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Urtarrilaren 17an Via Irun proiektua 
herritarrei hurbiltzen dien erakusketa 

inauguratu zen Txanaleta plazan.  

Erakusketa martxoaren 17ra arte egongo da ikusgai. Via 
Irun proiektuaren azken emaitza nolakoa izango den 
erakusten du, askotariko piezen eta ikus-entzunezko 

elementuen bidez.

13.000 lagun baino gehiago ibili ziren 
izotzezko hiru pistetan eta txirristan, 50 

bat jarduerak animatu zituzten kaleak, eta 
egunean 120 haur ibili ziren batez beste 

ludotekan.

Urtarrilaren 15ean bukatu zen “Betiko Gabonak, inoiz ez 
bezala” kanpaina. 8.800 lagunek baino gehiagok gozatu 
zuten izotz gainean patinatzeko esperientziaz eta 4.000 

lera jaitsialdi egin ziren txirrista erraldoian. 

Urtarrilaren 15ean 5 urte bete dira 
pentsiodunen mugimendua hasi zenetik.

Txingudiko Pentsionisten Mugimendua astero 
astelehenetan eguerdiko 12:00etan San Juan plazan 

elkartzen da. 

2022an 39 emakumek parte hartu zuten 
Gure Artean programan. 

Proiektua Irunen bizi diren emakume migratzaile eta ez-
migratzaileei zuzendua dago. Aurten, berritasun gisa, urte 

osoan eman ahal izango da izena.

Oiasso museoak 28.825 bisitari izan zituen 
2022an, 2021ean baino 10.000 bisitari 

gehiago.  

Pandemia aurreko kopuruetatik gertu ibili da Irungo 
Erromatar Museoa. Izan ere, 2019an Oiassok bisitari 

kopuruaren errekorra gainditu zuen 32.021 bisitariekin. 

2023rako Irungo udalaren aurrekontua 
90.295.000 euro da.

521.000 euroko  zuzenketak onartu dira. Aurrekontu 
bateratua, berriz, sozietate publikoen aurrekontuak ere 

hartzen dituena barnean,  95.654.336,47 eurora iristen da.

https://irunero.eus/gaurtik-aurrera-txanaleta-plazako-erakusketak-trenbide-inguruaren-etorkizuna-hiritarrei-hurbilduko-die/
https://irunero.eus/gaurtik-aurrera-txanaleta-plazako-erakusketak-trenbide-inguruaren-etorkizuna-hiritarrei-hurbilduko-die/
https://irunero.eus/gaurtik-aurrera-txanaleta-plazako-erakusketak-trenbide-inguruaren-etorkizuna-hiritarrei-hurbilduko-die/
https://irunero.eus/bi-urteren-ostean-borrokan-jarraitzen-du-txingudiko-pentsionisten-mugimenduak/
https://www.irun.org/eu/programak/27-gure-artean-programa-2023-izenematea?idp=5058
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BERTATIK BERTARA

AGINAGALDETARREK HASI DUTE 
OLA SAGARDOTEGIKO 24. TXOTX 

DENBORALDIA
Urtarrila sagardo denboraldiaren hasieraren sinonimoa da 
sagardotegietan. Ola Sagardotegian txotx denboraldi berriari 
hasiera eman diote jada. Aurtengoa Meaka auzoko sagardotegiak 
ospatutako 24. txotx denboraldiaren irekiera izan da.

Urtarrilaren 22an urteroko erritualarekin konplitu zuten Ola 
Sagardotegian. Sagardotegiko ateak adarraren doinuarekin 
ireki ziren. Jarraian, txalapartaren erritmoan, bazkaltzera 
gonbidatutakoak lekua hartzen joan ziren, upelak noiz irekiko 
zain. Txotxa ireki aurreko minutuetan Iñaki Bengoetxea Ola 
sagardotegiko nagusiak azaldu duenez, “lehen egun honetarako 
mahai guztiak betetzea lortu dugu eta jendea sagardoaz 
gozatzeko gogoz dagoela dirudi”.

Gainera, Aurtengo txotx irekiera laukoitza izan da eta 
Aginagalde familiaren eskuetan egon da. Hain zuzen ere, 
Joxe Aginagalde, Agustin Aginagalde, Gurutz Aginagalde eta 
Julen Aginagaldek elkarrekin hasiera eman diote sagardo 
denboraldiari Olan. Iñaki Bengoetxearen hitzetan, “aurtengoan 
bi belaunaldi omenduko ditugu, horietako bi arraunlariak eta 
beste biak eskubaloiaren mundukoak”. Behin aurkezpenak 
eginak, Aginagaldetarrek “hauxe da aurtengo sagardo berria” 

esaldi mitikoa aho bakarrean 
errepikatu dute. Festa giroa 
sagardotegian nagusitu 
aurretik, omenduak izan dira 
Anjel Mari Peñagarikanok eta 
Aitor Mendiluzek momentuan 
botatako bertsoetako 
protagonistak. Behin txotxa 

irekita, trikitixaren eta panderoaren doinuekin etengabea izan 
da edalontzien dantza.

Aurtengoa ordea, ohiko sagardo denboraldia izango da. Izan 
ere, iaz sagardo denboraldia hasi zenean pandemiarengatik 
hartutako hainbat murriztapen neurri indarrean zeuden 
oraindik. Pandemiak baldintzatutako urteei erreferentzia 
eginez, Bengoetxeak azaldu du, “beldurrak orduan oso ondo 
funtzionatu zuen, baina honezkero dezente normaldu gara 
eta berriro disfrutatzeko gogoa heldu zaigu”. Beraz, aurtengo 
denboraldiak oso ondo funtzionatuko duela iragarri du Iñaki 
Bengoetxeak. 

Txotx laukoitza
Urtero inguruko norbait aukeratzen dute Ola sagardotegian 
denboraldi hasiera aprobetxatuz omentzeko. Oraingoan 
Aginagaldetarrak izan dira omenduak, kupelaren aurrean 
bi belaunaldiek arraunean eta eskubaloian lortutakoak 
aintzat hartzeko.  Agustin Aginagaldek, Gurutzen eta Julenen 
aitak, azaldu duenez, “nik egia esan ez nuen horrelako 
errekonozimendurik espero, nahiz eta jakin banekien Iñaki 
semeak omentzeko asmotan zebilela aspalditik”. Txotxa 
ireki aurretik Joxe Aginagaldek, Agustinen nebak, azaldu du 
ardurarengatik urduri egon ez arren, “asko estimatzen dugu 
gutaz gogoratu izana eta oso pozik gaude”. 

Gurutz Aginagaldek aipatu duenez, “sagardotegi denboraldiaren 
hasiera beti polita izaten da eta omendutakoa zeu zarenean, are 
politagoa da dena”. “Nebarekin, aitarekin eta osabarekin batera 
omenaldi hau jasotzea oso polita izango da ziur”, erantsi du 
egun Bidasoa Irun Eskubaloi Klubeko lehendakaria denak. Julen 
Aginagalde eskubaloi jokalariak berriz, urte askoren ostean Ola 
sagardotegiko denboraldi hasieran presente egoteko  aukera 
izan du azkenean. “16 edo 17 urte dira hemen egoteko aukerarik 
ez nuela, beraz, oso pozik nago gaur hemen egon ahal izateaz”, 
erantsi du Julen Aginagaldek. 

Zailtasunak tarteko
Aurtengo sagardo ekoizpenaz 
galdetuta, Iñaki Bengoetxeak 
“kaxkar” hitza erabili du 
aurtengo uzta deskribatzeko. 
“Orain dela bi urtekoa 
sekulakoa izan zen, baina 
azkena berriz oso kaxkarra 
izan da bero asko egin duelako”. Salbatutako sagar gutxiak 
azkar biltzen saiatu baziren ere, sagar asko lurrean geratu direla 
adierazi du Ola sagardotegiko nagusiak. Sagardoaren ezaugarriei 
erreparatuz, “sagardo nahiko freskoak lortu ditugu, uzta txikia 
izan denez, esango nuke sagardoak gradu dezente dituela, 
eta gorputz handia”, gehitu du Bengoetxeak. Horrela, 2021ko 
uztarekin egin bezala, “Moko”, mota bakarreko uzta errepikatu 
du batetik. Bestetik, beste upel batean mi motako sagarrak 
elkartuz sortutako sagardo berria prestatu du aurten nobedade 
moduan. 

“Nebarekin, aitarekin 
eta osabarekin batera 
omenaldi hau jasotzea 
oso polita izango da 
ziur”
Gurutz Aginagalde, 
Bidasoa Irun Eskubaloi 
Klubeko presidentea

“Aurtengoan bi 
belaunaldi omenduko 

ditugu, horietako bi 
arraunlariak eta beste 

biak eskubaloiaren 
mundukoak”

Iñaki Bengoetxea, Ola 
Sagardotegiko nagusia

Beroaz gain, liztor asiarrari eta Carpocapsa, sagarrondoetako 
zizarea, intsektuen mehatxuari ere aurre egin behar izan 
diote aurtengoan berriro sagar ekoizleek. Iñaki Bengotxea 
Ola sagardotegiko jabea izateaz gain, Bidasoako Erlezainen 
Elkarteko fundatzaileetako bat da eta azaldu du liztor asiarraren 
kontuarekin desesperatuak daudela: “Nik neuk sagarrondoen 
polinizazioan laguntzeko erleak dauzkat eta liztor asiarrek 
sekulako kalteak eragin dizkigute”. Iñaki Bengoetxeak azaldu 
duenez, erleak jatez gain, liztor asiarrek sagarrak zulatu eta uzta 
kaltetzen dute. 

Beraz, esandako guztiarekin martxan da Ola sagardotegiko 
denboraldia. Meakako sagardotegiko produktuez gozatu 
nahi dutenek + 34 943 62 31 30 telefono zenbakira deitu edo 
sagardotegiko webgunearen bitartez erreserbak egiteko aukera 
izango dute. Era berean, inguruko sagardotegietan gertatu 
bezala, Ola sagardotegian talde handientzako erreserbak 
egiterako orduan bazkariaren edo afariaren zenbatekoaren 
aurrerapen txiki bat egitea eskatzen da, azken orduko 
ezeztapen zentzugabeak saihesteko eta sagardotegi denboraldia 
guztientzat atsegina izan dadin.

Meaka auzoa 102. Irun

943 62 31 30

www.olasagardotegia.eus

https://txingudionline.com/txotx-irekiera-ola-sagardotegian-2023/
https://irunero.eus/gurutz-aginagalde-bidasoa-irun-klubeko-presidentea-erritmoa-mantentzea-izango-da-denboraldiko-bigarren-itzuliko-helburua/
https://irunero.eus/julen-aginagaldek-eskubaloi-selekzioarekin-batera-brontzezko-domina-lortu-du-tokion/
https://irunero.eus/julen-aginagaldek-eskubaloi-selekzioarekin-batera-brontzezko-domina-lortu-du-tokion/
https://txingudionline.com/inaki-bengoetxea-ola-sagardotegia-2021-bidasoako-ahotsak/
http://www.olasagardotegia.eus
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URTE BERRIA, 
OIASSO MUSEOKO IKASTARO BERRIA!

SKOLA MUSIKEK MUSIKA ULERTU 
ETA IKASTEKO BESTELAKO BIDEAK 
PROPOSATZEN DITU 

Irakurle agurgarriak, kaixo!

Leire Lizarzategui naiz, historia doktorea eta Oiasso Museoko 
kurtsoen irakasle berria. Museoak, Iruneko historia eta 
ondarearekin duen konpromisoa medio, hainbat ekintza 
prestatzen ditu urtero arkeologia eta historia esparruetan 
egiten diren aurrerapen esanguratsuenak publiko zabalari modu 
atsegin eta disfrutagarrian eskaintzeko. 

Hala, seihileko bakoitzean bezala, ikastaro berri bat proposatzen 
dizuegu: Domusetik Forura. Erromatarren eguneroko bizitza  
esperientzia femeninoen ikuspuntutik. Klaseak astean behin 
izango dira, baina, guztion aukeretara moldatzeko, bi talde 
osatuko ditugu: bat astearte arratsaldetan (18.00etatik 
19.00etara) eta bestea ostegun goizetan (11.00etatik 12.00etara). 
Bi taldeak gaztelaniaz izango dira, eta klaseak otsailaren 28ko 
astean hasi eta maiatzaren 30ekoan amaituko dira. 

Behean ikus dezakezuen irudia Pompeyako fresko erromatar 
bat da. Misterioen Villa deiturikoan aurkitu zen, eta bertan 
hainbat pertsonaia femenino ikusten ditugu ekintza ezberdinak 
burutuz: batek haur bati irakurtzen irakasten dio, esklaboek jana 
zerbitzatu eta beste emakume batzuk apaintzen dituzte, beste 
batek negarrez dagoen bat kontsolatzen du… Irudi aparta da 
erromatar garaiko emakumeen bizitzak zein askotarikoak izan 
ahal ziren ulertzeko.

Zeuek ere irakurriko zenuten agian emakume erromatarren 
lana etxearen zaintza eta artilearen lanketan oinarritutako 
ideal domestikora mugatzen zela. Alabaina asko eta asko dira 
erromatar garaiko iturrietan ideal horretatik urruntzen diren 
emakumeak. Gainera, teoria tradizional honek goi mailako 
emakumeak baino ez ditu hartzen kontuan. Herri xeheko 
emakumeek zein esklaboek, etxeko ardura horiez gain, etxetik 
kanpoko beste lan batzuk ere bete behar zituzten beren 
biziraupenerako. 

Kontraesan honek hainbat ikerketa sustatu ditu azken 
hamarkadetan ideal horren atzean zegoen errealitatea 
aurkitzeko. Hala, ikerketa berrienek ez dute ukatzen rol 
domestiko horren garrantzia, baina erromatar gizarteko 
emakumeen ikuspegi errealistagoa eskaintzeko baliagarriak 
suertatu diren hainbat ñabardura eta detaile proposatu dituzte. 

Ikastaro honen helburua erromatar munduko bizimoduaren 
azalpen eguneratu bat aurkeztea izango da, testuinguru 
horretan bizitako emakumeei arreta berezia jarriz. Hartara, 
astero erromatar garaiko emakume bat ezagutuko dugu, zeinahi 
jatorri zein maila sozialekoa, eta haien esperientzien bidez 
eguneroko bizitzako hainbat egoeratan murgilduko gara.

Lehen klasean Klaudia ezagutuko dugu, K.a. II. mendean 
bizitako andre erromatarra. Bere adibidearen bidez aipatutako 
ideal horren ezaugarriak zehaztuko ditugu: zeintzuk ziren 
matrona batek domus barruan burutzen zituen benetako 

ekintzak? Hainbat iturrik erakutsiko digute umeen hezkuntza, 
oihalen prestaketa eta etxearen zaintzaz gain goi mailako 
emakumeek etxean bertan hiriko politikarekin estuki loturiko 
ekintzak ere burutzen zituztela.

Beste andre askoren artean Terentzia, Zizeron hizlari 
ospetsuaren emaztea ere ezagutuko dugu. Aberastasun handiko 
emakumea izan zen, eta Zizeronen gutun pribatuek erakusten 
digute bere independentzia ekonomiko hori berebizikoa izan 
zela senarraren erbesteratze garaian familia mantentzeko ere. 
Alabaina, gutun hauen irakurketa berrienek adierazi digute 
familiaren interesak defendatzeko helburu horretan Terentziak 
zenbait proiektu ilun ere hartu zituela. Honek aukera bikaina 
emango digu erromatar garaiko ustelkeriaz hitz egiteko, eta 
garai hartako aberastasun handi asko suteak eta goseteak 
eraginez sortu zirela ikusiko dugu.

