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Emaus Fundazioak
Irunen zabaldu berri
duen Ekocenter-a
azpiegitura erabat
berritzailea da, bertan
hiru helburu aurrera 
eramango dituena:
hondakinen preben-
tzioa, konpromiso
soziala eta kontsumo
arduratsua. Hiru ardatz
hauek instalazio berean 
kudeatzen direlako,
Irungo Ekocenter-a
Europako 
erreferentetzat 
jo daiteke.
Proiektua aurrera 
eraman da Foru
Aldundiaren eta
Bidasoa Biziriken diru
laguntzei esker.

l a p i k o a n
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Auzolan kalean dagoen Ekocenter-ak txanda hartu dio
lehen Emausek Anakan zeukan bigarren eskuko produk-
tuen biltegiari. Baina salmenta eta altzari bilketaz gain, lan
munduratzeko zailtasunak dituzten pertsonei zuzenduriko
beste bi proiektu abiarazi dituzte. Bata, tresna elektriko
nahiz elektronikoak berrerabiltzeko, konpontzeko eta
hauen hondakinak sailkatzeko egitasmoa da, Gipuzkoan
lehenbizikoz burutuko dena. Bestea, lan munduratzea du
xedetzat, guztiz berria den simulazio jokoan oinarriturikoa.

Tresna elektriko eta elektronikoen kudeaketa
Orain arte Emausen Formakuntza arloko programak gizar-
teratze enpresetan garatzen ziren, Emauseko langileen
jarraipenaz. “Berrikuntza zera da: hemen bertan burutuko
dugula proiektua irailetik aurrera”, azaldu digu Iune Polok,
Emausen Laneratze eta Gizarteratze-programen koodina-
tzaileak. “Talde bat osatuko dugu tresnak etxeetan nahiz
saltokietan jasotzeko. Ondoren, aparatua badabil, salduko
da, eta ez badabil, piezak sailkatuko dituzte birziklatu ahal

Irungo Ekocenter-ean laneratzeko
formazio programa batean esku

hartzen ari den ikasle talde bat
irakaslearekin.



izateko. Zeregin horietarako 8 pertsona formatuko
dituzte eta bukaeran 5 kontratatuko dituzte. Ekocenter-
a hondakin mota hauen behin-behineko biltegi bilaka-
tuko da.
Proiektuaren berezitasuna da hondakin elektrikoak
berriro merkaturatzea ahalbidetuko duela, ingurumena
lagunduz eta bazterturik geratzeko arriskuan dauden
pertsonen artean lanpostuen sorrera bultzatuz.
Egitasmoari esker, hondakin mota hauei buruzko lege-
dia beteko da.

“Rol” gizarteratze-egitasmoa
Pasa den apirilean, Emausek Irunen martxan jarri zuen
beste gizarte-egitasmo berritzaile bat. “Lan munduan
sartu aldera, oinarrizko ohiturak ikasi behar dituztenei
zuzendua da”, dio Iune Polok. “Kontuan hartu behar da
parte-hartzaileak Bidasoako Gizarte Zerbitzuen bidez
iristen direla ekintza honetara, eta gehienek ez dutela
sekula lanpostu bat izan. Beraz, maila oinarrizkoenetik
hasi behar dugu eguneroko bizitzako eta lan-bizitzako
jardueren inguruko alderdiak ikasten”. Trukean, proze-
sua modu elkarreragilean burutzen da, Rol jokoan
oinarrituz. Lehenengo fasean ikasleek formakuntza
jasotzen dute, aparatu elektriko mota ezberdinak sail-
katzen ikasteko. “Ondoren, simulazio fasea hasten da,
hau da, praktika. Parte hartzaileak lanpostu ezberdine-
tan daudenen “larrupean” jartzen dira (langilea, ardura-
duna...); ondorioz, tolerantziarako edo enpatiarako gai-
tasuna garatzen dute”. Azken batean, proiektuaren
bidez, ahalmen pertsonalen errekonozimendua eta
gizartean modu aktiboan integratzea bilatzen du
Emausek.
Parte hartzen ari diren 8 lagunek trukean garraio-beka
besterik ez dute jasotzen.

Auzolan egitasmoa
Duela 7 urte Eusko Jaurlaritzak Auzolan izeneko gizar-
teratze-egitasmoa abiarazi zuen, urritik aurrera Irunen
ere aurrera eramango dena. Sei lagunek parte hartuko
dute, guztiek ere soldatapean. Formakuntza fasearen
ostean, gizarteratze-enpresetan arituko dira eta, azke-
nik, prest egongo dira lan merkatura ateratzeko.

l a p i k o a n
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Ekocenter berria Gipuzkoan zabaldu den bigarrena
da. 2.380 m2-ko azalera dauka eta bigarren eskuko
gaien salmenta eta kudaketa egiten da bertan.
Orain arte Bidasoaldean Emausek eskaintzen
zituen etxez etxeko jasotze nahiz salmenta zerbi-
tzuak zabaldu eta hobetzea erakarri du. Bada, gai-
nera, beste berrikuntza aipagarri bat: alegia, espe-
zializazioa stock handietan. Altzari-sorta handi
hauek, adibidez, hoteletan, ikastetxeetan edota

enpresetan jasoko dira eta lehen edo bigarren
eskukoak izan daitezke. 
Halaber, Irungo instalazioetan protagonismo han-
dia izango dute bigarren eskuko tresna elektriko
eta elektronikoek, bertan egingo baita aparatu
hauen hondakinen kudeaketa.
Irungo instalazio berrietan aurreko 8 lanpostuak
mantendu ez ezik, datozen bi urteetan beste 20
sortuko dira.

Irungo Ekocenter-a, stock handietan espezializatua

Ekocenter-a Auzolan kalean dago, lehen Renault saltokia zegoen instala-
zioetan. Bertan hainbat produktu salgai daude, batez ere arropa eta al-
tzariak.
Behean, tresna elektriko eta elektronikoen inguruko formazio saio bat.
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“Munduko bizimodu anitzen aberastasunak 
txunditzen nau, eta hori kontatzen saiatzen naiz”

Ander Izagirre,  kazetaria.

Ander Izagirre (Donostia, 1976) kazeta-
riak hainbat erreportaje eta kronika
argitaratu ditu -bidaiei buruzkoak batez
ere-, besteak beste, National
Geographic-en, Altaïr-en edo Lonely
Planet Magazine-n. 
Lurrari atxikirik bizi diren pertsonen isto-
rioak bilatzen ditu. Eta topatzen ditue-
nean, “sermoirik gabe” kontatzen du
errealitatea: kazetaritza hutsa sentsibili-
tateak pizteko.

- Goi mailako txirrindulariak, Djibutiko lur ihartua,
gure ondarearen zaintzaile anonimoak,  Bardeako
artzaina… Ba al dago zure lanetako pertsonaiak
lotzen dituen zerbait?
Lan nahiko desberdinak egin ditut azken urteotan.
Baina munduan dauden bizimodu anitzen aberastasu-
nak txunditzen nau bereziki, eta hori kontatzen saia-
tzen naiz, gure etxetik ikusten ez ditugun bizitzak:
Afrikako gatz-karabanetako nomadak, Patagoniako
artzainak, Sinai mendiko ermitau musulman bat…
edo hemen bertan, Araban, mendietan berrehun iturri
eraiki dituen gizona.

- Zure bizipen guztien artean zeintzuk izan dira
esanguratsuenak?

Ander Islandian, izotz puska
baten gainean.



Urrutiko kontuekin harritzea normala da. Horregatik, balio
berezia ematen diet Cuidadores de mundos liburuko per-
tsonaiei, oso gertukoak direlako eta etxe ondoan altxor eta
istorio oso erakargarriak badaudela erakutsi zidatelako.
Nire etxetik hamar minutura, Ulia mendian, Josetxo
Mayor ezagutu nuen: azken hogei urteotan, egunero-egu-
nero igotzen da mendira, bere borondatez hango bideak
garbitu eta zaintzera. Harri eta landare bakoitzaren biogra-
fiak ezagutzen ditu, txokorik ahaztuenak ardura handiz
zaintzen ditu… Mundu zati txiki batekiko maitasun istorio
hunkigarria topatu nuen. 

- Bizimodu lazgarriak ezagutu dituzu; horrelakoetan
kazetaritzari eustea zaila da? Zure iritzia gehiagotan
ematea tentazioa al dago?
Kazetariak ez du sermoirik eman behar. Errealitatea kon-
tatu behar du eta kitto. Nik intentzioarekin idazten dut:
jakinarazi behar diren gauzak azaleratzen saiatzen naiz,
sentsibilitateak pizteko, gauzak pixkatxo bat onerako alda-
tu eta mundua pixkatxo bat hobetzeko asmoz; baina nire
lana istorioak kontatzea da, eta ez sermoiak botatzea.

- Zer ikasi duzu bidaiatuz?
Pribilegiatu hutsa naizela. Niretzat bidaia lana eta plazerra
da, baina munduko jende gehienarentzat bidaia desgrazia-
ren sinonimoa da: ihes egiten dute gerratik, goseteetatik,
pobreziatik… Eta gure gizartea ere pribilegiatu hutsa dela.
Munduko hamar biztanletik bederatzik gure arazoak oso
gustura hartuko lituzkete. Ez genuke hori ahaztu behar.

