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Zer gertatu zen Irunen orain dela 100 urte?

IRUN ATZO, IRUN GAUR

IRUNERO

“El Bidasoa” astekariaren 211. zenbakiaren barnean hiriaren gaurkotasuna ardatz duten albiste eta idatziak biltzen dira. Era honetan, egunerokotasuneko kontuei erreparatzeaz gainera, hirian gertatutako
gauza bitxi eta ezohikoei arreta eskaintzen zaie ere.
1919 urteko irailaren 14ean kaleratu zen zenbakiari hasiera ematen
dio Musika Bandako zuzendari berriaren izendapena laburbiltzen duen
artikulu batek. Jarraian, euskal arrazaren gaia eta euskararen jatorria
modu sakonean aztertzen dituen artikulu bat irakurri daiteke aldizkariaren lehen orrialde honetan. Zenbaki batetik bestera errepikatzen
den “Anotaciones de un Chismoso” atalean, berriz, azkenaldian Irunera
iristen ari diren gaixo eta pertsona ezinduen kopuru handiari arreta
ipintzen zaio, izan ere, idazlearen ustetan arazo larri batean bihurtzen
ari da eta etorkizunean egoerak okerrera egin dezakeela aipatzen du.
Azkenik, EBESEk sinatutako “La Verbena” olerki kutsuko artikuluarekin amaitzen da lehen orrialdea.
E.R-k sinatutako artikulu batean hiriko sukaldeetan kontsumitzen den
gatzaren kalitatea ezbaian jartzen da. Ostean, Donezteben egiten den
Alardea laburbiltzen duen kronika irakur daiteke jarraian. Jaien gaiarekin jarraituz, Hondarribiko Alardea aipatzen da ere, jaien laburpena
idatzi behar zuen kolaboratzailea gaixorik aurkitzen dela esan eta,
beraz, artikulua idaztea ezinezkoa izan zaiola azaltzeko. Hurrengo idatzietan 1905 urtean hildako idi baten istorio korapilatsua kontatzen da,
animali honen haragia non amaitu zuen argitzen saiatzeko. Ondoren,
Casinoaren inguruetan antolatuko den dantzaldia aipatzen da.

G29087

G38721

Udal bilkuran hartutako azken erabakiak errepasatu ostean, Usandizaga omentzeko dantzaldiaren antolaketan laguntzeko hiriko familia
ezberdinek egindako diru ekarpenen zerrenda irakur daiteke. Ohikoa
den moduan, aldizkariaren amaieran gizartearen goi mailako biztanleen bizitzetako azken jaiotza, ezkontza eta heriotzei arreta ipintzen
zaie. Jarraian, turbekulosia pairatzen duten gaixoen tratamenduak
sortzen dituen kostuak eta jendearen diru ekarpenak biltzen dira, hiriko komertzio eta zerbitzuen publizitatez gainezka datorren orrialdearen aurretik.

G29087: Desagertutako Antzoki Nagusiaren argazkia, Juan de la
Cruz eta Zuberoa kaleen artean kokatuta egon zena.
G57706: Dantzaldia Zabaltza plazan XX. mendearen hasieran.
G38721: Donostian antolatutako Tuberkulosiaren inguruko II. Nazioarteko Biltzarrean parte hartutako zirujauak Irungo Ospitalea
bisitatzen 1912ko irailean.

Erredakzioa eta maketazioa:
Joseba Arozena
Ainara Berges

Publizitatea:
Amaia Terrazas
(amaia@irunero.eus)
Ion Otxoa
(ion@irunero.eus)
Joseba Arozena
(jarozena@irunero.eus

erredazkioa@irunero.eus
irunero@irunero.eus

Diseinua eraberritzea:
Andrea Gomez Arocena

IRUNERO

G57706

Argitaratzailea:
837 comunicación y publicidad S.L
www.837comunicacion.com
ISSN:
1134-0606
Lege gordailua: SS-230-94
Tel: 943 04 20 52
Wegunea: irunero.eus

Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du:

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak)
diruz lagundua:

Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du:

BERRIA

2019ko irailak 1

3

Irun Zuzenean jaialdiak Urdanibia plaza musikaz beteko du
irailaren 28an
Irun Zuzenean jaialdiak Urdanibia plaza musikaz beteko
du irailaren 28an zehar. Jaialdi honek musika, kultura eta
jardunaldi ugari uztartuko ditu, kartel-buruak zein bertako taldeak oholtza gainera igoko dituelarik.
Irun Zuzenean jaialdia aurretik Irunen egin izan diren
antzeko beste jaialdien oinordeko izango da. Zentzu horretan, formatu zabala izango duen jaialdia izango da,
egun osoa jarduera ezberdinez beteko delarik katel-buruek zein bertako taldeek eskainiko dituzten kontzertuekin.
Juncal Eizaguirre, Kultura ordezkariaren hitzetan, “Irun
Zuzenean 2019 beste urrats bat da, beste esperientzia
bat Irunen zuzeneko musikarekin dugun apustu garbian”.
Horrela, kanpoko taldeei Irun bisitatzera hurbildu eta,
modu berean, bertako taldeei kontzertuak eskaintzeko
aukera eman nahi zaiela gaineratu du Irungo Udaleko
kultura ordezkariak.
Aurreko urteetan antolatu izan diren jaialdi eta antzeko
ezaugarriak izan dituzten musika ekimenekin alderatuta,
Irun Zuzenean jaialdiaren antolaketarako bideratutako
aurrekontua bikoiztuko du, aurtengo zenbatekoa 40.000
euro ingurukoa izango baita. Juncal Eizaguirrek azaldu
bezala, “formaturik onena bilatzen ari gara, erakargarriena, gure jendearen nahiei erantzungo diena, eta ziur
naiz aurtengo hitzorduak jende asko gogobeteko duela”.
Bestetik, era askotariko musikaz gozatzeko aukeraz gain,
bestelako jarduera osagarriak antolatuko dira, adibidez,
artisautza azoka txiki bat. Azokan parte hartu ahal izateko izen-ematea dohakoa izango da, eta “Merca Daba
Dillo” (https://www.mercadabadillo.com/) webgunean
azoka honen inguruko xehetasunen berri izateko aukera
izango da laster.

