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?  Irungo Artxiboan 1920. urteko maiatzeko 
aldizkaririk topatzeko ezintasunaren aurrean, 1918 
urteko hilabete berean argitaratutako aldizkaria 
aproposa izan daiteke duela 100 urteko Irungo 
bizimodua irudikatzeko. Zehazki, 1918ko maiatzaren 
19an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkariko idatzi 
gehienetan Real Union taldea da protagonista Espainiako 
Erregearen Kopa irabazi ostean. Aldizkariaren 
lehen artikuluetan “El Bidasoako” hedabideko ohiko 
kolaboratzaileek Real Unioneko jokalariek Madrilen 
erakutsitako nagusitasuna goraipatzen dute hitz dotore 
eta olerki artean. Hurrengo erreportajeen bitartez, 
berriz, titulua lortu aurretik jokalariek lortutako 
garaipen eta garaitutako etsaien xehetasunak azaltzen 
dira. Era berean, futbolarien itzulera eta hirian 
garaipena ospatzeko antolatutako ekitaldien berri 
ematen da, horrela, aldizkaria osatzen duten orrialdeen 
erdia betez. 

“Alfilerazos” atalean, berriz, garaipenaren inguruan 
beste komunikabideetan argitaratutako kritiken 
inguruko iritzia ematen dute hedabideko kazetariek. 
Jarraian Elizondoko musika bandaren hurrengo 
emanaldi eta herrian egingo diren hurrengo emanaldi 
kulturalak aipatzen dira. Ondoren, “La Popular” 
txarangak egindako proposamenak udalean arbuiatua 
izan dela azaldu eta musika bandaren kontzertuen 
inguruan sortutako polemikaren azken nobedadeak 
biltzen ditu aldizkariak. 
Vestak kolaboratzaileak sinatutako “Charlas 
Femeninas” tituluarekin etxeko indarkeria kasu baten 
istorioa kontatzen du idazleak. Antzokien hurrengo 
egunetarako programazioa errepasatu, “En el 
Municipio” atalean udalean hartutako azken erabakiak 
bildu eta errepublikanoek propaganda egiteko 
antolatutako azken ekitaldien berri eman ostean, 
aldizkaria publizitatez betetako ohiko orrialdearekin 
amaitzen da. 

Argazkiak: 
G52532: Real Unioneko partidu baten ikusleak. 
G62636: Real Unioneko jokalariak 1920. urtearen 
inguruan. 
G41030: Zabaltza plaza 1914. eta 1915. urteen artean, 
garai hartan Pi y Margal izenez ezagutzen zena. 
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Momentuko egoerara egokitutako sanmartzialetako 
jaiak izango ditu Irunek 2020. urtean

G52532

G40969

 Martxoaren erdialdean alarma-egoera dekreta-
tu zenean Irungo udaleko kultura arloak hilabeteak ze-
ramatzan 2020 urteko San Pedro eta San Martzialetako 
egitaraua antolatzen. Ekitaldi ugari hitzartuta zeuden 
jada, baina, osasun krisialdiaren ondorioz, emanaldiak 
moldatu eta  ezohiko egoerara egokitu beharko dira. 

Alarma-egoera ezarri zenetik, ordea, Kultura arloak 
hiriko jaien inguruan antolatutako ekintzak egokitze-
ko lanean jarraitzen du, beti ere, osasun agintarien go-
mendioak jarraituz. Urkullu lehendakariak berak eta 
lurralde mailako agintariek osasun agintarien gomen-
dioei jarraikiz bidalitako irizpide eta gomendioak bate-
raezinak dira jai egitaraua ohi bezala antolatzearekin. 
Horrela, bide publikoan ekitaldiak egiteko baldintzak, 
kalean pilaketarik sortzea ekiditeko beharra eta, batez 

ere, segurtasuna (higiene eta urruntze neurriak bete 
eta betearazteko beharra) aurtengo jaietako egitaraua 
eta egutegia baldintzatzen ari dira, Irunen zein gainon- 
tzeko udalerrietan.

Egitaraua moldatzeko zeregin horren barnean, udal 
talde politikoekin elkarlanean, José Antonio Santano 
alkatea eta Juncal Eizaguirre Kultura ordezkaria jaie-
tako egitarauaren barnean  ekintzak antolatzen dituz-
ten gizarte, kirol, kultur eta gazte elkarteekin bildu dira 
telematikoki. Bileran elkarteen iritzia biltzeaz gainera, 
bakoitzak bere jarduera ezarritako mugen barruan au-
rrera eramateko asmorik duten edo bertan behera uz-
tea aztertzen ari diren ezagutu zuten udal ordezkariek. 
Gaiaren inguruko lehen iritziak bildu ostean, Kultur ar-
loak “egoerara egokitutako” San Pedro eta San Martzia-

letako egitaraua lantzea erabaki du: ekitaldi batzuk era 
desberdinean egingo dira, sare sozialek eta Internetek 
ematen dituzten aukerak baliatuz; beste batzuk, aldiz, 
ezingo dira egin.  Dena dela, jaietako programaren ba-
rruan ekintzak antolatu ohi dituzten taldeek momen-
tuko egoera ulertu eta egoera berri honetara egokitzeko 
prestutasuna erakutsi dute. 

Auzoetako jaiak 
Era berean, hiriko auzo elkarte guztietako presidentee-
kin bilera bat egin da, datozen hilabeteetan zehar hirian 
ospatu ohi diren auzoetako jaien ospakizuna antolatze-
ko. Udalak jaien ospakizuna mugatzen duten neurrien 
berri eman die elkarteetako ordezkariei.

G41030

G62636

Irungo eta Hendaiako alkateek Behobiako muga 
zabaltzea eskatu dute

 Irungo eta Hendaiako alkateek Behobiako mu-
gako igarobidea irekitzea eskatu dute. Mugaren bi al-
deetan konfinamendua arintzeko faseak hasi ostean, 
trafikoak gora egin du,  muga Santiagoko zubitik igaro- 
tzea zailduz. 

Martxoaren 16an, Alarma Estatua Bidasoaren bi aldee-
tan ezarri zenean, mugak itxi eta pasabide kontrolatuak 
hasi ziren Bidasoko nazioarteko zubietan, gainerako 
mugetan bezala. Aste batzuk beranduago, apirilaren 

12an, mugako hainbat pasabide itxi ziren: Behobia, 
Lizuniaga, Lizarrieta, Sara eta Izpegi, esate baterako. 
Santiagoko zubia eta Biriatouko autobideko pasabidea 
ziren eskualdeko bi pasabide irekiak. Duela egun batzuk 
arte, konfinamendu-neurriek ahalbidetu dute Santiago 
zubiak arazorik gabe hartzea mugaz gaindiko trafikoa. 
José Antonio Santanok, Irungo Alkateak, eta Kotte Ece-
narrok, Hendaiako alkateak adierazi dutenez, “enprese-
tako jarduera berreskuratu da, baita enpresa askotako 
lan presentziala ere, bi aldeetako komertzioak ireki dira 

eta ikastetxeak ere hasi dira. Bidasoaren alde bateko eta 
besteko herritarrek eguneroko bizitzan mugaren bi al-
deetan jarduerak egiten dituztela ulertuta, Santiagotik 
ugaritan pasa behar dute eta ilarak ere ugaritu egin dira”. 
Errealitate hori mahai gainean dutela, bi alkateek inda-
rrak batu dituzte bi estatuei mugez gaindiko egoerare-
kiko sentikorrak izan daitezela eskatu eta keinu txikiak 
egin ditzatela; hala nola, mugako pasabide guztiak be-
rriz irekitzea, bidea errazteko eta ilarak saihesteko. Izan 
ere, oraingo egoeran bi hirietako bideak kolapsatzen 
baitira, mugaz gaindiko pasabidetik haratago. 

Santanok bere konpromisoa adierazi du aipatutako 
eskaera Gobernuko ordezkariari helarazteko eta Hen-
daiako alkateak, berriz, prefektuari bidaliko dio eskaera 
bera. 

