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1919 urteko urriaren 19an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkarian hi-riaren gaurkotasunarekin loturiko albiste eta kronika ugari irakur dai-tezke. Aldizkariak Doña Anunciacion Rodriguez eta Arpiderenheriotzaren berri ematen duen eskela batekin hasten bada ere, oroko-rrean, tranbia elektrikoak Irun eta Hondarribia artean eskeiniko duenzerbitzuaren inauguraziorekin loturiko albisteak eta nobedadeak askodira. Adibidez, aldizkariaren hasieran tranbia zerbitzua erabili ahalizateko erabiltzaileek ordaindu beharreko prezioez hitz egiten da, pre-zio garesti horien aurrean etorkizuneko erabiltzaileen haserrea age-rian uzten delarik. Orri horren amaieran “R.”-k sinatutako artikulubatean ere, tranbiak eskeiniko duen zerbitzuaren eta eraikuntza lanenkostuaren inguruko iritzi artikulua irakur daiteke . Aurrerago, orainarte tranbiaz tiraka lan egin dute idien etorkizunaz gogoeta egiten daaldizkarian publikatutako idatzi batean. Tranbiaz gainera, bestelako gaiak lantzen dira zenbaki honetan ere.Adibidez, lehen orrialdean “Basurko´tar Jon”-ek sinatutako “Iñudia”olerkia irakur deiteke eta jarraian Juraristi doktorearen ordezkapena-ren berri ematen da idatzi labur baten bitartez. “Aspectos locales” ata-lean, berriz, azken gertaeren berri ematen duten albiste laburrakbiltzen dira, hala nola, Principal antzokian egindako denboraldikolehen dantzaldiaz, kirol taldeen denboraldi hasieraz eta modisten ohi-turen inguruan hitz egiten da bertan. Bigarren orridaldean, ordea, hi-rian gertatutako lapurreten berri ematen duen albistea irakur daiteke. Kiroletan, berriz, futbol denboraldiaren hasiera da protagonista nagu-sia. Hala ere, igandean Amuteko pistetan egindako atletismo txapel-ketaz hitz egiteko tartea eskeintzen da ere. Horren ostean, CristobalColoni “Arrazaren Jaiaren” bitartez egindako omenaldia aipatzen daeta langileen errenta eta jaso daitezkeen diru-laguntza posibleekin lo-turiko informazio guztia laburbiltzen da artikulu sakon baten bitartez. Leon Iruretagoyena alkatearen gidaritzapean egindako udal bilkurakoazken erabakiak zerrendatu ostean, hiriko antzokien hurrengo egune-tarako programazioa errepasatzen da, 1883 urtean “El Bidasoa” aldiz-kari berean argitaratutako albisteen errepasoa egin eta azkenik “Ecosde sociedad” atalaren bitartez goi-klaseko biztanleen bizitzetako azkengertakari garrantzitsuak laburbiltzeko. Azkenik, publizitate orrialdeakitxiera ematen dio zenbaki honi ohikoa den moduan. 
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Argazkiak.
G57693: Colon pasealekuaren hasiera, argazkian tranbia ageri delarik. 
G38198: Behobiako nazioarteko zubi zaharra, atzean Pausuko auzoa ikus-ten delarik XX. medearen hasieran. 
G62636: Real Union taldeko jokalariak 1920 urtean. 
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Benito Lertxundi musikariak kontzertuaeskeinko du Irunen azaroaren 2an. Ema-naldia Amaia Kultur zentroan izango dalarunbat arratsaldeko 20:00etatik au-rrera. Kontzetuan euskal musikagintzakoerreferente ezinbestekoa den abeslariakbere azken diskoa aurkeztuko du: Ospaki-zun gauean. 2011 urtean Irunen eskeinitako azkenemanaldiaren ostean, Benito Lertxundihirira itzuliko da bere azken lana aurkez-teko. Musikari oriotarraz gainera, eszena-toki gainera diska berriaren grabaketanparte hartu duten musikariak igoko dira.

Ospakizun gauen diskoa osatzen dutenabesti berriez gain, Lertxundiren abestimitikoak entzuteko aukera izango duteentzuleek bi ordutik gorako iraupenaizango duen emanaldian zehar. 
Sarrerak salgaiSarrerak eskuragarri daude jada eta 22euroren truke ohiko salmenta tokietan es-kuratu ahalko dira: sarreren salmenta-rako udal webgunearen lotura jarraituz(www.irun.org/entradas) edo Luis Ma-riano Turismo Bulegoan. Hortaz gain,emanaldiaren egunean sarrerak soberanegonez gero, emanaldia baino ordubete

lehenago Amaia Kultur Zentroko leihati-lan salduko lirateke azken sarrera horiek. 
Ospakizun gaueanOspakizun gauean diskoa 10 abestiz osa-tutako Lertxundiren azken lana da etakontzertuan zuzenean lagunduko diotenmusikariekin batera interpretatuko di-tuazken diskoan bildutako abestiak Lert-xundik. Gainera, disko honek sortu berriden Kantaita Enea zigilua eskuratu duenlehen albumetako bat izan da. Diskoa2018 urteko apirila eta maiatzaren arteangrabatu zen Elkarren estudioan VictorSanchezekin. 

Hauexek izan dira diskoaren grabaketanparte hartu duten artista eta musikariguztiak: Benito Lertxundi eta Olatz Zu-gasti (produkzioa); Amaiur Cajaraville(baxua eta kontrabaxua); David Gorospe(bateria); Pello Ramirez (biolontxeloa etaakordeoia); Gurutz Bikuña (gitarra elek-trikoa); Xabier Zeberio (biolina etakyckelharpa); Juantxo Zeberio ( pianoa,organoa eta sintetizadoreak); Angel Unzu(gitarra akustikoa, bouzuki eta perku-sioa); Intza Unanue ( koruak) eta OlatzZugasti (koruak, programazioak eta arpa).Musikari talde honek Amaia Kultur Zen-troa musikaz beteko du azaroaren 2an.  
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Benito Lertxundiren kontzertua izango da
azaroaren 2an Irunen

