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1960ko urriaren 26ko Osoko Bilkuran jarri zioten izena,Alkatetza-Lehendakaritzak proposatuta. Serapio Mujikaeta Aureliano Lopez Becerra kaleen artean kokatzen denplaza da.Zetozen garaiak aurrikusiz bezala, sinistunen erlijota-suna eta mirespena epeltzeko puntuan zeudelarik, semi-narioetan bokazioen beheraldia hasi zenean, kleroarensukularizazioa sendo hasia zelarik, gainera zetorren “si-nismen falta” geldiarazi nahian, badirudi udalak fedeaindartzen ahalegindu nahi izan zuela, zenbait kaleri Eli-zari loturiko santuen eta gizonen izena ipinita. Horrega-tik, eta beste zenbait arrazoirengatik, Pio XII izena ipinizioten hiriko plaza bati.Eugenio Pacelli Erroman jaizo zen 1876an italiar noble-ziako familia batean. Apaiz ikasketak egin ondoren,1899an apaiz egingo zen, eta segituan, Zuzenbide Kano-nikoaren katedra bat emango zioten. Beranduago, mart-xoaren 2an, Aita Santu aukeratuko zuten, Pio XII izenahartuz.Bigarren Mundu Gerra izan zen, Pio XII.arentzat, arazo-rik handiena. Bere pontifikatua hasi berria zuen, batzuekbere isiltasun ofiziala salatuko zutelarik, nazien aldekot-zat eta antikomunistatzat hartuz. Hala ere, badira besteautore batzuk esaten dutenak bere lehen entziklikatik“Summi pontificatus” (1939), bakerako benetako bal-dintzak ezarri zituela.
Iturria: José Monje
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Bi kategoria egongo dira, 12 eta 17 urte arteko nerabe-ena, eta 18 eta 26 urte arteko gazteena. Kategoria bakoit-zeko irabazleak 300 euro jasoko ditu, kirol materialean,liburuetan, diskoetan edo informatika materialean gas-tatzeko. Azaroaren 24an emango dute irabazleen berri,eta sarien banaketa hurrengo egunean izango da, AmaiaKultur Zentroan. “Berdintasun ezari eta indarkeria sexis-tari haien egunerokoan nola aurre egiten dieten azaldudezaten nahi genuke”, adierazi du Sergio Corchón IrungoUdaleko Gizarte Ongizatea arloko ordezkariak. Izan ere, lanen kalitate teknikoaren edo artistikoaren gai-netik, mezuaren kalitatea baloratuko du epai-mahaiak:hausnarketa eta eztabaida pizteko gaitasuna, neskenahalduntzearen eta mutilen ardura hartzearen ikuspun-tutik. “Oso garrantzitsua  da gazteak inplikatzea, gure gi-zartean oinarrizkoak eta beharrezkoak diren balioakbarnera ditzaten”, aipatu du Corchónek. Bakarka, taldeka,edo ikasgelen edo ikastetxeen izenean aurkez daitezkelanak. 
Beldur Barik tailerrak ere egongo diraPrograma beraren baitan, Beldur Barik tailerrak egongodira, lehen aldiz Irunen. DBHko 2.mailako gazteei zuzen-dutako tailerrak dira. Ikastetxe bakoitzean, hiru ordukosesioak egingo dituzte ikasgela bakoitzeko. Izen-emateepea amaituta, bost dira parte hartuko duten ikastet-

xeak: San Vicente de Paul, Eguzkitza, Hirubide eta TokiAlai. 368 neska-mutil izango dira parte hartzaileak, guz-tira. Urrian, azaroan eta abenduan burutuko dituzte tai-lerrak. Ianire Estebanez eta Estibaliz Linares psikologoek zu-zenduko dituzte saioak. Emakumeen aurkako indarke-riaren prebentzioan espezialistak dira, gazteekinformazio eta sentsibilizazio jarduerak egiten esperient-zia handia dutenak. Errespetua eta tolerantzia sustatzea,eta estereotipo sexisten eta indarkeria matxisten au-rreko jarrera kritikoa bultzatzea izango dituzte helburu.Joana Regueiro Gizarte Ongizatea arloko teknikariak az-pimarratu du mikromatxismoetan jarriko dutela arretaberezia: “Matxismo sotilagoa eta indarkeria sinbolikoaidentifikatuko dituzte”. Neskak ahalduntzeko eta mutilen“korporatibismo maskulinoa”rekin apurtzeko lan egingodutela erantsi du Regueirok. 

Beldur Barik programako lehiaketan izena
eman daiteke

Indarkeriari eta jarrera matxistei nola aurre egiten dieten azaldu beharko dute gazteek

Azaroak 13ra arte zabalik dago Beldur Barik
programako bideo lehiaketako izen-ematea. 12 eta
26 urte arteko nerabeei eta gazteei zuzendutako eki-
mena da. Edozein lan artistiko aurkez dezakete,
ikus-entzunezko formatuan, www.beldurbarik.org
web gunean. EAE mailan aurrera eramaten den pro-
grama batean kokatzen da Irungo lehiaketa.

Olaizola Immobiliaria agentzia
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„Oso garrantzitsua  da
gazteak inplikatzea,

gure gizartean 
oinarrizkoak eta beha-
rrezkoak diren balioak 

barnera ditzaten‰

Sergio Corchón, Gizarte 
Ongizatea arloko 

ordezkaria

„Matxismo sotilagoa
eta indarkeria 
sinbolikoa 

identifikatuko dituzte‰

Joana Regueiro, Gizarte 
Ongizatea arloko teknikaria
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Kataluniako egoera, bertatik-bertara

Aktualitatearen lehen lerroan egon da Kataluniaren independentziaren
gaia, azken hilabete honetan. Europako egunkari nagusietako azaletara ere iritsi
da, urriaren leheneko erreferendumaren eta haren inguruko gertakarien harira,
batez ere. Tentsio eta ziurgabetasun egunen ondoren, urriaren 10ean, Carles
Puigdemont Kataluniako presidenteak independentzia deklaratu eta behin-be-
hinean eten du, elkarrizketarako eskua luzatuz. CUPeko gobernukideak hase-
rrarazi ditu adierazpenak, eta hilabeteko epea eman diote negoziazioetarako.
Espainiako Gobernuak, aldiz, ez du elkarrizketarako asmorik.