- Bizimodu erosoagoa irabazi dugu. Zer galdu dugu?
Galdu, ez dakit galdu dugun, agian ez dugulako inoiz
eduki; baina munduan dauden beste errealitate anitzak
ezagutzeko eta arreta pixka bat eskaintzeko joera faltan
ikusten dut.

- Vespaña izeneko proiektua burutu zenuen, alegia,
Espainiako itzulia Vespaz. Jasotako istorioekin
Espainiako erretratu etnografikoa egin liteke.
Vespa txiki batekin Espainiari buelta eman nion bi hilabe-
tez, oso lasai. Ikaragarri gozatu nuen: herri txikietan
paseatzen, jendearekin asko hitz egiten… Dozenaka isto-

rio xelebre jaso nituen, vespana.blogspot.com-en oraindik
irakur daitezkeenak, eta noizbait liburu batean bildu
beharko nituzkeenak.

- Behin bidaiatzen hasiz gero, ezin utzi. Beharra senti-
tzen da?
Jakin-mina piztuta daukat oraingoz, eta erakartzen nauten
istorioen atzetik jarraitzeko asmoa badut.  

- Ba al duzu beste proiekturen bat?
Boliviara noa irailean, erreportaje batzuk idazteko asmoz.
Meatzeetan lan egiten duten haurrei buruz idatzi nahi dut
bereziki; horrez gain, eskola indigenak, futbolean aritzen
diren emakume indigenen istorio berezia… eta bidean
agertzen zaidan beste edozeren zain ere egongo naiz.
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“Munduko hamar biztanletik
bederatzik gure arazoak oso

gustura hartuko lituzkete. 
Ez genuke hori ahaztu behar.”

Argitaratutako lanak
2000 eta 2001 urteen artean “Pangea, kontinen-
teetako sakonuneetara bidaia” izeneko espedizio-
an parte hartu zuen. Lan horrengatik Rikardo
Arregi kazetaritza saria jaso zuen.
Aipatu bidaiaren ondorio izan zen, baita ere, Los
sótanos del mundo liburua (Elea, 2005). Beste zen-
bait lan: Palestina, ombligo del mundo (Sauré,
2000), El testamento del chacal. Viaje por Yibuti
(Laertes, 2003) eta Plomo en los bolsillos (Pearson,
2005). Frantziako Tourrean gertatutako istorioak
biltzen dituen azken liburu honengatik Kirol Litera-
turaren Marca Saria jaso zuen.
2008an Cuidadores de mundos liburua argitaratu
zuen (Altair).

Vespaz Espainian zehar egin zuen bidaian ateratako argazkia.
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- Nolakoak izan ziren helmugara
iritsi aurreko segunduak?
Azken uneetan erabat konzentratu
nintzen. Nire esperientzia baliatu
behar nuen, eta ez huts egin.
Kontuan hartu etapako helmugara
iristen den bigarren txirrindulariaz
ez dela inor oroituko, eta irabazlea,
ordea, Tour-eko izen handien
zerrendan sartuko dela betiko.
Amaierako sprinterako gorde nituen

“Nire ametsa Donostiako
Klasikoa irabaztea da”

Irundar bat ilargian. Mont-Ventoux-i “Ilargi” deitzen bai-

tiote, gailurreko mineralak ematen dion itxuragatik.

Tour-eko etapa mitiko bezain gogorrean Juanma

Garate garaitu zen, emozioz beteriko azken uneetan,

zaletuak dar-dar eginaraziz. Hogeita hamairu urteko

beteranoak bete du bere ametsa, eta amets horretan

bere izena historiako txirrindulari handien artean dago.

Juanma Garate, txirrindularia.

Arg: Kike Cia.



indarrak. Hala ere, lasterketa batean
ez dago ezer erabakia edo bermatua
helmuga zeharkatu arte. 

- Tony Martin gaztearekin buruz
burukoa izan zen. Gaztetasuna
beteranotasunaren aurka?
Bai, hala izan zen; baina, esan bezala,
une horietan ez duzu  garaipena ziur-
tatua: zure aurkaria lasterketaren
buruan badago ez da kasualitatea.

- Zer nolako sentipenak izan zeni-
tuen helmuga zeharkatzean?
Historian sartzen nintzela sentitu
nuen. Lorpen hirukoitza erdiesteko,
Tour-eko, Giro-ko eta Espainiako
Itzuliko etapa bana irabazteko, Tour-
ekoa besterik ez zitzaidan falta. Inor
gutxik eskuratu du garaipen hirukoitz
magiko hori. Bai, lortu dut, eta gaine-
ra Mont-Ventoux-en! Tour-a gutxitan
igaro da, -zortzi aldiz besterik ez-
frantziarrentzat mitikoa den mendi
ospetsu horretatik. Pantani edo Eddy
Merckx bezalako txirrindulari han-
diak garaile izan ziren Mont-Ventoux-
en.

- Mont-Ventoux oso gogorra da: 21
km-ko kategoria bereziko mendatea
da. Gainera, azken etapa izan zen.
Ez dira horiek lasterketari oso bai-
kor heltzeko moduko faktoreak.
Bai, Tour-a egun hartan amaitu zen.
Txirrindulariok uste dugu horrelakoe-
tan gizon indartsu batek irabaziko
duela etapa, aukera gutxi ditugula.
Sentipen horrekin jaikitzen zara.
Baina egun hartan lasterketako kide
batek animatu ninduen, aukerak
bazeudela esanez. Eta hala gertatu
zen: bukaera borobila izan zen!

- Jende asko siesta egin gabe gera-
tu zen; baina trukean sekulako
poza eman zenien...
Ordutik hilabete bat igaro den arren,
oraindik topatzen dut lasterketa ikusi
eta nire garaipena nola bizi izan zuten
kontatzen didan jendea. Kontu polita
da: “Ni taberna batean nengoen” -
azaltzen didate batzuek-. “Nik koadri-
larekin ikusi nuen” -diote beste ba-
tzuek-. Pozgarria izan da jendea
harrapatua gelditu zela ikustea.

- Irunen nolako harrera egin dizu-
te?
Abuztuan jokatu zen Sport Mundi
Triangelu Lehiaketan Real Unionen
partiduko sakea egin nuen eta
Hondarribiko estropadetan bandera
eman nien garaileei. Ohore handia da,
eta oso gustuko ditudan gauzak.

- Zure familiak hurbiletik jarraitzen
du zure kirol-ibilbidea. Oraingoan
dar-dar egingo zuten, ezta?
Emozio ikaragarria sentitu zuten,
jakin bazekitelako lortu nahi nuela,
baina zaila zela. Hunkigarria gertatu
zitzaien, niretzat ametsa zena egiaz
bizitzea izan nuela bazekitelako.

- Dagoeneko txirrindulari beteranoa
zara; baina zer geratzen zaizu lor-
tzeko?
Palmaresa hobe nezake. Donostiako
Klasikoa irabaztea ametsa da, hain
justu txikitatik hurbiletik bizi izan
dudan norgehiagoka. Jabetzen naiz
kontu zaila dela. Hala ere ez nuke nire
karrera amaitu nahi berriro saiatu
gabe.

- Orain Espainiako Itzuliari ekingo
diozu. Zer moduzko emaitzak espe-

ro dituzu?
Abuztuan, Donostiako Klasikoan,
egin nuen eskuko lesioaren bilakaerak
erakarri du nire arreta azken asteetan;
hori dela eta Itzulia ez dut buruan izan
orain arte (abuztuaren bukaera arte).
Ea garaipena lortzen dudan.

- Pentsatzen zenuen goi mailako txi-
rrindularitzan karrera oparoa egin-
go zenuela?
Txikitan oso urruti ikusten nuen
horrelako karrera bat. Maila profesio-
nalean aritzea planteatu nion nire
buruari, baina irabaztea zailagoa zen.

k i r o l a k

“Mont-Ventoux-en
gizon indartsu batek
irabaziko duela uste
dugu txirrindulariok.
Sentipen horrekin 

jaikitzen gara”



Iñaki Alonso entrenatzaileak igo zen oinarrizko
talde berbera mantentzea erabaki zuen, zenbait fi-
txaketa eginez. Guztira sei jokalari berri iritsi dira
Irunera aurten. 

Gorka Brit lasartearra da, 31 urte dauzka eta
aurrelaria da. Real Unionek golak behar ditu mai-
lan mantentzea lortu ahal izateko eta esperientzia
handiko jokalaria dugu Brit. Osasuna, Eibar eta
Numantzian igaro du bere kirol bizitza gehiena
eta orain etxera itzultzeko gogoz zegoen. 

Pedro Alcala atzelariak hogei urte besterik ez du.
Hala eta guztiz ere, etorkizun handiko jokalaria

k i r o l a k
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Real Union, zilarrezkoa

2009. urtea ezin hobea izan da Real Union taldearentzat. Bigarren Mailara igo-
tzea lortu zuen pasa den denboraldian eta gaur egun zilarrezko talde guztien
artean aurkitzen da.

Recreativo de Huelva-ren aurkako 
partiduaren bi argazki.



