
Irunero

2 Irun Atzo Irun Gaur
3 Berri laburrak
4-5 Krea Bidasoa
6 Ainara Maia
7 Emakume saharauien egoera
8 Kirolak: Miliak Osasunaren Alde

9 Kirolak: Javier Garridori elkarrizketa
11 Haurren leihoa / Denborapasak
12 Euskaraz, Irunen barrena / Gazteen lanak
13 Beti Gazte: Ana Luna artista
14 Gazte Informazioa
15 Agenda

Irungo 
euskarazko 

hamabostekaria

Apirilak 1, 2019

346



Z
er
 g
er
ta
tu
 z
en
 Ir
un
en
 o
ra
in
 d
el
a
 1
0
0
 u
rt
e?

Apirilaren 13an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkari astekariaren zen-bakian Bidasoa eskualdeko azken albiste eta nobedadeak biltzen dira.Lau orrialdetan bost zutabetara maketatutako aldizkariaren garai har-tako biztanleen eguneroko bizitzarekin loturiko gai ugari topatu dai-tezke. “Mairus” izenordearekin sinaturiko artikulu batean Espainiako egoerapolitiko eta sozialaren analisi bat egiten da aldizkariaren zenbaki berrihoni hasiera emateko. “Anotaciones de un chismoso” atalean, berriz,lan jardunaldia 8 ordura murrizteak irundarren bizitzetan eragin di-tuen aldaketak aipatzen dira, izan ere, aldaketa honek irundarren ohi-tura eta bizimoduan aldaketa oso nabariak eragin baitzituen. Jarraian, “Buzón el Bidasoa” atalean aldizkarira irakurleek idatzitakogutunei erantzuten zaie, jasotako gutunen egokitasuna baloratuz. Hu-rrengo atalak “De todo un poco” izena du eta Irun eta inguruko herrie-tako eguneroko bizitzako kontuekin loturiko albiste laburrei tarteaeskaintzen zaie. Ostean, “Txori txikia” izenordearekin sinaturik, “¡Ai-ene!” olerkiak betetzen du hurrengo zatia. Kirol kronikari eskainitako atal luze batean, futbola da hizketa-gai na-gusia, hainbat talderen arteko partiduen emaitzak komentatzen dire-larik, hala nola, Real Union, Reala, Bartzelona eta beste hainbat. Kirolaalde batera utzi eta aldizkarian gaurkotsunezko gaiek protagonismoairabazten dute berriro, kasu honetan, pataten prezioaren igoera.“Filosofia barata” titulupean “X” izenordea darabilen autoreak neska-meen grebarako eskubidea zalantzan jartzen du. Aduanaren ingurukoazken nobedadeak aipatzeaz gain, zenbaki honetan aduanek azken as-tean loturiko irabaziak publikatzen dira. Mugaren gaiari eutsiz, Frant-zia eta Espainiako estatuaren arteko harreman komertzialakhobetzeko Madrilen sorturiko “Office Comercial”-aren sorreraren berriematen da. Ondoren, azken udal bilkurako erabakiak banan-banan zerrendatzendira eta “Principal eta “Bellas artes” antzokietako datozen egunetarakoprogramazioa errepasatzen da. Gainera, Aste Santuan zehar Junkalekoparrokian egingo diren ekintzen egitaraua gehitzen da ere.Beti bezala, aurreko zenbakietan ikusi bezala, “Ecos de sociedad” atalahiriko biztanle aberatsen nondik norakoak errepasatzen dira. Azkenik,albiste laburren atalean, guardiako farmazia eta azken jaiotza, ezkontzaeta heriotzen berri emanez aldizkariaren zenbaki honi amaiera ematenzaio, hiriko establezimenduen publizitate orrialdearen aurretik. 
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Luis Mari Elorz medikuak 
Hiriko Urrezko Domina jaso du

Luis Mari Elorz medikuak Hiriko Urrezko domina jasodu. Martxoaren 30ean antolatu zen domina ematekoegintza instituzionala egin zen kapitulu gelan. Senide etalagunen babesarekin, mediku irundarrak 30 urte bainogehiagotan zehar eginiko lana saritu zen. Irungo Udalet-xeko Kapitulu Aretoa medikuaren senide, lagun eta udal-batzako kideekin bete zen sari banaketa ospatzekoIrungo Hiritar Foroak aurkeztu zuen, hiriko 40 entitateenbabesarekin, 2019 urteko urrezko dominarekin medikuirundarraren ibilbide profesionala saritzeko proposa-mena. Eskaeran, dominaren merezimendua nabarment-zen zen: “mediku ibilbide profesionalaren ibilbide luzeanhiriari eta bertakoei emandako zerbitzuengatik eta, ha-laber, gizartean balio unibertsal zintzoenak lortzeko izanduen inplikazioarengatik eta egin duen ekarpenarenga-tik”. Proposamena aztertu ostean, Bozeramaileen Batzor-deak erabakiarekin bat egin zuen. Azkenik, hiriarenurrezko dominaren esleipena urtarrilaren 25eko osoko

bilkuran formalizatu zen. Luis M. Elorz doktoreak hogeitahamar urtetik gora eman dituhirian medikuntza-lanetan etaharen pazienteak izan direnekzalantzarik gabe nabarmentzendute bere enpatia, entzuteko etasufrimendua ulertzeko gaita-suna eta sufrimendu hori arint-zeko adorea.Era berean, hiriahobetzeko pertsona honek berebizitzan zehar izandako konpro-misoa ere nabarmendu daiteke, Irungo Hiritar Forokopresidente izan den aldetik eta kausa humanitarioen aldeere egin duen lanagatik.Gogoratu behar da Irungo Udalbatzak 2003ko urtarri-lean Ohore eta Sarien Arautegia onetsi zuela Urrezko Do-
mina ematea. Horren helburua da aitorpena eskaintzeaberen lanarekin gizarteari bizikidetza-, tolerantzia-, es-kuzabaltasun- edo konkordia-balioen ekarpena egin dio-ten pertsonei, Irunen jaioak izan ala ez, edo entitateei.Eta, aldi berean, aitorpen honen  bitartez, gizartean tole-rantzia eta begirunea sustatu nahi dira.