Antolakuntza berria
Aurtengo jaialdiaren antolakuntza lehiaketa publiko
baten bidez esleitu da, eta 4 enpresa aurkeztu ziren jaialdearen esleipenerako lehiaketara, guztiak, sektorean esperientzia handikoak. Tokiko Gobernu Batzarrak
uztailaren 24ko bilkuran esleitu zuen kontratua. Kontratu berri honek 2 urteko iraupena izango du, eta, horren ostean, beste bi urte luzatzeko aukera egongo da.
Guajira Sicodélica SL enpresak irabazi du lehiaketa, eta
bera arduratuko da 2019ko jaialdia antolatzeaz. Esperientzia handia du egiaztatua, eta, besteak beste, Dabadaba aretoa kudeatzen du Donostiako Egia auzoan,
Dabadaba Beach Ondarretan edo Alabortza Kantina

Pasai Donibanen. Gainera, gure inguruko musika-ekitaldi
ugaritan laguntzen du. Azkenekoa Glad is The Day jaialdiaren bosgarren edizioa izan da, abuztuaren 4an egin
zena. 10.000 lagun eraman zituen Donostiako Cristina
Enea parkera.
Oraintxe bertan, irailaren 28ko xehetasun guztiak ixten
ari dira, eta abuztuaren amaieran emango dira jakitera.
Azken batean, kulturako ordezkariak ziurtatu duenez,
"Udalak zuzeneko musika onenaren aldeko apustua egiten jarraitzen du. Gainera, esan daiteke irailean musikasorpresa gehiago ere izango direla eta aurki iragarriko
direla".
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G7ak Irunen utzitako arrastoa

Argazkiak: Estudio Gover

Aurreko asteetan zehar entzundako oharpen eta gomendio guztien ostean, G7aren ekaitza Bidasoako eskualdetik igaro da, atzetik bere arrastoa utziz. Istilu aipagarririk
izan ez bada ere, eskualdeko biztanle eta dendarien mugimenduak, eguneroko bizimoduak zein ekonomiak kalteak
jasan dituzte.
G7a igaro ostean, goi-bilkurak
Biarritz zein inguruko eskualde, hiri eta herrietan utzitako ondorioen balorazioa
egitea tokatzen da. Jose Antonio Santano Irungo alkateak
irundarrek izandako portaera
eta pazientzia eskertu zuen gailurra amaitu osteko egunean.
Zentzu horretan, dena behar
bezala ateratzeko elkarlanean
aritu diren erakundeei eskerrak eman dizkie, alkatearen
hitzeran, hirian goi-bileraren
ondorioak erarik txikienean
nabaritzea lortu baitute haien
lanaren bitartez.
Trafikoaren normaltasuna
jokoan
Abuztuaren 24tik 26era gailurra Biarritzen antolatu bada
ere, segurtasun neurriek inguruko hirietan eragin nabarmena izan dute. Irungo hiriaren
muga izaera dela eta, trafikoa
bilerak sor zezakeen arazo larrienetako batean bihurtzea espero zen, mugaren itxiera eta
auto-ilara kilometrikoak aurreikusiz. Izan ere, asteburu horretan, Itzulera Operazioak
mugitzen dituen ibilgailu kopuru handiak mugan ezarritako kontrolekin errepideak
kolapsatzea gerta zitekeen.
Aurreikuspenak aurreikuspen,
azkenean, goi-bilera martxan

izan den egunetan zehar ez da
auto-pilaketa luzeegirik antzeman. Hala ere, egia da, G7 goibilera hasi aurreko egunetan,
arazo gehiago izan zirela. Hain
zuzen ere, abuztuaren 22an, ostegunean, 10 km-tako auto-ilarak sortu ziren eta abuztuaten
23an, berriz, muga 45 minutuz
itxita egon zen. Hortaz, Bidasoa
eskualdeko biztanleek muga
gurutzatzeko zailtasunak izan
zituzten. Beñat Larrukert irundarrak azaldu duenez, “egun
horietan zehar senide eta lagunek muga gurutatzeko arazoak
izan dituztela entzun dut”.
Arazoak murrizteko asmoz,
Irungo Udala Eusko Jaurlaritzak martxan jarritako “Muga”
planean elkarlanean aritu da.
Gailurra amaitu ostean, ordea,
trafiko arazoak sortu dira berriro kamioei ezarritako murrizketak bertan behera gelditu
bezain pronto. Ibilgailu pisutsuak errepidera bueltatzerakoan ilarak saihesteko asmoz,
Trafiko Zuzendaritzak abuztuaren 25tik 26rako gauean ordu
batzuez kamioen zirkulazioa
debekatzen zuen neurria ezeztatu arren, ez da lortu hurrengo
astelehenko auto-pilaketak saihestea.
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Prebentzioa neurriak edonon
Ezjakintasunari aurre egiteko prebentzioa izan da neurri
nagusia. Errepideetan sor zitezkeen konplikazio posibleen aurrean adibidez, DYA eta Gurutze Gorriak zebitzu
bereziak prestatu zituzten autobideetan harrapaturik
gera zitezkeen pertsonen oinarrizko beharrak asetzeko.
Honela, AP8 inguruan arreta-puntu moduan funtzionatuko zuten karpak ipintzeaz gainera, Hernaniko Kiroldegia edo bestelako espazioak egokitu dira, auto
pilaketetatik ihes egin nahi zuten bidaiariei atseden hartzeko lekua eskaintzeko.
Bestelako arlo eta sektoreetan ere prebentzio neurriak
hartu dituzte. Esaterako, Bidasoa Eskualdeko Ospitalean
ohikoa baino langile gehiago kontratatu ziren errefortzu
moduan, asteburuan zehar sor zitezkeen konplizazio posibleei aurre egin ahal izateko. Hortaz gain, oporretan
zeuden langileekin harremanetan jarri dira, beharrezkoa
izanez gero, ospitalera laguntzera hurbiltzeko haien
prestutasuna ezagutzeko.

Merkataritzan ondorioak
Segurtasun kontrol etengabe eta auto-ilarek eskualdera
bisitari gutxiago hurbiltzea eragin dute. Ondorioz, Irungo
ekonomiak, zehazki, merkataritza, ostalaritza eta garraioen sektoreak galera garrantzitsuak izan ditu abuztuaren azken aurreko asteburuan. Izan ere, garai
honetan, Frantziatik zein beste leku batzuetatik etorritako bisitariak igaro ohi dira eskualdetik haien erosketak
bertan egiteko eta galera hauek udako denboraldiaren
datuetan eragin nabarmena izan dezaketela uste dute hiriko dendariek.

Kontragailur biribila
Kontragailurra G7aren beste aurpegia erakutsi zuen Fiboban abuztuaren 21etik 23ra. Alternatives G7 eta G7 Ez
plataformek elkarlanean antolatutako 98 tailer edo konferentzietan guztira 6.000 pertsonek parte hartu zuten.
Kontragailurraren barnean antolatutako ekitaldi guztiak
era baketsuan aurrera eraman dira, antolakuntzatik aurreikusi moduan. Ekitaldi guzti horiek antolatu ahal izateko lanean aritu diren 300 laguntzaile eta 200 hizlarien
kolaborazioa ezinbestekoa izan da. Gainera, 300 kazetari
akreditatu ziren munduari kontragailurraren barnean
antoaltutako jardueren berri emateko.