Sailkapena Taldea

1 Betis

3 Huesca

4 Numancia

5 Cartagena

6 Gimnastic

7 Recreativo

8 Salamanca

9 Levante

10 Villarreal B

11 Las Palmas

12 R. Sociedad

13 Castellón

14 Hércules

15 Celta

16 Cádiz

17 Girona

18 Murcia

19 Real Unión

20 Elche

21 Albacete

22 Cordoba

da, 1,96 m garai izaki, oso sendoa
baita. Mazarroneko semea da, eta
Malagan, Alcorconen eta Marbellan
egon da Irunera etorri arte. 

Angel Montoro ere jokalari gaztea
da, 21 urtekoa. Valentziako harrobitik
atera da eta pasa den urtean Murtzian
oso denboraldi ona egin zuen. Maila
gazteetan Espainiako Selekzioarekin
jokatu izan du erdilari honek. 

Iñaki Deskarga bere herrira itzuli da
aurten. Irundar honek 33 urte dauzka.
Talde txuribeltzean hasi zuen bere
kirol bizitza eta hemendik Eibarrera
joan zen. Urte gehienak Levanten
igaro ditu futbolean, eta orain polo-
niar ligatik etorri da kirola hasi beza-
la utzi ahal izateko. 

Ruben Duran talde irundarraren biga-
rren fitxaketa izan zen. Eskaintza
ugari izan ditu beste zenbait taldeta-
tik, baina irundarrena izan da gustu-
koena galiziarrarentzat. 29 urterekin,
goleatzaile moduan iritsi da Iñaki
Alonsoren nahietara. 

Markel Robles taldeko bigarren joka-
laririk altuena da, 194 zentimetrore-
kin. Lekeition jaioa, euskal talde
askotan izan da, besteak beste, Real
Unionen ere. Irunera bueltatu da, 30
urte dituela. 

Hauekin guzti hauekin batera aurreko
denboraldiko plantilla ia osoa gelditu
da. Jokatzeko era, ausardia, lotsa
gabezia eta kalitatea mantendu nahi
izan ditu Alonsok. 

Zilarrezko maila beste mundu bat da.
Aurtengo taldeak esperientzia behin-
tzat badu, futbolari asko izan baitira
bertan jokatzen beste urteetan. Hala
ere, bere gogortasuna, kalitatea,
esfortzua eta profesionaltasuna berria
da Irun hiriarentzat. Azken 45 urtee-
tan behintzat. 

Iñaki Alonso zein zuzendari eta presi-
dentearen helburua argia da: Bigarren
Mailan mantendu ahal izatea.
Lehenengo urtea izaten da zailena,
ohitura faltak eragin handia baitu.
Hala eta guztiz ere, Real Unionek
talde polita egin du hori lortzeko eta
hiri guztia izango du atzetik berotasu-
na edonora eramateko. 

k i r o l a k
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1964. urtean 2. mailara igo zen Real Union taldeko kideak omenduak izan ziren Huelvako
Recreativoren kontrako partidua hasi baino lehen, joan den abuztuaren 30ean.

Atezainak
Xabier Jauregui Blanco
Xabier Otermin Jiménez
Atzelariak
Pedro Alcalá Guirado
Iñaki Descarga Retegui
Iker Gabarain González
Zuhaitz Gurrutxaga Loiola
Iosu Iglesias Otxandategi 
Hodei Mendinueta Bernaraz
Oier Larrainzar Arzallus
Erdilariak
Aitor Sanz Martín 
Asier Salcedo Borrega
Jagoba Beobide Larrañaga
Eneko Romo Arangoa
Joseba Aguirre Oliden
Markel Robles Zugadi
Angel Montoro Sánchez
Juan Angel Seguro 
Rodríguez
Aurrelariak
Paul Abasolo Amantegi
Juan Domínguez Otaegui
Iñaki Goikoetxea Beristain
Gorka Brit Gallego
Félix Quero López
Rubén Rodríguez Durán
Sergio Francisco Ramos 

Entrenatzailea
Iñaki Alonso Rodríguez

TALDEA SAILKAPENA
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I k a s t a r o a k  e l k a r t e e t a k o  I k a s t a r o a k  e l k a r t e e t a k o  i d a z k a ri d a z k a r ii
e t a  e n t r e n a t z a i l e e n t z a te t a  e n t r e n a t z a i l e e n t z a t

Datak: Urriaren 9tik azaroaren
27ra.
Ordutegia: Ostiraletan 
10:00-12-00.
Non: Artaleku kiroldegian.
Programa: - Entrenatzaileen
garrantzia gazteentzako errefe-
rente gisa. 

- Idazkaritzako oinarrizko idaz-
kiak.

- Bulegoko harrera euskaraz. 
- Euskaraz lan egiteko tresnak.
- Idazki elebidunak: irizpideak

eta ereduak.

Datak: Urriak 27, azaroak 3
eta azaroak 10.
Ordutegia: 19:00-21-00. 
Non: Artaleku kiroldegian.
Programa: - Entrenatzaileen
garrantzia gazteentzako erre-
ferente gisa. 

- Gazteek euskaraz jardu-
teko motibazioa nola landu.

- Euskaraz aritzeko estrate-
giak. 

- Egoera praktikoen 
lanketa.
Plaza mugatuak

Irun Iruten Euskara
Elkarteak, Kalean Bai
planaren baitan, kirol
entrenatzaileei eta 
elkarteetako idazkariei
zuzendutako formazio
saioak antolatu ditu.
Helburua beren jarduna
euskaraz burutu ahal
izatea da.

Izen-emateak
Data: irailaren 14tik 30era. Non: Irun Iruten Euskara Elkartean.
Foruen karrika, 4 -2. Telefonoz edo posta elektronikoz ere izena
eman daiteke: 943 63 55 96 edo kaleanbai@iruniruten.com

Ikastaroa kirol 
entrenatzaileentzat 

Ikastaroa elkarteetako 
idazkarientzat 

Kalean Bai planak 2002az geroztik
Irungo arlo ezberdinetako 70 elkar-
terekin lanean dihardu, 3tik 25era
urte bitarteko haur eta gazteei esko-
la-orduz kanpo eskaintzen zaizkien
jarduerak euskalduntzeko asmoz.
Planetik, elkarteei euskaraz funtzio-
natu ahal izateko behar dituzten
laguntza eta zerbitzuak eskaintzen
zaizkie, besteak beste, itzulpenak,
aurkezle eta begirale poltsa, diru
laguntzak edo maketazio zerbitzua.
Hala ere, argi dago elkarteen eus-
kalduntzean bertako eragileek dau-
katela gakoa, eta azken finean
beraien bidez lortuko dela elkarteen
egiazko euskalduntzea. Hartara,
elkarteetako idazkari eta entrena-
tzaile-begirale euskaldunei zuzen-
dutako formazio saioak antolatu
dira, eguneroko lanean euskara era-
biltzea izan dezaten. 
Zehatzago, idazkariei euskaraz jar-
duteko formazioa eta tresnak eskai-
niko zaizkie; entrenatzaileei begira,
haur eta gazteekin euskaraz aritzeko
motibazioa, estrategia eta dinami-
kak landuko dira.
Bi ikastaroetan Kalean Bai planeko
kideek lehentasuna izango dute.
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Poloniako hego-mendebalde-
ko Beskidy mendikateko
herrietan entzun ahal izan

dute Irun eta Euskal Herriaren
izena. Bertan 20. urtez ospatu den
nazioarteko jaialdian parte hartu
du Kemenek mundu osoko talde
ugarirekin batera: besteak beste,
Italia, Kroazia, Grezia,
Mazedonia, Eslovakia, Txekia,
Eslovenia, Hungaria, Errumania,
Ukraina, Turkia, Kolonbia,
Ekuador eta Indonesia. Gainera,
Irungo dantzari eta musikariek
Poloniako telebistan gure folklo-
rea erakusteko aukera paregabea
ere izan dute.
Nahiz eta Kemenekoek nazioarte-
ko jaialdi askotan parte hartu
duten, benetan harriturik utzi ditu
Poloniakoak. “Alde batetik, jaial-
dia antolatzeko baliabideak ikus-
garriak izan direlako: eskenato-
kiak, aldagelak, antolakuntza lane-
tan zihardutenak... Bestetik, herri-
tarrek folkloreari azalduriko grina
munduko beste txokoetan somatu
gabea baita”, adierazi dute.

“Desfileetan Hollywood-eko
akore gisa sentitu gara, argazki,
bideo kamera eta abarren artean.
Saioetan dantzen errepikapenak
eskatu dizkigute eta tarteka auto-
graforen bat ere sinatu dugu!”.
Dantza saio ugari eskaini arren,
taldekideek turismo pixka bat egi-
teko parada ere izan dute:
Krakovia eta Auschwitz-Birkenau
bisitatu dituzte.

l a p i k o a n

K e mK e m e n  D a n t z a  e n  D a n t z a  T a lT a l d e a  d e a  P o l o n i a k oP o l o n i a k o
B e s k i d y  j a i a lB e s k i d y  j a i a l d i a n ,d i a n , a r ra r r a k a s t a t s ua k a s t a t s u

HAURREN EUSKAL DANTZA ESKOLA BERRIA
Dantza tresna pedagogiko garrantzitsua da, urrats eta mugimenduak
erakusteaz gain, arlo ugari lantzen baitira dantzaren bidez. Honetaz gain,
euskal dantza tradizionalean barneratzeak ehunka urtetako ohitura eta
tradizioez gozatzea ere badakar.
Arlo hauek guztiak lantzeko aukera izan dezaten, 2009-2010 ikasturtea-
ri begira Kemen dantza taldeak J.A Loidi Bizkarrondo kaleko 12an (Pal-
mera-Montero) duen egoitza berrian, eskualdeko haurrei zuzenduriko
“Euskal dantza eskola” zabalduko du. Harremanetarako: 686 872207,
kemendt@yahoo.es helbidea edota egoitzan bertan irailaren 1etik 15era
arratsaldeko 17:00etatik 20:00etara.