Mugaz gaindiko sentsibilizazioa
Gainera, alkateek koordinazio handiagoa eskatu diete 
mugaz gaindiko udalerri horietara informazioa helaraz-
teko, horrela alde bateko eta besteko neurri murriztai-
leei edo muga igarotzeko eska daitekeen dokumenta-
zioari buruzko komunikazioa hobetu ahal izateko. 
Jarduera ekonomikoak ere kezka sortzen du udalerri 
horietan. Izan ere, kasu batzuetan hainbat establezi-
mendu eta gune mugaz gaindiko merkataritzara erabat 
bideratutako eremuak dira, eta bezeroen mugikortasu-
nik gabe irekitzea establezimenduak itxita egotea beza-
la izango da.
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Bidasoa Ospitaleko 
langileak 
lehen lerroan 
Koronabirusaren 
kontrako borrokan

 Bidasoako Ospitaleko lauga-
rren unitatea normalean barne-me-
dikuntzako ospitaleratuak artatzen 
dituen unitatea da. Covid-19a Bida-
soako eskualdera iritsi zenean, ordea, 
unitatea goitik behera berrantolatu 
eta paziente mota berri hauek arta- 
tzeko prestatu behar izan zen. Ordutik 
osasun krisialdiaren lehen lerroan lan 
egin dute Maria Luisa de Alba unitate-
ko ikuskatzaileak azaldu duenez.

Nola erabaki zen Covid-19a duten pa-
zienteak Bidasoa Ospitaleko 4. unita-
tean artatu behar zirela? 
Ospitaleko zuzendaritza arduratzen da 
ospitaleko antolakuntzarekin lotutako 
erabakiak hartzeaz eta, behin egoera az-
tertuta, hartutako erabakia jakinarazten 
zaigu. Zehazki, Asistentzia Sanitarioko 
Zuzendaritzak erabakitzen du nola an-
tolatuko diren ospitalea osatzen duten 
unitate ezberdinak horrelako egoera bati 
aurre egiteko. Gure unitatean normalean 
barne-medikuntzako pazienteak jaso- 
tzen ditugu eta barne-medikuntzako me-
dikuek Covid-19a daukaten pazienteak 
artatzeaz arduratzen direnez, Bidasoa 
Ospitaleko 4. unitatean Covid-19aren 
kasu positiboak eta arrisku altuko pa-
zienteak jasotzea erabaki zen. 

Nola egokitu zen unitatea paziente 
mota berri hauek jasotzeko?
Gurutze forma duen unitatea denez, le-
hen pausua unitatearen barnean gune 
ezberdinak bereiztea izan zen. Horrela, 
lehen gunea Covid-19ko kasu positi-
boentzat erreserbatu zen, gainontzeko 
pazienteetatik aldentzeko. Gainera, uni-
tatearen barnean zenbait mediku bulego 
daude, beraz, bulego hauek lekuz alda- 
tzea beharrezkoa izan da. 

Osasun krisialdiari erantzuteko unita-
teko langile kopurua handitu da?
Bai, Covid-19an positiboak diren pa-
zienteak artatzeko erizain bat eta eri-
zaintzako laguntzaile batek osatutako 
binomioa beharrezkoa da, kutsatutako 
gunean lan egingo dutenak eta eremu 
garbira atera ezingo direnak. Horrela, 
unitatea behar bezala antolatzeko langile 
gehiago behar dira, gune garbi eta gune 
kutsatuan lan egingo duten langileez gai-

nera. Beraz, osasun krisialdiari aurre egi-
teko langile kopurua hirukoiztu da, hau 
da, 16 langile izatetik 45 langile izatera 
iritsi gara, indartutako mediku kopurua 
kontutan hartu gabe. 

Krisialdia hasi zenetik material urri-
tasunik izan duzue uneren batean?
Ez, uneoro materiala eskura izan dugu, 
nahiz eta asteek aurrera egin ahala ma-
terial mota ezberdinetara egokitu behar 
izan garen. Era honetan, material eta 
ezaugarri ezberdinetako maskara eta 
mantalak erabili dira eta, kasu batzuetan, 
beso-erdi bezalako material osagarriekin 
indartu behar izan ditugu langileen se-
gurtasuna bermatzeko. Batzuetan mate-
rial berrien babes gaitasunak zalantzak 
eragin dizkigun arren, materialen ku-
deaketaz arduratu den batzordeari esker 
ez dugu material faltarik izan. 

Erraza izan da langileentzat material 
berri horietara egokitzea?
Bai,langileak oso babestuak daude, be-
taurreko integralak, pantailak, maskarak 
eta mantalekin lan egiten dutelako, beste 
gauza batzuen artean. Profesionalak, or-
dea, ez daude ordu luzez hainbeste ma-
terial soinean dutela lan egitera ohiturik 
eta pazienteekin harreman hurbilagoa 
mantentzea ekiditen du aurpegia ikusten 

ez dizutelako. Gainera, tenperaturak gora 
egin ahala, ordu askoren ostean langileak 
izerditu eta betaurreko graduatuak be-
har dituzten langileen kasuan ikusmena 
murriztea normala da. 

Azken hilabeteetan zehar, zein izan da 
lan karga handieneko momentua?
Unitatean jasotako paziente kopurua 
Espainiako estatuan Covid-19arekin ku- 
tsatutako pertsonen kopurua adierazten 
duen kurbaren erritmo berean mugitu 
da. Horrela, martxoko azken astean eta 
apirileko lehenengo egunetan jaso ge-
nuen gaixo kopuru handiena, estatuan 
kutsaduren kopurua adierazten duen 
kurbak goia jotzearekin batera. Aste San-
tuan, berriz, kasu positiboek behera egin 
zuten. 

Zein izan da aldi berean unitatean ar-
tatutako kasu positiboen kopuru al-
tuena?
Gutxi gorabehera, unitatean aldi berean  
Covid-19az kutsatutako 30 paziente ar-
tatzera iritsi gara lan karga gehieneko 
unean. Hala ere, kontutan hartzekoa da 
guk testetan egiaztatutako kasu positi-
boez gainera, arrisku altuko pazienteak 
ere kasu positibo kontsideratzen ditugu-
la, testek egiaztatu ez arren, plakek bes-
telako informazioa ematen dutelako. 

Krisialdian zehar segurtasun neu-
rriak areagotu dira?
Bai, Giza Baliabideen Zuzendaritzatik 
unitateko langileekin harremanetan jarri 
ziren eta lanerako arriskuen prebentzio-
rako teknikari, lan-osasun eta preben- 
tzio-medikuntza arloen arteko elkarla-
nari esker egoerari nola aurre egin behar 
genion ikasteko formazioa jaso zuten. 
Oso formazio baliagarria izan da mate-
rial berriak nola erabili behar diren ikasi 
eta pazienteekin nola lan egin behar den 
ikasteko. Egoera berri eta ezezaguna ze-
nez, hasieran tentsio handiarekin lan egi-
ten genuen, gure burua ondo babestu eta 
kutsaketa berriak gertatzea ekidin nahi 
genuelako. 

Unitatean lanean ibili diren langile 
guztiei Covid-19aren testak egin zai-
zkie?
Bai. Sintomaren bat erakutsi duten lan-
gileak, lan-osasun arloarekin harrema-
netan jarri dira kasuan jarraipena egite-
ko. Lehen sintomak agertu bezain laster 
langile horiek lan egiteari utzi eta lagin 
bat hartzeko hitzordua ematen zitzaien. 
Ostean, gainontzeko langile guztiei “fro-
tis” izenez ezagutzen den PCR proba eta 
odol-analitika bat egin digute, kutsatuak 
izan garen edo ez jakiteko. 

Langileek nolabaiteko babes psiko-
logikorik jaso dute egoera kudeatzen 
ikasteko?
Nire kezka nagusietako bat langileek 
egoera berri honen aurrean  beharrezko 
babes psikologikoa jaso behar zutela 

ziurtatzea izan da. Langileak kutsatzea 
ekiditeaz gainera, zalantza, beldur eta 
tentsioz betetako egoera zenez, langileak 
psikologikoki babesteari garrantzi han-
dia eman diot. Hasieran batez ere, Ko-
ronabirusari aurre egiteko prestatutako 
protokoloak egun batetik bestera asko 
aldatzen ziren eta ahal bezain azkar lan 
egiteko modu berrietara egokitzeko be-
harrak presio handia eragin dezake lan-
gileengan. Lan karga handia izan dugun 
momentuetan langileak lur jota iristen 
ziren lanaldien amaierara eta hori onar-
tezina zen. Horrela, Erizaintza Elkargoko 
psikologo kliniko baten babesa jaso dute 
langileek, Gipuzkoako Osasun Mentaleko 
Sareak paziente zein profesionalentzako 
eskainitako babesaz gainera. 

