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Zer gertatu zen Irunen orain dela 100 urte?

IRUN ATZO, IRUN GAUR

IRUNERO

1919ko maiatzaren 11ean argitaratutako “El Bidasoa” astekarian eskualdeko gaurkotasunarekin loturiko albisteak biltzen dira. Lehen artikuluan Frantzian bizi diren atzerritarren egoera juridikoan eragiten
duten legeen aldaketaren berri ematen da. Jarraian, “Moderato … con
variaciones” testuan, “RE-LA-MI-DO” izenordez sinatua, bandako musikariari ezberdinen dimisioa salatzen da.
Ondoren, zenbaki batetik bestera errepikatzen den “Anotaciones de un
Chismoso” atalean modistek aldizkarian argitaratutako artikulu baten
kontra idatzitako kritikarekiko desadostasuna islatzen du aldizkariko
kazetariak. Gainera, emakume hauek aldizkari horretako kazetarien
kontra botatako irainen zerrenda bat eta guzti argitaratu zuten.
Ordezko kazetari batek “La Pelota” atala sinatzen du zenbaki honetan,
Irun eta Errenteriako bi bikoteen arteko pilota partiduaren kronika
eginez. “Cosas que se pasan en Irun” atalean, berriz, Mañuelek gerraren
ostean alardearen ospakizunaren berreskurapena aipatzen du sanmartzialetako jaiei begira eta jeneral berriaren hautaketari buruzko
eztabaidan, Usebio aukerarik egokiena dela defendatzen du sutsuki.
“Cosas de la calle” titulupean, tranbia elektrikoaren instalakuntzarekin
zerbitzu honen ibilbidea murriztu eta ordutegiak zabaldu ez direla salatzen da.
Kirol kronikaren barnean Zumarragako Krosa da aipatzen den lehen
gaia eta, ondoren, Irungo San Pedroko Krosaren antolakuntzari erreferentzia egiten zaio ere. Futbolean, berriz, Vigo edo Real Union bezalako taldeen azken partiduak dira hizketa-gai. Ostean, “Humoradas”
titulupean alkateak tabernetako zaratak murrizteko hartu nahi dituen
neurri zorrotzak salatzen dira. Jarraian, txakurra izatearen abantaila
eta desabantailak errepasatzen dituen artikulu batean txakur bat txakurtegitik ateratzeak daukan kostu handia salatzen da.
Marcuello irakurleak aldizkariko kazetarien zintzotasuna zalantzan
jartzen duen gutunari erantzuten zaio zenbaki honetan ere. “En el municipio” atalean Udalbatzaren ohiko bilkuran hartutako erabakiak zerrendatzen dira. Ostean, “Ecos de sociedad” atala hiriko pertsona
aberatsen bizitzan jasotako gorabeherak errepasatzen dira.
Azkenik, “Noticia” titulupean, publizitatera eskainitako astekariko
azken orrialdearen aurretik, guardiako farmazia, izokinen arrantza,
Katea auzoko Lorea-Bidea pilotalekuko partidua, antzokietako hurrengo egunetarako programazioa eta udal hiltegiko animalien haragiaren inguruko albisteak publikatzen dira.

G35152: Irungo erdialdearen ikuspegia Ibaieta gainetik (1920).
G39715: Angelusa pilota partidu batean zehar.
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Opilaren bedeinkapena San Juan Bautista elizan
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Irakurleentzako egun preziatua

Apirilaren 23an, munduko hainbat bazterretan bezalaxe, Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatu
zen Irunen. Irakurleentzat zeresan handia duen
egun berezi honetan literaturaren inguruko ekintza
ugari antolatu ziren hirian. Horien artean, urtetik
urtera liburutegian antolatzen diren irakurketa publiko edo liburu azokaz gain, bookcrossing-a bezalako ekintza berritzaileak izan ziren aurtengo
edizioan.
Liburuaren Nazioarteko Egunaren barnean, Carlos
Blanco Aguinaga Irungo Udal Liburutegiak protagonismo
berezia izan zuen. Urtero moduan, egun osoan zehar bi
irakurketa publiko antolatu ziren liburutegiko mahaiak
eta apalak betetzen dituzten liburuen omenean. Euskarazko irakurketarako Eider Rodriguezen Bihotz Handiegia lana hautatu zen. Eleeberriaren autoreak ekin zion
liburuaren lehen paragrafoen irakurketari, ostean, Jose
Antonio Santano alkateak eta Juncal Eizaguirre Kultura
ordezkariak irakurketarekin jarraitzeko. Gazteleraz, berriz, urtero moduan Miguel de Cervantes idazle espainiarrak idatziriko On Kixote Mantxakoa lana irakurri zen.

Euskaraz zein gazteleraz egindako irakurketa publiko horietan, ordezkari politikoez gain, egunean zehar hiritarrek esaldiak bereganatu eta bi obra literario hauek
ozenean irakurtzeko aukera izan zuten ere, literaturari
haien omenaldi propioa egiteko.

detuta, Ylenia Benitok azaldu zuen ezinezkoa zitzaiola
nobedade gutxi batzuk hautatzea egunero argitaratzen
diren lan-kopuru handia ikusita. “Nik nire liburu kuttunak ekarri ditut azokara, batzuk nobedadeak dira, besteak, ordea, literaturako klasiko ezagunak” azaldu zuen.