Urriaren 11tik urtarrilaren 19ra bitarte Menchu Gal ar-tistaren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko erakusketaegingo da. Erakusketa artistaren izena daraman aretoanegingo da eta 21 obren bilduma ikusi ahalko da bertan.“Margotzeko bizi, bizitzen margotu” izenburua duen era-kusketa artista irundarraren jaiotza omentzeko antolatuden ekitaldi nagusietako bat izango da. Erakusketa osti-ral eta larunbatetan 18:00etatik 21:00etara eta igandeeta jaiegunetan 11:30etatik 13:30etara bisitatu ahalkoda. Erakusketak artistaren 21 obra biltzen ditu, udal bil-duma, Menchu Gal fundazioa, kolekzio pribatu eta Gipuz-koako Foru Aldundiaren kolaborazioaren bitartez bildudirenak. Lanen artean Irun eta Txingudi badiako pasaiakikusi ahalko dituzte erakusketaren bisitariek. Hortazgain, artistak magotzea atsegin zuen loreen lan ugari era-kutsiko dira, Menchu Galek kolore ezberdinak lantzekozuen gustua gogora ekartzeko.
Bilduma katalogoaErakusketaren harira, 315 orriz osatutako katalogo bateratu da artista irundarraren lana laburbiltzeko. Katalo-goak euskara eta gaztelerazko edizioak izango ditu eta20 euroren truke eskuratu ahalko da. Bertan, Edorta Kor-tadi, María Cóndor, Francisco Calvo Sarraller eta MiguelZugazaren testuak biltzen dira. 
Bestelako ekintzakErakusketaz gainera, bestelako ekintzak antolatu diraMenchu Galen jaiotzaren 100 urteak ospatzeko. Adibi-dez, formatu handiko oinarri batzuk kokatu dira hirikopuntu ezberdinetan, Menchu Galen 8 koadroen errepro-dukzio handiekin. Hortaz gain, hiriko elkarte ezberdine-kin kolaborazioak egin dira ere mendeurren honenharira. Adibidez, Marrazki eta Pintura akademiak databerezi horrekin loturiko ekintza ugari antolatu zituenprograma honen barnean. AFI elkarteak, berriz, “argazki-elkarrizketak” erakusketarekin 12 margolanen interpre-tazioa egin zuen argazkilaritzaren bitartez. Il Duomoelkarteak hizketaldi bat antolat du duela gutxi 5 ema-kume artistekin, parte-hartze zabaleko mural bat egiteazgainera. 

Menchu Galen jaiotzaren mendeurrena 
ospatzeko erakusketa
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Etorki Games enpresa irundarraren errealitate birtualaEtorki Games enpresa irundarraren errealitate birtuala

Zergatik ipini zenioten enpresari Etorki Games
izena?Ion: Izen original baten bila genbiltzan eta bertako hitzbat erabiltzea bururatu zitzaigun. Horrela, “etorkizunetikdatozen jokoak” zentzua eman nahi izan genion izenari. 
Zaila izan zitzaizuen hasieran bideojokoen merka-
tuan sartzea?Ion: Hasieran “Tower Defence” bezala ezagutzen direnjokoen sorreraren bitartez merkatuan sartzen saiatuginen bertan topatutako hutsunea betetzeko asmoz.Jokoa sortu eta merkatura atera genuenean, ordea, den-bora gutxian gauzak asko aldatu zirela ikusi eta jokoakarrakasta gutxi izan zuen. 
Orain arte zenbat bideo-joko garatu dituzue?Ion: Denetik egin dugu. Iraupen luzeko bideo-jokoak egi-ten hasi ginen, baina, beranduago joko txikiagoak sortzeaguretzat egokiagoa zela konturatu ginen eta joko txikiensorreran topatu dugu gure arrakasta. Hain zuzen ere,hortik dator askok interneten gu identifikatzeko erabilt-zen duten “Keplerians” izena.

Nolakoa da bideo-joko baten sorrera prozesua?Alex: Ideia eta aurkaria zeintzuk izango diren zehazteada lehen pausua. Ondoren, zereginak banatzen dituguorain talde handiagoa garela aprobetxatuz. Alvaro ma-rrazkilariak lehen irudiak sortzen ditu ideiari formaemateko, jarraian, ideia modelatu eta margotzeko. Orain3D-tako irudiak sortzen ditugu gure jokoetarako. Azkenpausua animazioa izango litzateke, programatzailearenlanaren bitartez pertsonaia jokoan integratu aurretik.Optimizazioan dena elkartu eta jokoa nahi den platafor-man publikatzeko prest egongo litzateke jada. 
Zein plataformekin lan egiten duzue bideo-jokoak

zabaltzerako orduan?Pablo: Hasieratik plataforma mugikorretan zentratudugu gure lana, izan ere, ordenagailurako jokoak sortuahal izateko errekurtso, langile eta finantziazio gehiagobehar zelako. Gainera, garai hartan merkatu mobilarengorakada gertatzen ari zen, pertsona gutxiren arteanjoko txikiak sortzeko aukera ematen ziguna. 
Kategoria eta adin guztietarako bideo-jokoak sort-
zen dituzue?Pablo: Beti jokalari guztientzako jokoak sortzea izandugu helburu, talde zehatzegia hautatuz gero zailagoaizango litzatekeelako gure jokoak ondo posizionatzea etaarrakasta lortzea. 
Zenbat deskarga izan ditzakete zuen jokoek?Ion: Crossy Creeper jokoa izan da orain arte deskarga ge-hien izan dituen jokoa 7.000.000 deskargekin. Orain,izuarekin loturiko bideo-jokoekin lanean ari gara eta gut-xienez 1.000.000 jaitsialdiak gaindituko direla zihurta-

turik dugu. Duela hilabete gure azken bideo-jokoa ateragenuen eta jada 1.000.000 deskargetatik hurbil dabileladakigu. 
Nolako harrera izan du zuen azken jokoak?Pablo: Ice Scream jokoarena orain arte izandako merka-turatzerik onena izan dela esan dezakegu. Publikoa jo-koaren zain zegoela bagenekien aurretik antzeko bestebi izu-joko atera genituelako, besteetan zihurtasun gut-xiago izan dugu. Harrera nahiko ona izan du, beraz, osopozik gaude. Hemendik aurrera hazten jarraitzea esperodugu eta horrela antzeko jokoak egiten jarraituko dugu. 
Zeintzuk dira joko arrakastatsu bat sortzeko ga-
koak?Pablo: Hori zehaztea zaila da, joko motaren araberakobaita. Izan ere, joko batzuek egunero jolastea eskatzendute. Beraz, jokoak ondo bideratzea garrantzitsua da,hauek ondo monetitzatu eta etekin ekonomikoak lortuahal izateko. 