Gaitegi osoa laster zabalduko dugun inskripzio orrian aurki 
dezakezue. Bertan 12 aste horietan ezagutuko ditugun 12 
emakumeen izenak eta haien bizimoduarekin loturiko gaiak 
datoz adierazita. Gainera, asteroko klaseak amaitu ostean 
ikusitako gaiarekin lotutako dossier bat bidaliko dizuegu 
museotik, interesgarriak suertatu ahal zaizkizuen irudi, mapa 
eta irakurketa zein dokumentalen gomendioekin. 

Otsailaren 6an hasten da inskripzio epea, 
Animo eta apuntatu zaitezte!

Leire Lizarzategui

↑ Argazkiaren iturria: Villa of the Mysteries (Pompei) – 
frescos02.jpg – Wikimedia Commons

↑ Argazkiaren iturria: Skola Musik

Skola Musik duela hogei urte baino gehiago abiatutako proiektua da, musika ulertu eta 
ikasteko metodologia berezia proposatzen duena. Gainera, 2021ean Irungo Udalak bultzatutako 
Kalean Bai programako hitzarmena berritu zuten. Irene Elizetxea Imaz Skola Musikeko 
bazkideetako bat da eta eskolaren funtzionamendua nolakoa den azaldu du. 

Zein asmorekin sortu zen Skola Musik orain dela 20 urte baino 
gehiago?
Skola Musik sortu zenerako ni oraindik ez nengoen hemen 
lanean. Hala ere, ordutik Skola Musikek eskaintzen duen musika 
irakaskuntza desberdina da musika irakaskuntza ofizialetatik. 
Hau da, Skola Musikek, irakaskuntza ofizialetik eta musika 
klasikotik aldenduz, irakasteko beste metodo batzuk eta musika 
estilo ezberdinak lantzeko aukera eman nahi die ikasleei. 

Eskolak filosofia ezberdin bat erabiltzen du musika irakasteko 
orduan, ezta?
Skola Musiken zuzenean musika egiten hasten gara, beraz, 
gurekin musika ikastera datorrenak aurretik ez du solfeorik 
jakin behar. Gero nahi badu hemen bertan solfeoa ikasteko 
aukera izango du, baina ez da derrigorrezkoa. Gure helburu 
nagusia ikasleek musika ulertzea da, partiturekin edo 
partiturarik gabe. Musika ikasi dezaten interesgarria iruditzen 
zaigu ikasleek gustuko dituzten abestiak aukeratzea, bideoak 
erabiltzea edo gainontzeko kideetatik ikasteko aukera izatea. 
Izan ere, besteak kopiatuz asko ikasten da eta musika egiturak 
eta armonia ulertzeko lagungarria da. 

Eskolaren ikasle kopuruak argi uzten du irakasteko modu 
honen arrakasta?
Bai, hain zuzen ere, uste dut arrakasta hortik datorrela, jendeak 
solfeo hitza entzuten duenean atzera egiten duelako eta guk 
beste aukera bat proposatzen diegulako. Nik pertsonalki uste 
dut musikaren irakaskuntza beste era batera antolatu beharko 
litzatekeela, musika tresnari ordu gehiago eskaini beharko 
genizkiokeela Beraz, horregatik etortzen da guregana musikaz 
disfrutatu nahi duen jendea, hori baita beraien nahi bakarra, 
musikaren bitartez gozatzea. Ikasleek asko eskertzen dute 
zuzenean instrumentuarekin hasteko aukera. 

Zentzu horretan, zein motatako tailerrak edo eskolak 
eskaintzen dituzue?
Haur txiki txikiekin hasten gara lanean, 3 urtetik 6 urtera 
bitarteko haurrekin musikaren hastapen tailerrak egiten ditugu 
musika munduan sartzen joan daitezen. Bestetik, 7 urtetik 
aurrerako haurrentzat musika tresnen eskaintza daukagu, 
esaterako, pianoa edo teklatua, gitarra elektrikoa edo klasikoa, 
baxua, bateria, perkusioa, trikitixa, panderoa  eta besteren bat 
eta baita kantuan trebatzeko aukera. 

Klasean ikasitakoa erakusteko zer kontzertu izan ohi dituzue 
urtean zehar?
Egia esan, urtero beti kontzertu berdintsuak egin ohi ditugu. 
Azaroan, kurtsoa hasi eta berehala, Behobia-Donostia lasterketa 

dela eta, kontzertua ematen dugu Errenterian, lasterketaren 12. 
Kilometroan, lasterketa igarotzen den bitartean. Gabonetan txikiek 
Gabonetako Kontzertua dute eta Gabonen bueltan ere Kabigorri 
Ateneoan kontzertu akustikoa izan ohi dugu. Martxo inguruan 
eskolentzako kontzertu pedagogikoak prestatu ohi ditugu. 

Kalean Bai programara atxikita zaudetenez, eskolan euskara 
sustatzeko konpromisoa duzue?
Bai, gure eskolen bitartez euskara sustatzen saiatzen gara, nahiz 
eta Irunen ez den batere erraza, hiri oso erdaldundua baita. Gure 
eskoletan euskara dakigun irakasleen artean euskaraz egiten 
ahalegintzen gara. Aisialdirako toki bat garenez eta ikasleak 
ez direnez behartuta etortzen, uste dugu Skola Musik euskara 
sustatzeko toki aproposa dela. 

Euskaraz gain, euskal musika eta instrumentuak ere lantzen 
dituzue?
Bai, iaz hasi ginen trikitixa eta pandero eskolak eskaintzen, 
euskal musika sustatzeko nahia bultzatuta. Horretaz gain, 
txalaparta klaseak ere ematen ditugu. Beraz, horiek lirateke 
eskolan euskal musikarekin loturik dauzkagun instrumentuak 
eta kontzertuak dauzkagunean beti ahalegintzen gara 
euskarazko abestiak edo programa zati bat sartzen. 

Nola begiratzen du Skola Musikek etorkizunera?
Skola Musikek jada badu bere tokia Irunen eta oso pozik gaude 
horregatik. Hasi zenetik eskola asko handituz joan da eta 
berarekin batera ikasleen kopurua ere asko handitu da. Hortaz, 
aurrerantzean ere horrela jarraitu nahi dugu, gure baliabideen 
bitartez proiektu politak egiten. Nahiko genuke pixkanaka dena 
hobetzen joan dadila, baina oraingoz horrela jarraitzen baldin 
badugu, oso ondo goaz.  

https://txingudionline.com/juanjo-jimenez-izurriteak-antzinaroan-bidasoako-ahotsak/
https://www.oiasso.com/eu/cursos-y-congresos/domusetik-forura-ikastaroa
https://irunero.eus/oiassoko-emakumeak-bakarrizketak-museora-itzuliko-dira-europako-ondarearen-jardunaldiei-esker/
https://irunero.eus/kalean-bai-planaren-bitartez-euskara-bultzatzen-jarraitzeko-konpromisoa-berritu-dute-irungo-14-elkartek/
https://www.skolamusik.com/eu/
http://irun.org/eu/euskara/euskaraz-bizi/kirola-aisia-eta-kultura/kalean-bai
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BIDASOKO ERLEAK ETA ESKUALDEAK 
LIZTOR ASIARRAREN MEHATXUPEAN 

JARRAITZEN DUTE
Bidasoako Erlezainen Elkarteak liztor asiarra eskualdean 
eragiten ari den kaltea salatu du berriro ere. Arazoa aspalditik 
datorren zerbait bada ere, 2022an inoiz ikusi gabeko 
kalteak eragin zituen liztorrak eskualdeko erlauntzetan. 
Erlezainek salatu dutenez, egoerak, beraien erleengan ez ezik, 
ingurumenean ere eragin negatiboa du. Irtenbide gisa Erleen 
Salbamendu Sarea sortzea proposatzen dute lehenbailehen 
neurriak hartu ahal izateko. 

Liztor asiarra, “vespa velutina”, duela 14 urte iritsi zen 
eskualdera. Liztorra itsas edukiontzi batzuetan iritsi zen 
Frantziara. Bertatik pixkanaka bere hedadura zabaltzen joan 
da, Bidasoko eskualdera iritsi eta Galiziako kostalderaino iritsi 
arte. Harraparirik ezean, liztorra nahi bezala ibiltzen da bizi eta 
ugaltzeko leku aproposenen bila.

Juan Mari Arabolaza, Itziar Lopez, Jexus Isidro eta Miguel 
Berridi Bidasoako Erlezainen Elkarteko kideak dira. Elkarteko 
erlezainek azaldu dute Bidasoko erleak desagertzen ari direla. 
Eskualdeko erlezainek salatu dutenez 2022. urtean liztor 
asiarrak eskualdeko erlauntzetan kalte “izugarriak” eragin ditu. 
Datu horiek aurreko urteko azaroaren amaieran egindako batzar 
orokorrean bildu zituzten. Izan ere, erlezain guztiek diskurtso 
bera errepikatu zuten: “barroak eragindako kalteaz gain, liztor 
asiarraren erasoa oso gogorra izan da aurten, udazkenean batez 
ere”. Jexus Isidrok nabarmendu duenez, “behintzat barroari 
aurre egiteko Gipuzkoako Erlezainen Elkartetik datozen eta  
Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako prebentzio neurriak 
dauzkagu eta errazagoa da kontrolatzea”. Beraz, liztor 
asiarraren kontrako kexek zergati bat dute atzetik, hain zuzen 
ere, Bidasoko erlezainek erlauntzen % 46 eta erle kopuru handia 
galdu baitute 2022an bakarrik. 

Itziar Lopezek urte eta erdi baino ez darama erlezaintzaren 
munduan, baina adierazi du Bidasoako Erlezainen Elkarteko 

kideen jakinduria eta laguntzeko prestutasuna oso baliagarriak 
izan zaizkiola. “Uda oso luzea izan da, bero handia egin du 
denbora luzez eta liztorra gure erlauntzetan eta hirian zehar 
ikusi ahal izan dugu”, adierazi du Itziar Lopezek. Erlauntzak 
liztorrentzako supermerkatu bat bezala direla azaldu du, 
“bizirauteko behar duten guztia atearen beste aldean dutelako”. 
“Uda hainbeste luzatu denez, mailak eta babes-sistemak jarri 
ditugun arren, liztor txikiak sartu dira azkenean”, gaineratu du 
erlezain gazteak. Juan Mari Arabolazak liztor asiarraren kontrola 
zailtzen duen beste zerbait azaldu du: “liztorrek habia erraldoi 
horiek martxotik eta apiriletik aurrera egiten dituzte, zuhaitzen 
hostoak ateratzen hasten direnean, beraz, ia ezinezkoa da 
horiek detektatzea”.

Erasoa uztailean hasi zen eta azaroaren amaierara arte luzatu 
da. Hala ere, elkartetik baieztatzen dute abenduaren erdialdera 
arte oraindik liztor asiarrak bizirik ikusi direla. Ondorioz, 
galerak handiak izan dira eta erlezain batzuek erlauntzen 
% 100a galdu dute. Elkartetik adierazi dutenez, erleen kopurua 
murriztearekin batera, eskualdean erlezain kopurua, erlauntza 
kopurua eta eztia eta erlauntzaren beste hainbat produktu 
ere murrizten ari da. Egia da erlezainek liztor asiarraz gain, 
barroaren kalteak ere pairatzen dituztela, baina liztor asiarraren 
arazoa bereziki bortitza eta kontrola ezina zaiela onartu dute.  

Kalteak nonahi.
Liztor asiarraren erasoak, erleei eta erlauntzei erasotzeaz gain, 
beste esparru askotara zabaltzen ari dira. Hain zuzen ere, jakina 
da liztorrak sagardo eta txakolin ekoizleen laborantzak ere 
kaltetzen dituela. Liztorrak sagarrak eta mahatsak ziztatzen 
ditu azukrea behar duen garaian. Ziztadek fruta aleak usteltzea 
eragiten dute, ekoizleen buruhausteak areagotuz. Juan Mari 
Arabolazak gogoratu nahi izan du etorkizunean erlezainak 
ez direla erleen faltarengatik kaltetutako bakarrak izango. 
Erlezainak galdera hau bota du: “Erlerik gabe nork polinizatuko 

↓ Jexus Isidroren erlategiko erlauntzak.
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du zelaia?”. Izan ere, Arabolazak azaldu duenez adituen arabera, 
erleek polinizazioaren % 80 egiten dute. Beraz, erlauntzez gain, 
kalteak zelaietara, baratzetara eta basoetara hedatuko lirateke 
laster batean. 

Baliabide gutxi eskura 
Horiek horrela, liztor asiarraren mehatxuari aurre egiteko 
erlezainek eraginkorrak diren baliabide gutxi dituzte 
eskura. Miguel Berridik azaldu duenez, “uste dugu arazoa 
desagerrarazteko irtenbide serioago eta eraginkorragoren bat 
aurkitu behar dugula”. Orain arte amu tranpak, erlauntzen 
sarrerak mugatzeko sareak eta harpa elektrikoak erabiltzen 
dituzte, besteak beste, prebentzio neurri gisa. “Oso barregarria 
badirudi ere, geratzen zaigun irtenbide bakarra erlauntzen 
alboan erraketarekin borrokan aritzea da, liztorrak hurbil ez 
daitezen”, gaineratu du Berridik. 

Erlezainek denboraldi hasieran kokatzen dituzte liztorrak 
harrapatzeko tranpak. Erlezain bakoitzak bere modura 
prestatzen ditu tranpak eta lortutako emaitzak partekatzen 
dituzte. Juan Mari Arabolazak tranpetan erabili ohi duten 
nahastearen formula azaldu du: “hasteko, garagardoarekin eta 
ardoarekin nahasketa bat prestatzen dugu eta fruta usaineko 
likidoren bat, adibidez, jarabe bat eransten diogu”. Apiriletik 
aurrera ordea, liztor asiarrak haragijale bihurtzen dira umatzen 
ari direlako eta orduan hasten dira erleak erasotzen. Argi dago 
baliabide horiek ez dutela emaitza nahikorik ematen, eta horren 
erakusgarri dira 2022ko datuak.

Erlearen Salbamendu Sarea
Elkarlana da oraingoz erlezainei liztor asiarraren aurka 
borrokatzeko baliagarria zaien gauza bakarra. Bidasoako 
Erlezainen Elkartean  barne-prestakuntzak eta tailerrak egiten 
hasi dira, liztor asiarrarentzat tranpak egoki erabiltzeko. Dena 
den, ahalegin horiek guztiak ez dirudite nahikoak. 

Lehenbailehen arazoari konponbidea bilatzeko aukera bakarra 
dute orain erlezainek buruan: Elearen Salbamendu Sarea 
sortzea. Sarearen sorrerak erlezainei eta liztor asiarraren 
aurkako borrokan inplikatuta dauden eragileei elkarlanean 
aritzeko aukera emango lieke. Horregatik, sarea eragile 
publikoez eta pribatuez osatzea nahiko lukete, hau da, liztor 
asiarra errotik kentzeko ahaleginean edo kontrolean ekarpena 
egin dezakeen edozeinek parte har dezan. Esaterako, Bidasoako 
Erlezainen Elkartetik honako eragile hauen parte hartzea 
proposatzen dute: udalak eta bertako hainbat arlo (ingurumena, 
basozaintza, lorezaintza, Txingudiko Urak, udaltzaingoa, etab.), 
Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, zientzialariak, 
suhiltzaileak, ikastetxeak, kirol taldeak, kiroldegiak, kultura 
elkarteak, lur-sailak dituzten baserritar eta abeltzainak, enpresa 
pribatuak, boluntarioak, eta abar.