Bien bitartean, hiriko beste bazter batean, Liburuaren
Azoka antolatu zen, aurten aldaketa txiki batekin. Izan
ere, Zabaltza plazan kokaturiko eremu elektorala dela
eta, Liburuaren Azokaren kokapena aldatu eta Luis Mariano inguruan egin zen aurten. Hala ere, Irungo liburutegiek ez zuten literaturarekin hitzordua galdu eta Elkar,
Brontë eta Tinta Comics liburu-dendetako saltzaileek liburu eskaintza zabalarekin bete zituzten plazako postuak. Ylenia Benito, Brontë liburu-dendako arduradunak
adierazi zuenez, “gaurko egunean zehar irakurle askoren
bisita espero dugu, Irungo liburu-dendak ezagutu edo liburu edo autore berriren bat deskubritzeko”.

Liburuak irakurtzeko ohiturak aldatzen ari diren garai
honetan, Ylenia Benito liburu saltzaileak azaldu zuen
nahiz eta liburu elektronikoak bezalako irakurketarako
tresna berriak asmatu, “irakurleak irakurleak dira eta
edozein formatutan irakurtzen dute, baina, normalean
papera gustatzen zaie”. Honela, askok ebook-a paperaren
hiltzailetzat ikusten bazuten ere, eskuekin orriak laztantzea gogoko duten irakurleak gelditzen dira oraindik.

Azokaren ateak goizeko 11:00etatik arratsaldeko
20:00ak arte zabalik egon ziren, irakurleen eskakizunei
erantzuteko. Azokara ekarritako nobedadeengatik gal-

Ekintza berriak
Urtero antolatzen diren ekintzez gain, aurten bookcrossing bezala ezagutzen den ekintza berritzailea gehitu da
Liburuaren Nazioarteko Egunaren programara. Ekintza
honen bitartez, CBA Udal Liburutegiko liburu ugari sakabanatu dira hiriko eremu publiko ezberdinetatik irakurleen artean liburuen trukaketa bultzatzeko.
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Irungo Luis Marianoko Liburu Azokako bisitariak

Jose Garcia:
Azoka tamainari dagokionez apur bat
txikia dela iruditu zaidan arren, ondo dagoela uste dut. Azokara hurbildu naiz
euskara ikasteko prozesuan murgildurik
nagoelako eta hizkuntzaren ikasketa ariketak osatzeko asmoz, nire mailarentzako egokia izan daitekeen liburu baten
bila etorri naiz. Horregatik, oso liburu
zalea ez naizen arren, haurrei zuzendutako euskarazko liburu txiki bat erostea
erabaki dut, honela, euskara ikasten jarraitzeko.

Maria Luisa Redondo:
Asko gustatu zait Irungo Liburuaren
Azoka, irakurtzea asko gustoko duen
pertsona naizen aldetik. Ikerketan oinarritutako eleberriak asko gustatzen zaizkit, suspenseko istorioak kontatzen
dituzten literatur lanekin batera. Hala
ere, denetariko liburuak irakurtzen
saiatzen naiz. Azokara liburu zehatz
baten bila etorri naiz titulua nonbait entzunda nuelako, baina, trilogia bat denez,
hirurak batera lortzen saiatuko naiz.
Egun oraindik paperean irakurtzea gustuko dudan arren, ebooka bidaietarako
aukera egokia izan daitekeela uste dut,
irakurleari ematen dion erosotasunarengatik.

Juan Jose Michelena:
Ez nekien Irunen horrelako azokarik antolatzen zenez, beraz, hemen inguruan
nebilela honekin aurkitu naiz. Azoka
ikusi dudanean bertan zegoena ikusteko
hurbildu naiz, Stephen Hawkingsen liburu baten bila nabilelako eta, azokan
bertan ez daukatenez, jarraian dendara
hurbilduko naiz liburua bertan topatu
dezakedan ikusteko. Irakurtzeko ohitura
dut, batez ere, genero zientifikoarekin
eta errealismoarekin loturiko lanak atsegin ditut. Liburu elektronikoa erabiltzen
dudan arren, papera ukitzea eta literatur
lanak bertan irakurtzea gustatzen zait.

Juncal Cepeda:
Aurreko edizioren batean Irungo liburu
azokara etorri izan naiz, irakurtzea gustuko dudalako, bai gazteleraz zein euskaraz. Denetarik irakurtzeko ohitura dut,
eleberri historikoak izan ezik, genero
hori nahiko astuna egiten zait eta. Azokara gauza konkretu baten bila etorri
naiz, hain zuzen ere, Eider Rodriguez
idazlearen azken liburuaren bila. Azoka
nahiko txikia dela uste dut, baina, dendariek gehiago saltzea lortzen ez badute
ondo dago horrela. Garrantzitsuena da
Irungo liburutegi txikiek negozioak aurrera ateratzeko salmentak izatea, izan
ere, nire ustez, Elkar bezalako liburudenda handiek erraztasun gehiago dauzkatelako negozioa aurrera ateratzeko.

David Roman:
Haurrarekin hurbildu naiz Irungo Liburu
Azokara eta azoka gustatu zaidan arren,
egia esateko, tamainari dagokionez nahiko
txikia iruditu zait. Batez ere, haurrentzat
zuzenduriko liburu eta ipuinetan zentratu
naiz nire bisitan eta liburu bat erosi diot
txikiari. Etxean nire emazteak irakurtzeko
ohitura handia dauka, ni ahal dudan heinean saiatzen naiz eta umeak irakurtzeko
ohitura har dezan saiatzen ari gara. Datozen edizioetarako, azokaren zabalera eta
eskaintza zabaltzea eskatuko nuke, hirian
antolatzen den azoka honen erakargarritasuna handitzeko.

