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ia Arkitektoa. Irunen jaio zen 1895 urtean. Udal arkitektoaizan zen 1921 eta 1936 urteen artean. Berak egindakoakdira hiriko zenbait eraikin publiko. Hala nola, Irungo ka-sinoa, egun desagerturik dagoen udal hiltegia, zenbaitikastetxe eta Iparraldeko etorbidean kokaturik daudenOteiza eta Basterretxearen etxe-tailerrak. Errepublika garaian zehar, mugimendu arkitektonikomodernoaren (GATEPAC) fundatzaileetako bat izan zen.Arkitektoa izateaz gain, idazlea, marrazkilaria eta argaz-kilaria izan zen ere, Irungo bizitza kulturaleko pertsonaezagun bat izateaz gainera. Antzezlanetan muntai eta de-koratu lanetan parte hartu zuen eta “Kazkazuri” izen-ordea erabili zuen “El Bidasoa” astekarian urte askoanzehar kolaboratzeko. Jorge Oteizarekin batera Agiñamendiko Aita Donostia monumentuaren eraikuntzanparte hartu zuen 1958 urtean. Biarritzen bizi eta ez-kondu ostean, Oviedo eta Madrilen bizi izan zen. 1917urtean Arte Ederretako Bigarren Argazkilaritza Saria es-kuratu zuen. Hainbat erakusketa eta lehiaketa nazionaleta internazionaletan parte hartu zuen bere bizitzanzehar. 1982 urtean zendu zen. 
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„Bururatu zitzaidan lehen gauza kartel koloretsua izan
behar zela izan zen‰

Lehiaketa honetara aurkezten zaren lehen aldia da?Ez, zenbait aldiz aurkeztu izan naiz ere inauterietako zeinsanmartzialetako kartel lehiaketetara. Bat-batean bururaetorri zitzaidan agian aurten oraindik inauterietarakokartela aurkezteko garaiz ibil nintekeela eta, garaiz nen-goela ikusita, lanean hastea erabaki nuen.
Marrazketa edo diseinuarekin loturiko formazio edo
ikasketarik burutu duzu?Txikitatik izan dut pintura gustuko eta Irungo Marraz-keta eta Pinturako Udal Akademian egon nintzen urtebatez. Geroago, Sagarzazurekin oleozko klaseak eman ni-tuen. Unibertsitateak margotzen jarraitzeko denboraasko kendu zidan arren, orain, ordea, maiztasun handia-goarekin margotzen dut eta zenbait erakusketa eginditut. 
Nola bururatu zitzaizun aurtengo inauterietako kar-
telerako ideia?Lehenengo inauterietako argazkiak begiratzen hasi nint-

zen eta bururatu zitzaidan lehen gauza koloretsua izanbehar zela izan zen. Hortaz gain, kartelean haur eta pert-sona nagusiren bat agertzea nahi nuen. Atzealdea, berriz,hasieran ez nuen batere argi, baina, azkenean udaletxeaatzean ipintzea bururatu zitzaidan, kartela Irungo inau-teriekin lotzeko. 
Inauterietako giroa atsegin duzu?Bai, Inauteriak asko gustatzen zaizkit eta urtero lagune-kin batera mozorrotzeko ohitura dut. Gainera, Tolosansenideak dauzkat eta haiek inauteriak asko bizitzen di-tuzte, beraz, haiek ere inauteriekiko zaletasun hori kut-satu 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 bataurkeztu izan dut ere, baina, ez zait hainbeste gustatzen,eskuz egindakoak nahiago ditut. Hala ere, egia da, nahizeta eskuz egina egon, kartelera egokitzeko formatuaematen zaionean, berezitasuna apur bat galtzen duela. 
Zure ustez zein ezaugarri izan behar ditu inauterie-
tako kartel on batek? Batetik, inauteriak direla argi eta garbi ikustea eta, bes-tetik, oso koloretsua izatea. Jendeak kartela gustuko iza-tea eta bertan agertzen denarekin identifikatzeagarrantzitsua da ere. 
Zer sentitzen duzu kaleko bazter guztiak zure lana-
rekin apaindurik ikusten dituzunean?Hori da gehien gustatzen zaidana, ia saria baino gehiago.Oso pozgarria da hiriko bazter guztiak zure lanarekinapaindurik ikustea data berezi hauek iragartzeko.
Etorkizunean lehiaketa gehiagotara aurkezten ja-
rraitzeko asmoa duzu?Bai, bai inauterietako zein sanmartzial jaietako lehiake-tetara aurkezten jarraituko dut. 

Juan Jose Aguirre da 2019ko inauteriak ira-
garriko dituen kartel irabazlearen egilea. Irungo le-
hiaketan sari hau irabazten duen bigarren aldia da
honakoa eta Hondarribian, berriz, behin irabazi du
orain arte inauterietako lehiaketa. 

