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Arkitektoa. Irunen jaio zen 1895 urtean. Udal arkitektoa
izan zen 1921 eta 1936 urteen artean. Berak egindakoak
dira hiriko zenbait eraikin publiko. Hala nola, Irungo kasinoa, egun desagerturik dagoen udal hiltegia, zenbait
ikastetxe eta Iparraldeko etorbidean kokaturik dauden
Oteiza eta Basterretxearen etxe-tailerrak.
Errepublika garaian zehar, mugimendu arkitektoniko
modernoaren (GATEPAC) fundatzaileetako bat izan zen.
Arkitektoa izateaz gain, idazlea, marrazkilaria eta argazkilaria izan zen ere, Irungo bizitza kulturaleko pertsona
ezagun bat izateaz gainera. Antzezlanetan muntai eta dekoratu lanetan parte hartu zuen eta “Kazkazuri” izenordea erabili zuen “El Bidasoa” astekarian urte askoan
zehar kolaboratzeko. Jorge Oteizarekin batera Agiña
mendiko Aita Donostia monumentuaren eraikuntzan
parte hartu zuen 1958 urtean. Biarritzen bizi eta ezkondu ostean, Oviedo eta Madrilen bizi izan zen. 1917
urtean Arte Ederretako Bigarren Argazkilaritza Saria eskuratu zuen. Hainbat erakusketa eta lehiaketa nazional
eta internazionaletan parte hartu zuen bere bizitzan
zehar. 1982 urtean zendu zen.
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Juan Jose Aguirre, Inauterietako kartel irabazlearen egilea:

„Bururatu zitzaidan lehen gauza kartel koloretsua izan
behar zela izan zen‰

Juan Jose Aguirre da 2019ko inauteriak iragarriko dituen kartel irabazlearen egilea. Irungo lehiaketan sari hau irabazten duen bigarren aldia da
honakoa eta Hondarribian, berriz, behin irabazi du
orain arte inauterietako lehiaketa.
Lehiaketa honetara aurkezten zaren lehen aldia da?
Ez, zenbait aldiz aurkeztu izan naiz ere inauterietako zein
sanmartzialetako kartel lehiaketetara. Bat-batean burura
etorri zitzaidan agian aurten oraindik inauterietarako
kartela aurkezteko garaiz ibil nintekeela eta, garaiz nengoela ikusita, lanean hastea erabaki nuen.

Marrazketa edo diseinuarekin loturiko formazio edo
ikasketarik burutu duzu?
Txikitatik izan dut pintura gustuko eta Irungo Marrazketa eta Pinturako Udal Akademian egon nintzen urte
batez. Geroago, Sagarzazurekin oleozko klaseak eman nituen. Unibertsitateak margotzen jarraitzeko denbora
asko kendu zidan arren, orain, ordea, maiztasun handiagoarekin margotzen dut eta zenbait erakusketa egin
ditut.
Nola bururatu zitzaizun aurtengo inauterietako kartelerako ideia?
Lehenengo inauterietako argazkiak begiratzen hasi nint-

„Jendeak kartela gustuko izatea eta bertan
agertzen denarekin
identifikatzea garrantzitsua da ere‰
zen eta bururatu zitzaidan lehen gauza koloretsua izan
behar zela izan zen. Hortaz gain, kartelean haur eta pertsona nagusiren bat agertzea nahi nuen. Atzealdea, berriz,
hasieran ez nuen batere argi, baina, azkenean udaletxea
atzean ipintzea bururatu zitzaidan, kartela Irungo inauteriekin lotzeko.

Inauterietako giroa atsegin duzu?
Bai, Inauteriak asko gustatzen zaizkit eta urtero lagunekin batera mozorrotzeko ohitura dut. Gainera, Tolosan
senideak dauzkat eta haiek inauteriak asko bizitzen dituzte, beraz, haiek ere inauteriekiko zaletasun hori kutsatu didatela uste dut.

Ordenagailuz eginiko kartelak geroz eta ohikoak ba-

dira ere, zergatik erabaki zenuen eskuz egindako
marrazki bat aurkeztea?
Noizbait diseinu grafikoz bitartez eginiko kartelen bat
aurkeztu izan dut ere, baina, ez zait hainbeste gustatzen,
eskuz egindakoak nahiago ditut. Hala ere, egia da, nahiz
eta eskuz egina egon, kartelera egokitzeko formatua
ematen zaionean, berezitasuna apur bat galtzen duela.

Zure ustez zein ezaugarri izan behar ditu inauterietako kartel on batek?
Batetik, inauteriak direla argi eta garbi ikustea eta, bestetik, oso koloretsua izatea. Jendeak kartela gustuko izatea eta bertan agertzen denarekin identifikatzea
garrantzitsua da ere.

Zer sentitzen duzu kaleko bazter guztiak zure lanarekin apaindurik ikusten dituzunean?
Hori da gehien gustatzen zaidana, ia saria baino gehiago.
Oso pozgarria da hiriko bazter guztiak zure lanarekin
apaindurik ikustea data berezi hauek iragartzeko.

Etorkizunean lehiaketa gehiagotara aurkezten jarraitzeko asmoa duzu?
Bai, bai inauterietako zein sanmartzial jaietako lehiaketetara aurkezten jarraituko dut.
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Irunen inauteriak ospatzeko aukera ezberdinak

Inauteriak data seinalatuak dira irundar
guztien egutegietan. Festa koloretsu, alai eta dibertigarri hau ospatzeko, ordea, era ezberdinak daude.
Irungo inauterien egitarauan ospakizun era berriek
ohitura zaharrekin bat egiten dute.

