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Zer gertatu zen Irunen orain dela 100 urte?
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1920ko otsailaren 22an argitaratu zen “El Bidasoa” aldizkariaren 234. zenbakia. Eskualdeko albisteak eta gertakariak biltzen dituen astekariaren zenbaki honetan
Inauteriak dira testuetan lantzen den gai nagusia. Hain
zuzen ere, aldizkariaren hasieran Jose Mariscalek Inauterien ospakizunaren kontra iritzi-artikulua argitaratzen du,
bere ustez jai hauek jarrera basatiak eragiten baitituzte hiritarren artean. “Cosas del chiquitín Irunes” artikuluan aldizkariko kolaboratzaileen inguruan hitz egiten den
bitartean, “A Txori Txiki y a Txingudi” testuaren bitartez aldizkariko olerki idazle euskaldunen lana goraipatzen da.
Jarraian, Kasinoan antolatutako maskara dantzaldiaren xehetasunekin idatzitako kronika irakur daiteke. Ondoren,
“Aspectos locales” atalean, berriz, Inauterietan zehar
Irungo kaleetan izandako giro eskasa aipatzen du “RE-LAMI-DO”-k, dantzaldiek izandako arrakasta handiarekin alderatuz.
Bigarren orrialdean, kirolen atalaren barnean, Real Union
eta Athletic taldeek Amuten jokatutako partiduaren nondik
norakoak azaltzen dira kronika sakon batean. Ondoren,
“Snoski”-k munduko ekonomia aztertzen duen artikulua sinatzen du. Jarraian, Angel Rosadok idatzitako “Momentos
en la Ciudad” testuaren bigarren zatia argitaratzen da, Irunera etorritako bisitari batek hiriaren itxuraren inguruan
duen iritzia zabaltzeko. “Notas municipales” atalak, berriz,
azken udal bilkuran hartutako erabaki esanguratsuak laburbiltzen ditu.

G11735

G53120: Inauterietako ospakizuna 1930. urtean Palace Hotelean.
G11735: 1949. urtean Irungo Kasinoan antolatutako Inauterietako dantzaldia.
G38397: Irungo hirigunearen ikuspegi orokorra Ibaieta gainetik
ikusia XX. mendearen hasieran.
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CBA udal liburutegiak bideojokoa estreinatu du hirian
bidegorrien erabilera sustatzeko
CBA udal liburutegiak “Bidegorri” izeneko
bideojokoa estreinatu du hiriko bidegorrien erabilera handitzeko helburuarekin. Estreinatu berri den
bideojokoa mugikor, eramangarri edo mahaiko ordenagailuen bitartez joka daiteke ez baitu instalaziorik behar. Arteklab etxearekin lankidetzan
aurrera ateratako proiektua da, hiriaren kultura,
ondarea eta historia jendearengana hurbiltzeko
CBAn irekia duten lan ildoaren barruan.
“Bidegorri” arcade motako bideo-joko baten bidez hirian
bidegorrien erabilera sustatu nahi duen transmedia ekimen bat da. Juncal Eizaguirre Kuktura ordezkariak adierazi duenez, Irungo udala eta Jaime de los Riosek
sortutako Arteklab artea eta zientzia uztartzen dituen
erakundearen lankidetzatik jaiotako proiektua da. Kultura ordezkariaren hitzetan, “bideo-jokoan bizikleta bidezko mugikortasunari heldu diogu, oso puntu
berritzaile batetik”. Juncal Eizaguirrek gaineratu duenez,
bideo-jokoan hiriko bidegorri sareak dira protagonistak,
batez ere, gazteen artean bidegorrien erabilera anitzak
modu atsegin eta dibertigarrian sustatzeko.
Proiektuaren oinarrian hiriko disziplina anitzeko hainbat
eragilek osatutako lantaldea dago eta bideo-jokoen garatzaileen laguntzarekin aurrera atera dute proiektua.
Aurretik, lan talde honek hiriarekin lotutako pertsonai
eta giroetan oinarritutako umorezko antzeko beste eki-

menak garatu ditu, esate baterako, Menchu Gal, zortzikoak eta abesti herrikoiak proiektua.

Hiru eszenatoki
“Bidegorri” bideo-joko erraza da, adin guztietako jokalariak onartzen dituena. Sortzaileek adierazi dutenez, erabiltzaileen artean sare sozialen edo berehalako
mezularitzako aplikazioen bidez (WhatsApp, adibidez)
ibiltzeko pentsatuta dagoen jokoa da. Bideo-jokorako
sarbidea interneteko esteka baten bitartez egiten da, zuzenean jokalariari euskara edo gaztelerazko edukiak eskaintzen zaizkiolarik.

Bideo-jokoak hiru agertoki ditu: Faisaien irla, San Juan
eta Urdanibia plazak. Erabiltzaileak bizikletaren aginteak kontrolatu beharko ditu hainbat oztopo gainditu eta
jokoaren pantailak pasa ahal izateko. Jaime de los Rios
jokoaren sortzaileak azaldu duenez, “ideia sinplea eta jokatzeko erraza da, baina, garrantzitsuena ekimenaren
funtsa da”. Horrela, Bidegorri bideo-jokoa osatzen duten
pantailek izen ezagunak dituztela azaldu du, jokoaren
erabiltzaileen artean hiriko puntu horietatik igarotzen
diren bidegorriak erabiltzea sustatzeko.
Bideo-jokoa Arteklab (Artrea eta Zientzia) erakundea eta
Jorge Enriquez, Euskal Herriko arkade bideojokoen garatzaile garrantzitsuenetako baten arteko lankidetzari
esker sortu da.

Sistiaga Mosso bere sorterrira itzuli da Menchu Gal aretoan
Menchu Gal Aretoak Jose Antonio Sistiaga
Mosso margolariarentzat gordetako urteko lehen
erakusketa izango da. Gipuzkoako margolariaren
erakusketa otsailaren 14tik maiatzaren 17ra bisitatu ahalko da Menchu Gal aretoaren ohiko ordutegian: ostiral eta larunbatetan 18:00etatik 21:
00etara eta igande eta jaiegunetan 11:30etik
13:30era. Sistiaga Mosoo margolariaren erakusketa
honekin, Gaur taldeari eskainitako lan ildoari
amaiera emango dio Kultura arloak. Guztira, 37 lan
dira, 1959tik, Parisen bizi zenetik, Donostiako tailerrean 2019an egindako sorkuntza berrienetaraino.
Erakusketaren zehaztapenak
Areto handiak hiru mihise handi ditu: ezkerrean, Plissement (2000), 210 x 497 zentimetrokoa; atzealdean, Llamarada, bere aitari egindako omenaldia (200 x 315 cm);
eta, eskuinean, La sortie au jour. Maurice Raveli omenaldia (210 x 497 cm). Ibilbidean, 1959ko Txinako tintetatik 60ko hamarkadako paper eta gouache grafitoetara
arte egindako sorkuntzaren erakusgarri, bere azken sorkuntzentzat leku nabarmena duena, Como en la naturaleza (2019) zortzi koadroko seriea kasu. Areto txikian,
bi zinema-mahai handitan "… ere erera baleibu izik
subua aruaren …" filmeko zerrenden erreprodukzioak
daude ikusgai, Sistiagak eskuz margotu zituenak. Horiekin batera, filmeko kutxa metaliko zaharrak eta filmari
buruzko pinturen fotogramak erreproduzitzen dituzten
abarketak. Aretoaren muntaia Nu (1971) eta Desnudos
(1984) telesailetako paper gaineko argizarizko hainbat
marrazkirekin osatzen da.