Parte-hartzaileen helburua hauxe izango litzateke: tranpa bat 
edo gehiago jartzeko prest egotea. Liztor asiarra harrapatzeko 
tranpa horiek lorategietan, lur-sailetan eta eraikuntzetan 
jartzea proposatzen dute erlezain elkartetik. Lan hori 2023ko 

udaberria iritsi aurretik egitea garrantzitsua ikusten dute, hau 
da, liztor asiarraren erreginak atera baino lehen. Horrela, liztor 
asiarraren ugalketa gutxitzea lortuko litzateke, erreginek habiak 
egitea saihestuz. 

Aitzindariak
Dagoeneko beste zenbait lurraldetan liztor asiarraren zabalpena 
gelditzeko neurriak hartzen hasiak dira. Bidasoko erlezainek 
uste dute instituzioek beste herrietan erabiltzen ari diren 
protokoloak aztertu beharko lituzketela bertan aplikatzeko 
egokiak izan ote daitezkeen ikusteko. Adibidez, Biarritzen 
2021eko udaberrirako kanpaina prestatu zuten. Era berean, 
Katalunian erlezainek eta ikertzaileek egindako ikerketa 
batean ondorioztatu da liztor asiarrari aurre egiteko modurik 
eraginkorrena tranpatze masiboa dela, bereziki, udaberrian eta 
udazkenean. 

Bestetik, badira liztorrak harrapatzeko tranpen garapenean 
emaitza esanguratsuak lortu dituztenak. Berriki Denis Jaffré 
erlezain bretoiak liztor asiarrak harrapatzeko sortutako tranpak 
emaitza onak ematen dituela dirudi. Bretoiak sistema sinplea 
duen eta merkea den tranpa bat diseinatu du eta bere maneiua 
eta mantenua oso erraza da, edozein tokitan instalatzea 
ahalbidetzen baitu. Tranpa selektiboa da, beraz, liztor asiarrak 
harrapatzen ditu soilik, bestelako intsektuei tranpatik 
ateratzeko aukera emanez. Tranpa hori Bidasoko eskualdean 
erabiltzeko egokia izango litzatekeela dirudi, bertako liztorra 
den krabroari eragingo ez liokeelako, bere tamainak tranparen 
barrura sartzeko aukerarik ematen ez diolako. 

Erlojuaren kontrako neurriak 
Hasi da liztor asiarraren aurkako neurriak hartzeko atzera 
kontaketa. Erlezainek jakin badakite Erlearen Salbamendu Sarea 
sortzea ez dela erronka makala izango, baina lehen pausuak 
2023ko udaberria iritsi baino lehen ematearen garrantzia 
azpimarratu dute. Itziar Lopezek azpimarratu duenez, 
“elkartetik eskertzen dugu Asiako liztorraren aurkako borrokan 
laguntzeko prest dagoen edozein pertsonaren eta erakunderen 
inplikazioa, ekarpen oro ongi etorria izango baita”. Horregatik, 
Bidasoako Erlezainen Elkarteko kideak prest daude jo beharreko 
ate guztiak behin eta berriro jotzeko, Bidasoko erleen eta 
ingurumenaren biziraupena bermatzeko bada. 

https://txingudionline.com/inaki-bengoetxea-ola-sagardotegia-2021-bidasoako-ahotsak/https://sites.google.com/view/bidasoakoerlezainelkartea-cast/inicio
https://txingudionline.com/inaki-bengoetxea-bidasoako-erlezainen-elkarteko-kidea/
https://irunero.eus/neurriak-hartzen-ez-badira-asiako-liztorrak-erlea-suntsituko-du/
https://irunero.eus/asiako-liztorra/
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WAVE BACK PROIEKTUAK MODARA 
KONTSUMO ARDURATSUAREN 

ETA JASANGARRIAREN OLATUA 
ZABALDU NAHI DU

Letra bakar batek bereizten ditu Julen Urtxegi eta Julene 
Iraolaren izenak. Hitzen kasuan, gauza bera gertatzen 
da moda iraunkorra eta moda ez-iraunkorraren kasuan. 
Jasangarritasunari arreta eskaini gabe funtzionatzen 
duen modaren industriak bultzatu zuen gazte bikote hau 
bere proiektu propioa bultzatzera. Irundarrak Wave Back 
proiektuaren hastapenez eta erronkez mintzatu dira. 

Nolatan animatu zineten proiektu honekin hastera?
Julene: Orain dela bi urte gure bizitza aldatu nahian genbiltzan. 
Nik ikasketak amaitu berri nituen eta Julen ez zegoen oso gustura 
bere lanean. Jasangarritasuna asko zaintzen genuen une batean 
geunden eta, bestetik, niri moda beti asko gustatu zait. Beraz, 
moda eta jasangarritasuna bateratuz Wave Back sortu zen. 

Zuentzako sektore ezezaguna zenez, zailtasun asko topatu 
zenituzten hasieran?
Julen: Sektorean hasi ahal izateko argi izan genuen lehenengo 
horretarako trebatu behar ginela. Lehenengo moda eta 
ekintzailetza bateratzen zituen ikastaro bat egin genuen eta 
horri esker modaren industria bere orokortasunean ezagutzea 
lortu genuen. Horren ostean lehenengo pausuak ematea nahiko 
erraza izan zen, nahiz eta, noski, zailtasunak eduki. 

Nola aurkeztuko zeniekete proiektua ezagutzen ez dutenei?
Julene: Jasangarritasunari dagokionez, garrantzi handia 
ematen diogu gure ekoizpena bertako ekoizle eta profesionalen 
bitartez egin ahal izateari. Horregatik, Irun eta Donostia 
arteko enpresekin lan egiten dugu. Bartzelonan ekoizle batzuk 
dauzkagu, baina gainontzekoa hemen inguruan egiten dugu. 
Materialak ere asko zaintzen ditugu. Momentuz bakarrik kotoi 
organikoa eta tindagai naturalak erabiltzen ditugu, baina 
aurrerago  aukera berriak aztertzeko prest gaude. Gure sare 
sozialak asko lantzen ditugu marka ezagutarazten laguntzeko 
eta bideoen eta argazkien bitartez gure produktuak erakusten 
ditugu bertan.  Sareak aprobetxatuz kontzientziazio lana egiten 
saiatzen gara. 

Zelako produktuak sortu dituzue orain arte?
Julen: Sortu genuen lehenengo bilduma hiru kamiseta eta short 
galtza motz batez osatua zegoen. 
Bigarren bildumaren barnean 
aldiz, bi jertse atera ditugu, 
bata txanoarekin eta bestea 
txano gabe. Hainbat koloretan 
atera ditugu jantziak, tindagai 
naturalak baliatuz. Gainera, 
diseinu aldetik, arropan bion 
gustuak islatzen saiatu gara. 

“Garrantzi handia 
ematen diogu 
gure ekoizpena 
bertako ekoizle eta 
profesionalen bitartez 
egin ahal izateari”
Julene Iraola, 
Wave Back proiektua

↓ Argazkia: Estudio Gover

BERTAKO EKOIZPENA

BIDEZKO LANA

MATERIAL JASANGARRIA

Nolako iritziak jaso zenituzten senideei eta ezagunei proiektu 
honetan murgildu behar zinetela kontatu zenietenean?
Julene: Egia esan, ideia azaltzen hasi ginenean lehen 
erreakzioak oso onak izan ziren. Gure familia eta lagunek beti 
asko babestu izan gaituzte hasi ditugun proiektuetan.  

Arropa jasangarria sortu ahal izateko asko ikertu behar izan 
duzue?
Julen: Lehen aipatutako ikastaroaz gain, moda jasangarriari 
buruzko beste ikastaro bat ere egin genuen. Bertan arropa 
jasangarria izan dadin jarraitu beharreko pausuak azaldu 
zizkiguten. Egia da, munduan material jasangarri asko eskura 
daudela, baina prezio aldetik garestiagoak direla. Nire ustez 
gehien kostatu zitzaiguna produkzioa ahalik eta gertuen 
egin ahal izatea izan zen. Hori lortzeko ate asko jo behar izan 
genituen eta tailer batzuek ekoizpen minimoko kopuru oso 
altuak eskatzen dizkizute. Ez zen erraza izan gure tamainako 
marka batekin lan egin nahi duen bertako enpresa bat aurkitzea.

Wave Back, arropa marka bat izatetik haratago, esan daiteke 
bizi estilo edo filosofia bat dela?
Julene: Hori da. Gu geu gure bizitzan gauzak ahalik eta modurik 
jasangarrienean egiten ahalegintzen gara, nahiz eta batzuetan 
akatsak egin. Askotan errepikatu ohi dugu “jasangarritasunak ez 

duela perfektua izan behar”. 
Julen: Jasangarritasuna 
bakoitzak burutzen duen 
prozesu bat dela ulertzen dugu. 
Beti egongo da pixkanaka 
hobetu daitekeen zerbait, 
ekintzak ingurunean duen 
inpaktua murrizte aldera. 
Horrela, eragindako kaltea 

murrizten saiatzeko eman beharreko hurrengo pausoetan 
pentsatzeari garrantzi handia ematen diogu. 

Uste duzue egun jendea modaren industriak eragiten duen 
kutsaduraz eta kalteaz jabetzen dela?
Julene: Era askotako pertsonak daude. Batzuk industria honen 
inpaktuarekin oso kontzientziatuak daude eta besteek ez dakite 
ezer. Hala ere, gauza bat da kontzientziatua egotea eta beste bat 
pentsamoldea aplikatzea eta horren arabera jokatzea.  
Julen: Gure inguruan era askotako jendea dugu, bai modak 
eragindako kutsaduraz kezkatzen direnak eta gaia bost axola 
zaiena. Beste askok gurea bezalako beste marka jasangarriei 
esker ulertu dute aldaketa hau beharrezkoa dela. 

Orain proiektua ezagutarazteko fasean zaudete, ezta?
Julene: Bai. Gaur egun marka bat ezagun egiteko sare sozialak 
oso funtsezkoak dira. Izan ere, gaur egun mundu guztiak 
erabiltzen duen baliabidea dira. Horretaz gain, gure inguruan 
antolatzen diren azoketan parte hartzeko ahalegin berezia 
egiten dugu. 

Ingurumena ez duzue soilik arropa ekoizterakoan zaintzen, 
baizik eta baita arropa diseinatzerakoan edo banatzerakoan? 
Julen: Guretzat ezinbestekoa da ekoizpenaren atal bakoitzak 
ingurunean izango duen inpaktua ahal bezain beste murriztea. 
Horrela, xehetasun guztiak zaintzeko ahalegintzen gara, hau da, 
kotoiaren ekoizpen prozesutik kontsumitzaileak paketea jaso arte. 

“Slowfashion” bezala ezagutzen den “moda geldoak” produktuak 
prezio lehiakorretan eskaintzeko aukerak ematen ditu?
Julene: Hau beti esaten diguten zerbait da. Hau da, jendea 
prezioak ikusterakoan harritu egiten da. Askok pentsatuko 
dute gure produktuak garestiegiak direla. Produktuen prezioa 
baloratzerakoan zifra horrek atzetik duen guztiari begiratu 
behar zaio: non egina dagoen, zein baldintzetan edo zein 
material erabili diren. Guretzat erraza da arropen prezioaren 
zergatia ulertzea, guk geuk eginak direlako eta atzetik dagoen 
guztia ezagutzen dugulako. Kanpotik begiratzen duenarentzat 
baliteke hausnarketa hori zailagoa izatea. Gure ustetan gure 
produktuak ez dira garestiegiak; arazoa merkeegiak diren eta 
hain etikoak ez diren marketan dago. 

Non eskuratu daitezke zuen produktuak?
Julen: Printzipioz orain arte ateratako bildumetako produktuak 
gure webgunearen bitartez erosi daitezke. Era berean, urtean 
zehar ahalik eta azoka gehienetan parte hartzen saiatuko gara, 
jendeak gure arropa ukitu, jantzi eta ikusteko aukera izan dezan. 

Zeintzuk dira zuen arropa markari ikusten dizkiozuen 
etorkizuneko erronkak?
Julen: Gure marka ahalik eta gehien ezagutaraztea lortu nahi 
dugu. Horrekin batera, lortu nahi genuke gizarteak ulertzea 
arropa jasangarriak zer esan nahi duen. Guk egindako guztiak 
jendea kontzientziatzeko balio dezala nahi dugu.  
Julene: Julenek esandako guztiaz gain, arropa bilduma berriak 
prestatzen eta eskaintzen jarraitu nahi dugu, nahiz eta erraza ez den. 

“Guretzat ezinbestekoa 
da ekoizpenaren atal 

bakoitzak ingurunean 
izango duen inpaktua 

ahal bezain beste 
murriztea.

Julen Urtxegi, Wave 
Back proiektua

Argazkiaren iturria: www.wavebackproject.com →

https://irunero.eus/irun-open-innovation-jardunaldiak-abenduaren-1ean-enpresa-berritzaile-arrakastatsuetan-arreta-jarriko-du/
https://www.instagram.com/wave_back_project/?hl=es
https://www.instagram.com/wave_back_project/?hl=es
https://wavebackproject.com/
https://irunero.eus/be-veggie-jaialdia-abenduaren-3an-eta-4an-egingo-da-ficoban/
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PLAIAUNDI: 50 URTE IKASLEEN 
PRESTAKUNTZA SUSTATZEN ETA BERRITZEN

1973ko urtarrilaren 8an hasi zen Irungo ikasketa zentro 
honen ibilbidea. Gaur egun Plaiaundi izenez ezagutzen den 
arren, hori ez zen izan bere hastapenetako izena. Ordutik, 
ordea, ikastetxeak bere filosofiari tinko eutsi dio: eskualdeko 
prestakuntza-eskaintza zabaltzea, beti etorkizuneko erronkei 
eta aukerei begira. 2023an Plaiaundik bere 50. urteurrena 
ospatzeko hainbat ekintza antolatuko ditu.

Gaur egun Bigarren Hezkuntzako Plaiaundi Institutua izenez 
ezagutzen denak, Kanpo Merkataritza eta Administrazio Lanbide 
Heziketako Eskola Ofiziala izenarekin hasi zuen bere ibilbidea. 
Jesús Valenciak ikastetxearen sorreran parte hartu zuen, eta 
irakasle gisa hainbat kargu izan ditu institutuan: ikasketaburua, 
zuzendariordea, zuzendaria eta departamentuko zuzendaria. 
Valenciak institutu berriaren irekieraz nola jakin zuen kontatu 
du: “Zentroaren irekieraren berri izan nuen orduko Irungo 
institutuko zuzendariarengana lan eske joan nintzenean”.  
Horrela, Irungo Udalaren eta aduana agentziaren bidez Irunen 
administrazio-prestakuntza profesionalerako eta kanpo-
merkataritzarako zentro berri bat sortuko zela jakin zuen. 