„Jendeak kartela gus-
tuko izatea eta bertan
agertzen denarekin

identifikatzea garrant-
zitsua da ere‰

Juan Jose Aguirre, Inauterietako kartel irabazlearen egilea:
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Inauterien ospakizunekin loturiko jarduerak inauterienasteko aurreko larunbatean abiatzen dira. Hain zuzenere, otsailaren 23an Kaldereroen konpartsak Irungo er-diguneko kaleak zeharkatu zituen zartagin eta lapikohotsen bitartez inauterien etorrera iragartzeko. Hu-rrengo goizean, goizeko 8:30etatik aurrera Irungo Txis-tulari taldearen Diana Bereziekin iratzarri zen hiria,eguerdiko 12:00etatik aurrera Eraiki dantza taldeak an-tolaturiko Inude eta Artzainen konpartsan XX. mendekopertsonai ezberdinak ikusi ahal izateko.Data garrantzitsuetan murgildu aurretik, otsailaren28an, inauterietako Ostegun Gizena dela eta, ZanpantzarKonpartsa Irungo kaleetan barrena ibili zen, aurtengozanpantzarra lehen aldiz hiriko kaleetan zehar paseat-zeko. Ibilbidean Bidasoako Eraldoiak, Irungo Udal Kont-serbatorioko ikasleak, Auntxa Trikitixa Talde etaTxingudiko Dultzaineroak parte hartu zuten, horren os-tean, Zabaltza plazan  Zanpantzarra jarri eta ErraldoienBaltsa dantzatzeko. 

Baserri giroko inauteriakOhitura zaharrei eutsi eta inauteriak era ezberdin batenospatzeko, Irunen baserri giroko hainbat inauteri anto-latzen dituzte hiriko elkarte ezberdinek. Martxoaren 2an,Inauteri Aurrean, goizeko 9:00etatik aurrera Eraikidantza taldea Bidasoa eta Behobia inguruko baserrietanibiliko da. Goizeko 9:30etan abiatu odnoren, berriz,Ibarla Meaka Dantza taldeak Meakako baserrietan ba-rrena ibiliko da eta 10:00etatik aurrera Txorimaloaksoinu taldeak Anakako auzoan murgilduko da. Martxoa-ren 3an, Zaldun Inautean, goizeko 9:00etan talde ezber-dinek ekingo diote berriz ere baserri giroko inauteriei.Meaka auzoan Egoipar Meaka dantza taldea, Abes etaMeaka auzoan Meakako Adixkideak dantza taldea etaOlaberriako auzoan Kemen dantza taldea ibiliko dira. 
Euskal Herri InauteriaAzkeneko urteen bezala, Kemen dantza taldeak EuskalHerri Inauteria antolatuko du, aurten Xuberoako Maska-radako gaia ardatz hartuta. 12:05etan Pio XII plazatikirten eta San Juan plazan amaituko dute ibilbidea. 
Inaute Aurrea eta Zaldun InauteaInauterietako ekitaldi jendetsuenetako bat hiri erdigu-neko kaleak zeharkatzen dituen Inauterietako DesfileHerrikoia da. Martxoaren 2 eta 3an, larunbat eta igan-dean,  Irungo kaleak zeharkatuko ditu arratsaldeko17:00etatik 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 elektro-txarangaren eskutik musika animazioa izango da eta,ordu berean hasita, Zabaltza plazako Disko-festari ha-siera emango zaio eta gaueko 23:00ak arteko iraupenaizango du. Gainera, aurten, nobedade moduan, “Botiltxa-rra” programa martxan jarriko du udalak, disko-festanadingabeen artean alkohol kontsumoa ekiditen saiat-zeko. 
Astearte InauteaMartxoaren 5ean, inauteriak agurtzeko, 19:00etan Za-baltza plazan dantzaldia egongo da Irun Hiria MusikaBandaren eskutik. 19:30etan, berriz, Zabaltza plazatikabiatuta sardina lurperatu eta Zanpantzar erretzeko ja-rraigoa irtengo da San Juan plazara iristeko.
Landetxako inauteriak2019 urteko inauteriak guztiz agurtu aurretik, martxoa-ren 10ean Landetxa auzoan inauteriez gozatzeko azkenaukera bat egongo da. Duela 7 urte martxan jarritakoideiarekin jarraituz, erdiguneko inauteriak auzora hur-bilduko dituzte aurten ere. Horretarako, 11:00etatik au-rrera Errotazar kaletik hainbat konpartsa abiatuko diradesfilean eta, zenbait kale zeharkatu ostean, auzoko fron-toira iritsiko dira, desfilea amaitu eta disko-festa batekininauteriei azken agurra emateko. 