Inauterien ospakizunekin loturiko jarduerak inauterien
asteko aurreko larunbatean abiatzen dira. Hain zuzen
ere, otsailaren 23an Kaldereroen konpartsak Irungo erdiguneko kaleak zeharkatu zituen zartagin eta lapiko
hotsen bitartez inauterien etorrera iragartzeko. Hurrengo goizean, goizeko 8:30etatik aurrera Irungo Txistulari taldearen Diana Bereziekin iratzarri zen hiria,
eguerdiko 12:00etatik aurrera Eraiki dantza taldeak antolaturiko Inude eta Artzainen konpartsan XX. mendeko
pertsonai ezberdinak ikusi ahal izateko.
Data garrantzitsuetan murgildu aurretik, otsailaren
28an, inauterietako Ostegun Gizena dela eta, Zanpantzar
Konpartsa Irungo kaleetan barrena ibili zen, aurtengo
zanpantzarra lehen aldiz hiriko kaleetan zehar paseatzeko. Ibilbidean Bidasoako Eraldoiak, Irungo Udal Kontserbatorioko ikasleak, Auntxa Trikitixa Talde eta
Txingudiko Dultzaineroak parte hartu zuten, horren ostean, Zabaltza plazan Zanpantzarra jarri eta Erraldoien
Baltsa dantzatzeko.

Baserri giroko inauteriak
Ohitura zaharrei eutsi eta inauteriak era ezberdin baten
ospatzeko, Irunen baserri giroko hainbat inauteri antolatzen dituzte hiriko elkarte ezberdinek. Martxoaren 2an,
Inauteri Aurrean, goizeko 9:00etatik aurrera Eraiki
dantza taldea Bidasoa eta Behobia inguruko baserrietan
ibiliko da. Goizeko 9:30etan abiatu odnoren, berriz,
Ibarla Meaka Dantza taldeak Meakako baserrietan barrena ibiliko da eta 10:00etatik aurrera Txorimaloak
soinu taldeak Anakako auzoan murgilduko da. Martxoaren 3an, Zaldun Inautean, goizeko 9:00etan talde ezberdinek ekingo diote berriz ere baserri giroko inauteriei.
Meaka auzoan Egoipar Meaka dantza taldea, Abes eta
Meaka auzoan Meakako Adixkideak dantza taldea eta
Olaberriako auzoan Kemen dantza taldea ibiliko dira.

Euskal Herri Inauteria
Azkeneko urteen bezala, Kemen dantza taldeak Euskal
Herri Inauteria antolatuko du, aurten Xuberoako Maskaradako gaia ardatz hartuta. 12:05etan Pio XII plazatik
irten eta San Juan plazan amaituko dute ibilbidea.

Inaute Aurrea eta Zaldun Inautea
Inauterietako ekitaldi jendetsuenetako bat hiri erdiguneko kaleak zeharkatzen dituen Inauterietako Desfile
Herrikoia da. Martxoaren 2 eta 3an, larunbat eta igandean, Irungo kaleak zeharkatuko ditu arratsaldeko
17:00etatik aurrera. Bertan 15 konpartsek parte hartuko

dute Zanpantzarra eta Bidasoako Erraldoiekin batera,
Irungo kaleak, musika, dantza eta mozorroz betetzeko.
20:30etan San Juan plazaren inguruan Burrunba elektrotxarangaren eskutik musika animazioa izango da eta,
ordu berean hasita, Zabaltza plazako Disko-festari hasiera emango zaio eta gaueko 23:00ak arteko iraupena
izango du. Gainera, aurten, nobedade moduan, “Botiltxarra” programa martxan jarriko du udalak, disko-festan
adingabeen artean alkohol kontsumoa ekiditen saiatzeko.

Astearte Inautea
Martxoaren 5ean, inauteriak agurtzeko, 19:00etan Zabaltza plazan dantzaldia egongo da Irun Hiria Musika
Bandaren eskutik. 19:30etan, berriz, Zabaltza plazatik
abiatuta sardina lurperatu eta Zanpantzar erretzeko jarraigoa irtengo da San Juan plazara iristeko.

Landetxako inauteriak
2019 urteko inauteriak guztiz agurtu aurretik, martxoaren 10ean Landetxa auzoan inauteriez gozatzeko azken
aukera bat egongo da. Duela 7 urte martxan jarritako
ideiarekin jarraituz, erdiguneko inauteriak auzora hurbilduko dituzte aurten ere. Horretarako, 11:00etatik aurrera Errotazar kaletik hainbat konpartsa abiatuko dira
desfilean eta, zenbait kale zeharkatu ostean, auzoko frontoira iritsiko dira, desfilea amaitu eta disko-festa batekin
inauteriei azken agurra emateko.
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Martxoan zabalduko da 2019ko Solas Jolas programan
parte hartzeko izen-ematea
Martxoaren 4tik 15era 2019ko Solas Jolas programan
parte hartzeko aurre-izenematea egiteko epea zabalduko
da. Aurreko urteetan bezala, bi txanda antolatuko dira:
lehena uztailaren 2tik 30era eta, bigarrena abuztuaren
5etik 30era. Ordutegia, berriz, goizeko 9:00etatik
13:00etara bitartekoa izango da.
Irungo Udaleko Euskara Arloak martxan jartzen duen
Solas Jolas programaren helburu nagusia haurren artean
euskararen erabilera sustatzea eta hizkuntzarekin haurren jarrera hobetzea da. “Ekimen honi esker, haurrek
euskara modu naturalean eta entretenigarrian praktikat-