Institutuaren hastapenak 
gogoratuz, Jesús Valenciak 
adierazi du, “Cuca Arruti 
izeneko frantses-irakaslea 
izan ezik, gainerako irakasleak 
hezkuntza-arloan hutsetik 
edo oso esperientzia txikia 
izanda abiatu ginen”.  Hasiera 
batean ikastetxeak Etxeandia 
etxean, egungo Musika 
Eskolan, eman zituen lehen 
ikasturteko eskolak. Valencia 

irakasleak azaldu duenez, “lehenengo urtean ikasle gutxi 
izango genituela esan ziguten arren, adin ezberdinetako 98 
ikaslek osatutako klase bat izan nuen”. Zentroa martxan jarri 
osteko lehen urteetan ikasle kopurua asko hazi zen, eta beraz, 
ikastetxeak espazio berriak bilatu behar izan zituen. Bigarren 
urtean Anakako eskoletara  aldatu zen egoitza, 1980. urtean 
egungo kokapenera iritsi arte, nahiz eta ikasketen eskaintza 
zabaltzearekin batera, instalakuntzak handitzen joan ziren. 

Zentroaren premia bati erantzuteko asmoarekin sortu zen: 
industriaren ordez, zerbitzuen sektorerako ikasketak egin nahi 
zituzten ikasleei zerbitzua eman ahal izatea. Jesús Valenciak 
azaldu duenez, “esango nuke ikasketa zentroaren hasierako 
urteak lan arloan nire bizitzako urterik zoriontsuenak izan 
direla, lan askoko garaia izan bazen ere”. Gainera, urte gutxitan 
ikasle kopurua bikoiztu egin zen, eskolak eskualdean izandako 

arrakastaren erakusle. Pixkanaka, eskainitako ikastaroen 
gaitegia zabaldu zen eta espezialitate berriak gehitu ziren 
eskaintzara: haurtzaindegia, osasun-eremuko ikasketak, 
geriatria edo informatika, besteak beste. Era berean, pixkanaka 
euskara ere txertatu zen Plaiaundin, zentroaren hasierako 
urteetan oraindik hizkuntzaren erabilera eta baita aipamena ere 
guztiz debekatua baitzegoen. Eskaintza handiari erantzun ahal 
izateko Plaiaundiko patioan 6 barrakoi ipini behar izan ziren, 
Betharramen mailegatutako gelak erabiltzeaz gain. 

Berrikuntzaren sinonimoa
David Urzainki Plaiaundiko zuzendaria izan zen 78 eta 82 urteen 
artean. Urzainkik gogoratu nahi izan du Paiaundi, urte luzez 
“La Administrativa” izenez ezagutu zena, beti berrikuntzarekin 
lotutako ikasketa zentro bat izan dela. Orduko zuzendariak 
gogora ekarri duenez, “guri egokitu zitzaigun 1970eko legea 
aplikatzen lehenengoetarikoak izatea, lanbide heziketa LH1 eta 
LH2 bezala zatitzen zituena”. Irungo zentroan lege berriarekin 
lan egiten hasi zen bitartean, Gipuzkoako gainerako eskolek 1955. 
urteko legearekin jarraitu zuten lanean. David Urzainkik aipatu 
duenez, “Irakaskuntza Ertainen Erreforma ere bizi izan genuen, 
agian ikasle ohi batzuek REM1 eta REM2 bezala gogoratuko 
dutena”. Hori LOGSE lege ezagunaren aurretik gertatu zen, eta 
oraingoan ere, erreformarekin bat egin eta batxilergoa hezkuntza 
sisteman sartu zen lehen zentroetako bat izan zen gurea. David 
Urzainkik gogorarazi duenez, “80ko hamarkadaren amaieran 
eta 90eko hamarkadaren hasieran ikasle kopuru handia izan 
genuen”. Izan ere, ikastetxea 740 ikaslerentzat prestatuta 
bazegoen ere, 1200 ikasle izatera iritsi ziren. 

“Esango nuke ikasketa 
zentroaren hasierako 

urteak lan arloan 
nire bizitzako urterik 

zoriontsuenak izan 
direla, lan askoko garaia 

izan bazen ere”
Jesús Valencia, 

Plaiaundi institutuko 
zuzendari ohia

↓ Plaiaundiko patioan kokatutako barrakoiak, espezialitateen 
eta ikasle kopuruaren zabalerari erantzuteko

ERREPORTAJEA

Plaiaundi zentroaren ibilbidearen zati handi bat kanpo 
merkataritzako administrazio eremura bideratuta egon da. 
David Urzainkik azaldu duenez, eskualdeko enpresek harrera 
bikaina egin zieten eskolako ikasleei. Zentroko zuzendari 
izandakoak gaineratu duenez, “lantokietan prestakuntza 
eskaini zuen Gipuzkoako lehen eskoletako bat izan ginen”, gaur 
egun prestakuntza duala izenez ezagutzen dena. “Esperientzia 
pilotua zenez, beste irakasle batzuk gure ikastetxera etorri ziren 
informazio bila, enpresetako praktikak nola antolatzen genituen 
ikusteko” gehitu du Jesús Valenciak.

Gaurkotasunari begirada bat
Santiago Rodrigo Plaiaundi institutuko egungo zuzendaria da 
eta 50. urteurrena ospatu ahal izatearen garrantzia azpimarratu 
du. Gaur egun ikastetxean arlo askotako ikasketa motak 
eskaintzen dira, nahiz eta beti egon den lanbide heziketan 
oinarrituta. “50 urte daramatzagu, garai berrietara egokitzen 
jakin dugulako”, azaldu du Rodrigo zuzendariak. Bere irekieratik 
ikastetxeak lanbide heziketako zikloen funtsari eusten jakin 
du, eta gaur egun plazen okupazioa % 90-95 baino handiagoa 
da beti. “Ildo horretan, etorkizunean hazten jarraitzea espero 
dugu, eskainitako plaza eta ziklo kopurua handituz”, gaineratu 
du egungo zuzendariak.

Plaiaundi bereizten duten arrazoiez galdetuta, Santiago Rodrigok 
adierazi du ezinbestekoa dela eskualdeko beharretara hurbiltzen 
saiatzea. Zuzendariak azaldu duenez, “asko eskatzen diren eta 
enplegagarritasun handia duten zikloen eskaintza dugu, eta, 
horri esker, ikasten jarraitu nahi ez dutenak lan aukera batekin 
atera daitezke”. Beraz, emaitzek erakusten dute Plaiaundiren 
eskaintza bat datorrela Bidasoaren enplegu eskaerarekin. 

Hala ere, eskualdekoa den ikasleriaz gain, Plaiaundik 
urrutiagotik datozen ikasleak ere jasotzen ditu. Hain zuzen ere, 
Santiago Rodrigoren hitzetan, Irunek harreman zabala izan 
du beti Hendaiarekin edo Bortziriekin, eta hori ikasleengan 
ere islatu da. Betidanik ikastetxeak Gipuzkoako beste eskualde 
batzuetako ikasleak ere jaso izan ditu, non prestakuntza-

eskaintza ez den hemen bezain 
zabala izan. “Oarsoaldeko 
eta Donostialdeko ikasle asko 
ditugu LHko zikloetan ere”, 
nabarmendu du zuzendariak.

Etorkizunari begira, 
Plaiaundi Institutuko 
egungo zuzendariak uste du 

erronka handienak etengabe aldatzen ari den gizarte batera 
egokitzeko gaitasunarekin lotuta daudela. Hala, gaineratu du, 
“etorkizunean ere azpiegiturak 
eta hezkuntza ereduak azkar 
egokitzeko gai izaten jarraitu 
behar dugu”. Horrek guztiak 
eguneratze teknologikoa 
eskatzen du, baina irakasleen 
egokitzapenarekin ere osatzen 
dute, gizartearen eskaerei 
erantzun ahal izateko.

50. urteurrena
Plaiaundi institutuak bere 50. urteurrena ospatu nahi du 
2022/2023 ikasturtea amaitu baino lehen. Horretarako, 
ikasturtean zehar hainbat jarduera egingo dira. Ospakizunetan 
ikastetxeko ikasle eta langile ohiek eta gaur egungoek parte 
hartzea espero da. Zuzendariak azaldu duenez, “ospakizun 
ekitaldien bidez, bere bizitzako etaparen batean hemendik igaro 
direnak zentrora hurbildu nahi ditugu berriro”. Horrela, ikasle 
eta irakasle ohiak ikastetxera itzultzea da asmoa, eta ikasi edo 
lan egin zuten edo, are gehiago, ezagutu ez zituzten ikasgeletara 
bueltatzea lortu nahi da. “Bisita horien bidez, uste dugu bat 
baino gehiago harritu egingo dela dena nola aldatu den ikusita”, 
adierazi du zuzendariak. Era berean, gustatuko litzaieke 50. 
urteurrenak elkarren arteko harremana galdu duten promozioak 
hurbiltzeko eta berriro elkartzeko balio izatea.

Ospakizun ekitaldiez gain, ikastetxearen webgunearen bidez, 
ikastetxeko ikasleek eta langileek partekatu nahi dituzten 
argazkiak eta anekdotak bilduko dira. “50. urteurrenak 
bizipenak biltzeko eta pertsonak batzeko balio dezakeela uste 
dugu, batez ere ahaztuta gera ez daitezen”, adierazi du Santiago 
Rodrigo zuzendariak. Horretarako, atal bat sortu da Plaiaundi 
Institutuko webgunean eta urteurrena ospatzeko ekitaldien 
amaieran sortuko den bilduman jasoko dira ekarpenak.

Gainera, aurreikusita dago ekitaldi ofizial bat antolatzea 50. 
urteurrena ospatzeko. Ekitaldia ikasturte amaieran izango da, 
maiatzeko lehen asteetan ziurrenik. Beraientzat bazkari bat 
antolatuko da eta bertan parte hartu nahi duten eta Plaiaundiren 
parte diren pertsona guztiak egongo dira gonbidatuta. Egitasmo 
horien bidez, Plaiaundik etorkizunari begiratzen dio hazten eta 
hurbiltasuna transmititzen jarraitzeko gogoz, orain arte egin 
duen bezala.

“Lantokietan 
prestakuntza eskaini 

zuen Gipuzkoako lehen 
eskoletako bat izan 

ginen”
David Urzainki, 

Plaiaundi Institutuko 
zuzendari ohia

“50 urte daramatzagu 
garai berrietara 
egokitzen jakin 
dugulako”
Santiago Rodrigo, 
Plaiaundi Institutuko 
egungo zuzendaria

↓ Plaiaundi Institutuaren 25. urterreneko irudia. (Iturria: Plaiaundi Institutuaren webgunea)

https://plaiaundi.hezkuntza.net/es/
https://irunero.eus/bidasoaldeko-ikaskuntzako-bitartekaritza-zerbitzuak-aholkularitza-eskaintzen-du-plaiaundi-institututik/
https://irunero.eus/plaiaundi-institutuak-profesional-eta-pertsona-onak-formatzea-du-helburu/
https://irunero.eus/ikasleentzako-laborategi-naturala-plaiaundi-institutuko-lurretan/
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Julian Iantzik aurkezpen gutxi behar du telebistan egindako lanaren ondorioz aurpegi 
aski ezaguna da eta. Proiektu batetik bestera dabilen arren, gaur egun bereziki 

ezaguna da “El Conquistador del Caribe” telesaileko aurkezlea izateagatik. Hala ere, 
Julian Iantzik telebistako aurpegi hutsa izateaz gain, bere inplikazioaren bidez argi 
erakutsi du bertako hizkuntzarekiko eta lurraldetasunarekiko lotura berezia duela. 

“EUSKARAREN PRESENTZIA GERO 
ETA HANDIAGOA DA, NAHIZ ETA 
ASKOTAN GU EZ KONTURATU”

Julian Iantzi, telebista aurkezlea:
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Askok agian ez dute jakingo, baina Kalifornian jaiotakoa zara 
zu, ezta?
Hori da. Bizitza ia osoa Lesakan eman dut, izan ere, 8 urte 
neuzkanean itzuli ginen bertatik. Gogoratzen dut eskolan hasi 
nintzenean ingelesa ikasteko arazoak izan nituela, etxean 
dena euskaraz hitz egiten genuelako eta ingeles nahiko 
gutxi. Gogoratzen dut, hizkuntzarekin laguntzeko irakasle 
laguntzailea izan nuela. Arrantxo moduko batean bizi ginen 
eta beti aitari eta bertako langileei laguntzen saiatzen nintzen 
edo, auskalo, bazter guztiak nahasten ibiltzen nintzen. Triziklo 
itxurako bizikleta bat nuen eta horrekin ibili ohi nintzen gora eta 
behera. Tarzan txiki bat bezalakoa nintzen arrantxoan animalia 
artean ibiltzen nintzelako beti, bai ardi, behi edo ahuntzen 
artean. Baita sugeekin ere eta ordutik sugeei beldur apur bat 
diet, txikitan izandako susto batzuen ondorioz. Beraz, nire 
haurtzaroa oso aske gogoratzen dut, baserriko girokoa bezala.

Euskal Herrira itzultzerakoan lana aurreratua zenuen, euskara 
ikasiarekin etorri baitzinen?
Ez pentsa. Etorri ginenerako ingelesa ikasia nuen eta euskara 
zen nire ama hizkuntza. Lesakara iritsi ginenean nik ez nekien 
gazteleraz eta Francoren azken urteak zirela eta, Lesaka 
bezalako hain herri txiki eta euskaldun batean euskaraz hitz 
egiteko ohitura galtzen hasi nintzen. Eskolan dena gazteleraz 
egiten genuen eta ama laguntzen saiatzen zen arren, eskolan 
ez nintzen ezertaz enteratzen. Gogoratzen dut gazteleraz ez 
nekielako zigortzen nindutela, beraz, harreman traumatikoa 
izan nuen gaztelerarekin. Hortik aurrera gaztelera leku 
guztietan erabiltzen hasi nintzen. Are gehiago, hizkuntza berri 
bat ikasteko, euskara, bat galdu nuen, ingelesa, eta beste bat 
galtzeko zorian egon nintzen, euskara. Hizkuntza bat erabiltzera 
ohitzen zarenean, besteak arrotzak egiten zaizkizu, ama 
hizkuntza ia galtzeraino. Horregatik, nik beti gazteei esaten diet 
hizkuntza ahoan izan behar dela beti, bestela arraroa egiten 
zaizu eta hizkuntzak horrela galtzen dira. 

Zu zeu ere euskararekin lotutako 
proiektuetan inplikatzeko 
ahalegintzen zara?
Euskara oso garrantzitsua 
da. Ez bakarrik atzetik herri bat, jende asko, historia bat eta 
hizkuntzarengatik eraildako jende asko dagoelako. Bestetik, 
euskararen presentzia gero eta handiagoa da, nahiz eta askotan 
gu ez konturatu, berarekin batera hazten baikara. Ameriketan bizi 
diren nire lehengusuek hori esaten didate, kanpotik ikusita aldea 
nabariagoa delako. Orain oso modan dago lagunak agurtzeko 
“ey bro” esatea eta, hori esan beharrean hasi gaitezen “ei anaia” 
esaten, bestela gero damutuko gara. Oso garrantzitsua izango 
da euskara ondo menperatzea, lan esparruan eta bizitzako beste 
arloetan presentzia gehiago izango baitu.  

