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- San Juan plazan erromatarren garai-
ko aztarnak ageri dira. Zer aurkitu da
eta zer interpretazio ekarri dute?
Espero genuena aurkitu da. Emaitza ezin
hobea izan da. Denbora igaro ahala Oiassoren
dimentsioen inguruko gure hipotesiak aldatuz

joan dira. Hiria udaletxean hasi eta Beraungo
Francisco Gainza eta Sarasate kaleek bat egi-
ten duten bidegurutzeraino zabaltzen zela
planteatu genuen. Ez zegoen Ponpeiakoen tan-
kerako etxeak topatzeko itxaropenik. Pentsa I.
mendean erromatarrek bertan behera utzi
zuten espazio bat dela. Halere, pitxer zatiak,

San  Juango  az ta rnek  Oiasso  San  Juango  az ta rnek  Oiasso  
h i r ia ren  tama ina  ba iez ta t zen  du teh i r ia ren  tama ina  ba iez ta t zen  du te

San Juan plazan, arkeologoek batik bat erromatarren garaiko
baxera hondakinak aurkitu dituzte. Aztarnok Oiasso hiriaren
dimentsioen inguruko teoriak egiaztatu dituzte. Oiasso Erromatar
Museoko zuzendari Mertxe Urteaga gai honetaz mintzo da, bai
eta Ponpeian museoko eta Arkeolaneko kidez osaturiko taldeak
berriki egin duen indusketaz ere.

irunero 4
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Oiasso hiriaren ikuspegia, arkeologoen hipotesien arabera: Beraun-San Juan plaza espazioan hiria kokaturik zego-
en eta eskuin muturrean ikus daitekeenez, Santiago inguruko portua. 



baxerenak eta antzeko hondakinak ageri dira.
Beraz, hiriaren dimentsioen hipotesiak baiez-
tatu dituzte aurkikuntzok. Oiassok portua,
meategiak eta galtzada zeuzkan: maila handiko
hiria zen. Zer gehiago eska daiteke, erromata-
rren lurralde egituran zeukan kategoriari dago-
kionez?

- Apirilean Ponpeiako indusketan lan
egin duen Oiasso Museoko eta
Arkeolaneko taldean parte hartu duzu.
Nolatan sortu zen aukera paregabe
hura?
Indusketako zuzendariak, erromatar erlijioan
aditua den William Van Andringa arkeologoak,
Oiasso Museoa bisitatu zuenean gonbidatu
gintuen.

- Zergatik jardun zenuten lanean
Fortuna Augusta jainkosaren tenpluan?
Tenplu honen inguruko hainbat zalantza inter-
pretatibo argitzeke daude. Augustok inperioan
ezarri zuen erregimen berriaren garaikoa da.
Ponpeiako dirudun batek bere jabetzako lurre-

tan eraiki zuen.

- Irunen badugu erromatar tenplu bat,
Ama Xantalengoa. Ponpeiako azterke-
tak gurerari buruzko zerbait argi leza-
ke?
Oiassori dena aplikatu ahal zaio. Kontuan 
hartzekoa da guk Estatuko lehenengo arkeolo-
go belaunaldia osatzen dugula. Horregatik,
hasten ari garelako, dena aplikagarria da.
Garrantzizkoena Van Andringarekiko elkarla-
na da. Burutu dituen hileta-ikerketak Ama
Xantaleni buruzkoak ulertzeko baliagarriak
dira, alegia, kultu lekua zela. Hileta-zeremonia
bukatutakoan hildakoak kultu objektu izatera
pasatzen ziren. Ponpeian 7 nekropoli zeuden,
bana hiriko ate bakoitzean. Ama Xantalengo
nekropolia ere hiriko sarreretako batean koka-
turik zegoen. Bertan hildakoekin harremana
mantentzeko, eskaintzak eta elizkizunak egiten
ziren. Horixe zen gure ermitaren egitekoa,
Ponpeian ikasi dugunaren argitara.

- Ponpeian indusketa batean parte
hartzea luxua da. Zer moduzko 
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“Oiassok
meategiak,

galtzada eta
portua 

zeuzkan:
maila handiko

hiria zen”

Mertxe Urteaga, Miren Azkarate eta Carmen Calvo museoa inauguratu zen 
egunean.



esperientzia izan da?
Emaitzak onak izan dira. Hamar egunetan 3
edo 4 tona lur mugitu ditut eskuz. Horiek 
ontzietan sartu eta hondakindegira eraman
behar ziren. Dena den, induskatzea gutxiene-
koa da, ondoren lan itzela egin behar baita:
argazkiak atera, dokumentatu, erregistratu...
Lan horrek oso garbia behar du izan, testuingu-
ruak nahas ez daitezen. 
Zalantzarik gabe baiezta dezaket Oiassoko tal-
deak maila jasoa erakutsi duela. 

- Oiasso Museoa ireki zenetik ia 4 urte
dira. Zer moduzkoa izan da ibilbidea?

Oso ona. Kultura zabaltzeko eta antzinako
munduan interesdunek jakin-nahiak asetzeko
tokia da. Oiassok baditu bere bilduma pro-
pioak, hobetu daitezkeenak. Museoa, bere jar-
duerekin, kultur eragilea da.

- Kanpoko bisitariak erakartzen ditu?
Bai, museoa bisitatzera urrutiko herrietatik ere

badator jendea. Kontuan hartu penintsulan
erromatar arkeologiako museo gutxi dagoela
eta Irungoa moderno eta erakargarrienetako
bat dela.

- Noiz erantsiko zaizkio termak 
museoari?
Proiektuaren diseinua amaitzeko gutxi falta da.
Ezbairik gabe museoari eta inguruari, 
hirigintzaren ikuspuntutik, kalitate handia
emango dio. Orijinala da eta harridura sortuko
du. Funtsean, plaza berri bat sortuko du eta
Beraungo esku-hartzea borobilduko du.
Proiektua gauzatuko da Udalak dirua duenean,
baina ez da oso garestia.

l a p i k o a n

i runero 6

Oiasso Museoan
ikusgai dauden

pieza batzuk.

“Termen proiektua orijinala da
eta harridura sortuko du”



Tiempo Unión

Aurten primerako futbol 
profesionala ikusterik izango dugu
Stadium Galen. 
Gure klubaren inguruko 
gaurkotasun guztiaren berri 
emateko, Gipuzkoa Telebista
Txingudik Real Union hizpide duen
programa berezia prestatzen du
astelehenero. Baina informazioa
hedatzeaz gain, Tiempo Unión 
programan taldeari ezinbesteko
duen bere herriaren adorea ere
ematen zaio.

Ez galdu!!

Astelehenetan,
21:30ean, Gipuzkoa
Telebista Txingudin.

Asteartetan, 16:00etan,
errepikapena

Aurkezlea:
Manolo Fraile.



Josetxo Arrieta Donostian jaio bazen ere, dagoeneko Irunen igaro ditu

bere 56 urteetako gehienak. Irakaslea ogibidez, ipurterrea izaeraz.

Gazte-gaztetatik politikan eta gizarte mugimenduetan lanean aritu da.

