
2023ko martxoa

Irunero
438.

Aizpea Goenaga 
Mendiola 

“Nik badakit 
hainbat kasutan, 

gizona banintz, nire 
lan askok beste 

errekonozimendu 
bat izango 

zuketela”



BEGI-BISTAN

3BEGI-BISTAN2023ko martxoaIrunero

irunero

Erakunde honek Irunero diruz  
laguntzen du:

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Sailak (Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzak) diruz lagundua:
Erakunde honek Irunero diruz 

laguntzen du:

Erredakzioa eta maketazioa: 
Ainara Berges 
erredakzioa@irunero.eus 
irunero@irunero.eus

Administrazioa: 
Joseba Arozena

Zuzenketa: 
Aitor Lete

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

Diseinua eraberritzea: 
Maialen Sayans 

Inprenta: 
Antza 

Argitaratzailea: 
837 comunicación y publicidad S.L. 
www.837comunicacion.com

ISSN: 1134-0606

Lege gordailua: SS-230-94

Tel: 943042052

Webgunea: irunero.eus

BETI GAZTE: PRIMULA PIPERE 28

ERREPORTAJEA: INAUTERIAK 8

aurkibidea

Alkateak Erdialdeko  anbulatorioaren 
partzela handitzeko aukerei buruzko 

txosten bat helarazi dio Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailari.

Zehazki, Hirigintza Arloak egindako txostenaren 
arabera, Erdialdeko anbulatorioaren egungo azalera 
eraikia 2.089 m2 da, baina partzela aztertu, eta ikusi 

da 1.560 m2 inguru handitu daitekeela eta guztira 
3.649 m2 izan daitekeela.

1.560 M2-KO 
HANDIAGOTZEA

Stadium Galeko instalakuntzak berritu dira 
Real Unión klubaren eta Irungo Udalaren 

arteko lankidetzari esker.

Orain estadioak 4.000 jarleku ditu tribunako eserlekuak 
ordezkatu eta ateen atzean eserleku berriak instalatu 

direlako. Era berean, pintaketa lanak egin dira. Hurrengo 
urratsa irisgarritasuna hobetzeko igogailu bat instalatzea 

izango da.

4.000 JARLEKU

2021eko otsaileko sutean erre zen 
Bidasoa auzoko Etxolazarretako eremua 
Karbono konpentsazio funtsaren bitartez 

lehengoratuko da.

Naturklimaren Borondatezko Karbono Funtsak egiten 
duen lehen konpentsazioa da. Funts hori beren karbono 
aztarna konpentsatu nahi duten eragile ekonomiko eta 

sozialei zuzendua dago. Bidasoako lursailak 20 hektarea 
inguruko azalera du eta Aiako Harriko naturagunearen 

barruan dago.

20 HEKTAREA
Berdintasun arloak Arrats elkartearekin 
lurraldeko prostituzioari buruz egindako 

txostenaren emaitzak argitaratu dira. 

Ondorio nagusien arabera, elkarrizketatuen % 48 lanez 
aldatuko lirateke, eta % 49, aldiz, ez. Adinari dagokionez,  

31 urtetik 45 urtera bitartean dituzte eta emakume 
gehienak Latinoamerikakoak dira. Txostena Irungo 

Udaleko Berdintasun Arloaren webgunean dago.
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Kirola - Amiano anaiak

iGazte

Kultura

Beti Gazte - Primula Pipere

Kirola - Haizea Urretabizkaia 
eta Eider Tapia

Ekintzaileak - Estudio Gover 10 urte

Aizpea Goenaga Mendiola

Bidasoa Txirrindaz

Bidasoaldeko Elkarte Feminista

Inauteriak

Oiassotik Irunera - Enheduanna

Kalean Bai - Real Uniónen 
euskara plana

Bertatik Bertara - Euskara 
Larreaundi auzoan 2.000 URTE 

BERRITUTA
Bi milurteko historia duen Ama Xantalen 

ermita, nekropoli erromatar baten gainean 
eraikita dagoena, hobetzeko lanak amaitu 

dira.

Proiektuak zenbait helburu izan ditu. Besteak beste, 
teknologia berriak txertatzea Ama Xantalen ermitako 

erakusketan, espazioaren egoera hobetzea bisitarientzat 
eta eremua irisgarriago egitea, aldarea eta eraikinaren 

sarbide nagusia lotzeko pasarela bat eraikita. 

Bidasos2030 kanpainaren bitartez 
pixkanaka eskualdeko birziklatze tasa 

handitzea lortu nahi da. 

Bulego ibiltari bat izango da kanpainaren erdigunea, eta 
bertara hurbiltzen direnek informazioa jaso eta zalantzak 

argitu ahalko dituzte, besteak beste. Helburua da 
eskualdeko birziklatze tasa handitzen jarraitzea, 2025ean 

% 60ra eta 2030ean % 70era iritsi arte.

2030EAN % 70

https://irunero.eus/amaitu-dira-stadium-gal-berritzeko-lanak/
https://irunero.eus/suteak-errautsetan-bihurtutako-natur-ingurunea/ 
https://www.irun.org/images/informacion-temas/directorio-tematico/igualdad/docs-img/Estudio_Prostitucin_IRUN_2022.pdf
https://irunero.eus/bidasos2030-kanpainaren-bitartez-pixkanaka-birziklatze-tasa-handitzea-lortu-nahi-da/
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BERTATIK BERTARA

gazteetako batek duela bi aste zapaldu zuen Euskal Herria lehen 
aldiz eta egin zuen lehen gauzetako bat AEKren atea jotzea izan 
zen euskara ikasteko”, erantsi du Beñat Altzagak. 

Alba Salicio auzoan euskara ikasteko taldera batu den ikasle 
horietako bat da. Ikasleak azaldu duenez, “ni Bartzelonakoa naiz 
eta irakaslea naizenez, euskara ezinbestekoa zait bertan lan egin 
ahal izateko”. Albak 5 hilabete daramatza Irunen bizitzen eta 
euskara horrela ikasteko aukeraz galdetuta adierazi du, “niretzat 
aukera bikaina izan da, oso euskara gutxi dakidalako eta lehen 
egunetan oinarrizko gauzak ikasteko jolasak egin ditugulako”. 

Desberdintasunak alde batera utzita, ikasle talde osoak zerbait 
du amankomunean: euskara ikasteko gogoa. Iker Eizagirreren 
hitzetan, “nik esango nuke pozik egoteko eguna dela, 
oraintxe auzoan euskara ikasten ari den gela bat dagoelako”. 
Ikastaroaren helburu nagusietako bat auzotarrei euskara 
modu praktikoan irakasteko aukera eskaintzea da. Hau da, 
teoriaz haratago, euskara ikasleentzat erabilgarri izan dadila. 
Era berean, hizkuntza ikasteaz gain, antolatzaileek uste dute 
ikastaroa bizilagunen artean harreman berriak sortzeko eta 
indartzeko baliagarria izango dela.  

Beste mugarri bat
Azkenean, Larreaundi eta Olaberria auzoak euskalduntzeko 
beste pausu bat ematea lortu du auzo elkarteak. “Uste dut 
auzo elkarte bezala guri dagokigula auzotik eta auzoarentzat 
horrelako gauzak lantzea”, adierazi du Iker Eizagirrek. 
Etorkizunak esango du ikastaroak auzoan euskararen erabileran 
nolako eragina izango dute. Beñat Altzagak gaineratu du, “Guk 
beti esan ohi dugu euskara lau paretetatik atera behar dela, 
beraz, horixe lortu dugu auzora ekarri dugunean”. Dena den, ez 
dago zalantzarik mugarri garrantzitsua dela, datozen urteetan 
auzo elkartean euskara ikastaroen eskaintza handitu edo 
egitasmoa Irungo beste auzoetara ere zabaldu daitekeelako. 

Nolanahi ere, gogoa ez da nahikoa auzo elkartetik ekintza 
berriak sustatu ahal izateko. Alegia, Iker Eizagirrek salatu du 
Larreaundi-Olaberria auzo elkartean espazio falta izugarria 
dutela. “Auzo elkartea txiki geratu zaigu, gela erabilgarri 
bakarra dugulako eta euskara eskolak hasi ahal izateko libre 
zegoen azken ordutegia baliatu dugulako”, azaldu du auzo 
elkarteko kideak. Etorkizunera begira, euskara eskola gehiago 
eskaini edo auzo elkartearen jarduera zabaltzeko lokal handiago 
bat izatea beharrezkoa izango da. Euskara indartzeko saiakerak 
kale egin ez dezan, kaleaz gain, 
beharrezkoa da hizkuntza 
ikasteko eta indartzeko leku 
aproposa edukitzea.

EUSKARA IKASTEKO GOGOA ETA 
AUKERAK LARREAUNDI AUZORA 

ZABALDU DIRA

Larreaundi-Olaberria auzo elkartea eta AEKren arteko 
lankidetza aurreko ikasturtean hasi zen. Izan ere, iaz 
Larreaundi-Olaberria auzo elkartean gazte talde berri bat 
sartu zen elkartea biziberritzeko gogoz. Azkenaldian auzo 
elkartearen jarduna auzoko jaiak eta urbanismoarekin loturiko 
gaiak antolatzera mugatzen zen. Pasa den urtetik aurrera ordea, 
lantalde berriak bizilagunen bizimodua hobetzeko eta auzo 
eredua lantzeko ahalegin berezia egin du. 

Iker Eizagirre Larreaundi-Olaberria auzo elkarteko kide berri 
horietako bat da eta iaz auzoan euskarak duen presentzia eta 
euskararen erabilera maila aztertzen hasi ziren. Iker Eizagirrek 
azaldu duenez, “horretarako auzo plan bat egin genuen eta 
hobetu beharreko eremuak identifikatu genituen”. Euskararen 
gaia izan zen azterlana hasi eta auzo elkarteko hainbat kidek 
mahai gainean jarri zuten lehen gaietako bat. 

“Jakina da, hainbat faktore direla medio, Larreaundi ez dela 
bereziki euskalduna den auzo bat”, adierazi du Eizagirrek. Auzo 
elkarteko kideak azaldu duenez, hainbat faktoreren ondorioa 
da auzoan egungo euskararen erabilera maila. Batetik, euskara 
ez dela auzoko bizilagun askoren ama hizkuntza. Bestetik, 
Iker Eizagirreren hitzetan: “beti esaten da hau langile auzo 
bat dela eta langile kondizioaren elementuetako bat izaten 
da denbora libre gehiegi ez izatea”. Beraz, proiektua martxan 
jartzea erabaki zuten, auzotar askok orain arte euskara ikasteko 
aukerarik izan ez dutela kontuan hartuta. 

Horregatik, auzoan bertan hizkuntza ikasteko aukera eskaintzea 
irtenbide aproposa iruditu zitzaien euskara auzora hurbiltzeko. 
“Auzokideekiko gertutasuna genuen, baina euskara irakasteko 
gaitasunik ez genuenez, AEKrekin jarri ginen harremanetan”, 
azaldu du Iker Eizagirrek. AEK-k euskalgintza herrigintzatik 
lantzen dutela jakinda, 2022ko uztailean euskaltegiarekin 

harremanetan jarri ziren 
elkarlanerako proposamena 
egiteko. 

AEKn berriz, proposamena 
entzun eta segituan 
elkarlanerako prestutasuna 
agertu zuten. Beñat Altzaga 
AEK-ko kidea da eta 
Larreaundi-Olaberriako kideak 

beraiengana jo izana horrela azaldu du: “jakina da AEK-k jendeak 
euskara ikasteko dauzkan zailtasunak ulertzen dituela eta ahalegin 
hori samurtzeko laguntza eskaintzen dugula”. Hori dela medio, 
Beñat Altzagak adierazi du, “AEKn euskara ikasteko prozeduran 
bidelagun izan nahi dugu”. Hori lortzeko ikasleak erdigunean 
jartzearen garrantzia azpimarratu du Altzagak, ikasleari hizkuntza 
ikasteko erraztasunak ematea funtsezkoa baita. 

Asmotik ekintzara
Behin elkarlana adostuta, taldea sortzeko unea iritsi zen. 
Horretarako, 2022ko urrian auzoko kaleetara atera ziren 
lehenengo aldiz proiektua auzokideei aurkezteko. Iker 
Eizagirrek aipatu duenez,” lehen saiakera egin genuenean 
ez genuen arrakasta handirik izan”. Are gehiago, jendeari 
arrotza egiten zitzaion auzoan bertan euskara eskolak modu 
profesionalean jasotzeko aukera eskaintzea. Dena den, amore 
eman ez, eta zabalpen lana indartu zuten, auzoan pare bat 
buelta gehiago emanez, egitasmoa behar bestetan azalduz eta 
auzoko ikastetxeen bitartez ere proiektua ezagutaraziz. 

Azkenean, hilabeteetako lanak fruituak eman zituen eta lana 
hasteko taldea sortzea lortu zuten. Beñat Altzagak adierazi 
duenez, “auzo elkarteko kideen laguntza funtsezkoa izan da 
proiektuaren zabalpenerako”. Zehazki, elkarlanean ari diren bi 
entitateek argi dute “gertutasuna” proiektuaren arrakastarako 
gakoetako bat izan dela. “AEK-k beti izan du euskara auzoetara 
hurbiltzeko asmoa, baina orain arte ez dugu hori egiteko biderik 
aurkitu”, gaineratu du euskaltegiko langileak. Izan ere, AEK-k 
lehenago hainbat enpresatan, CAFen adibidez, edo ikastetxetan, 
La Sallen esaterako, euskara eskolak eman dituen arren, hau 
izango da, gutxienez azken 7 urteetan, zuzenean bizilagunen 
elkarte baten bidez lan egingo duen lehen aldia.