5

6

ERREPORTAJEA

IRUNERO

Bidasoako AECC elkartearen egoi
Minbiziaren Kontrako Gipuzkoako AECC elkartearen delegazioak 10 urte beteko ditu Irunen.
Foru kaleko egoitza gaixotasunaren kontrako borrokarekin konprometitutako boluntarioen lanari
esker jarri zen martxan. Hamarkada honetan zehar
egindako lanaren ostean, gaixotasunaren inguruan
sorturiko tabua pixkanaka ezabatzeaz gain, elkarteak eskualdeko delegazio honetatik eskaintzen dituen zerbitzuak geroz eta ezagunagoak dira.
Francisco Javier Eguimendia AECC elkartearekin elkarlanean hasi zen eskualdeko lehen boluntarioetako bat da.
Francisco Javierren hitzetan, “Lehenengo urteetan boluntarioak izan ginen elkartearen jarduera aurrera atera genuenak, bestelako laguntzarik gabe”. Foru kaleko egoitza
lortu arren, pazienteak eta senideak Donostiara bidaltzen ziren, Irunen zerbitzua eskaintzeko gaitasun ezaren
aurrean. 2015 urtetik aurrera, ordea, egoitzan gizartelangile baten laguntza dute elkartearen kudeaketaz arduratzeko.
10 urte hauetan zehar Bidasoako AECC delegazioak eskaintzen duen zerbitzua asko aldatu da. Izan ere, soilik
errekurtsoen lorpena eta prebentzioa egitetik, zuzeneko
arreta egitera pasa dira bai paziente zein horien senideekin. Orain gizarte arreta zerbitzua astelehenetik ostiralera egiten da eta zerbitzu psikologikoa astean hirutan
eskaintzen da. Oihana Palacin Bidasoako egoitzako gizarte-langileak azaldu duenez, “pazienteentzako lagungarriak izan daitezkeen objektuen mailegu zerbitzua
daukagu”. Zerbitzu horren barnean material protesikoa,
gurpildun aulkiak, ohe artikulatuak, taka-takak eta zarakarrak saihesteko kuxin bereziak bezalakoak mailegatzen dituzte denbora mugagabez. Elkarteak eskaintzen
dituen zerbitzu guztiak doakoak direla ahazterik ez dago.
Hamarkada honetan Irungo egoitzan eskaintzen diren
zerbitzuetan aldaketak egon diren bezala, gaixotasunari
aurre egiteko jarreran aldaketa nabaria izan da. Izan ere,
orain dela gutxira arte minbizia gizarteko gai ezkutuetako bat zen. Orain, ordea, errazagoa da edonoren inguruan gaixotasuna pairatu duen senide edo lagunen bat
aurkitzea; ez kasuak ugaritu direlako, gaixotasunaren inguruan sorturiko tabua ezabatzen ari delako. Honen ondorioz, Bidasoako egoitzan geroz eta paziente gehiago
jasotzen dituzte. “Jendeak laguntzak eskatzeko konplexu
gutxiago dauzka orain eta geroz eta kasu gehiago jasotzen ditugu”.
Lehen hamarkada hau behar bezala ospatzeko hainbat
ekintza antolatzea aurreikusten du Bidasoako AECC elkartearen delegazioak. Ekintza horien data eta zehaztasunak lotzea falta denez, urtean zehar ezagutzera
emango dute antolatuko diren ekintzen berri. Momentura arte, martxoaren 31ean irungo kaleetan zehar Bidasoa Atletiko Taldearekin elkarlanean antolatutako Milia
Solidarioa izan da aurten antolaturiko lehen ekintza.
2019 Milia Solidarioan 700 pertsona inguruk parte hartu
zuten eta joan den urtean bildutako 1.200 euroak bikoiztetik gertu ibili dira. Gema Landache boluntarioak
azaldu duenez “dortsalak eta zapiak agortu zitzaizkigun
eta, hala ere, jendeak dirua ematen jarraitu zuen”.

„Lehenengo urteetan
boluntarioak izan ginen
elkartearen jarduera
aurrera atera genuenak, bestelako laguntzarik gabe‰
Francisco Javier Eguimendia, Bidasoako AECC delegazioko boluntarioa
Milia solidarioan bildutako dirua 2019ko AECC Gipuzkoako Erronkara bideratuko dira ikerkuntza proiektu baten
finantziazioan laguntzeko. Hain zuzen ere, erronka horren helburua Nafarroako Unibertsitate Klinikan Ignacio
Valero doktorea bularreko minbiziari aplikatutako immunoterapiazko tratamendu baten ikerketan lanean ari
da. Helburua urtea amaitu baino lehen diru-kopuru nahikoa lortzea da, proiektua aurrera atera eta Donostiako
Onkologikoan paziente gizpukoarrekin entsegu-klinikoak gauzatu ahal izateko.