Gipuzkoa TB Txingudiko Hablando Claro debate saioko lemazain lana-

ri esker, herriko proiektuen eta arazoen zantzua ez du galdu.

a u r r e z  a u r r e
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“Gero eta globalagoa den mundu honetan

tokiko informazioa erakargarria da”

Josetxo Arrieta, Gipuzkoa Telebista Txingudiko debate saioaren zuzendaria

- Betidanik politikak erakarri zaitu,
baita gizarte eragilea izatea ere, modu
batean edo bestean. Telebistak ekarpe-
nik egin al dizu?

Urte askotan politika munduan ibili ondoren,

telebistan aritzea aukera paregabea izan zen
herriko proiektu eta arazoei pista jarraitzeko,
eta garrantzitsua den horren inguruan lanean
ari diren pertsonak ezagutzeko. Niretzat tele-
bista joko pertsonal eta elkarreragilea da.
Jolasean jarri nahi ditut gonbidatuak modu



a u r r e z  a u r r e
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atsegin batez kezkatzen gai-
tuenaren aurrean eztabaida-
tzeko. Gainera, gidaria izaki
ere,  denek dakite ene iritziak
emango ditudala askatasun
osoz.

- Hablando Claro 
lehenago egin 
dituzun programen 
formatukoa da. Zergatik
formatu hori?
Formatu bat edo beste auke-
ratzeko, baliabide teknikoak
izan behar dituzu kontuan; hala ere, gure
kasuan, inportanteena beti izan da programa
atsegina sortzea, hiritarrok gertu sentitzeko
modukoa. Hori dela eta, gure programan deba-
teak antolatuko ditugu, baina helburua beste
telebistek egiten ez dutena guk egitea bada,
toki bat izango dute isilean dauden 
ahotsek ere.

- Zer ekarpen egiten die saioak
 ikusleei?
Ikusleek positiboki baloratzen dituzte bi
gauza: beraientzat kezkagarriak diren gaiak
aztertzea eta beraiek ezagutzen dituzten gertu-
ko pertsonekin aritzea. Gero eta globalagoa
den mundu honetan, tokiko informazioa, ara-
zoak, gatazkak, hiriko pertsonekin tratatzea
beharrezkoa izateaz gain, erakargarria ere
bada. Gainera, denontzako programa bat da,
eta gai anitzak jorratu nahi ditugu. Hemen iku-
siko dute eta entzungo dute beste inon azaldu-
ko ez dena.

- Telebistak, hedabide gisa, aspaldi
hartu zuen entretenimenduaren bidea.
Zein da informazio saioen etorkizuna?
Ikusleen aniztasuna errespetatu behar da;
beraz, informazioa emateaz gain, telebistak
entretenitu behar gaitu. Gainera, telebistak

eredu berriak bilatu behar ditu
hiritarrengana iristeko. Izan ere,
informazioa inportantea eta
beharrezkoa izan arren, onartu
behar da telebista asko daudela,
eta beste baliabide berriak ere
bai, munduan gertatzen denaren
berri izateko. Zoritxarrez, edo
zorionez, tokiko gertakizunak,
tokiko bizimodua, telebista
gehienetan bigarren mailako
informazioa da. Gipuzkoa
Telebista Txingudik hutsune hori
bete nahi du.

- Egoera ekonomikoa, AHT, airepor-
tua... zure saioko gaiak polemikoak
dira. Erraz pizten al da polemika
Txingudin?
Ez pentsa. Telebistara etortzen diren pertsona
guztiak oso zintzoak dira; badakite itxura man-
tentzen eta asko kostatzen zaie besteari kontra
egitea. Nik zirikatzaile papera jokatu behar
dut, ene ustez argudioak hobeki barneratzen
baitira eztabidaren bidez, baina ez da batere
erraza. 

- Zeintzuk dira aurreikusiak dituzun
gaiak?
Hamaika gai ditugu. AHT edo aireportuarena
oso bizirik daude oraindik; badaude, ordea,
horrenbesteko oihartzuna ez daukaten beste
batzuk, adibidez: kalean bizi diren pertsonak,
Errepublika-Monarkia, Bakerako Hezkuntza,
banka soziala, hirugarren adina, osasuna, etxe-
bizitza, Mugikortasun Plana…

- Gipuzkoa Telebista Txingudi LTDz
hedatzen da jada. Aro berri bat hasi
da.
Bai, gure eskualdeko hiritar guztiek aukera
izan behar dute edozein telebista programa
ikusteko, eta LTDk aukera izugarria 
eskaintzen du.



Joan den apirilean Amaia KZn euskaraz estrei-
natu zen Mugaldekoak telefilma, ETBk lehen
aldiz burutu duen iraganean girotutako pro-
dukzioa. II Mundu Gerrako Kometa Sarearen
historia du ardatz. Naziek okupatutako eremu-
tik zibilen laguntzaz pilotu aliatuak Espainiara
eramatea zuen helburu, Bidasoa ibaia zeharka-
tuz. Ibaia igarotzeko ibi garrantzitsua San
Migelekoa izan zenez, bertan errodatu ziren
zenbait sekuentzia. Abiadoreak ibaia igarotzen
zuten pasarteetan Santiagotarretako 12 kirola-
rik figurante lanak eginez parte hartu zuten.
Grabaketa oso gogorra gertatu zen, eguraldi
txarragatik eta ibaiko ur-emari handiagatik,
eta lan taldeak goizaldeko ordu biak arte erro-
datzen aritu behar izan zuen. Ezpezialistei ura
leporaino iristen zitzaiela ere, ertzetik ertzera
pasa ziren. 

Mireia Gabilondok eta Fernando Bernuesek
zuzendutako proiektuak bi atal ditu: telefilma
eta telesaila. Azken hau maiatzean hedatzen
hasiko da. 

l a p i k o a n
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Mugaldekoak, Kometa Sarearen
inguruko filma, Irunen proiektatu zen

Maiatzeko bi astetan zehar arratoiak akabakatzeko
lanak egiten ari dira Irunen, Txingudiko Zerbitzuen
eskutik. Urtero egiten den kanpaina bi fasetan gauza-
tzen da: lehena, orain burutzen ari dena, eta bigarren
fasea, azaro inguruan. 
Zonaka egituratutako planari jarraituz, arratoien kon-
trako produktuak jartzen ari dira egunotan, aurrez
detektatutako hainbat puntutan; betiere, pertsonek
edota etxeko animaliek iristeko modurik ez duten
tokietan jartzen dira, nahigabeko intoxikazioak sai-
hesteko.

Telesailean figurazio lanak egin dituzten
Santiagotarretako kideak.

Arratoiak akabatzeko kanpainak urtean bitan 
egiten dira Irunen

Arratoiak akabatzeko lanak burutzen
ari dira Txingudiko Zerbitzuak 



l a p i k o a n
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Abesbatzen Eguna 
maiatzaren 30ean ospatuko da

Datorren maiatzaren 30ean ospatuko den
Abestabatzen Egunean, Irungo abesbatza hauek
izango dira partaide: Ametsa, Albada,
Larreaundi, Atzokoak, Kabigorri, Argoiak eta
Náyade. Goizeko 11:30etik aurrera hiriko zen-
bait auzotan abestuko dute, eta 12:30ean
Eskoleta kalean batera jardungo dute,
Txistularien Udal Bandak lagunduta. 
Eguraldi txarra egiten badu, ekitaldi hauek
Amaia KZn burutuko dira, 12:30etik aurrera.

