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Zer gertatu zen Irunen orain dela 100 urte?

IRUN ATZO, IRUN GAUR

IRUNERO

1919ko abuztuaren 24ko “El Bidasoa” aldizkariko zenbakian era askotariko aritkulak biltzen dira ohikoa den moduan. Zenbaki honetako
lehen artikuluan azken udal batzarrean kargu publiko berri baten
izendapenaren inguruan piztutako eztabaidaren berri ematen da.
“Anotaciones de un chismoso” atalean Irungo hiria eta txokolatearen
industriaren arteko loturaz hitz egiten da. “Para <do mi sol si>” tituluarkein “Ecos de Jaizkibel” aldizkarian publikatutako artikuluari
erantzuten dio hedabideko buruak.
“!Ese Gaucho! …” titulu azpian aldizkariko kolaboratziale batek abuztu
eta iraileko hilabeteetan zehar Donostian zabalik izango duen erakusketa baten berri ematen da era bitxi batean. Era berean, jarraian Elgorriaga goxodendan Lazard margolariak ikusgai duen akuarelen
erakusketaz hitz egiten da ere. Orrialdearen amaieran, berriz, Albisu
medikuari egingo zaion homenaldiaren xehetasunaka aipatzen dira,
bertan parte hartzeko interesa dutenak jakinaren gainean egon daitezen.

REF: G2402

Bigarren orrialdearen hasieran, ordea, aldizkariko zuzendariak beste
gutun bat erantzuten du, irakurlearen hitzak zalantzan jarri eta kontra-argudioak emanez. Gripea sahiesteko gomendioak ematen dira jarraian, aurreko urtean izandako izurrite larria sahiesteko
helburuarekin. Satarrka izenarekin sinatzen duen kolaboratzialeak
¡Ene Usoa…! titulua daraman olerkia sinatzen du zenbaki honetan. Ondoren, Stedaniani pianojole ospetsuak eskainiko duen kontzertuaren
xehetasunak azaltzen dira.

REF: G56604

REF: G57464
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Joseba Arozena
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Argazkiak.
G2402: Mendibil inguruan kokatutako Chocolates Elgorriaga
fabrikaren argazkia 1969 urteko urtarrilean.
G23133: Choclates Elgorriaga
enpresako kamioia enpresaren
kanpoaldean aparkatuta 1969
urtean.
G38737: Irungo Hospitaleko
ebakuntza gela 1903 eta 1904
urteen artean.

Kirolen atalean, berriz, Union de Tolosa eta Hispania de Irun taldeen
arteko partiduaren emaitza komentatu, Sporting de Gijon taldeak Real
Uniona bi partiduetarako erreserbartu duela jakinarazi eta Amuten
Gipuzkoako Atletismo Txapelketa antolatuko dela aipatzen da, beste
kirol albiste batzuen artean. Kirolak alde batera utzi, eta Usandizagari
egingo zaion homenaldia aipatzen da jarraian.
“Notas Municipales” atalak azken kontseiluan hartutako erabakiak laburbiltzen ditu, “De teatros” atalak hiriko antzokien hurrengo egunetarako programazioan aurreikusitako ikuskizunak aipatzen dituen
bitartean. “Hace años …” atalak 1883an aldizkari
honetan argitaratuREF: G2402
tako albiste eta aritkuluen errepasoa egiten du, “Ecos de sociedad”
atala hiriko goi klaseko biztanleen nobedadeak laburbiltzeaz arduratzen den bitartean. Azkenik, “Noticias” atalean garukotasunezko albite
laburrekin bilduma bat osatzen da, publizitate orrialdearen aurretik,
“El Bidasoa” aldizkariko zenbaki berri hau agurtzeko.
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Eskualdeko hiru udal herrien artean mugikortasuna hobetzeko
planoa
Irun, Hondarribi eta Hendaiako Udalek,
Bidasoa-Txingudi Mugaz-gaindiko Partzuergoaren bidez eta Syndicat des Mobilités de la Communauté d’Agglomération
Pays Basque-rekin elkarlanean, mugazgaindiko mugikortasun aukerak laburbiltzen dituen mapa bat atera dute.
Bertan, eskualdean zehar, txirrina, oinez
edo garraio publikoa baliatuz eskualdean
zehar mugitzeko pososatzen diren bideak
eta horien arteko loturak biltzen dira hiru
hizkuntza ofizialetan. Irun, Hondarribia
eta Hendaia arteko mugikotzeko aukerez
gain, Donostia eta Donibane Lohitzunera
iristeko bideen berri ematen da ere.
Planoaren edizio mugatuaren 25.000 ale
inprimatu dira momentuz, izan ere, Hegobus linea aldaketa aurreikusita, aldaketaren nondik-norakoak biltzen dituen ale
gehiago inprimatuko dira irailetik aurrera. Hortaz gain, planoak edizio digital
bat du, ineternet bidez edozein gailu elektronikoren bitartez kontsultatu ahalko
dena. Miguel Angel Paez Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoaren Zuzendaritza Batzordeko presidenteak
azaldu duenez, mapa honen bitartez eskualdeko hiritarren eta bisitarien mugi-

kortasuna sustatzea bilatzen da.
Ekimen hau Aquitania-Euskadi-Nafarroa
Euroeskualdeek 2012 eta 2014 bitartean

burutu zuten ‘Transfermuga’ ikerketa dela
eta sortu zen. Izan ere, ikerketa honek
Irun, Hendaia eta Hondarribia bitartean
egiten diren bidaldien %90a kotxez gau-

zatzen direla frogatu zuen. Era berean, hiritarrek mugaz-gaindiko mugikortasun
eskaintzaren berri ez dutela egiaztatu zen.

