaraka ibili dira elkarrizketa osoan zehar.

Serio jarri behar izan dute, dena den, zirkulu komertzialean sartu ote diren galdetu
dietenean. Garate estudioan grabatu dute bigarren diskoa, edizio txukun eta dotore
bat egin dute, eta Durangoko Azokan izan dira lana aurkezten eta saltzen. Alabaina,
Pecozza United-eko kideek ez dute uste taldearentzat kontraesanak izan direnik. “Homonimoarekin eduki ditugun irabaziekin, estudio hobe bat ordaindu ahal izan dugu”,
argitu du, lasai asko, Lander Bidaurrek. Harago joan da Beñat Muguruza: “Ez zait gustatzen minoritario izatea minoriotario izate hutsagatik. 200 disko beharrean 3.000 saltzen baldin baditugu, askoz hobe”.

Zale batzuk kexatu zaizkie, ordea, 8 euroren truke, 9 abestiko diskoa saldu dietelako.
Irundik-Donostiarako topoaren ibilbidean, esaterako, bi aldiz entzun daiteke osorik, ez
baita hamabost minutura iristen. “Badirudi batzuei gehiago inporta zaiela kantitatea,
kalitatea baino”, iradoki du Xabier Burgañak. Soinuaren aldetik, ordea, estudio profesional batean grabatu dutela hasiera-hasieratik igartzen dela onartu diete. Edonola
ere, pozik daude esperientziarekin. Bi gau pasa zituzten Garate estudioan, eta harreman estua egin zuten Martxel Arkarazo teknikariarekin. Aitor Perezekin Homonimoa
diskoa grabatu zutenekoarekin konparatuta, oraingoa samurragoa izan dela uste dute.
Hain zuzen ere, orduan lortu zuten esperientziagatik. “Orain ibilbide bat dugu, eta bakoitzak eskarmentu handiagoa du bere arloan”, gaineratu du Bidaurrek.

Pecozza United-en abestien egituran eta estiloan ez da aldaketa handirik egon. Pixka
bat gehiago landu dituztela aldarrikatu du, hala ere, Muguruzak: “Lehen diskoan, abestiak egitea eta ateratzea zen gure helburua, besterik gabe”. Kantuen hitzetan, umorea
eta ironia erabiltzen jarraitu dute. Dena den, kasu batzuetan, ﬁnagoak dira hitzak, ez
horren esplizituak eta zuzenak. “Egia da lege aldetik badaudela muga batzuk. Baina
gainera, uste dut denok autozentsura egiten diogula gure buruari. Ez dut uste guk nahita egiten dugunik, inkontziente samarra da”, azaldu du Burgañak. Alabaina, diskorako
abestien hautaketa egiterakoan, autozentsura kontzientea egin dutela gogorarazi du
Bidaurrek. Gai batzuk bide bazterrean geratu dira, beraz. “Astakeriaren bat badago diskoan”, azpimarratu nahi izan du Beñat Muguruzak: “Kontua da aurrekoan hiruzpalau
zirela”.

Nola eutsi originaltasunari
Ez ohiko gaiak, ausartak topatu zituzten aurrekoan, eta bidea mantendu dute oraingoan
ere. Badago entitate bat, ordea, modu batean edo bestean, hiru abesti ezberdinetan
aipatu dutena: EITB taldea. “Telecinco imitatzen ari da, audientzia handitzeko. Eta gainera ez du lortu”, salatu du Burgañak. EITB kritikatzea, baina, ez da oso alternatiboa.

Ohiko samar bilakatu da azken aldian. Muguruzak aipatu du abestien ikuspuntuarekin
asmatzea dela zailena. Gaiari nondik eta nola heldu, azken ﬁnean. Probokazioa izaten
da Pecozzaren helburu nagusietako bat, eta EITBren kasuan, behintzat, bete dute jomuga. Durangoko Azokako Ahotsenea espazioan eman zuten kontzertuaren bideoa
zentsuratu zutela salatu dute. Baxoia euskaraz abestiko azken oihua ezabatu zuen komunikazio talde publikoak: “ETB antenatik at! Ia”.