Maiatzaren 20an,
antzerkia euskaraz
Pantxika Lamurren
eskutik 
Pantxika Lamurrek Nik egin beharko &
ko antzezlana taularatuko datorren 
maiatzaren 20an, 20:00etan, Kabigorrin.
Sarrera doan izango da.
Protagonista oporretatik heldu da, maleta
eta guzti. Ikuskizun bat ikustera sartu da.
Edozein ikusle bezala eseri eta ikuskizu-
naren zain egongo da. Jendearekin harre-
manetan jartzea ez zaio gehiegi kostako,
baina denbora pasa ahala, bai bera, baita
ikusleak, konturatuko dira artistarik ez
dela heldu.
Berak, honetarako, gauza guztietarako
bezala, konponbidea dauka, jakina...
Berehala antzez-tokiaren jabe egingo da.

Argazkian, Atzokoak abesbatza.



k i r o l a k
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Bidasoa XXI Kluba, Espainiako
Igeriketa Kopan arrakastatsu

Bidasoa XXI Igeriketa Klubak

arrakasta bikoitza lortu du Irunen

antolatu duen Espainiako Kluben

lehiaketan. Batetik, antolaketa ezin

hobea burutu zuen; bestetik, 

klubeko neskak podiumetik postu

batera baizik ez ziren geratu.

Bidasoa XXIeko neskak hirugarren postutik
oso hurbil geratu ziren. Azkenean Sant
Andreu kluba, Erika Villaecija kapitain
lanetan zuela, bidasotarrak garaitu eta
podiumera igo zen. Halere, Irungo klubaren
emaitza ezin hobea izan da, sailkapenik
onena berdintzen baitu. 
Andrea Lazkanotegi gaztearen marka on
batekin hasi zen lehiaketa. Garazi
Alduntzinen emaitza ere antzekoa izan zen. 
Ehun metro bizkarrez probaren txanda
heldu zenean, Ane Saseta irundarrak jardun

Argazkiak: Eduardo Almajano



zuen lehendabizikoz, eta hirugarren geratu.
Ondoren, Maddi Otxoak, Eunate Alcantarillak,
Itziar Garciak, Eider Santamariak eta Grazi
Uribarrik norgehiagokan parte hartu zuten.
Lehenengo jardunaldiaren amaieran Bidasoa
Kluba 6. postuan zegoen. 
Bigarren eguna oso ondo hasi zen irundarren-
tzat: 4x50 estiloan bigarren sailkatu ziren.
Eguneko onenak Eider Santamaria -bigarren
egin zuen- eta Ilune Gorbea -hirugarren- izan
ziren. Jardunaldia bukatzeko, 4x100 estilo
librean bigarren postua eskuratu zuten.
Azkenerako, Kluba hirugarren zegoen, Sant
Andreutik puntu gutxira. 
Hirugarren egunean Ilune Gorbeak 100 metro
libretan hirugarren bukatu zuen, eta Olatz
Altunak, zazpigarren. Bular-igeriketan, Garazi
Alduntzinek hirugarren iristea lortu zuen, eta
Ainhoa Oñatibiak, zazpigarren.
Norgehiagoka indibidualak estilo libreko 400
metroko lehiaketarekin itxi ziren, non Eider
Santamariak eta Nerea Otamendik laugarren
eta hamalaugarren egin zuten, hurrenez hurren.
Azken errelebuetakoan aukerak murritzak
ziren: seigarren postuak baieztatu zuen Bidasoa
XXI azken sailkapenean laugarren geratuko
zela.  

Bidasoa XXI maila gorenean

Bidasoa XXIek Espainiako Kopan helburu
benetan zaila erdiestea lortu zuen, alegia, igeri-
keta kluben maila gorenari eustea. Xede berbe-
ra zuen Bardulia IKTk ere eutsi dio. 

i runero 13

Gabiria kalea, 15 - 179
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Tel 943 63 16 32 Faxa
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Hohdarribia- SONORI-
ZAZIOA
- ARGIZTAPENA
- GRABAZIO-ESTUDIOAK
- ERREALIZAZIORAKO

PLATOAK
- BIDEO-ZINEMA-

PUBLIZITATEA
- BIDEO-PROIEKTAGAILUA
- PANTAILAK

SAILKAPENA (emakumezkoak)

1 REAL CANOE N.C. 584,5
2 C.N. SABADELL 517,0
3 C.N. SANT ANDREU 461,0
4 C.D.N. BIDASOA XXI 443,0
5 CN.PALMA DE MALLORCA 401,5
6 C.N. ALCORCON 396,5
7 C.N. TERRASSA 367,5
8 C.N. SANTA OLAYA 247,0



Hondarribia-Irun saskibaloi taldea
datorren denboraldiari begira ekipoa

osatzen ari da. Gauza jakina zen Joan
Albert Cuadrat-ek entranatzaile izatearei
utziko ziola, klubak kontratua ez berri-
tzea erabaki baitzuen. Teknikari haren
ordez, Pepelu Mugicak jardungo du
2010-2011n, taldea Europako lehiaketara
itzul dadin lortzeko xedez. 
Pepelu Mugicak Txingudi Saskibaloi
Elkarteko lehenengo taldea 2003an
entrenatu zuen, Emakumezkoen
Saskibaloi Ligara igo zen azken aldian,
hain zuzen. 
Orain arte gizonezkoen saskibaloiari
lotuta ibili da, Donostiako Easo Klubeko
entranatzaile lanetan. Baina aurretik
Emakumezkoen Ligako Juven-eko tekni-
karia izana da, baita gizonezkoen
Askatuak ekipokoa ere.
Bestalde, Maria Revuelto jokalariak
datorren denboraldian taldean jarraitu
ahal izateko kontratua sinatuko duela

k i r o l a k

Pepelu Mugica, Hondarribia-
Irunen entrenatzaile berria

jakinarazi da. Lesio baten ondorioz, Revueltok
ezin izan du behar beste jokatu. Datorren denbo-
raldian Klubak berreskuratu nahi du Pekingo
Olinpiadan esku hartu zuen eta 20 aldiz nazioar-
teko absolutua izan den kirolaria.

Maria Revuelto

Lehenengo taldeko jokalariak.
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Gipuzkoa TB Txingudi, LTDaren aroan

Telebistaren aro berria bertan dugu, eta
Gipuzkoa TB Txingudi bete-betean sartu da
jada. Bai, 13 urteko ibilbidea egin duen
eskualdeko telebistaren seinalea LTDz jaso
daiteke. Irunen eta Hondarribian ez ezik
dagoeneko Oiartzunen, Errenterian, Pasaian
eta Lezon ere ikusgai da.
Gipuzkoa TB Txingudiren kudeatzaile Eneko
Oliveri hedabide honen erronkaz mintzo
zaigu. Halaber, oraindik seinalea jasotzen ez
dutenek eman behar dituzten urratsen 
gaineko informazioa topatuko dute orrialde-
otan.