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

Irunen inauteriak ospatzeko aukera ezberdinak



BERRIA IRUNERO6

Martxoaren 4tik 15era 2019ko Solas Jolas programanparte hartzeko aurre-izenematea egiteko epea zabaldukoda. Aurreko urteetan bezala, bi txanda antolatuko dira:lehena uztailaren 2tik 30era eta, bigarrena abuztuaren5etik 30era. Ordutegia, berriz, goizeko 9:00etatik13:00etara bitartekoa izango da. Irungo Udaleko Euskara Arloak martxan jartzen duenSolas Jolas programaren helburu nagusia haurren arteaneuskararen erabilera sustatzea eta hizkuntzarekin hau-rren jarrera hobetzea da. “Ekimen honi esker, haurrekeuskara modu naturalean eta entretenigarrian praktikat-

zeko aukera dute”, azaldu du, Monica Martinez euskaraordezkariak. Haur Hezkuntzako 4 eta 5 urteko haurrek eta Lehen Hez-kuntzako lehenengo eta laugarren maila bitarteko ikas-leek parte hartu ahalko dute 2019 Solas Jolas programan.Horietaz gain, dibertsitate funtzionala duten bosgarrenedo seigarren mailako 12 urte arteko ikasleen parte hart-zea onartuko da ere. Gainera, joan den urteko prezioakmantenduko dira eta DBE (Diru-sarrerak BermatzekoErrenta) kobratzen duten familiek % 75eko deskontuaizango dute. 

Izen-ematea www.irun.org webgunean, HAZeko autozer-bitzu terminalean edo 010/943505152 telefonoaren bi-tartez egin ahalko da. Zozketarako onartuenbehin-behineko zerrenda apirilaren 1ean argitaratukoda. Gainera, aurre-izenematea egiterako orduan familiekerrepeskan parte hartu nahi den adierazi beharko da.Apirilaren 15ean, berriz, plazak zozketatuko dira etazozketaren emaitzak egun horretan bertan argitaratukodira eguerdiko 15:00etatik aurrera. Behin-betiko izen-ematea egin ahal izateko Irun Txartela edukitzea ezin-bestekoa izango da.

Martxoan zabalduko da 2019ko Solas Jolas programan
parte hartzeko izen-ematea

Ref: 53193

Pilar Soberón  “Hodei puztua. Jardín Vertical” erakusketabisitatu daiteke jada Urdanibia plazako Menchu Gal era-kusketa aretoan. Maiatzaren 12ra arte izango da erakus-keta bisitatzeko aukera, Aretoaren ateak ostiral etalarunbatetan 18:00etatik 21:00etara eta igande eta jaie-gunetan 11:30etatik 13:30etara zabalduko dira bisita-rien bisitak jasotzeko eta erakusketa bisitatzeko sarreralibreza izango da.

Artista gipuzkoarraren argazki mosaikoak, marrazkiaketa erakusketa honetarako bereziki sortuak izan direnpiezak ikusi ahalko dituzte aretora hurbiltzen diren bisi-tariek. Obren sorrerarako, lore-hostoak bildu, urmaelenargazkiak atera eta mineral ezberdinak bildu ditu artis-tak. Guztira, 10 piezek osatzen dute erakusketa. SoberonLand-Art mugimenduaren korrontea jarraitzen duenemakume bakarretako bat da. Hau da, bere lana natura-

rekiko kontaktu pertsonalean oinarritzen da. Gainera, 2019 urtean zehar aretoak Menchu Gal artistairundarraren jaiotzaren 100. urteurrena ospatuko du.Aretoak 8 urte daramatza zabalik eta, urte horietanzehar,  emakumeek artearen munduan duten paperaerrebindikatzeko ahalegin berezia egin da, bertako artis-ten sorkuntza-lanak erakusteaz gain. 

Pilar Soberonen erakusketarekin zabaldu da 2019ko
Menchu Gal aretoko denboraldia
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Hiriko historia laburbilduko duen museo batean bihur-
tuko da Ikust Alaia eraikina

Obren helburu nagusia eraikinaren irisgarritasuna ho-betzea izango da eta, horretarako, 993.000 eurotako au-rrekontua izango dute eta obrak 9 hilabeteetakoluzapena izango duela kalkulatzen da. Honela, eraikinhistorikoa berritzeaz gain, eraikinari erabilera publikoaematea eta sortuko diren espazio zabalagoei erabileraanitza ematea bilatzen da, ekintza ezberdinen antolake-taren bitartez. 
Proiektu museologikoaKultura arloak proposaturiko proiektu museologiko ho-rren bitartez, Irungo historiaren errepaso bat egin nahida, horretarako, hiriko artista internazionalena izan zenLuis Marianoren irudia ardatz moduan erabiliko delarik.Etorkizunean publikoari ateak zabalduko dizkion muse-oan Luis Marianoren objektu eta material pertsonalakikusteaz gain, Irungo historiarekin lotura duten eta era-kusteko modukoak diren gaiak, materialak eta fondoakikusgai ipiniko dira ere.Museoan landuko den garai historikoa definitzen lagunt-zeko, aduanak barnealdetik kostaldera eraman eta Irunmuga-hiri bihurtu zen XIX. mendeko garaia hartu daerreferentziatzat. Horrela, beste gai batzuen artea, tren-bidea hirira iritsi zen garaia edo hiriko garai industria-lean sakondu nahi da. 

