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iGazte

Kultura

Beti Gazte - Kera

 Kale Dor Kayiko

Kirola - Pili Domingo

Emakumeen aztarnak Irunen

Ilargi Spa Urbano

Ander Elosegi

Ekintzaileak - Nuria Santos Dance

Oporrak Bakean

Oiassotik Irunera - Ama Xantalen 

Kalean Bai - Marte 
sorkuntza-laborategia 

Bertatik Bertara - Kaleidoskopioa  

Martxoaren 8a

Irunen 3.654 arau-hauste penal egin ziren 
2021ean, eta 4.370, aldiz, 2022an. 

Iaz delinkuentzia % 11,7 igo zen Irunen, gainerako hiriek 
erakutsitako ildo beretik. Irunek du 1.000 biztanleko arau-

hausteen hirugarren tasarik txikiena, hiri populatuenen 
artean.

4.370  
ARAU-HAUSTE

Gizarte ongizate arloak iragaitzako 
migratzaileei buruzko azterlan bat aurkeztu 
du, Begirune fundazioaren laguntzarekin.  

Azterlanak erakusten duenez, betidanik egon izan da 
iragaitzazko migrazioa Irunen, baina 2018an fluxua 

handitu egin zen. Bolumena egonkor mantendu da ordutik 
hona, eta gutxi gorabehera 8.000 migratzaile zenbatu 

dituzte.

8.000 MIGRATZAILE

601.754,09 euroko aurrekontua duten eta 
bederatzi hilabetean egin diren Gazteluzar 
gaztelua zaharberritu eta kontserbatzeko 

lanak amaitu dira.

Gaztelua 1515ean eraiki zen, Fernando Katolikoaren 
aginduz, eta 1542an eraitsi. Gero, 1719an, berreraiki 

eta berriz suntsitu zuten, errefortzuak etorri bitartean 
Gaztelan sartu nahi zuten tropa frantsesei eusteko.

1515EAN ERAIKIA

Proiektuak Alei auzoko hiru partzela 
hartuko ditu, bizitegi erabilera duten hiri 

lurzoruko 12.174 m² guztira. 

Eragiketa horren bidez, inguru hori biziberritu egingo da 
eta herritarrek etxebizitza eskuragarriak izateko premiari 

erantzungo zaio.

BABES OFIZIALEKO 
60 ETXEBIZITZA

Bidasoa bizirik agentziak eskualdean 
ekiteko beken laugarren edizioa antolatu du 
eta lanak aurkezteko epea 2023ko apirilaren 

30era arte egongo da zabalik. 

Negozio ideia definitzeko eta ekintzailetza zirkularra 
eta gizarte berrikuntza garatzeko prozesuan proiektu 

berritzaileak garatzen laguntzeko programa da, eta 15.000 
euroko aurrekontua izango du.

15.000 EURO 
EKINTZAILEENTZAT

Aurrera doa Irunek erabilera anitzeko 
pabiloi bat izateko proiektua, Ficobako 

parkingean koka litekeena. 

Instalazioak 10.000 lagunentzako ekitaldiak har litzake, 
baita 5.000 ikuslerentzako estalpeko kirol partidak ere, 

eta, gainera, 700 bat ibilgailurentzako lurpeko parking bat 
ere izan lezake.

10.000 
LAGUNENTZAKO 

LEKUA

https://irunero.eus/16456-2/
https://irunero.eus/16456-2/
https://irunero.eus/zaharberritze-lanak-amaituta-larunbatean-gazteluzar-gaztelua-birdeskubritzeko-aukera-egongo-da/
https://irunero.eus/alei-auzoan-babes-ofizialeko-60-etxebizitza-eraikiko-dira/
https://irunero.eus/bidasoa-bizirikek-eskualdean-ekiteko-beken-laugarren-edizioa-antolatu-du/
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BERTATIK BERTARA

KALEIDOSKOPIOKO IRUDI 
SIMETRIKOAK BEZAIN ALDAKORRAK 

ETA ASKOTARIKOAK

Parean elkartea bereziki ezaguna da feminismoaren inguruan 
antolatzen dituen proiektuengatik. Kaleidoskopioa izeneko 
proiektuaren bitartez ordea, Dunboa ikas komunitatean 
barneratu dira euskara eta kulturartekotasuna nahasten 
dituen proiektu batean murgiltzeko. Horrela, Dunboa 
ikas komunitatearen, Oxinbiribil guraso elkartearen eta 
Elkarrekin kooperatibaren konpainiaz lagunduta, elkarrekin 
Kaleidoskopioari birak ematen hasi dira. 

Kaleidoskopioa izeneko proiektua garatzeko Parean elkarteak 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Etorkizuna Eraikiz diru-laguntza 
jaso du. Ainara Lopez parean elkarteko kideak azaldu duenez, 
“modu oso naturalean bururatu zitzaigun proiektu hau sortzeko 
ideia”. Izan ere, beraien bulegoa Dunboa ikastetxetik gertu 
kokatua dagoenez, ikas komunitatearekin dagoeneko hainbat 
proiektu garatu dituzte amankomunean. Gainera, eskolak 
guraso elkarte aktiboa zuela jakinda, elkarrekin bide partekatu 
bat hastea erabaki dute. 

Proiektuaren helburu nagusietako bat euskararen sustapena 
da. Ainara Lopez, Parean elkarteko kidearen hitzetan, “Denok 
euskarak batzen gaitu eta aniztasun handia dagoen lekuetan 
giltzarri izan daitekeela uste dugu”. Parean elkarteko kideak 
gaineratu duenez, “hemen jaio edo jaio ez direnak euskararen 
jabe gara eta horrek gure ustez aukerak zabaltzen ditu”. 
Proiektua garatzeko bidean Elkarrekin kooperatibarekin bat 
egin dute, Kaleidoskopioaren garapenerako kooperatibak, 
aurreiritziak apurtuz, sortu duen kultur izaera ezberdinak 
batzeko eta elkar ezagutzeko esperientzia baliagarria izango 
zaielakoan.

Gertutasunaz gain, Dunboa ikas komunitateak baditu 
Kaleidoskopioa proiektua bertan garatu ahal izateko beste 
ezaugarri erakargarri batzuk. “Ikas komunitatea denez, 
elkarlanerako aukerak ematen ditu”, gaineratu du Ainara 
Lopezek. Parean elkartean bazuten aurretik Dunboako ikasleek 
eta irakasleek auzoan euskara sustatzeko abiatutako proiektuen 
berri. 

Julen Urkia Dunboako zuzendariak “Dunboa ikas komunitate 
askotariko bezain aberats” gisa deskribatu du. “Guk eskolan 
ditugun proiektu ezberdinak eskolaren errealitatera begiratuz 
eta egokituz bideratzen ditugu”, azaldu du Dunboako ikas 

komunitateko zuzendaria 
denak. Horrela, komunitatea 
osatzen duten familien, 
langileen eta auzoaren artean 
fusio baten beharra ikusi 
dute, eskolaren dinamikatik 
ateratzen diren eragileen 
eta ekintzen bitartez lortu 
daitekeena. 

Lehen emaitzak
Kaleidoskopioari birak emanez, proiektuak lehen emaitzak 
erakutsi ditu jada. Kulturartekotasuna lantzeko Ene Kantak 
taldeak aurten bideoklip bat grabatu du Dunboa eskolan. 
Bestetik, Elkarrekin Kooperatibaren eskutik, Familia Laguna 
programa txertatu dute, bertakoek zein herrira iritsi berriak 
diren familien arteko harremanak estutzen laguntzeko. 
Horretarako, hilero ikastetxean ekintza irekiak antolatu dituzte. 
Esaterako, martxoaren 3an Izurde mutikoa filma eman zuten 
eskolan, Irungo eskoletakoak ez diren familia asko Dunboa 
auzora erakarriz. Martxoaren 20an, aldiz, gurasoentzako 
“Arrazakeria eskolan, errealitate isildua” hitzaldia antolatu 
zen, seme-alabekin arrazismoari buruz hitz egiteak duen 
garrantzia lantzeaz gain, kulturarteko harremanen garrantzian 
sakontzeko. 

Era berean, egitasmoaren bultzatzaileek jakinarazi dute 
datozen hilabeteetan jarduera gehiago egingo direla. Julen Urkia 
zuzendariak gaineratu du, “ez dugu Dunboa eskola huts bat 
izatea nahi; haurrak utzi eta jasotzeko leku bat baino gehiago 
izan nahi dugu”. Ildo horretatik, ikas komunitatea edukiak, 
baloreak eta emozioak lantzeko eta partekatzeko lekua izatea 
nahi dute. 

Eskola hutsetik harago
Garazi Zarautz Familia Lagun proiektuaren garapenaz 
arduratzen den Elkarrekin kooperatibako kidea da. Familia 
Lagun proiektuak beste herrialde batzuetatik ikastetxera etorri 
berri diren familiei harrera egokia eskaintzea du helburu, 
ikasgelako beste familia euskaldunak aurkeztuz. Garazi 

Zarautzek gehitu duenez, “orain familia konplizeak bilatzen 
ari gara, beraien arteko parte-hartzea sustatzeko”. Daniela 
Kresic Oxinbiribil guraso elkarteko presidentea da eta Elkarrekin 
kooperatiba eskolan egiten ari den lanarekin pozik azaldu da: 
“ni neu etorkina naiz eta badakit zeinen garrantzitsua den 
herrialde berri batera iristen zarenean laguntzeko prest dagoen 
jendea inguruan edukitzea”.

Parean elkarteko kideek eskaini zioten elkarlanerako aukera 
Elkarrekin kooperatibako kideei. Kaleidoskopioa proiektuaren 
nondik norakoak azaldu eta Dunboa ikas komunitatearen 
ezaugarriak ezagutu ostean, ez zuten proiektuarekin bat 
egiteko zalantzarik izan. “Egia esan, proposamena asko gustatu 
zitzaigun eta proiektuaren inguruan hainbeste inplikazio 
eta motibazio ikustea oso erakargarria izan zen”. Cesar 
Zuñiga, Elkarrekin kooperatibako kideak adierazi duenez, 
“elkartasun handiko proiektua dela esango nuke, oso bihozbera, 
migrazioaren gaia beste modu batean lantzeko aukera ematen 
duena”. Izan ere, Cesar Zuñigak azaldu duenez, familiei Familia 
Lagun proiektua aurkezten 
dietenean harrituta geratzen 
dira eta asko hunkitu egiten 
dira, ez baitute horrelako 
harrerarik espero. 

Honela, Parean Berdintasun 
elkarteko Ainara Lopezek 

“Guk eskolan ditugun 
proiektu ezberdinak 

eskolaren errealitatera 
begiratuz eta egokituz 

bideratzen ditugu”
Julen Urkia, Dunboa 

ikas komunitateko 
zuzendaria

“Horrelako praktika 
bat Dunboa bezalako 
ikas komunitate batean 
probatzea luxu bat izan 
da”
Ainara Lopez, Parean 
berdintasun elkartea

proiektu hau Irungo beste eskoletara eramateko aukerak 
ikusten ditu. “Gure hiriak migrazio tasa handia bezain 
interesgarria du eta oso proiektu interesgarria izan daitekeela 
uste dugu”, adierazi du Parean elkarteko kideak. Izan ere, 
dagoeneko Gipuzkoako beste zenbait udalerritan antzeko 
proiektuak martxan daude eta Kaleidoskopioa proiektuari 
esker ideia Iruneraino iritsi da. Cesar Zuñigak nabarmendu 
duenez, “proiektuak beste pedagogia batzuk proposatzen 
ditu migrazioaren gaia ulertzeko eta migrazioa arazo bezala 
ez planteatzeko”. Beraz, familien arteko harremanak sortuz, 
migrazioa ezagutza partekatuaren sinonimoa dela erakutsi 
nahi da. Ainara Lopezek erantsi duenez, “horrelako praktika 
bat Dunboa bezalako ikas komunitate batean probatzea luxu 
bat izan da”. Gainera, guraso elkartearen jarrerak proiektuaren 
arrakastan lagundu duela azpimarratu du: “beraiek urtean 
zehar antolatzen dituzten jarduera guztiez gain, konfiantza 
handia ematen dizu gauzak proposatzean mundu guztia ados 
dagoela ikusteak”. 

Dunboa ikas komunitateak eskolaren aniztasuna baliatu nahi du 
familien arteko elkartrukea ahalbidetzeko. Horrela, ikastetxeaz 
gain, auzorako eta komunitate osorako aberasgarria izan 
daitekeen bide berri bat hasi nahi dute elkarrekin. Etorkizunak 
esango du noraino iritsiko diren gaurko ahaleginak. Lehen 
metroetan egitasmoak izandako arrakasta ikusita, etorkizun 
zabala aurreikus daiteke, kaleidoskopio batean ikus daitezkeen 
formak bezain askotarikoak.