Nolako egoeran aurkitzen da orain Bi-
dasoa Ospitaleko 4. unitateta. Lan kar-
gak behera egin du?
Bai, Covid-19 kasuek behera egin dutela 
nabaritu dugu eta, hortaz gain, hasierako 
urduritasunak eta ezjakintasun egoera 
kontrolatuago dago orain. Uneoro uni-
tatean jasotako paziente kopurua behar 
bezala artatzeko langile kopuru nahikoa 

izan dugu eta horrek lasaiago lan egiteko 
aukera eman digu. 

Egoera lasaitu arren, etorkizunean 
gerta litekeen gorakada berri bate-
rako antolatzen hasi zarete? 
Oraindik ez da erabakirik hartu udako 
hilabeteetara begira antolaketa berdina-
rekin jarraituko dugun edo ez adosteko. 
Gaur egun 4. unitatea Covid-19az kutsa-
tutako pazienteen ospitaleratze berriak 
jasotzeko prest jarraitzen du eta berra-
gertzeren bat gertatuko balitz, egoerari 
aurre egiteko prest egongo ginateke.

Unitateko arduradun gisa, zure lana 
handitu eta estresagarriago bihurtu 
da azken asteetan zehar?
Bai, estres maila handia suposatzen du 
honelako egoera baten aurrean ardura-
duna izateak. Izan ere, krisialdiaren ha-
sieran lan egiteko modua goitik-behera 
aldatu behar izan genuen oso denbora 
gutxian eta langileak lur jota ikustea oso 
gogorra izan da niretzat. Ordu asko sartu 
nituen lehen asteetan zehar eta kezkek 
estres asko eragin didate langileak ondo 
babestu eta material faltarik izango ez 
genuela ziurtatu ahal izateko. Ahal be-
zain beste inplikatu naiz bai fisikoki zein 
emozionalki langileak babesteko. Langi-
leez gainera, ospitaleratutako pazienteak 
bakarrik eta senideen konpainiarik gabe 
ikustea oso gogorra da. Profesionalak 
izateaz gainera, gizakiak gara eta senti-
menduak dauzkagu, beraz, alde emozio-
nala guztiz baztertzea ezinezkoa zaigu.
 

Zein izan da lantaldearen erantzuna 
aurrekaririk gabeko egoera honen 
aurrean?
Aste eta hilabete honetan zehar gurekin 
lan egin duten profesional guztiei haien 
inplikazioa eta erakutsitako jarrera es-
kertu behar diet. Zorionez langile gu-
txi kutsatu dira eta, beraz, behar bezala 
babestuta egon garela erakusten digu 
horrek. Langileek konpromiso handia 
erakutsi dute eta elkartasun handiz lan 
egin dute. Gainera, langile kopurua han-
ditu ahal izateko, jende berri asko hasi da 
gurekin lanera eta lantaldera oso ondo 
egokitu direla esan behar dut. Unitatean 
ospitaleratutako pazienteen senideek 
haien esker ona adierazi digute eta asko 
eskertzen da. Azkenean, azken astea 
hauetan zehar zailtasun guztien gainetik, 
guztion artean lana aurrera ateratzeko 
gai izan garela erakutsi dugu.

“Osasun 
krisialdiari 

aurre egiteko 
langile kopurua 
hirukoiztu da”

“Langileak 
psikologikoki 

babesteari 
garrantzi handia 

eman diot”

“Zailtasun 
guztien gainetik, 
guztion artean 
lana aurrera 

ateratzeko gai 
izan garela 

erakutsi dugu”
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 Covid-19ak eragindako osasun krisial-
diaren ostean, Irungo merkatari eta ostalariek 
ohiko jarduera berreskuratzeko  aukera hur-
bilago ikusten dute konfinamendua arintzeko 
neurriei esker . “Normaltasun berria” berres-
kuratu aurretik, Espainiako gobernuak konfi-
namendua arintzeko 4 fasez osatutako plana 
prestatu du, non fase bakoitzak bi asteetako 
iraupena izango duen gutxienez. Maiatzaren 
4tik aurrera martxan jarritako prestaketa-
rako lehen fasea gainditu ostean, maiatzaren 
11tik aurrera arintzearen hasierako fasean 
sartu zen Gipuzkoa, hau da, planean aurreiku-
sitako bigarrena.

“Normaltasun berria” guztiz berreskuratzeko 
bide horretan, konfinamendua arintzeko neurriei 
esker hiriko  denda txikietako merkatariek eta os-
talariek pixkanaka berriro establezimenduetako 
pertsianak altxatu eta jarduera berreskuratzen 
hasteko aukera izango dute. Maiatzaren 11tik au-
rrera terrazak dituzten establezimenduek, terra-
zak %50eko edukierarekin ireki edo eramateko 
janaria prestatzeko baimena dute, oraindik lokal 
barnean bezerorik hartzea baimendua egon ez 
arren. Merkatarien kasuan, saltoki handiak itxi-
ta jarraitzen duten bitartean,  denda eta negozio 
txikiek, berriz, ateak ireki ahal izan dituzte segur-
tasun neurri bereziak hartuz. Indarrean sartutako 
neurri berri hauekin azken hilabeteetan zehar us-
tutako Irungo kaleek ohiko mugimendua berres-
kuratzen hasi dira gutxinaka. 

Hiriko ostalaritza eta merkataritzaren susperraldia osasun krisialdiaren ostean

Manolo taberna
Irungo Kale Nagusian kokatutako Manolo taber-
nan martxoaren 15ean egin zuten lan azkenekoz, 
egoeraren larritasunaz jabetzeaz gainera, aurre-
ko astean zehar bezeroen kopurua era nabarme-
nean murriztu zelako. Horrela, tabernako jar-
duera eten eta egoera ezezagun honen aurrean 
erantzukizunez jokatzeko erabakia hartu zuten, 
hiritarrei elkartasuna adierazi eta jendea etxean 
geratu zedin laguntzeko. Ia bi hilabetez taberna 
itxita egon ostean, jarduera etxera eramateko ja-
nariekin irekitzeko asmoa zutela azaldu du José 
Mari Gonzálezek. Aldi Baterako Enplegu Erregu-
lazioko Espedienteen (ABEEE) ondorioz, ordea, 
ohiko jarduera berreskuratu ez arren, pertsonal 
guztiaren kontratazioa mantentzea eskatzen da. 
José Mari González ostalariak azaldu duenez, 
langileen itzulera era progresiboan egitea litza-
teke egokiena, ohiko jarduera berreskuratzen 
joan heinean. 

Horrela, taberna bezeroak lokalean jaso eta etxe-
ra eramateko janariak prestatzen hasteko asmoa 
du. Izan ere, lokalak terrazarik ez denez, taberna 
ireki ahal izateko konfinamendua arintzeko 2. fa-
sera arte itxaron beharko dute. Tabernan ohiko 
erritmoarekin eta %100ean lan egitea urrutiegi 
ikusten dute oraindik, beraz, establezimendutik 
kanpo kontsumitzeko prestatutako platerekin 
hutsune hori betetzea espero dute. Oraindik 
lokala irekitzeko baimenik izan ez arren, pin-
txoak babesteko beira-arasak tabernan prest 
dauzkate jada. Taberna irekitzeko baimena du-
tenean bezero arteko distantziak errespetatzen 
direla ziurtatu, establezimendua behar bezala 
desinfektatu eta bezeroek eskuak desinfekta- 
tzeko gela eskura izango dute . José Mari Gon-
zálezek azaldu duenez, tabernak jendea elkartu 
eta elkarren alboan pilatzeko pentsatutako es-
pazioak ziren orain arte, beraz, datozen hilabe-
teetan tabernetan lan egiteko moduan aldaketa 
nabariak egingo dira. 