Eneko Oliveri,
Gipuzkoa TB
Txingudiko 
kudeatzailea
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L u r r e k o  T e l e b i s t a  D i g i t a l a

2010eko maiatza Gipuzkoa
TB Txingudiren historian
bereziki azpimarratu beharre-
ko hilabetea izango da; izan
ere, 13 urte betetzen dituen
honetan seinalea Euskaltelen
plataformaren bidez ikusi ahal
izateaz gain, LTDz ere heda-
tuko da.
- LTDz seinalea hedatu
ahal izateko prozesuan
zailtasunik eman al da?
Konplikatua gertatu da.
Orografiak jartzen dizkigun
oztopoei proiektu honek
eskatzen dituen ahalegin eko-
nomiko potoloak gehitu behar
izan zaizkie, hain justu kri-
siak estutzen gaituen unean.
Gainera, erakundeetatik ez
dugu laguntzarik jaso.
Horregatik guztiagatik
LTDaren instalazioa atzeratu
da. Sistema digitalez gain
analogikoz eta Euskaltelen
bidez ere ikus daiteke.
Hauexek dira gure ikusleei
inguruko errealitatea helaraz-
teko bideak, soilik tokiko tele-

bista batek eman ditzakeenak.

- LTDak ikusleei aldake-
tarik ekarriko die?
Telebista ikusi ahal izateko
teknologia bat da, beste modu
batzuei gehitzen zaiena.
Aldaketa hauek guztioi ahale-
gin ekonomikoa egin beharra
ekarri digu; baina irudiaren
kalitatea eta eskaintza zabala-
goa irabazi da. Edukiak dira
inportanteena. Eskaintza itze-
la den testuinguru honetan
espezializazioak egiten du
edukia garrantzitsu.

- Zerk ezberdintzen du
Gipuzkoa TB Txingudi
gainontzeko 
kateengandik?
Txingudiko hiritarroi ingu-
ruan gertatzen denaren berri
ematen zaigu, alegia, zuzene-
an ukitzen gaituenaren berri.
Internet bidez mundu zabale-
ko informazioa klik batera
dugu; hurbileko kontuez,
ordea, herri telebistak ez beste

arduratzen dira.
Mugatuta bagaude ere, gure
helburua besteek erakusten ez
dutena erakustean datza.

- Zeintzuk dira muga
horiek?
Gipuzkoa TB Txingudi berta-
ko proiektua da. Aurrera era-
maten duena enpresa pribatu
bat da, interes sektorialeko
komunikazio talde handi
baten barruan ez dagoena.
Langile kopuru murritz bate-
kin aurre egin behar diegu
enpresa-taldeen presioei eta
zailtasunak bizi dituen publi-
zitate merkatu batek markatu-
ta dagoen testuinguruari.
Aberastasun iturri da herri
telebista.

- Zer proiektu duzue?
Dagoeneko beste urrats bat
emango dugu: Gipuzkoa TB
Txingudiren seinalea LTDz
Oarsoaldean ere jasotzen da.
Pixkanaka, herri hauei buruz-
ko informazioa ematen hasiko
gara. 
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Zer egin behar da Gipuzkoa TB Txingudi 
LTDz ikusi ahal izateko?

Gipuzkoa TB Txingudik LTDz
hedatzen du seinalea jada,
eta edonork ikus dezake
beste edozein kate bezala.

29. KANALA
FREKUENTZIA: 538 MHZ

Bizilagunen komunitate
batzuek LTDaren seinalea
jasotzeko antenak doitu-
ta dituzte dagoeneko.
Tokiko telebistak ikusi
ahal izateko, ordea, ez
dituzte oraindik egokitu.
Hala ere, hori erraz kon-
pontzen da, eta gastua
ere txikia da; baina
komeni izaten da insta-
latzaileren batekin
lehenbailehen harre-
manetan jartzea: lan-
petuta dabiltzanez, egin
beharreko lana luze
atzera liteke. 

Antenaren doitzea erabakitzeko, ez da 
beharrezkoa bizilagunek bilera bat egin arte
itxarotea. Antenak LTDra egokitzeko erabakia
hartu zenean, seinale guztiek barne egon
beharko zuten, tokiko telebistenek ere.
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Zure telebistan kanala berriro sintonizatu
ondoren Gipuzkoa TB Txingudi agertu ez

bazaizu, bizilagunen komunitateko presi-
dentearekin harremanetan jarri behar
duzu, instalatzaileari dei egin eta antena
egoki dezan.

Legeak ezartzen du bizilagun guztien esku-
bidea dela komunitateak LTDko kanal guzti-
ak ikusteko aukera eskaintzea.

Lehenik, sintoniza itzazu zure telebistan edo deskode-
gailuan LTDko kanal guztiak. Baliteke Gipuzkoa TB

Txingudi agertzea, jada hartzen zenuelako, sin-
tonizatu gabe, baina.

Jakin ezazu
zergatik ezin
duzun Gipuzkoa
TB Txingudi
oraindik ikusi

ZALANTZAK ARGITZEKO DEI:  

943 11 61 00
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Santiagoko aduanaren eraikina
Udalarena da jada

Eurovelo izeneko Europako
bidegorri-sarearen programak
Abenida zubiko aduanaren
eraikinaren jabetza Irungo
Udalak berreskuratzea ahalbi-
detu du. Sarea penintsulara
sartuko da zubi honetatik,
hain zuzen ere. Eraikina
Euroveloren inguruko inter-
pretazio zentro gisa erabiliko
litzateke. Sareari buruzko
informazioa emateaz gain,
espazio bat erreserbatuko li-
tzateke zubiaren gaineko his-
toria oparoa azaltzeko.
Abenidakoa Irun eta Hendaia
errepidez lotzeko altxatu zen
lehen zubia izan zen, estraper-
loko istorioen lekuko, xixero-
en lantoki, Gerra Zibilean
iheslarien igarobide, eta, etor-

kizunean, hainbat txirrindula-
riren bidegorri.
Irungo Udalak duela aste ba-

tzuk burutu ditu aduana zaha-
rraren inguruko espazioaren
hiritartze lanak. 

Irungo Industrialdea sozietate publikoak Arason
sustatzen dituen 3 industria-pabiloiak datorren
uztailerako prest egongo direla iragarri zuen
Jose Antonio Santano Irungo alkateak.
Guztira 14.000 metro koadroko oinplanoko aza-
lera duten pabiloi berriak enpresa txiki eta ertai-
nei zuzenduak daude. Nabeak modulutan bana
daitezke, 350 m2-koetatik hasita 1.950 metroko-
ak arte, eta metro koadroaren prezioa 875 euro-
tik 940ra bitartekoa izango da. 

Irungo alkateak esandakoaren arabera, “Mota
eta tamaina anitzeko enpresei erantzuna eman
diezaiekegula uste dut, baina batez ere txiki eta
ertainei, horiek osatzen baitute gure ehun enpre-
sarial nagusia, eta horiei eskaini behar diegu
gure babesa, kinka larria bizi dugun honetan”. 
Finantzazioari dagokionez, erosteko aukera
duen alogera sistema izango da, bost urte igaro
eta gero gauzatu ahalko dena.

