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kundea (GKE) 2012an hasi zen elikagai
banaketa egiten astero, Santiago auzo
elkartean. 60 familia irundarrek jaso-
tzen zituzten banatutako elikagaiak. Bi
urte geroago, 450 familia baino gehiago
hurbiltzen dira elikagai eske. Guztira,
2.000 herritar daude jatekorik ez du-
tela, janaria erosteko iristen ez zaiela. 

Duela gutxira arte, gosearen argazkiak
urruneko lurraldeetako argazkiak ohi
ziren, “hirugarren mundua” deiturikoa
(nork asmatu zuen izen hau?) osatzen
duten herrietako argazkiak, nazioar-
teko prentsa-argazkilariek eta errepor-
tariek ateratakoak. Iraganeko
argazkilari ospetsuek ere gosearen do-
kumentu gogoangarriak utzi zituzten
zuri-beltzean: Espainiako gerraosteko
argazkiak, Italiako 50.eko hamarkada-
koak, Europako adibideak ipintzeagatik,
besteak beste, goseteak eta pobreziak
jotako pertsonen eta lurraldeen lekuko.
Dorothea Lange argazkilariaren “Ama
migratzailea” (Migrant mother, 1936)
deituriko fotografia ezagunak erakus-
ten du Estatu Batuetako Depresio Eko-
nomiko Handiaren ondorioz
Oklahomatik Kaliforniara emigratu
zuen emakumea hiru seme-alabez in-
guratuta. Argazkia egiteko unean ema-
kumea errepide ondoan zegoen
seme-alabekin oihal zahar baten pean,
eta argazkilariari adierazi zion ordura
arte nola lortu zuten bizirautea: ingu-

ruetako ba-
razki hotzak
eta haurrek
hildako txoriak janez. Senarra gurpile-
tako hagunak saltzera joana zen janaria
erosi ahal izateko. Argazkia Kaliforniako
berripaper batean argitaratu zenean,
berehalako oihartzuna lortu zuen eta
ondorioz, Kaliforniako agintariek ga-
raiko 20.000 $ helarazi zizkieten goseak
astindutako hango familiei. Era berean,
Dorothea Langeren argazkia ikono bi-
hurtu zen Estatu Batuetan. 

Hemen eta orain, etxean goxo gaude
gu, soldata (bat edo bi) edo nolabaiteko
dirusarrera hilero, 3 otordu egunero,
asko eta asko karitateak ez duela ezer
konponduko iritzita, beste asko kapita-
lismoaren krisiari kalteak egotzita, ge-
hiengoa gorriak ikusten ari direnei
aurrez-aurre begiratzeko ausardia izpi-
rik gabe. Joan den astean, Berpiztu
GKEkoak banatzeko janari gehiagorik ez
zuten, eta irundarron laguntzarik
ezean, datorren asteetan familia ba-
koitzari agian makarroi pakete bat
emateko besterik ez dute izango. Poli-
tikariak (irundarrak tartean) ere existitu
existitzen dira... Baina, antza denez, fo-
tografo estatubatuar batek etorri be-
harko du hona fotoa ateratzera, eta
New York Timesen argitaratzen dute-
nean, orduan bai, neurriak hartuko di-
tuzte agintariek Irungo biztanleriaren
%10ek jasaten duen gosearen aurka...

Makarroi pakete bat

Yurre Ugarte
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Aldapeta kaleari jarri zitzaion lehenengo
izena Mártires de Endarlaza izan zen
1903ko maiatzaren 23an, Bigarren Karlis-
tadan 23 karabinero Nafarroarekin muga
egiten duen tokian, Irundik Bidasoa ibai
gaineko zubira doan errepidean, fusilatu
zituztelako. 
1937an, Gerra Zibilean Mola jeneralak
Irun hartu izana oroitzeko eta omentzeko,
Udalak 5 de Septiembre ipini zion. 

1979an Aldapeta deitzea erabaki zen, he-
rrian horrela ezagutzen delako kale zahar
hau. 
Lehenengo XX. mendearen hasierakoa
izan liteke, garai batean Kanporagaien Al-
katetza zegoen eraikinetik ateratakoa.
Gaur egungoa, Siervas de Jesús komentu-
tiko ikuspegia da.

Iturria: Irungo kaleen izenak. José Monje
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Alarde Tradizionala

Olaizola Immobiliaria agentzia

1.-Iñaki Arruabarrena jenerala tropa
ikuskatzen. 2.- Nerea Garcia Real Unio-
neko kantinera. 3.- Soldaduak erredo-
blea jotzen. 4.- Turutaria deia egiten.
5.- Artilleriako kideak. 6.- Ama Xanta-
len konpainia bere kantinerarekin. 