Beds Irun
Pilar Díez Irungo Beds establezimenduko den-
daria da eta martxoaren 14an denda itxi ostean, 
maiatzaren 11ean Beds dendako ateak ilusioz 
beterik ireki ditu berriro. Konfinamenduak iraun 
bitartean batez ere sare sozialen bitartez beze-
roekin harremana mantendu duen arren, ez du 
salmentarik egin, dendan produktua probatze-  
a ezinbestekoa baita erosteko erabakia hartu 
aurretik. Maiatzaren 11ean ohiko ordutegia be-
rreskuratu zuen eta dendarientzako esperien- 
tzia berri honi aurre egiteko legeak ezarritako 
protokoloa errespetatuz prestatu zuen dendaren 
irekiera. 

Bezeroren batek ordua eskatuz gero hitzordua 
emango diola azaldu du Pilar Díezek, nahiz eta 
printzipioz aurretiko hitzordurik gabe lan egi-

teko asmoa duen, normalean denda jendea pi-
latzen ez dela ikusita. Neurri berezi gisa, oheak 
babesteko erabilera bakarreko zorro babesleak 
erabiliko ditu, bezeroek oheak probatu eta ukitu 
ostean hurrengo bezeroen segurtasuna bermat-
zeko. 

Gobernuak ezarritako lege eta protokoloen berri 
izateko azken asteetan zehar Estatuko Aldizkari 
Ofiziala inoiz baino gehiago irakurri duela onar-
tu du Beds dendako dendariak. Atzeratutako 
etxebizitzen entregei esker negozioa martxan 
jartzeko lan nahikoa izango duela aurreikusten 
du Pilar Díezek. Dena dela, Irungo komertzio- 
aren aniztasuna eta hiritik atera gabe edozein 
gauza bertako saltokietan erosteko aukera azpi-
marratu du. 

Jeca eta Bost arropa-dendak 
Martxoaren 14ean Espainiako Gobernuak alar-
ma-egoera deitzearekin batera itxi ziren Jeca eta 
Bost denda guztiak Irunen. Dendetako ateetan 
ipinitako karteletan itxieraren berri emateaz gai-
nera, larrialdi egoera lehenbailehen gainditzeko 
nahia adierazi zuten dendariek hasiera batean, 
orain , ordea, denden itxieratik bi hilabete igaro 
diren arren. Jesus Camarero dendariak azaldu 
duenez, azken hilabeteetan zehar bizitako egoe-
raren bitartez, aurrez aurreko salmentaz gainera,  
internet bidez bertako merkataritzan erosteko 
aukeraren garrantziaz ohartu dira eta jarduera-
ren etenaldia aprobetxatu dute pixkanaka web-
gunea martxan jartzen hasteko. 

Jesus Camarerok adierazi duenez, maiatzaren 
11tik aurrera bezeroek Irungo Jeca eta Bost den-

da guztietan arropa erosteko aukera dute berriro. 
Dendetako langileak eskularru, maskara eta gel 
hidroalkoholikoarekin babesteaz gainera, lurru-
nezko makinak erosi dituzte arropa behar bezala 
desinfektatuko dela ziurtatzeko.  Jesus Camarero-
ren hitzetan, “bertako merkataritza lagundu eta 
babesteko garai da orain, izan ere, alarma-egoe-
rak merkataritzarik gabeko hiri bat zein tristea 
izan daitekeen argi eta garbi erakutsi baitigu”. 
Osasun krisialdiak egoera ekonomikoan izan-
dako eraginaren ondorioz, jendeak merkatari- 
tzan konfiantza berreskuratu eta normaltasunez 
dendetara itzuli baino lehen hilabete gogorrei 
aurre egin beharko dietela onartzen zuen Jesus 
Camarerok. Horrela, egoerak sanmartzialetako 
jaiekin lotutako salmenta zein udako merkealdie-
tan eragina izango duela aurreratzen zuen Irungo 
hainbat arropa-dendetako jabeak. 

Folder 
Folder denda lehenengo hamabostaldian itxita 
egon zen arren,  ia berrogeialdi osoan zehar lan 
egiteko aukera izan duen establezimenduetako 
bat izan da. Rakel Lamas dendariak azaldu due-
nez, denda berriro irekitzeko aukera izan zute-
nean goizez soilik 3 ordu lan egiten hasi ziren 
hiritarren oinarrizko beharrei erantzun ahal iza-
teko. Maiatzaren 4an konfinamendua arintzeko 
prestaketa fasea indarrean sartu zenetik Folder 
dendaren atea goiz zein arratsaldeetan ireki da, 
nahiz eta ordutegi murriztuarekin. Bezeroei, ba-
tez ere, distantziak mantentzeko eskaera egiten 
diete dendan sartzerakoan eta  gehienez 2 pert-
sona egon daitezke dendaren barruan. Hortaz 
gain, protokoloetan zehaztutako segurtasun neu-
rri guztiak betetzen dituzte. Saltzaileek eskularru 
eta pantaila babesleekin lan egiten dute eta beze-
roei gauzak ukitu baino lehen eskuak gel hidro-
alkoholikoarkein garbitzea eskatzen zaie, uneoro 
dendako objektu guztiak banan-banan garbitzea 
ezinezkoa delako. 

Alarma-egoeran zehar denda irekita egon den 
egunetan bezero asko jaso dituztela azaldu du 
Rakel Lamas. Era berean, egoera normalarekin 
alderatuta, eskaerak eta erositako produktuetan 
aldaketa nabaria ikusi dute. “Bezero gehienak 
eskulanak egiteko materialen bila etorri  dira 
guregana, kasu askotan, haurrekin eskolatik bi-
dalitako etxeko-lanak egin ahal izateko materiala 
lortzeko”. Bestetik, etxetik lanean ari zen bulego 
eta lantokietako jendearen eskariak ere erantzun 
dituzte konfinamenduan zehar. Osasun krisialdia 
Irunera iritsi baino aste batzuk lehenago Folder 
dendak kokapen berria estreinatu zuen Luis Ma-
riano kalean eta Rakel Lamas dendariak onartu 
duenez egoera ezohiko honek ez du dendaren 
aldaketaren prozesua lagundu. Aurreko egoera-
ra itzultzea konplikatua izango dela aurreikusita, 
Folder dendako Rakelek jendearen konpromi-
soan ikusten du egoera hau gainditzeko gakoa. 

Atalaia Jatetxea
Atalaia jatetxeak normaltasun berrira egokitzeko 
prozesua abiatu du. Legeak ezarritako pausuak 
jarraituz, terraza izan da maiatzaren 11tik aurre 
jatetxean ireki ahal izan duten espazio bakarra, 
bezeroen arteko bi metrotako distantzia man-
tenduz eta segurtasun neurriak betez. Inaxio Mu-
guruzak gogoratu duenez, langile asko behar dira 
jatetxe bat aurrera ateratzeko eta ohiko lan errit-
moa berreskuratu arte, langile guztien lanpostua 
mantentzeak galera ekonomikoak eragingo di-
zkio jatetxeari, diru-sarrerak era nabarmenean 
murriztuko diren bitartean. 

Horrela, Inaxio Muguruzak azaldu bezala, jatetxe 
bakoitza bere ohiko bezeroak erakartzen jarrait-
zeko ahalegina egiten jarraitu beharko dute da-
tozen hilabeteetan zehar. Egoera berri honetara 
egokitu eta ospakizun handiak antolatzeko bai-
mena ematen den arte, Atalaia jatetxean etxera 
eramateko platerak prestatzeari ekingo diote. 
Izan ere, apirila eta maiatzeko hilabeteetan  Ata-

laia jatetxea jaunartze edo ezkontza bezalako 
ospakizun handiez gainezka egon ohi da. Ospaki-
zun berezi horietako asko datozen hilabeteetara 
atzeratu edo agendan data berri baten esperoan 
jarraitzen duten bitartean, Inaxiok eta bere lan-
taldeak Bidasoako eskualdeko mahaietako jator-
duak gozatzeko lanean jarraituko dute Atalaian, 
ingurukoak lagundu eta babeste jarraitzeko se-
nak gidatuta. 