Askotariko ikasle gogotsuz osatutako taldea
Otsailaren erdialdetik 8 lagunek osatutako taldea astean bitan 
hurbiltzen da Larreaundi-Olaberria auzo elkarteko egoitzara 
euskara ikasteko helburuarekin. Beñat Altzagak azaldu duenez, 
taldearen barnean bi motako profilak daude. Alde batetik, auzoan 
errotutako jende heldua, orain arte euskara ikasteko aukerarik 
izan edo topatu ez duena. Beste aldetik, euskara ez dakien jende 
gaztea, Irunera iritsi berriak direlako. “Adibidez, taldekide 

 “Auzokideekiko 
gertutasuna genuen, 

baina euskara irakasteko 
gaitasunik ez genuenez, 

AEKrekin jarri ginen 
harremanetan”

Iker Eizagirre, Larreaundi-
Olaberria auzo elkarteko 

kidea

 “AEKn euskara ikasteko 
prozeduran bidelagun 
izan nahi dugu”
Beñat Altzaga, AEK-ko 
kidea

Larreaundi-Olaberria auzo elkarteak, AEKren lankidetzarekin, euskara ikasteko aukera 
hurbildu du auzora. Otsailaren erdialdetik auzo elkartearen egoitzan astean bitan, 
asteazkenetan eta ostiraletan, auzotarrek bi orduz euskara ikasteko aukera dute. 

AEK-ko irakasle batek gidatuak, Larreaundi-Olaberrian euskara ikasteko lehen taldea 
martxan dago auzoa euskalduntzeko.

https://irunero.eus/elkarteek-bilerak-euskaraz-egin-ditzatela-sustatzeko-telegram-aplikazioaren-ikastaroak-eskainiko-ditu-euskara-arloak/
https://txingudionline.com/aekren-euslider-proiektua-irungo-ikastetxeetan-bidasoako-ahotsak/
https://irunero.eus/alkatea-auzoetan-programak-jose-antonio-santano-hiriko-auzo-elkarteetara-hurbilduko-du/
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REAL UNIÓNEK KLUBEAN EUSKARA 
SUSTATZEKO PLAN BAT DU

ENHEDUANNA, HISTORIAKO LEHEN 
AUTOREA

Kalean Bai programak eskaintzen dituen zerbitzuez baliatu da Real Unión taldea kluberako euskara 
plana sortzeko. Euskara planaren bitartez Real Uniónek datozen 5 urteetan zehar klubean euskararen 

erabilera areagotzeko eman beharreko pausuak eta hartu beharreko konpromisoak zehaztu ditu. Planak 
bost urteko iraupena izango du, hau da, 2022tik 2027ra.

2021eko abenduan Kalean Bai programaren bitartez euskara 
bultzatzen jarraitzeko asmoa berretsi zuten hiriko hainbat 
elkartek. Zehazki, abenduaren 1ean hitzarmena berritzeko lehen 
sinadura ekitaldia egin zen Irungo udaletxeko Areto Nagusian, 
aurretik Kalean Bai programaren parte ziren elkarteekin 
hitzarmena berritzeko. Real Unión izan zen ekitaldi horretan 
euskararekiko konpromisoa berritu zuen klubetako bat. 

Kalean Bai programak herri eragile nagusiak diren elkarteetan 
jartzen du arreta, Irunen antolatzen diren jarduera gehienen 
bultzatzaileak diren aldetik. Gaur egun, 81 elkarte eta erakundek 
parte hartzen dute Euskara Arloak bultzatutako programa 
honetan. Horrela, programak hainbat zerbitzu eskaintzen 
dizkie, gehien-gehienak doakoak. Real Unión zerbitzu horietaz 
baliatu da klubarentzako euskara plana sortzeko. 

Miren Echeveste Euskara arloko ordezkariak Real Uniónek 
prestatutako euskara plana “albiste zoragarri” gisa definitu du. 
“Real Unión kluba erreferentzia bat da jende askorentzat gure 
hirian, eta gure historiarekin lotura estua dauka”, adierazi du 
Irungo Udaleko Euskara ordezkariak. Echevestek azaldu duenez, 
Real Uniónek Kalean Bai hitzarmena berritzea erabaki izana 
pausu garrantzitsua izan zen hirian euskararen normalizaziorako. 

Igor Emery Real Unióneko Administazio Kontseiluko 
presidenteak futbol klubak euskararekin duen “konpromiso 
irmoa” azpimarratu du. Igor Emeryk gogoratu Real Uniónek 
betidanik izan duela konpromisoa euskararekin eta hala 
adierazi zutela Emery familiak kluba hartu zuenean egindako 
aurkezpenean. “Gure proiektuaren ardatzetako bat da, eta 
dagoeneko egin ditugu lehen urratsak”, azaldu du klubeko 
presidenteak. Izan ere, Real Uniónen Emery aroa hasi zenetik 
urte eta erdi igaro da jada eta ordutik klubeko komunikazioak 
elebidunak dira, klubaren webgune berria euskaraz kontsultatu 
daiteke eta Kalean Bai programako konpromisoa berritu dute. 
Era berean, Euskaraldian eta Euskara Aholku Batzordearen 
bileretan parte hartu dute. Klubeko presidenteak azaldu du 
aurretik aipatutakoak “lehen urratsak” baino ez direla eta 
urrutiago iritsi ahal izateko lanean jarraitu beharko dutela. 

Klubeko presidenteak azaldu duenez, Real Unión klub 
euskalduna da eta hala sentitzen dira. “Euskara klubaren 
egunorokotasunaren parte da” gaineratu du Emeryk. Miren 
Echevestek gaineratu duenez, “prestatu berri duten planari 

esker, ziur gaude futbolean 
ere gero eta euskara gehiago 
egingo dela”. Lide Rekondok 
Kalean Bai programaren 
dinamizazioan lan egin du eta 

hitzarmena berritu osteko lehen hilabeteetan egindako lanari 
dagokionez zera adierazi du, “elkarteen eta entitateen barne 
harremanetan euskararen erabileraren sustapenean jarri da 
indarra bereziki”. 

Konpromisotik ekintzetara
Real Uniónek sortutako euskara planak hiru helburu nagusi 
dauzka. Batetik, planaren bitartez klubaren hizkuntza-
irizpideak zehaztu dira, irizpide horiek klubaren barneko 
zein kanpoko kideei jakinarazteaz gainera. Horrekin batera, 
irizpideak bete ahal izateko neurriak eta baliabideak emango 
ditu klubak, horien betetze maila aztertzeaz gain. 

Bigarren helburua, Real Unión klubean euskara planaren 
inguruko adostasuna lortzea izango da. Azkenik, klubean 
gutxinaka aurrerapausoak eman nahi dira, gizartean Real 
Unión erakunde elebidun gisa ikusi dadin. Horretarako, 
orotara, klubak 32 ekintza zehaztu ditu aurretik aipatutako 
helburuak egikaritzeko eta garatzeko. Lide Rekondo Kalean Bai 
programaren dinamizazio arduradunaren hitzetan, “ekintza 
horien bitartez klubaren barneko eta kanpoko harremanetan 
euskararen erabilera sustatzeko 
dinamikak sortu nahi dira”. 
Gutxinaka eman beharreko 
pausuak emango direnez, 
planari 5 urteko epealdia jarri 
diote, pixkanaka Real Uniónek 
euskararen aldeko pausuak 
eman ditzan eta horien 
jarraipena egiteko.

“Euskara klubaren 
egunerokotasunaren 

parte da”
Igor Emery, Real Unión 

klubeko presidentea

“Prestatu berri duten 
planari esker, ziur gaude 
futbolean ere gero eta 
euskara gehiago egingo 
dela”
Miren Echeveste, Irungo 
Udaleko Euskara 
ordezkaria

Annie Ernaux izan zen iaz Literaturako Nobel Sariaren 
irabazlea. Gaur asko dira beren esperientzia pertsonalak −alai 
baina mingarriak, ilun zein eguzkitsuak− idazkeraren bidez 
plazaratzen dituzten emakumeak; eta Historian zehar ere 
aurki ditzakegu, han eta hemen, hainbat literaturagile bikain, 
hala nola Lesboseko Safo, Brontë ahizpak eta Toni Morrison. 
Alabaina, guzti hauek baino lehen, duela 4300 urte, bizi izan zen 
Enheduanna, Historiako lehen emakume idazlea.

Enheduanna K.a. 2300 urte inguruan jaio zen Akkaden, 
gaur egungo Iraken erdialdean. Garai hartan Mesopotamia, 
Tigris eta Eufrates ibaien arteko lurralde emankorra, bitan 
zegoen banatuta: Sumer hegoaldean, eta Akkad iparraldean. 
Aspaldidanik zebiltzan hegoaldeko hiri-estatuak elkarren 
kontrako borroka etengabean, guztiak nagusitasuna lortu 
nahian. Baina K.a. 2334an1 Sargon Handiak, Enheduannaren 
aitak, guztiak bere agintepean bateratu eta historiako lehen 
inperioa sortu zuen: Inperio Akkadiarra.

Lehen inperio honek Sargonen esku utzi zituen Mesopotamiako 
lur guztiak. Baina hegoaldeko hiri batzuek ez zuten haren boterea 
onartu nahi eta akkadiarren kontrako matxinadak bultzatzen 
zituzten behin eta berriro. Ur hiriestatua zen haien arteko 
oldarkorrenetakoa. Baina Sargonek bazekien haien aurkako gerra 
hasten bazuen beste hiri asko ere kontran jarriko zitzaizkiola. 

Ezpata albo batera utzi eta egoera gatazkatsu hura diplomatikoki 
konpontzeko, Sargon Handiak bere alaba bidali zuen Ur-era, 
Nanna, hiriko jainkosa nagusiaren gurtzako kargu nagusia 
betetzera. Garai hartan jainko-jainkosen tenpluak botere politiko 
zein ekonomikoaren erdiguneak ziren: bertan erabakitzen zen 
zergen pisua, jaiegunak, gurtza ohiturak, etab. Ondorioz, kargu 
honek aginte ahalmen handia esleitzen zion Enheduannari.

Botere hau, baina, ez zen zama-gabea. Sargon hil ostean (K.a. 
2279) Ur hiriko beste jeneral batek, Lugal-ane izenekoak, estatu 
kolpea eman zuen. Hala, Enheduanna hiritik bota zuten akkadiar 
boterearen zantzu oro ezabatzeko. Nolanahi ere, zenbait urte 
geroago, bere ilobak, Naram-Sin erregeak (K.a. 2254-2218), 
inperioa berriz ere indartu zuenean, Enheduannak bere kargua 
berreskuratu zuen. 

Erbestean pasa zituen urteetan apaiz-printzesak bere eginkizun 
politikoekin jarraitu zuen, eta akkadiar dinastiaren interesak 
defendatzeko Inannaren Gorespena2 poema epikoa idatzi 
zuen. Liburuaren helburua Mesopotamiako bi lurraldeetako 
kultu erlijiosoak bateratzea zen, horrek inperioaren batasuna 
erraztuko zuelakoan. Baina horrez gain, Enheduannak 
erbesteratua izan zenean bizitako esperientzia pertsonala ere 
islatu zuen. 

Historiako idazki zaharrenak K.a. V. milurteko Uruk hiriaren 
aztarnategian aurkitu ziren. Mesopotamian bertan. Baina 
idazkeraren lehen adibide hauek taulatxo administratiboak 
baino ez ziren, tenpluek zergen kontuak errazteko sortuak. 
Denborarekin Gilgameshen epopeiaren gisako kondaira ederrak 
ere asmatu zituzten mesopotamiarrek, garaiko biztanleei 
iraganeko ipuinei buruz amets egiteko aukera ematearren. Baina 
hauen egileak ezezagunak zaizkigu, izan ere, kondaira hauek 
belaunaldiz belaunaldi ahoz errepikatu eta eraldatzen ziren 
eskriba anonimoren batek idatziz jaso arte. 

Enheduannak aldiz Inannaren Gorespena poeman bere istorioa 
lehen pertsonan kontatu zuen, eta beraz, egungo Irak hegoaldean 
jaiotako emakume hau dugu historiako lehen autorea. 

Leire Lizarzategui

Argazkia: Enheduannaren Diskoa moduan ezagutzen den irudi 
honetan bere gurtza betebeharrak betetzen ikus dezakegu 
(eskuinetik hirugarrena). Disko hau Leonard Woolley 
arkeologoak aurkitu zuen 1926an. (wikimedia.org) ↓

↑ Argazkia: Akadiar Inperioa Sargonen erreinaldian (K.a. 2334-
2279). (wikimedia.org)

1Sargonen bizitza eta erreinaldiaren data zehatzak eztabaidatuak dira. Hauek 
Errioxako Unibertsitateko Antonio Pérez-Largacha irakasleak Historia antigua de 
Egipto y del Próximo Oriente eskuliburuan proposatutakoak dira.

2Lan honetaz gain, Enheduannari garaiko mitologia garatzen lagundu zuten beste bi 
poema epiko (Ereserkia Inannari; Inanna eta Ebih) eta 42 himno erlijiosoren idazkera 
ere atxitzen zaizkio.

https://www.irun.org/eu/euskara/euskaraz-bizi/kirola-aisia-eta-kultura/kalean-bai 
https://txingudionline.com/igor-emery-real-unioneko-presidenteari-elkarrizketa/
https://837comunicacion.com/eu/837-komunikazioa/
https://irunero.eus/izurrite-antoninotarra-inperio-erromatarra-astindu-zuen-pandemia/
https://irunero.eus/gladiadoreen-borrokei-buruzko-mitoak-eta-egiak/
https://irunero.eus/oiassoko-emakumeak-bakarrizketak-museora-itzuliko-dira-europako-ondarearen-jardunaldiei-esker/
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INAUTERIETAKO JAI GIROAK 
MOZORROEZ ETA OHITUREZ 

ZIPRIZTINDU DITU IRUNGO KALEAK

Inauteriak Irungo jai egutegiko hitzordu ezinbestekoa dira. Aurten berriro ere 
errepikatu dira gure hirian Inauteriak osatzen dituzten ohiturazko hitzorduak. 2023ko 
Inauterietan ordea eguraldi onak protagonismo berezia izan du, Astearte Inauterian 

izan ezik, Irungo Inauterietako azken ospakizunetan euria gogotik egin zuen eta. 