Argazkiak: Iván Macía
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1 eta 2.- Bi konpainia Urda-
nibia plazatik irteten goi-
zean. 3.- Jeneralaren hiru
laguntzaile. 4.- Amaia Va-
lentín Bentaseko kantinera.
5.- Jaione de Pedro San Mi-
gueleko kantinera.
6.- Danborrada Eliza ka-
lean. 
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CASER Anakan sanmartzialak
giro alaian ospatu dituzte

EKAINAK 21, entsegua Anaka konpainiarekin 

EKAINAK 14, entsegua San Migel konpainiarekin 

EKAINAK 27, kantinerei omenaldia 

María Asunción Abarca eta Ricardo Es-
cribano Anaka konpainiako agintarire-
kin, Lorena Valencia Elosua
kantinerarekin eta Iñaki Arruabarrena
jeneralarekin. Caser Anakako kantinera eta sarjentoa Anaka konpainiarekin desfilatzen. Egoitzako

lagunen, haien senidekoen eta langileen txalo zaparrada jaso zuten. 

Caser Anakako kantinera eta sarjentoa San Migel konpainiare-
kin desfilatzen. Eskuinean, Jaione de Pedro Clemente kanti-
nera.

Caser Anakako
kantinera izan-
dakoei omenal-
dia egin
zitzaien 
San Vicente 
de Paul 
ikastetxeko
majoreteen
parte hartzeaz.
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1.- Alardea goizean Jun-
kal plazatxoan. 2.- Itziar
Juarros Zaldieriako kan-
tinera. 3.- Ikusleak Eliza
kalean. 4.- Eluska Telle-
chea Meakako kantinera
eta Naiara López Bida-
soakoa, Junkal plaza-
txoan. 

5.- Banda Junkal plazatxora iristen
ari zela. 6..- Santiago kaleko ikuspegi
bat arratsaldean. 7.- Nerea Garcia
Real Unioneko kantinera Kale Nagu-
sian goizean. 8.- Lagun talde bat
Alardea amaitu ondoren. 



7

1

2

3

4 5

6

7

1.- Hatxeroak Kale Nagusian arratsal-
dean. 2.- Jenerala agurtzen Alardea-
ren azken txanpan, 3.- Zaldieria,
arratsaldean, San Juan plazara sartu
baino lehen. 4.- Enara Arrizabalaga
Artilleriako kantinera, hunkituta. 5.-
Konpainia bat txalo zaparrada jasot-
zen. 

6.- Lorena Valencia Elosua
Anakako kantinera. 
7.- Neska talde bat San
Juan plazan Alardea bu-
katu ondoren.  
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Alarde Publikoa

Argazkiak: Iván Macía
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1.- Inma Landa
jenerala plazara
sartzen. 2.- Hat-
xeroak. 5.- Kon-
painia bat San
Juan plazan.
8..- Konpainia bat
Eliza aldera des-
filatzen. 

3.- Marie Eizmendi Zaldieriako kantinera

6.- Maialen Delgado Olaberriko kantinera. 

7.-  Danborrada bere kantinerekin. 



9

1.- Jenerala laguntzaileekin. 2.- Virginia Re-
guero Artilleriako kantinera. 3.- Francisca Al-
zamora Santiagoko kantinera. 4.- Garazi
Ursua Ama Xantalengo kantinera konpainiako 
soldaduekin. 5.- Zaldieriako kide bat. 6.- 
Gartxot Etxeberria Danbor Nagusia Itsaso
Sanchez kantinerarekin. 7 eta 8.- Bi konpai-
nietako kide zenbait Eliza kalean behera. 

1.- Landetxako kantinera, Maddi Sanz.
2.- Inma Landa jenerala San Juan Harrira plazara sartzen
galopean. 
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Betti Elkarteak Koadrilen Olinpiada eta Herri Bazkaria antolatu zituen. Ekainaren 22an 1.600 pertsona Ficobara bildu ziren otorduaz eta giroaz
gozatzera. Jaia amaitzean, 3.000 lagun bueltatu ziren Urdanibia Plazara Elektropatxarangarekin kalejiran.