Nobedadeez beterik hasiera emango diote Irungo Haurtxokoek ikasturte berriari
Joan den urtean zerbitzuak izandako arrakasta dela medio, Gazteartean Gazteria arloak 195 plaza eskaintzen dituen udal
zerbitzu hau arautzeko oinarri batzuk argitaratu ditu lehen aldiz. Oinarri horien
bitartez plazen esleipena kontrolatuko da.
Gainera, eskari kopuru handia ikusita, 48 urte arteko haurrentzako plaza kopurua
handitzea lortu da ere.
Haurtxokoak 4 eta 11 urte arteko haurrentzat pentsatutako espazioak dira, non
haurrek denbora libreko jarduerak burutzen dituzten. Hala nola, jarduera sortzaileak, parte-hartzaileak eta osasungarriak.
Guztira, Irungo hiru auzoetan kokatutako
hiru instalakuntza, zehazki, Lapitzen
(Deskarga kalea), Katea (Araba kalea) eta
Palmera Monterokoa (Loidi Bizkarrondo
kalea) erabiltzen dira zerbitzu hau eskaintzeko.
Joan den urtean plaza guztiak bete zirela
ikusita, Gazteria arloak prozesua indartzea erabaki du, oinarriak idatzi eta aukeraketa zozketa bidez egiteko. 2019/2020
ikasturtean eskainiko den Haurtxokoen
zerbitzuan 2008 eta 2015 urteen artean
jaio eta irunen erroldatuta dauden haurrek parte hartu ahalko dute. Zerbitzua
2019ko urriaren 1etik 2020ko ekainaren
20ra zabalik egongo da.
Haurrak bi adin tartetan banatuko dira,
hau da, 4 eta 8 urte artekoak alde batetik,
eta, bestetik, 9 eta 11 urte artekoak.

Haurtxoko bakoitzak 3 txanda izango
ditu: astelehen eta asteazkenetan 4-8 urte
artekoak, astearte eta ostegunetan 4-8 urtekoak eta ostiraletan 9-11 urteko gazteak. Katea eta Lapitzeko haurtxokoek 25
plaza izango dituzte eta, Palemra Monteron kokatutako TxikiLab-ek, berriz, 15.
Izen-ematea irailaren 2tik 8ra egin ahalko
da www.irun.org egoitza elektronikoaren
bitartez, HAZ autozerbitzu terminalak
erabiliz edo 010/ 943 50 51 52 telefono
zenbakira deituz. Zozketa publikoa irailaren 17an egingo da eta onartuen zerrenda
irailaren 20ean argitaratuko da udal webgunean.
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Dantza eta musikaz bete zen ur
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Kanaria, Venezuela, Argentina eta Euskal Herriko
doinuak nahastuko dira Bidasoa Folken

Abuztuaren 16tik 18ra bitarte Bidasoa
Folk jaialdiak munduko bazter ezberdinetako soinuak Bidasoa eskualdetik zabalduko ditu. Jaialdiaren XIX. edizioan
Kanaria, Venezuela, Argentina eta Euskal
Herritik iritsitako taldeen soinuek beteko
dituzte mugako eskualde hau osatzen
duten hiru udalerrietako eszenatokiak.
Aurreko edizioan jaialdiak jarraitutako fi-

losofia mantenduz, jailadiaren barnean
antolatutako kontzertu guztietarako sarrera dohakoa izando da.
Irun, Hondarribia eta Hendaiako udaletxeek Bidasoako Mugaz Gaindiko Partzuergoaren laguntzarekin Bidasoa Folk
jaialdiaren XIX. edizioa antolatzea lortu
dute. Guztira, hiru kontzertu egingo dira

abuztuaren 16tik 18ra bitarte Irun, Hondarribia eta Hendaian. Horretarako, jaialdiaren antolakuntzak Folk musika eta
musika garaikidearen alorrean erreferenteak diren taldeak gonbidatu ditu. Aurten
Bidaso Folk jaialdiaren barnean entzungo
diren doinuak urrutitik datoz, hain zuzen
ere, Kanaria Uharteak, Venezuela eta Argentinatik. Hala ere, jaialdiak inguruan
ezagunagoa den euskal musikaz gozatzeko aukera eskainiko du ere.
Bidasoa Folk jaialdiaren XIX. edizioa Hondarribian abiatuko da abuzutuaren 16an
hitzordu bikoitz batekin. Lehenik ete
behin, Pauline Junquet eta Juliette musikari gazteek osatutako bikoteak gaueko
21:00etatik aurrera Arma Plazan eskeiniko duten emanaldiaz gozatzeko aukera
izango dute bertaratutakoek. Bikoteak
Euskal Herriko plazetan izandako arrakastaz haratago, bere lehen diskoa argitaratzea lortu du aurten Hegaldaka
izenburuaren azpian Agorila diskoetxearen laguntzarekin. Hain zuzen ere, lehen
disko horrek 11 folk abesti biltzen ditu,
euskal doinuak Francis Cabrel abeslari
frantsez ospetsuaren abestiekin nahasten
direlarik.
Eguneko bigarren hitzordua, berriz,
22:30etan hasiko da Karen laukotearen
eskutik. Diego Petrelli (1. tenorea, gitarra
eta moldaketa arduanduna), Julian Cerdán (2. tenorea), Giovani Lazzetta (baritonoa) eta Mauricio Cuestak (Baxua)
osatzen dute herri musikaren lanketan
murgilduriko laukote hau. Argentinako
taldeak ahotsen aldeko apustu handia
egiten du, ahots moldaketa oso landuekin. Emanaldian zehar, gainera, Fran Lausen, Antxon Sarasua eta Josean Martin
musikarien kolaborazioa izango dute.
Bigarren egunean, berriz, jaialdia Hondarribiatik Irungo San Juan plazara igaroko
da. Gaueko 22:00etatik aurrera Pedro
Guerra abeslari kanariarra oholtza gainera igoko da “#golosinas2018” lana aurkezteko. Hain zuzen ere, 90. hamarkadan