↑ Argazkia: Ene Kantak taldearen bideokliparen grabaketa 
Dunboa eskolan. 

https://irunero.eus/dunboa-ikas-komunitateak-auzoko-dendak-euskararen-erabileraren-eredu-bihurtu-nahi-ditu/
https://irunero.eus/astelehenean-dunboan-ikastetxean-eskolako-arrazakeriaz-hitz-egiteko-hitzaldia-egingo-dute/
https://www.ongietorrieskolara.org/boluntariotza-familia-laguna/
https://irunero.eus/ostiralean-sos-arrazakeria-elkartea-iragaitzazko-migratzailek-laguntza-psikosoziala-jasotzearen-premiaz-mintzatuko-da/
https://irunero.eus/dunboa-ikas-komunitateak-auzoko-dendak-euskararen-erabileraren-eredu-bihurtu-nahi-ditu/
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MARTE SORKUNTZA LABORATEGIA, ARTEAZ 
GOZATZEKO UNIBERTSO PARALELOA

7 urte igaro dira Marte sorkuntza laborategiak Larreaundi auzoan lur hartu zuenetik. 
Egun, Miren Gonzalez Goikoetxeak, Larraitz Torrezek eta Iratxe Airesek beren sorkuntzekin 

betetzen dute unibertso paralelo hau. Pandemiaren ostean aldaketa nabarmen bat 
nabaritu dute, haurrez gain, helduek ekintza artistikoak bereziki erakargarriak topatu 

dituzte. Miren Goikoetxea Gonzalezek Marteko sorkuntza ikastaroak nolakoak diren azaldu 
du, non euskarak beti ateak parez pare zabalik dauzkan

Zazpi urteko ibilbidearen ostean, Marte sorkuntza laborategia 
guztiz egonkortua dago?
Bai, urteen poderioz ezaguna egiten zara. Nik ere auzoan hartu-
eman asko dauzkat, izan ere, auzoan talde bezala moldatzen 
gara, denda txikiekin eta elkarteekin harreman estua dugulako. 

Zergatik erabiltzen duzue sorkuntza laborategi hitza espazio 
honetako jarduera deskribatzeko?
Hemen sortzen delako, ez dauka besterik. Azken bost-sei 
urteetan aldaketa nabariak izan dira hemen. Ainara Oskozek 
eta nik burutu genuen laborategiko proiektua. Gero berak joan 
egin behar izan zuen eta orain Larraitz Torres eta Iratxe Aires 
daude nirekin. Beraz, espazioa hiru emakume sortzaileon artean 
partekatzen dugu. Sorkuntza laborategiaren martxa apur bat 
aldatu da, orain bakoitzak bere proiektua eramaten duelako. 
Ni, batez ere, irakasle moduan, hemengo tailerrak zuzentzeaz 
arduratzen naiz. Horretaz gain, nire proiektu piktoriko propioa 
dut. Larraitzek eta Iratxek, aldiz, bakoitzak bere lana dute. Hala 
ere, beti esperientziak eta informazioa partekatzen dugu, beraz, 
oso aberasgarria da. 

Zer nolako ekintzak egiten dituzue bertan?
Haurrentzako ekintza asko antolatzen ditugu, baina bereziki 
aipagarria da azkenaldian helduen tailerrak indar handia 
hartzen ari direla. Egia esan, ez dakit zergatik. Urteak egon 
gara soilik umeekin bakarrik. Azkeneko urteetan heldu pila 
animatzen ari dira margotzera. Badirudi pandemiarengatik 
gure buruan gauzak asko aldatu direla, jendea gauza ezberdinak 
probatzera ausartu baita. Hain zuzen ere, orain helduen hiru 
talde dauzkat eta tailerrak egiten ditugu astean hirutan. 
Deigarria da parte-hartzaile guztiak emakumeak direla, ez dakit 
kasualitatea izango ote den edo ez. 

Zeintzuk dira azkenaldian gehien eskatzen dizkizuten tailer 
motak?
Nik hemen ez dut modarik jarraitzen, nire estilo propioa 
jarraitzen dut. Nik beti nire klaseak modu batera eman ditut, 
ariketen bidez ikasleek ezagutzak barnera ditzaten. Beraz, 
modak ez dira nire proiektu artistikoaren parte. Nik nire egia 
jarraitzen dut.  

Nola imajinatzen duzu Marte sorkuntza laborategiaren 
etorkizuna?
Egia esan, ez daukat inongo planik. Orain arte bezala jarraitzen 
badut oso pozik egongo naiz. Egiten dudan guztia aberasgarria 
dela iruditzen zait. Atetik sartzen den pertsona bakoitzak zerbait 

berria ekartzen du: gogo edo 
nahi berriak. Beraz, horrela 
jarraitu nahiko nuke, ez dut 
besterik eskatzen. 

Zergatik erabaki zenuten espazio honi Marte izena jartzea?
Zerbaiti izena jartzea oso zaila iruditzen zait. Zerbait desberdina 
nahi genuen eta inizialekin eta hitzekin jolasten hasi ginen. Arte 
hitzarekin jolastuz, Marte hitzera iritsi ginen. Gainera, Marte 
hitzak beste konnotazio batzuk ditu, beste unibertso batean 
sartzea esan nahi duelako. Azkenean horrekin geratu ginen. 
Jendeari gustatzen zaio, “banoa Martera” esan ahal izatea, 
beste planeta batera zoazela dirudielako. 

Kalean Bai programara atxikitako elkarteetako bat zareten 
heinean, euskara sustatzeko konpromiso estua duzuela esan 
daiteke?
Bai, noski. Ez da erabaki zehatz bat izan, euskararekin loturiko 
zerbait proposatzen didatenean ni zuzenean animatzen naiz. 
Nire lehenengo hitzak beti euskaraz izaten dira, baina beti 
askatasunez. Umeei beti euskaraz hitz egiten diet, nahiz eta gero 
askotan jasotzen dudana desberdina izan, askotan gaztelera. 
Nik behintzat nahi horrekin jarraitzen dut, baina ez dut zerbait 
derrigorrezkoan bihurtzea nahi. Ni ez naiz inor jendeari zein 
hizkuntzatan hitz egin behar duen esateko. Nik euskaraz hitz 
egiten diet eta gero normalean modu naturalean zer gertatzen 
den ikusten dut. 

“Nire lehenengo 
hitzak beti euskaraz 
izaten dira, baina beti 
askatasunez”

AMA XANTALEN,
OSO GERTU DUGUN ONDARE BEREZIA

Estebeneako erreka gainetik pasatzen den zubia gurutzatu 
eta berehala ikusten da Ama Xantalengo ermita. Berrikuntza 
lanak zirela eta hilabete batzuk itxita egon ondoren, berriz 
ere ateak zabaldu dizkie ezagutzera joan nahi duten bisitariei. 
Askotan, maizegi agian, galtza motzak jantzi, mugikorra 
argazkiak ateratzeko prest jarri eta turista bihurtzen garenean, 
gure ingurutik kanpo dagoen edozein museotako edertasunek 
txunditzen gaituzte. Nola ez! Okerrena da, askotan, geure 
inguruan turisteatzea ahaztu eta inguruan dauden bitxi 
zoragarriak ez ditugula ezagutzen. Lastima! Hain gertu eta hain 
ahaztuta. Horrexegatik galdera konprometitu bat egin nahi 
dizuet: ezagutzen al duzu Oiasso Museoa? Eta Ama Xantalengo 
ermita?

Ezagutzen ez baduzu hasi egutegian eguna gordetzen! Ama 
Xantalengo ermita gure inguruan dagoen altxor zoragarri 
horietako bat da eta! Ermita honek historia luzea du. Ziurtasun 
osoz esan dezakegu gutxienez 2000 urtetan zehar erabili izan 
dela ohitura ezberdineko kultu erlijiosoetarako. Erromatarren 
garaian, Xantalengo eremu hori Oiasso hiriko nekropolia 
izan zen. Bertan gorpuak erraustu eta buztin edota beirazko 
ontzitan sartuta lurperatzen ziren, eta gero familiek hildakoaren 
oroimena mantentzeko hilarri edo monumenturen bat jartzen 
zuten.

Garai hartakoa da, hain zuzen ere, egungo ermitaren oinarri 
zaharrena. Hasiera batean familia aberats baten panteoi 
monumentala zena bertan behera geratu zen erromatarrak 
desagertzean, baina inguruko biztanleek, harri haiek erabiliz X. 
mendean eliza txiki bat bilakatu zuten, Gipuzkoan ezagutzen 
den lehen eliza kristaua. XIV. mendean, Done Jakue bideak 
ekarritako oparotasunarekin, eliza zabal eta handiagoa eraiki 
zuten, eta ermita zaharra zein arrasto erromatarrak azpian 

ezkutatuta geratu ziren hainbat mendetan zehar. Ermitaren 
azken eraldaketa nagusia XVI. mendean izan zen. Momentu 
hartan eraiki zen gaur kanpotik ikus dezakegun eraikina, eta 
ondorengo urteetan berrikuntza gehiago erantsi zizkioten, hala 
nola, sakristia bat, ate berria, korua, etab.

Luzaroan ermita azpian geratutako arrastoak Jaime Rodriguez 
Salís-i esker aurkitu ziren. Jaime Junkal elizaren plazako 
indusketan ibilia zen, eta 1971n, Maria Teresa Christiansen-
ekin batera, ermita industeari ekin zion. Berehala azaldu ziren 
arrasto arkeologikoak: eraikin zaharren ondareak, errausketen 
aztarnak, zeramika zein beirazko ontziak —ehundik gora—, 
baita apaingarriak, perfume ontzitxoak, ilerako orratzak, 
eta Erdi Aroko txanponen bat ere. Gaur egun, Santa Elenako 
koruaren azpian eraiki zen museoan aurki ditzakegu. 

Ondarea babestu eta hiritarrei helarazteko, ermitan ezinbesteko 
lanak egin behar ziren. Informazioa bisitariei gerturatu 
errealitate birtualaren bidez, argiztapena berritu, komuna ipini, 
irisgarritasuna bermatu eta, batez ere, bisitariak indusketara 
hurbiltzea ahalbidetuko zuen plataforma bat eraikitzea behar-
beharrezko aldaketak ziren. Duela hiru urte hasi ginen lanean 
Aitor Zubia arkitektoa eta goi mailako beste hainbat profesional. 
Ez da lan erraza izan, ondarea behar bezala zaintzeak mimo eta 
konpromiso handia eskatzen baitu, baina ahaleginak merezi 
izan du. Eskerrak lantalde guztiei (arotzak, elektrikariak, 
iluminazioa,…). Eskerrak ere, Alkateari, Udaleko Kultura saileko, 
eta Obratako arduradunei ere eta, nola ez, eta nola ez, egitasmo 
hau posible egin duten erakunde guztiei, Eusko Jaurlaritzari eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiari. Eta jakina, auzo elkarteko kideei 
eta auzoko lagun guztiei. 

Orain atea zabaldu, argia piztu eta bertan ikusiko duzue altxor 
zoragarri bat. Hemen. Hementxe bertan. Xantalengo Ermita. 

Indusketaren argazkia (1971) Eskubian, eserita, Jaime Rodriguez 
Salís ↓

https://irunero.eus/topagune-irekia-du-irungo-arteak/
https://irunero.eus/irungo-jaietarako-kartelak-aurkezteko-epea-apirilaren-11tik-22ra-egongo-da-zabalik/
https://www.irun.org/es/euskera/vive-en-euskera/deporte-ocio-y-cultura/kalean-bai
https://irunero.eus/ama-xantalen-ermitak-ateak-ireki-ditu-berriztapen-lanak-amatituta/
https://www.oiasso.com/eu/
https://irunero.eus/done-jakue-bidean-ezina-ekinez-egina/
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EMAKUMEEN NAZIOARTEKO 
EGUNEKO ALDARRIKAPENAK ARGI 
ETA OZEN ENTZUN DIRA BERRIRO

Urtero martxoaren 8an ospatzen den Emakumeen Nazioarteko 
Eguna berdintasunaren defentsarako data seinalatu bihurtu 
da. Horretarako, Irungo Udalak antolatutako ekintzez gain, 
hiriko emakume elkarteek eta elkarte feministek prestatutakoek 
data biribildu dute. Hala ere, ekintzak ez dira martxoaren 
8ra mugatu, hilabete osoan emakumeak indartu eta beren 
eskubideak aldarrikatzeko ekitaldiak aurrera eraman dira 
eta, argi utziz aldarrikapenak ez direla soilik martxoaren 8ra 
mugatzen. 

Ekintzak hilabete osoan zehar egin badira ere, martxoaren 
8an bertan egindakoek oihartzun berezia izan dute. Eguna 
eguerdiko 12:00etan hasi zen San Juan plazan egindako 
elkarretaratzearekin. Hurrengo ekintzak laster irekitzekoa den 
Irungo Emakumeen Etxearekin izan dute lotura. Esaterako, 
eguerdiko 13:00etan Emakumeen Etxeari buruzko solasaldi 
bat egin zen Istillaga plazan, Virginia Imazen Clowndorioak 
ikuskizunaren aurretik. 