Abuztuaren 24eko mobilizazioa
Abuztuaren 24tik Hendaiatik Irunerako bide zeharkatu
zuen milaka pertsona bildu zituen mobilizazio erraldoi
batek. Bertan, adin, jatorri eta pentsa ezberdinetako
pertsona ugari bildu ziren G7aren kontrako iritzia adierazteko. Deigarria da, bertako biztanleez gain, Euskal Herriko bazter guztietatik etorritako pertsonak elkartu
zirela bertan. Adibidez, Marisa Tortilla Bilbotik etorri da
Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformak mobilizazioaren
arira antolatutako autobusen bitartez. Aupegian irribarrea nagusi zuela honako adierazi du Marisak: “Oso hun-
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kigarria egin zait 10 urte inguruko haur talde bat, pankarta bat eskuetan zutela, G7aren kontra ohiuka ikustea”.
Kanpotik etorritako bisitariez gainera, Bidasoaldeko biztanleek haien sumindura adierazteko aukera aprobetxatu dute ere. Beñat Larrukert irundar gaztearen iritziz,
“batzartu direnen aurren guk ere gure iritzia dugula aldarrikatu nahi izan dugu”. Horrela, erabakiak hartzeko
herritarren eskubidea nabarmendu du Beñatek politikariek bilatutako ikusgarritasunaren aurrean.
Ideia ezberdinen elkargune
Milaka pertsona elkartzea lortu zuen mobilizazio honetan kutsu guztietako ideiak elkartzea lortu zuen. Adibiez,
Jose Antonio Ejido bere lagun taldearekin Donostiatik
hurbildu zen mobilizaziora Venezuelako herriari babesa
erakusteko asmoz. Ejidok Donald Trump seinalatu zuen
munduko herrien eta bakearen etsai nagusi bezala. “Europa zein Espainiako konstituzioetan aurreikusten diren
manifestazio eta zirkulazio eskubideak etengabe urratzen diren arren, gaur milaka pertsona biltzea espero dut”,
adierazi zuen Ejidok mobilizazioa abiatu aurretik.
Bestetik, Olga Leibar Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformarekin batera hurbildu zen mobilizazioa, migratzaileek
Mediterraneoan pairatzen duten sufrimendua eta arriskua autoritateen aurrean ikustarazteko. Olgaren esanetan, “Biarritzen agintariek boterea banatzen duten
bitartean, Mediterraneoan jendea etengabe hiltzen ari
da”. Leibarrek gaineratu zuen premiazkoa dela arazo
honen aurrean neurriak hartzea, izan ere, etorkizunean
Europa orain haiek jasaten duten egoera berdinean egotea gerta daitekeelako.

Aurpegi ezkutua
Mobilizazioaren antolaketan zein bestelako zereginetan
lanean dabiltzan profesionalak gelditzen dira manifestazioaren aurpegi ezkutuan. Mobilizazioa era egokian gauzatu zedin, besoan lazo berde batekin identifikatutako
boluntarioak lanean aritu dira ibilbide osoan zehar
bakea eta lasaitasuna bermatzeko. Miren Etxebeste bolondres horietako bat izan da eta horrela laburbildu zuen
haien zeregina, “dena krontrolpean edukitzen saiatu
behar gara, poliziak bere lana egiteko beharrik izan ez
dezan”.
Era beran, gertatutako ahotsa emateko, muduko leku ezberdinetatik etorritako milaka kazetari eta komunikabide hurbildu ziren eskualdera. Nafarroako Ahotsa.info
hendabideko kazetariak azaldu zuenez, “G7 gailurraren
kontra antolatutako hitzaldi eta mobilizazioei ere ahotsa
eman nahi izan diegu”. Lan egun gogorrak izan dira ekitaldi eta gertakari guztiei buruzko informazioa bildu ahal
izateko, baina, zeinek daki etorkizunean antzeko neurriak eta mobilizazioak eragingo dituen gertakaririk
izango ote de Irunen.

„Oso hunkigarria egin
zait 10 urte inguruko
haur talde bat, pankarta bat eskuetan zutela, G7aren kontra
ohiuka ikustea‰
Marisa Tortilla, Bilbotik etorritako
manifestaria

„Batzartu direnen aurren guk ere gure iritzia
dugula aldarrikatu nahi
izan dugu‰
Beñat Larrukert, gazte irundarra

„Biarritzen agintariek
boterea banatzen duten
bitartean, Mediterraneoan jendea etengabe
hiltzen ari da‰.
Olga Liebar, Ongi Etorri Errefuxiatuak
plataformako kidea
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Ana Eguiazabal, coaching sortzailea:

„Elkarrekin barre egiten duten pertsonak
haien artean elkartuago daude‰
Beste pertsona batzuk ezagutzeko egonezintasuna duen pertsona
baten moduan definitzen du bere
burua Ana Eguiazabalek. Bere bizitzan
zehar pertsonen artean gauzatzen
diren harremanen arteko formazioa
jaso du, gizarte-hezitzaile ikasketekin
hasi eta formazioa antzerkigile edo
arte-terapiarekin osatu dituelarik. Bakoitzaren barne ezagutza eta besteekin erlazionatzeko dugun moduaren
inguruan lan egitea atsegin du, banakako zein taldeei “coach” moduan zerbitzua eskeintzeko.

Zein zerbitzu eskaintzen dituzu eta
nori zuzendurik daude zure zerbitzuak?
Banaka zein talde edo enpresa moduan
zerbitzuak jasotzea bilatzen duten pertsonekin lan egiten dut, pertsonen arteko harremanekin zerikusia duen guztiarekin.

Zer bilatzen dute enpresek zurekin harremanetan jartzen direnean?
Lan arloko giroarekin loturiko kontuak
hobetzea bilatzen da geroz eta gehiago,
adibidez, pertsonen arteko komunikazioa
nola gauzatzen den ikertu eta lidergotza
dohainak nola garatu ezagutzeko. Helburua, enpresaren barnean lan egiteko
klima egoki bat sortzea da. Nire indarguneetako bat umorearekin lan egiten dugula da eta, nire esperientziaren arabera,
elkarrekin barre egiten duten pertsonak
haien artean elkartuago daudela ikusi dut.
Modu honetan, erabakiak denbora laburragoan hartzea eta erabaki hobeak izatea
lortzen da, nahiz eta orain arte barrea eta
emankortasuna bateraezinak zirela uste
bazen ere.

Zein motatako enpresetan sortzen da
zerbitzu hauen beharra?
Momentu honetan enpresa txikiekin lanean nabil, baina, denborarekin geroz eta
enpresa handiagoekin lan egitea gustatuko litzaidake, talde ezberdinen kohesioa
eta haien arteko komunikazioa landu ahal
izateko. “Coaching and Clown” izena du
momentu honetan martxan dudan pro-

grama eta oso tailer atseginak egiten dira
bertan, beti ere pertsona bakoitzaren
erritmoa errespetatuz.

Langile gutxi dauzkaten enpresen kasuan, zer landu edo hobetu daiteke?
Honela kasuetan banakako “coaching”
prozesuak egitea komeni da, baina, bi
pertsona edo gehiago badira taldekako
tailerrak egiteko aukera dago ere. Modu
honetan pertsona bakoitzaren barne ezagutza hobetzea eta helburu argien ezarpena egitea lortzen da. Normalean 8 edo
10 saio izaten dira, gehienez 12, eta prozesuaren hasieratik amaierara egoera bat
aldatzea bilatzen dut nire laguntzarekin.
Azpimarratzekoa da “coaching” prozesuak ez direla prozesu terapeutikoak, hazkunde pertsonala sustatzeko prozesuak
baizik.
Lanaren bila dabiltzan horientzat ere
lagungarria izan daiteke?
Bai, noski. Bai lanpostu bat topatzen laguntzeko zein pertsona ekintzaileetzat,
konfiantza handitu eta bakoitzaren gabeziak hobetzen laguntzeko.