zeko aukera dute”, azaldu du, Monica Martinez euskara
ordezkariak.
Haur Hezkuntzako 4 eta 5 urteko haurrek eta Lehen Hezkuntzako lehenengo eta laugarren maila bitarteko ikasleek parte hartu ahalko dute 2019 Solas Jolas programan.
Horietaz gain, dibertsitate funtzionala duten bosgarren
edo seigarren mailako 12 urte arteko ikasleen parte hartzea onartuko da ere. Gainera, joan den urteko prezioak
mantenduko dira eta DBE (Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta) kobratzen duten familiek % 75eko deskontua
Ref: 53193
izango dute.

Izen-ematea www.irun.org webgunean, HAZeko autozerbitzu terminalean edo 010/943505152 telefonoaren bitartez egin ahalko da. Zozketarako onartuen
behin-behineko zerrenda apirilaren 1ean argitaratuko
da. Gainera, aurre-izenematea egiterako orduan familiek
errepeskan parte hartu nahi den adierazi beharko da.
Apirilaren 15ean, berriz, plazak zozketatuko dira eta
zozketaren emaitzak egun horretan bertan argitaratuko
dira eguerdiko 15:00etatik aurrera. Behin-betiko izenematea egin ahal izateko Irun Txartela edukitzea ezinbestekoa izango da.

Pilar Soberonen erakusketarekin zabaldu da 2019ko
Menchu Gal aretoko denboraldia
Pilar Soberón “Hodei puztua. Jardín Vertical” erakusketa
bisitatu daiteke jada Urdanibia plazako Menchu Gal erakusketa aretoan. Maiatzaren 12ra arte izango da erakusketa bisitatzeko aukera, Aretoaren ateak ostiral eta
larunbatetan 18:00etatik 21:00etara eta igande eta jaiegunetan 11:30etatik 13:30etara zabalduko dira bisitarien bisitak jasotzeko eta erakusketa bisitatzeko sarrera
libreza izango da.

Artista gipuzkoarraren argazki mosaikoak, marrazkiak
eta erakusketa honetarako bereziki sortuak izan diren
piezak ikusi ahalko dituzte aretora hurbiltzen diren bisitariek. Obren sorrerarako, lore-hostoak bildu, urmaelen
argazkiak atera eta mineral ezberdinak bildu ditu artistak. Guztira, 10 piezek osatzen dute erakusketa. Soberon
Land-Art mugimenduaren korrontea jarraitzen duen
emakume bakarretako bat da. Hau da, bere lana natura-

rekiko kontaktu pertsonalean oinarritzen da.
Gainera, 2019 urtean zehar aretoak Menchu Gal artista
irundarraren jaiotzaren 100. urteurrena ospatuko du.
Aretoak 8 urte daramatza zabalik eta, urte horietan
zehar, emakumeek artearen munduan duten papera
errebindikatzeko ahalegin berezia egin da, bertako artisten sorkuntza-lanak erakusteaz gain.
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Hiriko historia laburbilduko duen museo batean bihurtuko da Ikust Alaia eraikina

Martxan jarriko dira Ikust Alaia eraikina hiriko museo berrian bihurtzeko obrak. Gipuzkoako
Diputazioak eta Irungo udalaren artean sinatutako
akordio baten ondorioz, diputazioak 500.000 eurotako aurrekontua bideratuko du berritze lan horiek
gauzatzeko. Denis Itxaso, kultura diputatuak adierazi duenez, “Foru Aldundiak ezin zuen alde batera
utzi Irungo eraikin adierazgarri hau berritzeko helburua duen proiektua”.
Obren helburu nagusia eraikinaren irisgarritasuna hobetzea izango da eta, horretarako, 993.000 eurotako aurrekontua izango dute eta obrak 9 hilabeteetako
luzapena izango duela kalkulatzen da. Honela, eraikin
historikoa berritzeaz gain, eraikinari erabilera publikoa
ematea eta sortuko diren espazio zabalagoei erabilera
anitza ematea bilatzen da, ekintza ezberdinen antolaketaren bitartez.

Proiektu museologikoa
Kultura arloak proposaturiko proiektu museologiko horren bitartez, Irungo historiaren errepaso bat egin nahi
da, horretarako, hiriko artista internazionalena izan zen
Luis Marianoren irudia ardatz moduan erabiliko delarik.
Etorkizunean publikoari ateak zabalduko dizkion museoan Luis Marianoren objektu eta material pertsonalak
ikusteaz gain, Irungo historiarekin lotura duten eta erakusteko modukoak diren gaiak, materialak eta fondoak
ikusgai ipiniko dira ere.
Museoan landuko den garai historikoa definitzen laguntzeko, aduanak barnealdetik kostaldera eraman eta Irun
muga-hiri bihurtu zen XIX. mendeko garaia hartu da
erreferentziatzat. Horrela, beste gai batzuen artea, trenbidea hirira iritsi zen garaia edo hiriko garai industrialean sakondu nahi da.