Arratsaldean aldiz, Irungo Gaztelekuetan Krea muralak 
margotu zituzten. Urtero moduan, M8 Asanblada Feminista 
Bidasoak manifestazioa deitu zuen arratsalderako, ibilbidean 
zehar eskualdeko zutabe ezberdinak lotu zituena. Mobilizazioa 
arratsaldeko 17:30ean abiatu zen Hondarribitik eta 19:00ak 
aldera Colón pasealekua eta Iparralde hiribidearen arteko 
bidegurutzean bi zutabeak elkartu ziren eta Nafarroa hiribidean 
behera egin zuten Irungo Emakumeen Etxea kokatuko den 
Istillaga plazaraino iritsi arte. Bertan Penkoletas Sisters taldeak 
show feminista bat eskaini zuen. 

Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, antolatzaileak 
egindako ekintzak bezain askotarikoak izan dira. Hain zuzen 
ere, jardueren programan beraien aletxoa jarri dute Argoiak, 
Gaurko Andreak Berdintasunaren Alde, Bidasoaldeko Elkarte 
Feministak, Uxoa, Irungo Udala, Irungo Emakumeen Etxea, M8 
Asanblada eta Parean elkarteek. Ekimenak falta ez diren arren, 
oraindik bide luzea dago egiteko berdintasuna eta beste hainbat 
aldarrikapen errealitate bihurtzeko, baina, zalantzarik gabe, 
bidea errazagoa izango da lagunartean eginez gero.

https://www.youtube.com/shorts/O3hcCAPz97Y
https://www.youtube.com/shorts/O3hcCAPz97Y
https://irunero.eus/gaur-eguerdian-irungo-emakumeen-etxearen-proiektuari-buruzko-solasaldia-egin-da/
https://txingudionline.com/bidasoaldeko-elkarte-feminista/
https://txingudionline.com/bidasoaldeko-elkarte-feminista/
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OPORRAK BAKEAN PROIEKTUARI ESKER 
TADAMUN ELKARTEAK SAHARAKO HAURREI 

URTERO OPARI BAT EGITEN DIE 
Oporrak Bakean haur errefuxiatu sahararren udako harrerarako 
programa da. Tadamun elkarte irundarra Oporrak Bakean 
proiektuaren garapenean inplikatutako Gobernuz Kanpoko 
Erakundeetako (GKE) bat da. Aurtengo udan helburua Euskadi 
mailan 300 haur sahararrei ongietorria egitea da eta horretarako 
Tadamun elkartea harrera familien bila dabil.

Dagoeneko urte asko pasatu dira errefuxiatu kanpamentuetatik 
Euskal Herrira haur sahararren lehen taldea uda pasatzera heldu 
zenetik. Oporrak bakean programari esker, haur sahararrek 
uda basamortuetatik eta errefuxiatu kanpamenduetatik kanpo 
pasatzeko aukera dute. Hortaz, familia euskaldunek Herri 
Sahararrari lagundu eta beste kultura batekin elkarbizitzeko 
aukera dute. 

Juncal Bauzá eta Trini Fernández Tadamun elkarteko kideak 
dira eta harrera familien esperientzia ondo baina hobeto 
ezagutzen dute, esperientzia lehenengo pertsonan bizitzeko 
aukera izan baitute. Juncal Bauzák adierazi duenez, “azken 
urteetan beherakada handia izan da Saharako haurrak hartzeko 
prest dauden familien kopuruan”. Hain zuzen ere, duela lau edo 
bost urte eskualdera 10 edo 14 haur etortzen ziren bitartean, 
iaz 2 etorri ziren bakarrik. Aurreko urtea arraroa izan zen, 
pandemiak lanketa prozesuan atzerapenak eragin zituelako eta 
haurrak abuztuan etorri zirelako bakarrik. Hori dela eta aurten 
ohiko zifrak berreskuratu nahi dituzte, haurren harrerarako 
ahal bezain beste familia lortuz. Tadamun elkarteko kideek 
azaldu dutenez, beherakada pandemiaren aurretik hasi bazen 
ere, Covid-19aren izurritearen ostean are nabariagoa egin 
zen. Era berean, Bauzák gaineratu du, errefuxiatu sahararrak 
bigarren edo hirugarren planora pasa direla, Ukrainako gerrak 
herritarren arreta bereganatu baitu. 

Elkartasun keinu erraldoia
Saharako haurrentzat uda 
Euskadin igaro ahal izatea 
opari handia da. Izan ere, udan 
zehar Saharako basamortuan 
50º baino gehiagoko 
tenperaturak erregistratu 

ohi dira, garai horretan oso ohikoak diren harea ekaitzez gain. 
Gainera, pandemiaren ostean Saharan elikagai gabezia areagotu 
egin da, haurren elikadura kaltetuz. 

Udako bi hilabeteetan zehar haur saharar baten harrera familia 
izateko bete beharreko baldintzak “oso xumeak” dira Tadamun 
elkarteko kideek azaldu dutenez. “Proiektuan parte hartzeko 
garrantzitsuena laguntzeko gogoa izatea da”, adierazi du Juncal 
Bauzák. Trini Fernándezek erantsi duenez, “familiei udan 
zehar haur saharar bat zaintzeko konpromisoa eskatzen zaie 
bakarrik”. Era horretan, udan zehar haurra zaindu ahal izateko 
denbora izatea da oinarrizko bete behar bakarra, Juncal Bauzák 

“familia handi” moduan deskribatu duen proiektuaren parte 
izatera pasa ahal izateko. 

Tadamun elkarteko kideek gogoratu dute, harrera familia 
izateak ez duela aparteko ahalegin ekonomikorik eskatzen. 
“Mahai gainean beste makarroi plater bat jartzea bezain 
sinplea da”, adierazi du Juncal Bauzák. Hain zuzen ere, osasun 
azterketek eragin ditzaketen gastuen ordainketaz Gobernuz 
Kanpoko erakundeak arduratzen dira. “Hala ere, Tadamun 
elkartean uneoro hor gaude familiei behar duten laguntza 
guztia eskaintzeko, adibidez, haurrarentzako arropa lortzen 
laguntzeko”. 

Alde biko harremana
Udako bi hilabeteak Euskadin igaroz haurren osasuna era 
nabarmenean hobetzen da, egunean bost bazkari eginez 
elikadura orekatu eta elikagai freskoak kontsumitzeko 
aukera baitute. Era berean, bi hilabete horietan zehar haurrei 
beharrezko osasun azterketak egiten zaizkie, ikusmen edo 
entzumen arazoak edo hortzetako arazoak atzeman eta horiei 
konponbidea eman ahal izateko. Gainera, haurrek bi hilabetez 
beste errealitate bat ezagutzeko aukera dute, gizarte euskaldun 
eta sahararraren arteko harremanak indartzen diren bitartean. 

Trini Fernándezen hitzetan, harrera familia izateko erabakia 
hartzerakoan “nire ustez zailena lehenengo pausua ematea da”. 
Izan ere, erabakia hartu aurretik familiak duda-mudatan ibili 
ohi dira, gaizki egingo ote dutenaren beldur. Trini Fernándezek 
argitu du, “behin erabakia hartuta, dena ondo ateratzen da 
konturatu gabe”. Tadamun elkarteko kideek baietsi dute harrera 
familia izatea pertsona baten bizitzako esperientzia onenetako 
bat izan daitekeela. Juncal Bauzáren hitzetan, “gauza asko 
jasotzen eta ikasten dira haur horiengandik”. 

Euskadira uda pasatzera etorri diren haurrek 8 urte dituzte, 
hau da, 2015. urtean jaiotakoak dira. Trini Fenándezek aipatu 
duenez, “haurrak primerakoak dira”, beraien egokitze prozesua 
ere horrelakoa izaten dela gaineratzeko, nahiz eta haurraren 
izaeraren araberako izan. Juncal Bauzák azaldu du, “haurrak 
oso gogotsu datoz eta guk ematen diegun guztia aprobetxatzen 
dute”. Gainera, Tadamunek oso harreman estua du Irunen bizi 
diren Sahararrekin eta beraiek ere beti prest daude ahal duten 
guztian laguntzeko. 

Familia berrien bila
Oporrak Bakean programa urtero antolatu ahal izateko 
beharrezkoa da pertsona eta erakunde askoren lana. 
Programaren antolaketan parte hartzen duten Elkarte eta 
Udalek harrera familiekin harreman zuzena daukate. Irunen 
kasuan, Tadamun da bitartekari lan hori egiteaz arduratzen 
den GKEa. Juncal Bauzák azpimarratu duenez, “antolaketan 
inplikatuak gauden boluntarioez gain, harrera familien parte 
hartzea ezinbestekoa da 
proiektua aurrera ateratzeko”.

Oporrak Bakean proiektuak 
2023ko udan 300 haur 
sahararrentzako harrera 
familiak lortzeko erronka ezarri 

“Behin erabakia hartuta, 
dena ondo ateratzen da 

konturatu gabe”
Trini Fernández, 

Tadamun elkarteko 
kidea

“Haurrak oso gogotsu 
datoz eta guk ematen 
diegun guztia 
aprobetxatzen dute”
Juncal Bauzá, Tadamun 
elkarteko kidea

dio bere buruari. Juncal Bauzák aipatu duenez, “horregatik, 
Irunen kopuru eder bat lortzea gustatuko litzaiguke ahalik eta 
haur gehien ekarri ahal izateko”. Proiektuan parte hartzeko 
asmoa dutenek edo oraindik zalantzetan daudenak Tadamun 
elkartearekin harremanetan jarri daitezke tadamum@hotmail.
es helbide elektronikora idatziz. Era berean, Oporrak Bakean 
proiektuko arduradunekin harremanetan jarri daitezke 
oporrakbakean@gmail.com helbidera idatziz, webguneko 
formularioa betez edo 696 014 786 telefono-zenbakira deituz. 

Tadamun elkarteak uda honetan eta aurrerantzean ere, 
beharrezkoak diren guztietan, bere lanari eutsiko dio Saharako 
herriari laguntzeko. “Aurtengoa azkeneko urtea izatea espero 
dugu, itxaropena ez delako inoiz galtzen eta behingoz Sahara 
librea izatea nahi dugulako”, gehitu du Juncal Bauzák. Bitarte 
horretan, euskaldunek udan haur sahararrei beren etxeetako 
goxotasuna oparitzen jarraituko dute. 

oporrakbakean@gmail.com

www.oporrakbakean.eus

https://irunero.eus/oporrak-bakean-programa-haur-errefuxiatu-sahararrentzako-udarako-etxeen-bila-dabil/
https://irunero.eus/oporrak-bakean-programa-haur-errefuxiatu-sahararrentzako-udarako-etxeen-bila-dabil/
https://oporrakbakean.eus/
https://irunero.eus/kinenduk-gkeentzako-finantziazioa-lortzen-du-kirol-ekitaldi-birtualen-antolaketari-esker/
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DANTZATZEKO GRINA AISIALDITIK 
HARAGO DOANEAN 

Nuria Santosek Nuria Santos Dance izeneko dantza akademia ireki du orain dela gutxi. 
Dantza akademia Hilanderas kaleko 84. zenbakiko Belasko eraikinean kokatua dago. 
Bertan Nuria Santosek bere pasio handiaz gozatzen jarraitzen du, dantzaz, alegia, eta 

bere ikasleekin bere ezagutzak partekatzen ditu. Dantza irakasleak akademian lantzen 
dituzten dantza estiloez eta etorkizunerako ametsez hitz egin digu. 

Nola animatu zinen zure dantza akademia propioa irekitzera?
Nik urte batzuk neramatzan dantza eskolak ematen. Lehen, 
batez ere, ezkongaien dantzetan espezializatuta nengoen, asko 
gustatzen baitzait dantza mota hori, eta, gainera, senarrak 
argazkilari gisa lan egiten du. Pixkanaka eskola gehiago 
eskatzen hasi zitzaizkidan, batez ere saltsa eta bachata 
klaseak, ia ni konturatu gabe. Azkenean, lokal hau hartzeko 
proposamena egin zidaten eta pausua ematea erabaki nuen. 
Hala ere, nire familiaren eta lagunen bultzada behar izan dut 
pausoa ematera ausartzeko. 

Akademia ireki berri duzun arren, esperientzia handia duzu 
dantzaren munduan irakasle gisa, ezta?
5 bat urte daramatzat dantza eskolak ematen. Orain arte, auzo 
elkarteetan, beste dantza eskola pribatu batzuetan eta baita 
honetan bertan ere aritu naiz eskolak ematen. Lokal honetako 
akademia aurretik zeraman neskak bere lokala hartzea 
proposatu zidan. Lehen saltsa, bachata eta kizonba klaseak 
ematen nituen, gaur egun egiten dudan bezala, nahiz eta orain 
errepertorioa rock & roll eta dantza klasikora ere zabaldu dudan.