Inaute ospakizunak otsailaren 11n hasi ziren, Kaldereroen 
konpartsa Inauterien etorrera iragarriz hirira iritsi zenean. 
Hurrengo egunean, otsailaren 12an, Inudeen eta Artzainen 
konpartsak hiriko kaleak zeharkatu zituen, Belle Époque-ko 
bizimodua islatuz.

Otsailaren 18an eta 19an, larunbatean eta igandean, 
Inauterietako desfileak izan ziren egun horietako ekintza 
jendetsuenak. Desfilean parte hartu zuten 17 konpartsak 
Letxunborro hiribidetik irten eta Urdanibia plazaraino iritsi 
ziren dantzan. 

Otsailaren 17an, berriz, Ostegun Gizenarekin Inaute 
ospakizunak pixkanaka hirian nagusitu ziren. Urtero 
moduan Zanpantzar hiriko kaleetan barrena ibili zen ostegun 
arratsaldean, Zabaltza plazan Erraldoiek baltsa dantzatu 
aurretik. Ostiralean aldiz, konpartsen txanda izan zen, Amaia 
Kultur Zentroan 2023ko Inauterietako konpartsen aurkezpena 
egin baitzen. 

Inaute Aurrean eta Zaldun Inautean baserri giroko Inauteri 
ospakizunen txanda izan zen. Larunbatean Eraiki dantza taldea, 
Ibarla Meaka dantza taldea eta Txorimaloak soinu taldea 
Bidasoko eta Behobiako, Meakako eta Anakako baserrietatik 
ibili ziren, bakoitzak bere bidea eginez. Larunbat goizean 
gainera Kemen dantza taldeak Euskal Herri Inauteria antolatu 
zuen, bere 50. urteurrena ospatzeko Lapurdiko Inauteriak 
plazaratuz. Igandean, berriz, Egoipar Meaka dantza taldea, 
Meakako Adixkideak dantza taldea eta Kemen dantza taldea izan 
ziren  Meaka eta Olaberria auzoetara baserri giroko Inauteriak 
eramateko arduradunak. 

Urtero moduan Inauteri ospakizunak Astearte Inauteriarekin 
amaitu ziren, San Juan plazan Sardinaren ehortzeko eta 
Zanpantzar erretzeko ekitaldiarekin. Hala ere, euriaren 
ondorioz, erreketa konplexuagoa izan zen, euriak Inauterien 
amaiera saihestu nahi izan balu bezala.

https://txingudionline.com/caldereros-irun-2023-txingudi-online/
https://txingudionline.com/caldereros-irun-2023-txingudi-online/
https://irunero.eus/inauteri-giroa-irunen-nagusitzen-hasi-da/
https://txingudionline.com/zanpantzar-en-irun-2023/
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ELKARTE FEMINISTEK LAN GEHIAGO 
EGITEN DUTE MARTXOAREN 8AZ 

ETA AZAROAREN 25AZ GAIN
Martxoa feminismoarekin lotura estua duen hilabetea da. 
Hala ere, mugimendu bat denez, feminismoak ez ditu  data eta 
epe jakin batzuetan bakarrik lan egiten. Bidasoaldeko Elkarte 
Feminista da berdintasuna lortzeko eskualdean lan egiten 
duen eragileetako bat. Maritxu San Pedro Saenz presidenteak 
elkartearen helburuak eta lan esparruak zeintzuk diren azaldu du. 

Bidasoako Elkarte Feministaren ibilbidea 2014. urtean hasi zen. 
Ofizialki, elkartea urte horretako martxoaren 11n sortu zen, 
nahiz eta 2008an hasi zuten berdintasunaren alde lan egiteko 
bidea, baina beste sigla batzuekin. Maritxu San Pedro Saenzek 
azaldu duenez, “une horretan, ausartagoak ez izateko beharra 
ikusi genuen”. Dena den, elkarteko lehendakariak gehitu du, 
emakumeak beti ausartak izan diren arren, historian zehar 
testuinguruaren arabera urrats gehiago edo gutxiago egiteko 
aukera izan dutela. 

Elkartea sortzeko arrazoiez galdetuta, Maritxu San Pedrok 
azaldu du sorreraren testuingurua eta momentuko egoera 
kontuan izatea ezinbestekoa dela. “Orduan emakumeok 
gizartean, politikan eta beste edozein esparrutan gehiago 
inplikatzeko beharra ikusi genuen”, horrela azaltzen du 
presidenteak sorreraren zergatia. Izan ere, garai hartan jada 
gizarteko lanbide eta sektore gehienetan emakumeak presente 
egon arren, oraindik ere zaila zen emakumeek ordezkaritza 
postuak betetzea. Lehendakariak adibide gisa jarri du berak 
sindikalista gisa lan egiten duen osasun sektorea. “Garai hartan 
langileen % 99 emakumeak baziren ere, gizonezko ordezkariak 
aukeratzeko joera handia genuen”. San Pedrok ohartarazi du, 
azken hamarkadan urratsak egin diren arren, oraindik ere 
horrelakoak gertatzen direla. 

365 egun eta gehiago
Eraldaketa sakon eta iraunkor bat ez da egun batetik bestera 
lortzen. Horregatik, Bidasoaldeko Elkarte Feministak 
berdintasuna oinarri izango duen gizarte bat lortzeko lan egiten 
du urteko egun eta une guztietan. Martxoaren 8a, Emakumearen 
Nazioarteko Eguna, eta azaroaren 25a, Emakumeen aurkako 
Indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna, data 
esanguratsuak dira elkarte honentzat eta antzeko elkarte 
feministentzat. Maritxu San Pedroren hitzetan, “benetako 
berdintasuna ez da lortzen urteko bi egunetan bakarrik horren 
alde lan eginez”. Hala ere, gizarteak urteko egun horietan gaiari 
arreta handiagoa eskaintzen diola aprobetxatuz, elkartetik 
ekintzen programa bereziak 
prestatu ohi dituzte  eta 
hala egingo dute 2023ko 
martxoaren 8an ere. 

Luze amestutako helburu 
horretara hurbildu eta 
inoiz lortzeko esperantzak 
bultzatuta, hainbat 
egitasmo antolatzen 
dituzte Bidasoaldeko 

Elkarte Feministan. Maritxu San Pedro lehendakariak azaldu 
du elkarteak bi lan ildo nagusi dituela urteko egitasmoak 
antolatzerakoan. Alde batetik, talde tailerrak antolatzen dituzte, 
parte-hartzea elkarteko kide direnentzat eta ez direnentzat 
irekia dagoelarik. Era berean, adin mugarik gabeko ekintzak 
dira, adinkeria feminismotik kanpo geratzen dela ulertzen dute 
eta. “Tailer horiek elkartearen proiektua garatzen laguntzen 
digute”, azaldu du Maritxu San Pedro Saenzek. Tailer horien 
antolaketarako elkarteko hezitzaileen lana ezinbestekoa dela 
aipatu du Bidasoaldeko Elkarte Feministako buruak. Besteak 
beste, Neus Albertos Meri eta Flor Savanti hezitzaileen lana 
azpimarratu du elkarteko lehendakariak. 

Bestetik, elkarteak beste lan ildo bat hasi du azkenaldian. Izan 
ere, elkarteko kideak jabetu dira Irunen 100 nazionalitate 
baino gehiagoko emakumeak bizi direla. Maritxu San Pedroren 
hitzetan, “jakinda normalean emakumeak direla gehien 
migratzen dutenak, interesgarria iruditu zaigu beraiekin 
lan egiteko proiektuak hastea”. Horrela, 2023 urtera begira 
elkartearen eginkizun honetan sakontzeko ideia polit asko 
dituztela azaldu du. 

Lana borrokaren ordez
Urtero elkarteak errepikatzen duen beste ekimenetako bat 
Berdintasunerako Bidasoaldeko Elkarte Feministaren Sariaren 
banaketa da. Sari horren bitartez elkarteak berdintasunaren alde 
lan egiten duten elkarte, erakunde eta norbanakoen ekarpena 
saritzea bilatzen du. Lehen Berdintasunerako saria 2017. 
urtean banatu zuten. Orain arte emandako sarien bitartez Neus 
Albertos Meri, Emakunde, Asun Casasola, Maider Moreno García 
eta Jaizkibel konpainiaren ibilbideak saritu dituzte. Martixu San 

Pedrok aurreratu duenez aurten elkarte baten ekarpena sarituko 
dute Berdintasunerako sariaren bitartez, nahiz eta oraindik ezin 
den jakinarazi zein izan den aukeratutako elkartea. 

Beste egitasmo arrakastatsu bat, elkarteak antolatutako 
irakurketa klubak dira. Irakurketa elkarte horietan hainbat 
adinetako pertsonek parte hartzen dute irakurketarekiko 
zaletasuna sustatzea bilatzen duen jarduera batean. Elkarteko 
lehendakariak azaldu du parte-hartzaileen profila askotarikoa  
dela, “liburuak irensten dituzten pertsonak ditugu, edo parte 
hartzen hasi zirenean ia irakurtzen ez zekiten pertsonak,  baina 
orain irakurri gabe bizi ez direnak”. Irakurketa tailer horiek San 
Miguel eta Behobiako adinekoen egoitzetan antolatzen dituzte. 
Zehazki, 2024an 10 urte beteko dira San Miguelen ekintza 
honekin hasi zirenetik, 2014an hasi baitziren jarduera antolatzen. 

Bidasoaldeko elkarte feministan antzerkiaren mundura hurbildu 
eta antzezlekura igotzeko aukera ere izan dute. “Irun en la 
memoria” antzezlan elebidunaren bitartez Errepublikari esker 
emakumeen papera eta lortutako askatasunak landu zituzten. 
Antzezlana Madrileko Euskal Etxean, Vallecaseko elkarte batean 
eta Burlatan antzeztu zuten. Irunen ere egin zuten antzezlanarekin 
bira, hiru auzo elkartetan, 5 adineko pertsonentzako zentrotan eta 
Palmera Monteron emanaldiak eskainiz.  

Martxan jarritako egitasmoen zerrenda, elkarteko kideen 
konpromisoa bezain amaigabea da. Garai batean Batukada 
Feministako Eskola ere izan zuten martxan, baina arazo 
ekonomikoak zirela medio bertan behera utzi behar izan zuten. 
Horretaz gain, elkartearen estatutuak aldatu eta gaurkotu 
dituzte, hiriko jaietan emakumeek eta gizonek parte hartzeko 
aukera berdinak izan ditzatela defendatzeko. Era berean, 
elkartearen lana ezagutarazten laguntzeko feminismoaren 
munduko pertsonaia ezagunak ekartzen ahalegindu dira, 
esaterako, Pamela Palenciano ekarri zuten Irunera.

“Orduan emakumeok 
gizartean, politikan 
eta beste edozein 
esparrutan gehiago 
inplikatzeko beharra 
ikus genuen”
Maritxu San Pedro 
Saenz, Bidasoaldeko 
elkarte feministako 
lehendakaria

Orain arte egin bezala, martxoaren 11n elkartearen aterak 
irekiko dituzte elkartearen urteurrena ospatzeko. Elkartetik 
gonbidapena egiten diete kideei, ezagunei eta herritarrei 
bulegora hurbildu eta elkartearen jarduera hobeto ezagutzeko 
aukera izan dezaten. Bidasoaldeko Elkarte feministan harrera 
egingo diete goizeko 11:00etatik arratsaldeko 17:00etara, pintxo 
eta edateko xume bat eskainiz bertatik igarotzen direnei. 

Bilakaera etengabean
2014an elkartea sortu zenetik aldaketa nabariak izan dira 
inguruko testuinguruan. Zentzu horretan, berdintasuna lortzeko 
urrats gehiago egin diren arren, Maritxu San Pedro Saenzek argi 
utzi nahi izan du: “mugarriren bat lortu dugula edo lege bat 
martxan jarri dugula esaten dugunean, horrek ez du esan nahi 
betierekoa izango denik”. Presidenteak aurrerapenen aurrean 
gehiegizko konfiantzarik ez izatearen garrantziaz ohartarazi 
nahi izan du, atzerapausoak gerta baitaitezke. Ildo horretarik, 
Maritxu San Pedrok azpimarratu du ez duela ezertarako balio 
aurrerapenak eremu edo esparru txikietan lortzeak. Patriarkatua 
unibertsala den aldetik, “berdintasuna munduko leku 
guztietan lortzen denean lortuko dugu emakumeok benetako 
berdintasuna”, gaineratu du Bidasoaldeko elkarte feministako 
lehendakariak.

Etorkizunera begira adorea 
eta lan egiteko gogoa izango 
dira gakoak. “Etorkizunean ere 
jarraituko dugu gure egoitzara 
jendea erakartzea lortzeko 
ekintzak antolatzen”, adierazi 
du Maritxu San Pedrok. 
Lehendakariaren hitzetan, 
“Berdintasuna ez da lortzen 
borrokatuz, lan eginez baizik”.