Julian Iantzi Mitxelena
Julian Iantzi Mitxelena Kalifornian jaio zen 
1967ko azaroaren 4an Woodland izeneko 

hirian. Julianen gurasoek, Angel Iantzik eta 
Txelo Mitxelenak, Lesakatik Ameriketako 

Estatu Batuetara emigratu baitzuten 
bizimodu hobe baten bila eta 23 urte 

eman zituzten bertan. Euskal Telebistako 
casting batekin hasi zen Julianen ibilbidea 
eta ordutik estatuko telebista kate eta saio 

ezagun askotan ibili da. 

“Askotan atzerritar 
sentitzen gara gure 
lurraldean”

TELEBISTARAKO BIDEA

Hasieratik telebistaren munduan sartzeko asmoa izan zenuen?
Ezta pentsatu ere. Ni telebistan Jaungoikoaren adinarekin sartu 
nintzen, 33 urterekin eta momentu horretan suhiltzaile izateko 
oposaketak prestatzen ari nintzen. Aurretik Lesakako fabrikan 
lanean ibili nintzen, baita ostalaritzan, gizarte eragile bezala 
eta aseguruak saltzen, beraz, aurretik apur bat denetarik egin 
dut. Familiak animatuta film labur batean parte hartu nuen, nire 
koinatua eta bere neskalaguna zena azken orduan zerbitzari 
baten bila zeudelako. Papera egin nuen eta antza ongi atera zen. 
Horrela, bide hau probatzea erabaki nuen eta 2001ean EITBko 
casting batera aurkeztu nintzen, datu base batean sartzea lortu 
nuen eta horrela beste casting batzuk egitera animatu nintzen. 

Behin muturra sartzea lortzen 
duzuenean, ibilbide bat egiten 
jakin behar duzu eta jada 21 
urte daramatzat endredatzen. 

“El Conquisek 19. 
ediziora arte irautea 
lortu dugu eta nola 

gainera”

21 urte horietan telebista kate askotatik igaro zara. 
Azkenaldian, “El Conquistador del Caribe” saioaz gain, 
TV1en San Ferminak aurkezten edo MasterChef Celebrityn 
lehiakide bezala ikusi zaitugu. Beraz, kamera aurrean jartzeko 
edozertara animatzen zara?
Hori da, San Feminen kasuan gainera polemikarekin, batzuk ez 
zutelako ulertu nahi entzierroaren inguruan beste programa 
mota bat aurkeztu nahi izan genuela eta zezenketak bertan 
sartzen ez zirelako. Guk gure lana primeran egin genuen 
2014tik errekorra lortu genuelako. Gero ere sukaldean ibili 
nintzen eta ez dakit nire burua ausarta bezala definitu behar 
dudan, horretara ere ezer jakin gabe animatu nintzelako. 
Eskerrak Danako jatetxeko Davidi eta konpainiari, beraiei esker 
bi hilabetetan zerbait ikasi nuelako. Sukaldaritza oso mundu 
handia da eta sekulako esperientzia izan zen, telebistaren beste 
aldera pasa nintzelako, lehiakide izatera eta orduan beraiek 
ziren ni estutzen nindutenak. Esperientzia horri esker ikasi 
nuen lehiakide batek aguantatzeko gaitasun handia duela eta 
horregatik aurten Conquisen gogorragoa izango naiz. 

https://txingudionline.com/julian-iantzi-cocinando-en-yo-me-lo-guiso-tu-te-lo-comes/
https://irunero.eus/julian-iantzi-antzerkiak-harrapatuta-geratu-naiz/ 
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ARRAKASTAREN KONKISTA

Conquisen 19. denboraldia estreinatu berri da. Erraza da urtero 
audientziari zerbait berria eskaintzea?
Edozein programak ez du lortzen 19 urteko ibilbidea egitea. 
ETBren kasuan Goenkale, “La noche de” eta besteren bat 
izatekotan oso gutxi dira. Gauza bat irautea da eta beste bat, 
irauteko modua. Aurten lehen saioaren estreinaldiak % 27ko 
audientzia izan zuen estatu maila eta datu ikaragarria da. 
Datu horiek ikusten ziren soilik estatu osoan bakarrik bi kate 
zeudenean. Gu bezalako telebista txiki bat izanda, edozeinek ez 
ditu datu horiek sinesten. Beraz, El Conquisek 19. ediziora arte 
irautea lortu dugu eta nola gainera. Zenbat eta zaharragoak izan, 
orduan eta maila hobean gaude. Eta hori ni naizela aurkezlea, 
ona den beste bat jarriko balute, pentsa. 

Gainera, programaren jarraitzaileak ez dira soilik Euskal 
Herrira mugatzen?
Hori da, telebistak bakarrik Hego Euskal Herriko ikusleak 

hartzen ditu kontuan, hau 
da, Gipuzkoa, Bizkaia eta 
Araba. Esaterako, Nafarroa 
ez da datu horietan 
sartzen, baina, bai bertan, 
Santanderren, Burgosen edo 

Errioxan jarraitzaile asko ditugu. Adibidez, astelehenetan eta 
asteazkenetan Twitterren “trending topic” gara estatu mailan, 
beraz, egun horietan gure saioa da gehien komentatzen dena. 
Gu 600 auto txiki bat gara eta pista berean Ferrarien aurka 
lehiatzen ari gara eta aise irabazten dugu. 

Zein da hainbeste jarraitzaile izateko gakoa?
Dudarik gabe, aurkezlea, mundiala da eta. Bromak aparte, 
nik uste casting-a oso garrantzitsua dela, jende arrunta 
aurkezten baita bertara. Hautaketa probetan denetarik ikusten 
dugu, gizonak zein emakumeak, kirolariak direnak eta ez 
direnak, herriko eta hirietako jendea, helduak eta gazteak, 
denetarik. Aurten talde berri bat sartu dugu, horia, gaztetxoen 
taldea, “Guaban”. Nik uste Conquisean gizartea islatzen 
duen jendea dagoela eta etxetik guztiak parte-hartzaileren 
batekin identifikatuak sentituko gara. Ni adibidez, “Corocote” 
taldearekin oso identifikatua sentitzen naiz, ni bezala satelite 
batzuk direlako. Bestetik, El Conquis-en funtzionamendua oso 
erraza da, proba, asanblada eta duelua. Aurten berrikuntza bat 
sartu dugu eta aurkezlerik gabeko asanbladak izango ditugu. 
Gainera, beste berrikuntza batzuk ere baditugu, Lur Errekondo 
aurkezle lanetan eta lau talde izango ditugu. Beti saiatzen gara 
urtero zerbait berria egiten eta horretarako arriskuak hartu 
behar dituzu. Izan ere, telebistan askotan esaten da gauzek 
funtzionatzen dutenean ez direla ukitu behar, baina gu hala ere 
gauza berriak egiten ahalegintzen gara. Zuzendariak, ekoizleak 
eta gidoilariak beti ari dira buruari bueltak ematen. 

“El conquis ez da 
telebistako programa 

bat bakarrik, fenomeno 
sozial bat da”

Beraz. 20. edizioa jada bidean 
dagoela esan daiteke?
Patxik erran du 20. edizioa 
datorrela bai edo bai. Horrelako 
hasiera bat izan ostean, nola 
ez. Lehen debateak berriz 
% 24,7ko audientzia izan zuen eta hori ere sekulako datua da 
gaur egun. Estatu mailan programa arrakastatsuenetako bat 
“Pasapalabra” da eta %22-23 artean ibiltzen dira eta guk 3-4 
puntu gainetik jartzea lortu dugu, harrigarria da. “El Conquis” 
ez da telebistako programa bat bakarrik, fenomeno sozial bat da. 

Hain ezaguna den programa baten aurkezle izanik, erraza 
al da zure egunerokoan pertsona ezaguna izatearen ospea 
kudeatzea?
Beti leku batetik bestera nabil, beraz, zaila da ni leku batean 
geldirik ikustea. Telebistaz gain, beste proiektu asko dauzkat eta. 
Beraz, libre nagoenean etxean lasai egotea gustatzen zait. Dena 
den, bai Irunekin edo Lesakarekin lotura duten proiektuetan 
parte hartzea eskatzen didatenean, ahal dudan neurrian nire 
ekarpena egiten saiatzen naiz. Inguruan dauzkagun altxorrak 
baloratzen jakin behar dugu, kanpoan dagoena bakarrik baloratu 
ordez. Askotan atzerritar sentitzen gara gure lurraldean. Egia 
esan, askotan ez naiz ohartzen inguratzen nauen jendearen 
portaeraz, hori neurtzeko termometroa nire ingurukoak izaten 
dira, beraiek bai nabaritzen dutelako. Egia da normalean 
jendeak agurtzen edo seinalatzen zaituela, baina orokorrean 
jendea oso jatorra denez, nik ondo hartzen dut. Hala ere, uste 
dut telebistako lana gehiegi goraipatzen dela, guk egiten dugun 
gauza bakarra entretenitzea delako. Azken batean, gu ere jende 
arrunta gara, beste edozein herritar bezalakoak. Nire bizitza eta 
lana normalak dira, jendeak horrela ikusi ez arren. 

Nola begiratzen du Julian Iantzik etorkizunera? Zure ibilbidea 
telebistaren munduan amaitzeko intentziorik bai?
Indigenek esan ohi duten moduan, iragana ikasteko dago eta 
oraina bizitzeko eta aprobetxatzeko. Etorkizuna berriz, bihar 
esnatu eta ikusiko da zer gertatuko den. Garrantzitsuena 
orainaldian bizitzea da. Izan ere, dena ez dago gure eskuetan. 
Momentuz telebistan lan egiten jarraitzea gustatuko litzaidake. 
Jada 21 urte daramatzat eta presioa ere hor dago. Beraz, 
garrantzitsuena oraina bizitzea da, gauzak gaur egitea eta bihar 
ikusiko da zer gertatuko den. 

“Indigenek esan ohi 
duten moduan, iragana 
ikasteko dago eta 
oraina bizitzeko eta 
aprobetxatzeko”

https://www.eitb.eus/es/television/programas/el-conquistador/
https://irunero.eus/zelaia-lasterketa-solidarioak-irungo-landa-eremua-zeharkatuko-du-ekainaren-2an/
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OSASUN BIDASOA PLATAFORMAK 
ESKUALDEKO OSASUN SISTEMAREN 

EGOERA HOBETZEKO BORROKAN 
JARRAITZEN DU

Eskualdean osasun sistema publikoaren hobekuntza eskatzeko 
helburuarekin jaio zen plataforma da Osasun Bidasoa. Hasiera batean, 
Bidasoa ospitaleko instalakuntzak berritu ahal izateko ebakuntza 
gelak Donostiara eramatea saihesteko biltzen hasi ziren. Gaur egun 
ordea, Bidasoko biztanleek eskura duten osasun zerbitzuarekin 
loturiko hainbat arazo eta gabezia salatzeaz arduratzen dira. 

2022ko maiatzaren 2rako zegoen aurreikusita Bidasoa 
ospitaleko bloke kirurgikoa berritzeko obren hasiera. Herritarrek 
eta osasun arloko langileek eskatzen zuten bezala hasierako 
proiektua bertan behera gelditzea lortu zen. Harrezkero, 
Eusko Jaurlaritza proiektu alternatibo bat diseinatzeko lanean 
ari da. Osasun arloko agintarien lehen asmoa izan zen obrek 
irauten zuten bitartean ebakuntza gelak Bidasoatik Donostiako 
Onkologikora eramatea. 

Osasun Bidasoa plataformako kideek azaldu dutenez, ebakuntza 
gelen aldi baterako lekualdaketa gelditzeko eskualdean 
antolatutako mobilizazioak ezinbestekoak izan ziren. Juan Carlos 
de Benito Nagusilan elkarteko eta Osasun Bidasoa plataformako 
kidea da eta bere hitzetan: “Obrak gelditzea herritarren 
bultzadari esker lortu zen”. Hain zuzen ere, proiektua 
ezagutarazi zenetik 6.000 pertsona baino gehiago batu ziren 
eskualdean antolatutako kontzentrazio eta mobilizazioetara. 

Azken aldian ez da gaiaren inguruko nobedaderik izan. “Bidasoa 
Ospitaleko gerentziarekin izandako azken bileran esan 
ziguten egoera erabat geldi dagoela, Gasteizko agintaritzara 
aurkeztutako erreforma-proiektu berriarekin zer gertatuko 
den esperoan”, adierazi du Juan Carlos de Benitok. Dena dela,  
adierazi du Osasun Bidasoa plataforman ez dakitela zertan 
datzan aurkeztutako proiektu berria. Nolanahi ere, ospitaleko 
instalakuntzak berritzeko beste bide batzuk bilatu behar direla 
aldarrikatzen dute. Juan Carlosek aipatu duenez, “egungo 
espazio arazoaz gain, obrek zikinkeria eta kutsadura asko 
sortzen dute eta pazienteek hori sufritu behar izatea saihestu 
nahi dugu”.

Plataformak berriz, hasierako aldarrikapenei eusten die. Conchi 
Indakoetxea Txingudiko Elkarte Feministako kidea da, Osasun 
Bidasoa plataforman parte hartzeaz gainera, eta elkartearen 
proposamena horrela laburtu du: “Ebakuntza gelak berritzeko 
Bidasoa Ospitalean bloke kirurgiko berri baten eraikuntza 
eskatzen dugu”. Plataformako kideek mobilizazioen hasieratik 
etengabe errepikatu dute eskakizun hau. Conchi Indacoecheak 
gaineratu duenez, “Bloke kirurgikoarekin ospitaleko 
instalakuntzak zabaltzeaz gain, beharrezkoa ikusten dugu 
Irungo Oñaurre auzoan anbulatorio bat eraikitzea”. 

Lekurik gabe
Bidasoako ebakuntza gelen gaiak bi urte inguru daramatza 
hautsak arrotzen. Dena dela, ez da azkenaldian eskualdeko 
osasun sistema publikoan hobetzeko atzeman den gabezia 
bakarra. Izan ere, bloke kirurgikoak agerian utzi du Bidasoa 

Ospitaletik zein eskualdeko gainontzeko osasun zerbitzuetatik 
salatzen ari den espazio falta. Manel Ferrán medikuak azaldu 
duenez, “zerbitzua eman ahal izateko leku nahikorik ez dutenez, 
ospitaleko ekitaldi-aretoa ari dira erabiltzen lan egiteko”. 

Ospitaleaz gain, Irungo anbulatorioetan espazio falta nabaria 
da aspaldi. Pandemiaren iritsierarekin Irun Erdialdeko 
anbulatorioaren kanpoko aldera eraikuntzan erabili ohi diren 
barrakoiak iritsi ziren zerbitzua osatzeko. Ordutik, bertan 
jarraitzen dute, anbulatorioaren atzeko patioan, eraikinean 
leku falta aparteko zerbait ez dela baieztatuz. Manel Ferránek 
duela gutxi erretiroa hartu du Irun Erdialdeko Anbulatorioko 
Lehen Mailako Arretako unitate buru gisa. “Irun Erdialdeko 
anbulatorioak 65 urte baino gehiago ditu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan biztanle gehien artatzen dituen zentroa da”. Manel 
Ferránek azaldu duenez Dunboako anbulatorioa apur bat 
modernoagoa da, 1991. urtekoa baita, baina txiki geratu zen 
aspaldi. 