Arasoko industria eremuko pabiloi berriak 
uztailerako eraikiko dituzte

Avenida zubiko aduana zaharra.



b i  h i t z e t a n

i runero 20

Hondarribia eta Geltoki kaleen
berritze lanak aurki hasiko dira

Uda baino lehen Hondarribia eta Geltoki kale-
ak berritzeko lanei ekingo zaiela iragarri du
Miguel Angel Paez Hirigintza eta Obra zine-
gotziak. Helburu orokorra irisgarritasuna
hobetzea eta merkataritza bultzatzea da.
Hondarribia kaleari dagokionez, proiektuaren
eremua Gipuzkoa plazatxotik Zubimusuko
biribilgunera bitartekoa da, eta Udalak
1.655.821 eurotan esleitu ditu lanak.
Obra, udal ordezkariaren esanetan, “E
Planaren bitartez finantzatuko da zazpi hilabe-
te inguru emango dituen proiektu hau. Kaleko
azpiegituren erabateko berritzea burutuko da,
5 metroko zabalerako espaloiak moldatuko
dira eta, lehenbizikoz, bidegorri bat eta zuhai-
tzak izango ditu”. 
Oraingoz trafikoa bi norabidekoa izango da,
baina etorkizunean Zubimusu norabidekoa

besterik ez da mantenduko, garraio publikora-
ko izan ezik. Irun aldera etorriko diren ibilgai-
luak, berriz, Donostia eta Geltoki kaleetan
barrena igaroko dira. Proiektuak aparkaleku
gutxi aurreikusten ditu, eta gutxi horiek TAO
eremukoak izango dira. Bestalde, aparkaldi
mugatuko sistema berria aurreikusten du egi-
tasmoak, bertako bizilagunek hala eskatuta.
Expres edo epe motzeko aparkaldia deritzona
zama lanetakoaren antzekoa izango da, baina
batez ere saltokietako bezeroei zuzendua.

Geltoki kalea
Eusko Jaurlaritzako Industria eta Merkataritza
Sailak Geltoki kaleko berritze lanak egiteko
proiektua onartu du. Merkagune programaren
baitako obra hauek laster abiatuko dituzte,
lauzpabost hilabetetan burutuko dituzte eta
kostua 600.000 eurokoa izango da.

Ezkerrean, Hondarribia kalea; eskuinean,
Geltokikoa.



ANAKA
ANAKAKO KASINOA
KUTXA 
BURDINDEGIA (Kutxaren 
aldamenean)
ANAKAko AUZO ELKARTEA 
BIDASOAKO OSPITALEA

BELASKOENEA:
TXIMISTA TALDEA (Parrokian)
BELASKOENEko AUZO 
ELKARTEA

ARBES eta PALMERA-MON-
TERO
VICTORIA TABERNA
(Altzukaitz)
LA AGRICOLA
PALMERAKO HAINBAT
KAFETEGI-TABERNATAN

BEHOBIA eta ARTIA
HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIA-
LA 
TRINKETE TABERNA(Mª
Juncal Labandibar kalean)
AZKEN PORTU KIROLDEGIA
KUTTUNA HAUR ESKOLA
(Artiako Caro Baroja plazan)

ERDIALDEA
HERRI JAKINTZA (Nafarroa
hiribidea)
BRASIL Gozo-denda
ELKAR liburudenda
OSKARBI Liburudenda
EUSKADIKO KUTXA (Kolon)
KUTXA(Kolon)
JUBILATUEN ETXEA (Luis
Mariano)
VIRGINIA Kafetegia
SIRIMIRI taberna
KUTXA (Gipuzkoa hiribidea)
KIOSKO 33 (Argentinar
Errepublika)
HAZ-SAC 

FOTOKOP (Foruen karrika)
GAZTE INFORMAZIO BULE-
GOA (Foruen karrika)
EUSKARA Arloa (Foruen karri-
ka)
ACUBI (Foruen karrika)
IZOKINAREN KOFRADIA 
(Kale Nagusia)
ARANO Taberna
MANOLO Taberna
SARGIA Taberna
AEK Euskaltegia
ARTXIBOA eta LIBURUTEGIA
MENDIBILGO MUSIKA 
KONTSERBATORIOA
ARTALEKU KIROLDEGIA

DUNBOA
TOMA PAN Y MOJA (S.
Pedro)
OSASUN ZENTROA
KUTXA (Nafarroa hiribidea)
ERKA (Salvador Etxeandia)
ALDABE Paper-denda

LAPITZE
ANBULATORIOA
AMAIA KZ eta Pio XIIko kios-
koan
OGIBERRI (Serapio Mujika)
EUSKADIKO KUTXA(S.
Mujika)

MEAKA
MEAKAko Bizilagunen
Elkartea 
ERROTAZAR 
OLA Sagardotegia

OLABERRIA
ESTEBENEA taberna
LABEKO ETXEA jatetxea

ALDE ZAHARRA
UDAL EUSKALTEGIA
ALDE ZAHARREKO BIZILA-

GUNEN ELKARTEA
(Larretxipi)
EKT (Larretxipi, 12)
KURPIL KIROLAK (Peña
kalea)
HAZIA taberna (Peña kalea)
ESKINA Taberna 
EUSKADIKO KUTXA
(Urdanibia)
KULTURA Arloa 
(Ospitale zaharra)

ANTZARAN
NEKANE Paper denda
Lekaenea

SAN MIGEL
KOLON burdindegia
(Hondarribia kalea)
KUTXA (Zubiaurre)
EUSKADIKO KUTXA
(Zubiaurre)
SAN MIGELeko AUZO
ELKARTEA (Luis de Uranzu,
24)
ATREZZO (Geltoki kalea)

SANTIAGO
AGUIRRE okindegia.(Junkal k.) 
CANON (Santiago k.)
SANTIAGO AUZO ELKARTEA
BIKOTE (Erromes plaza)

URDANIBIA
JAIZUBIA Taberna

KATEA
KATEKO AUZO ELKARTEA 

LARREAUNDI
OKINDEGIA (Eguzkitzaldea k.)
AUZO ELKARTEA 
(Iñigo Loiolako)
LARRARTE Harategia
(Eguzkitaldea, 17)

irunero aldizkaria non eskura daiteke?

Eta ikasturtean zehar, Irungo ikastetxeetan



Aurten laugarrengoz Mugan Merkatarien
Elkarteak Pintxoaren Ibilbidea antolatu du.
Maiatzaren 23ra arte 200 establezimenduk, eros-
ketak egiteagatik, Bonopintxoak banatuko dituz-
te. Horietako bakoitzarekin eta 95 zentimoren
truke bezeroek dastatu ahal izango dituzte 22
tabernek eta jatetxek diseinatutako pintxo bere-
ziak. Gainera bonopintxoekin Pariserako 2 lagu-
nentzako bidaia baten zozketan parte hartzeko
aukera izango da.
Ekimen honetako pintxo guztiak hiru hizkuntza-
tan dagoen errezetategi batean daude jasota.
Liburuxka horiek saltokietan eta tabernetan
banatuko dituzte.
Pintxoaren IV. Ibilbidea Mugan Elkartearen eki-
mena da, merkataritza eta ostalaritza establezi-
menduek bat eginik, kontsumoa suspertzeko sor-
tua. 
Ekintzan beste entitate hauek ere dira partaide:
Eusko Jaurlaritza, Udala, Bidasoa Bizirik, Ficoba
eta Oiasso, Irungo Merkataritza Sustatzeko
Kontseiluaren kide diren aldetik. 