Beraz, akademian dantza estilo desberdinak lantzen dituzu?
Alde batetik, saltsa eta bachata klaseak ditugu, erritmo latinoak. 
Kizonba dantza afrikar mota bat da, duela gutxi ezagun egin 
dena. Dantza mota hau 90eko hamarkadaren hasierakoa da 
eta tangoaren eragina du, hain zuzen ere, nik tango kiss bezala 
ezagutzen dena egiten dut, tangoarekin fusionatutako kizomba 

dena. Oso dantza polita 
eta dotorea da, aldi berean 
sentsuala, eta orain oso modan 
dago. Gure ikasle asko horren 
bila datoz. Rock & rollaren 

kasuan, guk egiten dugun estiloa elegantea eta txapelketetan 
erabili ohi dena da. Eta, jakina, dantza klasikoa, ni bertan hasi 
bainintzen. Gurasoek aireportuko bagoia kudeatzen zuten 
bitartean, Hondarribiko Elvira Ubieraren dantza-eskolan egon 
nintzen, dantza klasikoaren munduan oso ezaguna zena. 

Dantzaren kasuan ere eragin handia dute modek. Zer da orain 
gehien eskatzen dena?
Lehen saltsa edo bachata ziren jende gehien mugitzen zutenak. 
Kizomba ere arrakasta handia izatera iritsi zen. Oraintxe bertan, 
jende gazte asko sartu denez, bachata sentsualak arrakasta 
handia du eta eskari handia dago. Jendeak berehala ikasten du 
eta beti daude gauza berriak ikasi nahian. Horregatik, oso erraza 
da ikasleekin koreografiak sortzea, segituan ikasia baitute. 

Zer harrera izan du akademiak hasieran?
Bai, egia da aurretik ere banituela ikasleak lehen hemen 
zegoen akademian. Baina egia da nire akademiako ateak ireki 
ditudanetik komunikabideetan iragarri izanak asko lagundu 
duela eta horrek jende askok izena ematea eragin duela. Gaur 
egun 80 ikasle inguru ditut.

Dantza-akademia batentzat oso garrantzitsuak al dira entsegu 
lokalaren ezaugarriak?
Bai, hori da. Leku asko edukitzea garrantzitsua da, adibidez, 
tango irudiak egin ahal izateko, bikotea eroso senti dadin eta 
erraz mugitu ahal izan dadin. Bachata sentsualak ere leku 
asko eskatzen du, baina kasu horretan garrantzitsua da modu 
murritzagoan egiten ikastea. Horregatik, askotan aretoaren 
tamaina nahita mugatzen dugu, benetako festa giroa izango 
litzatekeen espazioan dantzatzen eta mugitzen ikasteko. 

“Lokal hau hartzeko 
proposamena egin 
zidaten eta pausua 

ematea erabaki nuen”

Zure ustez, zeintzuk izango dira akademiarako hitzordu edo 
ekitaldi garrantzitsuak?
Ziur nago beti antolatuko dugula ikasturte amaierako jaialdi bat. 
Txantxetan esan diet ikasleei, zerbait xumea prestatu ordez, 
zuzenean mundu bira batekin hasiko garela eta ez dira gutxi 
ideia txalotu dutenak. Txantxak alde batera utzita, Inauteriei 
begira zerbait egitea proposatu didate eta, egia esan, zer egin 
dezakegun pentsatzen hasi naiz. Uste dut zerbait originala egin 
dezakegula. Asko gustatzen zait mundu guztiak jarraitu ohi 
dituen patroietatik irtetea. Uste dut akademiak urtean zehar 
izan ditzakeen bi ekitaldi handiak horiek izango liratekeela. 

Aldaketa handia nabaritu duzu dantza-akademia bat zure 
ardurapean duzunetik?
Benetan diotsut beldur handia eman didan zerbait izan dela. Egia 
da ni oso zoriontsua naizela dantzan, eta inoiz ez dut dantzarekin 
loturiko beste helbururik izan. Jendea ziur zegoen nire dantza-
akademia ireki nuenean amets bat betetzen ari nintzela, baina 
nire benetako ametsa beti dantzatzea izan da, besterik gabe. 
Orain lortu dudan guztiari begiratzen diot, eta uste dut orain hasi 
naizela egin dudan guztia barneratzen eta gozatzen.

Dantza irakasleentzat, zuen 
prestakuntza berritzea eta 
eguneratzea garrantzitsua 

“Nire benetako ametsa 
beti dantzatzea izan da, 
besterik gabe”

izango da noski, ezta? 
Bai, beti baitago zer ikasia eta 
oso garrantzitsua baita zeure 
burua urtero prestakuntzak 
egitera behartzea. Beti saiatzen 

naiz sor daitezkeen joera edo moda berriei begira egoten, nahiz 
eta askotan ikasteko kanpora joan behar zaren. 

Zer da Irungo beste dantza akademietatik bereizten zaituena?
Ikasleak, dantza-akademia bat aukeratzerakoan, irakasle 
bakoitzaren estiloari erreparatzen dio. Batzuk hainbat 
akademietara joaten dira aldi berean. Egia da ikasle asko oso 
leialak direla eta akademia bakar baten dantzatzea nahiago 
dutela. Azkenean, bakoitza bereizten gaituena gure estiloa, 
irakasteko teknika eta ezagutzak dira. Izan ere, eskaintzen 
diezunak ez baditu konbentzitzen, beste leku batera joango dira. 

Nola ikusten duzu akademiaren etorkizuna?
Irakasle gehiago izanda diziplina gehiago eskaintzea gustatuko 
litzaidake. Oraingoz pauso txikiak ematen saiatzen ari naiz, 
dena ondo doala ikusteko. Etorkizunera begira, klase kopurua 
zabaltzea gustatuko litzaidake, dantzan ikasi nahi duen dantzari 
ororentzat erreferentziazko zentro bihur dadin, bai eszenatoki 
batean dantzatu nahi dutenentzat, bai bere kasa dantzatzea 
bilatzen dutenentzat. 

“Uste dut orain hasi 
naizela egin dudan 

guztia barneratzen eta 
gozatzen”

https://www.instagram.com/nuriasantosdance/?hl=es
https://www.bodas.net/animacion/nuria-santos--e201246
https://irunero.eus/dantzari-profesional-bezala-lan-egiteko-ametsa-egi-bihurtzen-denean/
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Ander Elosegik kirol profesionalean 17 urte egin ditu. Bere kirol ibilbidean maila 
guztietako txapelketetatik igaro da, bere piraguarekin mundu osoko uretan lehiatuz. 

Hiriko goi-mailako kirolariek beste modalitateetan egin izan duten bezala, Ander 
Elosegik Irunen izena nazioartean ezagutarazten lagundu du, Olinpiadetaraino 

eramanez. 2023ko otsailaren 14an ordea, piraguista irundarrak erretiroa hartuko zuela 
iragarri zuen, bere ibilbide profesionalaren amaiera data ipiniz. 

“BATEZ ERE, EGINDAKO 
LAGUNEKIN ETA BIZITAKO 

GAUZEKIN GERATZEN NAIZ”

Ander Elosegi, piraguista: 

14 ELKARRIZKETA Irunero

https://txingudionline.com/ander-elosegi-kiroletik/
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Erretiroa hartuko duzula iragartzeak lasaitasuna eman dizu 
edo kontrakoa?
Esan beharra daukat nik erabakia hartua nuela. Azken 
denboraldian ikusi nuen kirol profesionala uzteko momentua 
iritsi zela. Egia da, orain dela gutxi iragarri dudala, baina 
aurretik pentsatua nuen zerbait zenez, nahiko lasai geratu naiz. 

Hamazazpi urtez piraguista profesionala izan ostean, erraza 
da erretiroa bezalako erabaki bat hartzea?
Beti da zaila. Hainbeste urtez kirol eta lehiaketa mundu 
honetan ibili ostean erabakia hartzea eta, beraz, gauza bat 
betirako etetea beti da zaila. Beste aldetik, esan bezala, azken 
denboraldian ikusten nuen zaila egiten ari zitzaidala segitzea 
eta konturatu nintzen horretarako nire burua bortxatzen ari 
nintzela. Nahiz eta zaila izan, niri nahiko era naturalean iritsi 
zait momentua. Uste dut hau zela momentu egokiena, beldur 
hori gainditu eta bizitzaren aro berri bati hasiera emateko. 
Hortaz, ez da hain zaila izan, momentua egokia zelako. 

Kirolari profesionala izatera iritsi aurretik, nola hasi zinen 
piraguismoaren munduan?
Irundarra izanda, hirian badugu klub handi bat, Santiagotarrak, 
eta ni bertan hasi nintzen. Zortzi edo hamar bat urte izango 
nituen bertan hasi nintzenean eta oinarrizko ikastaroak egin 
nituen lehenengo. Hasieran, haur guztiak bezala ondo pasatzeko 
joaten nintzen eta klubean lagunak egin nituen. Gero egia da, 
denbora pasatzen joan zein heinean, lehiatzen hasten zara eta 
gero gehiago gustatzen zaizu. Hasieran astean bitan etortzen 
zara, gero pixkanaka gehiago eta nahi gabe mundu honetan 
hainbat urte eman ditut. 

Zein aldaketa nabaritu 
zenituen zure bizitzan kirol 
profesionalean sartu zinenean?
Ez zen pauso bakar batean 
gertatu. Hamasei edo 

hamazazpi urte nituenean nazioarteko lehiaketetan parte 
hartzen hasi nintzenean nabaritu nuen. Horietan ikusi nuen ez 
nintzela gaizki moldatzen. Hori ere oso prozesu naturala izan 
zen, pixkanaka hobetzen joateak txapelketa garrantzitsuagoetan 
parte hartzeko aukera eman zidalako. Ez nuen erabaki handirik 
hartu behar izan, gauzak horrela iritsi zitzaizkidan eta uste dut 
zentzu horretan zortea izan dudala. 

MAILA OLINPIKOA

Nazioarteko txapelketez gain, lau Olinpiar Jokoetan parte 
hartu duzu. Zure ibilbide profesionaleko momenturik 
garrantzitsuenak izan dira?
Ez dakit garrantzitsuenak, baina bai momentu 
esanguratsuenetako batzuk. Gure kirolean Olinpiar Jokoak 
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lehiaketarik garrantzitsuenak 
dira dudarik gabe. Oso bereziak 
dira lau urtean behin egiten 
direlako eta horietarako 
sailkatzea nahiko zaila 
delako. Herrialde bakoitzak ordezkari bakarra dauka eta horrek 
eskatzen du aukeraketa prozesu askotatik pasa behar izatea. 
Beraz, sailkatzea soilik jada berezia da. Nire kasuan, lau aldiz 
parte hartzeak esan nahi du aurretik kirol ibilbide luzea egin 
behar izan dudala, beraz, une aipagarria behintzat bada. Lau 
Olinpiar Jokoetatik bakoitzak bere berezitasunak izan ditu, lau 
leku ezberdinetan izan direlako eta lau kultura ezberdin ezagutu 
ahal izan ditudalako, beraz, uste dut zorte on asko izan dudala.

Lehenbizikoak Pekinen izan ziren. Zer sentitu zenuen lehen 
aukeraketa horrekin?
Ni maila onean nengoen, baina esan beharra dago oso gaztea 
nintzela eta orduan ez nizkiola nire buruari helburu zehatzegiak 
jartzen. Garai hartan oso zentratua nengoen entrenatzean eta 

hobetzean. Nik banekien sailkatzeko aukerak nituela, nahiz 
eta horretan guztiz zentratua ez egon. Oso berezia izan zen 
lehenengoak zirelako eta jende askok sorpresa hartu zuen 
ordura arte ezezaguna nintzelako. 

Sentsazioa berdina da Olinpiar Jokoetan lehengo aldiz edo 
laugarren aldiz parte hartzen duzunean?
Bai eta ez. Lehenengoak beti dira bereziak lehenengoak direlako. 
Lehiaketa oso berezia da berez, kirol mota askotako kirolariak 
biltzen direlako. Era berean, ez nuke esango lehenengoak 
bereziagoak direnik, azkenean, denek daukate xarma berezi bat. 
Ilusio aldetik lauak oso bereziak izan dira, bakoitza bere erara. 

Nolakoa da egunerokotasuna Olinpiar Joko batzuen barruan?
Kirolaren aldetik ez dauka ezer berezirik. Kirolari bakoitzak 
badakigu zertara joan garen lehiaketa horretara. Beraz, bakoitza 
oso zentratua dago bere helburuetan. Egia da, jende asko biltzen 
garela bertan eta bat-batean zure inguruan ikusten dituzula 
lau urtez telebistan ikusitako kirolari famatuak. Erakargarria da 
kirol mota askotako jendea leku berean batera ikusteagatik. 