Kemen taldeko dantzari
eta musikariak Polonian
ibili dira, abuztuaren
1etik 10era burutu den
Beskidy Nazioarteko
Folklore eta Dantza
Jaialdian gure tradizioa
zabaltzen.

Kemen Dantza Taldeko kideak Polonian. Behean, neskak saio batean.
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Irungo Udalak irailaren bukaerarako prest edukiko du San
Migel eta Pinudi auzoen historiaren inguruko argazki era-
kusketa bat. Erakusketaren izena "San Migel: Oroitzapenez
betetako trena" da, eta xede bikoitza du: alde batetik, hiri-
ko ingurune honetako bizitza soziokulturala suspertzea eta,
bestetik, auzoaren memoria elkarrekin berreraikitzea. 
Jarduera elkarte hauekin batera aurrera eramaten ari da
Udala: San Migel eta El Pinar Auzo Elkarteekin, Irungo
Argazkilaritza Elkartearekin eta "7301" Bidasoako
Burdinbidearen Lagunen Elkartearekin.
Horiek horrela, Udalak eta elkarteek auzotarrei eta gainera-
ko irundarrei dei egin zieten joan den uztailaren bukaeran,
beren albumetan auzoko bizimodua erakusten duten irudiak
bila ditzaten: alegia, kaleak, jaiak, eraikinak, elizkizunak
edo bitxia izan litekeen eta denboran iraganera itzulitxo bat
egiteko balio lezakeen beste edozein irudi. Aipatu lana hila-

bete batez egin eta irailaren hasierarako bilketa lana buru-
tua zegoen. Jasotako materialetik, argazkirik egokienak
hautatuko dira, eta Udalaren Fototeka Digitaleko eta Udal
Artxiboko materialarekin eta beste entitate batzuetatik
eskuratzen saiatuko diren eta guztien memoriari dagozkion
beste elementu batzuekin batera, erakusketa osatuko dute.
Erakusketa horretan geltokia eta trenbidea garrantzitsuak
izango dira, eta elementu adierazgarri baten edo batzuen
bitartez irudikatuta egongo dira bertan.
"Beren argazkiak erakusketarako uzten dizkigun jendea
animatu egin nahi nuke argazki horiek Udal Fototeka
Digitalaren fondoei gehitzeko utz ditzan" adierazi zuen
Jose Antonio Santano alkateak; "izan ere, urteen poderioz
bere balioa handitu egiten den ondarea baita, eta etorkizu-
neko belaunaldientzako oso interesgarria izango baita,
zalantzarik gabe".

S a n  M i g e l  e t a  S a n  M i g e l  e t a  P i n u d i k o  a u z o e nP i n u d i k o  a u z o e n
a r g a z k i  e ra r g a z k i  e r a k u s k e t a ,a k u s k e t a , i ri r a i l a r e na i l a r e n

b u k a e rb u k a e r a ra r a k o  z a b a la k o  z a b a l d u k o  d ad u k o  d a

Jaiak Zubiaurre kalean, antzinako argazki batean. Atzean eskubian, zuhaitzen artean, Akilinoren Jauregiko

sarrera. Artxiboa: J.M. Castillo

Zubiaurre kalean zego-
en Akilinoren Jauregia,
1886. urtean eraikia.
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Porcelanas Bidasoa, 
ofizio baten amaiera

Jadea imitatzeko ahaleginetan, txinata-
rrak izan ziren lehen aldiz feldespatoa,
kaolina eta kuartzoa nahastu zituztenak.
Horiexek portzelanaren lehengaiak. VIII.
mendean japoniarrek kopiatu zuten
luxuzko objektuak ekoizteko formula, eta
handik 500 urtera, Marco Polori esker,
mendebaldean ere zabaldu zen.

=1.- Buen Retiro zopa-ontzia. XX. mendekoa. Apaingarriak: espainiar
itsasontziak. 2.- Gaur egungo baxera bat. 3.- Inperio estiloko pitxe-
rra. Kobaltoa eta urrea agatara. XX. mendekoa. 1. eta 3. argazkien itu-
rria: XX mendeko Formak eta Objektuak. Buztinetik portzelanara erakusketaren
katologoa.

3

2

1
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XX. mendearen hasieran artearen gizarteratze proze-
sua eman zen, eta fenomeno hark ondorio zuzena izan
zuen ekoizpen industrialean. Diseinuak protagonismo
handia zuen une hartan, Porcelanas del Bidasoa fabri-
ka sortu zen Irunen. Objektuak artistikoki hobeki lan-
tzeko eta makineria modernoagoa baliatzeko xedeari
jarraiki, ospea lortzen hasi zen, baita lehendabiziko
nazioarteko sariak eskuratzen ere. Orain, 75 urtetan
garatu den ofizioa desagertzear dago.

Portzelanazko piezak ekoizteko prozesua
Diseinu gelan piezak sortzen hasten dira. Bertan, mol-
dearen trokela ere egiten da. Jarraian, portzelanazko
pasta moldean sartu eta objektuari forma ematen zaio.
Behar izanez gero, piezak leuntzen dira eta katiluei

1.- Apainketa-labean sartzeko piezak argazkian ageri diren dorre
moduko tresnez babestu behar dira. 2.- Lantegiko labe zaharrenetari-
ko bat. 3.- Apainketa arloa. 4.- Garai guztietako moldeen biltegia. 

1

2

34

5
5.- Langile
bat bilte-
gian, mol-
deetako bat
erakusten.
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heldulekua eskuz itsasten zaie. Ondoren, lehenengo labean
sartzen da, “opiltzeko”, hots, gogortzeko. Hurrengo urratsa
esmalteztatzean datza, alegia, distira ematean. Diseinuko
piezak eta garniturakoak (zopa-ontziak, pitxertxoak...)
eskuz esmalteztatzen dituzte, eta gainontzekoak, berriz,
makinaz. Beiraztatze labetik ateratakoan, pieza zuriak buka-
tuak daude. Apaindu behar direnak apainketa arlora erama-
ten dituzte, bertan kalkak ipintzeko lana nahiz margotzekoa
eskuz egiten dela. 
Ekoizpen prozesua apainketa-labean amaitzen da, kalka edo
margoa ondo itsasteko funtzioa duen horretan, hain zuzen.
Labe hori da Porcelanas Bidasoako bereziena, 1.200 gradu-
ko tenperaturara ere iristen denez, bero ikaragarri handiak
apaingarriak ia betiko finkatzen dituelako. Hain justu horixe
da Porcelanas-en produktuen kalitatearen gakoetako bat:
milaka aldiz garbituta ere baxerak ez dira margultzen, ezta
haien distira apaltzen ere.

1.- Katiluei heldulekua itsasten, labean
sartu aurretik. 
2.- Apainketa arloko txirristra da labean
sartzeko prest dauden piezen biltokia. 
3.- Molde bat egiten. 
4.- Diseinu gelan moldearen trokela disei-
natzen da.

1 2

3

4
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1.- Langile bat, Machimbarrena diseinatzailearen baxera bateko pieza
bat leuntzen. 2.- Platerak makinan, labean sartu baino lehen. 3.-
Junkaleko Ama Birjinaren harlanduzko irudia, Porcelanas Bidasoako
sarreran kokatua. 3.- Lantegiko horma batean dagoen logoa.

1
2

3

3

Maila goreneko lanak
Hasiera batean lanak portzelanaren iragan loria-
tsuaren formen imitazioan oinarritu zirenez,
Saxonia, Capodimonte eta Madrilgo Buen
Retiroko oroitzapenak dakarzkigute. Aldi berean,
objetu berriak sortzeko diseinatzaile eta artistekin
lan egin zuen fabrikak. 
Diseinuak eta kalitateak Bidasoa mundu zabaleko
mailarik gorenera eraman zuten, zaletu nahiz bil-
dumagileen errekonozimentua erdietsiz. Ekoizpen
erraldoiaren lagina, hau da, enpresaren museoa
izan zena, Gipuzkoako Foru Aldundiak gordeta
badu ere, alderdi metamuseistikoa galduko da beti-
ko: lan egiteko metodoak, tresnak eta beharrezko
ezagupenak lantegiarekin batera aienatuko dira. Testua lantzeko iturri bibliografikoa: XX mendeko Formak eta Objektuak. Buztinetik

portzelanara erakusketaren katologoa.



Gu ere txuribeltz... bakardadean! izenez
bataiatu dute topaketa literarioa antolatzai-
leek, idazten.com-eko sortzaileek, alegia.