Zabalik dago Kontenporanea 2019 ediziorako 
proiektuak aurkezteko epea

Apirilaren 22ra arte zabalik egongo da 2019ko Konten-poraneako deialdira proiektu artistikoak aurkeztekoepea. Deialdia haien lanak lehiaketara aurkeztu nahi di-tuzten artistentzat zabalik dago. Deialdiko informazioguztia eta oinarriak www.irun.org webgunean topatudaitezke. 2019ko deialdiko gai nagusia elkartrukea izango da. Ze-

hazki, gizaki eta ez gizakiaren arteko elkar trukeari buruzeztabaidatzen duten proposamen artistikoak eskatzendira deialdi honetarako. Hortaz gain, proiektu deialdikoerakusketek lengoaia, kulturartekotasuna eta mugarengaiarekin loturiko proposamen  artistikoak eskatzen diraere. 2019 edizioko batzorde kudeatzailea Miguel Matador,Haizea Olaizola eta JulenSanchezek irundarreketa Hendaiako biztanleaden Maialen Caballerokosatuko dute, FadidraDrakonaki gazte  grezia-rrarekin batera. Bat-zorde honek,proiektuaren koordina-zioaren zati bat kontro-latuko du,programazioaren disei-nuan, produkzio zeregi-netan eta komunikazioerantzukizunak izangodituztelarik. Gainera, Bi-tamine Faktoriak etaIrungo Udaleko Kultura

arloak koordinazio prozesua gauzatzeko laguntza eta ba-besa eskainiko dizkiete. Kontenporanea Irungo udalak antolaturiko kultura ga-raikideko topaketa da. Bitamine Faktoria proiektu koor-dinatzailearen laguntzarekin arte, diseinu, eta kulturarenarloan trebatutako gazteak elkartzeko helburua duen to-paketa da. Arte garaikideko topaketa honen berezitasunagazteei zuzendua egoteaz gainera, hein batean gazteen-gatik antolaturik dagoela da. Honela, Kontenporanea elkarketa puntu batean bihurtunahi da arte, sorkuntza kolektiboa, parte-hartzea eta artekaletarraren artean, honela, kudeaketa prozesua, pro-dukzio artistiko eta kulturalaren prozesuari balioa emannahi zaio. Gainera, diziplina anitzeko kolaborazioko lanabultzatzeko helburua du ere. Kontenporanea 2015 urtean jaio zen Udalaren Aurre-kontu Parte Hartzaileetan  bildutako proposamen batenharira. 2018 urteko Kontenporanea deialdira 49 lan aur-keztu ziren 18 herrialde ezberdinetatik. Kolonbia, Me-xiko, Frantzia, Australia, Singapur edo Venezuelabezalako herrialdeetatik iritsitako proposamenak jasoziren.
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Aurtengo Krea Bidasoa azokaren leloa eta irudia makermugimenduarekin lotura estua izan du. Izan ere, “Hazlotu mism@ - Egin zerorrek – Fais-le-toi-même” leloa oi-narritzat hartuta, “KreaTU” irudia erabili da azokarenhelburua eta antolaturiko jarduerak ezagutzera emateko.Edizio berri honen inspirazioa izan den Maker mugimen-duak era pertsonalean ahalmen industrialaren garapenabultzatzen du, ohiko baliabideen aprobetxamenduarenbitartez eta gizarte osorako eskuragarri dauden baliaga-rrien ustiapenaren bitartez. Hortaz gain, pertsona, enpresa eta erakunde publiko zein

pribatuek elkar ezagutu, esperientziak eta kontaktuakpartekatu, lankidetza edo negozio aukera berriak topatueta arrakasta izan duten enpresen kasuak gertutik eza-gutzeko aukera izan dute. Honela, espiritu ekintzailearenbalioak eta gaitasunak ezagutzera eman dira. Maker zirkuitu teknologikoan azokan parte hartu zutenenpresen produktu berriak ikusteko aukera izan zen.Hauek izan ziren Krea Bidasoa azokaren 11. edizioanparte hatu zuten enpresak: 3Dbide, 3D Berridi, Tumaker,Elle&Alle, Arplastic,Surf Logic eta Accuro by Alcad. Gai-nera,  Maker Objects Museoan “Compagnie des Vents etMareés” konpainiaren bisita gidatuaren eskutik Makeriraultza digitalaren sekretu interesgarri eta ezkutuakdeskubritzeko aukera izan zuten bisitariek. 
Tailer eskaintza zabalaAurreko edizioetan bezala, aurtengo Krea Bidasoa azokaegitarau anitz baten inguruan antolatu da. Egun osorakoegitarauaren barnean, era askotariko tailer ugari egon

dira: Emozio kudeaketa, publizitatea, 3D inprimaketarenjoerak, enpresentzako WhatsApp kudeaketa, antolatzai-leak eraldaketa digitalera egokitzeko gakoak, enpresa txi-kien kontrako ziber-erasoen eragina murriztekoirizpideak eta Smartphone gailuen bitarteko sorkuntza. 
Ikasleentzako tarteaEskualdeko formazio-zentroetako ikasleek haien espa-zioa izan dute Krea Bidasoa azokaren barnean. PlaiaundiBHI, LHII Bidasoa, Irungo La Salle, Gipuzkoako Foru Al-dundiko Ekonomia Sustapena, Landa Ingurumena etaLurralde Oreka saila, Mondragon Unibertsitatea etaTknika zentroek parte hartu zuten ekintza horretan.“Hackathon” bezala ezagutzen den esperientzia kolek-tibo baten bitartez, ikasle taldeek prototipatu teknologi-koaren inguruko proiektuak garatu dituzte. Zentzuhorretan ere, maker txoko bat izan zen eta bertaratutakopertsonek haien sorkuntzak eraiki eta sare sozialetan#KREA2019 traolaren bitartez partekatzeko aukera izanzuten. 

Martxoaren 21an Krea Bidasoa azokaren 11.
edizioa antolatu zen Ficoba Erakustazokan. Irun eta
Hondarribiko Udalek Bidasoa bizirik elkartearen la-
guntzaz antolaturiko jardunaldia pertsona eta en-
presa ekintzaileei zuzendurik egon da, izaera
publiko edo pribatuko erakundeentzako prestaturik
egoteaz gain. 

Sormena eta berrikuntzarako tartea Krea Bidasoaren 11. edizioan
Bostehun pertsonek baino gehiagok parte hartu zuten martxoaren 21eko jardunaldian
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Sormena eta berrikuntzarako tartea Krea Bidasoaren 11. edizioan

Sonia Ruiperez, Elle&Alle:Elle&Alle garapen iraunkorreko proiektubat da, neurrira egindako jantzigintzakoteknika tradizionalak material berriekinkonbinatzen dituena.  Honela, 3D inpre-sioaren bitartez landu daitezkeen mate-rial berriei bidea irekitzea proposatzendut. Azokara “4 urtaroak” deituriko bil-duma ekarri dut, honela, antzinakoekoizpen-prozesuei teknologiaren gara-penak eskaintzen dizkigun berrikuntzaberriak batzeko aukera ugari dauzkagulaerakusteko. Oso pozgarria iruditzen zaitKrea Bidasoa azokan parte hartzeko au-kera eta udaberri jantzita etorri naiz,denbora luzeko lanaren ostean, azokakeskaintzen didan aukera paregabe honenaurrean sentitzen dudan poza adieraz-teko. 