„Foru Aldundiak ezin
zuen alde batera utzi
Irungo eraikin adierazgarri hau berritzeko helburua duen proiektua‰
Denis Itxaso, kultura diputatua

„Gure ideia proposamen
hau hemendik aurrera
sozializatzea da eta
pertsona eta elkarte interesdun guztien ekarpenak jasotzeko prest
gaude‰
Juncal Eizaguirre, udal kultura ordezkaria

Eremu anitzak
Gauzak horrela, eraikin berritu honen barnean, era askotariko eremuen eraikuntza aurreikusten da abiapuntua den proiektu museologikoan. Erakusketara
bideratuko diren aretoez gain, harrera-gunea, musika
gela, era guztietarako jarduerak burutzeko baliagarria
izango den areto balioanitza eta heziketa-gune baten
eraikuntzarekin osatu nahi da eraikina.
Eraikina osatuko duten eremu ezberdinen antzera, museoan ikusgai egongo diren edukiak ere aldakorrak eta
anitzak izatea nahi da. Juncal Eizaguirre, Irungo Udaleko
kultura ordezkariak azaldu du, “gure ideia proposamen
hau hemendik aurrera sozializatzea da eta pertsona eta
elkarte interesdun guztien ekarpenak jasotzeko prest
gaude”. Hau da, museoko edukiak ez dira finkoak izango
eta Irungo hiritarrek bilduma osatu eta berritzen joateko
aukera izango dute prozesuan ikerketaren integrazioa
eta hiriko elkarteei museoko aktibitateetan parte hartzeko emango zaien aukeraren bidez.

Obra fase ezberdinetan
Obra hiru fasetan gauzatuko da. Lehen fasean, eraikinaren estruktura birgaitu eta eraikinaren zimendatzeari
ekingo zaio. Horrela, espazio zabalagoak sortu ahal izateko eraikinaren barneko gela batzuk behera botatzea
beharrezkoa izango da. Bestetik, karga handiagoak eutsi
ahal izateko, eraikinaren estruktura sendotuko da.

Bigarren fasean komunikazioa nukleo berriak sortuko
dira, solairu guztietarako sarbidea ahalbidetuko duten
igogailu eta eskaileren eraikuntzaren bitartez. Gainera,
eraikinaren kanpoaldean arrapala ezberdinak eraikiko
dira ere. Azkenik, hirugarren fasearen barnean eraikinaren fatxada zein estalkiak birgaituko dira.
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Iraia Oskila, Bidasoa XXIeko waterpolo jokalaria:

„Taldekideekin koordinatzeak eta kirolean gustura aritzeak zer-nolako garrantzia daukan ikasten ari gara‰

Iraia Oskila igeriketa praktikatzen hasi bazen ere, kirola ikasketekin uztartzeko zailtasunak topatu
zituenean, waterpoloa probatzea erabaki zuen orain dela 6 urte. Egun, klubeko jubenil eta senior kategorietan
jokatzen du eta bere taldeekin batera
garaipen berriak eskuratzen jarraitzeko irriketan dago.
Erraza da aldi berean bi kategorietan
aritzea?
Seniorretan partiduak astebururo jolasten ditugu eta, jubeniletako partiduak, berriz, hilabetean behin izan ohi ditugu
gutxi gorabehera, kategoria horretan
talde gutxiago daudelako.

Pozik zaudete aurten lortzen ari zareten emaitzekin?
Entrenatzaile aldaketaren ostean ondo
moldatzen ari garela uste dut. Partidu batzuk irabazi eta beste batzuetan galtzen ditugun arren, momentu honetan ligako 5.
edo 6. postuan gabiltza. Gainera, taldekideekin koordinatzea eta kirolean gustura
aritzeak zer-nolako garrantzia daukan
ikasten ari gara.

Denboraldia zein postuan amaitzea espero duzue?
Hasieran lehen eta seigarren sailkatuen
artean egoteko nahia genuen, horrela,
lehen taldean sartu eta Espainia mailako
igoera-fasean sartzeko aukera izateko.
Fase horretan 3 aldiz egon gara eta aurten
errepikatzea gustatuko litzaiguke. Hala
ere, talde gaztea daukagu eta zailagoa da
beste taldeen maila lortzea, beste taldeetan beterano gehiago daude eta.

Zeintzuk dira zuen taldearen indar-guneak?
Taldekide guztiek igeriketa eta erresistentzia ondo menperatzen dugula uste
dut. Dena dela, kiroltasunez jokatzea da
garrantzitsuena nire ustez, taldekide guztien artean ondo ulertu eta pase onak egin
ahal izateko.

Zein entrenamendu errutina jarraitzen duzue?
Aste osoan zehar entrenatzen dugu eta
partiduak asteburuetan jokatzen ditugu.
Astelehen, asteazken eta ostiraletan entrenamenduak igerileku barruan egiten
ditugu, igeriketa eta baloi-teknikak lantzeko. Astearte eta ostegunetan, berriz, entrenamendu fisikoa egin ostean, urtetan
sartzen gara bertan jokaldiak prestatzeko.