„Jendeak laguntzak eskatzeko konplexu gutxiago dauzka orain eta
geroz eta kasu gehiago
jasotzen ditugu‰
Oihana Palacin, Irungo AECC egoitzako gizarte-langilea
Kirolaren inguruko ekintzekin jarraituz, maiatzaren
12an Gipuzkoako AECC elkarteak Minbiziaren Kontrako
martxa bat antolatuko du Donostian. Bosgarren urtez
Kontxako pasealekutik Ondarretarainoko joan itzulia
osatzen duten 3km-tako bidea oinez egingo dute. Kirol
ekintza solidario honetan bilduko den diru-kopurua
2019ko AECC Gipuzkoako Erronkan laguntzeko erabiliko
dira ere.
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itzak 10 urte betetzen ditu Irunen

Boluntarioen ezinbesteko lana
Elkartearen egituran boluntarioak ezinbestekoak dira.
Haiek dira kalera irten eta gaixotasuna ikusgai egin edo
ikerketentzako dirua biltzeko arduradunak. Gema Landache boluntarioak adierazi duenez, “askotan elkarteko
boluntarioak itsulapikoarekin lotzen gaituzte segituan,
baina, bestelako informazio zerbitzuak eskaintze ditugu
ere”.
AECC elkartean boluntario bezala aritzeko bi modu
daude. Batetik, gaixoekin harreman zuzena duen boluntario-lana dago, formazio programa baten bitartez prestatzen dena eta, bestetik, inolako formaziorik behar ez
duen gaixoekin aritzen ez den boluntarioa. Boluntario lanetan hasi nahiko lukeen edonork Irungo egoitzako
943630115 telefono zenbakira deitu edo egoitzara zuzenean informazio bila hurbiltzeko aukera du.

Prebentzio kanpainak
Aipatutako laguntza eta zerbitzu guztiez gain, AECC elkarteko boluntarioek prebentzio kanpainak antolatzen
dituzte ere. Bidasoako eskualdeko auzo ezberdinetara in-

formazioa zabaltzeko asmoarekin, boluntarioak “mahaiak” deituriko taldeetan banatuz. Informazioa zabaltzen jarraitzeko asmoari eusteko, boluntario gehiagoren
beharra aurreikusten dute elkartetik, azken urteetan sorturiko auzo berrietara ere heldu ahal izateko.
Prebentziozko kanpainen barnean, urtean zehar hainbatetan irteten dira informazio-postuekin kalera. Otsailaren 4ean Minbiziaren Kontrako Nazioarteko Eguna
ospatzen dute eta martxoan Koloneko Minbiziaren Kontrako kanpainan zentratzen dira. Maiatzean tabakoaren
kontsumoaren kontzientziazioari eusten diote. Udaran,
uztailean eta abuztuan, Azaleko Minbizia lantzen dute,
azkenik, urrian Bularreko Minbiziari arreta eskaintzeko.
Bidasoaldeko biztanleen harrera ona eta solidaritatearekin hemendik aurrera elkarteak ezartzen dituen helburu
guztiak lortzeko asmoa du. Zentzu horretan, Oihana Palacin gizarte-langileak azaldu du Bidasoako delegazioaren helburua hazten jarraitzea dela, pazienteei zerbitzu
gehiago eskaini ahal izateko. Honela, duela 10 urteko
lehen boluntarioen lanean generazio berriek errelebora

„Askotan elkarteko boluntarioak itsulapikoarekin lotzen gaituzte
segituan, baina, bestelako informazio zerbitzuak eskaintze ditugu
ere‰.
Gema Landache, Irungo AECC egoitzako boluntarioa
gauzatu eta, egunero, minbizia pairatzen duten gaixoen
sufrimendua arintzeko lanean jarraituko dute Foru kaleko egoitzatik, orain arte eskualdean egindako lanak
merezi duen harrotasuna erakutsiz.
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Udako ikastaroetarako lehen izen-emate epeak ireki
dituzte hiriko zenbait kirol-klubek

Udara iristeko oraindik hilabete batzuk falta badira ere, hiriko
hainbat kirol-klubek udako oporraldietarako ikastaroetan parte hartzeko
izen-emate epeak zabaldu dituzte
jada. Datozen hilabeteetan aurkeztuko diren gainontzeko kirol eskaintzekin, aurreko urteetan bezala, haur
eta gazteek kirol eskaintza anitza
izango dute aukeran berriro ere. Santiagotarrak, Leka Enea, Bidasoa Atletiko Taldea eta Txingudi Errugbi Kluba
izan dira udako ikastaroak iragarri dituzten eskualdeko lehen klubak.
Santiagotarrak klubeko Uralekuak
Beste urte batez, Santiagotarrak Kirol Elkarteak Uralekuak programa eskainiko du
2019ko udan. Udako ikastaroak 9 urtetik
gorako haurrei zuzendurik daude. Astean
ordu eta erdiko bost saio egingo dira astelehenetik ostiralera. Interesatuek
arrauna, ur lasaiak eta ur lasterrak modalitateak izango dituzte aukeran izen-ematea egiterako orduan. Ikastaroak uztaila,
abuztua eta iraileko lehen astean zehar
egingo dira eta ordutegia aldakorra
izango da modalitate bakoitzean eskainitako ikastaro kopuruaren arabera. Urale-

kuetan parte hartzeko igeri egiten jakitea
derrigorrezkoa izango da.
Ikastaroen iraupena astebetekoa edo bi
astekoa izango da, horren arabera, prezioa 80 eurotatik 150 eurora aldatuko da.
Aurre-matrikula maiatzaren 31 baino
lehen eginez gero %10eko deskontua
egingo da. Gainera, %25eko deskontua
izango da ikastaroetan bi anai-arreba edo
gehiago inskribatu edo hiru aste baino
gehiagoko ikastaroetan izena emateagatik. Ikastaro hauen ostean haurrek ikastaro berri bat egin, teknifikazio ikastaro
batean parte hartu edo eskolarren taldean
sartzeko aukera izango dute.
Leka Enea klubeko ikastaroak
Irungo Leka Enea Mahai-Tenis klubak 6
eta 16 urte arteko haur eta gazteei zuzendutako udako ikastaroak antolatu ditu
2019 urteko udarari begira. Ikastaroak
Sonia Etxezarreta Teknifikazio Zentroan
egingo dira, astelehenetik ostiralera
11:30etatik 13:00etara. Bi hamabostaldi
izango dira aukeran: lehena, uztaileren
2tik 12ra eta, bigarrena, uztailaren 15etik
26ra. Hamabostaldi bakoitzeko prezioa
40 eurotakoa izango da, ordainketa bakar
batean kobratuko dena. Ikastaroan parte