“golosinas” izenpean argitaratutako albuma garai hartako estatu mailako musikan sekulako aldaketa suposatu zuen
lanetako bat izan zen. Kantautore honek
1995 urtean hasi zuen musika munduan
bere ibilbidea eta konposizioen sakontasuna eta freskotasunagatik publikoa irabaztea lortu zuen.
Azken kontzertua, aldiz, Hendaiako Sokoburun izango da abuztuaren 18an gaueko
22:30etan. Azken emanaldi hau Venezuelako “C4 Trió” taldearen esku egongo da.
Jorge Glem, Hector Molina eta Edward Ramirez musikariek osaturiko taldeak azken
urteetako proposamen indartsuenetako
bat aurkezteko parte hartuko du jaialdian.
Gainera, 2018an Grammy sarietarako nominazioa jaso zuten Desorden Publiko
SKA taldearekin batera grabatutako
“Pa´Fuera” diskoarengatik rock urbano
eta musika alternatiboren albun latino
hoberenaren kategoriaren barnean.

Musikaren alde indarrak batuz
Bidasoa Folk mugaz gaindiko udal lankidetzari esker egiten da, nazioarte mailako
kalitate oneko taldeak ekarri, herritarrei
kontzertuak doan eskaini eta bisitariak
erakartzeko kultura agenda interesgarria
sortzeko indarrak batuz. Jaialdia 2001 urtean sortu zen, Irun, Hondarribia eta Hendaia artean Folk musika jaialdi bat
antolatzeko Bidasoa-Txingudi Mugaz
Gaindiko Partzuergoaren bidez.
Udalen arteko lankidetzak antolakuntza
mailan ahalegin guztiak egiteko aukera
eman du, jaialdiaren barnean dohaneko
kontzertuak eskaintzea lortu delarik.
Jaialdi honek Bidasoa-Txingudi Eskualdea
kultur eta turismo intereseko gune gisa
garatzeko aukera ematen du, era berean,
hainbat herrialdetako musika eta tradizioei ahotsa ematen zaien bitartean. Gainera, jaialdi honen kultur eta musika
aniztasunak agerian uzten du BidasoaTxingudiko lurraldeak berak duen kultur
aniztasuna.
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G7 goi-bilkuraren atzeko nahaste-borrastea

G7 taldeak abuztuaren 24tik 26ra Biarritzen egingo duen bilerak ondorio
nabarmenak izango ditu Irunen. Besteak beste, goi-bilera inguratzen duten
segurtasun neurriak eta oporraldien
izulera-operazioa dela medio auto-pilaketa espero dira Bidasoa eskualdeko
mugaren inguruan. Hortaz gain, Ficobako eremuan G7 bilkura salatzeko
kontrabilera antolatu da eta eremu horretan milaka manifestari biltzea espero da.
Goi-bilera honen harira, desinformazio
eta ezjakintasunez beteriko laino bat iritsi
da Bidasoako eskualderaino, izan ere, Biarritzen egingo den bilerak eragindako kalteak Irungo hiraino iritsiko direla
aurreikusten da. Jose Antonio Santano
Irungo alkateak sare sozialen bitartez bilkura hau Biarritzen antolatzearen ideiarekin bere desadostasuna adierazi du,
hiriko bizi erritmoa oztopatuta ikusiko
dela aurreikusiz. Era berean, Irungo Udaletik abuztuaren 19tik 26ra autoa ez erabiltzea eta garraio publikoa erabiltzea
aholkatzen da.
Egun nahasi horietan zehar segurtasuna
eta normaltasuna bermatzeko lan handia
izango dute segurtasuna arloko agente ezberdinek. Irungo Ertzaintzaren bulegotik,
esaterako, prebentziozko kanpaina bat
abian jarri dute bilkura ospatu aurreko
aste hauetan. Horrela, irungo merkatari
guztiengana hurbildu dira, egoera azaldu

eta bilera-egun horietan zehar hartuko
diren neurrien berrie emateko. Bestetik,
Ficoban bilduko den pentsona kopurua
aurreikusiz, segurtasun neurri bereziak
hartuko direla iragarri dute biztanleria lasaitzeko. Momentuz, auto-pilaketak dira
goi-bilkuraren ondorioz hirian aurreikusten duten arazo bakarra.
Trafikoaren bitartez iritsiko dira G7aren
ondorioak Bidasoako eskualdera. Izan
ere, abuztuako azken asteburuan egingo
den goi-bilera inguratuko duten segurtasun neurri zorrotzek oporraldi garaiko
trafikoko itzulera-operazioarekin bat
egingo dute. Ondorioz, Espainiako Trafiko
Zuzendaritzako Pepe Navarro zuzendariak azaldu duenez, “abuztuaren 23tik
26ra Frantzia eta Euskadi arteko igarobidetik ez pasatzea gomendatzen da, autoilarak eta mugaren blokeoa aurreikusten
baita”. Hauxe dira ustez egun horietan
zehar arazoak izan ditzazketen mugako
igarobideak: Behobia, Biriatou (AP-8),
Santiago Zubia (N-1) eta Dantxarinera (N121-B). Egoera kudeatzeko, Eusko Jaurlaritza eta DGTaren arteko bilerak egin dira
konponbideak bilatzeeko.
Trafiko arazoak saihesteko garraio publikoaren erabilera aholkatzen dute agintariek. Hala ere, Euskotrenek jakinarazi
duenez, Hendaiako Euskotren geltokia itxita egongo da abuztuaren 18tik 26era
goi-bilera dela eta. Hortaz gain, abuztuko
hilabetean zehar Bidasoa ibaia gurutzat-

zen duten bi zubi nagusietan muga zeharkatzen duten ibilgailu eta oinezkoak kontrolatzeko kontrolak aurrera eramango
dira.