„Momentu honetan ligako 5. edo 6.
postuan gabiltza‰
„Taldekide guztiek igeriketa eta erresistentzia ondo menperatzen dugula
uste dut‰
Waterpoloan jolasterako orduan
neska eta mutilen arteko alde handia
dago?
Infantil eta kadete kategorietan talde mistoetan jolasteko aukera dago. Jubeniletan,
berriz, kirolariak bereizten dira, mutil
zein neskak nerabezaroan sartzerakoan
bien arteko aldeak nabariagoak direlako.
Beste kirol batzuekin alderatuta, zergatik da waterpoloa kirol ezezagunagoa?
Urtetan zehar komunikabideetan waterpoloari ez zaio tratamendu egokia eman
eta, ondorioz, ez da jende guztiarengana
iritsi. Nik uste dut jendea kirola ikusi edo
praktikatzera animatuko balitz, waterpo-

loa mundu osoan zehar garrantzi gehiago
izatera iritsiko litzatekeela.

Zu zeu edo zure taldekoren bat etorkizunean maila profesionalean jokatzen
ikusten duzu?
Galdera zaila da. Urte hauetan zehar kirola praktikatzen ikasi dudan arren, oso
zaila ikusten dut maila profesionalera
iritsi ahal izatea, esfortzu handia eskatzen
baitu horrek. Gainera, zaila da waterpoloarekin bakarrik bizitzeko adina dirua irabaztea, jarraitzaile gutxi daukan kirola
dela kontutan hartuta.Hala ere, nire taldean maila profesional batera iritsi ahal
izateko aukera handiak dauzkan jendea
dagoela uste dut.
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Emaitza bikainak eskuratu dituzte Santiagotarrak Kirol
Elkarteko kirolariek denboraldi hasierako txapelketetan

Santiagotarrak Kirol Elkarteko kirolariek
emaitza bikainak eskuratu dituzte 2019 denboraldiaren barneko lehen txapelketa garrantzitsuetan.
Otsailaren 16ko Zumaian antolaturiko Gipuzkoako
Piraguismo Txapelketan Santiagotarrak elkartea
garaile izan zen taldekako sailkapenean. Egun berean, Orion, klub irundarreko palariek 6 garaipen
eskuratu zituzten. Bestetik Ander Elosegi eta Karla
Olazabal klubeko kirolariek Australiako Openean
parte hartu zuten.

Neguko Gipuzkoako Piraguismo Txapelketa
Santiagotarrak Kirol Elkarteak otsailaren 16an Orion antolaturiko Neguko Gipuzkoako Txapelketan 6 garaipen
eta 13 domina eskuratu zituen. Honela, kluben araberako
sailkapenean, Santiagotarrak garaile izan zen, Zumaiako
Urola Itsas-Adar Piraguismo Taldea eta Pasaia Kayak klubak atzean utzi ostean. Guztira klub irundarreko 28 kirolari lehiatu ziren bertan.
Sei kirolari irundarrek garaipenak eskuratu zituzten
haien kategorietan. Jon Moreno palaria sub23 kategoriako irabazlea izan zen. Beñat Arsuagak, azken esprintean Aimar Amundarain eta Alex Anatol taldekideak

aurreratu ostean, jubenilen podiumeko lehen postua eskuratu zuen. Nerea Garcia, berriz, neska jubenilen kategoriako irabazlea izan zen, Intza Mendezek bigarren
postua eskuratu zuen bitartean.
Kadeteen kategorian Eider Amundarainek gurutzatu
zuen helmuga lehen tokian, haren ostean Uxue eta Maialen Arsuaga ahizpak iritsi zirelarik. Kanoako modalitateko kadete kategorian Ibai Muñoz izan zen irabazlea.
Mutil kadeteek, berriz, lehen lau postuak bete zituzten,
Ekaitz Aizpiolearen ostean, Unai Amostegi, Asier Romero
eta Mikel Larrarte beste postuak bete zituztelarik.

Aulki mugikorreko emaitzak
Egun berean, Santiagotarrak BM kirol elkarteko aulki
mugikorreko arraunketa taldeko 54 kirolarik Gipuzkoako Aulki Mugikorreko Lehen Lerrokako estropadan
parte hartu zuten. Gipuzkoako gainontzeko klubetako kirolariak batuz, 150 kirolari elkartu ziren guztira norgehiagokan.
Klub irundarreko kirolariek emaitza nabarmenak eskuratu zituzten, etxera 6 garaipenekin itzultzea lortu baitzuten. Naroa Zubimendi eta Helene Sagarzazu nesken

scull bikoitzean kadete kategorian inposatu ziren. Ane
Calvo eta Maitane Zapirain, neska infantilen scull bikoitzeko irabazleak izan ziren. Scull bikoitzeko senior kategorian, Aitzpea Gonzalez eta Nerea Seijo izan ziren
irabazleak.
Mutilek, berriz, Osertz Gonzalez eta Ander Legazkue scull
bikoitzeko senior kategorian irabazi zuten. Pablo Martinez eta Julen Lasarte scull bikoitzeko jubenil mailako garaileak izan ziren bitartean. Ion Aizpioleak, skiff senior
kategoria maskulinoan inposatu zen. Hurrengo estropada, martxoaren 2an Orion egingo da.