Zein da zure helburua?
Bizitzan beste pertsonekin elkarlanean
aritzera behartuta gaudela uste dut, bizitzako edozein arlotan. Orain arte jaso
dudan formazioaren bitartez indarrak
batzeko pertsonak elkartzen saiatzen
naiz, batez ere, elkarren artean oso desberdinak diren banakoak bide bakar batean elkartzeko.

Bide honetan momentu bitxi eta anekdota askorekin topatuko zinen, ezta?
Bai, anekdota asko ditut egia esan. Perun
tailerrak ematen ibili nintzenean tik asko
zeuzkan mutil bat gogoratzen dut, bere
burua aurkeztu behar zuenean oso urduri
jartzen zena. Tailerrean bere ezaugarriekin onartu genuen eta, tailerraren amaieran, mutilaren tikak desagertu ez baziren
ere, lehen aldiz bere izateko era hori erakusteko lotsarik izan ez zuela onartu
zuen. Honekin ez dut esan nahi bizitzan
hobetzen saiatu behar ez garenik, baina,
bakoitza den bezala onartzea oso garrantzitsua dela uste dut.

Nola ikusten duzu zure alorreko lan
egoera?

„Coaching prozesuak ez dira
prozesu terapeutikoak, hazkunde
pertsonala sustatzeko prozesuak baizik‰
Aldaketa bat gertatzen ari dela uste dut.
Orain langileei ezinbestekoak diren ezagutza teknikoak edukitzeaz gainera, bestelako ezaugarriak eskatzen zaizkie ere,
hala nola, moldagarritasuna edo lidergotza izatea eta giro ona zabaltzeko gai
izatea.
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171 emakume, istorio eta bizipen omendu
dituzte Pikoketako gainean
„Oroimen historikoaren
baitan dago errepresioa
jasan izan duen emakume bakoitzaren kasuari argia ematea,
argiki, izen abizenak
eta errepresio jazoera
azalduz‰
Kepa Ordoki MHB elkarteko kideak

aurrera atera zutela gogorarazi du Rosi Perezek. Baita
ere, eskualdean emakumeak Frankismoan egin dituen
esfortzu guztiak bazterrean gelditu dela gogorarazi du
Perezek.

Abuztuaren 15ean Pikoketako gainean Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan elkarteak Frankismoaren aroan errepresioa jasandako 171 emakume
omendu zituen. Bertan, 1936 eta 1945 urteen artean Bidasoako eskualdean emakume errefuxiatu, epaitu, espetxeratu, susmagarrien zerrenda sartutakoak eta
atxilotuen izen-abizenak biltzen dituen zerrenda bat ezagutzera eman dute, iraganean gertatutako pasadizoak
oroimenean galdurik gera ez daitezen.
Dibulgazio proiektuaren nondik norakoak azalduz hasiera eman zioten omenaldiari, horretarako, Pikoketako
gainera hurbildutakoak emakume horiek bizitako garaiaren testuinguruan kokatu zituzten. Elkartearen esanetan,
“oroimen historikoaren baitan dago errepresioa jasan
izan duen emakume bakoitzaren kasuari argia ematea,
argiki, izen abizenak eta errepresio jazoera azalduz”.
“Izan zirenak eta izango direnak gogoan” izenburua hautatu dute elkarteko kideek proiektua laburbiltzeko.
Azken hilabeteetan, Kepa Ordoki MHB elkarteak Euskal
Herriko artxibategi, liburu edota elkarrizketak baliatu
ditu, Bidasoan, 1936-1945 urteen artean errepresioa
jasan izan zuten emakumeen kasuak dibulgatzeko.Bildutako informazio guztiarekin 171 izen-abizen eta emakume bakoitzak jasandako egoera ezberdinak topatu
dituzte, ostean, zerrenda batean biltzeko, nahiz eta kasu
batzuetan datu guzti horiek lortzea ezinezkoa izan den.
Hala ere, iraganean galdutako izen edo abizenak salbu,
eskualdearen historian zeresana izan zuten emakumeei
ahotsa emateko helburua betetzea lortu dute. Elkarteko
kideek azaldu dutenez, emakumeek jasandako errepresioa urte luzez “albo batean” egon da.
Ez da kasualitatea elkarteak Pikoketan elkartzeko deial-

dia egin izana. Duela 83 urte, Espainiar Estatuan jazo zen
estatu kolpearen ondorioz, matxinatuek inguru honen
kontrola eskuratzen zebiltzala, 18 miliziano fusilatu zituzten, tartean Mercedes Lopez Cotarelo eta Pilar Valles
Vicuña, 16 eta 17 urteko emakume gazteak.
Errekonozimendu berezia
Omenaldian 171 emakumeen sufrimendua eta bizipenak
gogora ekarri baziren ere, Rosi Perez Blanco eta Juncal
Violetek errekonozimendu berezia jaso zuten. Biek “Izan
zirenak eta izango direnak gogoan” proiektuan parte
hartu dute elkarteak gauzaturiko elkarrizketen bidez.
Haurrak zirela, erbestetik itzuli ziren biak eta herriaren
historiaren une ilunenetako bat jasan zuten. Agintari
frankisten errepresioa, burlak, bazterketa, edota Rosiren
kasuan etxea kendu izana. Kasuistika antzekoa dute
Perez eta Violetek. Erbestetik ama eta anai arrebekin itzuli ziren soilik, honela, beraien amek zuten familiaren
ardura. Aukera guztiak aurka eduki arren, amek familia

Historiaren memoria
Izen zerrenda honen bitartez eskualde guztiaren iragana
berpiztea lortu da, muga inguruko hirien historia markatu zuten hainbat gertakari gogora ekarriz. Adibidez,
1936ko irailaren 4 eta 5a egun azpimarragarriak dira.
Eskualdeko biztanleriaren gehiengoak Irun eta Hondarribitik ihes egiteko hautua egin zuen faxismotik ihesean.

Oroimenerako tartea
Errepresioa jasan duen emakumea omentzeaz gain, elkarteak omenaldian aipaturiko errepresio kasu bakoitza
izanzirenak.eus web gunean jasoko du. “Oroimen historikoa gizarteratzeko, eta emakumeak jasandako errepresio kasuei zabalpen handiagoa emateko, aproposa ikusi
dugu kontsultarako eta bilaketak egiteko web gune bat
eratzea”, adierazi dute elkarteko kideek. Oraingoz, 50
kasu jasoak daude eraikitze lanetan dagoen web guneak
eta gutxinaka elkarteak beste emakume guztien kasuak
bertan jasoko ditu.
Era berean, elkarteak beste 50 emakume berriren errepresio kasuak dokumentatzen darrai. Informazio guztia
osatua dagoenean, web gunera gehitu ahal izateko. Honela errepresalia kasuak jasan duten emakuemeen zifra
200era igoko da.