Irailaren 25ean, ilunabarreko 20:00etan, Idazle
Eskolako ikasleek, ikasle-ohiek eta hurbildu nahi
duen orok bakardadetik atera eta euren sorlanak
irakurtzeko parada izango dute.
Errezitaldiaz gain, jardueran zehar 2009ko Luma
Berrien Eleak aldizkariaren aurkezpena egingo
dute Idazle Eskolakoek. Bukaeran, zizka-mizka
batzuk egonen dira. 
Aurten, zazpigarrenekoz, Bergarako Idazle
Eskolako Gradu-Ondokoaren eskola urrian hasiko
da. Bertan irakasle izango dira Pako Aristi, Aizpea
Goenaga, Edorta Jimenez, Tere Irastortza, Harkaitz
Cano, Fito Rodriguez, Paulo Iztueta, Itziar Gomez
eta Iñaki Zubeldia. 
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Gu ere txur ibel tz . . .  bakardadean!Gu ere txur ibel tz . . .  bakardadean!
errezi ta ldi  poet ikoa,  Kabigorr inerrezi ta ldi  poet ikoa,  Kabigorr in

Gabiria kalea, 15 - 179 Katea auzoa - IRUN
Tel 943 63 16 32 Faxa 943 63 16 02

SONORIZAZIOA
ARGIZTAPENA
GRABAZIO-ESTUDIOAK
ERREALIZAZIORAKO 

PLATOAK
BIDEO-ZINEMA-
PUBLIZITATEA
BIDEO-PROIEKTAGAILUA
PANTAILAK

Datorren irailaren 25ean,
Kabigorri Ateneoan, hainbat 
sortzaile bilduko dituen 
errezitaldi poetiko bat burutuko
da Idazle Eskolako aldizkaria 
aurkezteko. 

Ilunabar literarioa iragartzeko kartela.



Irungo Udalak antolatzen duen EMAKUMEENTZAKO
JABETZA ESKOLAren baitan, 3 ikastaro berri eskain-
tzen zaizkie hiriko emakumeei. 
- Izena emateko epea: irailaren 6tik 24ra.
- Lekua: 010 telefonoa (943 50 51 52). 
- Noiz: Astelehenetik ostiralera, 8.00etatik 20:00etara.
Larunbatetan 8:30etik 13:30era.
Informazioa: 943 50 53 74.

Bestalde, GEURE HIRIA GEURE BEGIRADAZ:
HAMAR IBILALDI IRUNEN BARRENA izenburuko
ikastaroa egiteko izen-emate epea ireki da eta irailaren

24ra arte irekia izango da.
- Irakaslea: Mertxe Tranche. 
- Hasiera: Irailaren 28an Luis de Uranzu Kultur Taldean.
AUTODEFENTSA IKASTAROA
Epea: urriaren 5etik 20ra zabalik izango da.
- Irakaslea: Maitena Monroy. 
- Hasiera: Urriak 24, Artaleku kiroldegian. 
UDAL EUSKALTEGIA
Matrikulatzeko epea: irailaren 9tik 18ra.
NERABEENTZAKO ETA GURASOEI
LAGUNTZEKO  PROGRAMAK. Epea: irailaren
15etik urriaren 15era.
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Irungo Udalak antolatutako hainbat ikastaro eta 
programatarako izen-emate epeak ireki dira

Jaurlaritza Irun eta Hondarribia metroz
lotzearen alde agertu da

Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailburu Iñaki
Arriola Irunen eta Hondarribiaren arteko lotura
lur azpiko metroz egitearen alde agertu da.
Proiektua oraindik atariko fasean badago ere,
dagoeneko Foru Aldundiari igorri zaio.
Proposamen honek tranbiarena bertan behera
utziko luke, jada udalek bai Jaurlaritzako aurreko
gobernuarekin bai Aldundiarekin adostua zutena.
Metroa gaur egungo Eusko Trenen geltokitik
abiatuz, Hondarribiko hondartzaraino iritsiko li-
tzateke. Zirriborroaren arabera, lur azpiko ia hiru
kilometroko linea eraikiko lukete, aireportuan
geltoki bat izaki.
Lan hau aurrera eramateko 90 milioi euro inguru
inbertitu beharko dira.

GIPUZKOA TELEBISTAk 
komertzialak behar ditu. 
CV-a honako helbidera bidali:

produccion@gipuzkoatb.com
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San Juan - Etxeandiako lanak hasi dira

San Juan-Etxeandia eremua birmoldatzeko
lanak abiarazi dituzte dagoeneko. Bost hilabe-
teko epean burutua geratuko den lehenengo
fase honetan lur azpiko zerbitzuak desbideratu-
ko dituzte Prudencia Arbiden eta alde zaharre-
ko zenbait kaletan. Aparkaleku berriak hartuko
duen azalera hiri-zerbitzuen eraginetik libre
uztea da helburua. Era berean, zerbitzu hauek
puntualki moztuko dira eta trafikoan hainbat
aldaketa egingo dira. Horietako batek El Pilar
ikastetxera kotxez doazen gurasoak ukituko
ditu, Prudencia Arbide kaleko goiko zatian eta
Arantzateko Jauna kaleko behekoan aparkale-
kuak kendu baitituzte. 
Lehenengo lanetako batzuk Sarjia kalean
kokatzen dira. Han desbideratu behar da ur-
hodi nagusienetako bat. Hodi horrek San Juan
plaza diagonaletik zeharkatzen du, eta
Arbelaitz Jauregiaren atzeko aldera eta
Nafarroako Hiribidera desbideratuko da.

Txingudiko Zerbitzuek amaitu ditu udan zehar Hendaiako
Intzurako industria eremuko, Urruñako Pausu auzoko eta
Biriatuko ur zikinak biltzen dituen saneamendu-sarea
Gipuzkoako Bidasoa Beherea eskualdekora lotzeko lanak.
Ondorioz, dagoeneko hiru inguru hauetako urak
Atalerrekako araztegian tratatzen dira.
Iparraldeko Udalerrien Mankomunitateak, iaz sinatutako
hitzarmena betez, Txingudiko Mankomunitateari obra
guztiaren kostua ordainduko dio, hots, 98.000 euro.
Halaber, uren tratamenduaren truke Txingudik ezarritako

kuotak jasoko ditu.
Hitzarmenean ezarritakoaren arabera, saneamendu-sarera
etxeko ur zikinak isuri ahalko dira, baita industrietakoak
ere, baldin eta baimena badute eta arauetako mugak bete-
tzen badituzte.
Obrei dagokienez, Intzurako araztegi zaharretik Behobiko
zubira hodi berria jarri behar izan dute, bai eta hemendik
kolektore zati berria ere, Bidasoaldeko biltzaile orokorra-
rekin bat egiteko. Azkenik, Behobiko ponpaketa estazioa-
ren ahalmena ere handitu dute.

Pausu, Intzura eta Biriatuko ur zikinak Hondarribiko
Atalerrekako araztegian garbitzen dira

Prudencia Arbide kaleko obraren ikuspegi bat.
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Estrategia hauek haurren elkarrekintzan ema-
ten den jokaeran parte hartzen dute. Horrela, nolabait,
haurraren konpetentzia soziala eta harremanaren
arrakasta ala porrota ondorioztatzen da. Adibidez,
hauen bidez, lagunak hautatzen dituzte, arazoak kon-
pontzen dituzte, besteei laguntzen diete, eta abar. 

Adinkideen arteko elkarrekintzak, orokorrean,
bi motakoak izaten dira:

• Haurrak, beste haurrengana hurbiltzean,
elkarrekintza sortuko du: joko bat hasi, zerbait eskatu,
lagundu, eraso egin...

• Beste norbait berarengana hurbiltzean, hau
da, jokaera sozial baten hartzailea izatean eta
adinkideen eskakizunei erantzuterakoan.

Beraz, aipatutako bi modalitateetan haurrak

zenbait estrategi sozial erabiliko ditu. Hauexek,
ondoko lau taldeetan bildu daitezke:

1. Estrategia positibo eta konpetenteak:
Estrategia hauen bidez haurrak dagoen ego-

era sozialari aurre egiten dio; hauen bidez elkar
trukaketa soziala ematen da. Estrategia hauetan bere
eta besteen eskubideak ez ditu zapaltzen, ez du minik
ematen, kideengana lasai hurbiltzen da elkarrizketa
bultzatuz. Estrategia hauetan honako jokaerak
azaltzen dira: agurtu, negoziatu, hitz egin, arrazoitu,
kooperatu, gonbidapenak egin, konpartitu, lagundu...

Haurrak estrategia hauek erabiltzen dituenean
egoeraren prozesamenduaren gakoak somatzen ditu,
elkarrekintzan erantzun egoki bat emanez. Haur hauek
autonomoki jokatzen du, autoritate figurengana jo

Oraingoan, haurrek
beren arteko harremane-
tarako erabiltzen dituzten
estrategiez arituko gara.
Haurrek adin bereko
kideekin elkarren arteko 
harremanetan erabiltzen
dituzten tresna eta
estrategia ezberdinez, 
alegia.