Nazioarteko kirolariak
Australiako Perth kanal olinpikoan antolaturiko Australiako Openean egin zen slalomean Ander Elosegi C1 kategorian eta Klara Olazabal K1 eta C1 kategorietan
lehiatu ziren. Elosegik 10. Postuan klasifikatzea lortu
zuen, mundu mailako palari onenekin lehiatu ostean.
Klara Olazabalek, ordea, ez zuen klasifikazio probak gainditzea lortu. Openean klasifikazioan lortu zuten kirolariak Ozeaniako Txapelketan izango dute hurrengo
hitzordua.
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Urritzate haraneko bi isurialdeak

GORKA MARTINEZ
unpaisenmimochila.blogspot.com
Denbora: 8 ordu eta 30 minutu (geldialdirik gabe).

Gailurrak: Aitzpitza (959m), Gorramendi (1.071m), Otanarte (1.064m), Gorramakil
(1.087m), Akomendi (949m), Alkaxuri (965m) eta Iparla (1.049m).

Zailtasun-maila: Moderatua. Zailtasun tekniko gutxikoa, Alkaxuriko jaitsiera kenduta, arreta gehiago eskatzen baitu. Ibilbidea luzea da eta desnibel handia du, beraz,
ez dago pertsona guztientzat egokitua.

Amaiur-Mayako (Nafarroako) Gorramendi mendiguneko errepidearen bazter batean utziko
dugu kotxea gure ibilaldiari hasiera eman aurretik, izan ere, ezinezkoa da Aitzpitzako gaineraino autoz iristea. Maisturgaineko mendixkarako bidea hartu eta bertan gaizki kontserbaturiko dolmen batzuekin topo egingo dugu bidean. Dolmenak igaro eta, 20 minuturen
ostean, ibilaldiko bigarren gailurrera igoko gara horrela: Gorramendi (1.071m) .
Bide belartsutik jarraituz, hurrengo gailurrera, Otanarte (1.064m), igoko gara ibilbidean
40 minutu eman ostean eta ibilbideko antena altuena ikusiko dugu. Errepidetik aurrera
egingo dugu, honela, ordu bat igaro ondoren hurrengo gailurrera iristeko: Gorramakil
(1.087m). Gainetik, ibilbidea amaitzeko falta zaizkigun bi gailurrak ikusiko ditugu. Ibilbidean aurrera egiteko, metro batzuetako jaitsiera egin beharko dugu, Akomendi (949m) gailurrera eramango gaituen bidean barrena murgiltzeko.
Akomendi igo ostean, berriro ere behera egin beharko dugu, igoera berri bati ekin aurretik.
Paisaia belartsua desagertuz doan heinean, harkaitzez beteriko bide baten murgilduko gara
eta bidearen zailtasun-maila handiagoa izango da ibilbidearen zati honetan. Horrela, Alkaxuriko (965m) gainera igoko gara. Jaitsierako bide erregularra atzean utzi, baso aldapatsu
bat aurkituko dugu gure begien aurrean.
Bidexka batek Sumutsuko bordara eramango gaitu (174m), Iparlako gainera igo aurretiko.
Igoeraren hasierako zatia uste baino erraxagoa izango da, lehen 600-700 metroetan pista
zabal batean zehar ibiliko garelako. Igoeraren azken metroetan, ordea, bide belartsuaren
erosotasunarekin topo egingo dugu, 5 ordu eta 15 minuturen ostean, Iparlako (1.049m)
gaina zapaltzeko. Gainetik, ibilbidearen hasierako puntua ikusi ahalko dugu. Etxera itzultzeko, gora-beherez beteriko ibilbide honetan atzera egin beharko dugu, hasierako puntura
itzuli eta ibilaldiari amaiera emateko.

IRUNERO
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Dunboa HH

Denborapasak
Inauterietako 7 hitz

Mozorro, joaldun, musika, konpartsa, konfeti,
maskara, zanpantzar
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Euskaraz,
Irunen
barrena

Aida txuriya, aida gorriya

Ama Birjiña Junkal´ekua agértu zen oraiñ eliza
dagón tókiyan. Eta pentsatu zutén egíttia (eliza)
Olázabal ondoko gáñian.
Erámantzuten arriya eta erámantzuten úra mortétua eítteko eta iñúlabarrian joántziren lang´´illiak
itxera.
Eta etórri zen gizón bat iriyak eta kárruakin.
Erámantzuen déna bétti Amábirjiñáren ondóra.
Eta úrrungo egúnian langílliak esántzuten:
- Barrika orrén barrénera sartú eta egín guárdi lapúrrari.
Esantzuen:
- Aida txuriya, aida gorriya. Barríka onén barrénan
dagón gizónari atéra begíya.
Sartú zuén akúllua barríkan xolótik eta atéra ziyón
begíya.
Lénago zuen begi bat bakárra eta gero geldittu zen
itsúa.

S.R.A. andereari jasoa (1959ko Uztaila). Amari ikasi zion. (El
Bidasoa, 1959-VIII)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

IRUNERO

Hirubide DBH2
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Beldur Barik ekimena bultzatu da hiriko gazteen
artean 5. urtez

Irungo Udalak 5. urtez Beldur
Barik ekimena bultzatu du hirian.
Irun Beldur Barik programaren barnean, bideo lehiaketa, hiriko bigarren
heziketako ikasleei zuzenduriko tailerrak eta dantza emanaldia antolatzen
dira. Horrela, gazteen artean indarkeria matxistaren aurka borrokatzea bilatzen da.
Beldur Barik autonomi mailan Eusko
Jaurlaritzak martxan duen programa bat
da, EUDEL, hiru Diputazioak eta Emakunderen arteko lankidetzatik sortzen dena.
Irungo Udalak programa horretara batu
eta Irun Beldur Barik ekimena antolatzen
du Gizarte Ongizate arloaren bitartez.
Programa honen bitartez, gazteen artean
indarkeria sexista saihestea bilatzen da,
horretarako, gazteen artean hausnarketa
eta eztabaida jarrera bultzatu nahi da,

berdintasunezko gizarte baten eraikuntzan kolaboratzea posible izan dadin. Sergio Corchón Gizarte Ongizate ordezkariak
adierazi duenez, “emakumeen kontrako
indarkeria ez da soilik martxoaren 8an
edo azaroaren 25ean landu behar”.