“Lau Olinpiar 
Jokoetatik bakoitzak 

bere berezitasunak 
izan ditu”

“Presiora ohituta gaude, 
lehiaketa askotan 
jasaten dugulako, beraz, 
normalizatua dugu” 

↑ Argazkia: 2019ko urrian Irunero aldizkarirako egindako elkarrizketako argazkia

https://irunero.eus/santiagotarrak-urbycolan-garaile-izan-da-gipuzkoako-txapelketan/
https://basqueteam.eus/deportista/piraguismo/ander-elosegi/
https://irunero.eus/ander-elosegi-hurrengo-helburua-tokioko-txapelketa-oso-ondo-prestatzea-izango-da/
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Presio fisikoaz gain, nola 
kudeatzen da maila horretako 
lehiaketa batean presio 
psikologikoa?
Gogorra da. Batez ere, sailkatze 

prozesu horretan denboraldi osoa jokatzen duzulako. 
Gure kirolean badakigu errorea oso ohikoa dela, baina aldi 
berean badakigu ahalik eta gutxien egin behar ditugula gure 
errendimendurik onena lortzeko. Jakinik bereziki Olinpiar 
Jokoetarako estatuko kirolari bakarrak duela plaza, tentsio 
handia duzu. Gauzak garbi dituzu eta badakizu zure punturik 
onenean zaudela, nahiz eta lehiaketan edozer gauza gerta 
daitekeen. Denok dakigu goi-mailako kirola horrelakoa dela. 
Presiora ohituta gaude, lehiaketa askotan jasaten dugulako, 
beraz, normalizatua dugu. Horrek ere eskarmentu bat ematen 
dizu, horrelako prozesuak kudeatu ahal izateko. Urteek 
irakasten dizute presioa hor egongo dela beti eta kirolari hobea 
izateko horrekin bizi behar zara. 

KIROLARI NORTASUNA

Beraz, hankak lurrean edukitzea garrantzitsua da, ezta?
Ezinbestekoa da zure gertuko jendearen babesa jasotzea. Beti 
da garrantzitsua familia zein lagunek nola animatzen zaituzten 
ikustea. Zure mailarik onena emateko gertuko jendeak zure 
bizimodua onartzen duela ikustea garrantzitsua da. Batzuetan 
ez da hori gertatzen, ordu asko sartu behar dituzulako eta 
ekonomikoki ere ez dira egoerarik onenak. Nire kasuan, 
familiaren eta lagunen babes handia sentitu izan dut beti. 
Horrek beti lasaitasuna ematen dizu lehiaketetan mailarik 
onena emateko. Alde horretatik, beti zorte handikoa izan naizela 
esango nuke. 

Zure ibilbide profesionalaren balorazio orokor bat egingo 
bazenu, zein izango litzateke emaitza?
Balorazioa positiboa izango litzateke. Momentu onak egon dira, 
txarrak ere. Garaipen gutxi batzuk lortu ditut; porrotak askoz 
ere gehiago. Hainbeste denboraz goi-mailako kirolari eutsi 
badiot, egin dudana gustatu zaidalako eta gozatu dudalako izan 
da. Nire nortasuna mundu horretan sortu da. Nire bizitzaren 
erdia goi-mailako lehiaketetan egin dut, piraguismoan are 
gehiago. Beraz, naizen bezalakoa naiz klub honetan sartu 
nintzelako 10 urte nituela. Balorazioa, beraz, positiboa da, 
oroitzapen asko ditudalako eta lagun asko egin ditudalako. Egia 
esan, ez nuke ezer aldatuko. 

Zeintzuk izan dira zure ibilbide profesionaleko momenturik 
onenak eta okerrenak?
Onena aukeratzea zaila da, momentu on asko daudelako. 
Anekdota asko etortzen zaizkit burura, baita bizipen eta 
lehiaketetan lortutako garaipenak ere. Oso zaila egiten zait 

bakarra aukeratzea. Klixe bat dela iruditu dezake, baina batez 
ere nire ibilbidean egindako lagunekin eta bizitako gauzekin 
geratzen naiz. Bereziki gogoratzen ditudan gauzak dira, kirol 
eremutik kanpo bizitakoak. Gogoratzen dituzun gauzak ez dira 
garaipenak edo dominak, gauzak txikiagoak dira eta ni horiekin 
geratzen naiz. Orain ezin ditut denak kontatu, asko direlako, 
liburu bat idazteko adina. Okerrenaz galdetuta, momentu 
txarrak egon dira bai, baina beti pentsatu izan dut momentu 
onak txarrak baino askoz ere indartsuagoak izan direla. 2018an 
gainbeheratxo bat izan nuen eta entrenatzeari uztea erabaki 
nuen. Hilabete pare bat egin nituen entrenatu gabe, baina gero 
ikusi nuen ez zela benetako agurra. Konturatu nintzen oraindik 
kirola gustatzen zitzaidala eta berriro entrenamenduei ekitea 
erabaki nuen. 

Erretiroa hartuko duzula iragarrita, bertigoa ematen du zure 
burua amildegi horren aurrean ikusteak?
Bertigo apur bat bai. Hala ere, esan dudan bezala, erabakia era 
naturalean iritsi zait eta uste dut momentu egokia zela, beraz, 
pentsatzen dut pausua emateko momentua zela. Egia da orain 
bizitza berri bat ireki zaidala eta orain pertsona arruntek egiten 
dutena egitea tokatuko zaidala. Oraindik ez daukat ezer buruan, 
nik ere oraindik ez dakidalako zer egingo dudan. Dena den, ilusio 
handia dut eta aurrera egiteko gogotsu nago. 

Etorkizunerako planik izan ez arren, piraguak oraindik 
tartetxoren bat izango du zure bizitzan?
Bai, noski. Goi-mailako lehiaketa utzi arren, piraguista izaten 
jarraituko dut. Noizbehinka piraguan ibiltzera etorriko naiz, 
orain arte izandako diziplina gabe. Ez diot utziko piraguaz 
disfrutatzeari, hori seguru. 

Erreferente bezala zaituzten 
eta piraguan dabiltzan 
gaztetxoei zer mezu bidaliko 
zenieke?
Kirolean ibilbide bat hasten 
ari direnei esango nieke 
garrantzitsuena disfrutatzea dela. Lehiaketa eta emaitzekin 
gehiegi tematu gabe, besterik gabe, egiten dutenaz disfrutatzea 
eta prozesu horretan ahal bezain beste ikastea. Ikasiz gozatzen 
da piraguan ibiltzeaz. Uste dut piragua probatzen duen jende 
gehienari gustatzen zaiola, asko disfrutatzen den kirola delako. 
Oso atsegina da ikustea egunez egun nola hobetzen duzun eta 
zure gaitasunak nola handitzen diren. Ur gainean piraguan 
ibiliz asko disfrutatu daiteke. Beraz, haurrak klubera etorri 
eta piragua probatzea animatuko nituzke. Lehiaketetan parte 
hartzen hasten badira edo emaitza onen bat lortzen badute, 
lasai ibil daitezela, baina jarrai dezatela disfrutatzen. 

“Nire kasuan, 
familiaren eta lagunen 

babes handia sentitu 
izan dut beti”

“Kirolean ibilbide 
bat hasten ari 
direnei esango nieke 
garrantzitsuena 
disfrutatzea dela”

https://irunero.eus/ander-elosegi-piraguista-adinak-ematen-duen-lasaitasuna-dudala-uste-dut/
https://txingudionline.com/solasean-ander-elosegi/
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Nola bururatu zitzaizun Ilargi hiri spa Irunen irekitzeko ideia?
Urte batzuk daramatzat masajeen munduarekin zerikusia 
duten zerbitzuak eskaintzen. Ni kiromasajista naiz, baina 
denborarekin ikusi dut bilakaera handi samarra izan dela 
wellnessaren eta elikaduraren sektorean. Gauza horiek gero 
eta gehiago gustatu zaizkit; horregatik, nire prestakuntza 
handitzen joan naiz. Horretarako, leku ezberdinetan egon 
naiz prestakuntzak egiteko. Eta horrela bururatu zitzaidan, 
zergatik ez egin horrelako zerbait hemen? Azken batean, jende 
asko igarotzen den lekua da, eta turista asko ere badaude. Izan 
ere, nik eskaintzen ditudan zerbitzuak nahiko zabalak dira, 
eta mota askotako jendearentzat balio dezakete. Proiektua 
antolatzen hasi nintzenean, pixkanaka ideia gehiago sortu ziren 
eta, azkenean, sortu dudan proiektua jendeari asko gustatzen 
ari zaiola uste dut. Gero, lokal bat bilatu behar izan nuen, 
eta pentsatu zein zen gunerik onena negozioa sustatzeko eta 
funtziona dezan. 

Zeintzuk dira hemen eskaintzen dituzun zerbitzuak?
Kiromasajista naizen aldetik, masaje deskontrakturante eta 
lasaigarri asko egiten ditut,  gehien eskatzen direnak direlako. 
Nabari da gaur egun gizartean estres asko dagoela, jende asko 
nekatuta dagoela eta beheraldiak dituela. Hori pandemiaren 
ondoren nabaritu da batez ere. Kirol jardueren aurreko edo 
ondorengo masajeak ere egiten ditut, bai lehiaketetara begira 
prestatzeko, bai gero luzatzeko ere. Gorputzeko tratamenduei 
dagokienez, egiten dudan bakarra zur terapiako tratamendua 
da. Nahiko teknika berria da, eta asko gustatzen zaio jendeari 
ezagutzen duenean. Zerbait nahiko berria denez, 30 edo 40 
minutu eskaintzen ditut jendea, erabat doan, probatzera etor 
dadin. Gustatzen bazaie, gero zerbitzu horiek pertsonalizatzen 
ditugu eta bakoitzak behar duenaren araberako bonuak egiten 
dizkiegu. Azkenik, masaje exotikoak eskaintzen ditugu, zerbait 
esklusiboagoa dena. Mota ezberdinetakoak ditugu, Thailandiako 
masajeak, Balikoak, Hawaiiarra edo Egiptoarra, lihozko oihalez 
egiten diren luzaketak direnak. Alde horretatik, masaje berezi 
ugari ditugu.

Jendeak argi dauka zein masaje mota behar edo nahi duen?
Bai, jendeak asko galdetzen 
du. Badirudi ezetz, baina kale 
honek joan-etorri handia du, 
eta jendeak bitan pentsatu gabe 
sartu eta gure zerbitzuengatik 

galdetzen digu. Askotan deigarria egiten zaie erakusleihoan 
munduko masaje karta iragarrita ikusten dutenean. Horregatik, 
bezeroek izan ditzaketen zalantzak argitzeko informazio guztia 
duten esku-orriak prest ditugu jada, pak bakoitzean zer sartzen 
den argi izan dezaten. Niri ematea gehien gustatzen zaidan 
eta jendeari gehien gustatzen zaion masaje lasaigarria kandela 
beroen masajea da. Larru mota guztietarako balio duen kandela 
berezi batekin ematen da eta oso erlaxagarria da. Asko laguntzen 
du lo hartzeko, bai eta insomniorako eta haur txiki-txikientzat 
zein adineko jendearentzat balio du. Hori dela eta, jendeak asko 
galdetzen du, gure eskaintza oso zabala baita, eta ez da erraza 
zer nahi duten erabakitzea. Zirkuitua beti eremu hidrotermalean 

hasten da, jacuzzi bat eta dutxa aromatikoak ditugun tokian, eta 
batzuetan menda edo eukaliptoa jartzen diegu arnas sistemari 
laguntzeko. Eta pak bakoitza beraiek aukeratutako masajearekin 
osatzen da. Masaje horietako asko bikoteka izaten dira.

Bereizten zaituen gauzetako bat eremu hidrotermala da, ezta?
Bai, hirian nobedade bat da, orain arte zerbitzu hauek hemen 
inguruan Hendaian edo Donostian eskaintzen ziren bakarrik. 
Ideia hau proposatu nuenean arrakasta handia izan zuen eta 
uste dut oso erakargarria 
izan daitekeela Aste Santuan 
edo udako oporretan etor 
daitekeen jendearentzat. Nire 
proiektua martxan jarri ahal 
izateko, asko lagundu didate 
elkarteek eta prestakuntza 
jaso dudan eskolek, nahiz eta hemengoak ez izan. Azkenean, 
interes handia dago horrelako zerbitzuak sustatzeko eta lehen 
eskaintzen ez ziren eremuetara iristeko. Jendeak hiri ihesaldi bat 
egiteko aukera ematen duten lekuak eskaini nahi ditugu, etxetik 
gertu eta urrutira joan beharrik gabe. Gainera, nahi dutenean 
etor daitezen merkeak izatea komeni da. Oso garrantzitsua da 
erlaxatzen jakitea eta norberarentzat denbora hartzea. Ordu 
bat edo bi izan arren, garrantzitsua da erlaxatzeko denbora 
hartzea. Lokala oso isila da, eta bezeroak sartzen direnean beti 
mugikorra itzaltzeko edo isilarazteko eskatzen diegu. Hori 
egitea derrigorrezkoa da, bestela ezin baita erlaxatu.

Beraz, zuen zerbitzuak ez daude hemengo jendearentzat 
bakarrik pentsatuta, bisitarientzat ere badira?
Hori da. Guztira hiru eskolatan ikasi dut, Madrilen, Bilbon eta 
Marbellan. Prozesu horretan konturatu naiz oso leku turistikoan 

“Oso garrantzitsua 
da erlaxatzen jakitea 

eta norberarentzat 
denbora hartzea”

“Nire lanean gehien 
gustatzen zaidan 
gauzetako bat, zure 
prestakuntza etengabe 
berritu behar duzun 
lanbide bat izatea da”

bizi garela, Hendaia eta Hondarribia alboan ditugulako eta jende 
asko erakartzen duten lekuak direlako. Horregatik, jakin behar 
dugu hori aprobetxatzen.