hartu ahal izateko barneko kiroletan (batmiton, eskubaloia, …) erabiltzen diren kolore argiko zolak dituzten zapatilak
erabiltzea ezinbestekoa izango da, zapatilak instalakuntza sartu aurretik aldatzea
beharrezkoa izango baita.

Atletismo Udalekuak
Bidasoa Altetiko Taldeak Atletismo Udalekuak antolatu ditu aurtengo udararako
ere. Ikastaroetan atletismoa, era askotako
jolasak, igeriketa, futbola, ginkanak eta
bestelako ekintzak egingo dituzte 2014
urtetik aurrera jaiotako haurrek. Ikastaroak Plaiaundiko atletismoko pistetan
egingo dira, ostegunetan izan ezik, igerilekuko ekintzak Artaleku kiroldegian
egingo baitira. Atletismoko monitore profesionalek arreta berezitua eskainiko
diete haurrei eta matrikularen truke bi
kamiseta oparituko zaizkie.
Ikastaroak uztaileko aste guztietan,
abuztu osoan (bigarren astean izan ezik)
eta iraileko lehen astean egingo dira. Bi
ordutegi egongo dira aukeran: lehena
8:45etatik 13:15etara (80 euro) eta, bigarrena, 8:45etatik 15:30etara (125€). Bigarren aukera hautatzen dutenek haurren
bazkaria izango dute ordutegiaren bar-

nean. Aurten, nobedade moduan, asteroko matrikulazioarengatik deskontu progresiboak izango dira.
Gainera,
maiatzaren 31 baino lehen izen-ematea
egiten dutenek, 2 anai-arreba edo gehiagoren izen-emateagatik, klubeko bazkideek edo urte honetan zehar atletismo
eskolako ikasleak izan direnek %10eko
deskontua izango dute.

Udarako Errugbi Ikastaroak
Txingudi Errugbi Klubak 8 eta 12 urte arteko haurrei zuzendutako ikastaroak antolatu ditu uztaileko hilabeterako.
Ikastaroen ordutegia goizeko 8:30etatik
13:30etara izango da eta Plaiaundiko instalakuntzetan gauzatuko dira. Haurrek
Errugbiko monitore tituludunen eskutik
errugbia eta beste kirol zein joko kooperatiboetan parte hartzeko aukera izango
dute, errugbiaren baloreak, hau da, errespetua, elkartasuna eta dedikazioa barneratzen dituzten bitartean. Hortaz gain,
astero mendira edo hondartzara irteera
bat egingo dute. Izen-ematearen kostua
aste-kopuruaren araberakoa izango da,
aste bat 70 euro, bi aste 125 euro, hiru
aste 170 euro eta lau aste 225 eurotako
kostua izango dutelarik. Ikastaroetako
plaza kopurua mugatu da.

KIROLAK
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Iker Arozena, luzera-jauziko atleta:

„Emaitza onak eskuratzeko gogor lan egiteaz
gain, esperantza izatea
garrantzitsua da‰

Iker Arozenak urrezko domina eskuratu
zuen martxoaren 2an Madrilgo Gallur pistetan
izandako Espainiako Pista Estaliko Txapelketako
Luzera Jauziko modalitatean Sub20 kategorian. Garaipenak Castellonen apirilean antolatutako kontzentrazioan Espainia mailako atleta onenekin
parte hartzeko aukera emateaz gain, Europako
Txapelketara begira jarri du Bidasoa Atletiko Taldeko atleta gaztea.

Castellonen izandako kontzentraziotik iritsi berri
zara ez?
Bai, atletismorako entrenatzeko joan naiz, zehazki, luzera
jauzia eta Espainiako Selekzioarekin kontzentrazioa izan
dugu bertan. 20 urte azpiko atletez gain, 23 urtetik beherakoekin egon gara ere, orokorrean, Espainia mailako
atleta onenekin eta esperientzia oso ona izan da.
Irunen entrenatzen ari zarela Castellonera joateko
aukera izateak pertsonalki zer esaten dizu?
Kirolari dagokionez hobetzen ari naizela eta pixkanaka
kirolari handien lehian murgiltzen ari naizela.

Zergatik deitu zizuten Espainiako selekzioarekin
sailkatze proba horiek egiteko?
Martxoaren 2an Espainiako Pista Estaliko Txapelketan
parte hartu eta nire kategorian irabazle izan nintzen,
beraz, horregatik kontzentrazio honetan parte hartzeko
deitu nautela uste dut.