Aldaketak eragiteko tailerrak
Gazteen artean Beldur Barik jarrera bultzatzeko asmoz, 2018/2019 ikasturteko
lehen hiruhilekoan hainbat tailer antolatu
ziren hiriko 5 ikastetxeetan. Guztira, ordubeteko 3 saio egin dira ikastetxe bakoitzean eta 400 ikasle inguruk parte hartu
dute.
Ekimenean Eguzkitza BHI, San Vicente de
Paul Ikastetxea, El Pilar Ikastetxea, Toki
Alai Ikastetxea eta Hirubide BHI Ikastetxeak parte hartu dute. Aitziber Iratzoki
berdintasun teknikariaren hitzetan, “ikastetxeen %100a datorren urtean programa

errepikatu edo saio gehiagotan parte
hartzeko prest dago”.
Tailer horien bitartez sexua, generoa eta
sexu-nortasuna bezalako kontzeptuen inguruan gogoeta egin da, bideojokoetan
eta YouTube bezalako sare sozialetan zabaltzen den indarkeriaz ohartarazi eta
hura saihesteko irtenbideak proposatu
zaizkie. Gainera, estereotipoak eta genero
rolak lantzeko ahalegina egin da ere.
Bosgarren urtez programa honen baloreak defendatzeko lehiaketa antolatu da
Irunen eta, aurreko urteetan bezala, bi kategorietan banatu da. Batetik, 12 eta 17
urte bitarteko kategorian Eguzkitza BHI
ikastetxeko ikasleen Beti aurrera! izeneko
bideoa izan zen garaile. 18 eta 26 urte arteko gazteei zuzenduriko kategorian, berriz, Mendibil Formazio Zentroko ikasleek
eginiko “Rap Mujeres” bideoa izan da irabazlea. Lehiaketaren bitartez era guztie-

tako adierazpen artistikoen bitartez,
egungo neska-mutilek desberdintasun
egoerari aurre egiteko baliatzen dituzten
tresnak erakutsi nahi dira, horretarako,
errespetuan, berdintasuna, askatasuna,
autonomia eta erantzunkidetasuna bezalako baloreak erabiliz indarkeria sexista
gaitzesteko.
Lehiaketako sariak azaroaren 25ean
Amaia Kultur Zentroan antolatzen den
emanaldian banatu ziren. Bertan, “22 Academy”, “Studio de danza Miren Gomez”,
“My dance studio”, “PausoK” eta “Analia
Bellydance” taldeek parte hartu zuten.
Emakumeen aurkako Indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna dela eta antolatzen den emanaldia prestatzeko
akademia ezberdinek programa horretan
zehazturiko helburu eta beharrak kontutan hartu dituzte haien dantza eta koreografiak eratzerako orduan.

„Ikastetxeen %100a datorren urtean
programa errepikatu edo saio gehiagotan parte hartzeko prest dago‰

„Emakumeen kontrako indarkeria ez
da soilik martxoaren 8an edo azaroaren 25ean landu behar‰

Aitziber Iratzoki, berdintasun teknikaria

Sergio Corchón, Gizarte Ongizate ordezkaria
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- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40
- Posta elektronikoz: i ga z te@ i r u n.o rg
- Web gunean: w w w.i r u n.o rg / i ga z te
- WhatsApp bidez: 607 771 173

ADIMEN EMOZIONALA, Ausartzen zera?

- Edozeinek parte hartu ahalko du lehiaketan
- Edozein teknida erabili ahal izango da

Egunak: otsailak 20, 27, martxoak
13,20 eta 27an.

Aurkezteko epea: 2019ko apirilaren
9tik 28ra (biak barne)

Ordutegia: 18:00-20:00.

Informazio gehiago: irun.org/igazte

Tokia: Martindozenea Gaztelekua.

Telonero bezala
aritu nahi duzue
Samartzial
hauetan?

Adina: 16-25 urte.
Izen emateak: Whatsapp bidez
(690706471)

Euskadiko Turismo Enpleguaren III. Feria
Turislan topagune bat da enplegua bilatzen ari direnen eta turismo-sektorear
zerbitzua hobeto emateko langileak
kontratatu behar dituzten enpresen artean egiten dena.
Egunak: martxoak 25 eta 26ean.
Tokia: Ficoba
Prezioa: Doan.
Informazio gehiago:
irun.org/igazte

2019ko San
Martzialak

Irungo Udalak 2019ko Irungo San Pedro
eta San Martzialetako kartela eta egitarauaren azala aukeratzeko lehiaketarako deialda egiten du.