Etorki Games 2013 urtean Alex Camarero
eta Ion eta Pablo Ocasar anaia irundarrek martxan
jarritako enpresa da. Diseinatzaile eta programat-
zaileen lana elkartuz bideojokoen sorrera helburut-
zat duen enpresa martxan jartzea erabaki zuten
inguruan merkatu horrek zuen hutsunea aprobet-
xatzen saiatzeko. Hasierako urte haietatik gauza
asko aldatu dira, izan ere, enpresa era nabarmenean
handitu da eta lan-taldea handitzeko beharrean
ikusi dira proiektuak aurrera ateratzeko. Egun
bideo-joko mundu osoan ezagunak dira, Europa
osoan, Estatu Batuetan edo Tailandia bezalako he-
rrialdeetan jarraitzaileak dauzkatelarik. 

„Joko txikien sorreran to-
patu dugu gure arrakasta‰

Ion Ocasar, programatzailea eta 
bideo-joko diseinatzailea
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Etorki Games enpresa irundarraren errealitate birtualaEtorki Games enpresa irundarraren errealitate birtuala

Bere garaian Irunekin lotutako turismo-aplikazio
bat garatu zenuten ezta? Pablo: Bai, turismo aplikazio bat zen eta ukitu dibertiga-rria eman nahi izan genion. Jokoaren helburua hirikozenbait leku bisitatzea zen eta opari moduan hiriko erai-kinen irudiak 3D jasotzen zituzten erabiltzaileek. 
Jendeak egoitza Irunen duzuela ezagutzen duela uste
duzue?Alex: Ez, nik uste jendeak ez dakiela. Hala ere, guk ezdiogu garrantzi handirik ematen gai horri eta jendea-rentzako nahiko ezezaguna da Irunen ere mota honetakoenpresak daudela. 
Nondik lortzen dituzue enpresa aurrera ateratzeko
diru-sarrerak?Alex: Gehien errepikatzen den galdera izan ohi da, doha-koak diren jokoak sortzen ditugu eta. Batez ere, publizi-tatearen bitartez lortzen dugu dirua, jokalariekpublizitatea ikusten dutenean. Hala ere, publizitatea neu-

rriz erabili behar da jokalariak ez aspertzeko eta jokat-zeari ez uzteko. Era berean, YouTube bezalako bideo pla-taformetan jokalariek publikatzen dituzten bideoak etairuzkinak oso garrantzitsuak dira. 
Etorkizunari begira, aurrera eraman nahiko zenuke-
ten ideiarik duzue buruan?Alex: Bai, jendearen eskakizunak entzuten jakitea ga-rrantzitsua da joko arrakastatsuak sortu ahal izateko. Bu-

ruan ideia ugari dauzkagun arren, ideia horiek garatzekodenbora behar dugu, azken finean, xehetasun asko lotubehar dira eta lan talde txikia dugu. 
Noiz ikusi ahalko dugu hurrengo bideo-jokoa?Alex: Oraintxe gure azken bideo-joko hobetzeko lanetanmurgildurik gabiltza orain. Gainera, azken joko hau hain-bat zatitan banatu dugu, kapitulu berriak sortu eta pix-kanaka horiek publikatzen joateko. 

„Ice Scream jokoarena
orain arte izandako merka-
turatzerik onena izan dela

esan dezakegu‰

Pablo Ocasar, programatzailea

„Jendearen eskakizunak
entzuten jakitea garrantzit-
sua da joko arrakastatsuak

sortu ahal izateko‰

Alex Camarero, diseinatzailea



Kalitatezko formakuntzaren eskaintzarenbarruan, Mendibil Prestakuntza ZentroakEusko Jaurlaritzak homologatutako hezi-keta zentroa da. Lanbide Heziketako oina-rrizko formakuntzaren barnean,ile-apaindegia, informatika eta komunika-zioak eta sukaldaritza eta zaharberritzeikastaroak eskaintzen dituzte. 

Goi eta erdi mailako zikloakErdi-mailako zikloen artean, batetik, ile-apainketa eta kosmetika eta, bestetik, es-tetika eta edergintza (eskaintza partziala)zikloak eskeintzen ditu Mendibil Presta-kuntza Zentroak. DBHko tilutua eskuratuduten 17 urtetik gorako ikasleei zuzendu-tako zikloak dira, bi urteko iraupenarekin. Goi-mailako lanbide heziketa zikloareneskaintzaren barnean estilismo eta ile-apaindegi zikloa eta irudi aholkularitzapertsonala eta korporatibo zikloa eskaint-zen dira formakuntza zentro honetan.Goi-mailako ziklo hauetako batean sartuahal izateko Batxilergoko titulua edoGradu Ertaineko Teknikari titulua izateabeharrezkoa izango da. Goi-mailako ziklohauek 2.000 orduko iraupena izango dute. Oinarrizko lanbide heziketa ikastaro edoerdi- eta goi-mailako zikloak amaitzera-koan izaera ofiziala duen ziurtagiria esku-ratuko dute ikasleek. Ziurtagiri horiekbalio berbera izango dute eremu nazionalguztian, nahiz eta ikasketak autonomiaerkidego batean zein bestean ikasketakgauzatu. 

Langile eta langabetuentzako forma-
kuntzaAurretik aipatutako eskaintzaz gain, lan-gileentzako formakuntzaren lanketari ga-rrantzia ematen zaio MendibilPrestakuntza Zentroan Lanbide, Hobetuzeta SEPE/FUNDAE-ren bitartez profesio-naltasun ziurtagiriak lortzeko aukerare-kin. SEPE bitartez eskainitako ikastaroakonline edo aurrez-aurre egiteko aukeradagoela gogorarazte du zentroak. Lanbideren kasuan honako ikastaroak es-kaintzen dira: higieneko depilaziozko etamakillajeko estetika-zerbitzuak, ile-apain-keta, nekazaritzako jarduera osagarriak,loradendako jarduerak eta esku-oinen es-tetika-zainketa. Hortaz gain, ibilgailuenkarrozeria mantentzeko eragiketa osaga-rriak eta mintegi, lorategi eta lorezaintza-zentroetako jarduera osagarrienikastaroak eskaintzen dira ere Mendibilenzentroan. Profesionaltasun ziurtagiriak,batez ere, langabeei zuzenduta daude.Sarbide eskakizun desberdinekin 3 ziur-tagiri profesionalen mailak dauzkate.