Nolakoak izan dira irekieraren 
osteko lehen egunak?
Egia esan, badirudi Spak interes 
handia sortu duela, batez 
ere auzokoen artean. Jendea 
auzoan zer ireki den ikustera 

hurbiltzen da. Jendea hurbiltzen denean lokala erakusten diet, 
eta, egia esan, asko gustatzen zaie. Gerturatu zen pertsona batek 
esan zidan pena handia ematen diela auzoan negozio bat ixten 
denean. Orduan, auzoan denda berriak irekitzen direla ikusten 
dutenean, asko pozten dira. Horregatik, jendea oso adeitsu 
hurbiltzen da galdetzera zer moduz nagoen, zerbait behar ote 
dudan edo kafe bat eskaintzera. Alboko saltokiek ere zoriondu 
naute irekieragatik. Auzoak joan-etorri handia du dendengatik, 
institutuagatik eta akademiengatik. Ez nuen uste kale zati 
honetatik hainbeste jende pasatzen zenik, eta asko gustatzen 
zait jendea askotarikoa delako.

Lanbide honek etengabeko prestakuntza beharko du noski, 
ezta?
Bai, hori da, hain zuzen ere, nire lanean gehien gustatzen 
zaidan gauzetako bat, zure prestakuntza etengabe berritu behar 
duzun lanbide bat izatea da. Horrek pertsona sortzailea izatera 
eramaten zaitu, sortzen diren teknika berriak zure zerbitzuetan 
nola txertatu pentsatu behar duzulako. Gainera, jendeak hori 
nabaritzen du eta itzuli nahi izatea eragiten du. Gauza berriak 
eskaintzea oso gustuko dute bezeroek.

“Nik eskaintzen 
ditudan zerbitzuak 

nahiko zabalak dira, 
eta mota askotako 

jendearentzat balio 
dezakete”

ILARGI SPA URBANOAK 
ERLAXAZIORAKO OASI BAT 

ESKAINTZEN DU HIRIAREN ERDIAN 
Ilargi Spa Urbano Aduana kaleko 15. zenbakian kokatutako erlaxaziorako espazio 

berria da. Paula Guerra Lozanok hainbat masaje, tratamendu eta wellness zerbitzu 
eskaintzen ditu. Ilargin deskonexiorako espazio bat eskaini nahi dute, horretarako 

Irungo erdigunean dagoen espazio bat erabiliz. Paula Guerra Lozanok Ilargin 
eskaintzen dituzten zerbitzu ezberdinak aurkeztu ditu. 

https://goo.gl/maps/Uvn2gVrRvBhygrwa7
https://www.paginasamarillas.es/f/irun/ilargi-spa-urbano_231871997_000000001.html
https://donostialdeashopping.com/2022/12/21/proxima-apertura-del-spa-ilargi-en-irun/
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HERRI BATEK HAMAIKA HITZ, HIZKUNTZA BAT
Doinua: Abokatuak deitu berri dit | Egilea: Xabier Isasi Balanzategi

1 
Euskarak ez du familiarik 

ez bizirik ez hildako 
Noiz sortu eta non sortu ote 

gure izanaren gako 
orain ordea zelan iraun du 

nork egin eta nolako 
Sorrera baino zailagoa da 

irautea mendetako 
Jakintsu denek jakin nahi dute 

misterioa delako 
gure hizkuntza oraindik orain 

bizirik dagoelako

2 
Nongo euskarak egiten gaitu 

euskaldun hobeak, bada? 
Arraldekoa jatorra dela? 

Bilbokoa, beharbada? 
Lapurdi edo Gipuzkoako, 

Bizkaia edo Araba? 
Zein den hobea eta nongoa? 

Non da guztion euskara? 
Hizkuntzak duen bizigarria 

euskalkietan gatzaga 
Tokian toki egiten dena 

tokian tokikoa da

3 
Zenbat buru, ai, hainbat aburu, 

beste horrenbeste talde 
Zatikaturik zokoraturik 
hemen gizaldez gizalde 

Txokokeriak zabaltzen dira 
goizalde zein arratsalde 
sendi arteko itsuskeriak 
nik behealde zuk goialde 

guk nahi genuke aberri baten 
batu zazpi herrialde 

gizaldi oso bat engaiatu 
da batasunaren alde 

4 
Eta sortu zen, sortu zen eta 

hizkuntza zaharrari ekin 
Lehenik Baionan idazkaritza 

hirurogeita lauekin 
Arantzazun lau urte ondoren 

Euskaltzain nabarmenekin 
Literatura eta zientzia 

euskara berriarekin 
Denok garaile baikara zinez 

Euskara Batuarekin 
euskaraz bizi gaitezkeelako 

euskaldunok elkarrekin

5 
Bizitzak duen aniztasuna 

bizitzeari dario 
Baina ez pentsa hain ona denik 

askotariko jario 
Zatitu eta sakabanatu, 

elebakarrak adio 
Euskarak mila puska eginda 

hil aurreko murmurio 
Zapaldutako hainbat hizkuntza 

gutxituen kalbario 
Mintzatzeari uzten zaiola 

eta, azkenik, herio

6 
Euskarak dauzkan etsai guztien 

izen edota abizen 
gureganako begirune mehe 

eta gorrototan gizen 
gurean mutu nahi gaituztela 

hizketan askeak ezen 
haien mendean kateaturik 

ezin izan, ezin izen 
buka dezagun negarraldia 

mintzo gakizkien ozen 
Euskaraz bizi nahi dugulako 

euskaldunak bil gaitezen! 

7 
Gure burua gobernatzeko 

ez daukagu behar dena. 
ETB sortu zuten euskaraz 

Labaienen ekarpena. 
Urteak joan eta etorri 
Jaurlaritzaren ogena, 

Gorordok ostu zigun ideia 
lapurreta nabarmena 

kendu ziguten ETB eta 
murriztu gure sormena 

Agur euskara, gaizki etorri 
erdararen itzulpena.

8 
Nork utopia edo ametsa 

esaten digu suabe 
lo sakonean gera gaitezen 

zalaparta egin gabe 
etengabeko hitz gozoekin 
beheko sutondoan ahalge. 

Ondo dakite horixe dela 
gu menperatzeko klabe. 

Ez badugu nahi bizi menpeko 
edo inoren herabe 

egin gaitezen ahalik azkarren 
gure buruaren jabe.

9 
Arerioen zerrenda luze, 

luze eta itsusia. 
Nola ulertu haien gorroto, 

haien ezinikusia? 
Euskaraz entzun bezain agudo 

hasi haien aharrausia 
Inperialisten bekaizkeria, 

berritsuen erausia 
Epaitegiek konpondu baino 

garraztu dute auzia, 
euskaldun denen aurka ari da 

Auzitegi Nagusia

10 
Euskaraz ere ez dakienak 

begirunez balekike 
ez lizkiguke jarriko guri 
hainbeste horma-tabike 

Ez genuke guk bota beharko 
oztopatzen digun dike 

Amai dadila behingoagatik 
herra eta izurrite. 

Hiztun guztiok behar ditugu 
euskaldundu bezain fite 

Osakidetza, Osansunbide 
edota Santé Publique

11 
Behin Kontseilua sortu genuen, 

bilduta mundu osoa 
euskaltzaleok denok batera 

hara zein une gozoa! 
Bazirudin konpon zitekeela 

hizkuntzaren arazoa. 
Artalde legez portatu eta 

ahaztu genuen otsoa. 
Haren eraso heldu orduko 

agur gure diskurtsoa. 
Ez da izanen gura genuen 

Euskara unibertsoa

12 
Badakigu zer egin behar den 

gure_euskara bizi dadin. 
Hizkuntza batu, biziberritu 

lurralde denetan berdin. 
Digitalean euskaraz ere 
mintzatu isildu aitzin. 

Mingaina dantzan ipini eta 
etsaiei aurre egin. 

Hiztun askeak izan gaitezen 
aspaldi dakigu jakin 

Euskal Estatun bizi gintezke 
Estaturik gabe ezin

Gurutzegrama: Elikagaiak

Erantzunak webgunean:
www.irunero.eus

6 Hitz: Kirolak

- Arraun 
- Eskalada 

- Futbol 
- Piraguismo 

- Errugbi 
- Eskubaloi 

- Igeriketa 
- Saskibaloi

Hitzak

Horizontal 
1- Ia elikagai guztietan erabiltzen den ongailua 
4- Janaria gozotzeko erabiltzen den produktua 
6- Txinako dietaren oinarria den zereala 
7- Tximinoek jaten duten fruitu hori luzea

Bertikal 
2- Untxiek jaten duten barazkia 
3- Saguek maite duten esnekia 
5- Zukuan hartzen den fruta

HIRIKO IKASLEEK EMAKUMEEN LANBIDEEN 
ERREPASO HISTORIKOA EGINGO DUTE 

Martxoan eta apirilean zehar emakumeek Irungo historian 
zehar izandako lanbideak hiriko kaleetara itzuliko dira. Irungo 
Udalak, Parean elkartearekin elkarlanean, Irungo emakumeen 
paseoa antolatu du, emakumeen ofizioei balioa aitortzeko 
asmoz. Guztira, 30 ibilbide antolatu dira Irungo ikastetxeentzat. 

Miren Echeveste Berdintasun ordezkariak adierazi du 
Berdintasun Zerbitzuaren erronka nagusietako bat dela 
emakumeek historiari egin dioten eta gaur egun egiten dioten 
ekarpena ahanzturatik berreskuratzea. Horrela, historiaren zati 
hori herritarrei erakutsi nahi diete, tradizioz patriarkalak izan 
diren botereek ahalegin handia egin baitute hori ezkutatzeko. 
“Historia idazten zutenek ahalegin handia egin dute gure 
erreferenteak ikusezin bihurtzeko, eta erakundeek akats hori 
zuzendu behar dute”, gaineratu du Berdintasun ordezkariak. 
Hori dela eta, Emakumeen Aztarnak Irunen ekimenari forma 
eman diote, Parean Elkartearekin, Mertxe Trantxerekin eta 
Alicia Cebrianekin lankidetzan, emakumeen historiaren 
lagin txiki bat hiriko ikastetxeetara eta etxeetara eramateko. 
Miren Echevestek adierazi duenez, “horrez gain, Emakumeen 
Etxearen erakusketa iraunkorra izango den mural bikain bat 
izango dugu”.

Guztira, 15 ikastetxek parte hartuko dute jarduera honetan. 
Zehazki, lehen eta bigarren hezkuntzako, batxilergoko eta 
lanbide heziketako 1.240 ikaslek hartuko dute parte. M8ko 
programazioaren parte da ariketa, eta Irungo historian zehar 
emakumeek egin dituzten lanbideen balioa ikusaraztea da 
asmoa: inudeak, txalupariak, mandatariak, etab. Ibilbideetan, 
Mertxe Tranche ikerlariak emakumeek Irunen egin dituzten 
lanbideak azalduko ditu, 19 geldialditan.  

Horrez gain, «Emakumeen aztarnak Irunen» liburuaren 1.200 
ale argitaratu dira jarduera honetarako. Ibilbidean parte hartzen 
duten ikasleen artean banatuko dira. Gainera, liburu horretan 
jasotako informazioa eskuragarri egongo da Irungo Udalaren 
Berdintasun atalean. 

Ibilbide historiko bat
«Emakumeen aztarnak Irunen» ekimena Parean Elkarteak 
paseoa hedatzeko eginiko eskaera baten ondoriozkoa da. Irungo 
Udaleko Hezkidetza Mahaiarekin batera jarri da martxan. 
Ibilaldiak denboran bidaiatzeko gonbidapena egiten du eta 
antzinako Irunera eramango ditu parte hartzaileak. Bertan, 
emakumeen lanbideak eta zereginak ezagutuko dituzte. Era 
berean, hiriko emakume esanguratsuenetako batzuen biografiak 
errepasatuko dituzte. 

Ibilaldiaren bitartez ikasleek inudeen, mandatugileen, aduanako 
langileen, jostunen, estraperlisten, maistren, Junkal elizako 
langileen, txaluparien, pospologileen, arropa garbitzaileen, sexu 
langileen, baserritarren, dendarien eta urketarien zereginak 
ezagutuko dituzte. Era berea, Menchu Gal, Vicenta Olazabal, 
Leire Landa, Julia Iruretagoiena eta Dolores Salis emakume 
irundarren irudia ezagutuko dute. 

http://www.irunero.eus
https://txingudionline.com/oihana-llorente-historien-mapa/
https://txingudionline.com/colon-pasealekua-acera-de-los-reales-y-de-la-peseta-sarrera-mertxe-tranche-txingudi-online/
https://www.irun.org/eu/berdintasuna-eta-lgtbiq/emakumeen-aztarnak-irunen
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Pili Domingo saskibaloi jokalaria da eta egun erregional mailan jokatzen ari da 
Erroibideko taldearekin. Saskibaloian ibilbide zabala egin du, maite duen kirolari 

eskainitako urte guztien emaitza. Bere ibilbidean klub eta kategoria ezberdinetan 
jokatu du, tartean, lehen mailaraino iritsi eta Erreginaren Kopan garaipena lortu zuen 

taldearen parte izatea lortu duelarik. Pili Domingok erakutsi du ez dagoela ez adinik ez 
mugarik saskibaloian jokatzeko.