Taldearen iragana eta oraina
Historian atzera eginez gero, G7aren aurrekaria izan zen G6 taldea 1975 urtean
sortu zen Petrolioaren Krisiaren inguruan
mundu mailako arazo eta beharrei erantzun komun bat emateko helburuarekin.
Ordutik, egun G7 moduan ezagutzen den
taldea urtero elkartu izan da eta 2019 urtean zehar taldearen presidentzia Frantziaren esku egongo denez, 2018ko
abenduaren 18an 2019ko goi-bilkura Biarritzen egitea erabaki zen. Zehazki,
hauexe dira G7 taldea osatzen duten herrialdeak: Kanada, Frantzia, Alemania, Italia, Japon, Erresuma Batua eta Amerikako
Estatu Batuak. Guztira, mundu mailako
BPGaren %40a eta munduko biztanleriaren %10a ezkutatzen da herrialde hauen
elkarketaren atzean.

Kontrabileraren erdigunea Ficoban
Abuztuko hilabetearen amaieran Biarritzen egingo den bileraren kontra, G7 Ez!
izeneko plataforma sortu zen joan den urteko azaroan bilkuraren aurka Euskal
Herri osoko eragileak elkartzeko. Egun,
49 eragilek osatzen dute plataforma eta
G7 taldearen bileraren kontra protesta
egiteko Irungo Ficobako eremuan ezarriko dute kontrabileraren egoitza nagusia.

Abuztuaren 19tik 20era Ficoban kanpamenduaren ezarpena aurrera eraman eta
kanpoko jendeari harrera egingo zaio.
Plataformatik Ficoban akanpatzeko oinarrizko beharra asetuko direla zihurtatu
dute, hau da, ura, komunak, argindarra
eta Irun eta Hendaia arteko autobus zerbitzua. Hortaz gain, auzo-lanerako deialdia egin da kontrabilera baldintza
egokietan gauzatu ahal izateko.
Abuztuaren 21, 22 eta 23 artean hitzaldi
eta konferentzia hugari antolatuko dira
Irungo Oiasso museoan, Palmera Monteroko kultur-zentroan eta Hendaiako zinema-aretoan. Bertan, multinazionalen
diktadura, planetaren sutsiketa, heteropatriarkatua, herrien aniztasuna, kolonialismoaren aurkako borroka eta bestelako
gaiak landuko dira.
Hilaren 24ean, berriz, goizeko 11:30etatik
aurrera Hendaiako hondartzatik eta Pausutik abiatuko den manifestazio bikoitza
iragarrita dago. Manifestazioaren bi zutabeak hiriaren erdigunean elkartuko dira,
ostean, Santiago zubiraino iristeko.
Oraindik erantzunik ez duten galdera
asko daude Biarritzeko G7aren bilkuraren
inguran. Populazioarentzako informazioa
tantaka iristen dela ikusirik, abuztuko 3
egun horiek egutegian ondo markatu,
agintarien aholkuak jarraitu eta egun horiek iritsi arte itxaron beharko da benetan
zer gertatzen den ikusteko.
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Jon Moreno, piraguista

„Txinako Mundialera joateko txartela lortu dut eta orain
txapelketa prestatzeari ekingo diot‰
Munduko txapelketan zein kategoria
edo probatan lehiatuko zara?
Intza eta ni maratoian aritzen gara. Nire
kasuan, sub23 kategorian 26 kilometro
egiten ditugu eta zirkuito bati bueltak
ematean datza, buelta bakoitzean porteo
bat egiten delarik. Piraguatik irten, ontziraleku edo hondartza txiki batean jeitsi,
piragua eskuan duzula 100-200 metro korrika egin. Maratoiak lasteketa luzeak
dira, ordu eta erdi edo bi ordu arteko iraupenarekin, beraz, indarrak kudeatzen jakitea oso garrantzitsua da.

Santiagotarrak kirol elkarteko
Jon Moreno piraguistak Txinako Mundialean parte hartzeko txartela lortu
du Frantziako Decize herrian antolatutako Europako Txapelkean 5. postua
lortu ostean. Garaipenez betetako
urtea izan da Jon Morenorentzat, izan
ere, Espainiako Txapelketan 2. postua
lortzeaz gain, Sellako jaitsieran K1
modalitateko Sub23 kategorian bigarren izan zen ere. Orain, mundiala
prestatzeko lanetan murgildurik dabil
buru belarri emaitza bikainen segida
honi jarraipena emateko .
Garaipenak sorpresa bat izan dira?
Bai, esan bezala, aurten ez naiz bereziki
txapelketetarako prestatzen aritu. Burua
beste gauzetan sartuta izan dut, karrera
bukatzen ibili naiz eta ikasketak amaitu
bezain pronto, lanean hasi nintzen. Hortaz
gain, entrenatzaile lanetan aritu naiz, orduan, ez naiz %100ean denboraldia prestatzen ibili.
Pozik zaude lortutako emaitzekin?