“Berdintasuna 
munduko leku 
guztietan lortzen 
denean lortuko dugu 
emakumeok benetako 
berdintasuna”
Maritxu San Pedro 
Saenz, Bidasoaldeko 
elkarte feministako 
lehendakaria

↑ Argazkia: Kolonbiako emakume buruzagi indigenekin otsailean Palmera Monteron antolatutako hitzaldia

https://irunero.eus/martxoaren-8a-baino-haratago-doan-zerbait/
https://irunero.eus/mundubatek-kolonbiako-emakume-buruzagi-indigenen-itzulia-bultzatu-du-gipuzkoan/
https://irunero.eus/asun-casasola-indarkeria-matxistaren-aurkako-aktibista-nagoreren-erailketak-hausnarketarako-bidea-ireki-duela-uste-dut/
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BIDASOAN BIZIKLETAREN PEDALEI 
ERAGITEKO AITZAKIARIK EZ 

Txingudi badian bizikletaren erabilera orokortu dadin 
Balaztak, Recycl´Artek eta Badoak indarrak batu dituzte 
Bidasoa Txirrindaz proiektuan. Horrela, 2023an zehar 
badiako hiru hirietan bizikletaren inguruan egingo diren 
jardueren egitaraua argitaratu dute. Ekintza horien 
bitartez Irunen, Hendaian eta Hondarribian mugikortasun 
ekologikoa eta ekonomikoa lortzeko bizikletaren erabilera 
sustatu nahi da. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Pirinio Atlantikoetako 
Departamenduko Kontseiluak lehen aldiz Ideiak partaidetzazko 
aurrekontuak antolatu zituzten 2022an. Deialdiak herritarren 
iritzia jaso nahi zuen bi lurraldeen arteko loturak sortzen 
laguntzen dituzten proiektuak aukeratzeko. Bidasoa Txirrindaz 
Ideia izan da, herritarren bozketari esker, deialdian finantzazioa 
jaso duen proiektu bozkatuenetako bat. 

Ideiak gauzatzeko deialdirako aurkezpen txartelean azaldu 
zutenez, egitasmoaren ideia nagusia zera da, Bidasoa Txirrindaz 
proiektuaren bidez eskualdean mugikortasun iraunkorra 
sustatzea. Hori dela medio, lurraldean bizikletaz mugitzea 
erraza izan dadin konponbideak bilatu nahi dira, administrazio 
ezberdintasunek eragindako arazoak behingoz gainditzeko. Pilar 
Vértiz Balazta elkarteko kidearen hitzetan, “hirurak elkartu gara 
bizikleta gure eskualdeko bizitzan integratzeko helburuarekin 
programa bat sortzeko asmoak bultzatuta”. 

Egitasmoa aurrera eramateko Recycl´Arte eta Balazta 
elkarteek eta Badoa kooperatibak indarrak batu dituzte. Bada, 
mugikortasun pertsonala nahiz salgaien mugikortasuna 
landu nahi dituzte, eragile bakoitzak bere esparruan. Hain 
zuzen ere, antolatutako jarduerak proiektuaren bidez lortu 
nahi diren helburuak bezain askotarikoak izango dira. Esate 
baterako, bizikleta bidezko mugikortasunaren sentsibilizazioa 
eta hedapena gauzatzea, erabiltzaileen autonomian eta 
ahalduntzean laguntzea eta hondakinik ez sortzea lortu nahi 
da. Pilar Vértizek adierazi duenez, “jendeari azaldu nahi diogu 

bizikletaz mugitzea oso erraza 
dela”. Vértizek gaineratu du 
horretarako ezinbestekoa dela 
bizikleta hartzea, bizikletaren 
oinarrizko mekanika ezagutzea 
eta bizikleta erabiltzeko egitura 
aproposak edukitzea. 

Pedalkadaz pedalkada
Proiektuaren barnean 15 ekitaldi antolatuko dituzte 
egitasmoaren bultzatzaileek. Lehen ekintzak azaroaren 26an 
egin ziren Hendaian ospatutako La Recup jaiarekin. Bestetik, 
martxoaren 25ean topaketa bat antolatuko da Euskadi, Nafarroa 
eta Akitaniako bizikletarekin zerikusia duten elkarteak biltzeko. 
Imanol Aguirre Balazta elkarteko kideak adierazi duenez, 
“topaketa honen bidez bizikleta elkarteen arteko lotura 
eta ezagutza indartu nahi ditugu”. Horrela, esperientziak 
ezagutzeko, ideiak partekatzeko eta elkarrengandik ikasteko 
aukera izango dute parte-hartzaileek Palmera Montero 
zentroan  egingo den egun osoko ekitaldian.

Tailerrei dagokienez, Bidasoa Bizikletaz egitasmoaren barnean 
guztira 12 tailer antolatuko dira: Irunen 6 tailer egingo dira, 
Hondarribian 2 eta Hendaian 4. Irunen otsailaren 7an, 21ean 
eta 28an Recycl´Artek Balaztako kideei prestakuntza tailerrak 
eskaini zizkien. Claire Dutrillauxe Recycl´Arte elkarteko 
koordinatzaileak adierazi duenez, “autokonponketarako 
tailerrak antolatu ditugu, oso garrantzitsua iruditzen baitzaigu 
jendea autokudeatzeko gai izatea”.

Bestetik, Irungo hainbat auzoetan bizikletaren autokonponketa 
tailerrak emango dira. Martxoaren 4an Moskun, Recycl´Artek 
eta Balaztak bizikletaren autokonponketa tailerra emango dute. 
Berez, tailer honek otsaileko tailerretan ikasitakoa praktikan 
jartzeko aukera emango du. Apirilaren 4an Balaztak Larreaundin 
bizikletaren autokonponketa eta bide publikoan zirkulatzeko 
irteera tailerra egingo du. Ekintza 2022an egin ziren 
emakumeentzako tailerretako parte-hartzaileentzat pentsatua 
dago, baina interesa duen edozeinek parte hartuko ahalko 
du. Azkenik, maiatzaren 6an Arbes auzoan Badoak bizikletaz 
jolasteko tailerra, askaria eta bizikletaz paseatzeko ekintzak 
antolatuko ditu.

Hondarribian bi tailer egingo dira. Lehena maiatzaren 15ean 
izango da eta Recycl´Arte elkarteak emakumeei zuzendutako 
bizikletaren konponketa tailerra eta bide publikoan zirkulatzen 
ikasteko tailerra izango dira. Bigarrena, berriz, maiatzaren 
16an izango da eta Balazta elkarteak gidatuko du. Hendaiako 
bizikletaren autokonponketa tailerrak berriz, ekaina eta uztaila 
artean egingo dira eta Recycl´Arte elkarteak zuzenduko ditu.

Azkenik, Badoak maiatzaren 14an “Bizi bilketa” jaia antolatuko 
du. Fer Romero Badoa kooperatibako kidearen hitzetan, 
“jendea bidegorrietara hurbildu nahi dugu, adin guztietako 
jendeak eskualdeko bidegorriak zeintzuk diren ezagutu ditzan”. 
Hiru zutabe egingo dira, udalerri bakoitzetik bat. Hendaian, 
Recycl‘Arte elkartearen bidez, bestetik, Irunen Balaztaren 
laguntzarekin eta, azkenik, Hondarribian Badoa arduratuko 
da ekintza antolatzeaz. Elkarrekin Hondarribirako bidean 
bidegorrien egoeraren eta bizikletaz ibiltzeko beste espazioen 
balorazioa egingo dute. Azkenik, Hondarribian bateratze bat 
egingo da hainbat dinamikaren bidez, leku bakoitzaren alde 
positiboa eta negatiboa baloratuz. Fer Badoako kideak gehitu 
duenez, “gure ekitaldiak jai formatua izatea erabaki dugu, 
elkarteek jada bizikletaren erabilerarekin loturiko arazoak oso 
landuak dituztelako”. 

Hobetu beharrekoak
Gaur egun asko dira jendeak Txingudi badian bizikleta 
garraiobide gisa erabiltzeko aurkitzen dituen trabak. Arazo 
nagusietako bat bizikletentzako azpiegitura egokirik eza 
da. Azken urteetan eskualdeko hiru hirietan bizikleten 
erabiltzaileentzako egiturak hobetzeko urratsak egin badira ere, 
oraindik lan handia dago egiteko Irun, Hondarribia eta Hendaia 
artean bizikletaz mugitzea benetan erosoa eta guztiontzat 
eskuragarria izan dadin.

Urte berriaren hasierarekin, 
Balazta elkarteak 2022. urteari 
buruzko balorazioa egin 
zuen. Elkarteak aurkeztutako 
dokumentuan aurreko urtean 
zehar Bidasoan txirrindularien 
mugikortasunari laguntzeko 
emandako aurrerapausoak eta 
atzerapausoak jasotzen ziren. 

Era berean, 2023. urtera begira hiri bakoitzean mugikortasun 
erronkak zeintzuk izango ziren zehazten zen. 

Hain zuzen, Balazta elkartearen txostenean irakur zitekeenez, 
Bizikletaren Estatuko Barometroak berriki sustatutako ikerketa 
batean argitaratutakoaren ildotik, 2022. urtean bizikletaz hiri 
batetik bestera joateko herritarrek adierazi dituzten eragozpen 
nagusiak honako hauek dira: ibilgailu motordunekin espazioak 
partekatzeak dakartzan arriskuak, gehiegizko trafikoa eta 
bidegorri eta azpiegitura segururik eza.

Balazta elkarteak bailarako mugikortasunari erreparatuz 
hobetu beharreko zenbait puntu identifikatu ditu. Esaterako, 
Gaintxurizketako errepidea, Mendeluko inbutua, Etorbide 
zubiaren itxiera edo Plaiaundi parke ekologikoaren bitartez 
badia osoaren lotura. Dagoeneko eremu horietako batzuk 
hobetzeko planak badaude, oraindik aldaketak gauzatu ez badira 
ere. Imanol Aguirre Balaztako kideak nabarmendu duenez, 
“eskualdean bidegorri eta txirrindu eremuen arteko loturak 
sortzeko behar handia dago, orain arte emandako pausuek 
zentzua izan dezaten”. 

Desberdintasunak mugikortasunean
Txingudi bailara bakarra izan arren, muga eremuan kokatua 
dagoenez, mugikortasunarekin loturiko araudi eta erabaki 
administratiboei dagokienez alde handiak daude. Adibidez, 
Recycl´Arte elkarteko Claire Dutrilleauxek azaldu duenez, 
Hendaian hondartzako eremuan bizikleten zirkulaziorako 
“esperimentu” moduko bat egin dute. Hau da, bizikletak 
gainontzeko ibilgailuen kontrako zentzuan ibili ahal izatea 
ezarri da, Frantziako araudiak horretarako aukera ematen duela 
baliatuz. “Mugatik hurbil horrelako saiakuntzak egitea oso 
arriskutsua da, hegoaldeko biztanleak ez baitute iparraldeko 
araudia ezagutzen”.

Ondorioz, Recycl´Arteko koordinatzaileak azpimarratu du 
horrelako erabakiak jakinarazi eta herritarrei azaltzeko 
lan gehiago egin behar dela, ezbeharrik gertatu ez dadin.  
Pandemiaren ostean bizikleta erabiltzaileen kopuruak gora egin 
du eta beraz, administrazio aldetik, babes eta baliabide gehiago 
eskatzea zilegi iruditzen zaie txirrindulariei. 

“Jendeari azaldu 
nahi diogu bizikletaz 
mugitzea oso erraza 

dela”
Pilar Vértiz, Balazta 

elkartea
“Autokonponketarako 
tailerrak antolatu 
ditugu, oso 
garrantzitsua iruditzen 
baitzaigu jendea 
autokudeatzeko gai 
izatea”
Claire Dutrillauxe 
Recycl´ Arte elkarteko 
koordinatzailea

MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUA

BIZIKLETA GARRAIOBIDE

MUGIKORTASUN JASANGARRIA

http://balaztabidasoa.blogspot.com/
https://badoa.eus/
https://irunero.eus/hiriko-bidegorri-sarea-hobetzeko-lanak-hasi-dira/


14 SECCIÓN Irunero

Aizpea Goenaga Mendiolaren askotariko lan esparru eta ekarpenak zenbatzen hasita, 
zaila da bere pertsona deskribatzeko hitz bakarra topatzea. Aktore edo zuzendari 
hitzak txiki geratzen zaizkio. Beste zeregin eta proiektuen artean Irungo Oiasso 

Erromatar Museoan koordinatzaile lanak egiten ditu. Bere ibilbidean euskal kultura 
eta emakumeekiko kezka izan ditu gidari.

“EMAKUME IZATEAGATIK 
MESPRETXU HANDIAK JASAN 

BEHAR IZAN DITUT, ETA ORAINDIK 
JASATEN DITUT”

Aizpea Goenaga Mendiola, artista:

15ELKARRIZKETA2023ko martxoa

https://www.oiasso.com/eu/
https://www.oiasso.com/eu/
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Ezagutzen ez zaituztenontzat, nola deskribatuko zenuke zure 
burua?
Nik zer dakit. Galdera hori oso zaila da. Norberak bere buruaz 
hitz egiterakoan asko zigortzen da. Beraz, ez dakit zer naizen. 
Nire seme-alabentzat gauza bat naiz eta nire lagun batzuentzat 
beste bat. Bakoitzarekin sortzen duzun harremanaren 
araberakoa zara. 

Askok artista bezala ezagutuko zaituzte, ia zainetan 
daramazun zerbait?
Egia da, segun zein girotan sortzen zaren gertuen duzuna 
gehiago estimatzen duzula. Gure ama oso sortzaile handia zen, 
literatur zalea, kezka kultural handiarekin eta baita amona ere. 
Amak beti artista izan nahi izan zuen beti, baina aita gazte hil 
zitzaienez eta nire amona bakarrik ez uztearren ezin izan zuen 
bere ibilbidea egin. Gure etxean sormena beti asko bultzatu da, 
futbola ez ordea. 