Komunikabideetan etengabea da gaiari buruzko informazio eta iritzi jarioa.
Baina Katalunian bertan, Bartzelonako kaleetan egoera nola bizi duten jakiteko,
bertan bizi diren irundarrengana jotzea izan daiteke aukera aproposa. Alejandro
Lopezek bi urte daramatza Bartzelonan lanean eta bizitzen, eta ez du indepen-
dentzia aldarrikatzeko manifestazioetan parte hartu, ezta Espainiako batasuna-
ren aldekoetan ere. Hasier Narbartek denbora gehiago darama Bartzelonan,
zazpi urte, eta murgilduta dago politika mugimenduan eta auzolanean. Urriaren
leheneko erreferendumaren antolakuntzan parte hartu du. 

Bartzelonan bizi diren irundarrek egin dute aktualitate gai nagusiaren 
inguruko analisia

Autobus turistikoak beteta egoten dira egunero. Monumentu nagusien aurreko ilarakere, ohikoak dira Bartzelonan. Baten bat interesatzen da, galderak egiten ditu, bainaorokorrean, aktualitatetik aparte daude bisitariak. Hirian bizi eta lan egiten dutenent-zat, ordea, ezinezkoa da hori. “Lantokian, eta nire lagunartean, etengabeak dira gaiareninguruko eztabaida sutsuak”, baieztatu du Alejandro Lopezek: “Gustatuko litzaidakeezetz esatea, baina uste dut haustura soziala benetakoa dela”. Elkarrizketaren aldekoada Lopez, eta banderarik gabeko kontzentrazioan parte hartu zuen, urriaren 7an: “Ustedut, momentu honetan, jarrera zuhurrena dela”.Parte hartu ez bazuen ere, Lopezek aitortu du harrituta geratu zela, urriaren lehenean,bozkatzeko mobilizazio erraldoiarekin: “Halakorik ez dut inoiz ikusi. Etxe bloke osoeibuelta ematen zieten ilarak zeuden, bozkatzeko zain zegoen jendearekin. Horren au-rrean, konturatzen zara zerbait gertatzen ari dela, eta irtenbide bat eman behar zaiola”.Erreferendumaren antolaketan aritu zen, hain zuzen ere, Hasier Narbarte, Bartzelo-

nako Sants auzoan. Lan handiko egunak, baina emozioz beterikoak izan zirela adierazidu: “Egunean zehar momentu kaotikoak egon ziren, poliziaren esku hartzearekin, on-doko auzoetan eta herrietan gertatzen ari zenarekin... Baina gau aldera poza nagusituzen”.Erreferendumaren antolaketa Kataluniako gobernuak zuzendu badu ere, herritarrenparte hartzea azpimarratu du Narbartek: “Anekdota gisa, aipatu, internet konexioaerori zenean, bizilagun batek kable bat bota zuela, haren routerra eskaintzeko. Pape-letak eta hautetsontziak etxeetan gorde zituen jendeak, eta inori ezer esan gabe ekarri.Poliziaren aurrean guzti hori lortzea sekulakoa izan zen”. Errepresioa gogor salatu duHasier Narbartek, eta hausnarketarako deia egin du. Baina halako erantzun baten au-rrean, erreferendumaren aldeko kataluniarrek hartutako jarrera goraipatu du: “Ger-tatutako guztiaren aurrean lasaitasunez erantzun dute herritarrek, baina era masiboan,beldurrik gabe kalera atereaz, haien nahiak aldarrikatzera”. 



Urriaren lehenaren ondorengo egunakLanuztea eta independentziaren aldekomanifestazioak etorri dira urriaren lehe-nengo egunetan. Baina baita Espainiako ba-tasunaren aldekoek antolatutakoa ere.Hasier Narbartek onartu du badakiela Ka-talunian independentziaren aurkako jendeasko dagoela, eta hori kontuan hartu beha-rra dagoela. Galdera luzatu du, alabaina:“Haien ligan jokatzen hasten baldin bagara,eta haiek diote milioi bat lagun izan direla,zer esan nahi du, gainerako sei milioiak in-dependentistak garela? Guztiz irabazi duguorduan?”. Bestalde, manifestazio hartanizandako iruditeria eta adierazpen faxistaksalatu ditu Narbartek. Alejandro Lopezekuste du bi muturrak “erradikalizatu” direla:“Gorrotoa sortu da, alde batetik bestera. Etaez diot zentzurik ikusten, Catalunya inde-pendente izan edo ez”.Egoerak arlo ekonomikoan izan duen era-ginak oihartzuna eduki du. Sabadellek etaCaixabank-ek, Kataluniako banketxe nagu-siek, haien egoitza sozialak lekualdatu di-tuzte, Kataluniatik atereaz. Gas Natural,Abertis eta beste zenbait enpresa handikhaien bidea jarraitu dute. “Haien interesakherritarren nahien gainetik jartzen ari diraenpresa horiek. Gizartearen gainetikdaude?”, salatu du Hasier Narbartek. Denaden, lekualdatze horien eragin erreala za-lantzan jarri du: “Egoitza aldatu dute, bainajarduera ekonomikoa ez da Kataluniatikjoan. Ekonomikoki ez da galera handia izan,hori ekonomialariek esaten dute”. Adosdago Alejandro Lopez, eta enpresek, irudialdetik, kanpora begira hartutako eraba-kiak izan direla uste du.
Bitartekaritza eta elkarrizketaKanpora bideratu dira begirada asko, Euro-pako erakundeek eta beste estatuek hartu-tako jarreren, eta balizko bitartekaritzabatzuen zain. Horren alde egin du Lopezek.Baina ez da baikorra: “Ez dirudi inork la-guntzeko asmoa duenik”. Hasier Narbartekez du inoiz Europako erakundeengandikgehiegi espero izan. Orain, ordea, pentsat-zen du haien posizioa hartu beharko dutela:“Argi eduki behar duguna da Europan, etamundu mailan ditugun erakundeak, estatulagunen artekoak direla. Horregatik, Espai-niaren alde jarriko dira gehienak. Baina  in-dependentzia deklaratuta, subjektu berribat sortuko da, Katalunia, eta horri erant-zun bat eman beharko diote”. Independent-zia deklaratzeari berebiziko garrantziaeman dio, beraz, Hasier Narbartek.