Gainerakoan, Durangoko Azokan esperientzia ona izan zutela baieztatu du hirukoteak.
Mara Mara diskoetxearen stand-ean egon ziren, Jabier Muguruzarekin batera. Durangoko Landako gunetik oso gertu dagoen zentro palentinoan ere ibili ziren, euskal kulturaren munduko beste jende asko bezala. “Kontraste polita da. Urtean zehar zentro
palentino arrunta izango da. Baina egun horietan, euskal elite kulturalaren topaleku
bilakatzen da”, adierazi du Burgañak. Kantua eskaini diote, hain zuzen ere, azken diskoan. “Postureoen tenplu” izendatu dute zentro palentinoa. Azalpena eman du Beñat
Muguruzak: “Euskal kultur abertzalearen munduko jendeari gustatzen zaio zentro palentinora joatea, erakusteko zeinen irekiak diren. Ez daudela beti kobazuloan sartuta”.

Angula Berria komunikabideak argitaratutako argazki bat hautatu dute diskoaren azalerako. Colon Ibilbidetik igarotzen ari den manifestazio bat da. Bertan, Pecozza United
taldeko hiru kideak agertzen dira. “Manifara joan ginen, ez pentsa argazkirako jarri ginenik”, argitu du Lander Bidaurrek. Gainerako parte hartzaileen aurpegiak pixelatu egin
dituzte, baina argitu dute oso serio agertzen zirela denak. Haiek ordea, barrezka daude
argazkian. Ezin esan umorea falta zaienik.
Hurrengo kontzertuak: otsailak 4, Ermuan; otsailak 18, Beran (Ikuilu ostatuan).

gazte infor
Prezioa: 100 euro (ikasle bakoitzari emango zaion eskuliburua barne).

Izen-emateak: urtarrilaren 31,
asteartea.

ARGAZKIGINTZA DIGITALARI
BURUZKO OINARRIZKO IKASTAROA

Iraupena: 2017ko otsailaren
7tik martxoaren 24ra.

Tokia: IAEren lokalean (Izaga
kalea, 7, behea - Irun).

Ordutegia: astearte eta ostegunetan,
19:30etatik
21:30etara.
Adina: 18 urtetik aurrera.

Ordua: 19:00etatik 20:30etara
.(IAEren lokalean).

Lekua: IAE-AFI (Irungo Argazki Elkartea).

ADI EGON!!! ORDUTEGIAREN ALDAKETA IGAZTEN
Astelehetik ostiralera: 11:00
- 13:30

Astelehen eta asteazkenetan: 17:00 - 19:30

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40
- Posta elektronikoz: igazte@ ir un. or g
- Webean: w w w. ir un. or g/ igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

LAN ESKAINTZA: LEHEN HEZKUNTZAKO MAISTRA

Edozein kontsulta, zalantza,
iruzkin, iradokizun-edo baldin
baduzu, whatsapp bidez jar zaitezke harremanetan:

607 771 173 whatsapp zenbakian, igazte@irun.org
posta
elektronikoan
edo
gure
webean
(www.irun.org/igazte)

TAILERRA "SORTU ZURE CV-A ETA KUDEA EZAZU
POSTA ELEKTRONIKOAREN BIDEZ"
CV-rik ez baduzu edo paperean baduzu, edo lana
aurkitzeko
fotokopiak
erabiltzen badituzu, tailer
hau garrantzitsua da zuretzat. Inprima daitekeen
CV bat edukiko duzu eta
zure posta elektronikoan gordeko duzu. Informatika apur bat jakin behar duzu, besterik
gabe, posta elektronikoa eduki, eta Mi Lanbidenet gakoa erabiltzen jakin.

Noiz: Otsailak 8

Non: El Espazion - Anaka, 27

Izena emateko:
- Internet bidez.
- Zuzenean: El Espazio, Anaka kalea, 27
- Telefonoz: 943633160
- Emailez: elespazio@bidasoa-activa.com

Prezioa: Doan.