Eremu anitzakGauzak horrela, eraikin berritu honen barnean, era as-kotariko eremuen eraikuntza aurreikusten da abiapun-tua den proiektu museologikoan. Erakusketarabideratuko diren aretoez gain, harrera-gunea, musikagela, era guztietarako jarduerak burutzeko baliagarriaizango den areto balioanitza eta heziketa-gune bateneraikuntzarekin osatu nahi da eraikina. Eraikina osatuko duten eremu ezberdinen antzera, mu-seoan ikusgai egongo diren edukiak ere aldakorrak etaanitzak izatea nahi da. Juncal Eizaguirre, Irungo Udalekokultura ordezkariak azaldu du, “gure ideia proposamenhau hemendik aurrera sozializatzea da eta pertsona etaelkarte interesdun guztien ekarpenak jasotzeko prestgaude”. Hau da, museoko edukiak ez dira finkoak izangoeta Irungo hiritarrek bilduma osatu eta berritzen joatekoaukera izango dute prozesuan ikerketaren integrazioaeta hiriko elkarteei museoko aktibitateetan parte hart-zeko emango zaien aukeraren bidez. 
Obra fase ezberdinetanObra hiru fasetan gauzatuko da. Lehen fasean, eraikina-ren estruktura birgaitu eta eraikinaren zimendatzeariekingo zaio. Horrela, espazio zabalagoak sortu ahal iza-teko eraikinaren barneko gela batzuk behera botatzeabeharrezkoa izango da. Bestetik, karga handiagoak eutsiahal izateko, eraikinaren estruktura sendotuko da. Bigarren fasean komunikazioa nukleo berriak sortukodira, solairu guztietarako sarbidea ahalbidetuko dutenigogailu eta eskaileren eraikuntzaren bitartez. Gainera,eraikinaren kanpoaldean arrapala ezberdinak eraikikodira ere. Azkenik, hirugarren fasearen barnean eraikina-ren fatxada zein estalkiak birgaituko dira. 

Martxan jarriko dira Ikust Alaia eraikina hi-
riko museo berrian bihurtzeko obrak. Gipuzkoako
Diputazioak eta Irungo udalaren artean sinatutako
akordio baten ondorioz, diputazioak 500.000 euro-
tako aurrekontua bideratuko du berritze lan horiek
gauzatzeko. Denis Itxaso, kultura diputatuak adie-
razi duenez, “Foru Aldundiak ezin zuen alde batera
utzi Irungo eraikin adierazgarri hau berritzeko hel-
burua duen proiektua”. 

„Foru Aldundiak ezin
zuen alde batera utzi
Irungo eraikin adieraz-
garri hau berritzeko hel-
burua duen proiektua‰

Denis Itxaso, kultura diputatua

„Gure ideia proposamen
hau hemendik aurrera
sozializatzea da eta

pertsona eta elkarte in-
teresdun guztien ekar-
penak jasotzeko prest

gaude‰
Juncal Eizaguirre, udal kultura ordez-

karia
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Erraza da aldi berean bi kategorietan
aritzea?Seniorretan partiduak astebururo jolas-ten ditugu eta, jubeniletako partiduak, be-rriz, hilabetean behin izan ohi ditugugutxi gorabehera, kategoria horretantalde gutxiago daudelako. 
Pozik zaudete aurten lortzen ari zare-
ten emaitzekin?Entrenatzaile aldaketaren ostean ondomoldatzen ari garela uste dut. Partidu bat-zuk irabazi eta beste batzuetan galtzen di-tugun arren, momentu honetan ligako 5.edo 6. postuan gabiltza. Gainera, taldeki-deekin koordinatzea eta kirolean gusturaaritzeak zer-nolako garrantzia daukanikasten ari gara. 