Urriaren 10ean iritsi da deklarazio hori,Carles Puigdemontek Parlamentean egin-dako adierazpenean. Segidan, ordea, ñabar-dura egin du. Behin-behinean eten dudeklarazio hori, negoziazioei bidea irekit-zeko. Aurreikusi baino ordu bete beran-duago eskaini du hitzaldia, CUPekogobernukideekin izandako tentsioen ondo-rioz. Alejandro Lopezi iruditzen zaio barnetentsioak saihestezinak zirela: “Helburubera dute gobernukide diren alderdiek: in-dependentzia. Baina iritzi eta ideologia ez-berdin askotako jendea dago bertan:Convergenciak, duela ez horrenbeste, Azna-rren gobernu bat babesten zuen. Beste al-dean, CUPekoak, antisistemak dira, etahaiek gobernu batean egoteak ez du zentzuhandirik”. Bi irundarrek argi dute Espainiako gober-nuak ez duela elkarrizketarako borondate-rik. 1978ko konstituzioko 155.artikuluaaplika dezakeela uste dute, Kataluniarenautonomia bertan behera uzteko. Bestelakoneurriak ere heldu daitezkeela pentsatzendu Narbartek: “Dakiten bakarra egingodute: errepresioa, atxilotzeak... Ez dute kon-ponbiderako deus eskaintzen”. Ez da errazadatozen asteetan gerta daitekeena aurre-ratzea. Hasier Narbartek independentzia-ren alde egiten du, zalantzarik gabe. Ez duuste prozesu erraza izango denik, presiohandiak egongo direlako. Baina urriaren le-heneko emaitzek legitimitatea ematen dio-tela iruditzen zaio.Alejandro Lopezek, aitzitik, pentsatzen duKataluniaren independentzia ez dela bide-ragarria: “Kataluniako gobernuko jendebatek ere esan du, Artur Masek berak. Pre-sio neurri gisa ondo dagoela, baina mo-mentu honetan Katalunia ez dagoelaindependentziarako prestatuta. Iruditzenzaidana da, baita ere, jende asko ez dela ja-betzen independentziak dakarrenaz”. Ezta-baida mahai gainean dago. HasierNarbartek bestelako iritzia du: “Gaur egun,ikasle mugimenduan eta sexu askapene-rako lanean murgilduta nabil. Uste dut, Ka-taluniako prozesu honek, denontzakohobea izan daitekeen errealitate batetaraeraman gaitzakeela. Bizitzeko beste moduasko ireki ditzake”. Herritarren erabakit-zeko eskubidea aldarrikatu du Narbartek,beti ere. Haren alde, era masibo eta baket-suan mobilizatzea.
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„Iruditzen zait
jende asko ez
dela jabetzen 

independentziak
dakarrenaz‰

Alejandro Lopez

„Prozesu honek,
denontzako

hobea izan daite-
keen errealitate
batetara eraman

gaitzake‰

Hasier Narbarte
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Oroitzapenak ahanzturatik berreskuratuz

Kasualitatez izan zuten Natalia Cambronerok eta Alejandro Santosek Gurseko esparruarenberri. Lasaitasun bila heldu ziren Gurs herrira, hiritik aldendu eta landan etxe bat erostekoasmoz. Irundik ordu eta erdira dago Gurs, Bearnon, Gave d'Oloron ibaiaren haranean. Bertanbizi dira gaur egun, Cambronero eta Santos. Kontzentrazio esparru izandako gunean, inter-pretazio zentroa dago, eta bisita egin zioten, handik bizirik irtendako gizon batekin. “Adina-gatik, edo ezjakintasunagatik, ez genuen Gurseko esparruaren historia ezagutzen. Harritutageratu ginen”, aitortu du Alejandro Santosek. 1939 urtean eraiki zuten esparrua, Frantziako gobernuaren aginduz, Espainiako Gerra Zibi-leko errefuxiatuak hartzeko.  Halako hogeita bost esparru egon ziren, guztira, Frantzia hego-aldean. 28 hektareako espazio batean, 382 barrakoi eraiki zituzten. 5x30m-ko neurria zutenbarrakoiek, eta bakoitzean, 60 lagun ere sartu izan zituzten.    1939ko maiatzean, 19.000 erre-fuxiatu zeuden Gursen, horietatik 6.500, euskal herritarrak. Espainiako estatuko beste lekue-takoak, eta Nazioarteko Brigadetan parte hartu zuten boluntario atzerritarrak ere bazeuden.Bigarren Mundu Gerra hasi zenean, eta denbora labur batez, Frantziaren etsaiak ziren herrial-deetako presoak kontzentratzeko erabili zuten. 1940an Frantziak eta Alemaniak armistizioa sinatu eta gero, Vichyko gobernu kolaborazio-nistaren mende geratu zen Gurseko esparrua. Hortik aurrera, judutarrak, ijitoak, homosexua-lak, eta Alemania naziarekiko disidente politikoak giltzaperatu zituzten Gursen. Alemaniakosarraski-esparruetara bidali zituzten horietako asko. Natalia Cambronerok eta Alejandro San-tosek azpimarratu dute bereziki deigarria iruditu zitzaiela esparruaren barruan, alanbrade-tatik atea gabe, errefuxiatuek lehenengo, eta presoek ondoren, aurrera eraman zuten kulturmugimendua. Cambronerok azaldu du: “Bi fase egon ziren: Gerra Zibilaren ondorengoan, ezzen kontsakratutako artistarik egon. Adierazpen artistikorako, eskura zuten bakarra erabilizuten: buztina. Salaketa artea izan zen, batez ere. 1940-41etik aurrera, artista kontsakratuakagertu ziren, Alemanian erakusketak egindakoak, eta Hitlerrek degeneratutzat hartu zituenak”. 

Gurs. Recuerdos desde el olvido dokumentalaren estreinaldia hartu zuen Amaia Kultur Zentroak irailaren 19an. Nazioarteko dimentsioa duen gaia lantzen
du filmak, 1939tik 1946ra arteko epean, hainbat herrialdetako errefuxiatuak eta presoak pasa baitziren bertatik. 60.000 pertsonatik gora, guztira.  1.073 hilobi,
eta hiltzera bidalitako 12.000 gizon-emakume. Horiexek, Gurseko esparruak utzitako zenbait ondorio. Natalia Cambronero ekoizle irundarrak argudiatu du aur-
kezpenerako bere hiria hautatu izanaren arrazoia: “Irunek muga irudikatzen du, Gurserako pasabidearen sinboloa da. Nabarmendu beharra dago, era berean,
Irungo 300 familia pasa zirela Gurseko esparrutik”. 