Gaur taldea
Sistiagaren erakusketak Gaur Taldearen sorreran parte
hartu zuten artisten berrikusketa ixten du. Lan hori Menchu Gal aretoan erakutsi da jada, 2010ean inauguratu ze-

netik: Chillida, Oteiza, Amable Arias, Basterretxea, Remigio Mendiburu, Ruiz Balerdi, Zumeta eta Sistiaga.

Irun hiriaren jatorriak
Helena Elbustok komisariatu du erakusketa. Gainera, katalogo bat argitaratu da Jean Michel Bouhours arte historialari eta Pompidou Zentroko (Paris) buru ohiaren
testuekin. Katalogo hori Menchu Gal aretoan egongo da
eskuragarri, 3 euroren truke. Jose Antonio Sistigak bere
gurasoei, Rafael Sistiaga eta Luisa Mossori, eskaini die
katalogo hau, eta bertan, bere ama, 15 urterekin, Compañia Irun Sporting Clubeko kantinera bezala 1912an eta
bere aita, Irungo Racing Clubeko jokalaria ere izan zena,
1912an ikus daitezke. Argazkien artean, baita bere izebei
egindako oroigarri bat ere, Josefina eta Eulalia Mosso.
Erakusketa otsailaren 28an, martxoaren 27an eta apirilaren 24an, ostiraletan, bisita gidatu batekin osatuko da.
Helena Elbusto komisarioak dinamizatuko ditu, eta
19:00etan hasiko dira. Ez da beharrezkoa izena ematea.

Ez da inskripziorik behar.
Gainera, CBAk "… ere erera baleibu izik subua aruaren …
" (1968-70) filmaren proiekzioa hartuko du. Bertan, Sistiagak 2.000 metro margotu zituen bi urtez, zinea eta
pintura uztartuz, 75 minutuko iraupenarekin.
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Ohiturak musika, kolore eta mozorroe

Egun gutxiren buruan Irun 2020. urteko Inauterien ospakizunean murgilduko da. Otsailaren
15 eta 16ko asteburuan Inauteriekin lotutako lehen
hitzorduak izango dituzte irundarrek eta ospakizunak otsailaren 25era arte luzatuko dira.
Juncal Eizaguirre Kultura ordezkariak Irungo Inauterietako programazioa osatzen duten konpartsa eta elkarteen lana goraipatu du. “Inauterien inguruan
antolatutako ekintzen atzean aste eta hilabeteetako lan
gogorra dago”, azaldu du Juncal Eizaguirrek. 2020. urteko
Inauterietako programazioak aurreko urteetako egitarauaren ekintzak eta ordutegiak mantenduko dituela
adierazi du kultura ordezkariak.
Hurrengo bi asteetan zehar antolatutako ekintza guztien
artean, Juncal Eizaguirrek Inauterietako larunbat eta
igandea arratsaldeetan hiriko kale nagusiak zeharkatuko
dituen desfilearen parte-hartze handia azpimarratu nahi
izan du. Izan ere, guztira 14 konpartsek osatutako desfilea izango da aurtengoa eta 2.500 pertsona inguruko
parte hartuko dute bertan. “Ekintza hau, Inauterietan ez
ezik, urte osoan zehar Irunen antolatzen den ekintza jendetsuenetako bat dela esan dezakegu”. Mozorro original
eta karroza ikusgarriez gain, Irungo Inauterietan tradizio
luzea duten ospakizunetarako tartea egongo da.

Kaldereroak Inauterien etorreraren iragarle
Urtero moduan, Inauteriekin lotuta lehen ekintza Kalde-

reroen Konpartsaren etorrera izango da. Kaldereroek otsailaren 15ean, Inauterien aurreko larunbatean, iritsiko
dira hirira. Arratsaldeko 19:00etan Kaldereroen Konpartsa Alberto Anguera plazatik irtengo da, Oiartzun,
Hondarribia, Zubiaurre eta Geltoki kaleak zeharkatu ostean, Kolon pasealekuan murgiltzeko. Foru Karrika eta
Kale Nagusian barrena ibili ostean, kaldereroak San Juan
plazara iritsiko dira.
Irungo Atsegiña elkartea arduratzen da Kaldereroen
Konpartsaren antolaketaz. Elkarteko kideek gogoratu
dutenez, Kaldereroak hirira iritsi aurretik, otsailaren
13an konpartsan parte hartuko duten pertsonentzako
entsegua antolatu du Irungo Atsegina elkarteak sartagin
eta panderetak astidun eta tribuaren abestiak ikasteko.

Iñude eta Artzaien dotoretasuna
Hurrengo egunean, otsailaren 16an, Iñude eta Artzaien
konpartsaren txanda izango da. Eraiki dantza taldeak antolatutako konpartsaren irteera ordu laurden bat atzeratu da aurten egun goiz horretan bertan Irunen
antolatzen diren Maratoi Erdia eta 10 kilometrotako lasterketak ekintza oztopatzea saihesteko. Hortaz, Iñude eta
Artzaiak eguerdiko 12:15etan abiatuko dira Santiago kaletik, Eskola eta Eliza Kaleak zeharkatu ostean San Juan
plazan lehen geldialdia egiteko. Atsedenaren ostean, Kale
Nagusi, Foru karrika eta Colon ibilbidean zehar ibiliko
dira Zabaltza plazara iritsi aurretik. Zabaltza plazan Udal
Kontserbatorioaren Musika Bandarekin batera dantza

emanaldia eskainiko dute. Azkenik, Luis Mariano inguruan amaituko da konpartsaren ibilbidea.
Iñude eta Artzaien konpartsa XX. mende hasierako bizitza iñude eta artzaien pertsonaien bitartez irudikatzen
duen errepresentazioa da. Itsaso Aranburu, Eraiki dantza
taldeko ordezkariak azaldu duenez, “desfilea ikusteaz
gainera, jendea datorren urtean gurekin konpartsan
parte hartzera gonbidatu nahi dugu”.
Ostegun Gizena
Zanpantzarra izango da urtero bezala Ostegun Gizeneko
protagonista. Horrela, otsailaren 20ko 19:00etan Zanpantzarraren Konpartsa Alberto Anguera plazatik irtengo da. Zanpantzarrak gaiteroak, Bidasoako
Erraldoiak, Irungo Udal Kontserbatorioko Ikasleak,
Auntza Trikitixa Taldea eta Txingudiko Dultzaineroak bidelagun izango ditu Zabaltza plazarainoko ibilbidean.