Espainiako txapelketan oso ondo ibili
nintzen, bigarren postua lortu nuen, honela, Europarako pasea lortuz. Karrera
oso ondo atera zen egia esan, sprint baten
ostean, portugesa hirugarren sartu zen,
ingelesa laugarren eta ni bosgarren. Espainiako Federazioak jakinarazi zuen aurten 5 lehen postuak lortzen zituzten
kirolariek izango zutela Mundialean parte
hartzeko aukera. Horrela, Txinako Mundialera joateko txartela lortu dut eta orain
mundialerako prestatzen hasi beharko
naiz.

Federazioaren laguntzarik duzu bidaiaren gastuak kudeatu eta ordaintzen laguntzeko?
Aurten Sub23 kategoriako kirolari bakar
bati ordainduko diote mundialerako txartela. Azkenean, Zumaiako neska batek
lortu zuen posturik onena, beraz, nire
kabuz ordaindu beharko dut.
Zuk lortutako emaitzez gain, Santiagotarrak klubean piraguismoak oso mo-

mentu ona bizi du?
Bai, argi eta garbi ikusten da zuzendaritzaren lana, egunero kluba aurrera ateratzeko lanean baitaute. Izan ere,
zuzendaritzak ez badu ondo funtzionatzen, klubak ez du ondo funtzionatuko.
Bestetik, entrenatzaileen lana aipatzekoa
da ere. Gure kasuan Erik dago entrenatzaile lanetan eta bere lana ikusten da.
Aurten Santiagotarrak klubeko 7 ordezkarik parte hartu dute nazioarteko txapelketetan Aitor, Telmo, Nerea, Intza eta
nirearekin. Gainera, 2000 eta 2010 urteen
artean ez da horrelako emaitzik lortu eta,
horrek, atzean ezkutatzen den lana agerian uzten du.

Arrotasun bat izango da zure kluba nazioarteko txapelketa batean ordezkatzea ez?
Bai, noski. Nazioarteko txapelketez gainera, Espainia mailan kadeteak oso
emaitza onak lortzen ari dira. Espainiako
Txapelketa batetik itzultzen garenean,
domin askorekin itzultzen gara.

„Azkenean, denbora ondo antolatzean dago gakoa,
bai kirolarekin zein
ikasketekin‰
Indar fisikoaz gainera, indar psikologikoak ere bere garrantzia du?
Bai. Orain mundiala prestatzea tokatzen
da. Beste urte batzuetan abuztura nahiko
nekatatuta iritsi ohi naiz denboralditik.
Aurten, ordea, gogo askorekin nago, aurretik beste gauzetan ibili naizenez, orain
mundialaren prestaketan zentratu ahal
izateko.

Nola uztartzen dituzu lana, entrenatzaile kargua eta zure entrenamenduak?
Azkenean, denbora ondo antolatzean
dago gakoa, bai kirolarekin zein ikasketekin. Libre gelditzen zaizun denbora gutxia
ikasketak aurreratu edo ahal duzun guztia
egiten saiatu behar zara, baina, azkenean
pena merezi du.

KIROLAK
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Lur-Alai kluba squasha ezagutarazteko bidean

Lur-Alai Squash kluba Hondarribian kirol hau praktikatzeko asmoarekin elkartzen zen lagun baten
ekimenetik sortu zen. 2013 urtean
Gorka Arretxe, taldekideen babesarekin lagunduta, kirol kluba eratzeko
abenturan murgiltzea erabaki zuen.
Squasha ezagutarazteko helburuarekin, beste jarduera batzuen artean,
haur eta gazteei zuzendutako ikastarakoak antolatzen dituzte Irungo Udalak koordinatutako Uda programaren
barnean.

Zer nolako ikastaroak eskaintzen dituzue Uda programaren barnean?
Oraindik ez gara ikastaroak ematen hasi,
izan ere, prozesuaren lehen fasean aurkitzen gara, squasha eta gure klubaren jarduera ezagutzera emateko lanetan. Gure
eskaintza oso zabala da, ekaina eta irala
artean ikastaroak eskaintzen ditugu, goiz
edo arratsaldetan. Ahal den heinean, interesdunen eskakizunak kontutan hartzen
saiatzen gara, ahalik eta jende gehien erakartzeko helburuarekin. Hala ere, zailtasunak izaten dira jendea elkartu eta talde
bat osatzeko.

Zenbat pertsona beharko zenituzkete
talde bat osatzeko?
Ez gara ezertara mugatu nahi. Klase indibidualak egiteko aukera dugu, bikoteka
edo hirukoteka, baina, pista bakoitzeko 3
ikasle jasotzea izango litzateke onena.
Beraz, 4 pista dauzkagunez, 12 pertsonez
osaturik egongo litzateke talderik handiena.
Zein adin tartera zabaldu nahiko zenuteke eskaintza?
Udako ikastaroetan 16 urte arterako gazteak jasotzeko asmoa dugu. Adin minimoa, ordea, ez dakigu non jarri, izan ere,
bakoitzaren trebeziaren kontua da. Eskola
Kirolak esaten duenaren arabera, egokiena 8 urtetik gorako haurrak hartzea
da, baina, txikiagoak diren haurrek ere
trebezia handia daukatela ikusi izan dugu,
beraz, agian 6 urtetik gorakoak hartzeko
prest egongo ginateke.
Inguruko eskola edo elkarteekin harremanik duzue?
Printzipioz Irungo Eskola Kirola programaren barruan dauden ikastetxe guztiekin lan egiten dugu. Lehengo urtean,
berriz, eskolekin harreman zuzena izaten
hasi ginen ikastetxeetara gure kirola aur-

kezteko. Joan den urtean Toki Alaia eta
Elatzetako gorputz hezkuntzako klasetan
izan ginen. Datorren urtean ekintza hori
errepikatzeko asmoa dugu, Irun eta Hondarribiko beste ikastetxeetara heltzeko
asmoarekin.