Bearnoko Gurs errefuxiatu-kontzentrazio esparruari buruzko dokumentala
egin du Askatasunarte elkarteak

„Behin eta berriro birplanteatu
dugu proiektua, eta aberastuz

joan da denborarekin‰

„Oso pozik gaude orain arte izan
duen harrerarekin, eta ibilbide opa-

roa izan dezan espero dugu‰

Alejandro Santos, zuzendaria Natalia Cambronero, ekoizlea
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Erakusketa lehenengo, dokumentala ondorenLehen bisita haren ondoren eratu zuten Askatasunarteelkartea, artearen lengoaia erabilita, Gurseko esparruanegondako jendea omentzeko helburuarekin. 2014anmartxan jarri zuten, eta nazioarteko arte lehiaketa batizan zen haien lehen ekimena. “Munduko leku askotakoartisten parte hartzea lortu genuen. Ondoren, mugazgaindiko erakusketa bat antolatu genuen lan haiekin.Erakusketarekin batera, Gurseko esparruaren historiakontatzen zuten panel batzuk zeuden. Bertan egon zirenartista batzuen obrak ere utzi zizkiguten”, adierazi duAlejandro Santosek. Erakusketarekin alde batetik bestera zebiltzala, espa-rruan egondako eta bizirik irtendako jendea ezagutuzuten. Horrek dokumentala egitera bultzatu zituela ai-patu du Santosek: “Iruditu zitzaigun sekulako zortea zelajende hori ezagutzea, eta denbora luzez biziko ez zirenez,haien testigantzak grabatzea erabaki genuen”. Hasieran,proiektuak ez zuen aurreikuspenik, ezta egiturarik ere.

Denborarekin, ordea, dokumentalari forma emanez joanziren. Artxiboko filmaziorik ez dago, eta argazkiak topat-zea ere, zaila izan zitzaien. Pauen dagoen Pirinio Atlan-tikoetako departamentuko artxiboan ekin ziotenbilaketari. “Pixkanaka, informazioa eta kontaktuak lortuzjoan ginen”, adierazi du Alejandro Santosek: “Urte eta er-diko lana izan da. Behin eta berriro birplanteatu duguproiektua, eta aberastuz joan da denborarekin”. Hiru ildo nagusi ditu dokumentalak: testigantzak, azal-pen historikoak eta hausnarketak. Gursen egondako mu-gimendu artistikoari ere tarte zabala eskaini diote.“Gursen historiak, XX.mendeko arorik ilunenean milakalagunek bizi izan zuten deserrotze hura irudikatzen du.Baina era berean, giza eskubideen, demokraziaren etaberdintasunaren aldeko borroka ere bai”, hausnartu duSantosek. 
Ezagutza, akatsak errepikatu ez daitezenDokumentalaren zuzendariek uste dute erdietsi duten

lorpenik handiena, jende askorentzat ezezaguna zen his-toria azaleratzea izan dela. Arte erakusketari esker,12.000 lagunengana iritsi ziren. Dokumentalarekin, Bil-bon, Baionan, Altsasun, Huescan eta Madrilen dituzteemanaldiak, oraingoz, urtea amaitu aurretik. Datorrenurterako, frantsesera itzuli eta Bordelen eta Parisenemango dute. “Oso pozik gaude orain arte izan duen ha-rrerarekin, eta ibilbide oparoa izan dezan espero dugu”,aitortu du Natalia Cambronerok. Iragana ezagutzeaz harago, arazo garaikideez hausnart-zeko aukera ere ematen du Gursen historiak. Zentzu ho-rretan, errefuxiatuen egoera gogorarazi nahi izan duSantosek: “Beti esaten da akatsak ez errepikatzeko gogo-ratu behar dela iragana. Baina ez dakit 70 urte barru ezote garen antzeko gauzak planteatzen ariko”. Momentuz,belaunaldi berriek ere Gursen historia ezagutu dezaten,Iparraldeko eta Hegoaldeko zenbait ikastetxetan landukoduten ikus-entzunezko materiala prestatzen ari dira As-katasunarte elkarteko kideak. 



KIROLAK IRUNERO8

Zein esperientzia azpimarratuko zenuke, kanpoan egon zaren urteetatik?Lehen esperientzia Kanaria Handian izan zen, Galdarren, eta egia esan, hura Afrika iru-ditu zitzaidan. Jendea txankletetan ibiltzen zen, erdi biluzik. Iruditzen zitzaidan eraikinguztiak erdi eroriak zeudela. Dena nire etxearekin konparatzen nuen, baina denbora-rekin ikasi dut toki bakoitzak dituen alde onekin gozatzen.Buelta asko eman ditut, eta asko ikasi dut talde bakoitzean. Kirolak eskaini didan onenada, leku eta jende asko ezagutzea, turismoaz harago. 
Krisi ekonomikoaren garairik okerrenean, denetarik bizi izango zenuen.2007-2008ra arte, nomina onak eduki nituen. Orduan hasi ziren betetzen ez ziren akor-dioak, salaketak etab. Hiru talde salatu behar izan ditut, eta hiruetan auzitegiek nirealde egin dute. Nominak dira, azkenean, sinatutako kontratuak. Esan beharra dago,dena den, Asobal Liga asko saneatu dela.
Urte betez bueltatu zinen Irunera, Bidasoaren jaitsieraren urtean, hain zuzen
ere. Nola gogoratzen duzu?Urte arraroa izan zen. Ez dut oroitzapen txarrik, eta harremana dut, oraindik, garaikojokalari batzuekin. Zorionez, merezi duen lekura bueltatu da Bidasoa. Historiagatik,eta klubak azken urteotan egin duen lan onagatik. 
Irunera itzultzeko gogoa eduki izan duzu beti?Hala da, 1998an irten nintzenetik, ia urtero deitzen nuen, bueltatzeko aukerarik ba otezegoen galdetzeko. Azkenean aurtengoa izan da unea. Azken ahaleginak Irunen eginnahi nituzke, Bidasoaren elastikoa defendatuz. 
Eskubaloi asko geratzen zaizu?Ez dut esango zenbat urte izan daitezkeen. Momentuz ez dut inoiz lesio larririk izan,ezta ebakuntzarik ere. Entrenatzaile batek kontrakoa esaten didan arte, eskubaloianjokatzeko indarra dudala uste dut. 
1998az geroztik ikaragarri aldatu da Asobal Liga. Zein izan da haren bilakaera?Lehen, jokalariak altuagoak eta sendoagoak ziren. Eskubaloia fisikoagoa zen orduan.Bidasoarekin Europako Txapeldun izan zen taldea gogoratzea besterik ez dago. Orain jokoa biziagoa eta arinagoa da, ikusgarriagoa, agian. Egia da, krisiaren eraginez,jokalari onenak Europako beste ligetara joan direla, baina irudipena daukat, oso-osopoliki, baina errekuperazioa hasia dela.