Mikel Arbeloa, 3Dbide:Azokaren aurreko edizioan gure lanki-deek parte hartu ostean, aurtengo edi-zioan parte hartzea erabaki dugu jendegaztearekin harremanetan egon etabeste enpresekin kontaktuan egoteko.3Dbide izeneko marka bat gara, Iruñeko“Iruña tecnologías” eta “Irudi Sistemas3D” enpresen aliantzatik sortu dena.Azokara hiru produktu ezberdin ekarriditugu. Batetik, kolaboraziorako robotbat, era errazean programatu daiteke-ena. Bestetik, pieza baten geometria di-gitalki antzeman eta 3D artxibo bat sortudezakeen eskaner bat eta, hirugarrenmakinaren bitartez, lortutako artxiboainprimatu eta karbono edo bidriozkozuntz baten bitartez indartzeko aukeraeskaintzen duen inprimagailua daukagu. 
Aitor Berridi, 3D Berridi:Krea Bidasoa azokan parte hartzeko hirudimentsiotan inprimatutako hegazkinbatzuk ekarri ditut.  Izan ere, 3D Berridienpresak hiru dimentsiotan inprimatudaitezkeen hegazkinen salmenta du hel-buru, horregatik, “3D inprimaketarekinhegan eginez” leloa erabiltzen dugu gureideia jendearen artean ezagutzera ema-teko. Horrela, “Glue free” izeneko siste-maren bitartez, muntai modularreanoinarritzen gara, itsasgarriak saihestueta muntaketa eta konponketa azkarragobat ahalbidetuko dituen sistema bat es-kaintzeko asmoz.  Niretzat aukera bi-kaina da Krea Bidasoa azokaren 11.edizioan parte hartzeko eskaini didatenaukera eta jendea gure produktuak eza-gutzeko interes handi erakusten ari da. 

Javier Gonzalez Vega, Surf Logic: Surf Logic enpresa uretako ekintzak egi-terako orduan erabili ohi diren neopre-noak lehortzeko lehorgailuarensalmentara bideraturik dago. Horreta-rako, orain arte mundu mailan neopre-noen lehorketarako existitzen ez zensistema berri bat patentatu dugu.Proiektu honekin Irungo Udalaren IrunEkintzan saria eskuratu ostean, duelahiru hilabete merkatura atera berri denproiektua azokan erakusteko gonbida-pena jaso genuen. Horregatik, proiektuaerakutsi eta ezagutzera emateko aukeraeskaintzen duten ekintza guztiak oso po-sitiboak dira honelako proiektu berrit-zaileak laguntzeko. 

La Salleko ikasleak: Jardunaldi honen aurretik egindako bile-retan gure ideia sortzeko aukera izandugu. Hain zuzen ere, gure ideia energia zi-netikoa sortzeko ahalmena duen eskumu-turreko bat sortu nahi izan dugu. Gaur,lana erdizka eginda zekarren programabat jarri digute eskuartean eta gure zere-gina goizean zehar programa hori berriroprogramatzea izan da aurretik pentsatuageneukan eskumuturrekoaren prototipoasortu ahal izateko.  Oso interesgarria iru-ditu zaigu Krea Bidasoaren azokan partehartzeko aukera, izan ere, formazio-zentroezberdinetako ikasle hugari bildu garahemen eta oso aproposa iruditzen zaiguikasleei haien ideiak adierazteko aukerahauek ematea. 
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Nolako harremana duzu poesiarekin?Idazle profesionala ez banaiz ere, idazle kontsideratzennaiz, egunero literatura idazten baitut. Poesia irakurleaizateaz gainera, argitaratzen dudan bigarren poema libu-rua da hau. 
Nola bururatu zitzaizun “Muxuak” poema-bilduma
sortzeko ideia?Duela 11 urte Bergarako Idazle Eskolako ikaslea nintzeneta, betidanik poesia idatzi izan dudan arren, Idazle Es-kolan idazteko grina areagotu zitzaidan. Eskolan gauzaasko irakurtzen genituen eta ideia asko etortzen zitzaiz-kidan burura, beraz, gai konkretu baten inguruko olerki-sorta bat egitea bururatu zitzaidan eta muxuen gaiaaukeratu nuen. Idazle Eskolako azken urteko beka-proiekturako aurkeztu nuen lana da. 
Olerki-bildumaz gain, ilustrazioek protagonismo be-
rezia dute liburu honetan? Bai, idazle eta ilustratzailearen arteko kooperaziozkoproiektu poetikoaren emaitza da liburua. Duela bi urte

eta erdi “Mattin” Iñaki Martiarena ilustratzailea ezagutunuen eta nire poesiarekiko interesa erakutsi zuen. Mu-xuak bilduma bidali nion eta ezustean bilduma osatzenduten poema guztiak ilustratu zizkidan, akuarelak erabi-liz eta bere estiloa jarraituz. 
Nolakoa izan da argitalpen prozesua?Ilustrazioak ikusi nituenean lana argitaratzeko gogoakpiztu zitzaizkidan berriro eta, hainbat argitaletxetan ate-joka ibili ostean, Angeluko Zortziko argitaletxe txiki lanaargitaratzeko prest agertu zen. 
Zure bigarren liburua denez, aurreko esperientzia
lagungarria izan zaizu?Bai, nahiz eta desberdina izan den. Lehen poema-libu-ruan askoz poema gehiago zeuden eta 4 zatitan banatutazegoen. Bigarren liburua, berriz, 24 poema edo muxuzosaturik dago eta olerkiak duela 11 urte idatzi nituenez,zuzenketaren bat edo beste egin behar izan dut. 

Non eta noiz egin zenuen liburuaren aurkezpena?Liburua azaroaren amaieran argitaratu zen eta Duran-goko Azokako larunbatean aurkeztu nuen. Ondoren,Ataurin zuzeneko poesia errezitaldi musikatua egin nueneta, duela gutxi, Irungo Elkar liburu-dendan bildumarenerrezitaldi txiki bat egin zen ere. 
Buruan proiektu berriren bat duzu?Pasaden udazkenean, irailetik azarora,  “Beste hitzak”programaren bitartez Mazedoniako Ohrid herrian idazle-egonaldi batean parte hartu nuen eta bertan idatzitakobilduma argitaratzea gustatuko litzaidake. Hortaz gain,poesiarekin loturiko beste proiektu batzuk dauzkat ere. 
Nolako egoera bizi du poesiak gaur egun Euskal He-
rrian? Aspalditik Senperen  urtero argitaratzen den HatsarenPoesia izeneko olerki-bilduma kolektiboan parte hartzendut, non Euskal Herri osoko poetek parte hartzen dutebertan. Nire pertzepzioaren arabera poesia idazten duenjende asko dago Euskal Herrian. Poesia mota asko dagoeta, nire ustez, poesia gauzak zeharka esateko modu batda. 