Ezkerrean, Lagun Artean Elarteak antolatu zuen Pintura eta Marrazki Lehiaketa. Erdian, Eraiki Dantza Taldearen emanaldia, ekainaren 22an Eus-
kal Jai pilotalekuan.Eskuinean, Pil Pil Erako Bakailao Txapelketa. Hona sailkapena: Lehena eta Irungo lehena, Alex Diaz (Bacalaos Uranzu); 2.a,
Antonio Perez (Kurpil Kirolak); 3.a, Jose Luis Sanchez (Bacalaos Uranzu); 4.a, Gorka Alvarez (Nabartenea); 5.a, Rafa Diaz (Bacalaos Uranzu);
6.a, Alfonso (Jostallu); 7.a, Aitzol Aizpiolea (Meaka Auzoa Elkartea); 8.a, Antonio Gonzalez (Bodegón Sotero); 9.a eta lehiakide gazteena, Unai
Aizpiolea (Ola Sagardotegia). 10.a, Elizalde (Urpean, Hendaia).
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Argazkiak: Iván Macía

San Juan eguneko
bezperan, Kemen
Dantza Taldeak
suaren inguruan
dantzatu zuen 
Aurreskua. 

Antzerki emanaldia
San Juan plazan.

Jostallu  Fanfarrea.
Urantzu pilotale-

kuan, Afizionatuen
Esku Huskako 62.

Pilota Txapelketako
irabazleak.

Halterofiliako XLV.
San Martzial Saria. 
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Gero eta maizago aurkitzen ditugu blog pertsonal edo
profesional bat duten internautak.

Blogeko artikulu batek difusio zabala izan dezan eta
albait eta jende gehienarenganaino irits dadin, ez da
aski balio eta interes handiko edukia. Horrez gain, sare
sozialen bidez erabiltzaileen artean partekatzea lortu
behar da. Hona hemen klabe batzuk, edukiaren birusa
eraginkortasunez kutsa dadin:

- Ez izan spamer: Ez saiatu txertatzen zure artikuluaren
esteka haren gaiarekin zerikusirik ez duten elkarrizketa
edo testuingurutan, horrek erabiltzailearen arbuioa
baizik ez baitu erakarriko.  

- Ez izan xuhurra baliabideetan: Albait urrutien iristea
lortzeko, sare sozialak ez ezik, gaia berariaz lantzen
duten foroak eta plataformak ere erabil ditzakezu,
zure artikuluak haietara igo eta jendeak bozka ditzan.

- Publikatu mailaka: Post luzea eta interesekoa bada,
ez publikatu dena batera. Bizpahiru aldiz atera deza-
kezu argitara astean zehar, eta plazaratu orduko hain-
bat sare sozialetan jakinaraz daiteke, zure sektorearen
bestelako eduki eta albisteetan txandaka sartuta. 

- Irudiak erruz erabili: Irudiak dakartzaten artikuluak
askoz gehiagotan partekatzen dira sare sozialetan. 

- Erabili sare sozial bakoitzaren abantailak: Erabil 
itzazu Twitter-eko Hastag eta Trending Topic delakoak,
zure posta sustatzeko eta erreferente bilakatzeko.
Baina ez ahaztu gaiak beti behar duela nolabaiteko lo-
tura. 

- Egokitu plataforma bakoitzaren arabera: Eduki bera
sare sozial desberdinetan partekatzeko, haietara ego-
kitu beharra daukazu. Ezin duzu berdin jokatu Linke-
dineko erabiltzaileekin eta Facebookekoekin.  

- Utzi irakurleek edukia parteka dezaten: Zure artiku-
luak birus gisara kutsa daitezen, prozesua erraztu
behar diezu erabiltzaileei. Hartarako, botoi sozialak
ezar ditzakezu, hainbat plataforma sozialetara zuze-
nean joanda artikulua klik bakar batean beste erabil-
tzaileen artean ere heda dadin. 

Enara Franco
3yMedia Comunicación Digitalen 

Community Manager ikastaroko ikaslea

13gaztea
ZURE BLOGEKO ARTIKULUAK

HEDATZEKO KLABEAK

BAKAILAOA DASTA EZAZU

El Pilar BHI
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Udako jarduerak Gaztelekun
Uztailak 3:
BIzIKLETAz HENdAIArA (hon-
dartza)
- Izen-ematea: uztailaren 2ra arte
- Prezioa: Dohainik.
- Irteera: 16:00etan, Gaztelekutik
- Iristea: 20:30ean.
* Bizikletarik ez baduzu, abisatu
egin behar duzu, alokatzeko.
Uztailak 10
PIrAGUA (Santiagotarrak)
- Izen-ematea: urztailaren 8ra arte.
- Prezioa: 5 euro.
- Irteera: 15:30 - Iristea: 20:30
Gazteleku.
Uztailak 12
zArAGozAKo ATrAKzIo
PArKEA
- Izen-ematea: uztailaren 10era
arte.
- Prezioa: 25 euro.
- Irteera: 08:30 - Iristea: 20:30. Gazteleku
Uztailak 16
PAddLE SUrF (HS2-Hondarribi)
- Izen-ematea: uztailaren 14ra arte.
- Prezioa: 5 euro.
- Irteera: 15:30 - Iristea: 20:30 Gazteleku.
Uztailak 18
SANTA KLArA IrLA (Donostia)
- Izen-ematea: uztailaren 17ra arte.
- Prezioa: 5 euro.
- Irteera: 15:30 - Iristea: 20:30. Gazte-
leku.
Uztailak 19
APARRAREN JAIA. 18:00etatik