Fitxaketa gutxi egin ditu Bidasoak aurten. Hortaz, joan den urteko taldea izango
da oinarri nagusia. Positiboa al da hori?Esango nuke baietz. Entrenatzailea eta sistema ere berdinak dira, eta ikusten dut askodagoela joan den urtetik egina. Lateral berriek dute lan gehien (Rodrigo Salinas etaLeo Renaud), nik ezagutzen baitut Jacobo Cuétarak eskatuko didana. Ondo ikusten duttaldea, baikorra naiz. 
Bidasoak goranzko joerari eutsiko diola pentsa daiteke?Bai, klubak oinarri sendoak ditu, eta kirol arloan, Jacobo Cuétarak esperientzia du klu-ben hazkundean. Bestalde, Irunen eskubaloi giro handia dago. Zaleei ilusioa kutsatzenbaldin badiegu, gora egingo dugu denok elkarrekin. 
Ondo ezagutzen duzu Jacobo Cuétara. Zein dira bere ezaugarri nagusiak?Oso langilea eta zorrotza da, gain-gainean egoten da beti, dena kontrolatzea atsegindu. Irunen gustura eta pozik ikusten dut, gainera. Berez nahiko serioa eta isila da, etahemen solteago ikusten dut. 
Aldagela ere zeharo ezberdina izango da, 1990eko hamarkadako Bidasoarekin
alderatuta.Oso polita da hori. Gaur egun hiruzpalau atzerritar besterik ez dira egoten taldeetan,eta horrek giro atsegina sortzen du. Denon arteko batasuna handiagoa da, ez dira tal-detxo txikiak egiten, garai batean bezala. 

„Azken ahaleginak Irunen egin nahi nituzke,
Bidasoaren elastikoa defendatuz‰

MIKEL REDONDO, C.D. Bidasoako jokalaria:

Europako Errekopa irabazi zuen Elgorriaga-Bidasoak 1997an. Azken ti-
tulua izan zen, urrezko aroaren amaiera. Hurrengo urteetan, hala ere, jokalari
atzerritarren zerrenda luzea izango zen, oraindik, Artalekuko taldean. Horiek
horrela, 1998an, Irundik hanka egin behar izan zuen Mikel Redondo harrobiko
jokalariak (Irun, 1979). Orduz geroztik, hamalau talde ezagutu ditu, estatuko
eta atzerriko ligetan ere bai. 2006/2007 sasoian itzuli zen, urte betez, Bidasoak
maila galdu zuenean, hain zuzen ere. Arantza hori kentzeko, bere azken urteak
etxeko taldean ematera heldu da 38 urteko pibote beteranoa. 
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Autobus arrunta dirudi, kanpotik. Eskai-leratxoak igo eta barrura sartu bezainpronto, ordea, antzematen da ez delaohiko ibilgailua. Eserleku gutxi ditu, bainadotoreak eta erosoak dira. Komunak ditu,baina baita sukaldea eta dutxak ere.“Hemen denbora luzez bizi zaitezke, kara-bana handi baten modukoa da”, baieztatudu Jon Urtizbereak. Zintzo ari da, izan ere,ia etxean baino denbora gehiago pasa duaurten autobusean. Lehen aldiz aritu daCaja Rural taldean, auxiliar lanetan. Auto-busa gidatzea eta garbi mantentzea izanda bere lan nagusia. Baina masajista erebada: “Bi masaje ematen ditut lasterketabakoitzean. Beste masajistek baino batgutxiago, autobusak duen lanagatik”.Bost-sei auxiliarreko lan talde finkoa duCaja Ruralek. Gero, badira txandaka ibilidiren beste batzuk ere. Guztira, hamar au-xiliar inguru, mekanikoak eta masajistakkontuan hartuta. “Lasterketetara joatenez den jendea ere badago, prentsakoak,material arduradunak etab. Iruñeko egoit-zatik egiten dute lan”, azaldu du Urtizbe-reak. Hori, Caja Ruralen mailako taldexume batean. Talde handienetan, Sky ba-tean, adibidez, lasterketetan hogei auxi-liar baino gehiago izan daitezkeelaadierazi du Jon Urtizbereak: “Guk auto-

busa eramaten dugu, baina haiek bi ka-mioi eta kotxe pila bat”. 

Zein esperientziarekin geldituko zina-
teke?“Espainiako Vueltarekin, agian. Egun askoizan dira etxetik kanpo, baina gustura ibilinaiz, egia esan. Laburra egiten dela ereesango nuke, lehen astea kenduta. Prolo-goa baino lehen, lau bat egun pasa geni-tuen leku berean, mugitu gabe. Horikontuan hartuta, eta lehenengo atsedenegunera arte, bederatzi egun dira, etaluzea egiten da. Baina gero, beste bi as-teak, oso azkar pasa zitzaizkidan. EuskalHerriko Itzulia ere polita izan zen, etxeanizanagatik, hain zuzen ere”.

Auxiliarren arteko giro ona azpimarratudu Jon Urtizbereak, baita beste taldeetakobatzuekin izan dutena ere. Esperientziaokerrenak, autobusak eman dizkion ara-zoekin lotutakoak dira: “Autobusa erama-tea gustatzen zait, baina dutxak direla,edo argia dela, estra asko dituzte, etaarrunta da zerbaitek huts egitea. Atze-rrian tailerrak bilatzea, denborarik gabe,ez da erraza izaten. Korrika ibili behar iza-ten da gauzak konpontzeko, egun batetikbestera”. Errepidez egindako bidaia lu-zeak ere aipatzekoak dira.  Txirrindula-riak hegazkinez joaten dira lasterketagehienetara. Auxiliarrak, aldiz, autobu-sean. Kirol arloan, Caja Ruralek ez du garaipenhandirik eskuratu. Dena den, talde lehia-korra izan da, beste behin ere. Eta hori da,hain zuzen ere, txirrindulariei eskatzendietena: “Garaipenak oso garesti daude.Auzoan irabaztea ere zaila da. Beraz, gerraematea izaten da helburua, eta alde horre-tatik, pozik gaude”. Aurtengo txirrindula-ritza sasoia, orokorrean, polita izan delauste du: “Lasterketa ikusgarriak egondira. Chris Froomen lana nabarmendukonuke, Tourra eta Vuelta urte berean ira-baztea ez dagoelako edonoren esku. Egiada sekulako taldea duela ondoan, bainahiru asteko bi itzuli jarraian irabazteko,maila handia eduki behar da”.
Txirrindulari ere izan zinen, eta ondo
ibili zinen afizionatuetan. Ez zenuen
profesionaletara jauzia emateko auke-
rarik izan?“Oso zaila da saltoa ematea, jende askodagoelako ondo ibiltzen dena. Zorteabehar izaten da, eta kontaktuak ere oso