Nolakoa izan da eskoletan jasotako harrera?
Oso ona. Esperientzia oso aberasgarria
izan da, haurrentzako oso kirol entretenigarria baita squasha, frontoi eta pilotaren
inguruko kirolak bezala. Pareta edo frontoia eta pilota dira jolasteko behar diren
material bakarrak eta guk jartzen dugu
material guztia erraztasunak eman eta
jendea animatzeko.

Zein instalakuntza erabiltzen dituzue
squasha praktikatzeko?
Kluba Irunen eratu genuenez, bertako instalakuntzak erabiltzen ditugu gehien bat.
Artaleku kiroldegian 4 pista dauzkagu, kalitate onekoak eta oso ondo zainduak.
Noizbehinka, ordea, Hondarribiko kiroldegiko bi pistetan jolasten dugu ere eta
Galtzarabordako pistetara hubildu izan
gara ere, pistak aktibo mantendu ahal izateko.

Zeintzuk dira squasha praktikatzearen
abantailak?
Batetik, squashera jolasten ikastea oso
erraza delako, pilota pistatik ateratzen ez

„Ahal den heinean,
interesdunen eskakizunak kontutan
hartzen saiatzen
gara, ahalik eta
jende gehien erakartzeko helburuarekin‰

„Squashera neskak
erakarri nahiko genituzke, gainontzko
kiroletan bezala,
bazkideen arteko
genero desoreka
ezabatzeko‰

Gorka Arretxe, Lur-Alai Squash klubeko kidea
delako, oso joko azkarra delako eta bikotearen txanda itxoin beharrik ez dagoelako. Gainera, kirol aniztasuna sustatzeko
modu bat da eta 80ko hamarkadan izandako arrakasta berreskuratzea lortu nahi
dugu.

Egun zenbat kidek osatzen duzue LurAlai Squash kluba?
2013an kluba 12 bazkiderekin abiatu zen
eta urte honen amaieran 70 bazkide inguru izatera iritsiko garela uste dut. Klubera jendea erakartzen jarraitu nahi dugu,
baina, bereziki squashera neskak erakarri
nahiko genituzke, gainontzko kiroletan
bezala, bazkideen arteko genero desoreka
ezabatzeko.

Zein jarduera antolatzen dituzue klubaren barnean?
Hilabetero bazkideen artean ligak antolatzen ditugu, bakoitzaren maila errespetatuz, taldeko jokalariekin jolasteko. Urtean
zehar beste 6 txapelketa antolatzen ditugu.

Zein helburu ezartzen dizkiozue klubari etorkizunari begira?
Beste kirol elkarte baten maila berean
ikusi nahiko genuke gure burua. Izan ere,
kluba kirol jarduera handitu eta squasha
ezagutarazteko asmoarekin sortu zen,
beraz, kirola hau normalizatzea gustatuko
litzaiguke, horretarako, jende gaztea kirol
mota guztiak probatzera animatuz.
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Caser egoitzan Hondarribiko jaiak ospatzeko
prestaketa lanetan murgildurik daude
Abuztuko hilabetean ekintza ugari
antolatzen dira Caser Residencialek Irune eta Hondarribian dauzkan egoitzetan. Hala nola,
uztailaren 13an Betharramen eta
19an Anakako egoitzan bi elkarte
ezberdinen laguntzarekin antolatutako paelladaz gozatzeko aukera
izan zuten egoiliarrek. Hortaz
gain, hondartzarako irteerak eta
udara garaiko tailer bereziak antolatzen jarraituko dira abuztuko
hilabetean zehar ere.

doreak eskulanekin apaintzeko
tailer bereziak egindo dira, jaietako bingo berezia edo abuztuaren 30eko meza bereziarekin
batera. Abuztuaren 21etik aurrera, gainera, 2018 urtean egoitzan ospatutako Hondarribiko
Jaietako argazkiekin osatutako argazki-erakusketa ikusteko aukera
izango da ere, abuztuaren 23an
11:00etan Jaien Pregoiarekin festa
garaiari era ofizialen hasiera eman
baino lehen.

Bestetik, Hondarribiko jaiak iristeko hilabete baino gutxiago falta
denean, Betharram egoitzan jaiak
ospatu ahal izateko prestaketa-lanekin buru-belarri lanean dabiltza. Jaiekin loturiko lehen
ekintzetako bat Betharram egoitzako kantineraren aukeraketa
izan zen eta, bozketara aurkeztutako egoiliarren artean, Dori Camarero
2019ko
Caser
Betharrameko kantinera bezala
hautatua izan zen. Dorik emozio
handiz seme, biloba eta egoitzako
lagunez inguraturik jaso zuen albistea eta, kantinera jantzia oraindik probatu ez badu ere, jada egun
handirako entsaiatzeko abaniko
bat jaso duela onartu du. Era berean, gaztetan Irungo jaiak oso
gertutik bizi izan dituela azaldu
du, izan ere, senarra Artilleriako
Baterian desfilatzen baitzuen.

Musika emanaldiak festen egitaraua osatuko duten beste ekintza
garrantzitsu batzuk izango dira.
Hala nola, abuztuaren 22an Anzaran Abesbatzak emanaldia eskainiko du goizeko 11:00etan eta
irailaren 5ean 18:00etan, berriz,
Atzokoak Abesbatzaren txanda
izango da. Abuztuaren 28an,
ordea, Alardearen entsegua
egingo da, abuzutuaren 31ean
18:00etan Mendeluko Konpainiarekin batera egoitzaren kanpoaldean egingo den Alarderako dena
prestatzeko.