Arratsaldeko 19:30etan Zanpantzarra zabaltzan plazan
jarriko da eta Bidasoako Erraldoiek balsa datzatuko dute
Udal Musika Kontserbatorioko ikasleen erritmora. Jose
Irigoyen Bidasoako Txarangako presidenteak adierazi
duenez, “Zanpantzarrarekin Inauteriak hasi eta bukatzen
dituen elkartea garela esan dezakegu”. Jose Irigoyenek
gaineratu duenez, 30 urte daramatza Bidasoako Txarangak Irungo Inauterietan parte hartzen eta aurrerantzean
berdin jarraitzeko ahaleginduko dira elkartean.
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ekin elkartuko dira Irungo Inauterietan

Ostiral Kaxkarra
Otsailaren 21ean, ostiralean, arratsaldeko 20:00etatik
aurrera Amaia Kultur Zentroan 2020ko Inauterietako
Konpartsen Aurkezpena egingo da. Desfilea parte hartuko duten 14 konpartsa horietako bat Aurreratu Elkartea da. Elkarteak laugarren urtez parte hartuko du
Irungo Inauterietako desfilean aniztasun funtzionala
duten pertsonen egoera ikustarazi eta normalizatzeko
asmoz. Mari Llucia Aurreratu elkarteko kideak azaldu
duenez, “konpartsa inklusiboa gara eta aniztasun funtzionala duten pertsonen errealitatea islatzea da gure
helburu nagusia”.

Inaute aurrea
Otsailaren 22an, larunbatean, baserri giroko inauteria
izango da eguneko lehen orduetan zehar protagonista.
Izan ere, goizeko 9:00etatik aurrera Eraiki dantza taldea
Bidasoa eta Behobia auzoetan ibiliko da baserriz baserri.
Jarraian, goizeko 9:30etatik Ibarla Meaka dantza taldeak
Meakako baserrietan barrena ibiliko da eta 10:00etatik
aurrera Txorimaloak soinu taldeak Anaka inguruko baserriak musikaz girotuko ditu.
Erguerdiko 12:05etan Euskal-Herri Inauteria Pio XII. plazatik aterako da. Kemen dantza taldeak antolatutako eki-

taldi honek Serapio Mugika, Juan Arana, Luis Mariano
kaleak, Zabaltza plaza, Colon ibilbidea eta Kale Nagusia
zeharkatuko ditu San Juan plazara iritsi aurretik.
Arratsaldean, berriz, 17:00etan Inauterietako Desfilea
Letxunborro hiribidetik irtengo da Urdanibia plazaraino
iristeko. Hauek dira desfila osatuko duten 14 konpartsen
izenak: Belaskoenea, Academia de Danza Ainhoa, El Pilar,
Elatzeta, Escuela de bailes Carlos Zapirain, Gazte-Landetxa, Irungo La Salle, Jazzarte Dance Studio, My Dance
Studio, Santiagoko Deabruak, Pauso-k Dance, San Vicente
de Paul eta Aurreratu Elkartea.
Hortaz gain, arratsaldeko 20:30etatik aurrera San Juan
plazako inguruetan Burrunba Elektrotxarangaren eskutik musika animazioa egongo da. Era berean, arratsaldeko 20:30etan Zabaltza plazako diskofesta hasiko da eta
gaueko 23:30etan amaituko da.

Zaldun Inauteria
Inauterien igandean, otsailaren 23an Baserri Giroko Inauteriak hasiera emango dio egunari. Goizeko 9:00etatik
aurrera Egoipar Meaka dantza taldea Meaka auzoan, Meakako Adixkideak Arbeseko plazatik Meakarantza abiatuko da eta Kemen dantza taldea Olaberria auzoan

barrena ibiliko dira. Arratsaldeko 17:00etan, berriz, Inauterietako Desfile Herrikoia osatzen duten 14 konpartsek aurreko eguneko ibilbidea errepikatuko dute.

Astearte Inautea
Otsailaren 25ean, Inauteriko ospakizunekin amaietzeko,
arratsaldeko 19:00etatik Irun Hiria Musika Bandak kontzertua eskainiko du Zabaltza plazan. Horren ostean,
19:30etan Sardina Lurperatu eta Zanpantzar Erretzeko
komitiba abiatuko da Zabaltza plazatik.
Ondare kultur elkartea eta Santiagoko Deabruak elkarteek elkarlanean antolatzen dute Inauterietako azken
ekimen hau. Komitiba Colon ibilbidea, Foru karrika eta
Kale Nagusia zeharkatu ostean, San Juan plazara iritsiko
dira. Txemi Moreda, Ondare kultur elkarteko kidearen
hitzetan, “Inauterietako aurpegi itsusia gara, jai eta festa
egunei amaiera emaiten baitiegu”. Jose Mari Clemente
Santiagoko Deabruak elkarteko presidenteak azaldu
duenez, aurreko urteko arrakasta ikusita, “3. kategoriako
su-gaztelu batekin agurtuko ditugu 2020. urteko Inauteriak”.

6

ELKARRIZKETA

IRUNERO

Carlos Zapirain, dantza irakaslea:

„Urtero Inauterietan desberdina izango den zerbait
egiten ahalegintzen gara‰

Irungo Carlos Zapirain Dantza
Akademiak 26 urte daramatza Irungo
Inauterietako desfilean parte hartzen.
Carlos Zapirain irakasleak duela 30
urte ireki zuen bere dantza akademia
Irunen eta handik denbora gutxira hiriko Inauterietako ospakizunera batu
ziren. Aurten, 85 bikingo gerlarik hiriko kaleak musika eta dantzaz beteko
dituzte.
Lan handia eskatzen du Irungo Inauterietako desfilean parte hartzeak?
Bai, izan ere, iraila inguruan hasten gara
lehen prestaketa lanekin eta Inauteriak
iritsi arte etengabe gauzak lotzen gabiltza.

Zeintzuk dira lehen prestaketak?
Garrantzitsuena gaia lehenbailen erabakitzea da. Hortik aurrera, hautatutako gairako egokiak izan daitezkeen musikak
bilatu eta koreografiak ere nik prestatzen
ditut. Hala ere, jantziak eskatu, karroza
prestatu eta beste zereginak aurrera ateratzen laguntzen nauten lagun taldea dut
inguruan.

Zertan oinarritzen zarete gaia aukeratzeko momentuan?
Inauterietan urte asko daramatzagun

arren, orain arte egin ez dugun gairen bat
topatzen dugu beti. Iñaki Cienfuegos eta
ni gai posibleak bilatzeko elkartzen gara
beti. Aukeratutako gaia musikaren bitartez gure dantzetara egokitzen dugu.