Zenbat urterekin hasi zinen saskibaloian jokatzen?
Berandu samar hasi nintzen, nire ikastetxeak ez zuelako 
saskibaloi talderik eta zailagoa izan zen talde bat aurkitzea. Klub 
batean izena ematen saiatu nintzen, baina oso gaztea nintzela 
esan zidaten, ez baitzuten junior talderik. Azkenean, institutu 
desberdinen artean talde bat atera zuten, eta bertan jokatzeko 
aukera eman zidaten. Horrela hasi nintzen jokatzen Zaragozako 
Santo Domingo Klubean.

Zein izan da zure kirol ibilbidea orain arte?
Harrobiko klub batean hasi nintzen Banco Zaragozanoren deia 
jaso nuen arte. Bizitzako kasualitateen ondorioz, Erreginaren 
Kopa jokatu eta nire taldeak irabazi zuen. Nik asko animatu 
nuen, nire lana hori izan zelako, batez ere, baina esperientzia 
izugarria izan zen. Ondoren, Lehenengo B mailako talde 
batera joan nintzen, orduko bigarren mailara, eta harekin 
Donostiarekin kointziditu nuen igoera fase batera iritsi nintzen. 
Horren ildotik, Begoña Callejok deitu eta bere taldean nahi 
ninduela esan zidan. Dei horrek bizitza aldatu zidan. Bi urte 
eman nituen klub horretako Lasarte-Oria taldean, baina gero 
Zaragozara itzuli nintzen urtebete lehen mailan jokatzeko. 
Nieves Alzarekin hitz egin nuen eta Hondarribia-Irunen 
ahal genuen guztia egin genuen lehen mailara igotzea lortu 
genuen arte. Utzi jolasteari, eta behin nire umeak hazita 
zeudela, Erroibiden jolastu nintzen berriro, ondo pasatzeko. 
Emakumezkoen ligako Txingudi desagertu zenean, Candy 
Navarrok Ikasbasket sortu zuen eta pare bat aldiz jokatzera 
itzuli nintzen beraiei laguntzeko. Nire alabarekin jolastea izan 
zen nire helburua, eta lortu nuen. Azkenean Erroibidera itzuli 

naiz lagunekin jolastera eta uste 
dut hemen amaituko dudala 
aurten nire ibilbidea.

Zure ibilbide luzearen 
barruan, nola gogoratzen 
dituzu Hondarribiko klubean 
jokatu zenituen urteak?
Oso urte biziak izan ziren, 
beti helburua mailaz igotzea 
baitzen, beste klub askoren nahia ere bazena. Igoera fasera 
iristear egoten ginen beti, eta horrek desengainu handia 
eragin zigun hainbatetan. Baina tira, hiltzen ez zaituenak 
indartsuago bihurtzen zaitu. Aukera bikaina galdu genuen, baina 
hurrengo urtean, kiroldegia beteta, igoera fasea Hondarribian 
errepikatzea lortu genuenean eta, azkenean lortu genuenean, 
ikaragarria izan zen. Igoera hori nire bizitzako unerik 
politenetako bat izan da, zalantzarik gabe. Igotzea lortu genuen, 
baina hainbat arrazoirengatik berriro jaitsi behar izan ginen. 
Europara iritsi zirenez, lehen mailako jokalariak ekarri zituzten, 
dena bukatu zen arte. 

Urte hauetan guztietan ikusi duzu emakumeen presentzia 
aldatu egin dela kirolean eta saskibaloian?
Bai, Nieves Alzak esan zidan 10 urte lehenago jaioa zelako bera. 
Gu erdi profesionalak ginen eta maila handiagoko jendea etorri 
zenean soldatak ia soldata osoak ziren. Harrezkero, gero eta 
diru gehiago sartu da emakumezkoen saskibaloian. Hala ere, 
gizonezkoen saskibaloiarekin alde nabarmenak daude oraindik, 
batzuek eta besteek sortzen dutena ezin baita alderatu, nahiz eta 
asko saiatu. Futbola horren adibide garbia da; izan ere, inbertsio 
asko egin arren, jendeak gizonezkoen kirola nahiago izaten 
jarraitzen du, nahiz eta oker dauden. Izan ere, emakumezkoen 
saskibaloiak ez du zerikusirik gizonezkoenarekin. Gizonezkoen 
saskibaloia oso fisikoa da orain; emakumezkoena, berriz, 
teknikoagoa.

Adinekoek kirol mota hauek egiten dituzte, baina zuk 
saskibaloian jarraitzen duzu.
Bai, niri jolastea gustatzen zait eta jende gaztez inguratuta 
egotea gustatzen zait. Nahiz eta taldean orain hain gaztea ez den 

jendea egon, ni zaharrena naiz. Oso giro ona dugu eta oso ondo 
pasatzen dugu irabazi edo galdu, garrantzitsuena jokatzea da.

Gaur egun Erroibiden jokatzen ari zara, zein kategoriatan 
zaudete eta zein dira zuen helburuak?
Bai, orain Erregionalean jokatzen ari gara, pixka bat igotzea 
lortu baitugu, kategoria baxuenean hasten baikara. Igoerarekin 
maila igo egiten dela nabaritzen da, neskek korrika asko egiten 
dute eta ni ez naiz iristen. Garrantzitsua da herriko klubek 
seniorra bezalako erreferentziazko talde bat izatea, horrela 
saskibaloian jokatzen jarraitu nahi duten neskek badakite 
gutxienez aukera izango dutela. Hala ere, zaila da, Juniorrera 
iristen direnean selektibitatearekin daudelako eta gero eta 
denbora gehiago eskaini behar dietelako ikasketei. Horrela, 
saskibaloia bigarren maila batera pasatzen da, dibertitzea 
baita kontua, ez lehiatzea. Horrela uzten du jende askok. 
Garrantzitsuena da itzuli nahi dutenean talde bat egotea egin 
ahal izateko, eta oraintxe bertan badaukagu.

Pentsatu duzu noiz utziko diozun jokatzeari?
Bai, aurtengoa nire azken urtea izango da. Orain, beste kontu 
batzuengatik, noizean behin utzi behar izan dut, baina jolastea 
gustatuko litzaidake. Horregatik, azken partidako behintzat bi 
minutu jokatzera itzuli nahi dut.

Zure familian saskibaloiarekiko grina nagusitu da. Zure alaba 
Ainhoa orain Nashvillen dago arrazoi horregatik, ezta?
Itsusia da alaba baten inbidia izatea, ezta? Hori da niri gertatzen 
zaidana. Begiak itxita egin nahiko nukeen gauza bat da. Aukera 
ikusi bezain laster, nik bultzatu nuen, baina ez zuen behar 
handirik izan. Asko gozatzen ari da. Aukera bikaina da urtebete 
etxetik kanpo eta saskibaloian topera jokatzen igaro ahal izatea. 

Gainera, oso ondo moldatzen 
da lagunekin, beraz, leku onean 
erortzeko zortea izan duela 
dirudi. 

“Nire alabarekin jolastea 
izan zen nire helburua, 

eta lortu nuen”

“Igoera hori nire 
bizitzako unerik 

politenetako bat izan 
da, zalantzarik gabe”

“Gizonezkoen 
saskibaloia oso 
fisikoa da orain; 
emakumezkoena, 
berriz, teknikoagoa”

↑ Argazkia: Estudio Gover

SASKIBALOIAREKIKO PASIOAK EZ 
DU EZ MUGARIK EZ ADINIK

https://irunero.eus/ana-iturria-erroibide-klubeko-presidenta-erroibiden-oso-pozik-gaude-aurten-nesken-sekzioa-osatzea-lortu-dugulako/
https://irunero.eus/carmen-adarraga-saria-jaso-du-nieves-alzak/
https://txingudionline.com/erroibide-play-off-postuetan-sartu-da-kiroletik/
https://txingudionline.com/ana-iturria-cb-erroibide/
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APIRILAREN 8A, IJITO HERRIAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA

2023ko apirilaren 8an, mundu osoko ijitoek gure eguna ospatzen dugu, Ijito Herriaren 
Nazioarteko Eguna.

Gure nortasun kulturalaren harrotasun, aitorpen eta 
errebindikazio/aldarrikapen eguna, Euskadin ia 600 urte 
daraman historia eta kultura propioa duen herria garelako eta, 
beraz, lurraldean dagoen mosaiko kulturalaren parte garelako.

Gizarte osoarekin partekatu eta gogoratu nahi dugu egun hau, 
apirilaren 8a, Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna. 1971ko egun 
horretan, Ijitoen I. Mundu Biltzarra egin zen Londresen, mundu 
osoko ijito komunitateak bateratzeko eta haien aintzatespena 
edo errekonozimendua lortzeko. Biltzar hartan adostu zen 
Djelem Djelem gure ereserki ofiziala izatea, ROM terminoa gure 
herria izendatzeko, Rom Herria, eta gure bandera.

Bi zerrendarekin, urdina eta berdea. Gure sabaia izan den zerua 
bezain urdina, belarra bezain berdea, zelaia, gure lurra izan 
dena, erdian gurpil gorri bat, munduan zehar eraman gaituen 
gurpila, Indiatik egindako bidea, eta gorria isuritako odolagatik, 
eta indiar banderaren erradio berberekin, gure jatorria 
gogoratzeko.

Era berean, gizarte justuagoa, kulturartekoa, askotarikoa eta 
errespetuzkoa nahi dugu, guztiok parte hartuko duguna eta 
elkar aberastuko duguna. Gure nortasuna errespetatzen duen 
eta gainerako pertsonei eskaintzen dizkieten aukera berberak 
eskaintzen dizkigun gizartea. Gure Romanipen-ari (identitateari) 
eutsi nahi diogu, eta ijito izaten jarraitu, harrotasunez 
eta duintasunez. Herri gisa dugun duintasunarekiko, gure 
kulturarekiko, gure historiarekiko eta aurrez epaitu aurretik 
ezagutzen den gure nortasunarekiko aitorpena eta errespetua 
bilatzen dugu. Ijito guztiak ez gara berdinak, eta bidegabeki 
orokortutako estereotipoak eta aurreiritziak, eta gehienetan 
gizarte bazterketarekin eta marjinazioarekin lotutako egoeretatik 
datozenak, min handia egiten digute eta nahi dugun eraldaketan 
aurrera egitea eragozten digute. Gure historia, kultura eta 
nortasuna ikusarazten lagunduko diguten jarduerak garatu 

nahi ditugu, gure errekonozimendua lortzeko oinarri gisa 
ezagutarazteko.

Horrela, ijito gazte talde batek Gipuzkoan Ijito Gazte 
Erreferenteen Sare bat sortu eta osatu dugu, hausnarketarako 
guneak sortzeko, material didaktikoak sortzeko eta ikastetxeetan 
jarduerak garatu ahal izateko, ijito herria ikusarazteko, eta, 
horrela, dagoen ezjakintasuna gainditzeko eta aurreiritziak 
eta estereotipoak ezabatzen laguntzeko. Sare honek lurraldeko 
zenbait ijito elkarteren babesa eta laguntza du, hala nola Kale Dor 
Kayiko elkartea, Kera elkartea, Kamelamos Adiquerar, etab.

Ijito erreferenteez hitz egiten dugunean, formakuntza 
prozesuak burutu dituzten ijito gazteez hitz egiten dugu, eta 
argi daukagu etorkizunari begira prestakuntzaren aldeko 
apustua egiten dugula; gizartearekin hainbat espaziotan 
parte hartzeko gogoa dugu; gure historia, gure kultura, 
gure prestakuntza eta lan esperientzia partekatu nahi dugu 
ikastetxeetan ikasten ari diren ikasle ijitoekin eta ijitoak ez 
direnekin, irakasleekin, hezitzaileekin... 

 → Ijito Herriaren kultura eta historia ikasle guztiei hurbiltzea 
eta ezagutaraztea dugu helburu. 

 → Ikasle ijitoek ikustea beren historia eta kultura kontuan 
hartzen direla ikastetxean, eta, horrela, beren nortasuna 
indartzea (Romanipen). 

 → Ijitoen erreferenteen bidez eredu positiboak erakustea, 
etorkizunerako prestakuntza eta lan itxaropenak 
areagotzeko. 

 → Aurreiritzi negatiboak eta estereotipoak gainditzea. 

Ikastetxeetan egiten ditugun jarduerak honako hauek dira: ipuin 
kontaketak, bideo forumak, komiki didaktikoen irakurketak, 
parte hartzeko jolasak, motibazio hitzaldiak eta ikasteko 
pizgarriak. Jarduerak ikasleen adinaren arabera eta beharren 
arabera zehazten dira.

↓ Argazkiak: Kale Dor Kayiko
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EMAKUME GAZTE 
IJITOEK ERREFERENTEAK 
BEHAR DITUZTE, EZ 
ESTEREOTIPOAK
Kera elkartea Irunen emakume ijitoentzako bilgunea 
izateko asmotik jaio da. Elkarteak ijito herriarekin lotutako 
estereotipoak desagerrarazi eta gainditu nahi du, gazteei 
nahi duten lekura iristen laguntzeko. Palmira Dual eta Ane 
Toledo Kera elkarteko kideek azaldu dutenez buru belarri 
ari dira lanean emakume erreferenteen sorreran, emakume 
ijitoek ere amesteko aukera izan dezaten.