„Nire ustez 
poesia 
gauzak 
zeharka
esateko
modu bat

da‰

Ainara Maia, poesia idazlea:

Ainara Maia Urrozek, “Muxuak” titulupean,
24 olerki bildu ditu bere azken poema-liburua argi-
taratzeko. 2012 urtean argitaratutako “Chansos
d´amour” lanaren ostean, Iñaki Martiarena marraz-
kilariaren laguntza izan du bere lana irudiz osat-
zeko. Elkar liburu-dendetan eskuratu daiteke
idazleak Zortziko argitaletxearen bitartez publika-
tutako azken lana.

„Nire pertzepzioaren
arabera Euskal Herrian
poesia idazten duen
jende asko dago‰

„Idazle eta ilustratzaile-
aren arteko koopera-

ziozko
proiektu poetikoaren
emaitza da liburua‰
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Emakume saharauien egoera gertutik ezagutzeko aukera

Duela hiru urte, martxoaren 8ko ospakizunari jarraipenaemateko asmoz,  Gaurko Andreak Berdintasunaren Al-deko Elkarteak “Emakume Ahotsak” hitzaldi-zikloa mart-xan jarri zuen. Zikloaren helburua gizarteko eremuezberdinetan lan egiten duten emakumeei komunikazioeta ikusgarritasun espazio bat eskaintzea da. Martxoarenazken asteazkeneko hitzaldia ziklo honen barneko biga-rren hitzaldia izan zen eta Jaione Hervas abokatuak etaUmlajut emakume saharauiak parte hartu zuten bertan. Jaione Hervasek, Irunen  lan egiten duen abokatu donos-tiarrak, Saharako gatazka inguratzen duen arlo juridiko-aren inguruko zertzelada nagusiak eman zituen,emakume saharauien egoera ezberdinak ulertarazteko.Nahaste politiko eta juridikoa ulertzeko Francoren ga-raira arte denboran atzera egitea beharrezkoa zelaazaldu zuen, hain zuzen ere,  Espainia, Maroko eta Mau-ritaniaren artean izandako negoziaketetan murgiltzeko. Duela 40 urte baino gehiago piztutako gatazkak eragin-

dako exodoaren ondorioz, egun emakume saharauiekbizi dituzten egoera ezberdinak azaldu zituen Hervasek.Egun, emakume saharaui batzuk errefuxiatu kanpamen-duetan bizi dira, beste batzuk Marokok okupatutako lu-rraldeetan daude. Okupatu gabeko lurraldeetan bizidiren emakume saharauiak daude ere, munduan zeharsakabanatutakoez gain. Abokatuaren hitzetan, bizilekua-ren ondorioz, sekulako aldeak daude emakume bakoit-zak dauzkan egoera eta eskubideetan. Umlajut “Doctora Beituha” elkarteko kidea den emakumesaharauia Irunen bizi da gaur egun. Umlajut-ek Saharanemakume bezala lehen pertsonan bizi izandako egoeraeta bizipenak partekatu zituen. Jaionek emandako azal-penari jarraipena emanez, errefuxiatu-esparrutan eta lu-rralde okupatuetan bizi diren emakumeen egoerenarteko aldeak azaldu zituen. Errefuxiatu-esparrutan bizi diren emakumeek lurraldeokupatuetan bizi direnek baino askatasun gehiago dauz-katela azaldu zuen Umlajutek. Izan ere, gizonak gerrandauden bitartean, emakumeek dena kontrolatzen dutefamilia aurrera atera ahal izateko. “Dena aurrera aterat-zeko borrak etengabean bizi dira errefuxiatu-esparru-tako emakumeak”, adierazi zuen Umlajutek. Okupatutakolurraldeetan, ordea, emakumeak guztiz kontrolaturikdaude, haienganako eraso, bortxaketa eta biolentziaetengabeak jasan behar dituztelarik. Emakume saha-

rauien egoeraren ikuspegi sakonagoa eskaini eta herriSaharauiaren egoera hobeto ezagutu ostean, tearen ze-remonia tradizionalarekin amaitutzat eman zen topa-keta, bertaratutakoen arreta eta gaiarekiko erakutsitakoardura eskertzeko. 
“Doctora Beituha” elkarteaKuban ikasketak burutzen ari zela istripu batean zendu-tako Beituha Embark-en omenez sorturiko elkartea da.Ikaskidearen omentzeko, bere izena daraman entitateongile bat sortzea erabaki zuten Kuban berarekin bateraikasitako emakume Saharaui talde batek. Elkartearenhelburua herri Saharauiari laguntza eskaintzea da, egunbizi duen egoera gogorrari aurre egiteko. Bildutako di-ruarekin, proiektu humanitarioak sustatu, antolatu etagauzatzea du helburu, beste gauza batzuen artean. 
Gaurko Andreak ElkarteaGaurko Andreak Berdintasunaren Aldeko Elkartea 2008urtean sortu zen emakume eredu ezberdinak ikusgarribihurtu eta emakumeek eguneroko bizitzan pairatzen di-tuzten egoera anitzei ahotsa emateko helburuarekin. So-rrera helburuei eutsiz, emakumeentzako ahalduntzentailerrak antolatzen dituzte, gai ezberdinak lantzeko hit-zaldi eta konferentzia irekiez gain. Bestalde, eskoletanberdintasun tailerrak kudeatzen dituzte, etxeko txikienartean berdintasunean oinarritutako gizarte baterakobaloreak zabaltzeko. 

Martxoaren 27an Irungo kale nagusiko
Gaurko Andreak elkartearen egoitza txiki gelditu
zen. “Emakume Saharauien egoera gaur egun, itzult-
zeko eskubidea” titulupean, errefuxiatu kanpamen-
duetan zein lurralde okupatuan bizi diren
emakumeen egoera hobeto ulertzeko hitzaldia es-
kaini zen. 
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Super Amara Bidasoako Atletismo Tal-deak jardunaldi hau antolatu duen lauga-rren urtea izan da hau. Errelebolasterketa soil bat bezala jaio zen laster-keta urteen poderioz aldaketa ugari jasanditu, era askotariko parte-hartzaileentzategokia izan daitekeen proba batean bi-hurtu arte. 