8

KIROLAK

IRUNERO

Jon Azkue, Bidasoa Iruneko jokalaria:

„Oso zaila da Bidasoari helburu batzuk jartzea‰
Udara bukatzear dago eta Irungo Bidasoa
eskubaloi taldea denboraldi berriari aurre egiteko
prestatzen hasi da jada. Denboraldi berezia izango
da, taldea Europan jokatzera itzuliko baita. Denboraldi aurreko lanak eta entrenamenduak era sakonean azaldu ditu Jon Azkue jokalari oriotarrak.

Nola daukazu sorbaldako lesioa?
Egia esan nahiko ondo, aurre-denboraldiko lehen egunetik taldearekin batera entrenatzen ari naiz. Hasieran gogorregi hasi nintzen eta hori kontrolatu behar izan dugu,
baina, azken bi edo hiru asteetan ondo ibili naiz,bi partiduak jokatu ahal izan ditut eta gustora ibili naiz.

Nola ikusi duzu taldea aurre-denboraldian?
Nik oso ondo ikusten dut taldea, azken finean, lehengo
urteko jende berdina gara eta elkarren artean oso ondo
ezagutzen gara gainera. Aurre-denboraldian zehar egindako lanaren bitartez berriro indarra berreskuratzen
saiatu gara, lehen geneukan maila lehenbailen lortzeko.
Helburu hori azkar lortu dugu, beraz, hemendik aurrerako lana hobetzen joateko izango da.

Aurreko talde berdina mantentzea abantaila izan
daiteke?
Bai, taldearen oinarria jada eginda daukagu, beraz, ez
gara zerotik hasi behar, beste taldeetako aurre-denboraldietan gerta daitekeen bezala. Orain, oinarri horretatik
abiatu eta lanean jarraitzea tokatzen da.
Taldea denboraldi berria hasteko gogotsu dago?
Bai, Championsen parte hartuko genuela jakin genuen
momentutik bakoitza udako oporrak igaro eta berriro
entrenatzen hasteko irriketan zegoela pentsatzen dut.
Egian jokatutako lehen txapelketako partiduei aurre egiteko gogotsu geunden, oso txapelketa polita izan da. Bertan ondo jokatu dugu, nahiz eta finala galdu. Egian
jokatutako aurre-denboraldiko txapelketatik gauza positiboak ateratzeko aukera dugula uste dut begirada Leonen jarrita.
Bidasoarekin bederatzi denboraldi betetzen dituzunez, urte berezia da zuretzat?
Bai, atzean urte zailak izan ditugun arren, azken hiru urteetan Asobalen kontsolidatzea lortu dugu eta Championsean jokatzeko aukera sari bezala hartuko dugu.

Oriotarra izan arren jada Bidasoako familiako kide
zarela sentitzen duzu?
Taldea pixkanaka goraka joango zelaren konfidantza izan
dut beti eta, zorte kontuarengatik eto taldea aurrera ateratzeko lan egin dugunei esker begira zein sari lortu
dugun. Gustora nago orain arte hartutako erabakiekin.

Herrian zein klubaren barnean Bidasoa lehen zeukan maila berreskuratzen ari duela nabaritzen
duzue?
Bai, ni iritsi nintzenean klubaren egoera oso zaila zen eta
masa soziala nahiko pobrea bazen ere, azken urteetan

„Orain dela lau urte zeinek esango zigun joan
den urtean Asobaleko
finala jokatuko genuela
edo orain Championsean egongo ginela‰
zelako goraka izan duen ikusi dugu. Artaleku astero bete
egiten da, klubaren barnean lan egiteko modua ere aldatu da eta eliteko talde baten antzera funtzionatzen
dugu orain. Orain dela lau urte zeinek esango zigun joan
den urtean Asobaleko finala jokatuko genuela edo orain
Championsean egongo ginela.
Taldea indartsu mantentzeko harrobiak garrantzi
handi izango du ezta?
Bai, azken urteetan hori ahaztuta egon dela dirudien
arren, orain berriro Euskadi mailako jokalari gazte onenak gurera ekarri eta gurekin entrenatzeko ohitura berreskuratzen ari da. Guretzat zein haientzat oso erabaki
positiboa da honelako gauzak antolatzea, biok irabazten
dugu eta.

Aurre-denboraldian Ordiziako Rugby taldearekn entrenatu duzue ere?
Bai, entrenamendu ezberdinak dira, baina, Rugbyaren
kasuan, jokoan antzekotasun batzuk dauzkagu. Joko modura hartu genuen arren, entrenatzeko aprobetxatu genuen, jende eta kirol berriak ezagutzen genituen
bitartean.

Zeintzuk dira Bidasoaren helburuak aurten?
Oso zaila da Bidasoari helburu batzuk jartzea. Bidasoak
Asobal ligan, kontutan hartuta Championsa tartean dagoela, zaila izango da aurreko urteko emaitzak errepikatzea. Hala ere, ahalik eta postu onena lortzen saiatuko
gara beti bezala, lehenengo buelta igaro eta bigarrenean
gora egiteko.
Eta pertsonalki, zeintzuk dira zure helburuak?
Urtero bezala, disfrutatzen saiatu, horrela, jokurik onena
atera dadin eta taldeari ahalik eta gehien laguntzea. Azkenean, jokalari bakoitzak helburu pertsonal hori izan
behar duela uste dut talde onena lortzeko.

Zein mezu bidaliko zenieke Bidasoako zaleei denboraldi berri honetarako?
Gure eskutan dagoen guztia egingo dugu azken urteetan
bezala gure alboan egongo direla pentsatu eta ea guk bezain beste disfrutatzen duten.
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Judoaren bi aupegiak Lidia Yarzaren eskutik
Lidia Yarza hondarribiarra 4 urterekin murgildu zen judoaren munduan. Neska bihurria zenez
eta bera lasaitzeko helburuarekin, gurasoek lagunekin batera judora apuntatzea erabaki zuten. Zortzi
urte ingururekin hasi zen judo txapelketetan parte
hartzen, baina, 12 urteak bete arte itxaron behar
izan zuen Espainia eta, geroago, nazioarteko txapelketetan parte hartu ahal izateko. Orain 21 urte
dauzka eta judoaren bi aurpegiak ezagutu ditu: atsegina eta hain atsegina ez dena.
Zein kategorian zabiltza momentu honetan?
Orain absolutuan nabil, zehazki, seniorretan 78kg azpiko
kategorian. Beti hurrengo kategorian ibili izan naiz,
78kg-tik gorakoan eta, lehen besteen artean azkarrenetarekoa nintzen arren, orain besteak bezain azkarra naiz
eta beste gauza batzuek baldintzatzen dituzte nire emaitzak.
Nola moldatu zara Espainia maila edo nazioarteko
txapelketetan?
Lehen urtetik entrenatzaileak maila ona nuela esaten
zidan, baina, hasieran zaila egiten zitzaidan txapelketa
batean garaile izan nintekeela sinistea. Ordutik, infatil,
kadete eta junio mailetan ibili naiz eta, azken urtean izan
ezik, beti finalera iristea lortu dut.