Espazio falta nabarmenaren aurrean, duela 20 urte baino 
gehiagotik Irunek proiektu bat du Oñaurren hirugarren 
anbulatorio bat eraikitzeko. Hala ere, oraindik ez da proiektua 
martxan jarri. Irungo Udalak hirugarren anbulatorio bat eraiki 
ahal izateko orube bat laga zuen duela 10 urte baino gehiago. 
“Ezinezkoa da lehen mailako arreta hobetzea profesionalek lan 
egiteko espazio fisikorik ez badute”, azaldu du Manel Ferrán 

medikuak. Plataformako kideen ustez Irunen lehenbailehen 
hirugarren anbulatorio bat eraikitzea beharrezkoa da, egungo 
premiak ez baitu etorkizunera begiratzen duten proiektuen zain 
egoteko astirik ematen. 

Gabeziak nonahi
Osasun Bidasoa plataformak bere gain hartu ditu bidasotarren 
osasun sistemarekin zerikusia duten arazo horiek guztiak. 
Osasun-zerbitzuaren arrazoietako bat langilerik eza da. Ferrán 
medikuak azaldu duenez, osasun arloko profesionalak falta 
dira eskualdeko hainbat esparrutan. “Uztailetik urologia 
arloko medikuak falta dira”. Izan ere, eskualdean urologia 
medikuentzako 4 postu badaude ere, une honetan 2 baino 
ez dira zerbitzua ematen ari, kontuan hartuta zenbait 
profesionalen dedikazioa lanaldi partzialekoa dela. Urologoez 
gain, lehen mailako arretan familiako medikuen eta pediatren 
falta ere nabaria da. Manel Ferrán medikuak bere kezka azaldu 
du. “Susmagarria da profesionalek Bidasoa bezalako eskualde 
batean lan egiteko interesik ez izatea”. 

Ferránek adierazi du langile faltak erakusten duela gauzak 
ez direla behar bezala egiten ari, baldintzek ez baitituzte 
profesionalak erakartzen. Bestetik, Juan Carlos de Benitok 
ohartarazi duenez, “ez da ahaztu behar orain lanean ari diren 
profesional asko baby boomaren belaunaldikoak direla eta 
hemendik urte gutxira langile falta are nabariagoa izango dela”. 
Nagusilan elkarteko kideak salatu du Osakidetzak etorkizunean 
areagotuko den profesionalen falta aurreikusi behar zuela eta 
orain arte arazoa saihesteko ezer gutxi egin duela. 

Itxaron-zerrenda amaigabeak
Ganorazko espazio eta profesional faltaren emaitza itxaron-
zerrenda amaigabeak dira. Azken hilabeteetan eskualdeko 
profesionalek salatu dute Bidasoko osasun sistemako zenbait 
espezialitateetan itxarote zerrendek  ez dutela amaierarik. 
Manel Ferrán mediku ohiak azaldu du osasungintzan bi 
motatako itxarote zerrendak daudela. Batetik, itxaron zerrenda 
kirurgikoak, ebakuntza bat egiteko itxaron beharreko denboraz 
hitz egiten dutenak eta legez 6 hilabetetik beherakoak izan 
behar dutenak. Bestetik, familiako medikuek pazienteak 
espezialistengana bideratzen dituztenean espezialitate 
bakoitzean sortzen diren itxaron zerrendak daude eta horiek dira 
gaur egun eskualdean buruhauste gehien eragiten ari direnak. 

Manel Ferránek elkarrizketa egin zen aste berean, urtarrileko 
bigarren astean, eguneratutako hainbat datu eman zituen. 
Horien arabera, urologia espezialitateko itxaron zerrendak 
itxita daude uztailaz geroztik, zerbitzuko profesional faltaren 
eraginez. Traumatologiaren kasuan itxaron zerrenda 215 
egunekoa da eta ekografia bat egiteko 300 egun itxaron behar 
dira. Kardiologia eta digestiboaren espezialitateetan itxarote 
denbora bi hilabetekoa da. 

Ferrán medikuak azaldu du osasungintzako kalitate estandarrek 
diotenaren arabera itxaron zerrenda bat hilabete batera iristen 
denean marra gorriaren ertzean dago. Beraz, kalitatezko 
zerbitzua eskaini nahi bada itxaron beharreko denbora bi hilabete 
edo luzeagoa izatea “pentsaezina” dela gaineratu du. Gaur egun 
Bidasoko espezialitateetan ikusi daitezkeen zifrek “herritarren 
osasuna arriskuan jartzen dutela” gehitu du medikuak. 

Eta ez hori bakarrik, ondorioz, lehen mailako arreta kolapsatu 
egiten da. Juan Carlos de Benitok adierazi duenez, itxaron 
zerrenda amaigabeen aurrean, jende askok “lasterbidea” ikasi 
du, eta larrialdietara jotzen dute azkarrago artatuak izateko. 
Nagusilan elkarteko kideak salatu du “horrelako portaerek 
larrialdietako zerbitzuak kolapsatzea eragiten dute”. Era 
berean, argitu du jokabide horiek ulertzen dituela arretarik 
ezaren aurrean. Are gehiago, Juan Carlos de Benitok adierazi du 
atzerapen horrek antsietate handia eragin dezakeela pazienteen 
artean, batez ere gaixotasun baten diagnostikoan proba 
garrantzitsu baten zain daudenen kasuan.

Etenik gabeko borroka
Eskualdeko osasun sistemak bizi duen egoera eta gabeziak 
salatzeko hainbat mobilizazio antolatu ditu Osasun Bidasoa 
plataformak. Azken mobilizazio zikloa 2022ko abenduan eta 
2023 urtarrilaren artean egin zuten, Bidasoko lehen arretako 
zentroen aurrean elkarretaratzeak eginez. Elkarretaratzeak 
arratsaldeko 14:00etan egin ohi dira, osasun zentroetako 
langileen parte hartzea errazteko. Manel Ferránen hitzetan, 
“mobilizazio guztietara jende asko joan da, eta horrek erakusten 
du jendea benetan kezkatuta dagoela”.  

Orain arte egin duten bezala, etorkizunean ere kalera irteten eta 
osasungintzarekin lotutako bidegabekeriak salatzen jarraitzeko 
prest daude plataformako kideak eta herritarrak. Conchi 
Indacoecheak irmoki adierazi du “plataformaren helburua 
protesta egiteko kalera ateratzen jarraitzea dela, Oñaurreko 
anbulatorioaren eta ospitaleko bloke kirurgikoaren eraikuntza 
lortu arte”. Horrela, Osasun Bidasoa plataformak bere sorreran 
erabilitako leloari eusten dio oraindik ere beraien eskakizunak 
egiteko: “handitu, berritu, hobetu”. 

↑ Argazkian ezkerretik eskuinera Conchi Indacoechea, Juan 
Carlos de Benito eta Manel Ferrán

Argazkiaren irturria: Osasun Bidasoa plataforma →

Irun Zentrokoa da, Osakidetza 
osoko biztanle gehien artatzen 
den anbulatorioa

Duela 20 urte baino gehiagotik, 
Irunen anbulatorio berri bat 
eraikitzea aurreikusita dago

https://irunero.eus/osasun-bidasoa-plataformak-komunikatu-bat-zabaldu-du-kirofanoak-berritzeko-prozesuko-aldaketak-ezagutu-ostean/
https://irunero.eus/osasun-bidasoa-plataformak-eskualdeko-osasun-sistema-publikoaren-egoera-kaxkarra-salatu-du-berriro/
https://txingudionline.com/kristine-berridi-dunboako-lehen-arretako-unitate-burua-bidasoako-ahotsak/ 
https://irunero.eus/osasun-bidasoa-plataformak-manifestazioa-antolatu-du-larunbat-honetarako/
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1) Atzean utzi neure herria, 
iturri eta mezkita, 

eta Bilbora etorri nintzen,  
dena izan da epika. (bis)  

Orduz geroztik zenbat borroka  
eta zenbat kalapita! 

Zentro batera ekarri naute,  
denak ditut ausikika. 
Ihes egingo dut, tita! 

Igual gehiago sufrituko dut,  
baina neuk erabakita. (bis)

2) Lagun guztiei aipatu diet, 
dira planaren lekuko;  

ordea planto egin didate, ez baitira 
ausartuko. (bis)  

Kartzela puta hau utziko dut  
gaua iritsi orduko, 

izarrak eta iluntasuna  
izango ditut gertuko.  
Ez diot egingo uko!  

Poliziari deituta ere,  
ez naute harrapatuko. (bis)

3) Dirudienez deitu dituzte, 
eta ehizara atera; 

ederki asko betetzen dute  
eskatzen zaien papera. (bis)  
Indar betean alde egin dut  

korrika sasi artera. 
Haien arnasa senti dezaket  

neurearekin batera. 
Eskuak ditut artega,  

baina alferrik galdu dute ni  
atxilotzeko aukera.

 4) Geroztik modu horretan nabil, 
eskapo eta eskapo;  

emoziorik bizi honetan  
ez zait sekula faltako! (bis)  
Nolanahi ere, emaitza ez da  

guztiz neure kalterako; 
itsas hondoan egon nintekeen 

gaur, esate baterako.  
Bizitza, esan beharko:  

eskerrik asko berriz aukera  
bat eman didazulako! (bis)

5) Jateko zerbait harrapatzeko 
ibiltzen naiz ezinean,  

supermerkatu atzealdeetan  
askotan ahaleginean. (bis)  
Gau hotzak ere luzeak dira  
kartoi soil baten gainean;  
horietara ere ohitu naiz,  

aurrera noan heinean.  
Itxaropena soinean;  

inortxo gabe, ezertxo gabe,  
baina libre azkenean. (bis)

6) Zoritxarrean ezagutu dut 
hainbeste jende soraio: 

mafioso, apaiz, irakasle txar, 
munipa eta zipaio. (bis)  
Nire bidea oztopatzeko  
egin dute hainbat saio,  

baina finean neu naizenari  
beti lotuko natzaio.  
Esaten dizuet, aio! 

Zuen menera bizirauteko  
ez nintzen mundura jaio. (bis)

BANOA
Doinua : Arratsalde on ta aupa zuek 
Egilea: Iker Altuna Albisu

7 Hitz: Koloreak

Gurutzegrama: Animaliak

Horizontal 
2- Oso handia, letaginekin, belarri erraldoiekin eta 
tronpa duena. 
5- Oskola oso astuna duenez, oso motel dijoa beti. 
6- Trostan, indioen eta cowboyen garraiobidea zen 
8- Uretan bizi da eta aho luzea hortz beteta dauka.

Bertikal 
1- Ile luzeko oihaneko erregea 
3- Lepo luzeena duen animalia da. 
4- Marraz margotutako felido bat da, eta oso basatia 
7- Adarrak ditu eta esnea ematen du 

1

5

6

8

7

4

2 3

- Beltza 
- Gorri 
- Laranja 
- Urdin 

- Berde 
- Hori 
- More

Hitzak

Eskualdeko Caser Residencial egoitzek “Oroimen tailerrak” 
eskainiko dituzte datozen hilabeteetan Real Unión klubeko 
Beteranoen Elkartearekin izenpetutako lankidetzari esker. 
Futbolari Beteranoen Elkarteen Espainiako Federazioa da 
oroimena lantzeko helburua duten tailer horien sustatzailea. 
Guztira, bi ikastaro egingo dira: lehena Caser Residencial 
Anakan eta bigarrena Caser Residencial Betharramen. 

Egitasmoa Futbolari Beteranoen Elkarteen Espainiako 
Federazioak sustatzen du. Tailerretan futbolaren bitartez, 
oroimena lantzeko ariketak proposatzen dizkiete parte-
hartzaileei. Juan Mari Zorriketa Futbolari Beteranoen 
Elkarteen Espainiako Federazioko presidentea da eta horrelako 
egitasmoen bitartez federazioak helburu sozialeko jarduerak 
aurrera eramaten dituela azaldu du. 

Caser Residencial Anakako ikastaroa urtarrilaren 16an hasi zen 
eta apirilera arte luzatuko da. Hondarribiko Caser Residencial 
Betharrameko erabiltzaileek, aldiz, irailetik abendura izango 
dute tailer horien bitartez oroimena lantzeko aukera. Tailer 
bakoitzak 12 saio izango ditu. Federazioak  dagoeneko era 
honetako ia 100 tailer antolatu ditu estatu osoan. Egitasmoak 
duen arrakasta erakusteko federazioko presidenteak adierazi du, 
“orain arte antolatutako tailer guztietan inork ez du tailerra utzi 
amaitu aurretik”. 

Metodologiari dagokionez, tailer bakoitza hiru zatitan 
banatzen da: jolas eta igarkizunekin hasten dira, oroimena 
lantzeko ariketekin jarraitzen dute eta bizitza liburua dator 
ondoren”. Oinarrizko saio horiez gain, tailer ziklo bakoitzean 
hiru saio berezi antolatzen dira, monotonia desagerrarazteko. 
Esaterako, klub antolatzailearekin lotutako irteera, futbol 
klubaren zelaia edo museoa ezagutzeko, futbolari ezagunen 
bisita edo bestelakoak. Zorriketak azaldu du bera arduratzen 
dela tailerretara ongietorria egiteaz eta hitzaldian eskakizun 
bakarra egiten diela parte-hartzaileei: “eskuzabalak izatea eta 
gainontzekoei laguntzea eta entzutea”.

Proiektua Real Unión klubeko Beteranoen Elkarteari esker 
gauzatuko da Bidasoko eskualdean. José Carlos Asensiok Real 
Unión klubeko Beteranoen Elkartearen izenean adierazi du, 
“guretzat erronka handia da proiektu hau elkartearen sorreratik 
5 urtera martxan jarri ahal izatea”. Elkartekideek Errealaren 
adibidea jarraitu nahi izan dute, hala ere Bidasoa eskualdeko 
baliabideak mugatuagoak direla jakinda. “Akordio garrantzitsua 
da, gizarte jardueraren helburua garatzeko aukera ematen 
baitigu, eta are garrantzitsuagoa iruditzen zaigu adinekoekin 
gauzatzea.”

Nerea Tizón Caser Residencial Anakako zuzendaria oso 
pozik agertu da tailer horiek eskualdeko egoitzetan egin ahal 
izateagatik.  Nerea Tizónek azaldu duenez “Oroimen Tailerren 
bitartez uste dugu Caser Residencial zentroetan bizi diren 

CASER RESIDENCIALEK “OROIMEN 
TAILERRAK” ESKAINIKO DITU REAL 

UNIÓN KLUBEKO BETERANOEN 
ELKARTEAREN BITARTEZ

pertsonek oroitzapenak berpiztu, gogoratu eta partekatu ahal 
izatea lortuko dugula”. Era berean, zentroko zuzendariak 
azpimarratu du tailerrek “oso emaitza onak” izatea espero 
dutela, bai maila kognitiboan zein emozionalean. 

Futbola oroimena iratzartzeko
Tailerren helburua parte-hartzaileen alderdi emozionala 
astintzea eta oroitzapenak gogora ekartzea da. Oroimenaz 
gain, “Oroimenaren tailerrek” parte-hartzaileen artean 
loturak sortzea eta sendotzea ahalbidetzen dute. Nahiz eta 
futbola tailerra garatzeko erabiltzen den ardatzetako bat 
den, egitasmoaren bultzatzaileek azaldu dute era askotariko 
parte-hartzaileak onartzen dituela. Zorriketak gogoratu du, 
“futbola tresna bat baino ez da, benetako eragileak proiektuaren 
partaideak dira”. Beraz, Oroimen Tailerrak gomendagarriak dira 
bai kirol honen zaletu amorratuentzat zein futbola inoiz jarraitu 
ez dutenentzat. 