Nola sortu zen Kera elkartea?
Palmira: Elkartea 2014. urtean sortu zen Irunen beste izen 
batekin. Lehen Sim Romi Gipuzkoaqé deitzen ginen, baina 
tartean gertatutako aldaketak direla eta, elkartearen izena 
aldatu egin da. Izen aldaketaren bitartez elkartearen identitate 
euskalduna indartu nahi izan dugu. Kera izena erromintxelatik 
dator, hau da, erromanesaren eta euskararen arteko fusio bat da 
eta etxea esan nahi du, emakume ijitoen etxeari erreferentzia 
eginez. Azken batean, etxeak babeslekuak dira, beraz, ondo 
pasatzeko, negar egiteko eta laguntza eskatzeko lekuak dira. 
Gipuzkoan zehar emakume ijitoekin lan egiten dugu, batez ere, 
gazteriarekin. 

Elkartearen izenak adierazten duenez, emakumeei garrantzi 
handia ematen zaie bertan, ezta?
Ane: Emakumeak dira elkarte honen motorra eta guk 
beraientzako lan egiten dugu, bai beraiekin zuzenean egonez 
zein beste bideetatik lagunduz. Beraientzako aukerak lortzen 
saiatzen gara, gainontzeko gizarteari emakume ijitoen 
bizimodua ikusgai eginez. Era berean, emakume hauekin 
loturiko aurreiritziak eta rolak ezabatzen saiatzen gara. 
Emakume ijitoak asko eta askotarikoak direla erakutsi nahi 
dugu, beraien artean ere oso ezberdinak baitira. 

Zeintzuk dira momentu honetan Kera elkartean bultzatzen ari 
zareten jarduerak?
Palmira: Kera elkartearen jarduera bi zutabetan banatuta dago. 
Batetik, emakume ijitoen taldeak ditugu eta beraiekin gure 
egoitzan edo herrian bertan lan egiten dugu. Bestetik, emakume 
ijitoak ikusarazteko ekintzak ditugu, jendea kontziente izan 
dadin gizartean gertatzen den zeharkako diskriminazioaz.  
Ane: Emakume taldeekin lan egiterakoan emakumeak hiru 
taldetan sailkatzen ditugu. Lehenik “mozak”, hau da, neska 
nerabeak. Gero “gazteak” batzuk jada ezkonduak daudenak 
eta beste batzuk oraindik ez, baina “mozak” baino helduagoak 
direnak. Azkenik, “Izebak” edo “Tias” deiturikoak ditugu, 
ijito herriaren barnean oso paper garrantzitsua dutenak “Tia” 
izaerarengatik. Hiru emakume talde horiekin lan egiten dugu, 
batzuetan adin ezberdineko emakumeak elkartuz, baina 
orokorrean adin talde bakoitzarekin banaka lan egin ohi dugu. 

Izan ere, ijito herriaren barruan 
bere espazio propioa dutelako 
eta bakoitzak bere prozesua 
landu ahal izateko adinaren 
arabera sailkatzea onuragarria 
dela iruditzen zaigulako. 

Beraien artean ikasketa prozesuak edo kirolean parte hartzea 
sustatzen saiatzen gara, hau da, beraiek nahi dutena egiteko 
aukera izan dezaten. Askotan guk proposamenak egiten dizkiegu 
eta beraiek dira zer egin nahi duten aukeratzen dutenak. 
Palmira: Gainera, ijitoekiko zapalkuntza nondik datorren eta 
gainontzeko gizartearekiko sor daitezkeen desparekotasunen 
zergatia azaltzen saiatzen gara. Emakume ijitoek diskriminazio 
hirukoitza jasaten dute; emakume izaerarengatik, ijitoa 
izateagatik eta egoera ekonomiko kaxkarrarengatik. Gure 
azalpenak jasotzen dituztenean, hobeto ulertzen dute guztiaren 
zergatia. 
Ane: Hori da, beraien identitatea nondik sortzen den jakiteko 
lagungarria zaie. Pigmalion efektuaren ondorioz gizarteak modu 
batekoa izatera behartzen ditu. Gu berriz, beraien identitatea, 
ijitotasun hori, babesten eta bultzatzen saiatzen gara. Horrela, 
ikastea edo lan egitea ere ijitoen gauzak direla azaltzen diegu, 
beraiek zein gizarteak barnera dezan.  
Palmira: Bestetik, Kera elkartean hitzaldiak eta tailerrak 
antolatzen ditugu. Orain Gipuzkoako udalerrietara hurbiltzen 
ari gara martxan dugun hitzaldi zikloarekin, “Romani 
erresistentzia” deiturikoa. Hitzaldian gai ugari lantzen dira. 
Historiaz hitz egiten dugu, egungo egoera ulertzeko nondik 
gatozen jakitea funtsezkoa delako. Era berean, emakume ijitoez 
eta komunikabideen antijitanismoaz edo ijitoen kontrako joeraz 
ere hitz egiten dugu gure hitzaldietan. 

Apirilaren 8a data berezia da ijitoentzat. Zegatik?
Palmira: Bai, data horrek aktibismo ijitoaren lehen mugarria 
gogoratzen digulako. 1971. urteko apirilaren 8an Londresen 
Lehen Romani Kongresua 
egin baitzen. Bertan Europako 
herrialde guztietako ijito 
ordezkariek parte hartu 
zuten. Kongresu horretan ijito 
herriaren bandera, himnoa eta 

“Izen aldaketaren 
bitartez elkartearen 

identitate euskalduna 
indartu nahi izan dugu”

Palmira Dual, Kera 
elkarteko kidea “Emakume ijitoak asko 

eta askotarikoak direla 
erakutsi nahi dugu”
Ane Toledo, Kera 
elkarteko kidea

ANIZTASUNA, AURREIRITZI 
ETA ESTEREOTIPOEN KONTRA

APIRILAREN 8A, IJITOEN 
NAZIOARTEKO EGUNA

EMAKUME ERREFERENTEEN 
SAREA

hizkuntza finkatu ziren. Era berean, guretzat oso garrantzitsua 
den hitz bat adostu zen, “rom”, pertsona librea esan nahi 
duena. Beraz, ordutik egun hori erabiltzen dugu gure eguna 
ospatzeko, ijitoak, Euskal Herriaz gain, mundu osoan barrena 
bizi garelako. Nazioarteko eguna erreibindikazioetarako eta 
lorpenak ikusarazteko erabiltzen dugu. 

Kera elkartean erreferente sare bat sortzeko lanean ari zarete, 
ezta?
Palmira: Gipuzkoa mailan martxan dugun proiektua da eta 
gutaz gain, beste bi elkarte daude proiektuan inplikatuta: 
Errenteriako Kamelamos Adiquerar eta Irungo Kale Dor Kayiko. 
Urteen poderioz erreferenteak sortzen dira eta gero eta gehiago 
dira. Oraindik ikasten ari diren ijitoentzat erreferente horiek 
oso garrantzitsuak dira, ijitoentzat ere mugarik ez dagoela 
ulertzeko. Erreferente sarearen bitartez babesa eskaini nahi 
diegu gazteei, nahi duten tokira iritsi daitezen. Horrela, 
Gipuzkoa mailan gainontzeko ijitoen artean gure lorpenak 
ezagutarazi nahi ditugu familiekin lan egiteko.  
Ane: Erreferenteak behar beharrezkoak dira, amesteko aukera 
ematen dizute beraiengan zuk izan nahi duzuna ikusten 
duzunean. Gizartean guk milaka erreferente ditugu, baina 
ijitoen kasuan ez dira hainbeste. Erreferente horiek askotarikoak 
izatea nahi dugu, figura bakarrean oinarritzeko beharrik izan 
gabe. Urte osoan zehar lan egiten dugu erreferente sarearekin 
eta hori indartzen saiatzen gara. 

https://irunero.eus/kera-elkarteak-emakume-ijitoen-topaketa-pedagogikoak-antolatu-ditu-urriaren-7rako-tabakaleran/
https://sites.google.com/view/kera-elkartea/inicio?authuser=0
https://www.kamelamosadikerar.eus/
https://sites.google.com/view/kera-elkartea/material
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Kaferik? 
Kafe batera gonbidatu nahi zaitugu hiriko taberna batera. 
Proiekturen baten inguruan hitz egin nahi baduzu, 
proposamenen bat azaldu edota zure iritzia eman Irunen 
gainean, hemen gaituzu.

Hitzordua eskatu eta kafe bat edo nahi duzuna hartuko 
dugu elkarrekin.

Hitzordua eskatu 656794372 zenbakira deituta edo MZ 
bidez @gazteartean_irun.

Aste santuko oporretan ez dakizu zer egin?

Askotariko programaketa zabal bat prestatu dugu 
zuretzat eta zure lagunentzat. 

Apirilaren 1tik 14ra ekintza bereziak izango ditugu 
Gaztelekuetan. Tote bag margoketa, Escape Room, 
futbolin txapelketa, sukaldaritza eta billar txapelketa, 
besteak beste.

Informazio gehiago Gazteartean webgunean eta @
gazteartean_irun @gazteleku_irun @gazteleku_artia

Auzolandegietan leku askotako gazteak biltzen dira, 
euren borondatez eta ordainetan ezer jaso gabe, aldi 
batez elkarrekin bizi eta gizarte osoarekin zerikusia duen 
proiektu batean parte hartzeko asmotan.

Oraindik ez dira 2023rako datak zehaztu, baina apirilean 
aurreinskripzio fasea zabaltzea aurreikusi da.

Auzolandegien inguruko informazioa Gazteaukera 
webgunean kontsultatu ahalko da. 

KONEKTA KAFEAK

ASTE SANTURAKO 
PROGRAMAKETA BEREZIA

AUZOLANDEGIAK

Irun Hiriko Kutxa Literatura Saria irabazi duten 
emakumezko idazleak ikusarazteko eta ezagutzera 
emateko “Praemium Sariak” erakusketa ikusgai egongo 
da CBAn, hiriaren kulturari eta historiari egin dioten 
ekarpenaren balioa azpimarratzeko.

Non: CBA Liburutegian.  
Noiz arte: Apirilaren 5era, asteazkenera, arte. 
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 
20:00etara, eta larunbatetan 9:00etatik 13:00etara.
Sarrera: Librea.

Luis Mariano Lirika elkarteak antolaturik, “La Boheme” 
opera 1840ko hamarkadan Parisko Auzo Latinoan bizi 
diren lau bohemioen istorioa da, maitasunagatik sufritzen 
eta gozatzen dutenak. Rodolfo poeta, Marcello margolaria, 
Schaunard musikaria eta Colline filosofoa.

Noiz: Apirilaren 22an eta 23an, larunbatean eta igandean.  
Non: Amaia kultur zentroan.  
Ordua: 19:00etan.  
Prezioa: Sarrera orokorra 32,90 euro, bazkideentzat 25,90 
euro eta gazteentzat 10,90 euro.  
Sarrerak: Webgunean, Irungo turismo bulegoan edo 
antzokiko leihatilan. 

Alba Reche abeslariak “La pequeña semilla” diskoa 
argitaratu zuen 2021ean. 2022ko udazkenean 
“honestamente triste” disko laburra kaleratu zuen, 
tristura sentimendua arakatu eta diluitzeko besarkatzen 
duena.

Noiz: Apirilaren 15ean, larunbatean. 
Non: Amaia Kultur Zentroan.  
Prezioa: 18,00 euro.  
Sarrerak: Webgunean, Irungo turismo bulegoan edo 
antzokiko leihatilan. 

Txotxongilo mota ezberdinen, diapositiben eta argi 
beltzaren bidez, Txotxongilo Taldeak musikaz eta kantaz 
josita dagoen istorioa kontatuko du. 

Noiz: Apirilaren 30ean, igandean.  
Non: Amaia Kultur Zentroan.  
Ordua: 17:00etan.  
Prezioa: 5 euro.  
Sarrerak: Webgunean, Irungo turismo bulegoan edo 
antzokiko leihatilan.  
Hizkuntza: Euskaraz. 

ERAKUSKETA OPERA “LA BOHEME” 
G.PUCCINI

ALBA RECHEREN 
KONTZERTUA

TXOTXONGILO TALDEA

https://irunero.eus/konekta-zerbitzuak-ikasketen-orientzio-jardunaldia-antolatu-du-datorren-astearterako/
https://www.irun.org/eu/gazteartean/agenda
https://www.gazteaukera.euskadi.eus/auzolandegiak/definizioa/webgaz00-auzolan2/eu/
https://www.irun.org/eu/agenda/ekintzak/8444-opera-la-boheme-g-puccini-eu
https://www.irun.org/eu/agenda/ekintzak/8786-alba-reche-kontzertua
https://www.irun.org/eu/agenda/ekintzak/8700-txotxongilo-taldea-eu