 Familia aurrekari horiek zure 
bidea erraztu zutela esango 
zenuke?
Beste esparru batzuetan 
gertatzen den bezala eta 
bereziki hemen Euskal Herrian, 
ezin duzu esan esparru bakar 

batean lan egingo duzunik. Bolada batean antzerki gehiago 
egiten duzu eta bestean, aldiz, gehiago idazten edo zuzentzen 
duzu edo telebistan ibiltzea tokatzen zaizu. Orduan, hainbat 
esparru ukitzen dituzu. Familiak asko markatzen du, hori egia 
da. Niri etxean inoiz ez naute beste ofizio “seguruago” bat 
aukeratzera bultzatu eta hori sekulako abantaila da. Jendeak 
bere seme edo alabak artista izan nahi duelako kexaka deitzen 
didanean ez dut disgustuaren zergatia ulertzen. Ogibide gogorra 
da bai, baina nik ez dut ofizio errazik ezagutzen. Nik mundu 
guztiari aholkatuko nioke ahal den guztietan nahi duena egin 
dezala, gero bideak leku batetik bestera eramango zaituelako. 
Esaterako, irakasleek sormena balioan jartzen dute eta nik zorte 
handia izan dut irakasle oso onak izan ditudalako. 

EUSKAL KULTURAREN BURUZAGI

Euskal kultura landu eta zabaltzeko kezka zure ibilbide osoan 
izan duzu presente, ezta?
Bai, beti. Egia de beti euskal kulturarekiko kezka izan dudala 
eta, zalantzarik gabe, horrekiko apustua egin dut. Baita ere 
emakumeekiko. Garai batean emakumeei ate asko puskatzea 
tokatu zitzaigun, ez irekitzea. Hor ere pausu batzuk eman dira eta 
ezin dugu atzera egin, oraindik ez baitaude ate guztiak zabalik. 

 “Niri etxean inoiz ez 
naute beste ofizio 

“seguruago” bat 
aukeratzera bultzatu 

eta hori sekulako 
abantaila da”

Aizpea Goenaga Mendiola
Aizpea Goenaga Mendiola euskal 

aktore, zinema zuzendari eta idazlea da, 
beste gauza batzuen artean. Antzokiez 
gain, zinema eta telebistaren mundua 

ezagunak ditu Aizpeak, ez soilik antzezle 
lanetan, baita gidoigile edo antzerki idazle 

zereginetan ere. Artista izaera etxetik 
datorkion zerbait dela esan daiteke, Juani 

Mendiola aktorearen alaba baita, Juan Luis 
Goenaga margolariaren arreba eta Barbara 

Goenagaren izeba. Gainera, 2010-2016 
urteen artean Etxepare Euskal Institutuko 

zuzendari izan zen, erakundea martxan 
jartzea lortu zuelarik. Egun Oiasso museoko 

koordinazio lana beste proiektu artistiko 
batzuekin tartekatzen du. 

https://www.aizpeagoenaga.com/eu/sarrera/
https://irunero.eus/antzerki-erromatarra-oiasso-museoan/
https://irunero.eus/martxoaren-8a-baino-haratago-doan-zerbait/
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ateratzen da. Niri horrelako erronka bat ematen didazu eta 
ez dago gauza hoberik. Han-hemenka galdetzen hasten zara 
eta horrela informazioa lortzen zoaz. Askotan behar baino 
informazio gehiago lortzen duzu azkenean. Dena den, gero 
bildutakoa kontakizun batean txertatu eta emaitza polita da. 
Nik uste jendeak horrelako lanak oso ondo hartzen dituela. 
Gainera, umeentzako kontakizunak ere idatzi ditugu, ez 
bakarrik bakarrizketak. Antzezlan guzti horiek gure webgunean 
eskaintzen ditugu. Museoak ere bestelako tailerrak eskaintzen 
ditu. Adibidez, mosaikoei buruzkoak. Dies Oiassonis baino 
lehenago jantzien tailer bat antolatu nahi dugu, horrela jantzi 
berriak egin ahal izateko. Orain “Bidasoako Atlas Emozionala” 
erakusketa dugu, Bidasoaren historiako hamar gai jorratzen 
dituena: artea, sorkuntza, ofizioak, historia, etab. Beraz, 
museora horrelakoak ekartzen saiatzen gara. Nik uste horrelako 
lanek merezi dutela eta nik horien bitartez disfrutatu egiten dut. 

Zure ikuspegitik, nola ikusi duzu emakumeen bilakaera orain 
arte?
Galdetzea ere! Dudarik gabe. Nik hori bizi behar izan dut. 
Emakume izateagatik mespretxu handiak jasan behar izan 
ditut, eta oraindik jasaten 
ditut. Kuriosoa da, baina nik 
badakit hainbat kasutan, 
gizona banintz, nire lan askok 
beste errekonozimendu bat izango zuketela, hori dudarik gabe 
badakit. Orain esate baterako erakusketa bat prestatzen ari gara 
Aranzadirentzat Gipuzkoako emakume arkeologoei buruzkoa. 
Arkeologoei galdera hori egiten diet: Zuek uste duzue gizonak 
bazinete zuen lana bestelakoa litzatekeela? Eta kuriosoa da 
batzuk hasieran diskriminaziorik sentitzen ez dutela esaten 
dutelako. Gero galderak egiten zoaz eta berriro galdetzen 
diozunean ea benetan uste duen leku berdinean egongo 
litzatekeen argi eta garbi ezetz erantzuten dute. Normala da. 
Egia da ez gaudela erabateko berdintasun batean. Gizartean 
buruan estandar edo gauza batzuk sartuak dauzkagu eta zaila 
da horiek kentzea. Horiek beherago jaisten gaituzte nahi 
gabe, baina horrela gertatzen da dudarik gabe. Nik ez dut hori 
salatzeko borroka egiten, gauzak egin egiten ditut, aktiboa naiz. 

Beraz, oraindik lan asko egiteko dago benetako berdintasuna 
lortzeko?
Bai. Arazo bat konpontzeko lehenengo diagnostikoa egin behar 
da. Hortaz, lehenengo konturatu behar zara hori oraindik 
gertatzen dela. Hori dakizunean, konponbide bila hasi zaitezke. 

Zure balio anitzeko profila eta euskararekiko kezka 
funtsezkoak izango ziren, ziur, Etxepare Institutuko 
zuzendaritzaraino iristeko.
Neurri batean bai. Nik gogoratzen dut deitu zidatenean 
hasieran ezetz esan nuela, ez 
bainaiz pertsonaia politikoa. 
Gogoratzen dut nire ahizpak, 
momentu horretan oso 
gaixorik zegoena, esan zidan 
deitu bazidaten zerbaitengatik 
zela eta hartu behar nuela. Erronka hartu nuen kultura maite 
dudalako eta gure herriko kulturan sinisten dudalako. Ni 
berez kultura kontsumitzaile bat naiz eta asko disfrutatzen 
dut irakurtzen, kontzertuetara joaten, antzerkian edo dantza 
ikustera noanean. Uste dut gure potentziala mundura atera 
behar dugula eta horretan ahalegindu nintzen urte horietan. 
Lan handia egin genuen eta oso harro nago egindako lanaz. 
Batzuetan nire burua zigortzen dut esanez agian gehiegi egin 
nuela, osasun aldetik ere faktura pasa zidalako. Lan handia 
zen eta oso lantalde txikia ginen. Hala ere, bidea irekitzen 
jakin genuen eta Etxepare Institutua eraiki genuen. Zorionez 

aldamenean María Jose Olaziregi edo Irene Larraza, gaur egun 
zuzendaria dena, bezalako pertsonak alboan izan nituen eta 
horrela sortu genuen taldea. Gogoratzen naiz kanpora ateratzen 
ginenean, beste institutuetako jendeak Aizpea Etxepare deitzen 
nindutela, ni bakarrik joaten nintzelako eskuorriz betetako 
maleta batekin. Beraz, nik uste ahal genuena baino pixkat 
gehiago egin genuela eta harro nago.  

Gaurkoan Oiasso Museoan harrera egin diguzu. Zeintzuk dira 
zure zereginak bertan? 
Nik berez hemen lanaldi erdia bete beharko nuke, nahiz eta 
gehiago ere egiten dudan. Museoa sortu zenetik izan dut 
harremana Oiassorekin, beste gauza batzuen artean, museoaren 
pantailan ikusi daitekeen ikus-entzunezkoa nik zuzendu 
nuelako. Museora sartu nintzenean hiru kezka nagusi izan 
nituen. Batetik, arlo akademikoa, bai kongresuetara begira edo 
museoak  ikerketa esparru bezala duen ahalmena lantzeko. 
Bigarrenik, zabalkunde lana, ikastetxeekin eta bisitariekin 
museoaren edukia partekatu ahal izateko. 

Bestetik, beste begirada bat erantsi nahi izan genuen eta hor 
antzerkia sartu genuen eta horri esker museoari beste bizitza 

bat eman diogu. Askotan liburuek edo idatziek kontatzen 
digute historiaz dakigun guztia, baina bertan guduak eta 
gerrak aipatzen dira bakarrik, historiaren parterik itsusiena. 
Oiasso museoan, berriz, bertan ikusi daitezkeen objektuak 
eguneroko bizitzarekin loturikoak dira eta modu paregabea 
iruditu zitzaidan garaiko ofizioak berreskuratzeko. Esaterako, 
arrantzalea, sendabelarren egilea, hiletaria, esklaboa, etab. 
Horrela, erromatar garaian erabiltzen zen formatu bat bilatu 
genuen, bakarrizketena. Antzerkia ere ekarri genuen eta, 
adibidez, Nerea Arrutirekin umeentzako antzezlan bat sortu 
genuen. Bakarrizketen bitartez erromatarren eguneroko bizitza 
berreskuratzen saiatu gara, oinarri zientifiko batekin, baina 
umorez, garaiko bizitza nolakoa zen kontatzeko. Era berean, 
antzerki tailerrak ekarri ditugu, antzerkiaren bitartez mundu 
klasikora gerturatzeko. Era berean, tailerretan parte hartzen 

duten ikasleek Dies Oiassonisen 
ere parte hartzen dute eta 
beren lana erakusteko antzerki 
jaialdia antolatzen dugu. 

Azkenik, museoak 
gizartearekiko duen betebehar 

soziala dago. Betebehar horren barruan dago hiriarekiko 
lotura, esaterako, Aniztasun Gala antolatuz. Normalean 
artistek zailtasunak izaten badituzte, gala honetan parte 
hartzen duten artistek zailtasun gehiago dituzte beraien 
sormena kanporatzeko. Bertan, Topic eta Chillida Lekurekin 
batera, Gipuzkoako Foru Aldundiari esker jaialdi bat eta 
bira bat antolatzen dugu. Hori adibide txiki bat baino ez da, 
baina horrelako gauzak antolatzeaz arduratzen naiz. Orain 
esaterako, Emakumeen Eguna hurbiltzen ari den honetan, nor 
elkarrizketatu dezakegun pentsatzen ari naiz.

EMAKUMEEN LEKUKOA

Zuk zeuk ere emakumeek historian zehar jokatutako papera 
berreskuratu eta ezagutarazteko konpromisoa duzu, ezta?
Noski. Erromatarrengan pentsatzen dugunean, gure buruan 
gizon soldadu edo legionario baten irudia ageri da. Eta 
emakumeak? Hori ez da posible. Horregatik, emakumeen papera 
berreskuratu eta, beraz, uste dut kontaketa hori egiteko beharra 
zegoela. 

Erraza da informazio historiko hori berreskuratu eta 
ezagutarazteko lana?
Beno, egia esan, ikertzen hasten zara eta pixkanaka informazioa 

“Nik ez dut hori 
salatzeko borroka 

egiten, gauzak egin 
egiten ditut, aktiboa 

naiz”

“Garai batean 
emakumeei ate asko 
puskatzea tokatu 
zitzaigun, ez irekitzea”

“Arazo bat konpontzeko 
lehenengo diagnostikoa 
egin behar da”

https://irunero.eus/dies-oiassonis-inoiz-baino-indartsuago-dator/
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ESTUDIO GOVER: 10 URTE ARGAZKI 
KAMERAREN ATZEAN

Fernando Vergara Gonzálezek duela 10 urte erabaki zuen lanbidez 
aldatzea eta argazkigintzaren eskutik ibilbide profesional berri 
bati ekitea. Estudio Gover izena aukeratu eta kameraren botoia 
zanpatzeari ekin zion argazkien bitartez bizitzako une iheskorrak 
harrapatu nahian. Azken hamarkadan milaka aurpegi eta une 
erretratatu ditu bere bezeroen konfiantzari esker eta, horregatik, 
urteurrena beraiekin ospatzea erabaki du. Fernandok Estudio 
Goverren ibilbideak orain arte emandakoak errepasatu ditu. 

Nola erabaki zenuen argazkilari bihurtzea?
Azalpena luzea da. 19 urte eman nituen enpresa batean lanean. 
Aldaketa batzuk izan ziren enpresan eta orduan erabaki nuen 
argazkigintzaren sektorera jauzi egitea. Urteak neramatzan 
argazkilari gisa prestatzen eta nire lanbidea aldatzeko ordua 
iritsi zela erabaki nuen. Ez nuen inolako kargarik eta horrek 
benetan gustatzen zitzaidanaren alde egiten lagundu zidan. 

Nola gogoratzen dituzu hasierako urte haiek?
Azken batean, argazkigintza hobby bat besterik ez denean, 
diru-sarrerak beste alde batetik datoz, beraz, egoera horretan 
oso erraza da argazkiak ateratzea. Zure zaletasuna denean, 
denbora librea horretan ematen duzu, eta motibatzen zaituzten 
proiektu pertsonalak dituzu. Hala ere, argazkigintza zure 
lan tresna bihurtzen denean, dena aldatzen da. Argazkiak 
ateratzen hasi nintzen 0 bezero nituela eta, beraz, zero sarrera. 
Erdigunean lokal bat alokatzen saiatu nintzen ahalik eta bezero 
gehien erakartzeko, baina horrek alokairu handi samarra 
ordaintzea zekarren. Beraz, beste edozein negoziotan bezala, 
hastapenak zailak dira jendeak zu ezagutzea lortzen duzun arte, 
eta horretarako urteak behar dira. Nik dena apustu egin eta 
azkeneraino saiatzea erabaki nuen.