19:30era. Gazteleku.
Uztailak 23
PUTZUETAN BAINUA (Irun)
- Izen-ematea: uztailaren 22ra arte.
- Irteera: 15:30 - Iristea: 20:30. Gazteleku
Uztailak 24
PASEo BAT KATAMArENEAN (Hon-
darribia).
- Izen-ematea: uztailaren 22ra arte.
- Prezioa: 5 euro.
- Irteera: 15:30 - Iristea 20:30. Gazteleku
Uztailak 27: AZKEN FESTA - 19:30 -
22:00, Gaztelekun.
Jarduerak 12-17 urte arteko gazteei
zuzenduak dira.

943.636.826 www. i run.org/ igazte

Bidaia prestatzeko informazio interesga-
rria topatuko duzu. Lekuak, dokumenta-
zioa, deskontuak, ostatuak, garraioak,
aholkuak, eta abar.

SAr zAITEz!

Ingeleseko Irakaslea behar da
→ Ingeles maila handiko
pertsonak behar dira (Ad-
vance, gutxienez).
→ Irunen edo inguruan
bizi direnak.
→ Umezaleak direnak
→ Arratsaldez ordu soltee-
tan lan egiteko Irunen.

Interesdunek helbide honetara idatzi: i r un@k idsandus.net

Bidaiatu iGazteren laguntzaz

Brigadak eta Bidaia Solidarioak
BrIGAdAK
Taldean egiten diren bidaiak dira, to-
kian tokiko gizarte erakunde eta mu-
gimenduen eskutik.
BIdAIA SoLIdArIoAK
Udan antolatzen diren bidaiak dira
eta honako helburu hauek dituzte:
lankidetza proiektuak bisitatzea eta
turismoa era alternatiboan egitea.

Informazio gehiago: www. i r un .o rg/ igaz te

i run .o rg/ igaz te
(Lankidetza atala)



Irailaren 14ra arte

Erakusketa

Menchu Gal aretoan
Resonancias izenburuko era-
kusketan, Remigio Mendiburu
artistaren obra bilduma bat
ikusgai.
Ostiral eta larunbatetan,
18:00etatik 21:00etara; igande
eta jaiegunetan, 11:30etik
13:30era.

Uztailaren 5ean

Izarren behaketa

Aiako Harrian
22:30etik 1:30era, Lapurritu-
riko informazioa gunean. Aran-

zadi Zientzia Elkarteko Astro-
nomia saileko bi lagunen gida-
ritzapean bertara
hurbildutakoek izarrak, sateli-
teak, planetak, ... ikusi hala
izango dituzte. Doako ekintza.

Uztailaren 16an

Literatur hizketaldia

Oiasso Museoan

19:30ean, Francisco Panera-
ren El sueño de Akala lanari
buruzko literatur hizketaldia.
Toki mugatua. Izen-ematea: 2
€ (kafea eta pastak barne).
943 639353.
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IRUN Erref: 04202
180 m², 4 logela (2 bikoitz, 2
bakun), 2 bainugela, komuna,
egongela, sukaldea, jangela, te-
rraza, balkoia, trastelekua, gasezko
berogailua, tximinia txikia; kan-
pora, E/M orientazioa, eguzkitsua.
Altzariduna. Garaje itxia 2 autorent-
zat. Kirol instalazioak.

IRUN Erref: 04186
Azalera: 52 m². 2 logela, bainu-
gela, sukaldea, egongela; kan-
pora. Prezioa negozia daiteke.

IRUN Erref: 04205
Etxebizitza erabat zaharberritua.
Azalera: 62 m². 2 logela bikoitz,
bainugela 1, egongela, sukaldea,
balkoia, trastelekua, igogailua;
kanpora, ekialdea / mendebal-
dea orientazioa, eguzkitsua.

IRUN Erref:  04187
Azalera: 60 m². 2 logela (bikoitz
1, bakun 1), bainugela 1, sukal-
dea, egongela, balkoia, igogailua,
gasezko berogailua; kanpora, he-
goaldera, eguzki-tsua.