Denboraldia zein postuan amaitzea es-
pero duzue?Hasieran lehen eta seigarren sailkatuenartean egoteko nahia genuen, horrela,lehen taldean sartu eta Espainia mailakoigoera-fasean sartzeko aukera izateko.Fase horretan 3 aldiz egon gara eta aurtenerrepikatzea gustatuko litzaiguke. Halaere, talde gaztea daukagu eta zailagoa dabeste taldeen maila lortzea, beste taldee-tan beterano gehiago daude eta.
Zeintzuk dira zuen taldearen indar-gu-
neak?Taldekide guztiek igeriketa eta erresis-tentzia ondo menperatzen dugula ustedut. Dena dela, kiroltasunez jokatzea dagarrantzitsuena nire ustez, taldekide guz-tien artean ondo ulertu eta pase onak eginahal izateko. 
Zein entrenamendu errutina jarrait-
zen duzue?Aste osoan zehar entrenatzen dugu etapartiduak asteburuetan jokatzen ditugu.Astelehen, asteazken eta ostiraletan en-trenamenduak igerileku barruan egitenditugu, igeriketa eta baloi-teknikak lant-zeko. Astearte eta ostegunetan, berriz, en-trenamendu fisikoa egin ostean, urtetansartzen gara bertan jokaldiak prestatzeko. 

Waterpoloan jolasterako orduan
neska eta mutilen arteko alde handia
dago?Infantil eta kadete kategorietan talde mis-toetan jolasteko aukera dago.  Jubeniletan,berriz, kirolariak bereizten dira,  mutilzein neskak nerabezaroan sartzerakoanbien arteko aldeak nabariagoak direlako.
Beste kirol batzuekin alderatuta, zer-
gatik da waterpoloa kirol ezezaguna-
goa?Urtetan zehar komunikabideetan water-poloari ez zaio tratamendu egokia emaneta, ondorioz, ez da jende guztiarenganairitsi. Nik uste dut jendea kirola ikusi edopraktikatzera animatuko balitz,  waterpo-

loa mundu osoan zehar garrantzi gehiagoizatera iritsiko litzatekeela. 
Zu zeu edo zure taldekoren bat etorki-
zunean maila profesionalean jokatzen
ikusten duzu?Galdera zaila da. Urte hauetan zehar ki-rola praktikatzen ikasi dudan arren, osozaila ikusten dut maila profesionalerairitsi ahal izatea, esfortzu handia eskatzenbaitu horrek. Gainera, zaila da waterpolo-arekin bakarrik bizitzeko adina dirua ira-baztea, jarraitzaile gutxi daukan kiroladela kontutan hartuta.Hala ere, nire tal-dean maila profesional batera iritsi ahalizateko aukera handiak dauzkan jendeadagoela uste dut. 

Iraia Oskila igeriketa prakti-
katzen hasi bazen ere, kirola ikaskete-
kin uztartzeko zailtasunak topatu
zituenean, waterpoloa probatzea era-
baki zuen orain dela 6 urte. Egun, klu-
beko jubenil eta senior kategorietan
jokatzen du eta bere taldeekin batera
garaipen berriak eskuratzen jarrait-
zeko irriketan dago. 

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

„Momentu honetan ligako 5. edo 6.
postuan gabiltza‰

Iraia Oskila, Bidasoa XXIeko waterpolo jokalaria:

„Taldekide guztiek igeriketa eta erre-
sistentzia ondo menperatzen dugula

uste dut‰



KIROLAK2019ko martxoak 1
9

Emaitza bikainak eskuratu dituzte Santiagotarrak Kirol
Elkarteko kirolariek denboraldi hasierako txapelketetan

Neguko Gipuzkoako Piraguismo TxapelketaSantiagotarrak Kirol Elkarteak otsailaren 16an Orion an-tolaturiko Neguko Gipuzkoako Txapelketan 6 garaipeneta 13 domina eskuratu zituen. Honela, kluben araberakosailkapenean, Santiagotarrak garaile izan zen, ZumaiakoUrola Itsas-Adar Piraguismo Taldea eta Pasaia Kayak klu-bak atzean utzi ostean. Guztira klub irundarreko 28 ki-rolari lehiatu ziren bertan.Sei kirolari irundarrek garaipenak eskuratu zituztenhaien kategorietan. Jon Moreno palaria sub23 katego-riako irabazlea izan zen. Beñat Arsuagak, azken esprin-tean Aimar Amundarain eta Alex Anatol taldekideak

aurreratu ostean, jubenilen podiumeko lehen postua es-kuratu zuen. Nerea Garcia, berriz, neska jubenilen kate-goriako irabazlea izan zen, Intza Mendezek bigarrenpostua eskuratu zuen bitartean.Kadeteen kategorian Eider Amundarainek gurutzatuzuen helmuga lehen tokian, haren ostean Uxue eta Maia-len Arsuaga ahizpak iritsi zirelarik. Kanoako modalita-teko kadete kategorian Ibai Muñoz izan zen irabazlea.Mutil kadeteek, berriz, lehen lau postuak bete zituzten,Ekaitz Aizpiolearen ostean, Unai Amostegi, Asier Romeroeta Mikel Larrarte beste postuak bete zituztelarik. 
Aulki mugikorreko emaitzakEgun berean, Santiagotarrak BM kirol elkarteko aulkimugikorreko arraunketa taldeko 54 kirolarik Gipuzko-ako Aulki Mugikorreko Lehen Lerrokako estropadanparte hartu zuten. Gipuzkoako gainontzeko klubetako ki-rolariak batuz, 150 kirolari elkartu ziren guztira norge-hiagokan. Klub irundarreko kirolariek emaitza nabarmenak esku-ratu zituzten, etxera 6 garaipenekin itzultzea lortu bait-zuten. Naroa Zubimendi eta Helene Sagarzazu nesken