Eguneko lehen ekintzak goizeko10:00etan abiatu ziren adineko pertsoneizuzendutako Ttipi-Ttapa ibilaldi osasunt-suarekin. Irun eta Hondarribian ibiltzekoirteerak antolatzen dituen taldea miliarenibilbidearen barnean abiatu zuen pasaden igandeko irteera.10:45etan IV. Salto System Errelebo Las-terketari irteera eman zitzaion. Probakohonetan helmuga zapaldu zuen lehen tal-dea Flooting Team taldeko gizonezkoakizan ziren. Lehenengoak izateaz gain, pro-baren errekor berria ezarri zuten,  20 mi-nututan burutu baitzuten lasterketa osoa.Emakumezkoen artean Hamster Teamizan zen garailea eta talde mistoetan, be-rriz, Salto System taldea. Ostean, Hanbike eta aulkientzako MilakoLasterketako parte-hartzaileak izan zirenKolon Pasealekuko ibilbidea zeharkatzen

hurrengoak. . Ondoren, Desgaitasun Inte-lektualak dauzkaten kirolariei zuzendu-riko Mila Erdiko lasterketa ospatu zen.Haiekin batera, senideek, BAT taldeko ki-rolariek eta lasterketan parte hartzekonahia izan zuen edonork izan zuen laster-keta egokituan parte hartzeko aukera. Eguerdiko 12:00etan, lehiarako bigarrenprobaren txanda izan zen, BikotekakoIrungo 3 Miliak lasterketarekin. Bikotemisto, maskulino edo femeninoek 3 mi-liako ibilbidea osatu zuten. Proba hone-tako kategoria ezberdinetako irabazleakSaioa Goyeneche eta Leire Martínez, HokiGuerrero eta Julen Ibañez eta Iñaki Gavelaeta José Antonio Gómez de Arriba izanziren. 
Proba solidarioaEguneko ekintza solidarioaren probare-kin itxiera eman zitzaion igande goizean

zehar antolaturiko kirol proba ezberdinei.Bidasoako Minbiziaren Kontrako AECC el-karteren delegaziora %100ean bidera-tuko diren 3 euroko dohaintzaren trukeedonork izan zuen Familientzako MartxaSolidarioan parte hartzeko aukera. Partehartzaileek ibilbidea korrika edo oinezegiteko aukera izan zuten adin-mugarikgabeko proban. Guztira 350 dortsal salduziren eta 2.000 euro inguru bildu ziren. 
Igande SasoiOsasunaren Aldeko Miliak jardunaldiazgain, urteko lehen igande sasoia antolatuzen igande horretan bertan Zabaltza pla-zan. Horretarako, atletismoaren mundua-rekin loturiko kirol ezberdinak probatuahal izateko materiala Zabaltza plazarahurbildu zuen Bidasoa Atletiko Taldeak.Honela, haurrek kirola praktikatu eta atle-tismoarekin loturiko kirol diziplina ezber-dinak probatzeko aukera izan zuten. 

Martxoaren 31ean Irungo ka-
leetan Miliak Osasunaren Alde kirol
jardunaldia antolatu zuen Super
Amara Bidasoa Atletiko Taldeak. Goi-
zeko 10:00etatik aurrera Kolon pase-
alekuko inguruak jendez bete ziren
probetan parte hartu edo lasterkariak
animatzeko. Kirola praktikatzeko au-
keraz gain, elkartasunerako tartea
izan zen, Milia Solidarioko dortsalekin
bildutako dirua minbiziaren aurkako
Bidasoa AECC elkartearen delegazioa
laguntzeko erabili baitzen. 

Miliak Osasunaren Alde ekimenak Irungo kaleak bete 
zituen martxoaren 31ean

Egun horretan bertan Zabaltza plazan urteko lehen igande sasoia antolatu zen
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„Guztion artean taldea aurrera atera behar dugu eta
partiduak irabazten hasi behar gara‰

Urte askotan kanpoan egon ondoren, etxera itzultzea
erabaki duzu?Bai, orain dela asko kanpoan egona naiz.  Iaz hemen en-trenatzen hasi nintzen eta lesio bat eduki nuen, nahiz etanire buruan hemen fitxatzea neukan. Aurten aurre-den-boraldian horrela egin nuen eta pozik nago.
Urte asko eman zenituen Realaren barnean?Harrobitik eta Realaren barnean era profesional eta pert-sonalean hazi naiz. Beti nire bihotzean eramango ditutReala  eta Dunboa taldeak. 
2003an lehen talderako saltoa eman zenuen?Bai, lehen entrenamenduak egin ostean, Oviedoren aur-kako Errege Kopan debutatu nuen eta 2004ean jokalaribezala hasi nintzen. Hiru urte egon nintzen lehendabi-ziko taldean eta handik aurrera mugitzen hasi nintzen. 
Erreala atzean utzi eta Europatik barrena ibili zinen?Nire buruan kanpora joatearen ideia ez nuen arren, au-kera agertu zen eta pausua ematea erabaki nuen. Hiruurte pasa nituen Manchesterren, beste esperientzia po-

lita izan zena. Handik aurrera, aldatu, Italiara joan nint-zen eta bi urtez egon nintzen Erroman. Ostean, Norwich-era joateko sekzio bat etorri zen eta beste hiru urte pasanituen han oso gustura. 
Las Palmas taldera pasa zinen ostean?Bai, hogei partidu baino gehiago jokatu nituen bertanegondako urtean. Hasieran kostatu zitzaidan, beranduiritsi nintzelako eta, forma fisikoa berreskuratu ostean,erritmoa hartu nuen. Denboraldi txukuna egin genueneta handik Txiprera joan nintzen.
Zelako esperientzia izan zenuen Txipren?Joan nintzenean ez nengoen oso seguru, gainera bikote-kidea hemen nuen. Azkenean joateko erabakia hartunuen  eta urte bat jolastu nuen bertan, Liga irabaztekoborrokan ibili ginen. 
Nolakoa da Europatik itzuli eta etxetik zu ibilitako
beste taldeen aurka jolastea?Denboraldia hasi aurretik lagunarteko partiduak jolastuditugunez ohitzeko aukera izan dut. Gauzak ezberdinak

dira, orain hemen nago maila ezberdin batean eta mo-mentu eroso batean aurkitzen gara, azken egunetan ger-tatutako gorabeherak alde batera utzita. Guztiak egoerahonetara iritsi izanaren errudun gara,baina, taldea au-rrera atera behar dugu, lehenbailehen partiduak irabaz-ten hasi behar gara.
Alberto Iturralde entrenatzaile berriarekin, entre-
namenduetan aldaketarik nabaritu duzue?Oraindik goiz da eta bakoitzak taldea zuzentzeko era ez-berdin bat dauka. Azken finean gu jokalariak gara eta gukatera behar dugu hau aurrera. Izan ere, errazagoa da en-trenatzailea kanporatzea, 20 jokalari kanporatzea baino.Hori guztiok dakigu eta gure esku dago aurretik dauzka-gun 8 partiduetan dena ematea. 
Denboraldian zehar izandako berdinketetan puntu
asko galdu dituzuela uste duzu?Ez da normala. 17 berdinketa izan ditugun arren, batzukoso partidu onak izan dira, talde onen aurka. Besteetan,ordean, nire ustez gu baino maila baxuagoa duten tal-deak gurekin berdinketara iristea lortu dute. Orain horiahaztu eta hurrengo partiduko hiru puntu garrantzitsuaklortzen saiatu behar gara. 
Nola ikusten dituzu hurrengo partiduak?Une honetan dugun egoera ez da pozgarria. Jokalari osoonak ditugun arren, talde bezala zerbait falta zaigu etahori txukundu beharra dugu. 