Hondarribiko Jaiak ospatzeko
Caser Betharram egoitzan proposamen ezberdinez betetako ekintzen egitarau berezia antolatu dute.
Jaiekin loturiko jarduerak abuztuko hilabetearen amaieran eta
iraileko hilabetearen hasieran burutuko dira. Hala nola, ohikoa den
moduan, jaien harira lorezaintza
edo egoitzako kafetegia eta korri-

Behin iraileko hilabetean murgilduta, irailaren 4ean Hondarribiko
Portura irteera izango dute egoiliarrek. Irailaren 8an jai egun handia ospatzeko, telebistan alardea
erretransmititzeaz gainera, egoiliarrek bazkari berezia izango
dute. Hortaz gain, irailaren 10ean
Hondarribian erroldatutako egoiliarrak Ardora Jatetxean egingo
den bazkari batera gonbidaturik
daude. Honekin guztiarekin eta
aurten egoitzako kantinera izango
den Dori Camarerok adierazi bezala, jai egunetan zehar eguraldia
lagun izatea espero dute Betharrameko Caser Residencial egoitzan.

HAURREN LEIHOA
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Belaskoenea LH2

Denborapasak
Zazpi hitz: Loreak

Arrosa, bitxilore, hortentsia, tulipa,
krabelin, ekilore, pentsamendu
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Toki Alai BHI

Euskaraz,
Irunen
barrena
Ai ai ai mutilla
Ai ai ai mutilla,
txapela gorria.
Oraingo mutil txarrak
eztute bertzerik merezi
urian beratu ta
lixiban egosi

Oronoz-Mugaireko M.G.I.ri jasoa (1960-III-27). Gurasoei
ikasi zien. (El Bidasoa, 1960-IV-23)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

BETI GAZTE
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Moskuko Jaiak nagusi abuztuaren 9tik 15era

Moskuko jaiak abuztuaren 9tik 15era bitarte ospatu dira aurten hiritarren artean
izen berdinarekin ezaguna den plazaren
ignuruan. Aurtengo jaiak girotzeko hautatutako gaia G7 bilkura izan da “G7, ez
hemen ez inon” tituluaren azpian. Hortaz
gain, aurreko urteetako jaien egitarauarekin antzekotasun handiak dauzkan ekitaldien zerrenda osatzea lortu du jaien
asanblada antolataileak aurten ere, kontzertu zerrenda indartsuarekin eta zenbait
berrikuntzekin.
Ohikoa den moduan aurten ere kontzertu
eskaintza zabala izan da Moskuko Jaien
barruan. Besteak beste, zazpi jaiegunetan
zehar oholtza gainean talde hauek ikusteko aukera izan dute Urdanibia plazara
hurbildu direnek: Nuevo Catecismo, Catolico, Lisabö, Fusible, Doble Capa, Oskar,
Benas Instro Combo, Ainara Legardon,
Mursego, Yogurinha Borova, Sara IC, gonbidatu sorpresa, Velozet eta King Kong
Blues.
Aurtengo jaietako egitarauak aurreko urteetan izandako egitarauaren egitura

mantendu du, jai hauetan jada ezinbesteko bihurtu diren hitzorduak, hala nola,
tortilla txapelketa, mus txapelketa, haur
jolasak edo Kemen dantza taldearen emanaldiak errepikatu dira beste urte batez.
Gainera, jai-giro artean, formakuntzarako
tartea izan da ere ahulduntzen feminista,
ohialezko konpresen tailerra, potota tailerra, G7a eta KM0 inguruan antolatu
diren hitzaldi eta tailerrekin.

zan jaien antolakuntzako asanblan parte
hartzeko asmoa zuten pertsonak bildu
dira zereginak banatu eta, beste urte
batez, elkarlanean oinarritutako jai hauek
aurrera ateratzeko. Beste gauza batzuen
artean, asanbladak ekainaren 11ra arte,
G7aren gaia ardatz hartuta, jasotako kamiseta diseinuen artean 2019ko Moskuko
Jaietako kaminesa aukeratzeko ardura
izan du ere.

Abuztuaren 10an antolatu zen bazkaria,
kontzertuekin batera, jende gehien erakartzea lortu duten ekitaldiak izan dira.
Bestetik, aurten bi bertsolaritza saio izan
dira, bata abuztuaren 18:00an Egoitz Zelaia, Maddi Ane Txoperena eta Manu Goioganarekin. Beste, berriz, igandean,
abuztuaren 11ean, mikrofono aurrean
Miren Amuriza, Irati Alcantarilla, Aitor Sarriegi eta Igo Elortza aritu zirelarik.

Elkarlana alde batera utzi gabe, plazako
txosna ireki ahal izateko txanda ezberdinak betetzeko deialdi kolektiboa egin zen,
txosnako barran edo sukaldean laguntzeko prest zegoen edonor bere txanda betetzeko aukera izan zezan.

Jaiak asanbladan eta elkarlanean
Orain arte egin bezala, Moskuko Jaien antolaketaz asanblada arduratu da. Horretarako,
otsailaren
13tik
aurrera,
asteazkenero arratsaldeko 20:00etan pla-