Oroimenaren tailerrak antolatzeko Futbolari Beteranoen 
Elkarteen Espainiako Federazioa Eskozian garatutako 
metodologia batean oinarritu zen. Metodo hori Bartzelonako 
Unibertsitate Autonomoaren Ezagutzaren Zentroaren bidez 
Espainian homologatutako esperientzia batean oinarritzen da. 

Hartzaileak
Hasiera batean ekimena narriadura kognitiboko maila jakin bat 
duten adineko pertsonekin lantzeko garatu zen. Denboraren 
poderioz, ordea,  tailerren arrakasta ikusita, egitasmoa 
narriadura kognitiborik gabeko adinekoetara zabaltzea erabaki 
zen. Era berean, hartutako garun kaltea duten pertsonengana 
eta osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonengana ere 
zabaldu da. Horrela, edonork izango du Oroimen tailerren 
onuraz gozatzeko aukera. 

Erantzunak webgunean:
www.irunero.eus
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https://irunero.eus/real-unioneko-jokalariek-caser-residencial-anakako-egoitza-bisitatu-dute/
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“HONA IRISTEAN HAZTEKO GOGO 
HANDIA DUEN KLUB BATEKIN EGIN 

NUEN TOPO”

David Movilla, Real Unión klubeko lehen taldeko entrenatzailea: 

David Movilla Real Unión klubeko lehen taldera entrenatzaile bezala iritsi zen 2022ko 
abenduan. Aitor Zulaikaren lekukoa hartu ostean, talde irundarreko mutilak zuzentzen 

ia bi hilabete daramatza. Real Unión klubeko entrenatzaile berriak denboraldiaren 
bigarren zatirako taldearen helburuak zeintzuk izango diren azaldu du. 

Zein testuingurutan iritsi zinen talde irundarrera?
Hona iristean hazteko gogo handia duen klub batekin egin nuen 
topo. Gainera, lerro guztietan hobetzeko gogo handia duen 
talde bat ikusi dut. Klub honek proiektu handi bat du atzetik, 
Emery familiak bultzatua. Horrek esan nahi du proiektuaren 
gidaritzaren buruan duzula futboleko entrenatzailea izan 
den pertsona bat eta familia oso bat, kirol honetan iragana 
duena eta futbola benetan sentitzen duena. Horren guztiaren 
ondorioz, hasieratik estimatzen jakin dudan sentimendu eta 
sentiberatasun bat dago klubaren inguruan. Horrek ere eskualde 
osoarekiko konpromisoa eskatzen du. Hori da iritsi nintzenean 
transmititu zidaten sentimendua, bai eta kirol mailan eta 
bai egitura mailan hazten 
jarraitzeko nahia ere. Uste dut 
gertatzen ari diren aldaketak 
agerikoak direla, bai ateetatik 
kanpora, bai ateetatik barrura.

Zeintzuk izan ziren zure etorreran identifikatu zenituen 
hobetu beharreko alderdiak?
Ni iritsi aurretik egindako lana ahalik eta gehien errespetatuz 
esango dut hurrengoa. Klubak uste du beste urrats bat egin 
behar zela proiektu honetan, kategoriako eskakizun maila 
handia delako. Horregatik ari gara prozesu guztiak hobetzen. 
Taldeak erasoko estrategia ona zuen, baina defentsa alderdia 
agian ez zegoen hain landuta.  Horregatik, hori aldatzen 
saiatzen ari gara. Ni iritsi osteko lehen bi asteetan, 4 partida 
izan genituen 12 egunetan, eta ezin izan genuen askoz gehiago 
egin aurreko lana aprobetxatzea baino. Orain, lan ildo batzuk 
ezartzen ari gara, non taldea eta jokalaria jokoarekin lotuago 
egongo diren. Lan metodologia berri hau klubaren nortasunaren 
parte bihurtzen saiatuko gara. Egia esan, aurreko lanaz baliatu 
nahi duten aldaketa edo bilakaera txikiak dira.

Ez du erraza izan behar klub baten gidaritza hartzea 
denboraldia hasia dagoenean, ezta?
Ez dut uste entrenatzaile berri baten etorrerarako une egokirik 
dagoenik. Entrenatzaile batek talde bat hartzen duenean 
denboraldia hasita dagoela, aldez aurretik badakizu klubak 
hobetu daitekeen zerbait detektatu duelako dela. Zure etorreran, 
jakina, kidego tekniko batera egokitu behar zara, eta ni pozik 
nago egin didaten harrerarekin. Pixkanaka, hobetu beharreko 
egoerak ezartzen hasteko jarduteko modua ikusi ahal izan dut. 

Egia esan, oraindik ez dut astirik izan Irun eta Hondarribia 
sakon ezagutzeko, ezta erabat integratzeko ere, lehiak erritmo 
bizia baitarama, eta ia ez dizu arnasa hartzen uzten. Baina 
egoera horixe da, eta horretara egokitzen saiatu behar gara, 

aldatu nahi izan beharrean.

Klubeko lehen hilabete 
hauetan, nabaritu al duzu 
hobekuntzarik?
Bai, nahiz eta egia izan 

erakunde baten ohituren bilakaera ez dela lortzen ez bi 
hilabetean, ez lau hilabetean. Prozesu horiek denbora 
eskatzen dute, eta aplikatzen ari garen metodoan hori argi 
dugu. Jokalariak aste honetan  lehenago etortzen hasi dira eta 
goizeko 9:30etan gosaltzen dugu denok elkarrekin. Datorren 
astetik aurrera 13:30ak arte egongo gara elkarrekin presio 
eta hobekuntza lanak egin ahal izateko. Lan horiek banakako 
hobekuntzan zein lesioen prebentzioan laguntzen dute, ordu 
eta laurden edo ordu eta erdiko talde lanaz gain. Era berean, 
garrantzi handia eman nahi diogu entrenamenduen aurretiko 
lanari eta ondorengo lanari. 

Zein izango dira denboraldiaren bigarren zatian landu 
beharreko hobekuntza lerro horiek?
Uste dut taldeak erasoan duen estrategia oso ona dela, eta, beraz, 
defentsa alderdia hobetzen saiatuko gara. Jokoaren erritmoan eta 
dolu egoeretan eragin handia izango dugu. Niretzat baloiarekin 
jokatzeko hiru modu daude, eta uste dut batean taldea bikaina 
izan dela eta beste bietan agian bere erregistroak ez direla 

hain onak izan. Defentsa atalean segurtasun handiagoa irabazi 
nahi dugu, hainbeste denboran aurkariaren menpe ez egoteko. 
Zangoak, ahalmena eta baliabide taktikoak izan behar ditugu 
aurkariaren bila joateko eta partida aurkariarena baino exijentzia 
handiagora eramateko. Horrek guztiak erritmoaren konexio 
mailarekin lerrokatuta egon behar du,

Bigarren zatiari begira helburuetako bat jaitsiera postuetatik 
urruntzea izango da noski, ezta?
Bai. Nik uste dut helburuez hitz egiten dugunean gehiago hitz 
egiten dela ondorioaz prozesuaz baino. Nire helburua prozesu 
osoa hobetzea da, ondorioa zuk esandakoa izan dadin, sailkapen 
mailan nabaritu dadila. Talde honetan sartu nintzenean, bost 
talde atzean utzi eta maila salbatzeaz hitz egin zidaten, eta uste 
dut horrek izan behar duela ondorioa. Izan ere, zure helburua 
prozesua kontuan izan gabe ezartzen baduzu, ez duzu lortuko. 
Egunero talderik onena eta entrenatzailerik onena izatera iristea 
da nire nahia, maiatzaren 28ra Real Unionekin batera iristeko, 
taldeak bere kabuz kategoria salbatzeko moduan.

Hori guztia, zuena bezalako kategoria zorrotz baten barruan, 
ezta?
Bai, hala da. Iaz jada ezagutzen nuen kategoria bat da eta talde 
hau lehen taldea baino parekatuagoa dagoela esango nuke. Oso 
kategoria zorrotza da, eta profesionaltasun maila eta gaitasun 
indibidual handia eskatzen du. Lehen Federazio honek bigarren 
dibisioaren antz handiagoa du bigarren B maila zaharrarena 
baino, ez du zerikusirik. Orduko exijentzia eta kalitate maila ezin 
da oraingoekin alderatu.

“Lan metodologia 
berri hau klubaren 
nortasunaren parte 
bihurtzen saiatuko gara”

“Zangoak, ahalmena eta 
baliabide taktikoak izan 

behar ditugu aurkariaren 
bila joateko”

↑ Argazkia: Estudio Gover
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LEKA-ENEA MAHAI-TENIS KLUBEKO NESKAK 
LEHIAKETETAN BEREN AHALMEN GUZTIA 

ERAKUSTEN ARI DIRA

Leka-Enea mahi-tenis klubeko neskak hainbat lehiaketetan 
murgilduta daude. Leka Enea mahai-tenis klubeko Ioana Tecla 
Super Dibisio taldeko partaidea da. Paula López, berriz, kimuen 
mailako jokalaria da eta estatu aurreko txapelketan bigarren 
geratu zen. Leka Enea klubeko kirolariek orain arte lortutako 
emaitzen balorazioa egiteaz gainera, oraindik denboraldian 
aurretik dituzten erronkez hitz egin dute. 

Abenduan estatu aurreko txapelketan parte hartu zenuen eta 
bigarren postua lortu zenuen. Nola joan zen txapelketa?
Paula: Oso ondo. Txapelketa prestatzen hasteko hainbat 
entrenamendu egin nituen aurretik. Ondoren, partiduak 
jokatzeko ordua iritsi zen eta, egia esan, oso eroso sentitu 
nintzen partiduak jokatzen eta uste dut horregatik lortu nuela 
partiduak irabaztea. 

Zaila izan da lehiaketa hau prestatzea?
Paula: Lehiaketa garrantzitsua da, eta beraz, horretarako 
entrenatzea ere oso garrantzitsua da.

Garrantzitsua izan da 
zuretzat bigarren postua 
lortu ahal izatea?
Paula: Bai, noski. Gainera, 
gero estatu mailako txapelketa 
jokatzeko aukera emango dit 
horrek eta uste dut txapelketa 
horretako partiduetan ere hobeto ibiliko naizela, maila altuagoa 
izango baita. Hortaz, entrenatzen jarraitu behar dut.

Nolakoak izango dira hemendik aurrera egingo dituzun 
entrenamenduak?
Paula: Asko entrenatzen jarraitu behar dut, beste jokalariek 
maila altua baitute. 

Ioana zu berriz, Emakumeen Super Dibisioko Taldearekin 
jokatzen ari zara eta denboraldiko leher itzulia bukatzear 
duzue. Bigarren itzulia hasi aurretik izango al duzue oporrik?
Ioana: Ez, izan ere, Gabonetan zehar jada izan ditugu bi asteko 
oporrak. Hemendik aurrera, txapelketa asko ditugu jarraian, 
ligako txapelketa ez baita maiatzera arte amaituko. Hala ere, 
txapelketak ekainaren amaierara arte luzatzen dira. Lehen 
itzulia oso bizia izan da, taldeak oso ondo orekatuta baitaude. 
Gure helburua sailkapeneko lehen 6 edo 7 taldeen artean 
mantentzea da, nahiz eta orain arte ozta-ozta lortu dugun. Hala 
ere, oraingoz helburua betetzen ari gara.

Nabaritu duzue denboraldi honetan maila altuagoa izan dela 
aurrekoekin alderatuta?
Ioana: Bai, Liga oso gogorra da, Espainiako, Asiako edo atzerriko 
aurkarien kontra lehiatzen baikara. Esan behar da belaunaldi 
espainiar hau oso ona dela, beraz, lehiaketetara % 50era joaten 
gara beti, edozeinek irabazi edo galdu dezakeelako. Partiduek hiru 
ordu eta erdiko iraupena izan ohi dute eta bertan gure maximoa 
ematen saiatu behar dugu garaipen bat lortu ahal izateko.

Nola ikusi duzu zuen taldea lehen itzuli honetan?
Ioana: Aurten taldekide berriak ditugu. Taldekide berri horietako 
bat Angela Rodriguez da, duela gutxi taldean sartu dena. Beste 
kideetako bat atzerritarra da, eta hemen bizi ez denez, hasieran 
pixka bat kostatu zitzaigun egoera horretara egokitzea, taldea 

“Lehiaketa garrantzitsua 
da, eta beraz, horretarako 
entrenatzea ere oso 
garrantzitsua da” 
Paula López, Leka-Enea 
klubeko jokalari kimua 

genituelako. Covida iritsi zenean jokalari asko galdu genituen. 
Orain ikusten ari gara jokalari kopurua berriro hazten ari dela, 
bai eskolan, bai fitxen mailan. Taldeak ia kategoria guztietan 
mantentzea lortu dugu. Gure atzetik datozen belaunaldi berriak 
ditugu, eta horrek oso pozik uzten gaitu hemen sortzen ari den 
guztiarekin.

Zure kasuan, Paula, zure 
inguruan haur asko ikusten 
dituzu mahai-tenisean 
jolasten edo behintzat kirola 
ezagutzen dutenak?
Paula: Leka-Enean nesken 
kimu kategorian gabiltzan 

neskak 4 edo 5 gara bakarrik, baina behintzat taldetxo bat gara.  

Inguruan kirol ezezaguna dela nabaritu duzu?
Paula: Lehen eskolan jokatu jokatzen zen mahai-tenisean, baina 
adibidez nire eskola osoan ni nintzen Leka-Enean mahai-
tenisean jokatzen ikastera etortzen zen bakarra. Orain ordea, 
uste dut eskoletan jada ez dela jokatzen. 

Maila altuagoan dabiltzan Ioana bezalako kirolariak ikusteak, 
kirolean trebatzen jarraitzeko motibazioa ematen dizue?
Paula: Bai, oso ondo dago maila altuko txapelketan dabiltzan 
jokalarien adibidea gertu izatea. Izan ere, niri ere gustatuko 
litzaidake noizbait horrelako maila batera iritsi ahal izatea. 
Etorkizunean mahai-tenisean jokatzen jarraitzeko asmoa dut.  
Ioana: Hori da mahai-tenisaren alde ona, jokalari bakoitzak 
bere lekua aurkitzeko aukera izatea martxan dauden ligen 
artean. Egun super dibisiotik hasi eta eskualdeko ligetaraino 
doazen ligak ditugu; orduan, zure helburuaren edo mailaren 
arabera, beti aurkitzen duzu zuretzako egokiena den txapelketa. 

sendotu ahal izateko. Badirudi duela gutxi lortu dugula taldea 
guztiz sendotzea eta modu homogeneoan jokatzen hastea.

Taldean lan egin ahal izateko entrenamenduak oso 
garrantzitsuak dira, ezta?
Ioana: Hala da. Taldea jokalari guztien baturari esker sortzen 
da. Lankideari lagundu ahal izateko, hura ondo ezagutu eta 
nola erreakzionatzen duen jakin behar duzu. Oso garrantzitsua 
da bakoitzak gure puntuak ematen saiatzea eta partidan zehar 
binakakoak izatea, horiek ere oso garrantzitsuak baitira. Talde 
batek bezala funtzionatzen ez baduzu, zaila da emaitza horiek 
lortzen saiatzea.