Argazkigintzan hasi zinenetik sektorea asko aldatu dela 
esango zenuke?
Bai, baina gauza guztiekin gertatzen den bezala, bizitza 
honetan denak eboluzionatzen du eta gauza bera gertatzen da 
argazkigintzarekin. Argi dago duela 50 urteko argazkiak ez duela 
zerikusirik oraingoarekin, ezta 50 urte barru egingo denarekin 
ere. Eta sektorea ez ezik, uste dut nik neuk ere asko eboluzionatu 
dudala profesional gisa 10 urte hauetan, nire alderdi guztietan 
hobetzen saiatuz. Hori prestakuntzari eta praktikari esker 
bakarrik lortzen da.

Zure hasierako estudiotik Letxunborro etorbidera aldatzea izan 
daiteke zure ibilbideko aldaketa esanguratsuenetako bat, ezta?
Bai, erabaki ezin hobea izan zen. Nik harreman oso ona nuen 

Txingudi Onlineko Joseba 
Arozenarekin, gaur egun 837 
Comunicación y Publicidad 

enpresako zuzendaria dena. Egun batean, nire estudiora bisitan 
etorri zitzaidan, eta biak lokal bila genbiltzala konturatu ginen. 
Bila hasi ginen, eta oso denbora gutxian aurkitu genuen orain 
gauden lokala. Oraingoz 6 urte daramatzagu elkarrekin eta oso 
pozik gaude. Oso pozik nago elkarketak sinergiak sortzeko, 
elkarrekin lan egiteko eta bezeroak partekatzeko aukera eman 
baitigu.

Argazkigintzaren barruan, zeintzuk dira zuk eskaintzen 
dituzun zerbitzuak?
Urtean zehar gehien egiten dudan lanetako bat ezkontzak dira. 
Orain arte ziur nago 200 ezkontza baino gehiago egin ditudala. 
Egia da orain arte argazkigintza soziala asko landu dudala, 
hau da, haur jaioberriak, haurdunaldiak, jaunartzeak eta abar. 
Esparru horretan oso ondo funtzionatu dudala uste dut, nire 
zerbitzuek oso onarpen ona izan baitute. Hala ere, azkenaldian 
gehiago hasi naiz lanean enpresa argazkien esparruan. 
Horretarako, fdefoto izeneko marka berri bat sortu nuen, 
produktuen argazkigintzan espezializatzeko. Egunetik egunera, 
esparru horretan lan gehiago 
egiten saiatzen ari naiz, oso 
etorkizun ona duela iruditzen 
baitzait. Marka berri honen 
sorrerarekin nire zerbitzuak 
bereizi nahi izan ditut, horrela bezero bakoitzak bera bilatzen 
ari den zerbitzuak argiago aurkitu ahal izan ditzan.

Nola definituko zenuke zure estiloa?
Oso zaila da. Bai, egia da bakoitzak bere modua duela argazkiak 
editatzeko. Batzuek esaten didate argazkia ikustearekin bakarrik 
badakitela nik atera dudala, baina nik uste dut hori guztioi pixka 
bat gertatzen zaigula. Niretzat garrantzitsuena da bezeroak 
pozik egotea argazkietan ikusten dutenarekin. Azkenean, 
gustatzen bazaie, ona dela esan nahi du.

Garrantzitsua al da bezeroekin harreman estua izatea?
Pertsona lagunkoia naizela uste dut, eta egia da oso irekia 
naizela. Norbaitek nire zerbitzuengatik interesa duenean, 
nire estudiora etortzera gonbidatzen dut beti, nire ustez oso 

garrantzitsua baita bezeroek argazkiak nork egingo dizkien 
jakitea eta aurrez aurre ezagutzea bezalakorik ez dago. Era 
berean, bezeroaren eta profesionalaren artean harreman ona 
dagoenean askotan adiskidetasuna ere sortzen da.

Zer jarduera ari zara prestatzen hamargarren urteurrena 
ospatzeko?
Lehenik, zozketa txiki pare bat antolatu ditut, eta elkarrizketa 
hau argitaratzen denerako amaituta egongo dira. Horretarako, 
Real Unión eta San Marcial kirol klubekin elkarlanean aritzen 
naizela aprobetxatu dut. Alde batetik, Real Uniónen partiduak 
ikusi ahal izateko bonu batzuk zozkatu ditut eta San Martzial 
Klubarekin kromo albumak zozkatu ditut, non taldeko jokalariak 
agertzen diren. Aurrerago egingo ditudan ekintzak ere pentsatu 
ditut. Indartsuenetako bat 5 argazki erreportaje 5 albumekin 
oparitzea izango da. Orain arte egin ditudan zozketetan parte 
hartzea zabalik egon bada ere, erreportaje eta albumen kasuan, 
bezeroentzako zozketa esklusiboa izango da. Zozketa horren 
bidez, jada bezero direnen fideltasuna eskertu eta saritu nahi 
dut, horrek lagundu baitit 10 urte betetzen.

Argazkilari gisa mehatxatuta sentitzen zara gaur egun mundu 
guztiak eskura argazki kamera bat duelako?
Saihestezina da, beraz ezin zara haserretu beti gertatuko den 
zerbait delako eta horrekin batera bizitzen jakin behar da. Nik 
ez dut uste argazkilariei lan asko kentzen digutenik. Azkenean, 
zuk egoerara egokitzen jakin behar duzu, eta mugikor batekin 
erreportaje bat egitea erabakitzen duenak erabaki bat hartzen du 
eta bakoitzak jakin behar du kalitatea zenbateraino estimatzen 
duen. Baina argi dago alde nabarmena dagoela argazki 
profesional baten eta zale batek egin dezakeenaren artean.

Nola begiratzen du Estudio Goverrek etorkizunera?
Une honetan, nire asmoetako bat da enpresa argazkigintzaren 
esparruan haztea. Baina, zalantzarik gabe, nire erronka 
nagusia mantendu ahal izatea da, asko gustatzen baitzait nire 
lana. Zenbat eta lan gehiago etorri, orduan eta hobeto, baina 
garrantzitsuena ez erortzea da.

“Orain arte ziur nago 
200 ezkontza baino 

gehiago egin ditudala”

“Batzuek esaten didate 
argazkia ikustearekin 
bakarrik badakitela nik 
atera dudala”

Letxunborro hiribid.100 -2º

943 84 01 13 / 647 93 04 84

www.fotogover.com

Estudio Gover

Argazkia: Estudio Gover →

https://www.fotogover.com/
https://www.fotogover.com/
https://837comunicacion.com/eu/837-komunikazioa/
https://837comunicacion.com/eu/837-komunikazioa/
https://losmunecosdelatarta.es/
https://fdefoto.es/
https://www.fotogover.com/
http://www.olasagardotegia.eus
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Gurutzegrama: Eskolako materiala

Horizontal 
2- Neurtzeko erabiltzen den objektua 
4- Irakurtzeko oinarri gisa erabiltzen den objektua 
6- Arkatza zorrozteko beharko duzu 
4- Paperak gordetzeko erabiltzen den objektua

Bertikal 
1- Margotzeko erabiltzen den objektua 
3- Akats egiten duzunean ezabatzeko erabiltzen den objektua 
5- Zure liburuak eramateko balio duen objektua

Erantzunak webgunean:
www.irunero.eus

ERLAUNTZAN BARRENA
Doinua: Nehoiz ez da senditzen 
Egilea: Jon Luzuriaga Iurramendi 
Musika eta ahotsa: Jone Garmendia Castaños

1 SARRERA: 
Udaberriak dakar 

naturaren iraultza: 
kantuan mila txori, 

hegan pinpilinpauxa,  
eguzki izpi goxoak, 

zeruan polen hautsa, 
loreen aroma nor ez 

da usaintzeko gauza? 
Erleek pasa dute 

jada neguko pausa, 
azter dezagun zer moduz 

ote dugun erlauntza.

2 ERLAUNTZA: 
Erlauntzaren barruan 

“brun-brun”-ka bada grina, 
erlamando, langile 

nola ez erregina; 
hirurogei mila erle 

ze etxe atsegina, 
erle bakoitzak izaten 

du bere zeregina 
komunitatearen 

mesedetan egina. 
Alde horretan ez gara 

gu erleak adina.

3 ERREGINA: 
Erlauntza bakoitzeko 

dago erregin bana 
bertako langileen 

erlamandoen ama, 
berea da erlauntzaren 

ugalketaren zama 
arrautzak jartzea baita 

izaten duen lana, 
egunean bi mil 

ze sasoia daukana! 
Berriz ere izango du 

nagusiaren fama!

4 LANGILEAK: 
Langileak, bai ize 

bai izanez behargin: 
lorez lore dabiltza 
udaberrian baldin 

tenperatura goxoek 
badiete eragin. 

Garbitzaile, hornitzaile, 
soldadu eta hargin; 

dena egiten dute 
primeran eta arin 

gerora ere erlauntza 
sasoiko egon dadin.

5 ERLAMANDOAK: 
Erle emeez soilik 
osatua ez denez, 
arrak ere badira, 

bertan dirudienez, 
ez dira asko zikintzen 

nektar edo polenez, 
erlauntza ezin babestu 

eztenik ez dutenez... 
Erlamandoak dira, 

“zangano” ezizenez, 
erregina estaltzeko 
gai dira gutxienez.

6 JANA: 
Udaberriko plazer, 
poz eta gozamena 
udazkena heltzean 

bihurtzen zaie pena. 
Nektarra listuaz ezti 
bilakatzen dutena, 
baita ere proteina  
turri den polena, 

gelaxketan jasotzen 
dute ahal den dena, 

eduki dezaten nondik 
jan neguan barrena.

7 OSAGAIAK: 
Erlauntzan dena ez da 

edana eta bazka, 
osagai asko dira 

zutabe edo masta: 
erretxinetik eratzen 
duten propoli pasta, 

isolatzaile ona da 
badauka arrakasta; 

argizariz osat 
ohi duten abaraska, 
jan almazena da eta 
erleentzat sehaska.

8 ARAZOAK: 
Klima aldaketaren 

albo-kalte gogorra, 
barroa akaroa, 
asiako liztorra 

eta pestizida asko; 
hainbat arazo horra. 
Erleen defentsa izan 

dadin eraginkorra 
gizakien laguntza 
ia da derrigorra, 

erlezainik gabe dute 
etorkizun ezkorra.

9 GARRANTZIA: 
Ibiltzen direnean 

loretik loretara 
polinizazioa 

haien zeregina da. 
Einsteinen idatzietan 

jarriaz begirada: 
“erle oro desagertu 

eta lau urtetara 
gizaki denak ere 

desagertuko gara”. 
Erleen inportantziaz 

jabetu ote zara?

10 AMAIERA: 
Erleek zenbat dohain 
eta zenbat gaitasun! 
Hemen da nire sorta: 
zailtasunak zailtasun 

erlauntza baten barrura 
begiak sar ditzazun. 

Zure galderaren bat ez 
baldin badut erantzun 
(nahiz aipatu ditudan 
haien lau xehetasun) 

zure eskutan uzten dut 
deskubritu dezazun.

2

5

6

1

3

4

7

6 Hitz: Gipuzkoako herriak/hiriak

- Bergara 
- Hondarribia 

- Zarautz 
- Elgoibar 

- Irun 
- Zumaia

Hitzak

Musika eta ahotsa

https://irunero.eus/denorabapasak/
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NESKA IRUNDARREK BERA 
BERA TALDEAN TOPATU DUTE 

ESKUBALOIAREN MAILA GORENERA 
IRISTEKO AUKERA

Haizea Otsailean hasi zinen Bera Berarekin entrenatzen eta 
maiatzean debuta egin zenuen. Espero zenuen?
Haizea: Egia esan, ez nuen batere espero debuta. Otsailean 
entrenatzen hasi nintzen eta maiatzean debutatu ahal izateko 
nahiko goiz izango zela pentsatu nuen. Sara Gilen baja 
gertatu eta justu aste horretan bertan deitu zidaten ostiralean 
debutatzeko. Izugarrizko ezustea izan zen, baina oso pozik jarri 
nintzen. 

Zure kirol ibilbiderako mugarri garrantzitsua izan da maila 
honetako talde batekin debuta egin ahal izatea?
Haizea: Bai, noski. Edozein pertsonaren ametsa da maila 
honetako talde batean jokatzen bukatzea. Nik zortzi urte 
daramatzat eskubaloian jolasten eta urte hauetan guztietan ez 
dut horrelako esperientziarik bizi izan. Amets bat balitz bezala 
hartu dut eta jada bete dudala esan dezaket. 

Nola bizi izan zenuen 
taldearekin Ligako eta Super 
Kopako txapeldun izatea?
Haizea: Nik azkeneko hiru 
partiduak bakarrik jolastu 
nituen lehengo urtean, baina 
oso pozik nago beraiekin bizi 
izan nuelako festa hori. Super 

Kopa gainera nire urtebetetze egunean izan zen eta azken 
partiduko azkeneko minutuak izugarri gogorrak izan ziren. Gol 
batengatik irabazi genuen, beraz poza sekulakoa izan zen. 

Mailaz aldatzean aldaketa esanguratsurik nabaritu duzu?
Haizea: Bai, aldaketa nabaria izan da. Lehen bigarren mailan 
astean hiru entrenamendu neuzkan eta orain astean bost 
entrenamendu dauzkagu, partiduaz eta gimnasio orduez gain. 
Udan denboraldiaurrea hasi genuen eta aldaketa nabaria izan da 
bai fisikoki bai mentalki. 

Nola lortzen duzue ikasketak kirolarekin uztartzea?
Haizea: Ni adibidez unibertsitatean nago irakasle ikasketak 
egiten eta nahiko erraza izan da biak uztartzea. Izan ere, 
eskolak goizetan ditut eta entrenamenduak, aldiz, arratsaldean. 
Gimnasio entrenamenduak berriz goizetan izaten dira eta ezin 

naiz joan, baina tarteren bat dudanean joaten saiatzen naiz.  
Eider: Niri nahiko zaila egin zait Batxilergoko bigarren 
mailan nagoelako eta ikasteko denbora asko behar dudalako. 
Entrenamenduez gain, hara joateko denbora ere behar duzu eta, 
ondorioz, ikasteko denbora gutxiago daukat. Horregatik, lan 
bikoitza egin behar dut guztira iritsi ahal izateko. 