Hobetuz fundazioa, berriz, ziurtagiri pro-fesionalen katalogoarekin lotutako pres-takuntzari dagokio. Hobetuz fundazioak,Lanbide eta SEPE-k eskainitako ikasta-roak bezala, %100ean finantziatutako for-mazioa eskaintzen du, honela etaikastaroak birziklatze profesionalerakoprestakuntzara bideraturik daude. Prestakuntza eskaintzeko bi modu daude:eskaintza aktiboa (katalogatu gabekoikastaro laburrak) eta katalogo modularra(onartutako ziurtagiri profesionalak). Ho-betuz fundazioak eskeinitako ikastaroakpertsona aktiboei esklusiboki zuzendurikdauden ikastaroak dira. Azkenik, SEPE/FUNDAE bitartez eskaint-zen den formakuntza hobaridun gabea da,diruz lagundua dago eta doakoa da.
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Kalitatezko formakuntza Mendibil
Prestakuntza Zentroan

Letxunborro hiribideko 58.
zenbakian kokatutako Mendibil Pres-
takuntza Zentroak kalitatezko forma-
kuntza eskaintzen du arrakastaz
betetako etorkizun batentzat. Mendi-
bil Prestakuntza Zentroak 25 urte
baino gehiago daramatza 500 ikasle
baino gehiago prestatzen zentroan es-
kaintzen diren modalitate ezberdinen
artean. Bere sorreratik kalitatezko he-
ziketaren proiektu baten aldeko apus-
tua egin du Mendibil Prestakuntza
Zentroak balio sozialak oinarri har-
tuta. Eskaintza zabal baten barnean
goi eta erdi mailako graduak eskeint-
zen dituzte, bestelako ikastaro eta la-
guntzen artean.



Migrazioa izaki bizidunek bizirauteko ga-ratu duten estrategia da, batez ere, hegaz-tien artean oso erabilia dena.Migrazioaren ondorioz txoriek bizilekuezberdinak izan ohi dituzte urtean zehar,Europako iparraldeko negu gogorrak sai-hestu eta urtato gogorrenak hegoaldeanigarotzea ahalbidetzen diena. TxingudiEkoetxean migrazio prozesu horren bar-nean eskualdetik igarotzen diren espe-zien zenbaketa eta kontrola gauzatzendute. Txingudi Ekoetxeko Mikel Etxaniz adituakazaldu duenez migrazioa prozesu luze etazabala da, udazkenean eta udaberrianerrepikatu ohi dena. Udazkeneko proze-sua luzeagoa izaten da normalean, hegaz-tiek uztaila eta azaro arteko hilabeteakmigratzeko erbailtzen baitituzte. Udabe-rriko itzulera, berriz, martxoan hasi etamaiatzara arte luzatu daiteke. Ibilbide horren barnean, Txingudi badiakoso kokapen berezia du, izan ere, Iberiarpenintsularen sarreran kokaturik baitago.Mikel Etxaniz adituak azaldu duenez,“txoriek bide milenarioak erabiltzen di-tuzte migrazioan zehar”. Bida horren bar-nean txoriek Pirinioen mendikatea etaKantauri itsasoa bezalako eremuak sai-hesten dituzte eta, ondorioz, Txingudikolurrak ezinbesteko igarobide bihurtzendira Europako iparraldetik datozen he-gaztientzat. Bertatik igarotzen diren txoriasko Mediterraneo inguruan gelditzen

dira negua pasatzera, beste asko SaharakoBasamortua zeharkatu eta Afrika tropika-leraino iritsi daitezkeen bitartean. Espe-ziei dagokienez, mota askotako hegaztiakigarotzen dira Txingudiko lurretatik mi-grazio prozesuaren barnean, nahiz etageldialdia egiten duten txorien kopuruatxikiagoa den. Bertan geldialdia egiteahautatzen duten txorien artean ur-hegaz-tiak dira nagusi. Hala nola, kaioak, lertxu-nak, ahateak, kulixkak eta beste hainbat,ur-hegaztien familia oso zabala baita. XX. mendearen amaieran Plaiundi ParkeEkologikoa inauguratu zenetik eskualdeazeharkatu duten hegaztien kopurua osoaltua zenbatu izan da beti.  Hegaztien ko-puruan aldaketa gutxi egon bada ere, he-gaztiek parkean egiten duten egonaldiaera nabarmenean luzatu da. Honela,azken urteetan zehar parkearen egonaldikalitatea hobetu dela kontsideratzen da,txoriei atseden hartu eta elikatzeko au-kera ematen baitzaie. Migrazioaren iraupenari dagokionez, osoaldakorra da aztertutako espeziearen ara-bera. Harrigarria badirudi ere, askotantxori txikiek migrazio bidai luzeenak egi-ten dituzte, geldialdi askorekin, beraz,prozesuak hainbat hilabete har ditzake.Hegazti handiagoek berriz, hegaldi auto-nomi handiagoa dutela esan daiteke,beraz, eskala gutxiago egiten dituzte etajarraian milaka kilometrotako hegaldiakegin ditzakete. 

Kontrolerako sistema ezberdinakHegaztien kontrolerako sistema ezberdi-nak erabiltzen dituzte adituek gaur egun.XX. mendetik aurrera eraztun jartzea izanda gehien erabili den metodoa. Animalia-ren hankan zenbaki bat duen eraztunalotzen da nortasun-agiri funtzioa betedezan, txoriaren identifikazioa errazteko.Gaur egun, ordea, bestelako sistemak era-biltzen dira teknologiaren garapenariesker. Honela, beste kasu batzuetan GPStxikiak txertatzen zaizkie, hegazti handienmugimenduak zehaztasun handiagozneurtzeko. 
Migrazioaren atzeko arazoak Migrazioa eta klima aldaketa gaur egunpil-pilean dauden gaiak dira. Momentuzklima aldaketak zuzenean espezieen mi-grazioan izan dezakeen eragina identifi-katzea eta zehaztea lortu ez bada ere,nolabaiteko eragina izan dezakeela au-rreikusten da. Zenbait espeziek migraziobideak aldatu dituztela ikusi da, baina,oraindik goiz da aldaketa honen atzeanklima aldaketa dagoela ondorioztatzeko. Klima aldaketaz haratago, hegaztien ongi-zatea kolokan jar dezakeen beste faktoregarrantiztsua habitataren suntsipena da.Gaur egun arte Txingudi badian paduraasko galdu dira eta oraindik ezinbesteanerrepikatzen den egoera da. Horregatik,txorien bidaia laguntzeko ezinbestekoa daPlaiaundi bezalako erreserbak sortzea.Sare moduan honelako ezeguneak kont-