Alarma-egoeran zehar Irungo kaleek haien aur-
pegi hotzena erakutsi dute indarrean ustutako 
taberna, jatetxe eta saltokien ondorioz. Datozen 
asteetan zehar merkatari eta ostalariek ohiko 
jarduera berreskuratu ahal izateko, hiritarrek 
gertuko merkataritzarekiko konpromisoa man-
tentzea ezinbestekoa izango da, etorkizunean 
hustutako kaleen irudia errepikatu  eta normal-
tasun berriaren parte izan ez daitezen.



 

Estatuan alarma-egoera ezarri zenean Klara Ola-
zabal Londresen zegoen hiru aste barru egitekoak 
ziren selekzio froga olinpikoak prestatzeko. Egoera 
okertzen zela ikusita, martxoaren 14ean etxera i- 
tzultzeko erabakia hartu zuen, Londreseko frogak 
bertan behera geldituko ote ziren jakin gabe. Orain 
lasaitasunez momentuan erabaki egokia hartu zue-
la onartzen du kirolari irundarrak, egun gutxitan 
Britainia Handian egoera okertu eta probak bertan 
behera gelditu zirela ikusi ostean. 

Osasun krisialdiak zure bizitzako une garrantzi- 
tsuenetako baten erdian harrapatu zintuen?
Bai, helburuak buruan oso argi nituen eta azken erronka-
ri aurre egiteko prest ikusten nuen nire burua, bai men-
talki zein fisikoki. Inork ez zuen horrelako zerbait ger-
tatuko zenik imajinatzen eta ni txapelketaren munduan 
kontzentratuta nengoenez, sekulako ezustekoa izan zen 
niretzat. Helburu zein entrenamendu guztiak alde ba-
tera utzi eta etxera itzuli behar izan nintzen. Aspalditik 
ez nuen etxean hainbeste denbora pasatzen eta horrela 
pasatzea oso arraroa izan da. Kirolari moduan egoerara 
egokitzea lortu dut aurrera jarraitu ahal izateko. 

Nola moldatu zara etxetik entrenatzeko?
Egoera honetan nire forma fisikoa hobetzea konplikatua 
izango zela ikusita, sasoi onean mantentzeko helburua 
jarri nion nire buruari, motibazioa galdu gabe. Horrela, 
errutina bat jarraitzeko ahalegina egin dut. Entrenatzai-
leak ergometro moduko bat lortu zigun, piraguan egi-
ten ditugun mugimenduak erreproduzitzen dituena eta 
fisikoki bertan lan egiteko aukera izan dut. Espainiako 
federazioak pisu batzuk bidali dizkigu eta lorategian 
gimnasio antzeko zerbait eraiki dut. 

Denbora tarte horretan entrenatzaileen laguntza 
izan duzu?
Federakuntzatik astean bitan Zoom plataformara kone-
ktatu eta haiek proposatutako entrenamenduak egin di-
tugu. Ariketa ezberdinak tartekatuz txapelketa antzeko 
zerbait sortu zen eta oso lagungarria izan da batez ere 
errazak ez diren ariketak egiteko motibazioa lortzeko. 
Maiatzaren 12an, berriz, uretara itzultzeko baimena lor-
tu dut eta egunerokotasunean aldaketa handia suposatu 
du horrek, apurka-apurka sentsazioak berreskuratzen 
hasteko aukera eman didalako. 

Etxean lanean jarraitu arren, urarekiko kontaktua 
faltan sumatu duzu?
Bai, ura zen faltan sentitzen nuen gauza bakarra. Egoera 
konplikatua zela ulertu arren, uretara sartzeko irriketan 
nengoen. Denbora honetan guztian zehar uretara itzul- 
tzeko momentuarekin amestu dut eta piraguan ibiltzen 
hasi nintzeneko sentsazioak sentitu ditut berriro, hau 
da, kirolarekiko pasioa eta maitasuna indartu dira eta 
oso polita izan da. 

Entrenamendu normalekin hasi zara jada?
Aste honetan banakako entrenamenduekin hasi gara, 
kontaktuak ekiditeko. Testak egin dizkigute eta laster 
entrenatzailearekin lanean hasi ahalko garela uste dut. 
Hurrengo pausua Kataluniako La Seu D´Urgelleko kana-
lera joatea litzateke, baina, errutinarako itzulera lasai-
tasunez egin nahi dut, oraindik txapelketentzako data 
finkorik ez daukagulako. 

Txapelketek data finkorik gabe jarraitzen dute ora-
indik?
Bai, nazioarteko federazioak adierazi duenez munduko 
kopak iraila eta azaro artean egin ahal izatea espero da, 
baina, maiatzaren 30era arte ez dute azken erabakia ja-
kinaraziko. Ez da batere erraza txapelketen data finka- 
tzea, herrialde desberdinetako kirolariek bertan par-
te-hartzeko aukera izango dutela ziurtatu behar baita. 

Etenaldiak zure kirol errendimenduan eragina 
izango duela uste duzu?
Krisialdia hasi aurretik forma onean nengoela uste 
dut. Orain behintzat uretara itzultzeko aukerarekin eta 
txapelketak atzeratu direla ikusita, aurre-denboraldi-
ko egokitze prozesua egiteko aukera izatea espero dut. 
Pixkanaka piragua ezberdinak probatuko ditut, hobe- 
tzen jarraitzeko baliabideak bilatzeko denbora nahikoa 
izan ahal izateko.

Etenaldiarekin Olinpiadetan parte hartzeko moti-
bazioak gora egin du?
Motibazioa berdin edo gora egin duela esango nuke. 
Txapelketak inguruko ezjakintasunek urduritasunak 
eragiten dizkidaten arren, normaltasunera itzultzeko 
gogo asko dauzkat, presarik gabe erdizka utzitako hel-
buruei eutsi ahal izateko. 
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“Helburu zein entrenamendu guztiak alde batera 
utzi eta etxera itzuli behar izan nintzen”

 Alarma-egoerak kirolari guztien entrena-
mendu eta kirol helburuak hankaz gora jarri dituen 
arren, saskibaloia bezalako taldeko kirola prakti-
katzen duten kirolariek etxean entrenamenduekin 
jarraitzeko oztopo gehiago topatu dituzte. Kirolde-
gien irekiera noiz eta zein baldintzetan egingo den 
esperoan daude Ana Iturria Erroibide klubeko le-
hendakariak azaldu duenez,  kantxa eta saskien ar-
tean saskibaloiaz berriro gozatzeko irriketan. 

Noiz entrenatu zenuten azkeneko aldiz?
Martxoaren erdialde aldera alarma-egoera deitu eta ki-
roldegien itxiera agindu zenean entrenatzeari utzi ge-
nion. 

Kantxetan entrenatzea ezinezkoa izan bada ere, klu-
beko kideek etxetik kirola egiten jarraitzeko apus-
tua egin duzue?
Bai, posible izan den neurrian. Horrela, zenbait entre-
natzaile haien jokalariekin kontaktuan jarraitu dute be-
rrogeialdian zehar. Entrenatzaileek etxean egiteko ego-
kiak izan daitezkeen ariketak prestatu dizkie eta etxetik 
joko-taktika lantzen jarraitzeko jarraibideak ere eman 
dira. Hala ere, kontutan hartzeko da egoera konplikatua 
izan dela, klubean gaixorik egon den jende eduki dugu-
lako edo, egoeraren ondorioz, lanean aparteko orduak 
sartu behar izan dituzten pertsonak, beraz, kasu guztie-
tan ez da posible izan nahiko genuen harreman hurbil 
hori mantentzea. Gainera, klubeko haur eta kirolarien 
errutinak guztiz aldatu dira, hortaz, eskolako lanez gai-
nera ez diegu konpromiso handirik eskatu nahi izan 
haurrak gogaitzea ekiditeko. 