San Migel auzoko futbol zelaia eta aldamene-
an dagoen haurrentzako jolas parkea berrego-
kituko ditu Udalak, Eusko Jaurlaritzaren
Hiriber programaren diru laguntzaz. Irungo
Udalak 1.249.236 euroko aurrekontua duten
lanak esleitu ditu jada. Proiektuak guztira
6.615 metro koadroko eremua hartuko du,
zehazki Lepanto, Blas de Lezo eta Donostia
kaleen artean kokatutakoa. 

Futbol zelaia kendu eta bertan haurrentzako
jolas parkea eta aisialdiko gunea eraikiko dute.
Petankan jokatzeko bi gune, bizikletak aparka-
tuta uzteko tokia eta iturri bat ere edukiko ditu.
Parkearen berregokitzea San Migel-Anaka
inguruaren hiritartze proiektuaren erantsia
izango dela azaldu zuen Miguel Angel Paezek.

b i  h i t z e t a n
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Mugan-en Pintxoaren Ibilbidea 
maiatzaren 23an amaituko da

San Migelgo futbol zelaian 
parke bat eraikiko dute

Muganek plazaratu duen errezeta liburuxka.



2009 urtean Txingudiko Zerbitzuek 47.416
tona hondakin kudeatu zituzten, aurreko urtean
baino 3.141 tona gutxiago. Horrek esan nahi
du hondakin kopurua %6,21 jaitsi dela.
Bildutako hondakinen %34,57 errekuperatu
da, 2008an baino %5 gehiago. 
Gaikako bilketari dagokionez, murrizketa han-
diena paperak jasan du: %5,02. Kontuan izan
behar da edukiontzi urdinetan etxebizitza eta
saltokietako papera eta kartoia biltzen direla.
Hala, ziurrenik, krisiak eragindako aktibitatea-
ren murrizketaren ondorioz gertatu da.
Kontuan hartzekoa da, baita ere, kontainer ber-
dean botatzen diren hondakinen murrizketa,
2009an %4,31 jaitsi dena. Halaber bolumen
handiko hondakinak murriztu dira (sofak, kol-
txoiak…) eta arropa bilketa.
2010eko urte bukaerarako Txingudiko
Zerbitzuek 5. edukontzia (hondakin organiko-
ena) jartzea aurreikusi du, betiere proiektu
pilotu gisa.

Ekintza garrantzitsuenak
Txingudiko Zerbitzuek hondakinen garraioa
optimizatzen duten kaxa-aldagarriko 7 ibilgai-
lu berri erosi zituzten pasa den urtean. 2009ko
maiatzean Arasoko Garbigunea inauguratu zen
-bolumen handiko hondakinen zabortegia-.
Eta, azkenik, Hondarribiko lur azpiko kontai-
nerrak kendu, kaleetako kontainerrak jartzeko
isletak hobetu zituzten eta ostalari eta merkata-
riei era esklusiboan zuzendutako autokonpak-
tadorea ezarri zuten Itsas Etxearen alboan.
Bestalde, urarekin erlazionatutako azpiegiturei
dagokienez, 1.912.596 euro bideratu zituen
hornidura eta saneamendu sareak hobetzeko.
Azkenik, Foru Aldundiak eta Txingudiko

Zerbitzuek apirilean sinatu zuten Jaizkibel-
Elordi horniketa lanak burutzeko hitzarmena.
Hamaika milioko aurrekontua duen poriektu
honek Bidasoaldeko biztanleei ur horniketa
bermatuko die.

Txingudiko Zerbitzuek edukiontzi berriak
ipini zituztenetik, nabarmen handitu da
sukaldeko olio zaharraren bilketa: 2009
urte guztian zehar 9.360 litro bildu ziren,
2010eko otsailean eta martxoan kopuru
hori gainditu da, 9.635 litrora ere iritsiz.
Joan den otsailean Irunen eta Hondarribian
29 edukiontzi ipini zituzten olio bilketa
hiritarrei errazteko. Orain arte olioa hilabe-
tean behin biltzen zen Irungo Urdanibia
plazan eta Hondarribiko Bentan.

b i  h i t z e t a n

i runero 23

Hondakin gutxiago eta 
birziklatze gehiago Bidasoaldean

Txingudiko Zerbitzuek
9.635 litro olio bildu

dituzte
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Gatazkak nola kudeatu behar genituzkeen
aztertu baino lehen, gatazkak onak ote
diren galdetu nahi nizueke. Zer iruditzen
zaizue? Gatazkak onak al dira? Noiz 
sortzen dira gatazkak? 

Zure beharrak eta nireak asetuak badaude,
ba al dago gatazkarik? 
Gatazkak sortzen dira zure beharrak nire
beharren gainetik jartzen direnean. Adibidez:
Bi haur elkarrekin jolasten ari dira eta biek
pilotarekin jolastu nahi dute, bien beharra ber-
dina denez, printzipioz ez dago gatazkarik.
Hala ere, demagun haur bakoitzak joko des-
berdinetan aritu nahi duela: hortxe azaltzen
da gatazka. Bien beharrak desberdinak dira
eta estrategiak behar dituzte gatazka kon-
pontzeko. Estrategia positiboak egokienak
lirateke: jolas ezberdinak txandakatu, gaur
nirean eta bihar zure jolasean aritu, elkar
banandu eta lagun gehiago bilatu nor bere
jolasean aritzeko… 
Gatazkak bizitzan gauza normala dira.
Aurrelana egiten saiatu behar dugu 
(prebentzio lana, alegia) baina datozenean
gainditzea ezinbestekoa da. Gatazka prozesu
bat da, eta pertsonen beharretan du oinarria;
behar biologikoak, ekonomikoak, ideologiko-
ak, emozionalak… 
Krisialdia eta gatazka gauza bera al da?
Eguneroko arazotxoak edo gatazkak 
gainditzen ez direnean, gatazka KRISI batean
lehertzen da. Beraz, krisialdia ez da gatazka.
Hori sinesten badugu, arazo edo gatazkei ez
diegu aurre egingo KRISIALDIA ematen den

arte. Horra hemen beste adibi-
de bat, honen guztiaren ingu-
ruan:
Haurrak patiora korrika eta
batera jaisten dira lehenak iritsi
nahi dutelako (gatazka egoe-
ra). Egun batean, mutil bat erori
egin da, eta hanka puskatu du
(krisia). Arazoa edo gatazka
ikusten dugunean gatazka kon-
pontzen saiatu behar dugu;
denekin hitz egin eta denen
artean antolatu nola jaitsi; lehe-
nik zaharrenak... edo bestela, zaharrenak txi-
kiak laguntzen dituelarik, edo denok batera
baina ilaran... 
Arazo edo gatazka guztiek etorkizunean
haur eta gaztearekin plangintza kooperati-
boak egiteko balio digute, krisi egoerara
irits ez gaitezen. 
Hala ere, onartu beharra dago gatazkak ez
ditugula egunerokotasunean gauza normal-
tzat hartzen. Gainera, denbora asko behar da
gatazkei aurre egiteko eta ABIADURA HAN-
DIKO BIZIMODUAK ez digu aukera askorik
ematen.
Zer egiten dugu helduok haurrek edo gazteek
liskarra bat dutenean? Hots, zein da guraso
edo hezitzaileen rola gatazkaren aurrean?
Ohiko rolak eta jokabideak sailkatu ditugu:
1. EPAILE: Zerbait gertatzen denean nor hasi
den galdetzen dugu? Eta pentsa dezagun,
benetan jakin dezakegula nork hasten duen
gatazka. Momentuan, beharbada, ikusi dugu
norbaitek beste bat jo duela; baina egoeraren