„Momentuz poliki-poliki
nabil, helburu finkorik
gabe‰
Judoak nazioarteko esperientziak bizitzeko aukerik
eman dizu?
Bai, Hondarribiko klubarekin izandako arazo batzuen ostean, 5 edo 6 hilabetez entrenatu gabe egon nintzen. Orduan, Kubara joatea erabaki nuen orduko nire
entrenatzailearen gomendioa jarraituz. Horrela, Kubako
egoera guztiz desberdina dela deskubritu nuen, kirola
praktikatzeko baliabi gutxi dauzkate eta askorentzat
judoa da dirua irabazteko daukaten aukera barra. Hilabeteko bidaiaren ostean nire pentsamendua guztiz aldatu zen eta judoa praktikatzeko nuen aukera bakarrari
eustea erabaki nuen: Valentziara joatea.

Zein egoeratan aurkitzen zara orain?
Orain Valentzian entrenatzen ari naiz joan den urteko
urritik. Momentuz poliki-poliki nabil, helburu finkorik
gabe.

Nola kudeatzen dituzu Valentziako entrenamenduak
beste zereginekin?
Bi asteetako oporrak ditut orain, urtean zehar daukagun
atsedenaldi bakarra. Hala ere, entrenamendu fisikoekin
jarraitzen dut, errutinara itzultzerakoan dena galdurik
egon ez dadin. Oporretan dietarik ez dudan arren, urtean
zehar bai, nire pisuan indartsu mantentzeko.

Entrenatzailearekin ondo ulertzea ezinbesteko da
kirolean aurrerapausoak emateko?
Oraingoa nire laugarren entrenatzailea da, 12 urte neuzkanetik ezagutzen dut. Bera gasteiztarra da, nahiz eta Valentzian egon, eta betidanik nigan konfiantza asko izan
du. Oso pertsona irekia ez den arren, gure artean oso
ondo ulertzen gara.
Judoa oso kirol bortitza dela esango zenuke?
Indarra izatea garrantzitsua da, baina, judoka on bat izateko aurkakoaren indarra aprobetxatzen jakitea ezinbestekoa da, besteak zugan egiten duen indarraz baliatu ahal
izateko. Teknikoki ere ondo ibili behar zara.

Argazkia: Estudio Gover
Nola ikusten duzu emakumeen egoera judoaren barnean?
Judoan oso normalizatua dago eta nazioartean batez ere,
nesken maila mutilena baino altuagoa dela iruditzen zait.
Nahiz eta txapelketa batean nekak nesken kontra aritu,
entrenamenduetan mutilekin borrokan aritu gaitezke
eta, azken finean, bion arteko elkarlana da.
Judo irakasle lanetan ikusten duzu zeure burua?
Ez. Beti berdina galdetzen didate eta haurrak talde txikitan atsegin ditudan arren, ez dut nire burua hortan ikusten. Hala ere, haurrei klaseak eman dizkiet eta ondo pasa
izan dut. Gainera, judoa niretzat “hobby” bat da eta horrela jarraitzea nahiago dut.

Zer da zuretzat judoak ematen dizun gauzarik
onena?
Bi gauza on dauka judoak. Batetik, judoak ondo erortzen
irakasten dizu eta , horri esker, inoiz ez dut hezurrik
hautsi. Bestetik, kluba zure familian bihurtzen da eta bertan diziplina eta errespetua zer diren ikasten duzu. Izan
ere, zure aurkaria zure laguntzaile izan daitekeelako.

Etorkizunari begira nola ikusi nahiko zenuke zure
burua kirolaren barnean?
Pixkanaka helburu txikiak betetzen joatea nahiago dut,
nire buruari helburu handiegiak ezarri gabe. Izan ere,
gauzak ondo ateratzen ez direnean buruarentzat kaltegarriak izan daitezke.
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ACUBIk urteko lehen sei hilabeetan zehar jasotako
kontsulten balorazioa egin du

ACUBI Bidasoako Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen elkarteak 1.038 kontsulta jaso
ditu guztira 2019 urteko lehen sei hilabeteetan zehar. Horietatik, 896 kontsulta
Irunen egin dira eta 146 , berriz, Hondarribian egin direlarik. Kontsulta horiek
egiteko zerbitzu honen 597 erabiltzaile
ACUBIren bulegoetara hurbildu dira, 230
erabiltzailek telefonoz egin dituzte haien
kontsultak eta 65 pertsona posta-elektronikoaz baliatu dira haien galdera transmititzeko.
Denbora tarte berean 2018 urtean jasotako kontsulta kopuruarekin alderatuta,
2019 urtean hiritarrek egindako kontsulten kopuruak gora egin du Irunen eta
Hondarribian, izan ere, guztira 71 zalantza gehiago argitu baitira aurten joan
den urtearekin alderatuta. Hain zuzen ere,
hazkunde hau nabarmenagoa izan da Irunen egindako kontsultetan, izan ere, 67
zalantza gehiago argitu dira, Hondarribian, berriz, aurreko urtearekin aldera-

tuta soilik 4 kontsulta gehiago jaso direlarik.
Kontsulta kopuru handiena, zehazki 273,
etxebizitzen alokairuarekin loturikoak
izan dira, horien artean, errenten berrikuspenaren ingurukoak zalantza asko argitu direlarik. Jarraian, bizilagunen
komunitatearekin loturiko 235 zalantza
jaso dira, gehienak ordaintzen ez duen bizilagun baten kontrako erreklamazio prozesuarekin
loturik.
Telefoniarekin
loturiko 93 kontsulta jaso dituzte ACUBIn,
horietako asko, fakturazioaren gaiarekin
zerikusia zutenak. Banketxeen inguruan
argitutako 81 zalantzetako asko zoruklausulak eta gastu notaraliekin lotutakoak izan dira eta, aseguruen inguruan,
berriz, 80 izan dira jasotako kontsultak.
Ibilgailuen erosketek ,berriz, 35 zalantza
sortu dituzte Bidasotarren artean, etxebizitzekin loturiko 32 eta gremioen kontratazioaren ingurukoak 26 izan direlarik.

Bestetik, 21 pertsonek ACUBIra jo dute
zerbitzu juridikoekin loturiko zalantzak
argitzeko, aireko garraioak 17 kontsulta
sortu dituen bitartean. Administrazio publikoak eskainitako zerbitzuak, berriz, 16
galdera sortu ditu hiritarren artean.
Agindarra (15) eta gas naturala edo butanoarekin (11) loturik jaso diren kontsulten artean, galdera gehienak fakturekin
loturikoak izan dira. Ezin ziren falta internet bidezko salerosketen inguruko kontsulta eta, guztira, mota honetako 10
zalantza argitu dituzte ACUBIn. Azkenik,
kontsulta kopuru txikiena etxez-etxeko
salmenta (6) eta altzarien erosketari (5)
buruzkoak izan dira.