„Europako Txapelketarako marka minimoa
lortzen saiatuko naiz‰
Azkenean garaipena lortu bazenuen ere, martxoaren
2ko txapelketan ez zinen oso ondo hasi ezta?
Egia da, hirugarren saltoan 6,78ko marka egin nuen,
baina, azkeneko hiru saltoetan 7 metrotik gorako saltoak
egitea lortu nuen. Motibazio handiagoa nuenez, hobeto
egin nuen korrika eta saltoan ere emaitza hobeak lortu
nituen.
Marka pertsonala hobetzeaz gain, klubeko errekor
berria ezarri zenuen?
Bai, hiru marka pertsonal egin nituen, nahiz eta lasterketa horretan horrelako lorpenik espero ez nuen.
Nola lortzen da egun batetik bestera horrelako
marka bat?
Egia esan, ez dakit nola egiten den. Nik uste dut emaitza
onak eskuratzeko gogor lan egiteaz gain, esperantza izatea garrantzitsua da.

Zeintzuk dira hurrengo txapelketa data garrantzit-

suak?
Udako Espainiako Txapelketa uztailaren 6ean izango
dela uste dut eta Suedian, Borasen zehazki, egingo den
Europako Txapelketarako marka minimoa lortzen saiatuko naiz.

Aurretik Europako Txapelketaren batean parte
hartu duzu?
Ez, beraz, maila horretako txapelketa batean parte hartzeko motibazioa handiagoa da oraindik.

Nolakoak dira entrenamenduetan txapelketak prestatzeko egiten dituzuen ariketak?
Astean lau egunetan entrenamenduak dauzkat. Astean
bi egunetan gimnasioko ariketak eta serieak tartekatzen
ditut, baina, hortaz gain, teknika lantzeko saioak egiten
ditugu ere.

Luzera jauzian aritzeko, zer da gehien landu behar
dena?
Guztia landu behar da, bestela, ondo salto egiteko ohitura
lortu behar da eta horretarako asko entrenatzea beharrezkoa da.

Abiaduraz gain, teknika kontrola garrantzitsua da?
Bai, teknika hain zuzen ere kontuan izan beharreko
puntu garrantzitsuenetako bat da.
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Aizkorriko Parke Naturaleko Enaitz eta Artzanburuko
gainak Arantzazuko Santutegitik abiatuta

GORKA MARTINEZ
unpaisenmimochila.blogspot.com
Denbora: 4 ordu (geldialdirik gabe).

Gailurrak: Enaitz (1.296m), Artzanburu (1.365m) eta Tellakaskueta (1.179m).

Zailtasun-maila: Erraza. Desnibel gutxiko ibilbidea, zatirik handiena ibiltzeko eroso
den bide batetik. Elurra izanez gero, elur-erraketak edo kranpoiak erabiliz ibilbidea
egitea erraza izango da.

Kotxea Arantzazuko Santutegiko parkingean utzi eta Santutegia inguratu ostean, GR-283
bidea hartuko dugu Urbiarako norabidean. Minutu batzuen ostean, baliztatutako bidetik
atera eta, ataka baten bitartez, baso zabal batean murgilduko gara, iturri batekin topo egin
arte. Goraka jarraituz Elorrolako (1.161m) muinora helduko gara ordu bat eta15 minututako ibilbidearen ostean.
GR-a atzean utziko dugu eguneko lehen gailurra izango den Enaitz (1.296m) igotzeko. Bidearen puntu honetan luzeagoa den beste aukera bat dago, orain arte gidari izan dugun
GR-a Urbiako ermitaraino jarraitzea eta Gorostaraneko gainetik igarotzea Enaitz gailurra
igotzeko. Bi aukerek puntu berera emango gaituzte, non Aizkorriko gainek eskaintzen dituzten bista ederrez gozatzeko aukera izango dugun.
Gailurretik jaitsi, muino erosoen artean barrena murgilduz Arrabako landen estanpa atsegina eta inguratzen duten gailur ikusgarriak ikusi ahalko ditugu. Jarraian, nahiko erosoa
izango den gaurko irteerako azken gailurraren igoerari ekingo diogu. Honela, Artzanburuko
(1.365m) gainera iristea lortuko dugu bi ordu eta 45 minututako ibilbidearen ostean.
Jaitsiera oso eroso da, bidean muino erosoak zeharkatuko ditugulako. Itzulerako bidea hasi
eta metro batzuk beherago metalezko seinale bat aurkituko dugu, jarraitu beharreko bidea
erakutsiko diguna. Tellaskakueta (1.179m) gailurtxora iritsiko gara horrela. Harkaitzen arteko bide deseroso bat hartu beharko dugu horretarako, non kranpoiak kentzea beharrezkoa izango den. Zati labur hori igaro ondoren, borda batera iritsiko gara, lur-eremua
zabalago batera iritsiko garelarik. GR-283 bidea hartuko dugu berriro, Arantzazuko Santutegiraino eramango gaituen 4 orduko ibilaldiari amaiera emateko.

HAURREN LEIHOA

2019ko maiatzak 1

Erain txiki HH

Denborapasak
Eguzki-sistema

Merkurio, Artizarra, Lurra, Marte, Jupiter,
Saturno, Urano, Neptuno
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Txingudi Ikastola LH6
Lurtarrak
Doinua: “Azienda bat dago”
Egilea: Andoni Zelaia

1)
Bide okerra hartu
dugula demagun
natura zirikatzen
zertarako jardun.
Pikutara badoa
gu gera errudun
lurtarrak gera baina
ez lurraren lagun.

2)
Baserri ta mendiak
laster dira kale;
eoliko, antenak,
eta mila kable…
zaborra itsasora,
gu bai garbizale,
suburbiotan bizi
nahi dugun seinale.

3)
Lur azpiko fosilak
eta sumendiak,…
izotz plakak ez dira
lehen bezain handiak.
Elektrikaz hornitzen
autoen zaldiak
kontsumoak itsutu
ditzake begiak.