scull bikoitzean kadete kategorian inposatu ziren. AneCalvo eta Maitane Zapirain, neska infantilen scull bikoit-zeko irabazleak izan ziren. Scull bikoitzeko senior kate-gorian, Aitzpea Gonzalez eta Nerea Seijo izan zirenirabazleak. Mutilek, berriz, Osertz Gonzalez eta Ander Legazkue scullbikoitzeko senior kategorian irabazi zuten. Pablo Marti-nez eta Julen Lasarte scull bikoitzeko jubenil mailako ga-raileak izan ziren bitartean. Ion Aizpioleak, skiff seniorkategoria maskulinoan inposatu zen. Hurrengo estro-pada, martxoaren 2an Orion egingo da. 
Nazioarteko kirolariakAustraliako Perth kanal olinpikoan antolaturiko Austra-liako Openean egin zen slalomean Ander Elosegi C1 ka-tegorian eta Klara Olazabal K1 eta C1 kategorietanlehiatu ziren. Elosegik 10. Postuan klasifikatzea lortuzuen, mundu mailako palari onenekin lehiatu ostean.Klara Olazabalek, ordea, ez zuen klasifikazio probak gain-ditzea lortu. Openean klasifikazioan lortu zuten kirola-riak Ozeaniako Txapelketan izango dute hurrengohitzordua. 

Santiagotarrak Kirol Elkarteko kirolariek
emaitza bikainak eskuratu dituzte 2019 denboral-
diaren barneko lehen txapelketa garrantzitsuetan.
Otsailaren 16ko Zumaian antolaturiko Gipuzkoako
Piraguismo Txapelketan Santiagotarrak elkartea
garaile izan zen taldekako sailkapenean. Egun be-
rean, Orion, klub irundarreko palariek 6 garaipen
eskuratu zituzten. Bestetik Ander Elosegi eta Karla
Olazabal klubeko kirolariek Australiako Openean
parte hartu zuten. 
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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 ken-duta, 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 utzikodugu kotxea gure ibilaldiari hasiera eman aurretik, izan ere, ezinezkoa da Aitzpitzako gai-neraino autoz iristea. Maisturgaineko mendixkarako bidea hartu eta bertan gaizki kontser-baturiko dolmen batzuekin topo egingo dugu bidean. Dolmenak igaro eta, 20 minuturenostean,  ibilaldiko bigarren gailurrera igoko gara horrela:  Gorramendi (1.071m) .Bide belartsutik jarraituz, hurrengo gailurrera, Otanarte (1.064m), igoko gara ibilbidean40 minutu eman ostean eta ibilbideko antena altuena ikusiko dugu. Errepidetik aurreraegingo dugu, honela, ordu bat igaro ondoren hurrengo gailurrera iristeko: Gorramakil(1.087m). Gainetik, ibilbidea amaitzeko falta zaizkigun bi gailurrak ikusiko ditugu. Ibilbi-dean aurrera egiteko, metro batzuetako jaitsiera egin beharko dugu, Akomendi (949m) gai-lurrera 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 garaeta bidearen zailtasun-maila handiagoa izango da ibilbidearen zati honetan. Horrela, Alka-xuriko (965m) gainera igoko gara. Jaitsierako bide erregularra atzean utzi, baso aldapatsubat 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 pistazabal batean zehar ibiliko garelako. Igoeraren azken metroetan, ordea, bide belartsuarenerosotasunarekin topo egingo dugu, 5 ordu eta 15 minuturen ostean, Iparlako (1.049m)gaina zapaltzeko.  Gainetik, ibilbidearen hasierako puntua ikusi ahalko dugu. Etxera itzult-zeko, gora-beherez beteriko ibilbide honetan atzera egin beharko dugu, hasierako punturaitzuli eta ibilaldiari amaiera emateko. 
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Dunboa HH

Denborapasak
Inauterietako 7 hitz

Mozorro, joaldun, musika, konpartsa, konfeti,
maskara, zanpantzar



Hirubide DBH2
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Euskaraz,
Irunen 
barrena