Zuen akademiaren kasuan Inauterietan dantzak garrantzi handia du, ezta?
Bai, gaiarekin bat egiten duten musika eta
koreografiak bilatzen saiatzen gara. Aurten bikingoen gaiarekin borroka ukitua
ematen saiatuko gara, nahiz eta gure estilotik aldendu.

Inauterietako dantzak prestatzeko
entsegu berezirik egiten duzute?
Igandeetan egiten ditugu Inauterietako
entseguak. Azaro inguruan hasten gara
entsegu berezi horiekin eta Inauteriak
iritsi arte igandero biltzen gara.

Egun gutxi gelditzen direnez 2020. urteko Inauterietarako, dena prest
duzue?
Dantzarien makillajea adostea eta buruan
eramango dugun kaskoa nola heldu dezakegun asmatzea, horiek dira momentu
honetan lotu gabe dauzkagun gauza bakarrak. Karroza eta gainontzeko gauza guztiak prest dauzkagu.

Nondik eskuratzen dituzue mozorroak?
Iñaki Cienfuegos arduratzen da internet
bidez mozorro egokiak bilatzeaz. Aurten
Espainiako dendetan erosi dugu dena,
baina, beste urte batzuetan Estatu Batuetan, Erresuma Batuan edo Frantzian erosi
izan ditugu jantziak. Izan ere, ez da lan
erraza dantzari guztientzako egokiak
izango diren neurrietako mozorroak topatzea.

Dantzari guztiak zuen akademiako
ikasleak dira?
Bai, izan ere, Inauterietan gurekin dantzatu ahal izateko oinarrizko maila bat
izatea ezinbestekoa delako. Hain zuzen
ere, eskolan urte bakarra daraman jendearentzako ere zaila izaten da oinarrizko
ezagutza horiek denbora gutxian bereganatzea.

Desfile barnetik publiko irundarraren
berotasuna nabaritzen duzue?
Bai, batez ere, eguraldi ona egiten duenean jendearen berotasuna eta babesa
errazago iristen zaigu. Eguraldi txarrarekin Inauteriak tristeago bihurtzen dira.
Hainbeste urteren ostean, Inauteriekin lotutako bizipen berezirik duzue?

Urte guzti hauetan denetarik gertatu
zaigu. Karrozaren gurpila aireportu alboan zulatu zitzaigun behin eta azken momentuan konpondu genuen. Beste batean,
musika ondatu eta dantzariek abestiak
abestu behar izan gentiuen dantzatzen jarraitu ahal izateko. Urtero ezusteko bereziren bat dugu.

Zer aurreratu dezakezu aurtengo Inauteriei begira?
Urtero Inauterietan desberdina izango
den zerbait egiten ahalegintzen gara. Aurten bikingo gerlarien gaia aukeratu dugu
eta oso ezberdina izango da aurretik hautatu izan ditugun gaiekiko. Dantzari garrantzia kendu gabe, aurten gerlari
ukituaren alde apustu egin dugu.

Nola animatuko zenituzke irundarrak
hiriko Inauterietan parte hartzera?
Desfileko antolatzaileek lan handia egiten
dugula gogoratu nahiko nuke eta egiten
dugun guztia maitasun handiz prestatzen
dugula. Horregatik, asko eskertzen dugu
jendea gu ikustera hurbiltzea eta gure
lana gustoko dutela ikustea. Jendearen
txaloak eta animoak atsegin handiz jasoko
ditugu.

BERRIA
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Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoan jasotako
kontsulten konpuruak gora egin du 2019. urtean zehar
Kontsumoaren inguruko mikromezuen lehiaketaren hamabigarren edizioa martxan dago
Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoan (KIUB) jasotako
kontsulten kopuruak gora egin du
2019. urtean zehar. Guztira, 2.463
kontsulta jaso dira, hau da, joan den
urteko datuarekin alderatuta %16 igo
dira kontsultak. Txostenean bildutako
informazio eta grafikoen artean, erreklamazioetan izandako %11ko gorakada da datu esanguratsuenetako bat.
Txosten osoa udal webguneko gardentasun atarian irakurgai dago.
Mikel Zabaleta KIUBeko arduradunak
azaldutakoaren arabera, “kontsulten kopuruan izandako gorakadak hiritar gehiagorengana iristeko gai izan garela
erakutsi digu”. Kontsulten gorakadarekin
batera, erreklamazioak %11 igo ziren
2019. urtean zehar. Kontsulta eta erreklamazioen artean, telefoniaren sektorearekin lotutakoek gora egin zuten nabarmen,
merkataritza elektronikoaren kontratazio
moduekin lotutakoekin batera.
Kontsumitzaileen informaziorako bulegoak argitaratutako txostenean bildutako
beheraka nabarmenetako bat energi-hornidurena da. Izan ere, 2018. urtean zerbitzu
horiek
etxez
etxeko
komertzializazio galarazten zuen legea
onartu zen. Debekuak gaiaren inguruko
kontsulten beherakadarekin harreman
zuzena duela ondorioztatu dute Kontsumitzaileen informaziorako bulegotik.

Hiritarrentzako arreta zerbitzuak
Bulegoak hiritarren kontsultak eta erreklamazioei erantzuteko hiru kanal
dauzka: aurrez aurreko kontsultak, telefono bidezkoak eta email zerbitzua. Aurreko urteetako datuek markatutako
bidea jarraituz, aurrez aurreko kontsultak
dira erabiltzaileek gehien hautatzen
duten aukera. Izan ere, joan den urtean
zehar mota honetako %51 kontsulta jaso
ziren, posta elektronikoz %27a eta telefonoz %21a iritsi ziren bitartean. Rebeca

González kontsumo ordezkariaren hitzetan, “hiritarrek oso era positiboan baloratzen dute KIUBek eskainitako
informazio, formazio eta aholkularitza
zerbitzua”.
Rebeca González kontsumo ordezkariak
adierazi duenez, “bulego hau oso erabilgarria izatea nahi dugu erosketa bati edo
etxera iristen zaigun faktura bati buruz
guztiok eduki ahal ditugun zalantzak argitzeko”.KIUBetik azpimarratu dute ebazteko
denbora
arintzeko
lanean
dihardutela eta erabateko adostasunek
eta adostasun partzialak kasu gehienen
%50a direla. Balantzeak utzitako gainerako datuen artean, KIUB bulegoaren webean egin diren bisiten kopurua
nabarmentzen da, 12.964 sarrerekin.
Mikromezuen lehiaketa
XII. Mikromezu Kontsumo Lehiaketa antolatu du Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoak. Lehiaketaren
helburua gazteek idatzitako mezu laburren bitartez kontsumoarekin duten espe-