Javier Garrido irundarrak, Europako talde
ezberdinetan jokalari moduan aritu ostean, etxeko
taldean jolastera itzuli da. Bost edo sei urterekin
hasi zen lagunekin batera Irungo Dunboa taldea
futbolera jolasten. Orain, ordea, Real Unioneko jo-
kalari bezala talde irundarra promozio postuetatik
ateratzeko borrokatzeko prest dago. 

„Jokalari oso onak ditu-
gun arren, talde bezala
zerbait falta zaigu‰

Javier Garrido, Real Unineko futbolaria:



1983 urtean Nazio Batuen Erakundeak urtero matxoaren 15ean KontsumitzailearenNazioarteko Eguna ospatzea erabaki zuen Estatu Batuetako John F. Kennedy presiden-teak 1962 urteko martxoaren 15ean egindako hitzaldi baten harira. Hain zuzen ere,hauek izan ziren Estatu Batuetako presidenteak esandako hitzak. “Kontsumitzaile iza-
teak, definizioz, denok elkartzen gaitu. Merkatuko talde ekonomiko handiena gara, eta
erabaki ekonomiko publiko guztiak baldintzatzeaz gainera, horien eragina jasaten dugu
ere … Hala ere, askotan ez dira talde garrantzitsu honen iritziak entzuten”. Honela, his-torian lehen aldiz, produkzio prozesuaren barnean kontsumitzailea funtsezko elemen-tua bezala errekonozitu, kontsumitzailearen garrantzi politikoa kontutan hartu zeneta instituzioei eskatu zitzaien kontsumitzaileen eskubideak babesteko neurriak ipint-zea, neurri horien betekizunaz gain.   Kontsumitzailearen Eskubidearen Nazioarteko Eguna kontsumitzaileei haien eskubi-deak gogoratu eta horiek gauzatzeko eskura dauzkaten mekanismoak gogoraraztekobaliagarria izan behar da. Urtero, “Consumers Internacional” (CI), mundu mailakokontsumitzaile elkarte guztiak bateratzen dituen erakundeak, urte bakoitzerako gaizehatz bat hautatzen du lehentasunezko interesa duen gai moduan. 2019 urteko Kont-sumitzailearen Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatzeko antolaturiko gaia “Konfiant-zazko produktu adimentsuak” izan da. Telefono adimentsuak, fitness ekintzak antzemateko gai diren gailu eramangarriak,ahotsaren bitartez kontrolatzen diren laguntzaileak, telebista adimentsuak, … egune-rokotasunean erabiltzen ditugun geroz eta produktu gehiago aurretik zehaztuta dato-

rren era batean konektaturik daude. Horregatik, Kontsumitzaileen Eskubidearen Na-zioarteko Egun honetan, konektaturik dagoen mundu batean kontsumitzaileek zer nahiduten eta zer behar duten nabarmentzeko ahalegin bat egingo dugu, honela, kontsu-mitzaileak produktu eta zerbitzu digital hauen garapenaren erdian kokatzea zein ga-rrantzitsua den erakusteko. Produktu adimentsuak internetera konektaturik daude eta datuak jaso, bildu eta ho-rien bidalketaz arduratzen dira. Une honetan mundu mailan produktu adimentsuenkopurua 23.100 milioikoa da, pertsona kopurua heren bateko proportzioarekin gain-dituz. Zenbat eta pertsona gehiago era honetako gailuetara konektatu, Interneteko ko-nexioa hobetu eta azkarrago bihurtzen da, gailu adimentsuak mundu osokokontsumitzaileentzako egunerokotasunaren barneko errealitate batean bihurtzen dira,kontsumitzaileek produktu eta zerbitzuekin interakzioan jartzeko duten moduan al-daketa garrantzitsuak eraginez. Teknologia adimentsuen agerpenak aukera ugari eskaintzen dizkie kontsumitzaileei:zerbitzu berrietara sarbidea, sentikorragoak diren produktuak, erosotasun eta aukeragehiago. Hala ere, kezka sor dezaketen hainbat kausa antzeman dira ere: seguritate etapribatutasun falta adibidez, gailu horietaz egiten dugun erabilerarekin loturik daude-nak eta gauzak gaizki ateratzen direnean ardura norengan dagoen inguruko argitasunfalta. Sarbide faltarekin loturiko arazoak daude ere, datu karga altuengatik teknologia berrihauetarako sarbidea blokeaturik duten milaka pertsonekin. Horregatik, Kontsumitzai-learen Eskubidearen Nazioarteko Eguna kontsumitzaileetan inpaktu erreal bat sortueta mundua behatu eta kontsumitzaileen eskubideen betekizuna bermatzearen ga-rrantzia oroitarazteko.  Gainera, egun hori aprobetxatuz, ACUBIk 2018 urtean zeharburuturiko lana oroitarazteko aitzakia aprobetxatu nahi du, azken urtean zehar izan-dako kontsulta-datuei aipamen berezia eginez, izan ere, 1.882 kontsulta baitzituen es-kualde mailan elkarteak. 