Sare sozialak ezinbestekoak izan dira klubeko ki-
deen arteko kontaktua mantentzeko?
Bai, batez ere, Skype bezalako aplikazioak erabili dira 

talde ezberdinak elkartzeko eta ahal zuena konekta- 
tzen zen hitzordua finkatutako egunetan. Beste batzuek, 
berriz, WhatsApp taldea erabili dute kontaktuan ja-
rraitzeko. Gainera, klubeko gazte batzuek Erroibideren 
sare sozialak era aktiboagoan kudeatzeko haien buruak 
eskaini dituzte eta gauzak berri asko partekatu dituzte 
berrogeialdian zehar. 

Ia ezinezkoa da etxetik atera gabe saskibaloira jo-
lastea, ezta?
Bai, batetik, taldeko kirol bat delako eta, bestetik, ere-
mu handi bat izatea ezinbestekoa delako, saskiez gaine-
ra. Orain, kalera ateratzeko baimenarekin, ordea, kirola 
praktikatzen hasi eta bakoitzak bere kontu entrenatze- 
ko aukera dugu. Horretarako, klubeko entrenatzaile ba-
tek kalean bakarka egin daitezkeen zenbait ariketa pro-
posatu ditu sare sozialen bitartez. 

Etxeko egonaldi luzeak kirolarien sasoian eragina 
izango du?

Bai, zalantzarik gabe. Horregatik, orain garrantzitsua da 
hurrengo denboraldira begira pixkanaka gure gorpu- 
tza berriro kirola egitera ohitzea, denboraldi honetako 
txapelketa guztiak bertan behera gelditu direlako. 

Posible izatekotan, udako hilabeteetan ekintzaren 
bat antolatzeko asmorik duzue?
Datozen aste eta hilabeteetan hartuko diren erabakie-
tara itxaron beharko dugu, kiroldegia erabiltzen dugu-
nez eta espazio publiko bat denez, kiroldegiak ireki arte 
ezingo dugu ezer antolatu.Gainera, Irunen kirol klub 
gehiago daude eta, orain arte egin bezala, eremua parte-
katzen jarraitu beharko dugu. 

Jarduera berreskuratzeko une horretan hartu beha-
rreko neurriak aztertzen hasi zarete?
Ez gehiegi egia esan, araudia egun batetik bestera al-
datzen delako eta oraindik taldean kirola praktikatzeko 
aukera hori urrutiegi ikusten dugulako.
 
Erraza da etxetik Erroibide bezalako kirol elkarte 
bat antolatzea?
Kluba antolatzen jarraitzeko sare sozialek eskaintzen 
dizkiguten tresnez  baliatzen ari gara. 

Hurrengo denboraldia normaltasunez hasteko 
aukera izatea espero duzue?
Oraindik goiz da galdera hori erantzuteko, hilabete 
hauetan gauzak asko aldatu daitezkeelako. Denboral-
dia hasi aurretik aurre-denboraldia bezalako ekintzak 
egitea baimentzen den ikusteko dago. Normalean ekai-
nean entrenamenduak amaitu eta abuztu amaieran edo 
iraileko hilabetearen hasieran hasten gara denboraldi 
berria prestatzen. Aurten, ordea, denboraldi berria nola 
hasiko dugun ikusteko dago. 

Erroibide klubak saskibaloi kantxara 
itzultzeko esperoan jarraitzen du

“Orain garrantzitsua da 
hurrengo denboraldira 
begira pixkanaka gure 
gorputza berriro kirola 

egitera ohitzea”

Ana Iturria, Erroibide klubeko 
lehendakaria

“Helburuak buruan oso 
argi nituen eta azken 

erronkari aurre egiteko 
prest ikusten nuen nire 

burua”

Klara Olazabal, piraguista:

“Piraguan ibiltzen hasi 
nintzeneko sentsazioak 

sentitu ditut berriro”
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San Vicente de Paul HH

Maiatzaren 11ean Irun konfinamendua arintzeko 
lehenengo fasean sartu zen, egokitutako murriz-
tapen artean normaltasun berria berreskuratzen 
hasteko prozesuan murgilduz. Hiritarren irteera 
orduak adinen arabera banatu ostean, lehen fase 
honen hasierak irundarren bizimodua hankaz-gora 
jarri du berriz ere ordutegi, arau eta baimendutako 
ekintza berrien artean. 

Neurri berriak
Lehen fase honetara egokitzeko Irungo Udalak neurri 
berriak hartu behar izan ditu. Maiatzaren 3an adin guz-
tietako hiritarren irteerak baimendu ziren, baina, ordu-
tegi desberdinetan adin-tartearen arabera. Arau berri 
hau indarrean jarri zen lehen asteburuan 24 espediente 
ireki ziren Irunen ordutegiak errespetatu ez zituzten 
pertsonei. 

Horrela, garraio publikoa erabili ahal izateko maskaren 
erabilera ezinbestekoa da maiatzaren 2tik aurrera. Neu-
rri berri horren harira, maiatzaren 4 eta 5ean Gurutze 
Gorriko boluntarioek maskarak banatu zituzten hiriko 
garraio publikoko geltoki nagusietan zein L1 eta L2 au-
tobusen barruan. Mugikortasunarekin loturik, hirian 
bizikleten erabilera errazteko neurri berriak hartzeaz 
gainera, Irun oinezkoentzako egokitu da, semaforoen 
iraupena luzatu eta hiriko zenbait errepide eta apar-
kaleku ezabatu dira bertan oinezkoentzako guneak sor- 
tzeko. Neurri hauen ondorioz ezabatutako aparkalekuak 
auzo bereko hiriko ikastetxeetako patioetan kokatu dira 
modu probisionalean. 

Maiatzaren 18an, berriz, aparkalekua mugatzen duen 
OTA sistema berriro martxan jartzea aurreikusita dago. 
Gainera, maiatzaren 11tik aurrera Irunbus zerbitzuko 
autobusek ohiko ordutegiak berreskuratu dituzte.Hor-
taz gain, larunbatetan antolatu ohi den bertako ekoi-
zleen azoka maiatzaren 9an Urdanibia plazara itzuli zen 
11 posturekin eta maiatzaren 16an, 37 postu izango 
dira. Hala ere, alarma-egoera iraun bitartean azokarako 
sarbidea mugatuta jarraituko du eta saltzaile zein eros-
leentzako babes neurri guztiak errespetatuko dira. 

Lehen fasearen hasierarekin HAZ, Kontsumitzaileen In-
formaziorako Udal Bulegoa (KIUB) eta Gizarte Ongizate 
arloa bezalako zerbitzuek aurrez aurreko hitzorduekin 
lan egiten hasi dira, horretarako aurretiazko hitzordua 
eskatzea behar delarik. Liburutegiko maileguak artxibo-
ra itzultzeko epea ekainaren 15era arte luzatu da. 

Laguntzen zerrenda
Konfinamendua arintzen hasteko lehen fasean sartu 
arren, udal zerbitzuek laguntza bide ezberdinak zabal- 
tzen jarraitu dute. Adibidez, bitartekaritza-zerbitzuaren 
baliabideak egokitu dira atzerriko pertsonentzako la-
guntza zerbitzua eskaintzen jarraitzeko. Udalak, berriz, 
1.700 maskara babesle banatu ditu orain arte hiriko 
merkatari eta ostalariak osasun krisialdiaren aurrean 

babesteko. Era berean, hiriko ostalari zein merkatariei 
neurri berrien inguruko informazioa emateko zenbait 
ikastaro telematiko antolatu dira hiriko saltokiak ireki 
aurretik. 

Irun Aurrera Ekonomia eta Gizartea sustatzeko planak 
500 euskara jaso zituen epea eta lehenengo astean 900 
eskaera baino gehiago jaso ziren. Maiatzaren 7an, be-
rriz, Irun Aurrera planeko lehen diru-laguntzak jaso zi-
tuzten 218 eskatzailek eta datozen asteetan zehar jaso-
tako 1.100 diru-laguntza eskaerak banatzen jarraitzeko 
asmoa adierazi du Irungo udalak. 

Bidasoa Bizirikek elkarteak “Ni etxetik prestatzen naiz” 
ikastaroak aurkeztu ditu langabezia egoeran dauden 
pertsonei lana aurkitzen laguntzeko erraztasunak eta 
formazioa eskaini ahal izateko. 