Udako oporrak
Udako oporrak direla eta, abuztuaren
5etik irailaren 2ra ACUBIren bulegoak itxita egon dira. Oporrak igaro ostean,
Irungo bulegoa irailaren 3an hasiko da
berriro ere lanean, Hondarribian, berriz,
zerbitzuak irailaren 5etik aurrera berreskuratuko du ohiko ordutegia.
Zalantzak argitzeko bulegoak
Erabiltzaileen esakariei erantzunez ACU-

BIk Hondarribian hiritarren zalantzak argitzeko erabiltzen duen bulegoaren ordutegia zabaltzea lortu da. Honela,
Hondarribiko Kasino Zaharreko Zaharren-Etxean kokaturik dagoen bulegoa ostegunetan goizeko 10:00etatik 13:00etara
zabalik dago. Era berean, erabiltzaileen
eskakizunei erantzun nahiean, hilebtean
behin bada ere, bulegoa zabaltzeko aukera topatu da eta hilabeteko azken asteartetan
arratsaldeko
16:00etatik
19:00etara bulegoa zabalik egongo da
erabiltzaileen zalantzak erantzuteko.
ACUBIk Irunen duen bulegoa, berriz, Leandro Aguirretxe plazako 1. zenbakian
kokaturik dago, zehazki, 2. solairuko 1.
bulegoan. Hortaz gain, 943632194 telefono zenbakiaren bitartez erabiltzaileen
zalantzak argitzen dituzte ere. Bulegoaren
ordutegia, Irunen kasuan astelehen, astearte, asteazken eta ostiraletan zabalik
dago 9:00etatik 13:00ak arte. Arratsaldean, soilik, aurretik eskatutako hitzorduak dauzkaten bazkideei zerbitzua
eskaintzen zaie.
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Dunboa 1. zikloa

Denborapasak
Eskolako materialak

Arkatz, txorroskilo, koaderno, boligrafo, zuzenkia, paper, borragoma
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Euskaraz,
Irunen
barrena
Egundaño norki ikusi du
Egundaino nork ikusi du
tximitxa gitarra jotzen,
egundaino nork ikusi du
tximitxa gitarra jotzen
Tximitxa gitarra jotzen eta
arkakuxua dantzatzen,
tximitxa gitarra jotzen eta
arkakuxua dantzatzen.
Arkakuxua dantzatzen eta
zorria farrez itotzen,
arkakuxua dantzatzen eta
zorria farrez itotzen.
Zorria farrez itotzen eta
eltxua´re antxe zabillen
errefreskua partitzen!

Irungo C.N. andereari jasoa (1960-IV-23). Bere aita hondarribiarrari ikasi zion. (El Bidasoa, 1960-V-28)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena
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2019-2020 ikasturteari hasiera
emateko material berriaren bila

Jakina da iraileko lehen egunak iritsi orduko ikasturte berriari hasiera emateko garaia dela. Atzean
gelditzen dira udako hilabeteetako
hondartza egunak eta gau amaigabeak, liburu eta boligrafo berriei
lekua uzteko. Ikasturte berrian zehar
ikasleek emaitza onenak lortu ditzaten, eskura baliabide egokiak izatea
ezinbesteko izango da, ezagutzak garatzeko oztoporik izan ez daitezen.
Zentzu horretan, gauza horien prestaketari denbora eskaintzea beharrezkoa da.
Denbora eta dedikazioaz gainera, bat-batean iristen den gastu erraldoi horri aurre
egiteko aurrekontu nahikoa izatea beste
baldintza ezinbesteko bat izango da. Gurasoei buruko min ugari eragin diezaizkieke gai horrek, hilabete bukaeran
zenbakiak kuadratu eta gastu guztiei
aurre egiteko buruhauste handiegirik ez
izateko.
Prozesu gora-beheratsu honetan, diru-laguntzek edo bekek paper garrantzitsu bat
jokatu dezakete. Familien ekonomia laguntzeko asmoz, beste urte batez Irungo
udalak “Erosi eta ikasi” izenarekin ezagutzen den diru-laguntzen programa martxan jarri du seigarren urtez. Folder
dendako Raquelek azaldu duenez, programa hau oso lagungarria da Irungo
denda txikientzak erosleak auzo eta hiriko dendetara erakartzen dituztelako.
Programa honen bitartez hiriko dendetan
eskolako materiala erostea sustatzea bilatzen da, era berean, hiriko familien ekonomia
laguntzen
den
bitartean.
Diru-laguntzaren eskaera epea irailaren
30era arte zabalik egongo da eta familiei
erositako materialaren fakturak gordetzea beharrezkoa dela gogorarazten zaie,
diru-laguntza eskuratu ahal izateko horiek aurkeztea ezinbestekoa delako.

“Erosi eta ikasi” programa irunen erroldatutako familiei zuzenduta dago, zehazki,
Derrigorrezko Hezkuntzaren barnean,
Lehen Hezkuntzan edo DBHn ikasleak
dauzkaten familiei. Materialak 2019ko
ekainaren 21etik irailaren 30era bitarte
erositakoak izan behar dira. Hiru tarte aurreikusten dira errentaren araberako
diru-laguntza kopuruak jasotzeko: 50, 75
eta 100 erurotakoak adingabe bakoitzeko.
Aurtengo aurrekontua 200.000 eurotakoa
da eta eskaerak egiterako orduan eskatzen diren baldintzak sinplifikatu dira, eskaera burutzeko tresna Irun Txartela
izango delarik.

Kurtso berria, material berria
Udako hilabetearen amaieran Irungo Folder dendan kutso berriari hasiera emateko material berria eskuratzeko irriketan
hurbiltzen den jende kopuru handia jasotzen dute. Badira ekainean, aurreko ikasturtea amaitu bezain laster, zerrenda
eskuratu eta hurrengo ikasturterako materiala erosten hastea nahiago duten gurasoak. Jende kopuru handiena, ordea,
abuztuko hilabetearen amaiera edo irailaren hasierara, batez ere, Hondarribiko
jaiak igaro arte itxaroten du kutso hasierako erosketak egiteko.

Dendan ilara luzeak sortu ohi dira kutso
berriko lehen egunetan, baina, Folder
dendako Raquelek adierazi duenez, erosle
gehienek antzeko gauzak erosten dituzte
urte batetik bestera: koadernoak, arkatzak, boligrafroak, motxilak, … Raquelen
hitzetan, “familia bakoitzak 50 euro inguru gastatu ohi ditu paper dendan”. Hala
ere, urtero moda berriak paper dendako
produktuetara iristen dira. Aurten adibidez, Oxford markako materiala eta pastel
koloreak moda-modan daudela azaldu du
Raquelek.