serbatzea lortzen bada, hegaztien bidaiaera nabarmenean lagunduko litzateke. 
Hegaztien identifikazioaMundu zabal honen barnean txoriak iden-tifikatzeko mila trikimailu daude. Europamailan 500 espezie baino gehiago daudeeta Plaiaundiko eremutik erdia baino ge-hiago igarotzen dela kalkulatzen da. Ur-tero 180 espezie inguru zenbatzen diraparkean migrazioak eragindako bioaniz-tasun altuaren ondorioz. Espezie bakoitzaidentifikatzeko trikimailu ezberdinakegon arren, prismatiko edo teleskopiobaten laguntza ezinbestekoa da. Bestetik,hegazti-gidak oso lagungarriak izan dai-tezke ere eta oso komenigarria da ornito-logo batekin elkartzea. Esaterako,urriaren 6an Plaiaundin ospatutako He-gaztien Egunera jende asko hurbildu zen,horien artean haurrak zeuzkaten familiak.  Hegaztien mundura hurbiltzeko bestemodu bat Zientzi Hiritarra egitasmoarenbarnean aurrera ematen diren proiektuakdira. Honela, parte-hartzaileei hegaztienmundua ezagutzeko aukera eskaintzenzaie, datuen bilketan eta kudeaketan la-guntzen duten bitartean. Txingudi Ekoet-xean honelako proiektuak martxan jarrizhegaztiak gainontzeko biztanleei hurbilt-zeko ahalegina egiten da. 
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Hegaztien migrazioan ezkutakutako bidaia txundigarria

„Txoriek bide milenarioak erbailtzen 
dituzte migrazioan zehar‰

Mikel Etxaniz, hegazti aditua



Talde irundarrak denboraldia hasi zenetikbere bigarren garaipena eskuratu zuenurriaren 12 Stadium Gal zelaiean Real Va-lladolid B taldearen aurka jokatutako par-tiduan. Markagailuan 2 puntu lortu zituentalde txuri-beltzak, aurkariek partiduanzehar gol bakarra sartu zuten bitartean.Azken garaipen hori lorpen garrantzitsuaizan da taldearentzat, izan ere, denboral-diko bigarren garaipena izateaz gainera,Real Valladolid B taldeko lehen postuetansailkatua egon den taldeetako bat delakokontutan hartuta. Markagailua Jorge Galánek partiduarenseigarren minutuan sartutako golarekinestreinatu zen, talde irundarraren aldekoabantaila zabalduz. Partiduaren hasiera-tik Alberto Iturralderen mutilek izaera de-fentsiboa mantendu zuten partidarenlehen zati osoan, Valladolideko jokalariekbaloia ukitzeko aukera gehiago izan bait-zituzten. 

Bigarren zatiaren hasieran, aldiz, lehenzatiko egoera errepikatu zen, urduritasununeak norgehiagokaren amaieran pilatuziren bitartean. Asier Etxeburu jokalariakReal Union taldearen bigarren gola sartuzuen partidaren 87. minutuan eta, parebat minutu beranduago, Valladolideko tal-dea markagailuan estreinatu zen Navarrojokalariak atean sartutako lehen baloiare-kin. Azken minutuetako urduritasunenostean, garaipena etxean gelditu zen az-kenean eta Real Union taldeak lehen hirupuntuak lortu zituen denboraldi honetanzehar etxean jokatutako partidu batean. 
Garaipenek ekarritako lasaitasunaReal Union taldeak denboraldiko 7. parti-dura arte itxaron behar izan duen aur-tengo ligako lehen garaipena eskuratzeko.Garaipen bikaina izan zen gainera, izanere markagailuan 4 puntu lortu baitzituen

Amorebieta Kirol Elkarteak puntu baka-rra lortu zuen bitartean. Lehen garaipenhorren ostean, Alberto Iturralde entrenat-zailearen balorazioa postiboa izan zen,“asteak pasa eta garaipenik lortzen ez zelaikusi ostean, lehen garaipenak taldeari la-saitasunez arnasteko aukera eman dio”.Jokalarien artean ere garaipenek ekarri-tako lasaitasuna nabari da, Dani Estradaeskuin-alboko jokalariaren deklarazioekagerian utzi dutenez: “bazen garaian par-tidu bat irabazteko, izan ere, aurreko par-tiduetan taldeak lan ona egin du,irabaztea ezinezkoa izan zaigun arren”. 
Sailkapen orokorraBi garaipen hauen ostean Real Union tal-dea Bigarren maila Bko 2. Taldeko 12.postuan aurkitzen da. Orain arte jokatu-tako partiduetan 2 garaipen, 3 berdinketaeta 3 partidu galdu dituzte. Guztira, 9puntu dauzka momentu honetan taldetxuri-beltzak. Sailkapeneko lehen bi pos-tuetan Bilbao Athletic eta UD Logroñestaldeak daude, horietako bakoitza 17 pun-turekin. Alberto iturralde entrenatzaileakazaldu duenez, “Ligako lehen asteetakopartiduek garrantzi berezia dute taldeguztien arteko lehia handia baitago”. 
Hurrengo hitzorduakEra horretan, entrenatzaileak taldeakorain arte jokatutako partiduetan lortu-tako emaitzei garrantzia emateaz gainera,Real Union taldearen hurrengo hitzor-duen prestaketa egokian kontzentratunahi da. “Garaipenek, jeitsiera postuetatik

aldentzeaz gainera, bide ona jarraitzen arigarela erakusten digute”. Honela, taldetxuri-beltza taulako erdialdeko postue-tara hurbildu nahi da. Hurrengo hitzorduetan Real Union tal-deak Bilbao Athletic eta UD Logroñes tal-deei aurre egin beharko die. Dani Estradajokalariak azaldu duenez, “etxean jokatu-tako partiduetan garaipenak lortuz taldeaindartsu egitea garrantzitsua da”.Bi taldehoriek sailkapenaren lehen postuak be-tetzen  dituzten taldeak dira, beraz, aur-kari indartsuak izango dira taldeirundarrarentzat. Hala ere, taldeak azkenpartiduetako estrategia jarraituz gero,markagailuan gailentzeko aukerak izangoditu azken partiduan gertatu bezala. 
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Gorakada garaia Real Union taldearentzat

Real Union taldeak gorakada
garaia bizi du azken bi partiduetan
lortutako garaipenen ostean. Alberto
Iturralderen mutilek urriaren 12an et-
xeko zelaian jokatutako partiduan
lortu zuten denboraldiko bigarren ga-
raipena Real Valladolid B taldea etxea
garaitu ostean. Azken garaipen honen
ostean, Real Union taldea Bigarren di-
bisioko B taldeko 2. Taldearen 12. pos-
tuan aurkitzen da.