Gatazkak: 
zer egin eta nola kudeatu?
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momentu bakarrarekin ezin
gara geratu. Bestalde, bene-
tan inporta al du nor hasi den
jakiteak? 
2. POLIZIA: Liskarra dutenen-
gana joan eta banatu egiten
ditugunean. Gehienetan biak
zigortzen ditugu, bien errua
delakoan.
3. OSTRUKA: gatazka ikus-
ten dugu, baina “ez ikusiare-
na” egiten dugu, burua lur
azpian sartuz, ostruken antze-
ra. Ostrukaren beste jokaera
ere izan daiteke hauxe: estra-
tegia positiboak menperatu
gabe, haur edo gazteari esa-
ten diogunean beraiek baka-
rrik konpontzeko gatazka 
4. ARMADURA IPINTZEN
DUGUNEAN, PERTSONALI-
ZATZEN DENEAN: gu izo-

rratzeko edo modu pertsonalean hartzen
dugunean ematen da gatazka. Era pertsona-
lean hartzen dugunean, alegia.
Rol edo jokabide hauek momentuan baliaga-
rriak badira ere, gaztea ez dute hezten gataz-
kak era autonomoan konpon ditzan. Beraz,
zer egin dezakegu guraso edo hezitzaileok?
Haurrak gatazkak konpontzeko hezi,
gatazkekin bizitzen ikasi eta horiek kude-
atzen lagundu.
...eta NOLA EGIN HORI? Ez da erraza izan-
go, baina gure rola aztertu behar genuke
lehendabizi: zein da gure joera gatazka baten
aurrean? Gatazka baten aurrean HEZITZAI-
LE ROLA hartu behar dugu, gatazka beti
baliagarria baita bizitzen, “elkarbizitzen”, ikas-
teko. 
LABURBILDUZ:
- Gure rola aztertu eta, beharrezkoa bada,
hobetzen saiatu.
- Gatazkaren bizipen positiboa ikusi eta den-

bora hartu gaztearekin aurre egiten ikasteko.
- Zer gertatu den galdetu, lasai eta adi entzun,
eta haurrei hitz egiteko denbora eskaini.  
- Tarte bat eskaini haur edo gazte bakoitzari
gertatu dena eta sentitzen duena adierazteko.
Komunikazio asertiboa bideratzen saiatu,
positibotasuna eta haien emozioetatik komu-
nikazioa bideratuz.
- Enpatia landu kide bakoitzarekin...
- Gaizki egindakoaren ardura hartzen 
laguntzea eta jarrera desegokia konpontzeko
aukera ematea. Kulpa sentitu eta adieraztea,
gaizki egin badute. Denok egiten ditugu gau-
zak gaizki, ez da inor perfektua; aldiz, gaizki
egindakoa konpon dezakegu.
- Kulpa edo gaizki egindakoa bideratzen era-
kustea. Zer egin dezakezu gaizki egindakoa
konpontzeko? Beraien ekintzen ardura hartu
behar dute, egin dugunaren ondorio logiko
eta naturalak bizitu, hurrengo batean berriro
gaizki egin ez dezaten. 
- Ez inposatu gure nahiak, berak erabakitzea
zer egin behar duen gatazka konpontzeko eta
lagunarekin adosteko. Ez bazaie ezer buru-
ratzen, konponketarako aukera desberdinak
eskaini beharko genizkieke. Adibidez: Gaizki
egin dutela sentiaraziz, barkamena eskatzea,
apurtutakoa konpontzea, marrazki bat egitea,
botatakoa jasotzea, negoziatzea…
Ez dago “makilatxo miragarririk”, eta honek
guzti honek denbora asko eskaintzea eska-
tzen digu. Gatazketatik ikasiz gero, autono-
moak egiten dira eta gure esku-hartzeak ez
dira hain sarri gertatuko; denborarekin, estra-
tegiak ikasi badituzte, egoera gatazkatsuak
konpontzeko gai izango dira. Beraz, animo,
lagun, ongi egiten dugula sentitzeak ere gure
zorion iturria da. Saiatuz eta helburu txikiak
ipiniz eta hauek emeki gehituz lor dezakegu
nahi duguna! Aupa!

Kuttun Aholkularitza Psikopedagogikoa.
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Martxoaren 8a
eguna gogoan
idatzi nuenean

Azken Portuko
Igerilekuan nengoen, eta
zehatzago esanda, SPA
delakoan. Azken Portu
da nire azken deskubri-
mendua. 

Azken Porturen eta bere
historiaren berri banuen.
Bisitatua dut Oiasso, Museo erromatarra.
Arditurri meazuloetan barrena ere ibilia naiz.
Interesgarriak, oso, bi-biak. 

Azken Portu Igerilekuko SPA delakoak ere
badu bere xarma, pentsa. Tira, banuen lekuaren
beharra. Mens sana in corpore sano delakoa
iltzatua daramat kaskezurrean txiki-txikitatik,
baina gorputzaren zaintza utzi samarra izan dut
azken neguetan –udaldian mendia eta itsasoa hur-
bilagoak izaten ditugu–. 

Igerilekuko SPA delakoak baduela bere xarma
esan dut. Izanik ere, Azken Portu Bidasoako jen-
dartearen laborategia dateke. Adin guztietako
pertsonak gurutzatzen gara bertan. Hainbat kirol
ezberdinetan aritzen garen herritarrok. 

Herritarrak eta hiritarrak. Gaztelania eta
euskara entzuten dira nagusiki, baita frantsesez
ere, kasu ugaritan eta sarritan. Baita Europako
hainbat herrialdetako hizkuntzak sarri entzun ere.
Balkanetakoak begitantzen zaizkit horietako
batzuk. 

Horiek horrela, bada, badakit nirea ez dela
aparteko aurkikuntza edo deskubrimendua. Badu
puntu bat bitxia oso, halere: pertsonok, 
igerilekuko kasuan, bainujantzia baino ez 

daramagula soinean.
Areago, betaurrekoak
edo txanoak tarteko, are
jende bitxiagoa eta
ezezagunagoa bihurtzen
gara. 
Bitxia da, denok berdi-

nak ematen badugu ere
–hondartzan bezalatsu,
alegia–, hizketan jardun
gabe aiseago, pertsona

bakoitzaren atzean izaera edota nortasuna ezku-
tatzen dira. Nik, mintzoak mintzo, itxurak itxura,
pentsatu izan dut: hau beharbada jendarmea da.
Eta hori ertzaina, edo guardia zibila edo polizia
nazionala. Edo, demagun, gai bat hizpide duzula
pertsona hori ukitzen duzula zuzen-zuzenean, eta
udaletxeko funtzionari batekin ari zarela hizke-
tan. Demagun, diot. 