rientzia zabaldu nahi da. Lehiaketan 10
eta 17 urte arteko gazteek parte hartu dezakete eta lanak otsailaren 6a baino lehen
entregatu beharko dira.
Lehiaketara “konta iezaguzu kontsumoarekin duzun esperientzia” goiburuari gehienez 400 karakterekin erantzuten dion
mezua aurkeztu beharko dute gazteek.
Euskaraz zein gazteleraz idatzitako mezuak onartuko dira eta aurten, gainera,
bideo edo argazkien bitartez mezuak aurkeztea
onartuko
da.
Mezuak
omic@irun.org helbide elektronikoaren
bitartez edo 673 318 950 telefono zenbakian WhatsApp bitartez aurkeztu beharko
dira.
Lehiaketako irabazleentzako sariak adinaren arabera banatuko dira. Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek eta
DBHko 1. mailako irabazleek Samsung
Galaxy markako tableta jasoko dute opari
gisa. Bestetik, DBHko 2., 3. Eta 4. Mailako
ikasle irabazleek ordenagailu eramangarri bat eskuratuko dute.

Martxoaren 15ean ospatzen den Kontsumitzailearen Eskubideen Munduko Egunaren inguruan antolatuko lehiaketa da
eta aurtengoa lehiaketaren 12. edizioa
izango da. Saria emateko ekitaldia martxoaren 13an egingo da arratsaldeko
18:30etan Irungo udaletxeko Areto nagusian. 2019. urteko lehiaketan 290 pertsonek parte hartu zuten.

„Hiritarrek oso era
positiboan baloratzen dute KIUBek
eskainitako informazio, formazio eta
aholkularitza zerbitzua‰
Rebeca González,
Kontsumo ordezkaria
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Bidasoa XXI klubeko nesken senior taldea Euskal Herriko
Kopan garaile
Bidasoa XXI klubeko nesken senior taldeak
Euskal Herriko Kopa irabazi zuen otsailaren 25ean.
Bidasoako neskek Eibarreko Urbat taldea garaitu
zuten Donostian jokatutako finalean. Iraia Oskila eta
Paula Aragón Bidasoa XXI klubeko senior taldeko jokalariak dira eta lehen garaipen honen ostean, liga
irabazteko helburua dutela azaldu dute.
Noiz murgildu zineten waterpoloaren munduan?
Iraia: Ni Bidasoako klubeko igeriketa atalean hasi nintzen. Igeriketako entrenamenduak nire ordutegian txertatzea ezinezkoa zela ikusi nuenean waterpolo taldean
sartzeko aukera eskaini zidaten eta jada 7 urte daramatzat bertan.
Paula: Ni duela 8 urte hasi nintzen waterpolora jolasten,
nahiz eta Iraia bezala aurretik igeriketan ibiltzen nintzen.

Aurtengo denboraldian Euskal Herriko Kopa irabaztea espero zenuten?
Iraia: Egia da txapelketa hau irabazteko lan asko egin dugula aurretik. Finalerdia Askartza taldearen aurka jokatu
genuen eta finalerako pasea lortu genuen. Finalean Eibarreko klubaren aurka jokatzea egokitu zitzaigun. Oso zirraragarria izan zen finaleko partidua, partiduaren zati
gehienean bi klubak oso berdinduak ibili ginelako. Oso
pozik gaude lortutakoarekin Euskal Herriko txapelketa
irabaztea aspalditik gure helburua zelako.
Urtero Euskal Herriko Kopan parte hartzeko ohitura
duzue?
Paula: Aurreko urteetan ere txapelketa jolasteko aukera
izan dugu, nahiz eta orain arte finalera iristea ezinezkoa
izan zaigun.

„Oso pozik gaude lortutakoarekin Euskal Herriko
txapelketa irabaztea aspalditik gure helburua zelako‰
Iraia Oskila, Bidasoa XXIeko
waterpolo jokalaria
Nola lortu zenuten finaleko partiduan Eibarreko
Urbat taldea garaitzea?
Iraia: Waterpoloa taldeko kirola da eta partiduetan taldearen funtzionamendua nolakoa den agerian gelditzen
da. Gure kasuan, gure artean oso ondo eramaten garela
nabaritzen da eta partidu zailetan egindako lanak fruituak ematen ditu askotan.

Zeintzuk dira zuen taldearen indarguneak?
Iraia: Aspalditik ezagutzen gara eta uretan gaudenean
begiradarekin oso ondo ulertzen dugu elkar. Horrela, aurretik prestatutako jokaldiak noiz egin behar ditugun
azkar adosten dugu. Era berean, taldekideren bat une
txar batean dagoela ikusiz gero, gainontzekoak bera laguntzen saiatzen gara.

Erraza da aurretik prestatutako jokaldiak partiduetan aurrera ateratzea?
Paula: Ez, normalean partiduetan urduritasunak ondo

Argazkia: Estudio Gover

kudeatzen ditugu. Entrenamenduetan jokaldiak asko
errepikatzen ditugu partiduan errazago ateratzeko.
Nola ospatu zenuten garaipena?
Iraia: Irabazi bezain laister gure entrenatzailea uretara
bota genuen. Ondoren, kopa jaso ostean, ez genuen ospakizun berezirik egin ,baina, beste egunean batean garaipena ospatzeko afari batean elkartzeko asmoa dugu.
Zeintzuk dira zuen hurrengo helburuak?
Paula: Liga irabaztea da gure hurrengo helburua. Horren
ostean, taldea fasera joateko sailkatu nahiko genuke.

Une honetan sailkapenaren zein postutan aurkitzen
zarete?
Iraia: Abendura arte bi multzotan banatuta egon gara
eta, partidu guztiak irabazi ditugunez, sailkapeneko
lehen taldea izatea lortu dugu. Kopa ondoren, bi sailkapenetako lehen hiru taldeekin multzo berrian sartu berri
gara orain eta ikusteko dago nola ibiliko garen datozen
hilabeteetan zehar.
Denborak aurrera egin ahala neska gehiago animatzen dira waterpolora jolastera?
Paula: Nire ustez orain waterpolora jolasten duten emakume gehiago daude, beraz, mutilen kopurutik geroz eta
hurbilago gaude.
Eskualdean waterpoloarekiko zaletasuna dagoela
antzematen duzue?
Iraia: Orain ez da hainbeste gertatzen, baina, lehen wa-

terpoloa oso kirol ezezaguna zen. Hala ere, Gipuzkoan senior mailan Eibarrekoa da gure talde hurbilena eta horrek zer pentsatua ematen digu.
Paula: Gure klubaren kasuan, haur txiki asko daude eta
urte batetik bestera gehiago gara kluba osatzen dugun
jokalariak. Gu ez gara beti hor egongo, beraz, atzetik eskualdean kirol honi jarraipena emango dion jende berria
etortzea espero dugu.