Etenik gabeko kultura
Irungo Udal Musika Banda eta Udal Txistulari taldea 

eduki berria sortzeko burubelarri lanean ibili dira, aur-
ten Larreaundi eta El Pinar auzoetako jaiak etxetik os-
patzeko. Oiasso Erromatar Museoak, berriz, Museoen 
Nazioarteko Eguna etxetik ospatzeko ekintzak propo-
satu ditu sare-sozialen bitartez. Bestetik, Irungo udalak 
hiriko kulturgileak babesteko ekimena abiatu du, horre-
tarako, hiritarrei ekintzez betetako agenda kultural bat 
eskainiz. Haurtxokoek etxetik atera gabe haurrekin egin 
daitezkeen ekintzak proposatzen jarraitzeko apustuari 
eutsi diote, erretratuak marrazten ikasteko tailer baten 
bitartez. Era berean , “Familia Ola”egitasmoak etxetik 
euskara era dibertigarrian ikasteko ekintzak proposa- 
tzen hasi da 2 eta 8 urte arteko haurrentzat, “Etxealditik 
Euskaraldira” egitasmoaren lekukoa hartuz. 

Ekintza guzti hauen helburua konfinamendua arintzen 
hasi eta hiritarrak normaltasun berria berreskuratzeko 
bidean laguntzea da. 

Errealitate berri baten orainaldia
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Emakumeentzako Jabekuntza Eskolaren 
ikastaro berriak etxetik emango dira 

 Emakumeentzako Jabekuntza Eskolak bi 
ikastaro berri aurkeztu ditu. Alarma-egoeraren 
ondorioz, ordea, tailer horiek modu telematikoan 
egingo dira, parte-hartzaileek etxetik ateratzeko be-
harrik izan ez dezaten. Irungo Udaleko Berdintasun 
zerbitzuak zuzentzen duen Jabekuntza Eskolak jaki-
narazi zuenez, maiatzaren 8an zabaldu zen ikastaro 
berrietan izena emateko epea eta maiatzeko 17ra 
arte egin ahalko da Emakumeentzako Jabekuntza 
Eskolak antolatutako tailerretarako izen-ematea.

Emakumeentzako Irungo Jabekuntza Eskolaren hel-
burua hainbat adin eta interesetako emakumeak indar- 
tzea eta sustatzea da. Horretarako, zenbait ikastaroren 
bidez emakumeei beren eguneroko bizimoduan eragi-
ten dieten baliabide eta erabakien inguruko ahalmena 
bultzatu eta handitu nahi da. Gogoetarako gunea izan 
dadila bultzatu nahi da, emakumeen prestakuntza eta 
topaketarako.

Rebeca Gonzalez Berdintasun ordezkariak nabarmendu 
duenez, “nahiz eta konfinamendu egoeran egon, zerbi- 
tzu hau teknologia berrien bidez eskaintzen jarraitu 
nahi dugu”. Berdintasun ordezkariak adierazi duenez, 
zerbitzu hau inoiz baino beharrezkoagoa izan daiteke 
orain, izan ere, ekimenaren helburua emakumeei egu-
neroko bizitzan sortzen diren eta gainditzen lagundu 
nahi diren ezbeharren aurrean erantzuteko baliabide 
baliagarriak ematea da. 

Emakumeentzako Jabekuntza Eskolak aldizka eskain- 

tzen dituen ikastaroetan, besteak beste honako eduki 
hauek lantzen dira: komunikazio- eta autoestimu-esti-
loak, komunikatzeko oztopoak nola saihestu, kritikak 
nola egin eta jaso, errudun sentitu gabe ezetz esaten 
ikasi, haserreak eta desadostasunak nola ulertu eta bi-
deratu, emozioak eta estresaren kontrola, kultura, gene-
roa eta autoestimua, etab. Zehazki, honako hauek dira 
lehenengo aldiz eta etxetik egin ahal izateko modu tele-
matikoan eskainiko diren bi ikastaro berriak:   

Lehenengo ikastaroa “adimen emozionala” izenekoa 
izango da. Bertan, ahalduntze emozionalerako gune bat 
sortuko da, nork bere burua ezagutzeko eta zaintzeko 
jardueren bidez. Era berean, komunikazio-trebetasunak 
ere landuko dira lehen ikastaro honen barnean. Ikas-

taroa Daitekek emango du maiatzaren 20tik ekainaren 
17ra bitarteko asteazkenetan, arratsaldeko 17:30etik 
19:30era. Parte-hartzaileek ikastaroa Jitsi Meet aplika-
zioaren bidez jarraituko dute.

Bigarren ikastaroa, berriz,  sexu-ahalduntzearen in-
guruko ikastaroa izango da. Ikastaroan ezarritako ta-
buez hitz egiteaz gainera, emakumeen sexualitatea 
berraurkitu, emakumeen sexu-autonomia handitu eta 
ahalduntzea lantzeko helburua izango du. Hortaz gain, 
sexu-indarkeria prebenitzeko eta emakumeen artean 
ahizpatasuna sustatzeko tresnak landuko dira forma-
zioan. Mundu Berriak izango da prestakuntza emango 
duena, ekainaren 2tik 11ra bitarteko astearte eta oste-
gunetan, arratsaldeko 17:30etik 19:30era. Kasu hone-
tan Zoom aplikazioa erabiliko da parte-hartzaileek ikas-
taroa haien etxeetatik jarraitu ahal izateko. 

Emakume interesatuek ikastaro batean edo bietan parte 
hartzeko aukera izango dute. Ikastaroetan parte hartze-
ko izen ematea Irungo udalaren webgunean egin ahalko 
da maiatzaren 8tik 17ra. Hala ere, ikastaroek plaza mu-
gatuak dauzkate eta izenemate hurrenkeraren arabera 
esleituko dira. 

Bi ikastaroetan parte hartu ahal izateko beharrezkoa da 
interneterako sarbidea eta konektatzeko behar diren 
baliabide fisikoak izatea (telefono mugikorra, tableta, 
etab.).   

“Nahiz eta konfina-
mendu egoeran egon, 

zerbitzu hau teknologia 
berrien bidez eskaintzen 

jarraitu nahi dugu”
Rebeca Gonzalez, 

Berdintasun ordezkaria

El Pilar LH6

Bi ikastaro eskainiko dira: Adimen emozionala (maiatzaren 20tik ekainaren 17ra) eta sexu-
ahalduntzea (ekainaren 2tik 11ra)

Aranatz erri aundiya da. Lauten ogei baserri 
battu. Eliz ttikiya du. Mutikuri eta neskari eskola 
erakusteko battu maestru eta maestra. Maes-
trak eztaki uskaraz. 

Maestruk itz batzuk badazki. Erretore jaunak 
izena du don Matias. Erretore jauna zarra da. 
Itxe batzutan ardiyak battuzte. Baserri itxe guzi-
tan beiak badire. Zerriyak ere bai. Olluk ere bai.

Aranatz erri aundiya da

Arantzako F.L.A., 13 urteko haurrari jasoa (1960-
V-4). Egindako galderei emandakoerantzunak.
Zuzenean hartua. (El Bidasoa, 1960-VI-18)

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena
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Gazteak birusaren kontra
Herrialde osoko Lehen Hezkuntzako eta DBHko neska-mutilei laguntzeko gogo 

biziz dagoen unibertsitate-taldea. Online klaseen bidez, eta laguntza materialen 
edo ariketen bidez, erabat doan.

Estatuko autonomia eta probintzia ezberdinetan hainbat talde sortu dira ekimen 
honen inguruan. Injuve webgunean estatuan martxan jarritako ekimen guztien 
berri emango da, gazteek martxan jarritako ekimen ezberdinak partekatzeko. 

Enplegu, ikastaro, mugikortasun, 
hezkuntza, aisialdi, boluntariotza 
eta bestelako ekintzekin loturako 

informazio guztia ezagutu nahi duzu? 
Eman izena iGazteko buletinera 
eta informazio guztia zure posta 

elektronikoan jasoko duzu. Horrela, 
interesatzen zaizun informazio guztia 

eskura izango duzu!

Izen- ematea: Boletina jasotzeko 
izen-ematea iGazteren webgunean 

egin ahalko duzu. 

Hortaz gain, webgunean azken 
buletina irakurtzeko aukera ere izango 

duzu!