garrantzitsuak dira. Gertuko taldeak edu-kitzeak ere laguntzen du, eta lehen baka-rra zegoen. Orain, Muriasekin, EuskadiFundazioarekin, Cajarekin... Aukera ge-hiago daude”.
Bizikleta utzi zenuenean, txirrindula-
ritzari lotuta jarraitzeko asmoa ze-
nuen?“Nahiko nazkatuta bukatu nuen, egiaesan. Baina onartu beharra dut, bizikletaalde batera utzi eta segituan sartu zitzai-dala berriro ibiltzeko gogoa. Masajistahasi nintzen Frantziako talde batean, afi-zionatuetan. Ondoren Muriasen ibili nint-zen iaz, eta Caja Ruralen aurten”.

Txirrindularitzaren munduan berriromurgilduta, momentuz, aurrera jarraitzeada Jon Urtizberearen asmoa. Caja Ruralenariko da hurrengo denboraldian ere. Ne-katuta dago momentu honetan, eta azkenlasterketa falta zaio oraindik, beste edo-zein baino urrunago gainera, Txinakoerrepideetan. Baina gero atsedena har-tuko du, eta urtarrilean bueltatuko da,Caja Ruralen lehen kontzentrazioarekin,2018ko txirrindularitza sasoiari indarrezekiteko gogoz. 

Txirrindularitza profesionala, gertu-gertutik

Caja Rural-Seguros RGA taldeko auxiliarra da Jon Urtizberea

Hondarribiko aireportuko sarrerara iritsi aurretik, bada zuzengune luze
bat, N-638 errepidearen eskuin aldean geratzen dena. Zenbait kamioi egoten
dira aparkatuta, normalean. Gaur, ordea, autobus zuri-berde bat dago, Caja Rural
eta Seguros RGA marken publizitatea daramana. Profesional Continental mai-
lako txirrindularitza taldearen ibilgailua da. Barruan, Jon Urtizberea irundarra
dabil,  zabor poltsa biltzen. Auxiliar lanetan ibili da aurten, eta taldearen egute-
giko lasterketa nagusietan izan da, Frantzian, Italian, Portugalen edo Norvegian,
adibidez. Euskal Herriko Itzulia eta Espainiako Vuelta ere ezagutu ditu, barru-
barrutik.

„Korrika ibili
behar izaten da
gauzak konpont-
zeko, egun bate-

tik bestera‰

„Garaipenak oso
garesti daude,

gerra ematea iza-
ten da gure hel-

burua‰



KOLABORAZIOA

Ezkurra eta Bidasoa ibaien artean, Mendaur mendiarensilueta nabarmentzen da (1.331). Igoera gogorra da,edozein aldetatik hasita ere, 1.000 m-ko desnibel posi-tiboa gainditu beharra baitago. Zenbait puntutatik abiadaiteke, hain zuzen ere: Arantza, Sunbilla, Aurtitz, Itu-ren... Bada bide bat, menhirrak eta dolmenak ikustekoaukera ematen duena. Iturengo herritik irtengo gara. Udaletxea atzean utzita,San Martin elizara garamatzan bidea hartuko dugu. Ber-tatik, pista eroso bat jarraituko dugu, Aurtitz auzoraino(25'). Ur-hodi batzuen ondotik mendian gora doan bi-dexka hartuko dugu, ur-gordailuraino iristeko (ordubete). Zementuzko pista hartuko dugu han. Iruñagakomenhirra eta Baikuntzeko Etxola dolmena ikusiko di-tugu bidean, basoan sartu aurretik. Bat-batean, Mendau-rreko urtegia topatuko dugu (2 ordu).Urtegia inguratuta, GR bidea aurkituko dugu. Maldagogor batean gora, ia tontorreraino eramango gaitu.Arroka handien inguruan egingo dugu azken tartea, Tri-nitate ermitaraino eramango gaituzten eskaileretarairitsi arte. Mendaur mendiaren gailurrean dago ermita(1.331m). Jaisteko, beste bide bat hartuko dugu, bi arroka handirenarteko pasabide batean hasten dena. Pagadi bat zehar-katuko du bideak. Borda bat eta Aizturra dolmena aur-kituko ditugu bidexkaren amaieran. Aizturrako lepoa,Goiko Borda Ipar eta Goiko Borda Hego dolmenak topa-tuko ditugu ondoren, baserri baterara ailegatu bainolehen. Zementuzko pistan sartuko gara, eta Epeintzakokaskoa eta Garatama dolmenak ikusiko ditugu, Iturenerairitsi aurretik (4 ordu eta erdi). Ibilbide biribil gogor be-zain ederra izan da. 

Iturendik Mendaurrera, aztarna megalitikoetatik

ERREPORTAJEA IRUNERO10

GORKA MARTINEZ
unpaisenmimochila.blogspot.com

Denbora: 4 ordu eta erdi (geldialdirik gabe).
Tontorrak: Mendaur (1.131m).
Zailtasuna: Ertaina. Ez du zailtasun tekniko berezirik,baina desnibel positiboa handia da, amaiera aldera,batez ere.
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Euzkaraz,
Irunen 
barrena

Don Bizentiko

Apona apona, siApona apona ederPin PonDon Bizente, ponNipiti-napataTokala kazaPolita txoriyanKalabaza
Hurrak txapelakin jostatzeko kanta.