„Liga irabaztea da gure hurrengo helburua‰
Paula Aragón, Bidasoa XXIeko
waterpolo jokalaria
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Hirugarren urtez Irun Maratoi Erdia eta 10
kilometrotako proben eszenatokia izango da

Super Amara Bidasoa Atletiko Taldeak III.
Loiola - Irungo Maratoi Erdia + 10Km – NT2 lasterketak antolatuko ditu Irunen. Kirol probak otsailaren 16eko goizean egingo dira eta parte-hartzaileek
otsailaren 15era arte izango dute lasterketetan
izena emateko aukera. Irteera ordua 15 minutu aurreratuko den arren, irteera eta helmugako tokiak
zein lasterketen ibilbideak bere horretan mantenduko ditu klub bidasotarreko antolakuntzak.
Ibon Muñoz Super Amara BAT-eko gerentearen hitzetan,
“klubak momentura arte antolatu duen proba garrantzitsuena da”. Izan ere, Super Amara BAT-eko gerenteak
azaldu duenez, aldi berean parte-hartze handiena eta boluntario zein baliabide gehien eskatzen dituen probak
dira. Probetan izena emateko aukera ohi baino beranduago ireki den arren, guztira, 1.000 lasterkarietatik gorako parte-hartzea espero dute antolakuntzatik.
Bi lasterketak otsailaren 16ko goizeko 9.45etan abiatuko
dira Zabaltza plaza parean kokatuko den irteera postutik.
Aurten, probaren irteera ordu laureden bat aurreratu da
aurreko edizioekin alderatuta, egun berean Iñude eta
Artzaien eguna ospatzen baita Irunen. Ondorioz, bi jardunaldiek haien ordutegiak egokitu behar izan dituzte
elkar oztopatzea saihesteko. Helmuga, berriz, San Juan
plazan kokatuko da aurreko urteetan bezala.
Egun berean antolatzen diren bi lasterketek aurreko urteko ibilbideak errepikatuko dituzte. Ibon Muñozek

azaldu duenez, proben bigarren edizioan lasterketen ibilbidean zenbait aldaketa egitea adostu zen. Joan den urtean egindako hobekuntzek izandako arrakasta ikusita,
aurtengo edizioan ibildea bere horretan mantentzea erabaki du antolakuntzak.
Hortaz gain, lasterketaren antolakuntzak bi kirol proba
hauek are erakargarriago bihurtzeko bestelako zerbitzu
osagarriak eskaintzen ditu. Besteak beste, kontsigna zerbitzua martxan jarriko da eta korrikalariek Artaleku kiroldegiko dutxa eta aldagelak erabiltzeko aukera izango
dute. Irteeratik helmugaraino, ibilbideko bazter guztietara musika iritsiko da bozgorailuak eramango dituzten
bizikletei esker. Hortaz gain, lasterkertariak 4 anoa-postuetatik igaroko dira indarrak berritzeko eta denbora ezberdinak markatuko dituzten erbien gidaritzapean
proba egiteko aukera izango dute.
Azken izen-emateak
Irungo Maratoi Erdian zein 10 kilometrotako lasterketan
parte hartzeko izen-emateak otsailaren 15ean itxiko
dira. Klubak antolatutako beste kirol ekitaldietan ez bezala, probaren egunean bertan ezingo da lasterketetarako izen ematerik egin. Probek prezio ekonomikoak
mantendu zituzten izen-emateak ireki eta lehenengo asteetan zehar. Orain, ordea, otsailaren 10etik aurrera
Irungo III. Maratoi Erdian izena eman nahi duten korrikalariek 28 euro eta 10 kilometroko lasterketan parte
hartzeko asmoa dutenek 16 euro ordaindu beharko dituzte.

Korrikalariaren Azoka
Probaren egunaren aurretik, otsailaren 15ean Korrikalariaren Azoka antolatuko da Palmera Montero eraikinean. Azokako ateak goizeko 10:00etatik 14:00etara eta
arratsaldeko 16:00etatik 20:00etara zabalik egongo dira.
Bertan korrikalarientzako poltsak eta dortsalak banatzeaz gainera, azken orduko lasterkariek probetan izena
emateko azken aukera izango dute. Hortaz gain, lasterketaren antolakuntzan lagunduko duten boluntarioen
lana koordinatuko da. Azokan, Brooks, Leire Sport eta
Peugueot markako kotxeen postuak izango dira. Gainera,
Brooks markaren eskutik zapatila berriak probatzeko
aukera eskeiniko da, Leire Sport dendan egingo dena.
Aurten, ordea, ez da korrikaren munduko adituen hitzaldirik antolatu.

Bolondresen ekarpena
Korrikalari eta antolakuntzaz gainera, proba antolatzeko
250 boluntarioen laguntza ezinbestekoa da. Horregatik,
proban boluntario lanetan aritzeko prest dagoen edozein
pertsona batatletismo@gmail.com edo batih@telefonica.net helbide elektronikoetara idaitziz probaren antolakuntzarekin harremanetan jartzeko aukera izango
du. Boluntario guztiek lasterketan zehar egindako lanaren truke 20 euro jasoko dituzte, hamaiketakoa eta probako kamiseta etxera eramateaz gainera.
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Adineko pertsonen aurpegi ezezaguna ikustarazten
du Caser Betharrameko argazki-erakusketak

Otsailaren 3tik Caser Residencialek Betharramen duen egoitzaren sarreran argazki erakusketa berria ikusgai dago. Erakusketa 2019. urteko
urrian Hendaiako Belaunaldi Ezberdinen arteko
Mugaz-gaindiko Aste Urdinaren barnean antolatutako ekintzetako baten emaitza da. Jardueraren helburua adineko pertsonak eta argazkilariak
elkartzea zen, erretratuez osatutako argazki erakusketa baten bitartez pertsona helduekiko gizarteak
duen pertzepzioa aldatzeko.
Caser Residencialek 2017. urtean sinatutako hitzarmenaren ostean, urtero Hendaian antolatzen den Aste Urdinaren prestaketan eta jardueren antolaketan era
aktiboan parte hartzen du. Azken urteetan zehar aste bateko iraupena duten jardunaldiek belaunaldiarteko
izaera hartu dute, gizarteko atal ezberdinak hurbiltzeko
asmoz.

2019. urteko Aste Urdinaren barnean Hendaiako adineko
pertsonen erretratuekin argazki erakusketa sortzeko
proiektua martxan jarri zen. Horrela, argazkien bitartez
gizarteari adineko pertsonen alderdi ezezaguna ikustaraztea lortu nahi zen, pertsona horien atzean ezkutatzen
den jakinduria eta edertasuna erakusteko. Caser Residencialetik adierazi dutenez, ekintza oso aberasgarria
izan da argazkilari, erretratuetan ageri diren adineko
pertsona eta haien inguruko senide eta langileentzat.
Erakusketa osatzen duten erretratuetan Caser Residencialen Eguneko-zentroetako erabiltzaileak diren pertsonek eta Hendaiako zerbitzu sozialetako erabiltzaileak
ageri dira. Erretratuetako protagonistek 65 urtetik gora
dauzkate eta haien borondatez erabaki zuten erakusketan parte hartzea haien egunerokotasunean egiten dituzten ekintzak erakusteko. Bestetik, Serge Minguet eta
Bertrand Bayle izan ziren protagonisten bizimodua irudietan islatzeko ardura izan zuten artistak, adineko per-

sonen etxe zein egoitzetara hurbilduz haien aurpegi naturalena erakusteko.