Informazio 
eguneratu 

18 eta 35 urte artean badituzu, 
zure diru-sarrerak erregularrak badira 

eta zure ohikoetxebizitzarengatik 
alokairua ordaintzen ari bazara, 

informazio hau zure interesekoa izan 
daiteke. 

Zer da Gaztelagun? Eusko 
Jaurlaritzaren plan berria da, gazteen 

emantzipazioa sustatzeko. Hala, 
alokairua ordaintzeko zuzeneko 

laguntzak ematen zaizkie.

Laguntza eska al dezaket? Egin 
testa laguntzaren baldintzak betetzen 

dituzun ezagutzeko.

Eskaerak aurkezteko epea 2019ko 
urtarrilaren 1ean hasi zen eta 2021eko 

abenduaren 31ra bitartean irekia 
egongo da.

Jarri harremanetan gurekin: 
Tel.: 945 569 020 (de 

8:30etatik 18:00etara) edo gure 
posta elektronikoaren bitarte: 
gaztelagun@alokabide.eus  

Alokairurako 
diru-laguntzak

Maiatzeko bigarren hamabostaldia

 Maiatzaren 15ean Olatz Salvador musikariak 
zuzeneko saioa eskainiko du #GaztearteanEtxetik 
ekimenaren barruan. 

Zuzeneko emanaldia arratsaldeko 18:00etan hasiko da 
eta Gazte ARTEan-ek Instagramen duen @gazteartean_
irun kontuan jarraitu ahalko da. 

Olatz Salvadorren kontzertua

 Maiatzaren 16tik aurrera, larunbatero Irungo 
udalaren YouTubeko kanalean antzerki labur saioak 
argitaratuko dira hiriko artisten parte hartzearekin. 
Lehen antzerki saioak honako egitaraua jarraituko du: 
19:30etan Kain in taldeak ospitaleko eta esku-hartzeko 
sozialeko clown ikuskizuna eskainiko du Esther Bizarro, 
Ana Eguiazabal, Oihana Parada eta Sofía Facalen 
eskutik. “Una magia especial” izeneko lana aurkeztuko 
dute. 

19:45etan, berriz, Patxi Pérez aktoreak  Dario Foren 
“Juego del loco bajo la Cruz” antzezlaneko zati bat 
antzeztuko du, Ana Perezen zuzendaritzapean. 

Arte eszenikoak

 Asteartero Irungo Udalaren YouTube 
kanalean haurrentzako musika-terapiako bideo 
bat argitaratuko du Edurne García Elizaldek .

Musikaz Hazi Musikaren Heziketa Goiztiarrerako 
proiektua da, E. Gordon pedagogoaren 
Musikaren Ikaskuntzaren teorian oinarritutakoa, 
musika hizkuntza bezala irakasteko proposamena 
egiten duena. Teoria hori jarraituz, haur txikiak 
tinbre, erritmo eta harmoniaz osatutako musika-
hizkuntza batera hurbiltzea proposatzen du 
musikari irundarrak.

Musikaz Hazi

 Irungo udaleko Kultura arlotik hiriko artistei 
haien lana eskaini eta, era berean, hiritarrei arteaz 
gozatzen jarraitzeko aukera eman nahi zaie. 
Horretarako udalak artista irundarrek berrogeialdian 
zehar edo Covid-19arekin loturik bizi den egoerarekin 
lotutako lanak biltzeko deialdia luzatu du. Lanak udal 
webgunean bilduko dira, lan bakoitzaren argazki eta 
testu azaltzaile labur batekin. 

Argazkilaritza, pintura, eskultura, grabatua, collagea 
edo bestelako sorkuntzen argazki bat bidali beharko 
dute artistek. Ikus-entzunezko lanean kasuan, berriz, 
gehienez minutu bateko iraupena izango duten bideoak 
ere jasoko dira. Erakusketan Txingudi bailarako artista 
profesional zein amateurrek parte hartzeko aukera 
izango dute eta artista bakoitzak bi lan aurkezteko 
aukera izango du gehienez, .jpg formatuan aurkeztu 
beharko direnak. Bideoen kasuan, lotura bidali beharko 
da. Hortaz gain, lanen fitxa teknikoa eta gehienez 
1.000 karaktereko biografia erantsi beharko zaio. 
Lanak mmateos@irun.org emailera bidali beharko dira. 

Erakusketa birtuala

 Bidasoa bizirik elkarteak “Ni etxetik prestatzen 
naiz” ekimena martxan jarri du langabezia egoeran 
dauden pertsonentzako hainbat tailer eskaini, lana 
topatzerako orduan trebekuntzak eta haien trebetasunak 
hobetu ditzaten. 

Lehen tailerra maiatzaren 19an egingo da arratsaldeko 
17:00etatik 19:00etara. Laura Ramirezek “Denbora 
eraginkortasunez kudeatzen enplegu bilaketan” izeneko 
tailerra gidatuko du. Bigarren tailerrak “Linkedin 
profilari etekina ateratzea” izango da eta maiatzaren 
21an egingo da, goizeko 10:30etan Enara Franco 
Community Managerraren eskutik. Bi prestakuntzak 
Zoom aplikazioaren bidez egingo dira, plazak mugatuta 
egongo dira eta izen-emateak El Espazio webgunean 
egin ahalko dira.

Ni etxetik prestatzen naiz

 “Etxealditik Euskaraldira” egitasmoaren 
lekuko hartu, Familia Ola aisialdi-programak 
euskara etxetik modu dibertigarrian ikasten 
jarraitzeko hainbat ekintza proposatuko 
ditu. Helburua 2-8 urte arteko haurrentzako 
proposamenak gauzatzea izango da, sare-
sozialen bitartez etxean egiteko eskulanak, 
sukaldaritza tailerrak eta etxean egin daitezkeen 
jolasen proposamenak bidaliz.

 Euskara arloa maiatzaren 11an hasi zen euskara 
praktikatzeko proposamenak bidaltzen eta 
ekainaren 8ra bitarte ideia berriak partekatuko 
dira. Bideoak Irungo udaleko Euskara arloaren 
webgunean eta udaleko sare sozialetan 
kontsultatu ahal izango dira. 

Familia Ola

Guztion artean elkartasun sare 
antolatua da herritarren erantzun 

solidaioa bideratzeko helburuarekin 
sortu dena. Modu boluntarioan, 
etxetik atera ezin diren pertsona 
asintomatikoei lagundu nahi die 

haien babesa bermatzeko: 70 urtetik 
gorako pertsonei eta beste egoera 

kalteberean daudenei (azken horiek 
administrazioak bideratutakoa).

Parte-hartzeko adina: 17 urtetik 
gora eta 65 urtetik behera izatea 

beharrezkoa da.

Laguntza nahi edo eskain dezakeen 
pertsona bazara, eta parte hartzeko 
baldintzak betetzen badituzu, deitu 
945 22 22 22 telefonora (Gurutze 
Gorria) edozein unetan edo jarri 

harremanetan Caritasekin (688 662 
773).

Eurodesk buletina
Gazteen Europako mugikortasunari buruzko informazioa ematen du. Prestakuntza-

aukerak eta Europar Batasuneko erakunde batzuetan praktikak egiteko aukera 
nabarmentzen dira.

Webgunean 2020ko maiatzeko buletina aurkituko duzu jada!
Eta har ezazu gogoan aukera hauek eta gehiago aurkituko dituzula gure webean:  

www.eurodesk.es

Eurodesk Espainian zuen esanetara gaude kontsulta guztiak erantzuteko eta zuzen 
zalantzak argitzeko posta elektroniko honetan: eurodesk@injuve.es

http://boletin.irun.org/eu/azken-buletina
http://boletin.irun.org/eu/azken-buletina
http://www.eurodesk.es


Euskal esaera-zahar batek dio 
eroriz ikasten dela oinez.

 
Laster bidean sortutako oztopoak gainditzeko modua topatuko dugulakoan, 837 

enpresako langileen partetik gure baikortasuna eta indarra helarazi nahi dizkizuegu.

Elkarrekin altxatu 
eta aurrera jarraitzeko 
bidea topatuko dugu!

www.837comunicacion.com
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