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

S.R.A andereari jasoa (1959-VII-24). (El Bidasoa, 1959-IX-26)

Irungo La Salle DBH1

BETI GAZTE IRUNERO12



Aisialdirako aukera zabala eskainiko du Martindozenea Gaztelekuak, urrian hasita, uz-tailera arte. Txiribuelta elkarteak kudeatuko du, aurten, bertako jarduera. Bi adin tar-teri zuzendutako ekintzak prestatu dituzte: 12-17 urte arteko nerabeena, alde batetik,eta 18-25 urte arteko gazteena, bestetik. “Adinen ezaugarrien arabera, gure egitasmoakegokituko ditugu hezitzaileok eta begiraleok”, azaldu du Ana Calvo arduradunak. Berakburutuko ditu koordinazio lanak, baina lau langile ariko dira gaztelekuan. Hiriko elkarteengana eta gazteengana hurbiltzeko lanean, kontaktuak finkatzen ari di-rela adierazi du Calvok: “Guretzat garrantzitsuena da gazteentzat erreferentziazkoaizango den errekurtsoa eta zerbitzua izatea, eta gazteen nahi, desio eta gogoei erant-zutea. Aisialdi alternatibo, sozio-hezitzaile, sortzaile eta parte hartzaile bat eratzea,gazteekin”. Jabetuta daude difusioak duen garrantziaz. Facebooken eta Instagramenpresente daude, eta ikastetxeetara gerturatu dira, adibidez. Tailerrak, erakusketak edo kontzertuak antolatuko dituzte Martindozenea Gaztelekuan.Aurreko urteetako arrakastaren ondoren, irteera bereziak egingo dituzte, surfa edoskia egitera. Edonola ere, Ana Calvok nabarmendu du gaztelekua topagunea izan dadinnahi dutela: “Gela ezberdinak ditugu, txoko goxoa, ordenagailu gela, jolas gela. Bide

batez, aprobetxatu esateko hirian dauden gazteek eta elkarteek dituzten proposame-netara irekita gaudela. Hurbil daitezela eta proposa dezatela, ikusiko dugu zer egin de-zakegun, saiatuko gara aurrera eramaten”. 

Gazte Boluntariotza Zerbitzua 
prestatu du udalak

Hiriko elkarteen eta gazteen arteko lotura lana egitea du helburu
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Gaur egun elkarte gehienek azpimarratzen duten errealitatea da bolun-
tario falta. Duela bizpahiru hamarkada, gazteen inplikazioa handiagoa zela
baieztatu ohi dute. Aitzitik, gazteak atzerrian kooperante aritzeko irrikaz egoten
dira. “Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko Gazteak Lankidetzan egitasmoan, adibi-
dez, handia izan da irundarren kopurua, parte hartzaileen artean”, adierazi du
Josune Gomez Gazteria arloko ordezkariak.  Atzerrian aritzeko prest egoten
dira, beraz, baina tokian-tokiko elkarteetan, ez dira inplikatzen. Parte hartze
hori sustatzeko asmoz, Irungo Udalak Gazte Boluntariotza zerbitzua jarri du
martxan.

„531 elkarte daude Irunen, 
horietako zenbat ezagutzen 

ditugu gazteok?‰

Eva Sanchez, zerbitzuko arduraduna16-30 urte arteko gazteei zuzendutako zerbitzua da, tokian-tokiko elkarteetan partehartzera bultzatzeko helburua duena. Hezkide Eskola Donostiako elizbarrutiaren el-karteak kudeatuko du Gazte Boluntariotza Zerbitzua. Astelehen eta astearte arratsal-detan (16:00-20:00), eta ostiral goizetan (10:00-14:00), CBAko Gazte InformazioBulegoan egongo da Eva Sanchez irundarra, interesa duten gazteei elkarteen ingurukoinformazioa emateko. Galdera erretorikoa luzatu du Sanchezek: “531 elkarte daudeIrunen zenbatuta. Horietako zenbat ezagutzen ditugu hiriko gazteok?”. Elkarteen eta gazteen arteko loturak eraikitzen ahaleginduko dira, beraz, zerbitzuan.Hezkide Eskolako Rakel Alvarezek azalpen bat eman dio gaur egun gertatu ohi dendeskonexioari: “Elkarteak haien eguneroko lanean murgilduta egoten dira, eta ezinizaten dira jendearen bila ibili, haien beharren berri ematen. Gaztea zarenean, kostaegiten zaizu ikustea zein behar dagoen. Unibertsitatea dela, lana dela, mila gauza edu-kitzen dituzu, eta inor ez bada zugana iristen, zaila da informazioa jasotzea”. Zubi lanaegingo du, beraz, Irungo Udalaren Gazte Boluntariotza zerbitzuak. Helburu horrekin, bulegoan informazioa eskaintzeaz gainera, ekintza bereziak anto-latuko dituzte. Eva Sanchezek azaldu ditu horietako batzuk: “Elkarteekin hitz egitenari gara, haiengana gerturatu eta bisitak egiteko, edo tailerrak, mahai-inguruak etaazokak antolatzeko”. Printzipioz, abendura arte martxan egongo da zerbitzua. “2018koaurrekontuetan programa honen jarraipena eskatu dugu, baina hor niri tokatuko zaitaldarrikatzea. Gazteria arloan, oso garrantzitsua iruditzen zaigu”, azpimarratu du Jo-sune Gomezek. Gogorarazi du, atzerrira begira, Irungo Udalak elkar-trukeak antolatzendituela, Europako herrialde ezberdinekin, Erasmus + programaren bidez.

Martxan da Martindozenea 
Gaztelekuaren ikasturtea



Edizio honetan, sarrera librea izango
da azoka osoan; ez da aurretik izenik

eman beharko. 

- Jardunaldian, sarrera libreko 20 en-
presa egongo dira, eta haietan, interes-
dunek jakin ahal izango dute zein profil
eskatzen diren eta zein zerbitzu eskaint-
zen diren enplegua bilatzeko. Enpresek
hautagaitzak jaso eta elkarrizketa pert-

sonalak egingo dituzte.

- Edizio honetan, 10 prestakuntza zen-
tro ere izango ditugu, eta informazioa
jaso ahal izango duzu, eskualdeko en-
plegurako zer prestakuntza proposa-

men dauzkaten jakiteko.

- Gainera, Linkedin gune bat eskaintzen
dugu, sare sozial profesional handiena;

bertan, aholkatu egingo dizugu zure
helburu profesionalak lor ditzazun. 

- Aurretik, eskatutako profila eta berta-
ratuko diren enpresa eta entiateak El Es-

pazioren (www.elespazio.com) web
gunean argitaratuko dira urriaren

17an, 10:00etan, ekitaldia egiten den
egunera arte.

Noiz: Urriak 26. 

Ordutegia: 09:00-14:00.

Non: Ficoban.

Prezioa: doan.

Antolatzailea: Bidasoa bizirik.

Time to Move 2018 kanpainaren kami-
seta ofiziala diseinatzeko lehiaketan
parte hartu eta bidaiatzen hasteko 

sariak irabaz itzazu!