Zure kasuan Eider, nolakoa izan zen zure debuta?
Eider: Nik ere ez nuen espero. Denboraldiaurrean entrenatzen 
eta partiduren bat jolasten hastea espero nuen. Ez nuena espero 
zen 17 urterekin ohorezko mailan debutatu ahal izatea, hortaz, 
lehen minutu horiek asko disfrutatu nituen. 

Nola sentitu zinen Junior Selekzioaren deia jaso zenuenean?
Eider: Kategoria txikiagoetan egona nintzen, baina munduko 
txapelketarako deitu ez zidatenez, ez nuen espero berriro 
zerbaitetarako deituko zidatenik. Azken batean, juniorra 
absolutua baino beherago dago. Dena den, oso esperientzia 
polita izan zen eta asko disfrutatu nuen.  

Nolakoak dira bertan egiten dituzuen prestaketak?
Eider: Egunean bi entrenamendu egiten ditugu, goizetan eta 
arratsaldeetan. Horretaz gain, bideoak ikusi, partiduak jokatu 
eta gimnasioan orduak sartzen ditugu, beraz, oso nekatua da. 

Orain zaudeten lekuan egoteko, atzetik ikusten ez den lan asko 
dago, ezta?
Haizea: Hori egia da. Esan dudan bezala, nik 8 urte eman ditut 
eskubaloian jolasten, horietatik 6 Bidasoan izan dira. Honaino 
iristeko esfortzu handia egin behar izan dugu, baina horrela 

lortzen dira gauzak.  
Eider: Nik ere 7-8 urte 
daramatzat eskubaloian eta 
azkena izan ezik, gainontzekoak 
ere Bidasoan egin ditut. Orain 
aldaketa nabaria da, bai. 

“Edozein pertsonaren 
ametsa da maila 

honetako talde batean 
jokatzen bukatzea”

Haizea Urretabizkaia, 
eskubaloi jokalaria Bera 

Beran “Polita da zure hiriak eta 
gainontzeko hiritarrek 

zu nor zaren eta zuk 
lortutakoa jakitea”

Eider Tapia, eskubaloi 
jokalaria Bera Beran

Bidasoan maila goreneko erreferente femeninoak falta izan 
zaizkizuela nabaritu duzue?
Haizea: Bai eta hori izan da Bera Berara joateko arrazoi 
nagusietako bat. Nik gazte kategorian bukatu nuenean ez 
genuen klubean jarraitzeko aukerarik. Egia da Irunen beste 
klub bat zegoela, baina ez zidan nahi nuen mailan jokatzeko 
aukerarik ematen.  Horregatik, Donostiara joatea erabaki behar 
izan nuen, baina gustatuko litzaidake Irunen seniorretan hasi 
eta kategoria gehiago izatea. Horrela, Bidasoko neskek ere 
eskubaloian jokatzeko aukera izango lukete.  
Eider: Nik, berriz, Bidasoan beste urtebetez geratzeko aukera 
nuen, jubenil mailako bigarren urtea bete arte. Hala ere, Bera 
Bera taldera joatea erabaki nuen ohorezko mailako taldearekin 
entrenatzeko aukerak ematen zizkidatelako. Dena den, egia da 
Bidasoatik asko lagundu didatela. 

Nola sentitu zineten Irundarron Saria jasotzeko hautagaietako 
bat zinetela jakin zenutenean?
Haizea: Ezustekoa izan zen, Eiderrek bidali zidan eta albistea. 
Oso pozgarria da zure hiriarentzat garrantzitsua zarela 
ikustea eta zerbait ona egin duzula. Zuk lortutako gauzak 
errekonozitzea lanean jarraitzeko motibazioa da.  
Eider: Gutako inork ez zuen espero eta jakin bezain laster 
Haizeari bidali nion. Polita da zure hiriak eta gainontzeko 
hiritarrek zu nor zaren eta zuk lortutakoa jakitea.

↓ Argazkia: Estudio Gover

HAIZEA URRETABIZKAIA

Espainiako Emakumezkoen Ligako 
eta Superkopako txapelduna

EIDER TAPIA

Ohorezko mailan debuta Bera 
Berarekin eta junior mailako 

eskubaloi selekzioarekin. Eider Tapiak eta Haizea Urretabizkaiak 2022. urtean debutatu zuten Super 
Amara Bera Bera taldearekin maila gorenean. Tapia denboraldi hasieran 
hasi zen taldearekin jolasten eta Urretabizkaia, berriz, maiatza aldera. 
Haizea Urretabizkaia gainera Ligako eta Super Kopako txapelduna izan da 
taldearekin. Eider Tapiari Junior Selekziotik ere deitu zioten. Garaipen guzti 
horiengatik Irundarron Saria jasotzeko proposatuak izan dira. 

https://irunero.eus/txingudi-egaindar-klubak-eskubaloia-haur-neska-eta-aniztasun-funtzionala-duten-pertsonei-hurbildu-nahi-die/
https://berabera.com/eu/
https://irunero.eus/kirolaren-galak-irungo-goi-mailako-kirolariak-saritu-ditu-berriro-ere/
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UNAI ETA IKER AMIANO ANAIEK 
PILOTA TITULUAK PILATZEN 

JARRAITZEN DUTE

Diario Vasco Txapelketa pilota munduan txapelketa 
garrantzitsua denez, garaipena lorpen berezia izan da, ezta?
Unai: Dagoen txapelketa hoberena ez bada ere, pilota munduko 
txapelketa hoberenetarikoa izango da. Izan ere, beste 
txapelketetan parte hartu ahal izateko aukera asko irekitzen 
baitizkizu. 

Beraz, uste duzu txapelketa hau irabazi izanak zure 
etorkizunean eragina izan dezakeela?
Unai: Bai. Horrelako txapelketetan jada finalera iristea lortzen 
baduzu zerbait da. Baina, irabaziz gero, oso lorpen garrantzitsua 
izaten da, azken batean, kirol honetan izena lortzen laguntzen 
dizulako. Hortaz, oso garrantzitsua da beste txapelketa 
batzuetan jokatu ahal izateko eta aurrera egin ahal izateko. 

Lorpen horregatik Irungo Kirolaren saietarako izendatu 
zaituzte. Polita izan behar du zure hirian horrelako 
errekonozimendu sari baterako izendatua egotea.
Unai: Bai. Diario Vasco Txapelketa irabazteaz gain, urtean zehar 
beste txapelketa garrantzitsu batzuk irabazi ditut. Beraz, lorpen 
horiengatik sari horietarako izendatua egoteagatik pozik nago, 
izan ere, gustua ematen du zure lorpenak errekonozitzea eta 
zure hirian kontuan izan ditzatela.

Gainera, esan daiteke pilota ez dela Irunen kirol 
ezagunenetarikoa. Ondorioz, zuek kanpora joan behar izan 
duzue pilotan aritzeko, ezta? 
Unai: Hori da. Egia esan, pilota ez da Irunen asko egiten den 
kirola. Gu adibidez Ramuntxo Trinkete klubean hasi ginen 
pilotan jolasten, baina bai maila aldetik eta bai adin aldetik 

aukera gutxi zegoenez, 
hemendik kanpo bilatu behar 
izan genuen kirol honetan 
aritzeko aukera. Lehenengo 
Bera aldean hasi ginen, gero 
Añorgan ibili ginen eta orain 
Tolosan gabiltza.  

Dena den, berriki jakin dugu Irunen Atxiki Pilota Eskola 
sortzeko asmoa dagoela. Haurrek Irunen bertan pilotan 
aritzeko aukera izatea garrantzitsua iruditzen zaizue?
Iker: Bai, nire ustez, oso ideia ona izan dute. Irun oso handia 
da eta kirol eskaintza zabalduz gero, jendeak kirol ezberdinak 
ezagutzeko aukera izango du. Jendeak izena eman eta aukera 
izango du ikusteko pilota gustatzen zaion ala ez. Agian baten 
bati gustatuko zaio eta horrela ingurukoak animatuko ditu pilota 
probatzera. Egia da futbolak eta eskubaloiak arrakasta handia 
dutela, baina pilotari ere aukerak eman behar zaizkio eta agian 
Irunen pilotak ere bere lekua lor dezake horrela. 

Pilotan aritzeko aukeraz gain, kirolari erreferenteak izatea 
ere garrantzitsua izango da, eta are gehiago tokiko kirolariak 
badira, ez duzue uste?
Iker: Noski. Txikiagoak ginenean eta Beran ibiltzen ginenean 
kirolari zaharragoetan erreparatzen genuen, esaterako, 
Errandonea, Martinez edo Olaizola. Izan ere, zuk beraiek ikusita 
disfrutatu egiten duzu eta pentsatzen duzu handitan beraien 
lekuan egon nahiko zenukeela. Beraz, agian gaur egungo 
gaztetxoei gauza bera gertatuko zaie ere eta nik uste hori oso 
polita dela.

Iker, zu berriz, abenduan Gipuzkoako Txapeldun bihurtu 
zinen. Garaipen azpimarragarria, ezta?
Iker: Bai, horretan gabiltza, ahal dena egiten. Ondo dago lana 
emaitzak ematen ari dela ikustea. 

Orain Espainiako Txapelketetan murgilduta zaudete biak. Nola 
joan da txapelketa orain arte?
Unai: Oraintxe bertan ligaxka jokatzen ari gara eta gutxi falta 
da. Txapelketaren fase hori bukatzen ari da nire kasuan. Azken 
partidua jokatzea falta zaigu taldez pasatzea lortuko dugun edo ez 
jakiteko. Azken partidu horretan helburua lortzen saiatuko gara.  
Iker: Gure kasuan ligaxka luzeagoa da, baina helburua bera da: 
finalaurrekoetan sartzea. Hori lortuz gero, hurrengo helburua 
finalera iristea izango da eta bertan zerbait polita egin ahal izatea. 

Emaitzak lortzeko aurretik lana egin behar da. Nolakoak 
izaten dira zuen entrenamenduak?
Unai: Normalean pilotan aritzeko fisikoa asko landu behar da, 
baina askotan horrekin ere ez da nahikoa. Hori eginda emaitzak 
lortzen badira gauzak ondo egiten ari direla esan nahi du. 
Bestela, gauzak ondo ateratzen ez badira, gauzak aldatu eta 
aukera berriak probatu behar dira, detaile txikiak aldatuz ikusi 
behar da zerbait hobetzen den.  
Iker: Azkenean ikusi behar da zeintzuk diren bakoitzaren 
akatsak, horiek hobetzen saiatzeko. Horretaz gain, garrantzitsua 
da ahalik eta kirolari osoena izatea. Gazteago zarenean pilotari 
ematen zaio garrantzia bakarrik, baina orain aldiz jokatzeko 
moduaz gain, pilota, elikadura eta entrenamendu fisikoak 
kontrolatu behar dira, dena hobetzen saiatzeko. 

Unai eta Iker Amiano pilotari irundarrek garaipen garrantzitsuak eskuratu dituzte 
azkenaldian. Alde batetik, Iker Amiano Gipuzkoako Txapeldun bilakatu zen pasa den 
abenduan. Bestetik, Unai Amiano Diario Vasco Txapelketako irabazlea izan zen eta 

Irungo Kirolaren sarietarako izendatua egon da Irundarron saria jasotzeko. Gainera, bi 
anaiak ere orain Espainiako Txapelketan murgilduak daude. 

Azken urteetan pilotaren munduan bilakaera bat nabaritu 
duzue kirolaren profesionalizaziorantz?
Iker: Bai, izan daiteke. Batez ere lehen pilotan ibiltzen zen 
jendeari erreparatzen badiozu ikusiko duzu lehen tamainaz 
handiagoak zirela. Lehen ere pilotak ezberdinak ziren eta 
jokatzeko era ere asko aldatu da. Beraz, lehengo kirol eskaerak 
eta gaur egungoak ez dira berdinak. Orain beste abiadura batean 
jolasten duzu eta, horren ondorioz, gaur egun osatuagoa izan 
behar duzu alderdi guztietan.

Nola ikusten duzue zuen etorkizuna pilotan?
Unai: Momentuz ahalik eta gehien disfrutatzen saiatzen ari 
gara. Bitartean, ahal bezain beste ikasteko ahalegintzen ari 
gara. Urte hauek oso garrantzitsuak baitira txapelketak irabazi 
eta izena lortzeko. Izan ere, edozein kiroletan ibiltzen den 
edozeinen ametsa hori izaten da askotan, profesional mailara 
iristea, baina hori pausoz pauso lortu behar da. Beraz, ikusiko da 
nola aterako den dena.  
Iker: Nire kasuan berdin. 
Azkenean ez dut etorkizunean 
asko pentsatzen, izan ere, 
larritzeko baino ez du balio. 
Garrantzitsuena da orain 
ondo prestatzea eta ikusiko 
da etorkizunean profesional 
mailara iristeko aukerarik 
dagoen edo ez.