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

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

Aida txuriya, aida gorriya

Ama Birjiña Junkal´ekua agértu zen oraiñ elizadagón tókiyan.  Eta pentsatu zutén egíttia (eliza)Olázabal ondoko gáñian.Erámantzuten arriya eta erámantzuten úra morté-tua eítteko eta iñúlabarrian joántziren lang´´illiakitxera.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 la-púrrari.Esantzuen:- Aida txuriya, aida gorriya. Barríka onén barrénandagón gizónari atéra begíya.Sartú zuén akúllua barríkan xolótik eta atéra ziyónbegíya.Lénago zuen begi bat bakárra eta gero geldittu zenitsúa.
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Beldur Barik ekimena bultzatu da hiriko gazteen
artean 5. urtez

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

Aitziber Iratzoki, berdintasun teknikaria

„Emakumeen kontrako indarkeria ez
da soilik martxoaren 8an edo azaro-

aren 25ean landu behar‰

Sergio Corchón, Gizarte Ongizate ordezkaria

Beldur Barik autonomi mailan EuskoJaurlaritzak martxan duen programa batda, EUDEL, hiru Diputazioak eta Emakun-deren arteko lankidetzatik sortzen dena.Irungo Udalak programa horretara batueta Irun Beldur Barik ekimena antolatzendu Gizarte Ongizate arloaren bitartez. Programa honen bitartez, gazteen arteanindarkeria sexista saihestea bilatzen da,horretarako, gazteen artean hausnarketaeta eztabaida jarrera bultzatu nahi da,

berdintasunezko gizarte baten eraikunt-zan kolaboratzea posible izan dadin. Ser-gio Corchón Gizarte Ongizate ordezkariakadierazi duenez, “emakumeen kontrakoindarkeria ez da soilik martxoaren 8anedo azaroaren 25ean landu behar”.
Aldaketak eragiteko tailerrakGazteen artean Beldur Barik jarrera bult-zatzeko asmoz, 2018/2019 ikasturtekolehen hiruhilekoan hainbat tailer antolatuziren hiriko 5 ikastetxeetan. Guztira, or-dubeteko 3 saio egin dira ikastetxe bakoit-zean eta 400 ikasle inguruk parte hartudute. Ekimenean Eguzkitza BHI, San Vicente dePaul Ikastetxea, El Pilar Ikastetxea, TokiAlai Ikastetxea eta Hirubide BHI Ikastet-xeak parte hartu dute. Aitziber Iratzokiberdintasun teknikariaren hitzetan, “ikas-tetxeen %100a datorren urtean programa

errepikatu edo saio gehiagotan partehartzeko prest dago”.Tailer horien bitartez sexua, generoa etasexu-nortasuna bezalako kontzeptuen in-guruan gogoeta egin da, bideojokoetaneta YouTube bezalako sare sozialetan za-baltzen den indarkeriaz ohartarazi etahura saihesteko irtenbideak proposatuzaizkie. Gainera, estereotipoak eta generorolak lantzeko ahalegina egin da ere. Bosgarren urtez programa honen balo-reak defendatzeko lehiaketa antolatu daIrunen eta, aurreko urteetan bezala, bi ka-tegorietan banatu da. Batetik, 12 eta 17urte bitarteko kategorian Eguzkitza BHIikastetxeko ikasleen Beti aurrera! izenekobideoa izan zen garaile. 18 eta 26 urte ar-teko gazteei zuzenduriko kategorian, be-rriz, Mendibil Formazio Zentroko ikasleekeginiko “Rap Mujeres” bideoa izan da ira-bazlea. Lehiaketaren bitartez era guztie-

tako adierazpen artistikoen bitartez,egungo neska-mutilek desberdintasunegoerari aurre egiteko baliatzen dituztentresnak erakutsi nahi dira, horretarako,errespetuan, berdintasuna, askatasuna,autonomia eta erantzunkidetasuna beza-lako baloreak erabiliz indarkeria sexistagaitzesteko. Lehiaketako sariak azaroaren 25eanAmaia Kultur Zentroan antolatzen denemanaldian banatu ziren. Bertan, “22 Aca-demy”, “Studio de danza Miren Gomez”,“My dance studio”, “PausoK” eta “AnaliaBellydance” taldeek parte hartu zuten.Emakumeen aurkako Indarkeria desage-rrarazteko Nazioarteko Eguna dela eta an-tolatzen den emanaldia prestatzekoakademia ezberdinek programa horretanzehazturiko helburu eta beharrak kontu-tan hartu dituzte haien dantza eta koreo-grafiak eratzerako orduan.  

Irungo Udalak 5. urtez Beldur
Barik ekimena bultzatu du hirian.
Irun Beldur Barik programaren bar-
nean, bideo lehiaketa, hiriko bigarren
heziketako ikasleei zuzenduriko taile-
rrak eta dantza emanaldia antolatzen
dira. Horrela, gazteen artean indarke-
ria matxistaren aurka borrokatzea bi-
latzen da. 