Prezioa: 1.000 €
Prezioa: 135.000 €

(22.462.110 pta)
Prezioa: 156.000 € 

(25.956.216 pta)

Prezioa: 80.000 € 
(13.310.880 pta)

HENDAIA Erref: 03323
Hondartzan, lehen ilaran. Azalera:
30 m², logela 1, bainugela, ko-
muna, egongela sukalde amerika-
rra, terraza, igogailua, berogailu
elektrikoa; kanpora, hegoaldera,
eguzkitsua. 
Aukeran: aparkaleku estalia. 

IRUN Erref: 03878
106 m² bi solairutan, 5 logela (2
bikoitz, 3 bakun), egongela, su-
kalde lorategira irteeraduna,
bainugela, gasoleozko berogai-
lua; eguzkitsua. Aparkalekua
kanpoan 3 autorentzat, arrapa-
laduna. Sotoa eta txokoa.

IRUN Erref: 03898
80 m², 3 logela (2 bikoitz, bakun
1), bainugela, komuna, egongela
eta sukalde handia, balkoia, igo-
gailua, armairuak; hegoaldera,
eguzkitsua. Zerbitzu guztietatik
eta Pinudiko parketik hurbil. Mi-
nusbaliatuentzako sarbidea.

HENDAIA Erref: 03511
Hendaiako gainetan, berriki erai-
kitako inguru lasaian. 65 m2. Bi lo-
gela bikoitz, bainugela, komuna,
19 m2ko egongela, sukaldea, 10
m2ko terraza, bistak, 3 armairu-
dun trastelekua, berogailua; oso
eguzkitsua. Aparkalekua.

HENDAIA Erref: 04063
Erabat zaharberritua. 45 m², lo-
gela bikoitz bat (bi egiteko au-
kera), bainugela, egongela,
sukaldea, ganbara, berogailu
elektrikoa; kanpora, mendebal-
dera, eguzkitsua, bistak.

Prezioa: 140.000 €
(23.294.040 pta)

Prezioa: 350.000 €
(58.235.100 pta)

Prezioa: 190.000 €
(31.613.640 pta)

Prezioa: 190.000,00 €
31.613.340 pta)

Prezioa: 159.000 €
(26.455.374 pta)

Luis Marianoren omenezko ekintzak
Merkatarien egitaraua. Luis
Marianoren jaiotzaren men-
deurrena dela eta, Irungo
Udalaren laguntzaz, Ka-
raoke Jaialdia antolatu
dute. 

- Uztailak 4, Behobia. 17:00-
18:30. 
- Uztailak 11. San Migel.
19:00-20:30.
- Uztailak 18. Fermin Calbe-
ton. 19:00-20:30.
- Uztailak 24. Pio XII plaza.
19:00-20:30. 

BESTE JARDUERA BATZUK:
- Uztailak 19, 22:00etan, Luis
Mariano Herrikoia kontzer-
tua.

- Uztailak 4 - Abuztuak 31. Era-
kusketa, Amaia KZn.
Luis Marianoren figura artis-
tikoaren ibilbide kronologi-
koa ikuspegi estetikotik.
Lacandarrek Irunen gordai-
luan utzitako jantziak apro-
betxatuta, ikuskizun
batzuetako jantziak ikusgai.

- Uztailaren 9tik 12ra. Amaia
KZn, 19:00etan. Luis Ma-
riano XII. Kantu Lehiketa.

Lirikaren munduan sartzeko
baldintzak eta balio artisti-
koak dituzten abeslari gazte
entzako aukera.
- Argazki Lehiaketa. Gaia: Luis
Marianorekin zerikusia duen
edozein argazki. Aurkezteko
epea: 2014ko maiatzaren
19tik abuztuaren 31ra.
Gover Estudioan aurkeztuko
dira (Serapio Mugica kalea,
7. Irun).

- Zine zikloa. Violetas Imperia-
les. Egilea: Richard Pottier
(1952).

Playmobil hiri erromatarra
Noiz: Ekainak 25- Azaroak 2
Non: Oiasso Erromatar Museoan
Zer: ROMANORUM PLAYMOBIL POPULUS izeneko era-
kusketaren xedea da erromatar mundua gazte-txoen
artean zabaltzea.
Bisitariek, erakusketa ikusteaz gainera, lehiaketetan
parte hartu ahal izango dute, eta sariak eta opariak
lortu.
Aesclick Espainiako Playmobilen Bildumagileen Elkar-
tearen laguntzarekin egin da erakusketa.



PozUETAKoGAINA, 1. 20305 IrUN
IBILGAILU GordAILUA: 943 619 180

www.gruasaitor.com
gruas@gruasaitor.com