Elkarrekintza sozialerako
estrategia motak haurtzaroan



gabe.
2. Estrategia agresiboak:
Estrategia hauek besteen eta norbere esku-

bideak zapaltzen dituzte. Min egiten dute eta erlazio
sozialean gatazka sortzen dute. Estrategia hauetan
honako jokaerak azaltzen dira: jo, gauzak indarrez
kendu, zerbait egitera behartu, oihu egin, iraindu, agin-
du, beldurtu, mehatxatu, bultzatu... Haurrak estrategia
hauek erabiltzen dituenean egoera sozialaren haute-
mate eta prozesamenduak akats bat izan duela adie-
raz dezakete, edo ez dela erantzun egoki bat hautatu.
Jokaera egokia ezin burutzea izan daiteke arazo
emozionalengatik, erantzun egokia ezagutzen ez due-
lako edo bere helburuak lortzeko baliagarria ez dela
uste duelako.

3. Estrategia pasiboak: 
Haurrak elkarrekintzan ez du parte hartzen eta

ez ditu bere berdinenganako hurbilketa sozialik egiten.
Edozein egoera sozialetan jokaera hauek ditu: pasiboa
da, ez da inorengana joaten, egoeratik urruntzen da
edo negar egiten du ezer egin gabe. 

Batzuetan haurrak ez du bere berdinekin elka-
rrekintza burutzeko ahalmenik. Ez die helduei laguntza
eskatzen eta orokorrean egoeratik ihes egiten du.
Gehienetan ez ditu estrategiak ezagutzen edo ezin
ditu erabili eta, ondorioz, ez du jokatzen, edo, jokatzen
badu, pasiboki egiten du.

4. Autoritatearengana jotzen duten 
estrategiak:
Haurrak batzuetan autoritate figurarengana

jotzen du bere arazoa konpontzeko edo dagoen egoe-
ratik atera ahal izateko. Haurrek autoritatearengana
arrazoi desberdinengatik jotzen dute: ez dutelako
estrategia positiborik ezagutzen, beren helburuak ezin
dituztelako burutu edota helburuak lortuko ez dituzten
beldur direlako. Dena dela, autoritatearen laguntza
eraginkortzat ikusten dute.

Beraz, estrategia mota ezberdinak aztertu
ondoren, zein ote den egokiena galdetuko diogu gure
buruari. Zein iruditzen zaizue egokien?

Haurraren garapen afektibo soziala garatu
nahi badugu estrategia positiboetan heztea egokia
dela argi dago; baina beste haurrekin elkarrekintzan,
sozializazio bidean, egoera bakoitza banan bana
aztertzea eta egokiena hautatzea da askotan inteligen-
teena. Hona hemen adibide batzuk:

nHaur bat jolas-parkean zintzilik bada, eta
arriskuan, amarengana laguntza eske jotzea litzateke
egokiena.

nAmaiari neska batek jostailua kendu dio.
Lasaitasunez behin eta berriro emateko eskatzen

badio eta ematen ez badio, beharbada, fermuki eta
minik eman gabe, bere jostailua kentzea litzateke
egokiena.  

Bestalde, elkarrekintza sozialen estrategiaz
mintzo garenean zenbait ezaugarri hartu behar ditugu
kontutan:

nEstrategia hauek elkarrekintza berean elka-
rrekin azal daitezke, edo bat eraginkorra ez denean
beste batera pasatzen dira.

nHauen erabilpena aldagai batzuen menpe
dago: testuinguru sozialaren ezaugarriak, emailearen
ezaugarri pertsonalak, sexua, adina, garapen maila,
ahalmen kognitiboa, aurre-esperientzia sozialak...

nZenbat eta urte gehiago izan, estrategiak
ere landuagoak dira.

nHaurren arteko elkarrekintza sozialean
estrategia positibo edo konpetenteak dira aholkatue-
nak eta eraginkorrenak. Estrategia hauek erabiltzen
dituzten haurrak dira lagunen artean onartuenak, elka-
rrekintzan emaitza hobeak baitituzte.

Haurrak garapen egokia izan dezan gurasook
denbora eskaini behar diogu, jokaera egokiak ditue-
nean baloratzeko eta okertzen direnean zer den
egokia azaltzeko. Beste haurraren lekuan ipintzen
erakutsi behar diogu, hau bezalako galderak eginez,
esaterako... gustatuko litzaizuke zuk egin duzuna
besteak zuri egitea? Enpatia lantzeko bideari ekinez,
hain zuzen. Hurrengo atalean ikusiko dugun bezalaxe.
Laster arte. Izan zoriontsu! 

KUTTUN AHOLKULARITZA
PSIKOPEDAGOGIKOA

MAPI URRESTI ORTIZ
Kuttun@kuttun.net
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Orain, lanera itzultzean,
hainbat kontuez akor-
datzen berrasi dut nire

jarduera. 
Akordatzen naiz... ez niela

mugikorrari ez posta elektro-
nikoari kasu egin nahi, ezta
irratiko, telebistako eta
prentsako berriei ere. “Estatuko
Fiskaltzaren ixteko eskaera
baztertu, eta Egunkaria auzia
epaituko du Auzitegiak” berri
tamala ezagutu nuen haatik.
Ezagutu nuen ere “Guardia
Zibilaren aurka atentatua egin
du ETAk Burgosen, eta 65 dira zaurituak”
albistea. Eta geroxeago ETAk Mallorkan bi
guardia zibil hil zituela... akordatzen naiz. 

Akordatzen naiz... ez nituela udaldi oro
errepikatzen diren ohiko berriak entzun
nahi, baina berri zaharrak errepikatu ziren:
“Villabonako zinegotzia Remi Aiestaran
bihotzekoak jota hil da Ertzaintzarekin ika-mika aritu
ostean”. 

Ertzaintzak presoen aldeko manifestazioak sakabanatu
zituela... akordatzen naiz.  

Akordatzen naiz... ez nuela udaldi oro errepikatzen diren
ohiko berriak entzun nahi, baina berriak betikoak ziren:
“A/H1N! Gripea pandemia bilakatu da... Krisi mahaia eratu
dute”. “Zorrak ordaindu ezinik dauden enpresak iaz baino
%77 gehiago dira”. “Atzeraldia moteldu da, Alemaniako eta
Frantziako BPGa %0,3 handitu da”. “Halere, adituek
diotenez, ez gara inondik ere krisi aurreko garaian geuden
maila ekonomikora itzuliko”. 

Akordatzen naiz... Frantziako Tourra bukatu eta aste ba-
tera Mikel Astarloza txirrindulariak prentsaurrekoa eman
zuela Donostian: “Badakit nire hitza laborategiko proba
baten aurka doala, baina nire burua defendatzeko aukera
besterik ez dut eskatzen. Errugabea naiz. Ez dut legez kan-
poko ezer hartu, zin egiten dut”. 

Akordatzen naiz... hainbat mendigoizale ez zirela etxera
itzuli. Akordatzen naiz... ARGIAko Iritzi Sailean kolabo-
ratzaile zen Joxe Mari Agirre Txato itzuli zela, betiko ge-

ratzeko, alabaina.  
Akordatzen naiz... beste

hamaika albistez halaber.
Esaterako, Usain Bolt
jamaikarrak berriz ere 100 eta
200 metroko bere errekorrak
birrindu zituela.
“Mundutarron abiadurak ez
du mugarik” pentsatu nuela...
akordatzen naiz. 

Aurreko hauek hedabidee-
tatik heldu zitzaizkidan, baina
bizitzak bestelakoak ere badi-
tu: 

Akordatzen naiz... auzokide
berriak ezagutu nituela, mundu berri bate-
rako bestelako bikoteak: emakumezko bik
osatua bata. Bestea, hiru seme-alaba dituen
bikotea. Hirugarren haurra biena dute.
Lehena eta bigarrena, lehenengo beste
bikote esperientzietan jaioak dira.  

Akordatzen naiz... Hendaiako
Hondarraitzen bainujantziz agerian aldatu nintzela eta
emakumezko batek errieta egin zidala: “Lo que tendremos
que ver todavía”. Opus Deikoa begitandu zitzaidan.

Akordatzen naiz... Hendaiako Euskal Besta iragartzen zuen
afixak honela zioela: “Du 3 au 9 Aôut. Abuztuaren 3ra 9tik”
(Sic).  
Akordatzen naiz... erosketak egitera joan ginela eta eroske-

ta saskia betetzean, aukerei arreta eta kasu emanez, hamabost
bat euro aurreztu genuela. Handik gutxira, alabaina, lagun
batzuekin topo egin genuen, seme-alabak tarteko, eta taber-
nako erronda  hamasei euro ordaindu genuela.  

Akordatzen naiz antzeko beste hamaika kontuez. Berriki
gertatuak, baina aspaldikoak balira legez... akordatzen naiz.
Betiko kontuak izan arren, ahanzteko IRUNEROra ekarri
ditudanak. Ahanzteko... eta lankideekin eta irakurleekin ideia
hauxe partekatzeko: “Krisi garaian lanpostu xumea atxi-
kitzen duena oparotasun garaian baino aise “aberatsa”goa
da”.  

MIKEL ASURMENDI

e l e a k  i r u t e n

Oporraldia heldu eta kazetaritza lana eten nuen. Akordatzen naiz... mendeko krisi
ekonomiko handienaren lehenengo oporraldia zela. Lankideok opor onak desiratu
genizkion elkarri, eta gutako batek krisialdien opor ostean etorri ohi den larritasun
garairako oporretan indarrak biltzea komenigarria dela esan zuen. 

Akordatzen naiz...

“Krisi garaian lanpostu
xumea atxikitzen duena opa-
rotasun garaian baino aise

“aberatsa”goa da.”