Zeintzuk izan ziren denboraldiaren hasieran ezarri zenituzten 
helburuak?
Ioana: Gure helburu nagusia Europako Kopa jokatzeko 
sailkatzea da. Horretarako, lehenengo sei taldeen artean 
sailkatzea lortu behar dugu. Oraintxe bertan zazpigarren 
postuan gaude, baina partiduetan esan dudan bezala maila 
oso parekatuta dago eta ligaren amaiera iritsi arte ez dugu 
jakingo talde bakoitza zein postutan geratzen den. Oraingoz, 
esan dezakegu ez gaudela gure helburua lortzetik oso urrun, 
hurrengoarengandik bi puntura bakarrik baikaude.

Beraz, bigarren itzuliari begira, helburu bera duzue?
Ioana: Hori da, helburua da lehen sei postuetan mantentzea eta 
orain arte 4-3ko emaitzaz galdu ditugun partidak irabaztea, 
kasu horietan oso gutxigatik galdu baitugu. Emaitza horiei 
buelta ematen saiatu nahi dugu denboraldiko bigarren zatian.

Zuek, klubeko entrenatzaile gisa, nola ikusten duzue klubaren 
eta mahai-tenisaren egoera Irunen?
Ioana: Pixkanaka hobetzen ari gara. Egia da pandemia iritsi 
aurretik klubaren egoera zertxobait hobea zela, liga guztietan 
taldeak izatea lortu baikenuen, eta eskolan ere ume asko 

“Taldea jokalari guztien 
baturari esker sortzen da”

Ioana Tecla, 
Leka-Eneako 

Emakumeen Super 
Dibisio taldeko jokalaria
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GAZTEEI ZUZENDUTAKO ESPAZIOA 
ESTREINATU DU ARTIAK HIRIKO BIGARREN 

GAZTELEKUAREN IREKIERAREKIN
Gazte irundarrek aisialdiaz gozatzeko espazio berri bat dute 2023. urtearen hasieratik. 

Duela gutxira arte Irunek gazteleku bakarra zuen, hain zuzen ere, Martindozenea 
Gaztelekua,  Elizatxo hiribidean. Orain Julio Caro Baroja plazako 3. zenbakian 

kokatutako Artiako Gaztelekua zerbitzua osatzeko iritsi da. Lierni Soaje, Selene Marcos 
eta Aratz Irigaray hezitzaileek osatzen dute gazteleku berriko lantaldea. 

Zergatik ikusi da Irunen bigarren gazteleku bat sortzeko beharra?
Lierni: Zonalde honetan nerabe eta etxe pilo bat dago. Institutua 
ere hemen bertan dugu eta orain arte inguruan ez zegoen 
gazteentzat pentsatutako espaziorik. Hau da, inguru honek 
gazteentzako elkargune edo topagune bat behar zuela ulertu da. 
Izan ere, Martindozenea gaztelekutik nahiko urrun gaude eta, 

beraz, ideia da, bi gazteleku hauen 
bitartez gazteek bertan egon 
ahal izateko espazio bat topatzea 
beraien bizilekutik hurbil.  

Aurretik, Irunek lehen gazteleku 
bat zuen, Martindozenea. 
Bigarren gazteleku honen 

bitartez zerbitzua zabalduko da beraz, ezta?
Lierni: Bai, hori da. Ideia da bi espazio hauen bitartez Irungo 
gazteleku zerbitzua osatzea. 

Artiako gaztelekuaren inaugurazioa 2022ko abenduaren 30ean 
ospatu zenuten. Zer antolatu zenuten irekiera festa ospatzeko?
Lierni: Egun horretan Irungo musika talde baten kontzertua izan 
genuen. Bestetik, grafitero batek gazteentzako grafiti tailerra 
eman zuen. Gainera, Artiako gaztelekuaren instalakuntzetan 
lunch txiki bat prestatu genuen, espazio berria ezagutzera 
hurbildu zirenei mokadu bat eskaintzeko. Horrela, ekintza horiei 
esker gazte ugari hurbildu ziren lehen egun hartan. 

Orain gazteleku berri hau ezagutarazteko lanean zaudete, ezta?
Lierni: Hori da. Gainera, orain berriro ikasturtea hasi denez, 
institutuen irekierarekin Artiako espazio berri hau ezagutarazten 
laguntzea espero dugu. 

Zeintzuk osatzen duzue Artiako gaztelekuko lantaldea?
Lierni: Guk hirurok; Selene Marcos, Aratz Irigaray eta nik neuk, 
Lierni Soaje. Hezitzaileak gara eta gu gara egunero nerabeekin 
harremanetan gaudenak. Hala ere, gure atzetik Irungo Udalaren 
Gazteria zerbitzua dugu. 

Zein adinetako erabiltzaileentzat pentsatuta dago Artiako 
gaztelekua?
Aratz: 12 eta 17 urte arteko nerabeentzat prestatutako espazioa da. 

Zein egunetan eta zein ordutegirekin lan egiten duzue?
Lierni: Astero asteartetik ostegunera 17:00etatik 20:00ak 
arte gaude hemen. Ostiral eta larunbatetan, berriz, 17:00etan 
irekitzen dugu ere eta 21:00ak arte zabalik dago gaztelekua. Hori 
da Artiako gaztelekuaren ordutegi orokorra. Gero, urteko garai 
berezietan, esaterako, Aste Santuan, udaran edo Gabonetan, 
irekiera ordutegian aldaketak izan daitezke. Gainera, ekintza 
bereziak edo irteerak antolatzen direnean, horien ordutegia ere 
ezberdina izaten da. Irteerak egun osokoak edo gaua pasatzeko 
ekintzak izan daitezke. 

Gaztelekuko zerbitzuak erabili ahal izateko izen-ematerik 
egin behar da?
Aratz: Ez da beharrezkoa. Izena ematea eskatzen da bakarrik 
tailer edo ekintza bereziak antolatzen direnean. Izan ere, 
ekintza horiek plaza kopuru murriztua izan ohi dute. Bestela, 
egunerokotasunean Artiako Gaztelekuan antolatuko diren 
bestelako ekintzetarako ez dugu izen ematetik eskatzen, nahi 
dutenean etorri daitezke eta libreki nahi duten ekintzetan parte 
hartu dezakete, nahiago duten ekintza aukeratuz. 

“Orain arte inguruan 
ez zegoen gazteentzat 

pentsatutako 
espaziorik”

Lierni Soaje, Artiako 
Gaztelekuko hezitzailea

Zeintzuk dira Artiako Gaztelekua osatzen duten espazioak?
Aratz: Artiako Gaztelekua jada martxan egon arren, oraindik 
ez daude guztiz definituak gaztelekua osatuko duten espazio 
guztiak. Printzipioz, atetik sartu bezain laster topagune 
moduko bat sortu dugu eta gelaren amaieran bideojokoetan 
jolasteko eremu bat egokitu dugu. Geletako bat Tailer Gela 
izan dadin egokitu dugu eta hori bai ziur horrela mantenduko 
dela. Bestetik, sukalde espazio bat ere prestatu dugu, nahiz 
eta espazio honi azken ukituak ematea falta den. Aretoko 
atzeko aldean pin-pon mahaia eta futbolina jartzea pentsatu 
dugu, espazio zabalena bertan dagoelako. Horrela, sarrera 
alboko espazioa mahai jolasetan jolastu ahal izateko gordeko 
genuke, lekua estuagoa delako eta espazio gutxi behar duten 
jarduerentzako aproposagoa izan daitekeelakoan. 

Aurrerantzean hiriak bi gazteleku izango dituenez, zein 
izango da Martindozenea eta Artiako Gaztelekuaren arteko 
harremana? Ekintza berdinak antolatuko dira bietan edo modu 
independentean funtzionatuko duzue?
Aratz: Gazteleku bakoitzak programa ezberdina izango du eta 
hilabete hasieran jakinaraziko dugu zeintzuk izango diren hilean 
zehar egun bakoitzean gaztelekuan egingo diren ekintzak. 
Beraz, gazteek gazteleku batera edo bestera joateko aukera 
izango dute beti. Hala ere, elkarlanean ekintzaren bat antolatzea 
aurreikusten dugu. 

Hilero aldatuko den programazioaz gain, Artiako gaztelekuan 
antolatuko al da maiztasun jakin batekin errepikatuko den 
tailer edo ekintza finkorik?
Lierni: Printzipioz ez dugu horrelako ekintzarik antolatzea 
pentsatu. Hala ere, gazteleku sarreran gazteen iradokizunak 
jasotzeko kutxa bat jarri dugu. Artiako gaztelekuaz gazteek 

zer espero duten edo bertan zer egin nahiko luketen jakin nahi 
dugu. Horrelako zerbait eskatzen duten proposamenak jasotzen 
baditugu, horretarako aukerak aztertuko genituzke, baina 
momentuz ez zaigu halakorik iritsi. 

Beraz, gazteen proposamenak entzuteko prestutasun osoa 
duzue?
Aratz: Bai. Zehazki, beraien iradokizunak entzun eta jasotzeko 
asanbladak antolatu ditugu astean behin. Asanbladetan gazteen 
iritzia jasotzeko ekintzak eta tailerrak egingo ditugu, elkarrekin 
brainstorming ariketak egiteko. 

Zein izan da orain arte gazteleku berria probatu duten gazteen 
iritzia?
Aratz: Esan beharra dago, gaztelekua estreinatu berri dugunez 
oraindik gutxi direla hemendik igaro diren gazteak. Etorri 
direnen artean askok errepikatu egin dute eta oso gustura egon 
direla kontatu digute. Horrela, dagoeneko gure izenak ikasi 
dituzte eta gurekin konfiantza hartzen hasi dira. Hemendik 
aurrera hori bera lortu nahi dugu, baina hemen inguruko nerabe 
gehiagorekin. Gurekin batera nahi duten tailer eta ekintzetan 
parte hartzera gonbidatu nahi 
ditugu. 

Erraza da zuentzat gazteekin 
konfiantzazko harreman bat 
sortzea?
Aratz: Bai, azken batean, gu 
oraindik gazteak gara eta 
beraien pentsamoldeak, kezkak eta sentimenduak ulertzeko 
eta interpretatzeko gai gara. Izan ere, ezinbestekoa da egungo 
gazteek nola pentsatzen duten ulertzea beraiekiko harremana 
nola bideratu jakiteko. 

Azpimarratzekoa da gaztelekuan antolatzen diren ekintza 
gehienak doakoak direla, ezta?
Lierni: Bai, hala da. Salbuespen bakarra irteerak edo antolatu 
daitezkeen ekintza puntualak dira. Ordaindu beharreko ekintzak 
direnean halakoak direla jakinaraziko da.  

Nola ikusi nahiko zenukete Artiako Gaztelekua?
Aratz: Badakigu Artiako Gaztelekua martxan jarri zenetik lehen 
hilabete hauek froga moduko bat izango direla. Epe erdira gure 
helburua izango da gazteen arreta erakartzea eta hemen gaudela 
jakitea. Gure nahia da gazteek ulertzea Artiako Gaztelekua ere 
badela beraien etxea. 

“Gure nahia da gazteek 
ulertzea Artiako 
Gaztelekua ere badela 
beraien etxea”
Aratz Irigaray, Artiako 
Gaztelekuko hezitzailea

https://irunero.eus/ostiral-honetan-ateak-irekiko-ditu-artiako-gazteleku-berriak/
https://www.instagram.com/gazteleku_artia/?hl=es
http://irun.org/eu/gazteartean/zerbitzuak/gaztelekuak/gazteleku-artia-eu 
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HIPIKARA TXANGOA

ZER EGINGO ZENUKE 
IRUNEN GAZTEA IZANDA?

ASEXORA-T TXOKOAREN 
SORRERA

Aupa gazte! 

Gaurkoan Irunen bertan 
zaldian ibiltzera joateko 
plana proposatzen 
dizugu. 
Inoiz ibili zara zaldiz? 
Zer iruditzen zaizu 
plana? 
Apunta zaitez izen 
emateak bete aurretik! 
Ekintzan parte hartzeko 
iGazteren webgunean 
aurkituko duzun 
dokumentua bete eta 
antolatzaileei bidali 
beharko diezu ordainketaren egiaztagiriarekin batera. 

Data: Otsailaren 4an, larunbatean.  
Informazio gehiago: Ekintzaren inguruko informazio 
gehiago jakin nahi baduzu Gaztelekuan bertan galdetu 
dezakezu. Bestela, 690706471 zenbakira Whatsapp bidez 
idazteko, @gazteleku_irun Instagram kontura idatzi 
edo gazteleku@irun.com helbidera mezu bat bidaltzeko 
aukera duzu. 

Otsailaren 3an, 
ostiralean, eta 
otsailaren 4an, 
larunbatean, Konekta 
zerbitzua Irunen 
barrena ibiliko da 
gazteen nahiak 
entzuteko eta 2023an 
egiteko ekintzak 
proposatzeko.

Otsailaren 3an, 
17:00etik 21:00etara, 
Luis Marianoko Correos bulego ondoan.  
Otsailaren 4an, 17:00etatik 21:00etara, San Juan Plazan 
Beraz, 16 urte edo gehiago badituzu hurbildu zaitez eta 
egin itzazu proposamenak. 

Gerturatuko al zara? 
Ekintza honen inguruko informazio osagarria Irungo 
Udalaren GazteARTEan webgunean aurkituko duzu. 

Martindozenea gaztelekuan Asexora-T txokoa sortuko 
dute otsailaren 25ean, larunbatean.  
Gaztelekuko txoko berri honen helburua kezkak, zalantzak 
eta iradokizunak idaztea izango da, bai modu publikoan 
bai anonimoan. Txokoaren sorreran Maialen Asexora-T 
zerbitzuko arduradunak parte hartuko du.  
Ekintza arratsaldeko 17:30ean hasiko da Martindozenea 
Gaztelekuan eta 15-18 urte arteko gazteentzat pentsatua 
dago.  
Animatu zaitezte eta etor zaitezte gurekin txoko polit hau 
sortzera!

SAN VICENTE DE PAUL IKAS KOMUNITATEA

2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

HH Infantil
2-3-4-5 urteko gelak
MODELO D EREDUA

LH Primaria 
1-2-3-4-5-6 

MODELO D EREDUA      

DBH-ESO
1-2-3-4

D EREDUA
AURREMATRIKULAZIO EPEA: Otsailaren 13tik 24ra 

ATE IREKITAKO JARDUNALDIA: Otsailaren 1ean, 16:00etan
FAMILIENTZAKO TAILERRAK: Otsailaren 4an (10:00-12:00, 2020an eta 2021ean jaiotako umeentzat)

BBiikkaaiinnttaassuunneerraakkoo hheezztteenn..  AAuukkeerraa gguuzzttiiaakk,,  gguuzzttiieennttzzaatt

https://www.irun.org/eu/gazteartean/zerbitzuak/gaztelekuak
https://irunero.eus/hiriko-gazteen-proposamenak-entzuteko-eta-zabaltzeko-helburua-du-konekta-zerbitzuak/
https://irunero.eus/hiriko-gazteen-proposamenak-entzuteko-eta-zabaltzeko-helburua-du-konekta-zerbitzuak/
https://irunero.eus/raquel-calvo-asexora-t-zerbitzuko-aholkularia-egungo-gazteak-sexualitatearekin-lotutako-informazio-oker-gehiegiz-inguraturik-daude/