„Garaipenek, jeit-
siera postuetatik al-
dentzeaz gainera,
bide ona jarraitzen
ari garela erakusten

digute‰

Alberto Iturralde, entre-
natzailea

„Etxean jokatutako
partiduetan garai-
penak lortuz taldea
indartsu egitea ga-
rrantzitsua da‰

Dani Estrada, eskuin-al-
boko jokalaria

Argazkia: Real Union
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Nola aurkitzen zara mundialeko lorpe-
nen ostean?Egia esan, oso ondo. Oso pozik nago lor-tutako emaitzak onak izan direlako eta,gainera, Tokiorako txartela lortu duda-lako. Beraz, txapelketa perfektua izan delaesan dezaket. 
Hasieratik mundialean emaitza onak
lortzeko aukera zenuela ikusi zenuen?Aurretik banekien momentu on bateanaurkitzen nintzela. Sentsazio positiboaknituen eta nire mailan egon ezkeroemaitza onak lortzeko aukerak izangonuela ikusten nuen. Pozik nago finalekojeitsira ondo egitea lortu nuelako eta, az-kenean, zilarrezko domina lortu nuelako.
Urduritasunen artean, txapelketaz dis-

frutatzeko aukera izan zenuen?Final-erdiko jeitsieran akatsen bat eginnuenez, helburua akats horiek konpont-zen saiatzea zen gainontzekoa mantent-zeaz gainera. Jeitsieran nire buruaindartsu ikusi nuen eta oso jeitsiera onaegitea lortu nuen. Dena aurreikusi bezalaatera zen eta disfrutatzeko aukera izannuen. 
Zilarrezko dominaz gainera, olinpiade-
tarako pasea lortu duzu ere? Txapelketa berezia izan da, mundialazgainera, Tokiorako txartela jokoan zegoe-lako. Helburuetako bat hori zen, finaler-dian jeitsiera on bat egitea txartelalortzeko eta, behin finalean egonda, do-mina lortzeko borrokatzea. Bi helburuakbete ziren azkenean eta txapelketa per-fektua izan zen bi sariak lortu izanagatik. 
Etxekoen berotasuna iritsi zitzaizun?Bai, L´Seu de Urgel-eko kanala oso kanalezaguna da guretzat, ondo moldatzengara bertan eta abantaila txiki hori ondoaprobetxatu genuen. Gainera, Irungojende asko animatzera etorri zen. Jaistenzaren bitartean animoak bereiztea zailaden arren, badakizu jendea hor dagoelaeta horrek asko laguntzen du. 
Lorpenen ostean ospatu eta deskant-

satzeko tartea izan duzu? Etxean astebete daramat eta Tokiorakomaleta prestatzen hasi naiz jada, izan ere,urriaren 11ean Tokiora goaz, beraz, ospa-kizunetarako tarte gutxi izan dut. 
Noiz hasiko zarete Tokioko Olinpiadak
prestatzeko entrenamenduekin?Laster hasiko gara. Mundialeko etapa itxiostean, txartela eskuetan dudala, hu-rrengo helburua Tokioko mundiala osoondo prestatzea izango da. PrentakuntzaTokiora egingo dugun lehen bidaia hone-kin hasiko da. 
Olinpiadak prestatzeko entrenamen-
duak oso ezberdinak dira?Ez, entrenamenduak nahiko antzekoakdira. Helburua Tokioko kanala ondo eza-gutzea da, ur mugimenduak kontrolat-zeko. Tokion ahalik eta gehienentrenatzen saiatuko gara. Bestetik, pres-takuntzari dagokionez, ahal dena hobet-zen saiatuko naiz. 

Olinpiadetara begira aurreikuspenen
bat egitera ausartuko zinateke?Nire burua ondo ikusten dut, baina, zailada aurreikuspenak egitea. Aurreko emait-zak hobetzeko aukera ikusten dudalakoentrenatzen ari naiz eta helburua beti do-mina lortzea izango da, zaila izan badai-teke ere, aukera hor dago eta. 
Ez dira zure lehen olinpiadak, beraz,
esperientzia lagungarria izango zaizu?Bai, aurreko bizipenak honelako erronkenaurrean nola erantzun jakiteko lagunga-rriak dira. Esperientzia badut eta asko la-gunduko nauela uste dut, nahiz etaOlinpiada bakoitza ezberdina izan. To-kioko kultura oso ezberdina da, beraz, bi-daiak hara joan eta bertan dagoen giroaezagutzeko aprobetxatu nahi dituguemaitza hoberenak lortu ahal izateko. 

„Hurrengo helburua Tokioko txapelketa oso ondo 
prestatzea izango da‰

Santiagotarrak Kirol Elkar-
teko Ander Elosegi, Klara Olazabal eta
Joan Crespo kirolariek emaitza bikai-
nak lortu dituzte Eslalomeko Mun-
duko Txapelketan: 5 domina eta 5.
postu bat. Gainera, Seu d´Urgeleko ka-
nalean Ander Elosegi kirolari irunda-
rrak 2020 urteko Tokioko Joko
Olinpikoetan parte hartzeko pase zu-
zena lortu du C1 gizonezkoetan zila-
rrezko domina bereganatu ostean. 

„Aurreko bizipenak
honelako erronken
aurrean nola erant-
zun jakiteko lagun-

garriak dira‰

Ander Elosegi:

„Nire burua ondo
ikusten dut, baina,
zaila da aurreikus-
penak egitea‰
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Elatzeta LH2

Denborapasak
Zazpi hitz: Kirolak

Saskibaloia, errugbi, eskubaloia, arrauna,
pala, igeriketa, xake



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Irungo Kateako S.R.A. andereari jasoa (1959ko Iraila). (El Bidasoa, 1959-X-31)

San Vicente de Paul DBH3
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Esaera zaharrak

«Urdai azpikuak ezkiñ batian gizena etabestian giñarra»Orrek esan nai du, denak badugula ijeniyotxarra eta ona.



BETI GAZTE2019ko urriak 15
13

Ingurumena zaintzeko konpromisoa hartu du Txingudi
ikastolako ikasle talde batek 

Ana Uriz, irakaslea

Zergatik erabaki zenuten proiektua
martxan jartzea?Natalia: Ikasleen artean beti esan izandugu gure planeta zaintzea oso garrant-zitsua dela, izan ere, gure bizitokia da.Gure artean hitz egin ostean, Karmele zu-zendariarekin hitz egin eta proiektuamartxan jartzeko baimena eskuratu ge-nuen. 