H1N1
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l e r r o z  l e r r o

Berandu baino lehen izenburuari
tonu apokaliptikoa antzeman
badiozu, ez uzkurtu, ez atzera

egin. Liburuak ez dizu etsipenik
helaraziko horregatik. Apokalipsiz hara-
go eta honago, mundua ez dagoela erabat
kontrolatua, baina ez dagoela ere hon-
damendiaren amildegian entzun deza-
kezu liburuaren tonuan edo oihartzunean.
Irakurlearen norberaren adimenak badu
ere bere munta, noski. Izan ere, Joseba
Azkarraga Etxagibel saio-idazleak
apokalipsi giroak ekarri duen jendarte
apatikoa inarrosi nahi du, pertsonak eta
norbanakoak. 

Liburu errealista da. Eta errealista da,
egilea munduko errealitatearen baitara
jaitsi baita, munduko errealitateak
eskaintzen dizkion gaiek kezkatzen
baitute Azkarraga Etxagibel irakaslea.
Errealismo kezkatia da bere jarrera, eta
halatsu ere liburuaren tonua. Liburuaren
funtsetako bat gai guztiak hari batek ha-
rilkatuak izatea da: krisiak. Krisi
soziopolitiko-ekonomikoa, klima-
tologikoa, energetikoa...  Abiapuntua, alabaina, krisi egoera,
egoera ezkorra bada –ez etsi, ordea, egileak ere ez du etsi–
errealismora iristeko bagage baikorrez hornitu baitu bere
bidaia. 

Erretratuak XXI. mendeari ere izena du saioak. Hots, erre-
alitatea erretratuen bidez helarazten saiatu da egilea, baita
lortu ere. Erran nahi baita, errealitatearen konplexua ematea
hitz lauak harilkatzen lortu duela. Munduko gaiak, krisian
dauden gaiak, adierazteko darabiltzagun hitzak soildu ditu.
Hitzek historian pilatu duten adiera mordoiloa laxatu ezean,
pentsalarien eta jendartearen artean ez dago ulerkuntzarik.
Saio honek mordoilo hori murriztu du proportzio handian. 

Diziplina bakoitzeko hainbat erretratu marraztu digu
egileak. XX. mendera arte, paisaiaren historia osatu izan
digute soziologoek. XXI. mendean, berriz, soziologia ez da
nahikoa norbanakoen arazoak deskribatzeko. Psikoanalisia
diziplina aztertzea funtsekoa da gaurgero, norbanakoaren
biografia ezagutzeko norbanakoaren bidaia ezagutu beharra
dago. Bi diziplinak uztartu ezean, zaila da gizabanako post-
modernoak arloz arlo bizi dituen krisiak deskribatzea eta

soiltzea. 
Azkarraga Etxagibelek bi diziplinak

uztartu eta honelako irakaspenak
eskaini dizkigu: gizarte kapitalista li-
beral honek eskaintzen digun eredua,
erakargarria bezain akigarria eta
suntsitzailea da. Eta kontsumismoa du
motore eta eragile. Etengabeko
berrikuntza. Atzo berria zena, gaur
zaharkituta dago. Alabaina, munduan
dagoen geroz eta hegemonikoagoa da.
Alternatibarik ez dugu ikusten hori-
zontean, eta mundua eraldatzeko
ahaleginetan ari direnen ametsek ez
dute krisia gainditzen laguntzen.
Indarrean dagoen sistema irauli beha-
rra dago, baina sistemaren beraren
gailuen transmisio-uhalak gara giza-
banakook. Ekoizteko bitartekoek per-
tsonok are norbanakoago bilakarazi
gaituzte. “Nitasuna” da errealitate
sozialaren ekoizle nagusia. Bitartekoak
gero eta oztopo handiagoak dira jen-
dartea modu kolektiboan eraikitzeko. 

Horra gakoa: norbanakoaren psikolo-
gia eta soziologia uztartu beharra daukagu, baldin eta histori-
an antolatu dugun polisean aurrerantzean ere biziko bagara.
XXI. mendeko pertsona “berria” sortuko bada, gizarte kolek-
tiboagoa eraikiko badugu, pertsonok elkar ukitzetik elkar
hunkitzera pasa behar beharko dugu. Bestela esanda, ira-
ganean osatu dugun jardun mataza askatu eta gure biziera la-
xatu behar dugu. 
Saio honek irakaspen asko dakar, honako hau, besteak beste:

Gure bilakabide historikoa arrunt aldatu da XX. mendean.
Iraganeko erreferentzia kultural eta moralak –homogeneoak–
arras aldatu dira. Euskaldunok aldaketa horiek areago no-
zitzen ari gara. Gu gara horrengatik berarengatik mundu berri
eta aldakorraren aurrean jokoan gehiago dugunok. 

Liburua, zentzu honetan, gure mundutik mundu osorako
eskaintza da. Eta alderantziz, unibertsaltasunetik gure mundu
partikularrerako bidaia eginez, alternatibak bilatzeko
gogoetak marraztu dizkigu Joseba Azkarraga Etxagibelek. 

MIKEL ASURMENDI

Behinola, erretretara edo jubilaziora pasatzeko zorian dagoen unibertsitateko irakasle
–ezkerreko eta abertzale– batek hauxe esan zidan: “Unibertsitateko irakasle berrien
–30-40 urteko belaunaldiaren– ahalmena ikaragarri da”. Saio honen egilea eta
irakaslea heldu zait gogora. Liburu honek potentzialtasun itzela du. Ez galdu!

Iraganeko jardun mataza askatu,
gure biziera laxatzeko

Liburua: Berandu baino lehen
(Erretratuak XXI. mendeari)
Egilea: Joseba Azkarraga Etxagibel 
Argitaletxea: Alberdania



-

Adour-Bidasoa Margo Lehiaketara aur-
keztu diren obra hautatuen erakusketa.
Sari banaketa urriaren 3an egingo da.

- Oiasso Museoan “Balbulatik ponpa-
ra. Ura Ateratzeko Metodoak
Antzinaroan” izenburuko erakusketa.
Oiassoko erromatar portuan aurkitu

zen balbula batetik abiatuta, pieza
hura zeukan makina, Ctesibio ponpa
hidraulikoa, berregin dute. Azalpen-
panelen bidez aipatu ikertze-prozesua
jasotzen da, eta Europan halako pon-
pen beste adibide batzuk, Antzinaroan
ura ateratzeko beste sistema batzuk,
eta haien asmatzaileak, alegia,
Arkimedes eta Ctesibio. Modulu multi-
media baten bidez ere garatzen dira
edukiak.
Jatorriko pieza erakusgai da eta, era-
kusketa osatzeko, ponpak nola funtzio-
natzen duen agertzeko maketa bat. 
- Ficoban, SPORTJAM azoka eta jaialdia.

- Ekintza-kirolen azoka: surf +
skate + snow. 60 erakustoki.
Jendearentzako salmenta.

- Sportjam Skate Jaialdia:
Skateboard Lehiaketa Europarra.
Modalitateak: street eta mini-arrapala.
150 parte-hartzaile.
- Ficoban, EXFILNA, Filatelia Erakusketa 

Nazionala. Lehiaketa izaerako azoka
hau urtero hiri des-
berdin batean egi-
ten da eta bertan
hainbat herritako
bildumagile biltzen
da.
Exfilna jende ororentzat irekia izango
da eta bildumez gainera, areto bat mol-
datuko da, 40 standeko erakusketa-
gune bat jar dezaten enpresek eta insti-
tuzioek, hala nola, Monetaren eta
Postaren Errege Etxeak.

- Aduana kalean eta inguruan,
9:00etan, Txistularien Udal Bandak
Diana joko du.

- San Migel auzoko jaiak. 
Hilak 26, 11etatik aurrera, hainbat
ekintza burutuko dituzte. 
Hilak 27, 12:00etan, Irun hiria Musika
Bandak kontzertua eskainiko du. Arra-
tsaldean, jaietako azken ekintzak.

- Amaia KZn, 19:00etan, Opera
Zinean. Pucciniren La Boheme proiekta-
tuko da.è

- Euskadiko Kutxan, Susana Ferreiraren
pintura erakusketa.

- Irailaren 15etik 27ra,

Kolon Ibilbideko Euskadiko
Kutxaren aretoan, Xabier Arribas
Molinero artista irundarraren
erakusketa.
Ordutegia: asteartetik larunbate-
ra, 18:00etatik 21:00etara.
Igande eta jai egunetan:
11:30etik 13:30era.
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a g e n d a

k u l t u r  a g e n d a

Irailak 19-20

Irailak 26-27

Irailak 29

Irailaren 29tik aurrera

Urriaren 31ra arte

Urriaren 6tik 12ra

Irailak 20

Urriak 3 - Azaroak 1 Pintura erakusketa
Euskadiko Kutxan



- “Irun Hiria” Musika Bandak astearteetan eta osti-
raletan Ama Miraritakoaren kaperan entseatzen du
(Urdanibia plazaren ondoan). Ordutegia:
20:00etatik 21:30era. Sarrera: dohainik.