Ibilbide luzeko erakusketa
Erakusketa Hendaiako Aste Urdinaren banrean inauguratu zen eta Liburutegi eta Haizpean zahar-etxetik igaro
da jada. Horren ostean, erakusketa biziarazteko helburuarekin, argazkiak leku desberdinetan erakutsiko dira.
Martxoaren 23ra arte erakusketa Caser Betharramen kokatuta egongo da eta, ondoren, apirilean Mendi Zola erakusketa aretora iritsiko da. Caser Residencialek
egoitzako erabiltzaileen senide eta lagunak Betharrameko egoitzara hurbiltzera gonbidatzen ditu, erretratuak
gertutik ikusi eta adineko pertsonen begiraden atzean
ezkutatzen den errealitatea ezagutzeko.

2020ko otsailak 15
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DENBORA-PASAK
ZAZPI HITZ: INAUTERIAK

Zanpantzar, Joaldun, umore, mozorro,
konpartsa, maskara, musika

HAURREN LANAK / DENBORAPASAK
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BETI GAZTE

EUSKARA
IRUNEN
BARRENA
Nayago diet duro bat
artzeko duro bat zor biño
Gau batian tabernatik itxera zijoazten bi gizon.
Eta batek esantziyon besteari:
―Nik nayago diet duro bat artzeko,
zor biño.
Eta bestiak esantzion:
― Ekatzak neri duro bat, eta beelaxe
eingo duk.

Irungo Kateako S.R.A. andereari jasoa (1959-X-20).
Anaiari ikasi zion. (El Bidasoa, 1959-XI-21)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

IRUNERO

HIRUBIDE DBH1

BETI GAZTE
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Joseja Zabalo, Betti Gotti elkarteko ordezkaria:

„Jendeak gure proiektuan sinisten badu, elkartearen
parte izatera gonbidatu nahi ditugu‰
Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea da eta elkartearen proiektu handiena Udalekuak dira. Hala
ere, urtean zehar bestelako ekintza kulturalak bultzatzen dituzte, hala nola, Koadrilen Eguna, Olentzeroren etorrera eta bestelakoak. Ekintza guzti horien
artean, elkarteak begirale berriak lortzeko deialdia
ireki du.
Zeintzuk dira elkartearen helburuak?
Euskara da elkartearen helburu nagusia. Euskaraz bizi
ahal izateko aukera eskaini nahi dugu, izan ere, udalekuen antolaketaren bitartez eskualdean gurea den hizkuntzan bizi ahal izateko tartean sortzen diren
zailtasunez ohartzen garelako.

Euskararekiko konpromezua elkarteak antolatutako
ekintza guztietan islatzen duzue?
Euskara gure hizkuntza naturala da eta hizkuntzarekin
zailtasunak dauzkanari erraztasunak ematen ahaleginduko gara. Euskaldunentzako udalekuak antoaltzen ditugu eta urtean zehar antolatutako beste ekintzetan
mintzaera arintzeko erraztasunak ematen ditugu.

Ekintza guzti horien artean, elkartean begirale berriak behar dituzue?
Bai, deialdia ireki dugu begiraleak Betti Gotti elkartearen
parte izatera etor daitezen. Horrela, guregana hurbiltzen
den jendea elkartearen helburuekin sentsibilizatu nahi
dugu, haiek ere elkartearen parte izan daitezen.
Azkenaldian begirale kopuruan beherakada nabarmenik izan duzue?
Bolondres izatea ziklikoa dela dirudien arren, badira
okerragoak diren urteak. Horregatik, jende berria aurkitzea ezinbestekoa da talde berria osatzeko. Jendeak
gure proiektuan sinisten badu, elkartearen parte izatera
gonbidatu nahi ditugu. Udalekuen barnean hiru proiektu
dauzkagu: Txikien txanda, handiena eta nerabeena. Horregatik, urtero guregana hurbiltzen den jendeaz gainera,
begirale gehiago topatzeko deialdia zabaltzea ezinbestekoa zaigu.

Zein lan egin beharko dute begiraleek?
Udalekuetara sartzen den begiraleak, Udaleku egunetako
begirale lanaz gainera, aurretik egiten diren antolaketa
lanetan ere parte hartuko du. Hortaz gain, norbaitek
Betti Gotti elkartearen parte izan nahiko balu Koadrilen
Egunean, Olentzeroren etorreran edo Euskararen egunaren inguruan antolatutako ekintzetan lagundu ahalko du.
Zeintzuk dira begirale izateko bete beharreko bal-

dintzak?
Antolaketa eta administrazioari begira titulua duten
pertsonen kopuru minimoa bete behar dugu. Hala ere, titulua lortzeko praktikak egin nahiean jendea hurbiltzen
zaigu eta guztien eskakizunak betetzea ezinezkoa zaigun
arren, ahal izanez gero praktikak egiteko aukera eskaintzeko prest gaude.
Administraziotik haratago, zein ezaugarri izan behar
ditu begirale on batek?
Betti Gottin urtero formakuntza bat egiten dugu elkartean lan egiteko era azaltzeko. Hitzak esaten duenez, begiralea behatzeko gai den pertsona bat izan behar da eta,
gainera, umeengana iristeko gai dena. Dohain horiek
izanda, enpatiaren bitartez umeenganako hezitze prozesu batean parte hartzeko modua aurkitzea erraza da
eta, bestela, ikasteko aukera dago beti.

Begiraleen lana hartu-eman gisa definitu daiteke?
Egunero gure ebaluaketak egiten ditugu eta egiten dugun
lana pertsona bezala betegarria dela esan dezakegu helburuak betetzen direnean. Ume bakoitzarengana iristeko
estrategiak antolatzen ditugu eta gauzak ondo ateratzen
direla ikustea oso esperientzia aberasgarria da.
Nola jarri daitezke bolondresak elkartearekin harre-

manetan?
Webgunean informazio guztia dugu, baina, guretzako
kontakturik zuzenean posta elektronikoa da (bettigotti@hotmail.com).