Liburuak ikasketa prozesuan lagun
Ylenia Benito Brönte liburu-dendako dendariak liburuak ikasketa prozesuaren barneko beste osagai ezinbesteko bat direla
azaldu du. Paper-dendaren kasuan bezala,
bi eratako pertsonak bereizten dira liburuak erosterako orduan: Sanmartzialetako jaiak bezain laster liburuak eskatzen
dituztenak eta iraila iritsi arte itxaroten
dutenak. Aurrekontuari dagokionez,
ordea, eskola eta familiaren arabera oso
kopuru ezberdinak izan daitezkeela
azaldu du Ylenia, izan ere, familia batzuek
liburu guzti-guztiak erosten dituzten bitartean, beste batzuk anai-arreba edo ezagunen liburuak aprobetxatzen saiatzen
dira. Hala ere, orokorrean gastua 100

euro inguruko izan daitekeela azaldu du
Brönteko dendariak.
Era berean, eskolan eskatutako liburuak
erosteak sortzen duen gastuari erreparatzen diote familiek, liburuez gain, haurrek
kurtsoa hasi ahal izateko bestelako material eta arropak behar izaten dituztelako.
Ylenia Benitok azaldu bezala, garai honetako erosketak, batez ere, eskolan eskatutako liburuak lortzera bideraturik daude.
Udako oporren hasieran edo behin kurtsoa hasita dagoenean, berriz, gurasoak
bestelako irakurketa liburu edo material
osagarrien bila dendara hurbiltzen direla
azaldu du dendariak.
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IRUNERO

Jarraitu gaitzazu Instagramen!

- 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

Gonbidapenak
doan Oiasso
Museorako!
Hauxe duzu Irungo Oiasso Museo erromatarrera zuk aukeratzen duzun norbaitekin joateko aukera
Gazte-Txartelari esker.
Oiasso museoak inguruko historia eta
ondarea ezagutzeko aukeraz gain,
duela 200 urte erromatarrak Irunen
nola bizi izan ziren deskubritzeko aukera eskaintzen dizu.
Zer zozketatzen da? Oiasso museorako 10 sarrera bikoitz.
Zozketan parte hartzeko: Gazte
Aukeraren webgunean argitaratutako
formularioa bete behar da.
Sarrerak non eta noiz jaso: Irabazleek Irungo Oiasso Museoko lehiatiletan jaso ahal izango dituzte sarrerak,
euren Gazte-txartela eta NANa erakutsita.

Kiroldegietako
4. lauhilekoko
ikastaroetan
izena emateko
epea zabalik
dago!
Irungo Kiroldegietan urteko 4. Lauhilekoan zehar eskainiko diren ikastaroetan
izena emateko epeak zabalik daude
jada. Izen-emateak burutzeko epeak
abuztuaren 16tik irailaren 3ra zabalik
egongo dira.
- Izen-ematea internet bidez egin ahalko

da irun.org webgunean aurreinskripzioak dion tokian, HAZ terminaletan
edo kiroldegietako harrera lekuetan
bertan.
- Eskainitako ikastaroen eskaintza, programa, ordutegiak edo prezioak kontsultatu nahi izanez gero, informazio
guztia www.irun.org webgunean topatuko duzu.
- Zozketa irailaren 4ean eguerdiko
12:00etan egingo da eta zerrendak Artalekun irialaren 4ko 15:00etatik kontsultatu ahalko dira , eta Azken Portun
irailaren 5etik aurrera. Hortaz gain, internet bidez zerrendak kontsultatzeko
aukera izango da ere.
- Behin betiko izen emateak irailaren
9tik aurrera egingo dira. kartearen El
Espazio webgunearen bitartez.

Has zaitez Light
Painting-a egiten!
Zer da Light Painting teknika? Argiaz
magortzean datza. Esposizio luzeko argazki bat egitea da, argi gutxiko tokietan: hantxe kameran matxan jartzen
dugu eta nahi ditugun argiztapena eta
efektuak jartzen ditugu ohiko tresnak
baliatuz (argi bero edo hotzeko linternak, zuntz optikoa, argi-haria, domoak,
estaltzeko tresna eta abar) eta irundiaren konposizioa egin ostean, kamera
gelditzen dugu.
Horretarako, reflex kamara bat behar
dugu, Bulb moduan lan egiten duena
ISO baxuaz, kliskagailuaz edo tripode
batez.
Light Painting teknika adierazpen artistiko mota bat da, horregatik, ez dugu
inolako edizio digitalik erabiltzen, ezta
muntairik ere gure lanetan. Horregatik,
irduak bertan sortu ditzazkegu, akabera eta guzti, efektu digitalik gabe.
Informazio gehiago:
www.irun.org/igazte

Azken nobedade eta ekintzen berri izan nahi duzu? Jarraitu ezazu IGaztek instagramen duen kontua eta berri guztiak jasotzeko aukera izango duzu. @igazte erabiltzaile-izenarekin toptatuko gaituzu.
Facebook eta Twitterren gainera, GazteARTEAn kontuak topatuko dituzu gazteriarekin loturiko albiste guztiekin.
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AGENDA

2019ko irailak 1

Irailak
7

8ra arte

Irungo Musika
Bandaren kontzertua

Erakusketa

Zer: Junkaleko Andre
Maria Irungo Zaindariaren ohorez kontzertua.

Zer: Erakuskta 18cm
“Emakumeak artean”.

Non: Junkal plazatxoan
.
Ordutegia: Baieztatzeko.
Sarrera: Librea.
Informazio gehiago:
www.irun.org webgunean.

Non: Amaia Kultur Zentroko Erakusketa Artetoan.
Ordutegia: Asteartetik
larunbatera 18:00etatik
21:00etara. Igande eta
jaiegunetan 11:30etatik
13:30etara.
Prezioa: Doako sarrera.

9tik
13ra
Terrorismo Jihadistaren Nazioarteko I.
Kongresua
Zer: Hainbat diziplinatako profesionalek terrorismo jihadistaren
fenomenoari buruzko
ikerketak, teoriak eta esperientziak garatu, aurkeztu eta eztabaidatuko
dituzte.
Non: Ficoban.
Ordutegia: Kongresuaren webgunean.
Sarrerak: Internet
bidez, kongresuaren
webgunean.
Informazio gehiago:
943505336 telefono
zenbakira deituz.

Denborapasen emaitzak

13ra arte

14-15

„We are here,
we are queer"
erakusketa

Mendi irteera:
Pirinioak

Zer: drag queen eta
king kulturari buruzko
erakusketa.
Non: Kabigorri Bidasoaldeko Ateneoan.
Ordutegia: Ostegunetik
larunbatera 19:00etatik
aurrera.
Sarrera: Doakoa.

15
Girabira

Zer: Ostegunean Gabarditotik Lizarara, Bisaurinetik igarota eta
ostiralean Lizara.

Zer: GiraBira programaren barnean literaturarekin loturiko ekintza.

Antolatzailea: Irungo
Mendizaleak Elkartea.

Non: Gain Gainean parkean.

Informazio Gehiago:
Irungo Mendizale elkartean, Larretxipi, 13: astearteetan eta ostegunetan
19:00-21:00 edo
www.irungomendizaleak.com web orriaren
bitartez.

Ordua: 12:30etan.