LEHEN HEZKUNTZAKO
MAISTRA edo irakaslekarrerako azken urteko
ikaslea. Arratsaldeetan
lan egiteko.

Betebeharrak:
- Irungoa nagusiki.
- Hizkuntzak.

EUSKARA, goi-mailakoa
ahoz eta EGA mailakoa

idatziz.

INGELESA, erdi- edo
goi-mailakoa.

Arratsaldeetan lan egiteko.

Bidali zure curriculum-a
gegarce@hotmail.com
e-mailera edo whtasapp
bidez: 655 717 693.

a aisia
Zer? Audience plays Jai Alai
blues “Frontoiko kontakizun
baten soinu banda” emanaldia.

Otsailak 4

Poprosamen honek musika
eta zinema elkartzen ditu
modu erakargarri batean. Jai
Alairen historia sinestezina
kontatuko digu dokumentalak, mundu horretan aritutako
pertsona ospetsuenen bitartez. Audience taldeak musika
jarriko dio pelikulari, eszenatokiaren gainean zuzenean.

Ordua? 20:000etan.

Zer? Arkaraiko hezegunera
irteera.

Otsailak 5

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.
Salmenta: Internet bidez.

Irteera? Plaiaundiko aparkalekutik.

- Irungo Turismo bulegoan,
Luis Mariano plazan.

Ordua? 09:30-14:30.

- Amaia KZren leihatilan:
ikuskizunaren egun berean.

Prezioa: 7,40€

Prezioa: Doan.

Zer? Mutxikoak eta dantzak.

Otsailak 5

Ordua? 12:00etan.

Non? San Juan Plazan.

Antolatzailea:
Adixkideak.

“POWER DE PLAY" ERAKUSTALDIA

Noiz? Otsailaren 10era
arte.

Ordutegia, asteartetik larunbatera: 17:00-20:30.

Non: Martindozenea Gaztelekua.
Elizatxo, 18 - Irungo La Salleren ondoan.

Prezioa: Doan.

Marifx Arias (Marisol Ordoñez Arias).

"MARIFX ARIAS" da bere
izen artistikoa, bera Kolonbiarra da baina 9 urte daramatza Donostian bizitzen.
Ikus-entzuneko artearekiko
interesa erakutsi du beti,
batez ere marrazki bizidunei eta komikiei dagokienez.

Euskal Herrira iritsi zenetik,
argi eduki zuen zer ikasketa garatu nahi zuen. Bere
herrialdean jada, autodidakta gisa hainbat lan artistiko garatzen zituen, nikiak
eskuz estanpatu, muralak
pintzel bitartez margotu
edota bigarren eskuko arroparekin panpinak egiten zituen,
besteak
beste.
2009.urtean Urnietako Salesiarrak eskolan sartu eta
Diseinu Grafikoa eta Ekoizpen Editoriala ikasi zituen.
Behin hauek bukatu eta Valentziara mugitu zen, ESAT
eskolan Ilustrazio profesionalean espezializatzeko asmoarekin.
Eta
egun
hartatik, gaur egun arte
Freelance gisa lan egiten
du, garatzen duen proiektu
bakoitzeko bere sormena
aktibatuz eta areagotuz.

Meakako

Salmenta:
- Emailez: txingudikopadurak@gmail.com.

- Telefonoz: 609 241 922.

15

Zer? “Jokoz kanpo” antzerkia. Manuk eta Martinek futbol talde banaren ardura
dute. Mutil kozkorrak entrenatzen dituzte, kirol miresgarri honek dituen balore
guztiak eransteko asmoz. Finala irabazi nahi dute. Garaipena
dute
nor
diren
frogatzeko modu bakarra, bizitzan ez daudela jokoz
kanpo erakusteko aukera bakarra.

Otsailak 11

Ordua? 20:00etan.

Non? Amaia KZn.

Prezioa? Sarrera orokorra
14,30 euro; Langabeek, 14
urtetik beherakoek eta Gazte
Txarleta dutenek 9,20 euro.