Irakasleen partetik laguntza izan
dezue?Xabier: Bai, batez ere, Agenda 21 proiek-tuko arduradunen laguntza izan dugu, zu-zendaritzaren baimenaz gainera. 
Noiz egin zenuten ibaiaren garbiketa?Xabier: Ikastola zeharkatzen duen ibaia-ren garbiketa joan den urtean antolatuzen lehen aldiz. DBHko 4.mailako ikasleekantolatutako jarduera izan da beti eta,gure kasuan, garbiketa, irailaren 27anegin genuen. Hortaz gain, ikastolako AretoNagusian bideo emanaldia antolatu ge-nuen ere, kontzientziazio eta eztabaida-rako tartea izateko. Natalia: Bai, izan ere, nahiz eta ibaiak edokaleak garbitu, klimarekin loturiko arazo-ekin kontzientziazioa lortzen ez bada,egindakoak ez du ezertarako balio. Beraz,gure lehen pausoa ikasleak kontzitziatzensaiatzea izan zen, jendeak honelako ekint-zak egitea beharrezkoa dela sinisteko. 
Zein balorazio egin zenuten eskolan

egindako garbiketaren inguruan? Xabier: Garbiketa talde lan bezela anto-latu genuen azkarrago lan egiteko eta, eraberean, inguruan dugun egoeran guk ereeragiten dugula ikustarazteko. Ekintzahonen bitartez guk izorratutakoa kon-pontzen saiatu ginen. 
Zein motako zaborra bildu zenuten?Xabier: Gehienbat plastikoak, hamaiketa-koaren ostean sortzen diren hondakinakedo paperak. Bildutako materialarekinpankarta bat osatu genuen eta ikastolarensarreran ipini genuen, gainontzeko ikas-leek ikastolan sortzen den zaborra ikusdezaten.
Garbiketaren ostean, gauza gehiago
antolatzeko asmoa duzue?Natalia: Bai, hilabete bakoitzeko ostiralbat antzeko ekintzen antolaketara bide-ratzeko asmoa dugu. Hurrengo ekintzetanpista edo jolastokiaren garbiketa antolatu,gaiaren inguruko bideoak egin edo beste-lako gauzak egin ditzazkegula bururatzenzaigu. 

Nolako jarrera erakutsi du jendeak
orain arte antolatutako ekintzekiko?Xabier: Jendeak bere kezka erakustendigu eta orokorrean parte-hartzea onaizan da. Natalia: Hasieratik argi eta garbi utzi ge-nuen borondatezko ekintza bat zela. Ho-rrela, biltzen den jendea lan egiteko gogozdatorrela zihurtatzen dugu. 
Garrantzitsua iruditzen zaizue eskolan
honelako gaiak lantzea?Xabier: Bai, betidanik esan digute etxeanjasotzen ditugun ideiek pisu handia du-tela. Hala ere, eskolan denbora asko pa-satzen dugunez, lagunartean horrelakoideiak zabaltzea garrantzitsua dela ustedugu. Natalia: Ez hori bakarrik, eskolan gureburua garatzen dugula suposatzen denez,zaborraren kudeaketa egokiarekin lotu-tako ideiak barneratzeak gure etorkizu-neko jokabideak baldintzatu ditzake. 

Txingudi Ikastolako ikasle
talde batek ingurumena zaintzeko
konpromisoa hartu du. Proiektuaren
abiapuntuan Greta Thunberg aktibis-
tak martxan jarritako “Fridays for fu-
ture” (Etorkizunerako ostiralak)
mugimendua eta eskolak Agenda 21
proiektuarekin duen konpromisoa
daude oinarrian. Orain arte aurrera
eramandako ekintza nagusia eskola
zeharkatzen duen ibaiaren garbiketa
izan da eta etorkizunean ekintza ge-
hiago aurrera eramateko asmoa dute.
Natalia Treusek eta Xabier Blancok
ikasle taldearen helburuak azaldu di-
tuzte. 



Urriaren 1etik aurrera, Igazten neguko
ordutegian izango gaituzue: 

- Astelehenetik ostiralera: 11:00etatik
13:30etara. 

- Astelehen eta asteazkenetan:
17:00etatik 19:30etara. 

Hala ere, gogoratu internete bidez bu-
legoaren ateak 24 orduz zabalik dauz-
kagula egunero eta 607 771 173
telefono zenbakian WhatsApp aplika-
zioaren bitartez ere zerbitzua eskaint-
zen dugula. 

Lanbidek Merkalan antolatu du, en-
plegu eta formakuntza azoka, non Eus-
kadiko enpresen eta
enplegu-eskatzaileen premiak bilduko
diren. 

Nori zuzendua? Euskadiko 100 en-
presa baino gehiagok ordezkaritza zu-
zena eta/edo zeharkakoa izango dute
ekitaldian. Gainera, azokan hainbat
profiletako 700 lanpostu baino gehiago
eskainiko dira eta elkarrizketa profesio-
nalak egingo dira. 

- Noiz: Urriak 21 eta 22.

- Non: Donostiako Kursaal Kongresu
jauregian.

- Ordutegia: Goizeko 9:00etatik
17:30etara. 

- Sarrera librea eta doakoa. 

- Lan elkarrizketak aurretiazko hitzor-
duarekin. 

That´s English! Hizkuntza irakaskuntza
ofizialeko urrutiko lehenengo ingele-
sezko ikastaroa da, Hezkuntzako Minis-
terioak sortutakoa. Ikastaroak material
didaktiko bikaina eskaintzen du ( li-
buru, ariketa, koaderno, audio CD eta
DVDak), That´s English! Plataformarako
sarbidea den modu interaktiboan egin
ahal izateko eta, nahi izanez gero, tuto-
retzak dagokion eskolan. 

- Lortu daitezkeen ziurtagiriak: Oina-
rrizko mailako ziurtagiriak (A2) eta tar-
teko mailako ziurtagiriak ( B1 eta B2).

- Izen-emate epea: 2019ko urriaren
31ra arte. 

- Informazio gehiagorako arduradunen
kontaktua: 695 769 135. 

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Webgunean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173
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2020ko udan atzerrian hizkuntzak
ikasteko bekak

That´s En-
glish! Salba-
tuko zaituen
ingelesezko
urrutiko ikas-
taro ofiziala

Eusko Jaurlaritzak 533 plaza eskaintzen ditu Irlanda, Erresua Batua, Frantzia eta
Alemanian hiru asteko egonaldi eta hizkuntza ikastaroak egiteko 2020ko udan. 