Sariak:
- Sari nagusia: 1.200 euro
- Akzesit bat: 300 euro

Mikromezu eta Irudi Grafikoa Lehiaketa. Kontsumitzaileen Eskubideen Nazioarteko Eguna
"Kontaiguzu nolako esperientzia duzun kontsumoarekin..."
Epea: martxoak 6 baino lehen
Norentzat: 10-17 urte gaztiei
2 modalitate:
Mikromezuak: 400 karaktere gehienez
- 1. kategoria: Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleak eta DBHko 1. mailakoak . Saria: 2 tablet Samsung Galaxy, hizkuntza bakoitzeko bana
- 2. kategoria: DBHko 2, 3 eta 4. mailetako ikasleak. Saria: 2 ordenagailu eramangarriak, hizkuntza bakoitzeko bana
Bideo-argazkia: 14-17 urteko gazteak
Bideoa. Saria: Go-Pro Kamera
Argazkia. Saria: Bluetooth alanbre gabeko handigailua.
NOLA PARTE HARTU
Kontaiguzu nolako esperientzia duzun kontsumoarekin: ¿Ez eskatutako mezuak jasotzen dituzu zure telefono mugikorrean?, ¿Bideojoku bat edota kontsola erosi
duzu eta ez dabil...?, ¿interneten bidez zerbait erosi duzu eta ez zaizu iritsi?, ¿bidaia batean galdu duzu ekipaia eta konpainiak ez du erantzukizunik hartu nahi?,
¿nola izan gaitezke arduratsuak sare sozialetan? ¿kontsumo eraginkor bat egiteko
proposamenik?...
Pentsatu eta ekin, euskeraz edo erderaz, 400 karakter gehienez, argazki edota
bideo bat eta ¡¡¡Parte hartu!!!
Zure mezuak bidali zure adina, ikastetxea eta kurtsoa adieraziz
Posta elektronikoaren bidez: omic@irun.org
Whatsapp bidez: 673 102470
Eta zure argazki edota bideoak?
Zure instagrameko profilera igo itzazu hashtag #Kontsumo11Irun, gure profila
@gazteartean_irun jarraituz

Betekizunak:
- Taldea osatzen dutenen %50ak adin
mugarik gabe Irunen erroldatuta egon
behar du.
- 60 minutu iraungo duen errepertorioa
bermatu behar dute.
- Kontzertuen zer-nolakoak: ekainak 22,
23 eta 28. (Beraz, taldeak libre egon
behar du data horietan)
Izen-emateak:
- Posta elektronikoz hona bidali:
cultura@irun.org
- Izena emateko epea: martxoak 4
Azken aukeraketa herri-bozketaz egingo
da.
Informazio gehiago: irun.org/igazte

AGENDA
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Bisita gidatua:
Uretako hegazti
negutarrak

Bertso gaua

Euskadiko Garagardo Artisauen
3. azoka

Zer: Txingudiko paduretan negua pasatzen
duten uretako hegaztiak
identifikatzeko eta hauen
biologia ezagutzeko bisita gidatua.

Zer: Kabigorriko
XLXI Bertso Gaua.

Zer: Euskadiko Garagardo Artisauen 3.
azoka, 20 garagardogile, 8 food truck, musika eta haurrentzako
aktibitateekin.

Non: Kabigorri Bidasoaldeko Ateneoa.
Ordua: 19:30etan.

Non: Plaiaundiko Txingudi Ekoetxea.
Ordua: 10:00etatik
12:00etara.
Prezioa: 2 euro.
Sarrera: Aurretik izenematea beharrezko da,
email bidez info.txingudi@ekoetxea.eus eta
telefonoz 943619389
.
Oharra: Pertsona helduei zuzendurik.

Non: Ficoban.

Sarrera: Librea.
Bertsolariak: Iraitz
Mateo, Miren Artetxe,
Iñigo Manzisidor
"Mantxi" eta Egoitz Zelaia.

Ordutegia: Ostirala
18:00etatik 01:00etara
eta larunbatean
12:00etatik 01:00etara.

Gai jartzailea: Adrian
Arruti.

Denborapasen emaitzak

Sarrera: 5 euro (edalontzia barne).
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Antzerkia:
Orlando

Ricardo Requejo
Ganbera Zikloa

X. komunikazio
jardunaldia

Zer: Jakin-minak eta literatur grinak asetzeko
abenturaz beteriko bizitza eramango duen Orlando protagonistaren
bizitzaren inguruko antzerkia.

Zer: Maria Rallo eta
Belen Sierrarekin biola
eta piano emanaldia.

Zer: Burdinbidea Irunen
inguruko X. komunikazio
jardunaldia.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Non: Ficoba.

Ordua: 19:00etan.
Non: Amaia Kultur Zentroan.
Ordua: 20:00etan.
Prezioa: Sarrera orokorra 14,60 euro. Langabeek, 14 urte
beherakoek eta Gazte
Txartela dutenek 9,40
euro.
Sarreren salmentak:
Internet bidez, Irungo Turismo Bulegoan edo leihatilan ikuskizunaren
egunean.

Prezioa: 4,30 euro.
Salmenta: Internet
bidez, Irungo Turismo bulegoan eta leihatilan
ikuskizunaren egunean.

Ordutegia: 8:45etatik
14:30etara.
Sarrera: Doako sarrera
aldez aurretik izena
emanda, lekuak agortu
arte.
Sarreren salmenta:
Email bidez: jornadaffccirun@hotmail.com