- Zabaltza plazan, 10:00etatik
12:00etara. bigarren eskuko
gaien azoka, Txingudiko 
Zerbitzuek antolatuta. 
Parte hartzeko moduak: 
- Saltzeko edo trukatzeko pos-
tua erreserbatu.
- Antolatzaileek zure produk-
tuak salduko dituzte.
Harremanak: 943 67 02 49.
Doako ekintza.

- IBILBIDEA: JUNKAL
ELIZA, SAN JUAN
HARRIA PLAZA eta
UDALETXEA. Bisitak
asteartetik ostiralera
egiten dira, honako
ordutegian: 

- 10:00etan: frantsesez
- 11:30ean: gaztelaniaz eta euskaraz. 
- 17:00etan: gaztelaniaz eta euskaraz.

Prezioa: Helduek 3na euro eta 16 urtetik beherakoek,
doan. Argibideak: 943 645458 

- SAN MARTZIAL ERMITA: 
Ermita irailaren 30era arte larunbatetan, igan-

deetan eta jaiegunetan irekia egongo da, 11etatik
13etara. Bisita hau ez da gidatua.
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a g e n d a

Irungo bisita gidatuak

Musika Bandaren entseguak

Urriak 4: Bigarren eskuko gaien azoka

Oiasso Museoaren jarduerak

Santiago-Bide Lagunen
Irungo Ordezkaritzak
honako txangoak anto-
latu ditu datozen astee-
tarako: 

- Irailak 20, igandea:
IRUN-PASAI DONIBA-
NE etapa (18 km).
Irteera: 8:30ean
Santiago zubitik.

- Irailak 27, igandea:
DONIBANE GARAZI-
ORREAGA etapa (27
km). Autobusa
Donostiatik 6:30ean
irtengo da eta Irun
arteko ibilbidean dau-
den herrietan jendea
jasoko du. Izena ema-
teko: 943 624 185.

- Urriak 4, igandea:
IRUN-OIARTZUN etapa. 
(12 km). Irteera: 8:45ean San Juan Harria pla-
zan.

Santiago-Bide Lagunen txangoak

Oiasso Erromatar Museoak, Kutxarekin
kolaboratuz, Arkeologiari eta Arteari
buruzko ikastaroak antolatu ditu.
Informazio gehiago: www.oiasso.com.  
Los Juegos Olímpicos en la

Antigüedad

Datak: 2009/9/29 - 2009/12/1 
Lekua: Oiasso Erromatar Museoa. 
Ordutegia: asteartero, 18:00 - 19:00
Mitología y arqueología II

Datak: 2009/9/28 - 2009/12/14.

Lekua: Kutxa. Arrasate, 12. Donostia.
Ordutegia: astelehenero, 17:45 - 18:45
Arte de Mesopotamia y Próximo

Oriente

Datak: 2009/9/28 - 2009/12/14.
Lekua: Kutxa. Andia, z/g. Donostia
Ordutegia: astelehenero, 19:15 - 20:15
Izen-emateko epea: Irailaren 4tik plazak
bete arte. Eskaerak: www.kutxasocial.net,
902-540040. Gazteek eta jubilatuek,
%20ko beherapena.
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- IRUNGO GAZTE ZINEMA ETA BIDEOAREN
LEHIAKETA. Oinarriak: Edozein nazio-
nalitatetako errealizadoreek parte
har dezakete baldin eta 1974 eta
1991 bitartean jaioak badira. Izen-
emateak: urriaren 3ra arte egin dai-
tezke, posta ziurtatuaz. Argibideak:
Tel: 943.50 54 07. Oinarriak eta
eskaera orria www.irun.org

Lehiaketa abenduaren 26, 27, 28 -
eta 29an egingo da.

- GOI-MAILAKO IKASKETAK EGITEKO diru-
laguntzak. Deialdigilea: Eusko
Jaurlaritza. 2009-10 ikasturtean
unibertsitate-mailako eta goi-maila-
ko beste ikasketa batzuk egiteko
izaera orokorreko diru-laguntzak.
Epea: Urriak 16.

- MASTER OFIZIALAK EGITEKO LAGUNTZAK
unibertsitari langabetuentzat. Bal-
dintzak: 25-40 urte bitartekoa iza-
tea eta masterren batean matriku-
latutakoa. Epea: Urriak 30.

- 420 EURO LANGABETUENTZAT. Abuz-
tuaren 1etik aurrera INEMen lagun-
tza jasotzen ez duten langabeen-
tzat, sei hilabetez 420na euroko
laguntza berezi bat. Eskatzeko
Epea: INEMeko laguntza jaso
zenuen azken egunetik 2 hilabete
dituzu. 

- MUGAZ GAINDIKO VIII. KIROL
TOPAKETAK, Kirolaren Eurosareak
eta Bidasoa-Txingudi Mugaz gain-
diko Partzuergoak antolatuak. Bal-
dintzak: 14 eta 16 urte bitarteko
gazteentzat. Zertan datza? Hiru
eguneko egonaldia Hondarribiko
Gazteen Aterpean, ostatua eta
jatorduak barne direla, kirol jardue-
ra dibertigarriak egiteko, adibidez
surfa Hendaiako hondartzan,
mendi-jarduera biziak eta ludikoak.
Noiz? Urriak 9, 10, 11 eta 12.

Argibideak: www.irun.org/igazte

-  IRUNGO EL ESPAZIO ZENTROAK hain-
bat formakuntza ikastaroak antola-
tu ditu. Kontsulta itzazu.
www.irun.org/igazte

- KOMIKIAK SALGAI. TBO, Vibora,
Creepy, Dossier Negro eta abar. LP
formatuko Rock&Rolleko diskoak.
Tel: 650 531539.
- ZUZENBIDEKO IKASLEAK, esperien-
tziadunak, klaseak ematen ditu. 
655 723 170

Bekak/Laguntzak

Lehiaketak
Ikastaroak

Zure Txokoka

Ekintzak

BULEGOKO UDAKO ORDUTE-
GIA IRAILEAN: 

astelehenetik ostiralera,
10:00etatik 14:00etara

...eta Interneten, gure
ateak zabalik 24 orduz!

i

Orrialde hauetako informazio guztia zabalago, www.irun.org/igazte webgunean.A
DI

!!!!
!!!!!



NAZIOARTEKO TXARTELAK
Lor itzazu GAZTE INFORMAZIO BULEGOAN

Irailaren 1etik, 2009-10 ikasturteko matrikula aur-
keztuz, ikasle txartela eskura dezakezu. Abendua-
ren 31ra arte, beherapenak! www.irun.org/igazte
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Bidaia antola-
t z e k o
buruhausteak?
Bidaiateka zer-
bitzuan bidaia
p r e s t a t z e k o
interesgarr ia
den informa-
zioa bildu

dugu. Eta munduan barrena gal ez zaitezen,
GAZTEGUNEn kuxkuxean ibili, fotokopiak
egin eta informazio guztia etxera eraman
dezakezu. Gazte Informazioa: Foruen
karrika, 2 behea. Irun.

BIDAIATEKA
www.irun.org/igazte

Gomendatzen dizut! Saria

Oporretatik bueltan bizitako abenturak kontatzea gustatzen
bazaizu, ez galdu aukera eta parte har ezazu Lehiaketan. Atera-
tako argazkiak, hiri interesgarriak, ostatuari buruzko gomendio-
ak, deskontuetarako agiriak erabiltzeko aholkuak eta beste hain-
bat kontu zintzilika ditzakezu eta, gainera, sari bat irabazi.

GOMENDIOAK bidaltzeko azken eguna URRIAREN 15a da. Izen
emateak: www.irun.org/igazte

Nazioarteko Ikasle
Txartela - ISIC.

Irakasle Txartela -
ITIC.

Aterpekide txartela

GO 25 ISTC Txartela



z o r i o n a k

Ongi etorri,
Amets!

ZORIONAK, 
Artizar eta Iñigo,
ONGI ETORRI,
Amets !!! Zure 

koadrilaren partez.

Zorionak, Maite! 

Irailaren 11n, 6
urte! 

Muxu potoloa zure
familiaren partez. 

Ongi pasa!
Zorionak, Julen!

Muxu handi bat gure maitagarriari bere
lehenengo urtebetetzean, 
familia guztiaren partez.

Zorionak, 
printzesa!

Goza ezazu zure 6.
urtebetetze egu-
nean eta segi beti

xarmant!

Zorionak, Amankai,
senidekoen 

partez!

irunero+
www.infotxingudi.com

Gure eskualdeko telebistako azken berriak
eta Irunero aldizkaria INTERNETen.

wwwwww.infotxingudi.com.infotxingudi.com



Tiempo Unión

Aurten primerako futbol 
profesionala ikusterik izango
dugu Stadium Galen. 
Gure klubaren inguruko 
gaurkotasun guztiaren berri 
emateko, Gipuzkoa Telebista
Txingudik eta Gipuzkoa Telebistak
Real Union hizpide izango duen 
pprrooggrraammaa bbeerreezziiaa eskainiko dute.
Baina informazioa hedatzeaz
gain, TTiieemmppoo UUnniióónn programa
taldeak ezinbesteko duen bere
herriaren adorea ere izango da.

EEzz ggaalldduu!!!!

Astelehenetan,
22:00etan, Gipuzkoa
Telebista Txingudin.

Astearteetan,
22:00etan, 
Gipuzkoa Telebistan.

Aurkezlea:
Manolo Fraile.