4)
Gezurra; energia
garbirik ez dago
gure konfort gosea
doa haratago.
Ez badugu bizi nahi
estresan esklabo
auto gutxiago ta
txirrinda gehiago.

5)
Dirua, boterea,
ongile posea,
esku gutxitan dagon
sistema klasea.
Bihurtuko da eman
ezkero haizea
gaurko hanka-sartzea
biharko gosea.

6)
Danok gara mundutar
ta hori aski da
kontzientzi askea
bizitzan desira.
Borroka egitean
barnera begira
gure kontraesanak
azalduko dira.

7)
Kontzientzi kargarik
ezin da arindu
lurra kexaz ari da,
gure lurrak min du.
Zuzentzeko garaian,
lege zein agindu
lurretik bizi gera
eta lurra zaindu.

8)
Okerra zuzentzea
tokatzen da sarri
lana eta natura
lotuaz elkarri.
Belaunaldi berrien
zeregin pizgarri
asfaltoa kendu ta
baratzeak jarri.

BETI GAZTE
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Anguianoko Ganbera Musika Jaialdiaren antolaketan
murgildurik dago Oihana Gimenez musikari irundarra

Jaiotzez irundarra da Oihana Gimenez flautista gaztea. Irungo Kontserbatorioan Mar Castañon
irakaslearekin erdi-mailako flauta ikasketak burutu
ostean, Zaragozara joan zen goi-mailako musika gradua egitera. Bertan, musika eta antzerkiaren arteko
lotura estua deskubritu zuen Morfeo Antzerki Konpainiaren eskutik. Orain, Anguianoko Ganbera Musika Jaialdiaren antolaketan murgildurik dago.
Abuztuaren 19tik 25era Errioxako Anguiano herrian
antolatuko den jaialdi honetan sortuko diren Ensemble berriek kontzertuak eskainiko dituzte aste
batez.
Nola iritsi zara musika jaialdi bat antolatzera?
Hamberesetik Zaragozara egindako bidai batean nire
musika irakasle ohiarekin elkartu eta azken boladan orkestrek garrantzia galtzen ari zirela konturatu ginen. Musika klasikoaren zabalpena laguntzeko formatua aldatzea
beharrezkoa iruditu zitzaigun. Ametsa zirudien ideia
hori, azkenean, egi bihurtu da. Lehen ideia flauta ikastaro
bat antolatzea izan zen eta ondoren ganbera musika
kurtso bat, baina azkenean Natalia Ensemblearen Akademia izango da.

Zertan datza Natalia Ensemblearen Akademia?
Natalia Ensemblea Europako Gustav Mahler Jugendorchester orkestatik aterako gazte batzuek Ensemble bat
sortzeko erabakitik sortu zen, errepertorio sinfonikoa
moldatu, Ensenblerako muntatu eta haien moldaketak
jotzeko.

Zergatik erabaki duzue jaialdia Anguianon antolatzea?
Herri txiki baten bila genbiltzan, 30 pertsona inguru espero ditugulako eta gure asmoa talde giroa sustatzea delako. Anguianon lagun on bat daukadanez bertan egitea
bururatu zitzaigun eta jendea oso jatorra izan da. Bertako Kultur Elkarteak asko lagundu gaitu eta klaseak zein
kontzertuak emateko leku pilo bat utzi dizkigute. Beste
herri batzuk aukeran geneuzkan arren, oso erraza izan
da Anguiano hautatzea.
Zehazki zer egingo duzue jaialdiaren barnean?
Ganbera Musika jaialdiaren barnean Natalia Ensemblearen akademia egingo da. Akademian Ensemble batzuk
sortuko dira eta Ensemble horiek Natalia Ensemblearen
moldaketak joko dituzte. Klase horietan André Cebrián,
Oleguer Beltran, Irene Alfageme eta ni neu izango gara
irakasleak. Nik musikariei taldekide zein publikoarekin
komunikatzeko adierazpena lantzen lagunduko diet.

Nola moldatzen ari zara jaialdia antolatzeko oraindik Hamberesen masterreko ikasketekin zabiltzan
bitartean?
Ez da erraza. Zenbait bidai egin behar izan ditut, Zaragoza, Anguiano eta Bartzelonara. Hortaz gain, Skype eta
telefono bidezko dei asko egin ditut ere. Nahiz eta zaila
izan, pixkanaka jaialdia aurrera ateratzen ari gara eta oso
pozik nago.
Zelako harrera izan du jaialdiak orain arte?
Anguianoko herritarrak oso pozik daude bertan kulturarekin loturiko jaialdi bat antolatzeko asmoa dugulako.
Bestalde, musikari eta gure inguruko jendeari ideia po-

„Ametsa zirudien ideia
hori, azkenean egi bihurtu da‰
„Anguianoko herritarrak oso pozik daude
bertan kulturarekin loturiko jaialdi bat antolatzeko asmoa dugulako‰
lita iruditzen zaie eta jendea gure festibalera etortzeko
interesa erakusten ari da. Fagotak eta tronpak lortzeko
arazoak izan ditzakegula uste dut, gutxi ezagutzen diren
instrumentuak direlako, baina, horiek ere guregana hurbiltzea espero dugu.