Erasoen kontrako protokoloa
Beste urte batez, jai-giroan gertatu daitezkeen erasoak saihesteko helburuarekin
Erasoen Kontrako Protokola martxan jarri
da. Honela, protokolo honen bitartez erasoaren biktima izan den pertsonari lagungarriak izan daitezkeen telefono
zenbakiak eskura jartzen zaizkio, hala
nola, Irungo Udaltzaingoa, Irungo Ert-

zainza, SOS Deiak et Gizarte Larrialdien
Foru Zerbitzuen zenbakiak. Hortaz gain,
hainbat aholku luzatzen dira, erasoa izan
den kasuetan arropa aldatu eta garbitu ez
dadin edo, bortxaketa ahotik izan bada,
ostean, ezer ez jan edo edateko gomendia,
ikerketan lagungarria izango delakoan.
Gainera, edozein kasutan, edozein zerbitzuetan lehen momentutik informatuta
egoteko eskubidea gogora ekarri nahi da
ere, hizkuntza ulertzeko zailtasunak dauzkaten pertsonek, berriz, itzultzaile baten
laguntza jasotzeko eskubidea dutela gogorazten den bitartean. Osakidetzara jotzen den kasuetan, ospitaleak ofiziozko
salaketa bat ipintzeko aukera izango du.
Era berean, erasotzailea txosna ingurutik
kanporatu nahi denean jarraian azaltzen
diren pausuak betetzea gomendatzen da
protokoloan. Lehenik eta behin, musika
kendu eta txosnan zerbitzatzeari utziko
zaio, ostean, erasotzailea kanporatzeko.
Guzti honekin erasoen aurrean bitimak
bakarrik ez uztea eta inoiz erasoaren
errudun izango ez direla gogorarazi nahi
izan da.
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#VeranoREAJ lehiaketa

- 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
- Webgunean: w w w.i r u n.o rg / i ga z te
- WhatsApp bidez: 607 771 173

2019 Global
Training Bekak
Programa honek gazteei atzerrian prestakuntza profesionala jasotzeko aukera
ematen die.
Atzerrian enpresa-praktikak egiteko
400 beka banatuko dira “Global Training” programaren bitartez. Bekek nazioarteko mugikortasuna sustatzeko
helburua dute eta ezinbestekoa da uni-

bertsitate titulua edo Lanbide Heziketako goi-grauda izatea.
Eskaera egiteko epea: Irailaren
13ra arte.

Irakasle laguntzaileak behar
dira Londres eta
Birmingham-en

REAJ Gazteentzako Aterpeen Espainiako Sareak sareko
establezimenduetan ostatu hartzeko eta Alsa autobusetan
biaiatzeko paketeak zozketatzen ditu, baita aterpekide
agiriak ere.
Zozketan parte hartzeko igo udako argazki bat, etiketatu
sare eta zure lagunak publikazioan eta idatzi #veranoREAJ traola.
Gogoan izan, parte hartzeko sarearen kontuaren jarraitzailea izan behar zara. Sare bakoitzean argazki bat igo
ahalko duzu: Facebooken, Twitterren eta Instagramen.
Epea: Irailak 10.

Global Training Beken inguruko baldintzak, eskaera-orriak, kontaktua edo informazio osagarria Gipuzkoako Foru
Aldundiaren webguneko Gazteria atalean edo IGazteren webgunean.
- Irakusle laguntzaile moduan haien
burua aurkeztu nahi duten horiek Haur
Hezkuntzako Graduatuak edo Diplomatuak izan beharko dira.
- Ingelesezko B2 maila izatea beharrezkoa izango da, nahzi eta, hizkuntza-

maila egiaztatuko duen titulu ofizialik
eskatu ez den arren.
- Batez ere, 0 eta 3 urte arteko umeekin
esperientzia izatea baloratuko da.
- Gutxienez 12 hilabetez Ingalaterran
lanean aritzeko gogoa duten irakasleak
bilatzen dira.
- Informazio gehiago:
josh@bkstreet.com helbidera posta elektroniko bat bidaliz gero edo Igazteren
webgunean.
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2019ko abuztuak 15

Abuztuak
15

17 - 18

Homenaldia:
“Izan zirenak eta
izango direnak
gogoan”

Dantza: “Trinomio”

Zer: Gerra Zibilean eta
diktadura frankistaren
lehen urteetan zehar errepresioa jasan zuten 171
emakumeei omenaldia.
Lekua: Pikoketa.
Ordua: 12:00etan.
Sarrera: Librea.
Proiektuaren izena:
Izan zirenak eta izango
direnak gogoan.

Abuztuak 17, larunbata
- 8:30etan: Xantalen Diana auzoko karriketatik.
-10:00etan: Ermitaren irekiera. Sarrera librea.
-11:30etan: Meza, Atzokoak abesbatzaren aktuazioarekin.
-12:20etan Ermitako plazatxoan, VI. Txapelaundi Sariaren entrega.
-12:30etan: Janaurrekoa eta musika.
-19:00etan: Xantalengo danborrada Xantalengo Ermitatik abaituko da auzoko kaleetan zehar ibiltzeko.
Entsegua abuatuak 14 19:30etan Jesus kaleko 9.
zenbakian.
Abuztuak 18, igandea
-10:00etatik 14:00etara: Ermitaren irekiera.

Antolatzailea: Kepa
Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan elkartea.

Denborapasen emaitzak

22

23

24

30

Dantza

Kaleko Zinema

Musika „Golden
Apple Quartet‰

Kontzertua

Zer: Block (Amaia Eliazaran) + Nere azalean
arrotz ( Myriam Perez
Cazabon).

Zer: Paddington 2 filma.

Zer: “Golden Apple
Quartet” taldearen eskutik “Gran seleccion ikuskizuna”.

Zer: Mandragora
Negra +Kilmara
Non: Urdanibia plazan.

Non: Urdanibia plazan.

Ordua: 22:00etan.

Ordua: 22:00etan.

Sarrera: Librea.

Non: Eskoleta kalean.
Ordua: 22:00etan.
Prezioa: Doan.

Non: Junkal Plazatxoan.
Ordua: 22:00etan.
Sarrera: Librea.
Iraupena: 95 minutu.

Sarrera: Librea.
Hizkuntza: Euskaraz.
Taldearen webgunea: http://www.goldenapplequartet.com