↑ Argazkia: Estudio Gover

“Normalean pilotan 
aritzeko fisikoa asko 

landu behar da, baina 
askotan horrekin ere ez 

da nahikoa”
Unai Amiano, pilota 

jokalaria

“Garrantzitsuena 
da orain ondo 
prestatzea eta ikusiko 
da etorkizunean 
profesional mailara 
iristeko aukerarik 
dagoen edo ez”
Iker Amiano, pilota 
jokalaria

https://irunero.eus/espainiako-trinkete-txapelketako-txapeldunordeak-ramuntxo-trinketekoak-dira/
https://irunero.eus/atxiki-pilota-eskola-sortu-da-irunen/
https://irunero.eus/zabalik-dago-irundarron-sariaren-irabazlea-aukeratzeko-herri-bozketa/
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Primula Pipere, puzzleen zalea:

“ZALETASUN GISA HASI ZEN, 
EGUNERO PUZZLEAK EGITERA IRITSI 

NINTZEN ARTE”

Primula Piperek buru hausgarrien bitartez ulertzen du bizitza. 
Jatorriz Sardiniakoa den arren, aspalditik Irunen bizi den 
emakume honek puzzleekiko zaletasuna garatu zuen. Dagoeneko 
Munduko Puzzle txapelketan lehiatu da lehen aldiz eta 2023ko 
irailean Valladoliden egingo den Munduko Txapelketan 
esperientzia errepikatuko du. Primula Piperek piezak elkartuz 
bere bi zaletasunak uztartzen ditu: puzzleak eta artea. 

Nondik datorkizu puzzleen zaletasuna?
Nire zaletasuna txiki-txikia nintzenean hasi zen. Nire lehen 
puzzlea oparitu zidaten 5 urterekin eta, beste neskek ez bezala, 
nik puzzleekin jolastea oso gogoko nuen. Pixkanaka, puzzleak 
egiteko denbora gehiago baliatzen hasi nintzen, hainbesteraino 
non duela 15 urte erabat zaletu nintzen. Horrela bihurtu zen 
benetako hobby bat, eta egunero puzzleak egiteko ohitura hartu 
nuen. Tira, baten bat egiten ez dudan egunean faltan botatzen dut. 

Nola pasa ziren puzzleak denbora pasa hutsa izatetik benetako 
zaletasun bat izatera?
Zaletasun gisa hasi zen, 
egunero puzzleak egitera iritsi 
nintzen arte. Enbarazu egiten 
du egunero egiteko beharra 
sentitzeak. Uste dut hau 

guztia artearekiko dudan grinarekin lotuta dagoela, nire puzzle 
genero gogokoena arte puzzleak baitira. Van Gogh, Klimt edo 
Kandinskyren lanen puzzleak gustatzen zaizkit bereziki. Artista 
hauek 15 edo 17 urterekin aurkitu nituen eta orduan erabaki 
nuen nire bi pasioak elkartzea, puzzleak eta artea.

Nola animatu zinen zure lehen Puzzleen Munduko 
Txapelketan parte hartzera?
Benetan erokeria izan zen, inoiz ez bainuen parte hartu inongo 
lehiaketatan. Euskal Herrian edo estatu mailan, Espainian zein 
Italian, puzzle lehiaketa asko antolatzen dira, baina inoiz ez 
zitzaidan bururatu horrelako zerbaitetan parte hartzeko ideia. 
Zuzenean munduko txapelketarako izena ematea erabaki nuen 
eta erokeria handi samarra izan zen, aurretik ez bainintzen 
maila baxuagoan lehiatu. Aurten Munduko Txapelketan parte 
hartuko dudan bigarren aldia izango da, lehen esperientzia 
hainbeste gustatu zitzaidanez, errepikatu egin nahi dudalako. 

Horrek erakusten du Munduko Txapelketako lehen 
esperientzia ez zela guztiz txarra izan?
Esperientzia izugarria izan zen, mundu osoko jendearen aurka 
lehiatu nintzelako. Giroa izugarria izan zen, eta horri esker nire 
zaletasun bera duen jende asko ezagutu nuen. Gainera, hain 
maila altuko jendearekin lehiatzea oso berezia izan zen. Egia 

da lehia hasi aurreko uneak tentsio handikoak izan zirela eta 
oso urduri egon nintzen. Izan ere, lehiaketa hasi arte ez dakizu 
zer puzzle egin beharko duzun. Adibidez, finalean asko kosta 
zitzaidan kaxaren kanpoko plastikoa irekitzea eta segundo 
batzuk galdu nituen. Gainera, finalaren kasuan, erabiltzen den 
puzzlea argitaratu gabea da eta horrek oso urduri jartzen zaitu. 
Hala ere, lasaitzen saiatu nintzen eta nire helburua lortu nuen, 
hau da, finalera iristea. Badakit oraindik ezin naizela handiekin 
lehiatu, oso denbora ona dutelako, baina pixkanaka hobetzen 
noa. Batez ere azken urtean asko hobetu dudala uste dut eta oso 
pozik nago. 

Nola prestatzen da maila honetako txapelketa bat?
Txapelketak prestatzeko modu desberdinak daude, baina nire 
lehentasuna da prestakuntzak estres handirik ez eragitea, 
puzzleak eginez disfrutatzen jarraitu nahi dut. Oraintxe bertan 
egunero puzzle bat egiten dut, nahiz eta batzuetan egunean bi 
edo hiru egiten ditudan, daukadan denbora librearen arabera. 
1.000 piezako puzzle asko egiten ditut, etxean zintzilikatzeko 
gehien gustatzen zaidan tamaina delako, baina lehiaketetan 500 
piezakoak erabili ohi dira. Horregatik hasi naiz orain tamaina 
horretako puzzleekin entrenatzen. Goizean puzzle bat egiten 
dut beti lanera joan aurretik, eta gero arratsaldean besteren bat 
egiten saiatzen naiz. 

Entrenatzeko puzzle desberdinak erabili beharko dituzu beti, 
ezta?
Hori da, gainera, pertsonalki ez zait gustatzen puzzleak 
errepikatzea. Batzuek, behin eginda, desegin egiten dituzte 
berriro egiteko. Hala ere, lehendik egindakoak berregiten hasi 

“Puzzlearen arabera, 
estrategia desberdinak 

erabiltzen ditut, 
irudiak prozesu osoa 
baldintzatzen baitu”

naiz orain, baina batez ere zer hobetu dudan kalkulatu nahi 
dudanean. 

Entrenamenduetan teknika desberdinak lantzen dituzu?
Puzzlearen arabera, estrategia desberdinak erabiltzen ditut, 
irudiak prozesu osoa baldintzatzen baitu. Lehiaketetako 
puzzleen irudiak klasikoagoak dira, hala nola paisaiak, 
animaliak edo hiriak. Horrelako irudiak dituzten puzzleak 
ez zaizkit hainbeste gustatzen, baina horiekin ere entrenatu 
behar dut txapelketak prestatzeko. Estrategia aldatu egiten 
da irudiaren arabera, ez baita beti aukerarik onena ertzetatik 
hastea. Izan ere, ertzak kolore berekoak badira, hobe da 
errazago bereizten diren zatietatik hastea. Beraz, ez dut inoiz 
estrategia bera erabiltzen.

Hasi zinenetik asko hobetu dituzu zure denborak?
Gaur egun 500 piezako puzzle bat egiteko ordubete eta hogei 
minutu edo ordu eta erdi behar dut, nire batez bestekoa hori 
da. Jakina, 1000 piezatan bikoitza behar dut. Nire denborak 
asko hobetu dira iaztik, beraz, oso pozik nago murriztu ditudan 
minutu horiengatik.

Nola ikusten duzu zeure 
burua iraileko Munduko 
Txapelketara begira?
Ilusio handia dut eta oso pozik nago esperientzia errepikatu ahal 
izango dudalako. Onenekin berriro lehiatu ahal izatea bada jada 
lorpena. Emaitza, ordea, ez zait hainbeste axola, pozik bainago 
iaztik izan dudan bilakaerarekin. Jakina, helburu bat ere ezarri 
dut, eta gustatuko litzaidake finalera iritsi ahal izatea. Baina, 
aldi berean, badakit ezin dudala irabazi, oraindik ez nagoelako 
onenen mailan. Argi dagoena da oso motibatuta nagoela eta 
lehiaketa eguna lehenbailehen iristea nahi dudala. Baina, aldi 
berean, denbora astiroago joatea nahi dut, entrenatzeko eta 
hobetzeko denbora gehiago izateko. 

“Onenekin berriro 
lehiatu ahal izatea bada 
jada lorpena”

↓ Argazkia: Estudio Gover

Argazkia: Estudio Gover ↓

https://www.instagram.com/primula_puzzles/?hl=es
https://irunero.eus/santiagoko-deabruak-elkarteak-20-urte-daramatza-irun-infernu-polit-bihurtzen/
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Martxoaren 21ean, 18:00tik-20:00ra, CBAn aurrera 
eramango diren orientazio jardunaldiek batxilergoa 
amaitzen ari diren gazteak jartzen dituzte erdigunean. 
Hurrengo urtera begira zer ikasi nahi duten aukeratzeko 
erabakiaren aurrean, laguntza eskaini nahi die gazteria 
zerbitzuak.

Egun horretan, Irungo hainbat gaztek beraien ikasketa 
esperientziak partekatuko dituzte etorkizunean ikasketa 
horiek aukeratu nahi dituzten gazteek hurbiletik ezagutu 
ditzaten. Bertan, hainbat unibertsitate eta goi mailako 
zentrotako informazioa izango dute eskura.

Martxoaren 25ean Artiako Gaztelekuak irteera egingo du 
Astigarragako Paintball Donostiara. 12-17 urte bitarteko 
nerabeentzat zuzendutako ekintza izango da. Irundik 
arratsaldeko 15:00etan irtengo da eta ekintza arratsaldeko 
16:00etan hasiko da. 

Irteera honetara joateko autobusa ere ipiniko da. Nerabeen 
familiek bete beharreko baldintzak ondorengoak dira: Izen 
emate orria betea eta sinatua ekartzea 10,90 euroko tasa 
publikoaren ordainketaren agiriarekin batera.

Informazio osoa Artia Gaztelekuko webgunean 
zintzilikatuko da, eta baita bertako sare sozialetan ere 
(Instagram: @gazteleku_artia).

Gazte talde baten eskaerari erantzunez, martxoaren 
25ean hainbat ekintza egingo ditugu LGTBIQ+ 
kolektiboarentzat.

Espazio seguru bat eskaintzea dugu helburutzat eta elkar 
ezagutza sustatzen duena. Aurreko hilabetean izan zen 
LGTBIQ+ topaketan erabaki ziren gaiak landuko dira.

Martindozenea Gaztelekuko 15-18 urte arteko 
gazteentzako espazioan izango da. Informazio osoa 
GazteARTEan webgunean zintzilikatuko da, eta baita 
bertako sare sozialetan ere (Instagram: @gazteleku_
irun).

KONEKTA LABS: 
GAZTEENTZAKO 
ORIENTAZIO JARDUNALDIA

PAINTBALL DONOSTIARA 
IRTEERA

LGTBIQ+ ESPAZIOA

Milioika hegazti zeruetan barrena aske migratzen ari diren 
bitartean, Fadiak, Libanon hondoa jotako errefuxiatu 
palestinarrak, ukatzen zaion antzinako aberria irrikatzen du.

Noiz: 2023ko martxoaren 10ean, ostiralean.  
Non: Amaia Kultur Zentroan.  
Ordua: 19:00etan.  
Sarrera: Gonbidapenarekin.  
Gonbidapenak: Internet bidez, Irungo turismo bulegoan 
edo antzokiko leihatilan emanaldiaren egunean bertan. 

2022an Ababor Euskadiko lehen azoka nautikoa antolatu 
zen. Azokaren helburua da sektore nautikoan jarduten 
duten enpresa eta zerbitzu sarearentzako erakusleiho 
komertzial bat sortzea. Era berean, aisialdiko nautika, 
itsasoarekin lotutako turismoa eta uretako jarduerak 
gustuko dituzten profesional eta pertsonentzako 
topagunea izan nahi du. 

Noiz: Martxoaren 24tik 26ra.  
Non: Ficoban.  
Ordutegia: Martxoaren 24an eta 25ean, ostiralean eta 
larunbatean, 11:00etatik 20:00etara eta martxoaren 26an, 
igandean, 11:00etatik 19:00etara. 

LOF Ladies on Fight dantza ikuskizun tragikomiko bat da, 
emakumeen arteko borroka librearen formatukoa: ring bat, 
lau borrokalari, epaile bat, final bat eta irabazle bakarra.

Borrokaldiak dantza eta umorea nahasten ditu, eta 
soken kontra jartzen ditu prekarietatea, lehiakortasuna, 
eguneroko bizitzako sexualizazioa eta beste gai batzuk, 
borrokalariak irabazteko noraino iristeko gai diren 
erakutsiko digun borroka bitxi batean.

Noiz: Martxoaren 11n.  
Non: Amaia Kultur Zentroan.  
Ordua: 19:00etan.  
Prezioa: 8 euro.  
Sarrerak: Internet bidez, Irungo turismo bulegoan edo 
antzokiko leihatilan emanaldiaren egunean bertan. 

“Bidasoako Atlas Emozionala” erakusketa bat baino 
gehiago da: instalazio artistiko oso bat da, eta emozioak 
pizteko helburua du, bai eta geure iraganari, orainari eta 
geroari buruzko hausnarketa sustatzekoa ere. Moduluak 
bakoitzak nahi duen hurrenkeran bisitatu daitezke, eta 
bisitariei Bidasoa ibaia gogoan izanda jolas egiteko eta 
sortzeko gonbita egiten diete.

Noiz arte: Maiatzaren 28ra arte.  
Non: Oiasso Erromatar Museoan.  
Ordutegia: Astearte, asteazken, ostegun eta igandeetan 
10:00etatik 14:00etara. Ostiral eta larunbatetan 
10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara.

DOKUIRUN: “FADIA’S TREE”

ABABOR AZOKA NAUTIKOA

ERAKUSKETA “BIDASOAKO 
ATLAS EMOZIONALA”

DANTZA “LOF. LADIES ON 
FIGHT”

https://www.irun.org/biblioteca/comunes/inicio.aspx?tipo=T&idioma=2
https://www.instagram.com/gazteleku_artia/?hl=es
https://www.instagram.com/gazteleku_irun/?hl=es
https://www.instagram.com/gazteleku_irun/?hl=es
https://www.ababor.eus/
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