Noiz arte dago jaialdian izena emateko aukera?
Maiatzaren 31 izango da jaialdian izena emateko azken
eguna eta matrikula-epea ekainaren 7ra arte zabalik
egongo da. Inskripzioak Anguianoko Ganbena Musika
Jaialdiaren webgunearen bitartez egin daitezke musikarekin loturiko esperientzia berri honetaz gozatzeko.
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SAN MARTZIAL GUNE 2019
- 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

Ekainaren 24an era indibidualean edo taldean antzezten duten hiriko hainbat
pertsonen bila gabiltza.15-20 minutuko emanaldi bat prestatu behar duzue, musika, magia, umorea,dantza edo antzerkia, artea...
Inskripzioak: maiatzaren 16ra arte. Irun.org/igazte
Zure zain gaude !!!

adin guztiak !!!

Emanaldi guztiak grabatzea proposatzen da eta antzezle bakoitzari dagokion
zatia bidaltzea ere bai, kalitate oneko grabaketa soinudun bat edukitzeko, egindako emanaldiari buruzkoa.
Informazio gehiago behar izanez gero, idatzi ahal diguzu helbide honetara:
cultura@irun.org

WordCamp Irun
2019ra joateko
10+1 arrazoi
eroak
Pisu handiko argudioak WordCamp Irunera hurbiltzeko.
Asko ikasiko duzu WordPress-i buruz,
networking-ean arituko zara panorama
nazionaleko profesional onenetako batzuekin, oso atsegina den komunitate
bat deskubrituko duzu, baita WordCamp batean ideia berriak eta negozio
aukerak sortzen direla ere.
Eros ezazu zure sarrera aurretik, birsalmenta oso zail dago eta!
- Datak: Maiatzaren 31tik ekainaren
2ra.

Esne Bideari argazkiak ateratzera goaz!!! Ba
al zatoz?
Gaueko irteera argazkiak ateratzeko.
- Eguna: Maiatzak 3.
- Lekua: Erlaitzeko zelaiak.
Interesdunak Dark Red Team taldearekin
harremanetan jarri beharko dira
www.darkredteam.tk web orriaren
bidez.
Behar diren instrukzioak emango dizkizugu argazki ikusgarri hori atera dezazun.

EHUko Udako
Ikastaroen 38.
edizioa
Uda ikastaroak: ikasteko, jakiteko,
zabaltzeko, bilatzeko, ezagutzeko, aurkitzeko, elkarrizketatzeko, partekatu eta
ulertzeko topagunea dira.
Ekitaldi honetako programa hainbat ziklotan antolatuko diren ikastaroek, tailerrek, eskolek, jardunaldi, profesionalek
eta kongresuek osatuko dute. Egitaraua, doakok diren eta herritarrei oro
har zuzenduta dauden jarduera irekiekin osatzen da eta uda sasoia gerturatzen doan heinean argitaratuko dira.
Gainera, eta urte osoan zehar, zabalik
dago online ikastaroen eskaintza. Ondoren, zikloen arabera antolatutako
programa ikusi daiteke.
Aldi berean, daten arabera sailkatutako
aurkibidea ere aurkezten dizugu.
- Webgunea: www.uik.eus webgunean ikastaroen egitaraua eta informazio osagarria duzu eskuragarri.
- Epea: Maiatzak 31.

Pop-Rock,
Metal eta Urban
lehiaketan!
Eta beste jaialdi batzuetan (Aste Nagusia edo Azkena Rock) parte hartzearen
edo Bilboko aretoetan (Shake eta Bilborock) jotzearen bizipena edukitzeaz
gain, musika-trenak, musika-taldeetako
prestakuntza, …
- Saria eskudirutan: 22.900 euro.
- Lehiaketaren oinarriak: Igazteren webgunean topatuko dituzu.
- Izen-ematea: Apirilaren 1etik
maiatzaren 5era arte.
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Maiatzak
3

4

Dokumental
emanaldia

Antzerkia

Zer: “Un día más con mi
vida” dokumentalaren
emanaldia.

Zer: “Las amistades de
Gertrudis” antzerkia.
Non: Kabigorrin.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Ordua: 19:30etan.

Ordua: 20:00etan.

Prezioa: Doako sarrera.

5
Ricardo Requejo
Ganbera Zikloa

Zer: Julen Zelaia biolinistaren kontzertua Ricardo Requejo Ganbera
Zikloaren barnean.
Non: Amaia Kultur Zentroan.

Sarrera: Doan, gonbidapenarekin.
Gonbidapenak:
Irungo Turismo Bulegoan
edo Amaia Kultur Zentroko leihatilan.

Ordua: 19:00etan.
Prezioa: 4,30 euro.
Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo Bulegoan eta antzokiko leihatilan ikuskizunaren
egunean bertan.

Denborapasen emaitzak

9

9

11

XXIII. Enpleguaren Astea

Hitzaldia

Eraiki dantza
taldea

Zer: XXIII. Enpleguaren
Astearen barnean antolatuko diren elkarrizketa
eta tailerretan parte hartzeko aukera.

Zer: Herri Maputxea.
Borroka eta duintasun
historia.

Zer: Behobiako Eraiki
Dantza taldeko dantzarien ikasturte amaierako
emanaldia.

Non: Ficobako Erakustazokan.

Non: Kabigorri Bidasoaldeko Ateneoa.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Ordua: 19:30etan.
Ordua: 19:00etan.

Ordua: Goizeko
9:00etatik 14:00ak bitarte.
Sarrera: Doakoa. Ez
da aurretiazko izen-ematerik egin behar.

Sarrera: Doakoa.
Prezioa: 4,30 euro.
Sarrerak: Internet
bidez, Irungo Turismo Bulegoan edo antzokiaren
leihatilan emanaldiaren
egunean.