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

Ordutegia: 18:00-20:00.

Tokia: Martindozenea Gaztelekua.

Adina: 16-25 urte.

Izen emateak: Whatsapp bidez
(690706471)

Turislan topagune bat da enplegua bi-
latzen ari direnen eta turismo-sektorear
zerbitzua hobeto emateko langileak
kontratatu behar dituzten enpresen ar-
tean egiten dena.

Egunak: martxoak 25 eta 26ean. 

Tokia: Ficoba

Prezioa: Doan.

Informazio gehiago:
irun.org/igazte

Irungo Udalak 2019ko Irungo San Pedro
eta San Martzialetako kartela eta egita-
rauaren azala aukeratzeko lehiaketa-
rako deialda egiten du.

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

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

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

Informazio gehiago: irun.org/igazte

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

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

ADIMEN EMO-
ZIONALA, Au-
sartzen zera?

iGAZTE IRUNERO14

2019ko San
Martzialak

Mikromezu eta Irudi Grafikoa Le-
hiaketa. Kontsumitzaileen Eskubi-

deen 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. mai-
lakoak . Saria: 2 tablet Samsung Galaxy, hizkuntza bakoitzeko bana
- 2. kategoria: DBHko 2, 3 eta 4. mailetako ikasleak. Saria: 2 ordenagailu era-
mangarriak, 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 ja-
sotzen dituzu zure telefono mugikorrean?, ¿Bideojoku bat edota kontsola erosi
duzu eta ez dabil...?, ¿interneten bidez zerbait erosi duzu eta ez zaizu iritsi?, ¿bi-
daia 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

Euskadiko Tu-
rismo Enplegua-
ren III. Feria

Telonero bezala
aritu nahi duzue
Samartzial
hauetan?
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Bisita gidatua:
Uretako hegazti

negutarrak

Euskadiko Gara-
gardo Artisauen

3. azoka

3

Zer: Txingudiko padure-
tan negua pasatzen

duten uretako hegaztiak
identifikatzeko eta hauen
biologia ezagutzeko bi-

sita gidatua. 

Non: Plaiaundiko Txin-
gudi Ekoetxea. 

Ordua: 10:00etatik
12:00etara. 

Prezioa: 2 euro. 

Sarrera: Aurretik izen-
ematea beharrezko da,
email bidez info.txin-

gudi@ekoetxea.eus eta
telefonoz 943619389

.
Oharra: Pertsona hel-

duei zuzendurik. 

Zer: Euskadiko Gara-
gardo Artisauen 3.

azoka, 20 garagardo-
gile, 8 food truck, mu-
sika eta haurrentzako

aktibitateekin. 

Non: Ficoban. 

Ordutegia: Ostirala
18:00etatik 01:00etara

eta larunbatean
12:00etatik 01:00etara.

Sarrera: 5 euro (eda-
lontzia barne).

Bertso gaua

7

Zer: Kabigorriko
XLXI Bertso Gaua. 

Non: Kabigorri Bidaso-
aldeko Ateneoa. 

Ordua: 19:30etan. 

Sarrera: Librea. 

Bertsolariak: Iraitz
Mateo, Miren Artetxe,

Iñigo Manzisidor
"Mantxi" eta Egoitz Ze-

laia.

Gai jartzailea: Adrian
Arruti. 

Denborapasen emaitzak

Antzerkia: 
Orlando

9

Zer: Jakin-minak eta lite-
ratur grinak asetzeko
abenturaz beteriko bi-

zitza eramango duen Or-
lando protagonistaren

bizitzaren inguruko ant-
zerkia. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan.

Ordua: 20:00etan.

Prezioa: Sarrera oroko-
rra 14,60 euro. Langa-

beek, 14 urte
beherakoek eta Gazte
Txartela dutenek 9,40

euro.

Sarreren salmentak:
Internet bidez, Irungo Tu-
rismo Bulegoan edo lei-
hatilan ikuskizunaren

egunean. 

Ricardo Requejo
Ganbera Zikloa

10

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

Non: Amaia Kultur Zen-
troan.

Ordua: 19:00etan.

Prezioa: 4,30 euro.

Salmenta: Internet
bidez, Irungo Turismo bu-

legoan eta leihatilan
ikuskizunaren egunean.

X. komunikazio
jardunaldia

14

Zer: Burdinbidea Irunen
inguruko X. komunikazio

jardunaldia. 

Non: Ficoba. 

Ordutegia: 8:45etatik
14:30etara.

Sarrera: Doako sarrera
aldez aurretik izena

emanda, lekuak agortu
arte.

Sarreren salmenta:
Email bidez: jornadaffc-

cirun@hotmail.com  

8 eta 9