- Norentzat: DBH-ko 3. eta 4. mailako eta Batxilergoko 1. eta 2. mailako ikasle-
entzat. 

- Izen-emate epea: 2019ko urriaren 25era arte. 

- Betekizunak: 

- Beranduenez 2020an 19 urte betetzea. 

- Aurreko ikasturtean zehar gutxienez 7 puntuko nota lortu izana eskatutako
hizkuntzetan eta 16 puntuko nota izatea bataz besteko nota eta eskatutako
hizkuntzetan lortutako nota batu ostean. 

- Eskatzen den plazari dagokion/dagozkion hizkuntza/hizkuntzak ikasten
aritzera eskaera dataren aurreko bi ikasturteetan (2017-2018 eta 2018-
2019).

Merkalan: Lanbi-
deren enplegu eta
formakuntza
azoka

IGazteko ne-
guko ordute-
gia
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Kiroltech

17

Kiroltech: Kirol berri-
kuntza eta teknologiaren
inguruko I. kongresua.

Zer: Kirolarekin lotura
espezializatua duten pro-
fesionalei zuzenduriko

ekintza. 

Non: Ficoban. 

Sarrera: Doan, aldez
aurretik izena emanda. 

Gonbidapenak: Inter-
net bide eskuratu behar
dira kongresuaren web-

gunean.

Denbora-pasen emaitzak

19

Zer: Joaquin Sabina
abeslariaren tributoa egi-

ten duen taldea da “A
dos bandas”. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 20:00etan.

Sarrerak: Sarrera oro-
korra 7,55 euro. 

Salmenta: Internet
bidez, Irungo Turismo Bu-

legoan eta leihatilan
ikuskizunaren egunean

bertan. 

Kontzertua: „A
dos bandas‰ eta
Irungo Musika
Bandaren kont-

zertua

Musika: Maribop
taldearen 
kontzertua

18

Zer: Franceso Giglio,
Peter Walsh eta Urbil Ar-
tolaren musika emanal-

dia. 

Non: Oiasso Erromatar
Museoan. 

Ordua: 20:00etan. 

Prezioa: Sarrera librea
aretoaren edukiera bete

arte.  

20

Zer: Bigarren final laur-
dena. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 17:00etan. 

Prezioa: Sarrera
arrunta 12 euro; gazte-
ena 5 euro; bazkidedu-

nena 9 euro. 

Salmenta: Internet
bidez www.bertsosarre-
rak.eus webgunean edo
lehiatilan ikuskizunaren

egunean bertan. 

Gipuzkoako
Bertso Txapel-

keta

24

Zer: Liburutegiaren
Eguna ospatzako ekintza
ezberdinak eta kale ani-

mazioak. 

Non: CBA Udal Liburu-
tegian. 

Ordua: Egun osoan
zehar. 

Sarrera: Librea.

Ekintzen programa:
CBA Udal Liburutegiaren
webgunean kontsultatu. 

Liburutegiaren
Eguna

26

Zer: “Ron Lála” antzerki, umore eta musika taldeak
bere ikuskizun berria aurkezten du. 

Non: Amaia Kultur Zentroan. 

Ordua: 20:00etan.

Sarrera: Sarrera orokorra 14,60 euro; langabe-
tuak, 14 urtetik beherakoak eta Gazte Txartela dute-

nek 9,40 euro. 

Salmenta: Internet bidez, Irungo Turismo bulegoan
eta leihatilan ikuskizunaren egunean bertan. 

Antzerkia: „Cirmen y telón‰



Aste Urdinaren barnean antolatutako ekintzetan
parte hartu du Caser Residencialek 

Urriaren 7tik 12ra Aste Urdinaren barnean antolatutakoekintzetan parte hartu du Caser Residencialek bere egoi-liarrekin batera. Aste Urdinaren inguruan belaunaldi ar-teko eta mugaz gaineko era askotariko ekintzakantolatzen dira Frantzia osoan. Aurten Caser Residencialegoitzetako egoiliarrek hirugarren urtez parte hartu duteHendaian antolatutako jardunaldi horietan. Aste Urdinaren barneko jarduerak urriaren 7an abiatuziren. Serge Minguet eta Bernard Bayle-k Hegoaldekoplazan antolatutako Hendaiako adinekoen portreten ar-gazki erakusketa eguneko ekintza nagusietako bat izanzen. Aurrerago erakusketa bera Caser egoitzetan ikus-teko aukera egongo da. Bestetik, arratsaldean, 15:00eta-tik 17:00etara jarduera ezberdinak antolatu ziren

adineko pertsonei zuzendutako yoga, prebentzio jardue-rak eta musika tresnekin loturiko ekintzen bitartez. Urriaren 8an, asteartean, ekintzak Caser Betharramekoegoitzara irtsi ziren, izan ere, mugaz-gaindiko eta belau-naldien arteko sukaldaritza lehiaketa antolatu zen bertanHendaia, Irun eta Hondarribiko adinekoen eta AizpurdiLanbide Lizeoko ikasleen parte hartzearekin. Urriaren9an asteazkenean, berriz, eguerdian mahai jokoak eta be-launaldiarteko karta txapelketa antolatu ziren. Arratsal-dean zinemaren txanda izan zen Variétés zinemagelanl´oeil du tigre (tigrearen begia) pelikularekin. Urriaren 10ean, ostiralean, belaunaldiarteko altxor bil-keta antoltatu zuen Denak Lagun elkarteak, ostean, buf-

fet goxoaz gozatzeko aukera eskaini zuelarik. Urriaren11ean, larunbatean, Recyclárte elkarteak “Berriz zelaraigan”, seguruago ibiltzeko jardueraren antolaketaz ardu-ratu zen. Ostean, arratsaldeko 15:00etan “ongi zahartu,hobe lo egin: loa, osasunerako laguntzailea” ekintzarentxanda izan zen. Arratsaldeko 20:00etan egunari amaieraemateko “Toujours folles” (beti ero) Biriatuko Aintzat el-karteko adinekoek anterkiarekin disfrutatzeko aukeraizan zuten Soko gelan. Azkenik, urriaren 12an, goizeko 10:00etatik 12:00etaraeuskaraz antolatutako senitartekoentzako antzerki lan-tegia jarduerarekin amaiera eman zitzaion 2019ko AsteUrdinaren barnean antolatutako jarduerei. 