Deialdiak bere fruituak eman ditu jada?
Oso erantzun polita jaso dugu orain arte. Hautaketa egiteko elkarrizketak egiten dizkiegu bolondresei taldeak
orekatu ahal izateko. Oraindik begiraleen bilaketan murgildurik gabiltza, baina, esan beharra dago nerabeen udalekuetarako izen-ematea zabalik dugula. Horrela, 16 eta
17 urte arteko gazteak udaleku berezi batzuetan parte
hartzera animatu nahi ditugu, beraiek izango baitira
Udalekuak sortuko dituztenak euskara estandarte hartuta.
Datozen hilabeteetara begira lan asko duzue elkartean?
Bai, agenda urtarrila hasieratik lotuta dugu. Begirale bilaketaren azken urratsak ematen ari gara eta nerabeen
udalekuen izen-emateak irekita daude. Martxo inguruan,
berriz, txiki (8 eta 11 urte artekoak) eta handien (12 eta
15 urte artekoak) txandak irekiko ditugu.Gainera, Koadrilen Eguna prestatzeko lanean ari gara ere, denbora
asko eskatzen baitigu egun horretan mugitzen dugun
pertsona kopuru handiarengatik.
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iGAZTE

IRUNERO

Giza Eskubideen Zinemaldirako epaimahai gaztea

- 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

Indarkeria
sexista eta
gazteria: prebentzio pilulak
'Indarkeria sexista eta gazteria: prebentzio pilulak' tailerrean izena emateko epa zabalik dago. Tailerrak bi
edizio izango ditu; lehenengoa Bilbon
izango da, GEBren egoitzan, martxoaren 3an eta 10ean eta bigarrena Donostian, CRAJen, martxoaren 6an eta
13an.
Gazteen Euskal Behatokiak antolatu du
tailerra. Eider Goiburuk, psikologialaria
soziala, sexu-hezitzaile eta berdintasun
teknikariak emango du tailerra. Formazio honen helburu nagusia, administrazioko politikari eta teknikari
arduradunei, bai gazteriaren arloan lan
egiten duten erakunde publiko eta pribatuetako profesionalei indarkeria sexistaren prebentzio eta esku-hartzerako
baliabideak eskaintzea da.
Tailerrean izena emateko epea:
2020ko otsailaren 10etik 20ra.

Abian da Euspot
euskarazko spot
lehiaketa
Martxan da berriro ere Euspot, euskarazko spot-lehiaketaren 9.
edizioa. Honen helburua da euskarazko sormena bultzatzea eta publizitate-arloan euskararen erabilera
sustatzea eta, horretarako, antolatzaileek urtero gai desberdin bat proposatzen dute. Aurtengo gaia honakoa da:
“Zer dago janzten dugunaren atzean?”.
Ikus-entzunezko lanak euskara hutsez
eta edozein teknikaz baliaturik ekoiztuko dira, 20-30 segundo bitarteko iraupena dutelarik.
Lanak entregatzeko epea:
2020ko maiatzaren 15era arte.
Bost sari banatuko dira iragarki onenen
artean: Spotik onena (1.000 euro),
Mondragon Unibertsitateko ikasleen
spotik onena (500 euro), Publikoaren
saria (500 €), Musika-sinkronizazio
onenaren saria (300 euro) eta BH klip
saria (14-18 urte) (250 euro).
Izena ematea 2020ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan
Izena ematea: 2019ko abenduaren
10etik 2020ko otsailaren 21a arte
(epea luzatu da).
Nola: Eskabidea on line egin beharko
da eta identifikazio elektronikoko bitartekoa beharko da (B@kQ, adibidez).
Datuak: nortasun-datuak; prestakuntza
akademikoari eta bestelako prestakuntzari buruzkoak; eta lan-arloko eta boluntariotzako esperientziari buruzkoak.
Internet ez dutenek, Internet zerbitzua
erabil dezakete KZgunea Zentroetan.
Arazoren bat baduzu izena emateko,
mezua bidali gazteria-lankidetza@euskadi.eus helbidera eta zurekin harremanetan jarriko gara.

Donostiako 18. Giza Eskubideen Zinemaldiko Gazte Epaimahairako izen-ematea
irekita dago. Gazte Epaimahaia 150 pertsona inguruk osatzen dute eta epaimahai
honke hautatzen du zein izango den Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldiaren
Film Laburren Nazioarteko Lehiaketaren irabazlea. Epaimahaia 18 eta 30 urte arteko gazteek osatzen dute.
Izen-emate epea: Martxoaren 31ra arte.
Izen-ematea: Giza Eskubideen Zinemaldiaren webgunean.
Zozketa apirilaren 1ean egingo da epaimahaia osatuko duten kideak aukeratzeko
eta apirilaren 14a baino lehen aukeratuek haien parte-hartzea baieztatu beharko
dute.
Unibertsitateko kredituak konbalidatzeko aukera izango dute zinemaldian epamahaikide lana betetzen dutenek.
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AGENDA

2020ko urtarrilak 15

Otsailak
15

16

19

Jose Luis Azkueri
omenaldia

Kontzertua: Sonakay eta lagunak

Kontu Kontari
Haurrentzat

Zer: Duela gutxi zendutako musikari eskainitako
omenaldia “Alambiqueando” tituluarekin.

Zer: “Denontzat Tour”
ikuskizuna eskainiko du
ijito talde euskaldunak.

Zer: Kontu Kontari Haurrentzat ekimenaren barnean ipuin musikatuak.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Non: CBA Udal Liburutegiko areto balioaniztunean.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

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

Ordua: 17:30etan.
Prezioa: 7,75 euro.

Prezioa: Bazkideak 12
euro, 30 urtetik beherakoek 5 euro eta sarrera
orokorra 18 euro.

Sarrera: Librea.
Sarreren salmenta:
Amaia Kultur Zentroko
webguneko sarreren salmentarako atalean.

Salmenta: Irungo Turismo Bulegoan, internet
bidez eta antzokiko leihatilan omenaldiaren
egunean bertan.

Denbora-pasen emaitzak

26

27

28

29

Argoiak: Musikako Arratsaldea

Zure abenturaren bila: „Iran
Gurpilekinbidaiari‰

Acusticbas: Lanbroa

Musika:
Kontzertua

Zer: Eguraldi txarra
egonez gero sarrerara
aldatuko da.

Zer: Hiriko Musika
Banda eta Golden Appel
Cuartet.

Non: CBA Udal Liburutegiko atrioan.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Non: Amaia Kultur Zentroan.

Ordua: 19:15etan.

Ordua: 20:00tan.

Ordua: 19:30etan.

Sarrera: Doakoa.

Prezioa: Sarrera orokorra 19,40 euro eta sarrera murriztua 9,60
euro.

Zer: Apache Work taldearen eskutik.
Non: Argoiak ( Bertsolari Uztapide, 6).
Ordua: 17:00etan.
Sarrera: Librea

Zer: Aintzinako Persian
zehar bidaiari gurpilduna izatea oparia da
zentzumenentzako.

Sarrera: Doakoa, aretoa bete arte.
Hizkuntza: Euskara.
Iraupena: 50 minutu.