KOLABORAZIOA IRUNERO10

Martxoak 15: Kontsumitzaileen Eskubideen 
Nazioarteko Eguna
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El Pilar HH

Denborapasak
Zazpi zuhaitz

Haritza, pinua, zedro, sagarrondo, aia, pagoa,
gaztainondo
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Jokua

1)Gazte guztion arazo batezEman nahiko nuke parteDroga berriro gure herrianSartzen dabiltza Jo ta ke Ludopatian arazoak guEzkaitu uzten aparteSistema bera berriz pozik taGizartean zenbat kalteEta horrela jarraituko du Guk zeozer egin arte2)'Joka ezazu' mezua dabilInguruan eguneroKarteletako idoloekinDantzan hamaika numeroGu Nahi gaituzte sistema hontanSistema beran bezeroNahiz tentagarri izan daitekenTxanpon bat sartzea geroGuk apostua galduko duguBehin apostatu ezkero3)Zenbat arazo konpondu nahian Gabiltzan gu gure kasaEta driua dohan lortzea Ezta laguntza eskasaApostu egin, dirua lortuTa gainera ongi pasaMezuok gu ez konbentzitzeaEz dela ez lan errazaDirua sartu baino lehenago Hasten delako jolasa4)Diru guztia xahutu ohi daTxanpon zulotik barrenaJokalariak beti galtzaileBai lehena ta azkenaApostuekin orduan nor daGaraile irteten dena?Beti bezela irabazleakBurgesia du izenaJokazaleekin jokatzen dunada jokalari onena5)Alienazio ta lapurretaBurgesentzako debaldeTa egoera zeinen latza denOnartu behar halareJokoarena ezin konponduJoko hau aldatu gabeSistema irauli, izan gaitezenGure bizitzaren jabeDenok apostu egin dezagunGure bizitzaren alde

Doinua: Amodioa Gauza tristea
Egilea: Igauri Lopetegi Amostegi
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„Erakusketa hauek bertako gazteek egiten ditugun
lanak erakusteko aukera bat direla uste dut‰

Nola bururatu zitzaizun historiako
emakume esanguratsuen inguruko
erakusketa egiteko ideia?Duela bi urteko udaran ikerketa asmoekinegindako marrazkiak dira. Munduko ema-kume esanguratsuen inguruan nik neukgehiago jakiteko. Proiektu pertsonal haugaratzen nuen bitartean arlo ezberdine-tako emakume horien inguruko informa-zio gehiago bilatzeko aprobetxatu nuen.
Nola topatu zenuen gaztelekuan era-
kusketa egiteko aukera?Gaztelekuko langile bat ezagutzen dut etaberaiek jarri ziren kontaktuan nirekin.Asmoa erakusketa aurreko urtean egiteazen, baina, kanpora nindoanez, atzeratuegin genuen. 

Zein lotura duzu zuk artearen mun-
duarekin?Amak ematen zituen pintura klaseetarajoan naiz txikitatik. Gero, institutuan ereartearekin loturiko ikasketak egin nituenbere garaian. 
Zer ikasi duzu proiektu honen bitar-
tez?Marrazki kopuru handiagoa nuen eta era-kusketa bat prestatzeko obrak aukeratzenikasi dut. Izan ere, nire lehen erakusketaizan da eta obran bilduma osatu bat era-kusten saiatu naiz. Gainera, erakusketanola muntatzen den ikasi dut eta gaztele-kuko langileen laguntza asko izan dut. 
Zernolako sentsazioak izan dituzu
zure lehen erakusketa izanda?Ona, oso aberasgarria izan da nireproiektu pertsonala jendeari erakustekoaukera izatea. 
Landutako emakume guztien artean,
zein nabarmenduko zenuke zuk?Erakusketaren egunean Lolita Chavez na-barmendu nuen, Euskal Herrian errefu-xiatu bezala bizi izan zen Guatemalakoemakume indigena bat eta nik pertsonalkiezagutzeko aukera izan nuena. Landutakoemakume guztien artean niri gehien iritsizaidana izan da. 

Zein teknika erabili duzu erakuske-
tako obrak sortzeko?Marrazki guztiak era digitalean eginakizan dira, marrazkiak egin nituen garaianbidai batzuk egitea pentsatua neukalakoeta ordenagailuarekin mugitzeko erarikerrazena zelako.
Zein balorazio jaso duzu erakusketa
bisitatu duten pertsonen partetik?Balorazio positiboa jaso dut. Gainera, hur-bildutako lagunen iritziak jaso ditut etagustura nago. Erakusketa hauek bertakogazteek egiten ditugun lanak erakustekoaukera bat direla uste dut. 
Zer egin zenuten Gaztelekuko gaztee-
kin egindako tailerrean?Marrazki digitalak egiteko material nahi-

korik ez genuenez, proiektorearen bitar-tez Euskal Herriko emakume rapera femi-nisten irudiak paretan islatu genituen.Ostean, lerro nagusien kalko moduko bategin eta irudiak zuri beltzean bete geni-tuen. Bukaeran gaztelekuko kanpoaldeanmarrazkiak ikusgai jarri genituen.
Artista bezala, zein beste proiektu
dauzkazu buruan?Proiektu digitalez gain, artisau-teknikaklantzea gustatzen zait ere. Debako eskolanlinografia ikastaroa egin nuen eta orainserigrafia ikasteko asmoa dut. Nireproiektuak garatzen jarraitzea gustatukolitzaidake, artearekiko dudan perspektibapertsonala zabaltzeko. 

Ana Lupe Iridoy Hondarribian
jaio zen 1991 urtean eta Ana Luna ize-
nordeaz sinatzen ditu bere obrak. Api-
rilaren 14ra arte bisitatu ahalko da
Irungo Martindozenea Gaztelekuan
“Emakume esanguratsuak” erakus-
keta. Bilduman munduko hainbat le-
kutako emakume aktibisten
ilustrazio-erretratuak ikus daitezke
arratsaldeko 17:00etatik 20:00etara
asteartetik ostegunera eta ostiral eta
larunbatetan 17:00etatik 21:00etara. 

Ana Lupe Iridoy, artista:

„Oso aberasgarria izan da nire
proiektu pertsonala jendeari erakus-

teko aukera‰

„Nire proiektuak garatzen jarraitzea
gustatuko litzaidake‰



Eguna: Apirilak 13

Ordutegia: 17:30etatik aurrera. 

Tokia: Ficoban.

Adina: 12 eta 25 urte arteko gazteent-
zat. 

Sarreraren prezioa: 3 euro.

Artistask: Oihan Vega, Txurru, Miren
Arrieta, Ainhoa Larrañaga, Iban Garcia
eta Marloon taldeko kideak. 

Aurreinskripzioa: Apiriaren 16an
goizeko 9:00etan ireki eta apirilaren
24an, 24:00etan itxiko da formularioa.

Formularioan bete beharreko da-
tuak: Eskatzailearen NANa, izen-abize-
nak, helbidea, telefonoa eta posta
elektronikoa. 

Ez da galdetuko nora joan nahi duen es-
katzaileak.

Pertsona bakoitzak izenemate bat baino
ezin izango du egin. Formularioa bete
ondoren, zozketan parte hartzeko zen-
baki bat jasoko du erabiltzaileak; zozke-
tan parte hartzeko beharrezkoa da
zenbaki hau.

Aniztasun funtzionala duten pertsonek
izena emateko beste epe eta prozedura

bat izango dute.