Time to Move Gazteen Nazioarteko
Mugikortasuna sustatzeko kanpaina bat
da, Europa osotik ekitaldiak antolatzen

dituena.

Diseinu kreatibo, interesgarri eta inspi-
ratzaileenak kontutan hartuko dira, kan-

painaren oinarriak irudikatzen
dituztenak.

Betebeharrak: 13-30 urte edukitzea.

Teknika: Librea.

Sariak:
- 1.go saria: Interrail Pass (Interrail

txartela).
- 2. Saria: Eastpack eskuko maletak.
- 3. Saria: 6 hilabeteko harpidetza

Spotity-n.
- 4. Saria (bozketa publikoa): Fjällrä-

ven motxila.

Epea: Urriak 31.

Informazio gehiago:
www.irun.org/igazte.

Ba al dakizu zenbat aukera 
dituzun?

- Adineko pertsonekin.

- Kultur artekotasuna eta inmigrazioa 
arloan.

- Adin txikikoekin.

- Dibertsitate funtzionala duten 
pertsonekin.

- Gaixotasunaren arloan.

- Bazterkeria egoeran (edo arriskuan)
dauden pertsonekin.

- Garapenerako lankidetzan.

- Ingurumenaren arloan.

- Babes zibila / Larrialdiak.

Ordutegia:

Astelehen, asteazken eta ostiraletan:
16:30etatik 19:00etara.

Astearte eta ostegunetan: 09:00etatik
14:00etara.

Irungo Gazte Boluntariotza Zerbitzua
CBA gunea, San Juan plaza, z/g

(IGazte) - gazteboluntariotza@irun.org -
Telefonoa: 943 505 440.

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Webean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

XX. 
Enpleguaren
Astea

iGAZTE IRUNERO14

Kamiseta bat
diseinatu eta
irabazi bi-
daia bat 
Europan
zehar!

Irungo Gazte Boluntariotza
Zerbitzua
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#MEKFEST JAIALDIA

"Mariatxo Arri-
mendi" Margo 
erakusketa

20-21-22

urriak
22 arte

Zer: talde berriei, artista kontsakratuekin kartela eta esperientziak partekatzeko aukera emateko prestatutako
eta pentsatutako jaialdia da. Era berean, egungo eszenako hainbat talderen lanaz gozatzeko aukera eskaint-

zen du. 

Egitaraua: 

Ostirala: Beñat Igerabide, Perlak.

Larunbata: Sunset Sons, Iseo & Dodosound, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Anai, Atazal, Artie Escolar Dj,
A. Gaultier Dj, Boreal, Billie Balloon, Capitan Tortuga, Cotton Perle Dj, Höpper, June Calsor, Ingravitö, Indidxa-
bak, Jonyg-Music Dj, Latitud 43, Larregi, Marban, Noga, Nothing Box, Oier Mendizabal Dj, Roadhouse, Rus-
hblack- Ka, Stonefaces, Slowmo, Sara Zozaya, Silhouet, Sky Man Dj, Sin Mala Intención, The Icer Company. 

Igandea: Luma, Grande Days.

Non: Urdanibia plazan.

Prezioa: Doan.

Zer: Mariatxo Arrimen-
diren hil osteko erakus-
keta. Bildutako dirua

Pasionisten Parrokiako
taldeentzat izango da.

Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera:
17:00-21:00 / Larunba-

tak: 11:00-13:00 eta
17:00-20:00.

Non:
Laboral Kutxa 

Colon pasalekua, 13.

Prezioa: Doan.

Liburu aurkez-
pena: "El Madrid

de Blas de
Otero" 

‰A fuego lento"
argazki erakus-

keta

18

azaroak
22 arte

Aurkezlea:
Jose Andres Alvaro.

Non: 
CBA Udal Liburutegia.

Telefonoa:
943 50 54 21.

Prezioak:
Doan.

Webgunea:
www.irun.org.

Egilea:
Alvaro Del Val Tobalina.

Non: Caser Residencial
Anaka.

Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera:
8:00-20:00; Larunbatak,
igandeak eta jai egunak:

10:00-20:00.

Telefonoa:
943667780.

Prezioa: Doan.

"Irun emaku-
meon hiria"
proiektua 

Kontzertu akusti-
koa  "HOWDY
(COUNTRY /

FOLK)" 

18 20

Zer:
Hiritar ororentzako lan

saio parte-hartzailea, be-
reziki emakumeentzako

segurtasun eta irisgarrita-
sun gutxien duten gu-

neak eta egoerak
identifikatzeko.

Ordua: 18:00.

Non: Argoiak. 
Uztapide bertsolaria, 6.

Antolatzailea:
Argoiak.

Prezioa: Doan.

Non: 
Irungo Kale Nagusian. 

Ordua:
20:00etan.

Prezioa: 
Doan.



Minbiziaren aurkako hilabetea da 
Caserren

Zakutxo termiko solidarioak salduko dituzte, eta informazio puntua jarriko dute

Konpromiso irmoa du Caser Residencialek minbiziari aurre egiteko la-narekin. Harreman estua du arlo horretan lanean ari diren zenbait era-kunderekin. Hilabete bukaerara arte, esaterako, zakutxo termikosolidarioak salduko dituzte Caser Anakan, hamalau euroren truke. Bil-dutako ditu guztia, LINCECI haurren minbiziaren eta pobreziaren aur-kako elkartearen esku jarriko dute. Bestalde, AECC minbiziarenkontrako elkartearen eskutik, informazio postua jarriko dute egoitzan.AECCrekin elkarlanean, hain zuzen ere, bi hitzaldi antolatu ditu Case-rrek Irunen, koloneko eta larruazaleko minbiziei buruz. “Minbizia etaelikadura heldu aroan” izenburua eduki zuen lehenengoak, eta Gorka

Gil AECCko psikologoak, Javi Alonso Caser Anakako sukaldariak etaRoger Ramos koordinatzaile asistentzialak parte hartu zuten. Apirilaren6an izan zen. Bigarren hitzaldiari, “Eguzkiaren inguruko kondairak eta mitoak” izen-burua jarri zioten, eta Gorka Gil AECCko psikologoa izan zen bertan,egoitzako beste zenbait profesionalekin batera. Uztailaren 17an izanzen bigarren hitzaldi hori. Oraingoan, zakutxo termiko solidarioekin etainformazio postuarekin, minbiziaren kontrako kontzientziatzea susta-tuko du Caserrek beste behin ere.