Internetera sarbidea behar izanez gero,
KZgunea zentroak erabil ditzakezu.

Epea: 2018ko apirilaren 8an. 
Kultur sormena bultzatzeko diru
laguntzak: 
> Antzerki testuak
> Zinema gidoiak
> Dantza koreografiak
> Literatura testuak euskaraz
> Musika konposizioak
> Ilustrazioak

Beste modalitate batzuk: 
musika, antzerkia, dantza, arte plasti-
koak, liburuak, ikusentzunezkoak, sor-
men lantegiak, kultura eta irudi
sorkuntza...

Irungo Udalaren adikzioen pre-
bentziorako webgunean aurki-
tuko duzu: 

- Legezko eta legez kanpoko drogei bu-
ruzko informazioa: cannabisa, speeda,
kokaina, MDMA (estasia), GHB, keta-
mina, mongiak, heroina...

- Adikzio berriak: ziberadikzioak, Inter-
netekiko mendekotasuna, online jokoe-
kiko mendekotasuna, mugikorrarekiko
mendekotasuna, sare sozialekiko mende-
kotasuna...

- Alkohola, tabakoa edo beste drogaren
bat kontsumitu den detektatzeko testa...

- Drogak kontsumitzearen arriskuak eza-
gutzeko jolas eta galdetegiak...

Eta askoz ere esteka interesgarri
gehiago!!!!

- 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

„Gipuzkoan
Gazte Tour‰
programaren it-
zulera

iGAZTE IRUNERO14

Itzuli etxera Gazteen Itzulerarako
Laguntza programarekin

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) lantokiek gazteak kontrata ditzaten Eusko
Jaurlaritzak Gazteen Itzulerarako Laguntzen deialdia onartu du.Programa aitzin-
dari honek kalitatezko lana sustatzen du, gutxienez 12 hilabetez beste autonomia
erkidego batetan edo atzerrian bizi diren 35 urtetik beherako gazteak Euskadira
itzul daitezen.#GazteenItzulera

Baldintzak: 
- EAEn jaio izana.
- Ikasketak aurrez aurre EAEn egin izana eta bertan titulazio ofizialen bat eskuratu
izana.
- EAEn administrazio-egoitza egiaztatzea, kanpora irten aurretik, behintzat bi
urtez.

Formakuntza eta lan-esperientzia:
- Unibertsitate-titulazioa.
- Unibertsitateaz kanpoko titulazioa: Profesionaltasun-egiaztagiria, Oinarrizko LH,
- Erdi Mailakoa Heziketa Zikloa (LHI) edo Goi Mailako Heziketa Zikloa (LHII).
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH).
- Ikasketarik gabea. 

Izen-ematea: Lanbideren webgunean. 

Zer egin behar dut kontratua sinatu aurretik? Nahitaezkoa da kontratua
sinatzeko orduan langabezian egotea. Horretarako Lanbiden, Enplegu Zerbitzu
Publikoan lan eskatzaile moduan izena eman behar duzu. Lan-kontratua zehaztu
baino lehen egin ahalko duzu. 

Eta behin lanean hasi eta gero? Lan-kontratu berria hasi eta lehen 30 egu-
nen barruan EAE-ko udalerriren batetan erroldatu beharko zara; hala mantendu
beharko duzu, behintzat diruz lagundutako kontratuak iraun bitartean. Kontratatu
mugagabeen kasuan gutxienez 20 hilabete.

Lanbide harremana: retornojuvenil@lanbide.eus posta elektroniko bitartez,
edo telefono hauetara deituz: 945 18 13 35 - 945 18 13 09

Partekatu urruti daudenekin: Itzul gaitezen etxera!

Zure idieiarekin
jarraitu!

2019ko Auzo-
landegietan
izena emateko
aukera

Adikzioak eta...
Prebentzioa!



Apirilak

AGENDA2019ko apirilak 1
15

IV. Greziar Jar-
dunaldiak

21. Korrika
Irunen

6

Zer: Greziar antzerkia-
ren inguruko jardunaldie-

tan parte hartzeko
aukera. 

Non: Oiasso Erromatar
Museoan. 

Ordutegia: 
-11:00etatik 13:00etara:

Haurrentzako antzerki
grekoari buruzko tailerra.
-18:00etan: “Los teatros
grecorromanos” hitzal-

dia.
- 20:00etan: “Hipolito”
lanaren antzezpena.  

Prezioa: Haurrentzako
jarduera 2 euro eta arrat-

saldekoak 4 euro

Izen-ematea:
943639353 telefonora

deituz edo
actividades.oiasso@irun.

org emailera idatziz..

Zer: 21. Korrika Irungo
kaleak zeharkatuko ditu. 

Ibilbidea: Hendaiatik
igaro ostean Irundik iga-

roko da Korrika.

Ordua: Gaueko
00:42etan.  

Leloa: Klika.

Data: 2019ko apirila-
ren 4tik 14era. 

Aurtengo omendua:
Txillardegi.   

Antolatzailea: AEK. 

Harian: Eñaut
Elorrietaren
kontzertua

7

Zer: Harian proiektua-
ren barnean Eñaut Elo-
rrietaren kontzertua. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 19:00etan. 

Sarrera orokorra:
7,55 euro.  

Sarreren salmenta:
Internet bidez, Irungo Tu-

rismo bulegoan eta
Amaia Kultur Zentroko

leihatiletan. 

Denborapasen emaitzak

Dokuirun: 
„Hondar 2050‰

12

Zer: Cesare Magiloniren
“Hondar 2050” doku-

mentala Dokuirun doku-
mental zikloaren

barnean. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 20:00etan.

Prezioa: Doako sarrera
gonbidapenarekin. 

Gonbidapenak: Irungo
Turismo bulegoan eta
Amaia Kultur Zentroko

leihatiletan. 

Antzerkia: „Zoaz
pake Santuan‰

13

Zer: Begoña Bilbaok zu-
zenduriko antzerkia,

Mikel Laskurain eta Ane
Gabarain antzezleen la-

narekin. 

Non: Amaia Kultur 
Zentroan. 

Ordua: 20:00etan. 

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

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

euro.

Sarreren salmenta:
Internet bidez, Irungo Tu-

rismo bulegoan eta
Amaia Kultur Zentroko

leihatilan. 

Ganbera Zikloa
Ricardo Requejo

14

Zer: Eneko Amundarai-
nen zuzendaritzapean
Ametsa Abesbatzaren

emanaldia.

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 19:00etan. 

Sarrera: 4,30 euro. 

Sarreren salmenta:
Internet bidez, Irungo Tu-

rismo bulegoan edo
Amaia Kultur Zentroko

leihatiletan. 
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