Kulturen eta hizkuntzen zentzu hertsian hartuta,
esperientzia bitxia da bizitzen dudana. Egunez
egun, astez aste, hilez hil, morroi arruntak
bilakatzen dira/gara eta hobeto ezagutzen dugu
elkar. Ohitzen gara, badakizu. Esaterako, lehen-
goan bikote frantses bat zebilen SPAn, arauak ez
zituen ondo ezagutzen edo eurek ibilitako beste
SPAetan bestera ibiliak ziren, antza. 

Kontuak kontu, saunan sartu nintzen eta neska
luze-zabal zegoen etzanda. Izerdi patsetan jada,
gori-goria eta bikiniaren goi parterik gabe. 

Apirileko Bedatsako usainak eta sexu grinak
jota zegoen morroiarekin gogoratu nintzen.  

Bref: Azken Portu, erromatarrak gogoan,
hamaika gogoetarako baratz edota ortu.  

MIKEL ASURMENDI

Azken Portu Kiroldegian nengoela idatzi nuen apirileko lerrootan.
Ez nuen lekua zehaztu, ordea. Igerilekuan nintzen, emakumeak
hizpide zituen morroiarekin topo egin nuenean.



Aitor dezadan, Karmele
Jaioren literaturak ez nau
beti-beti ase guztiz-guz-

tiz bete. Laburzurrean, eta buruz
ari naiz: Hamabost zauriko
ipuinek bai. Amaren eskuak
nobelak ez ninduen guztiz harra-
patu. Zu bezain ahul ipuin sortak
“indarge” utzi ninduen. Musika
airean nobelan kulunkatzeko
“tentuz” sartu nintzen. 

Adi, norberaren gustu kontua
da literatura. Zuk espero
duzunaren edo zure aldarteak
behar duenaren arabera, ezin uste 
–eta nahi– duzuna aurkitu.
Karmele Jaioren Musika airean
nobelaren aireak berehala harra-
patu ninduen. Aldiz, berriz diot,
agian ez nintzen “amaren eskue-
tan” trenpu onean murgildu. 

Idazle honek badu berezko doinua: bere hitzen
doinua emea da. Agian, baten bati matxista samar-
ra irudituko zaio espresioa, baina sentitua adierazi
baino ez dut egin. Emearen leuntasuna dario bere
idatz moldeari. 

Literatura hori baino gehiago ere bada, bistan da.
Nobela honen kasuan istorio bat dago, eta istorio
nagusian txirikordatzen diren zenbait istorio.
Istorio nagusiaren protagonista Elena da, eta bere
bitartez belaunaldi ezberdinen bizipenek 
harilkatzen eta trinkotzen dute Musika airean
nobela. 

Elena, adineko emakumea jada, protagonista
nagusia izan arren, gainerako pertsonaien
bizipenak xumeki eta leunki bilbatu ditu idazleak.

Pertsonaien jatorri anitzen (h)arian 
pertsonaren nortasun ertzak 
marraztu eta gorpuztu ditu nobela
egileak.  

Egileak jakin izan du bakoitza
toki batean kokatzen, euren bi-
zitzen bilakaerak ondo uztartuz.
Izan ere, pertsonok –nobelaren
pertsonaiak legez– gero eta bakarti-
ago bizi gara, nork bere musika
entzuten du/dugu. Iraganean aingu-
raturik bizi gara eta bizitako ger-
taeren doinuetan balakatzen edo
hondoratzen gara. Saminak bizi
gaitu une gehienetan. Erruek edo
damuek hartzen dute leku gehien
gure baitan. 

Agian, ez. Agian, iraganaren une
latzak gure izatearen itxurakeriak
dira. Gogortasuna gure izaera
babesteko ezkutua da. Agian, giza

harremanetan eta pertsonen arteko elkarbizitzan
adiskidetasunak bakardadea gailendu dezakeela
pentsatzeko motibo asko dago. 

Literatura hamaika moldez espresatzen da. Emea
eta leuna eleak erabili ditut testuan. Ez alferrik,
nobelako pertsonaiak, baten bat salbu,
emakumezkoak dira gutiz gehienak. Ez diezadan
ordea, nobela femeninoa izendatu, gizonezkoek
idazten dutenak maskulinoak izendatzen ez ditu-
gun ber. 

Alabaina, ezin uka Musika airean nobelak
berezko samurtasuna helarazten duela. Airean.  

MIKEL ASURMENDI

l e r r o z  l e r r o
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Liburua: Musika airean 
Egilea: Karmele Jaio 
Argitaletxea: Elkar

Musika airean nobelaren izenburuak badu, bai, funtsa. Hots, kon-
takizunak badu berezko hotsa. Istorioaren hariek doinu propioa
helarazten dizute kontakizunean aurrera egin ahalean.



- Ekainaren 6etik 13ra
Oiasso Erromatar Museoak
Greziarako bidaia bat
antolatu du Epiro eskualde-
ko aztarna arkeologikoak
ezagutzeko. Gida lanetan
Lilleko unibertsitateko
Javier Arce irakaslea aritu-
ko da.
Bidaiaren zehaztasunak eta
behin-betiko izen-emate
orria deskargatzerik bada-
go: www.oiasso.com

- Ficoban mugaz gaindiko
trenari buruzko garraioaren
inguruko komunikazio jar-
dunaldi bat egingo da, BAF
Bidasotarra 7301 Amigos
del Ferrocarril Elkarteak
antolatua.

- Irungo Toki-Alai ikastetxe-
aren 25. urtemuga-jaialdia.

- Euskadiko Kutxaren areto-
an, Guillermo Camioren
pintura erakusketa.

- Amaian, 20:00etan,
Tangolatría izeneko Carlos
Monteroren kontzertua. 

- Amaia KZn,17:00etan,
haurrentzako antzerkia eus-
karaz. Gorakada taleak
Jules Verneren azken aben-

tura lana antzeztuko du.

- Amaian KZn, Carmen
Mauraren, Javier
Sagarzazuren eta Susana
Zaldivarren pintura erakus-
keta.

ikultur jaialdia
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Ekainaren 20ra arte

Maiatzak 22

Maiatzak 29

Maiatzak 27

Maiatzak 29-30

Maiatzaren 23ra arte

Opera

Kultur bidaia Greziara

ikultur musika jaialdia
Ficoban.
Maiatzak 14
21:00 BETI MUGAN
22:30 MICHAEL ROSE
FORMENTLY BLACK
UHURU
00:30 O´FUNK´ILLO
02:30 DEF CON DOS
04:00 DJ SET
Maiatzak15
21:00 DJ SET
22:00 DELOREAN
23:30 RINÔÇÉSÔSE
01:30 KAP BAMBINO

02:30 FRONT 242
04:00 JULEN&IDOIA

- Maiatzaren 15ean eta
16an, 20:00etan, Belliniren
La Sonnanbula opera, Luis
Mariano Lirika Elkarteak
antolatuta.



a g e n d a

i runero 29

BIOTERRA

Erromes udaberria

Ficoban, 
ekainaren 4tik 6ra.
Bioterra produktu ekologi-
koen, bioeraikuntzaren,
energia berriztagarrien eta
kontsumo arduratsuaren
azoka da. Aurten hizlari
izarretako bat Francisco
Varatojo izango da,
Portugalgo Makrobiotika
Institutuaren sortzailea eta
zuzendaria. 

Santiago-Bide Lagunen Txingudiko
ordezkaritzak antolatuta, honako 
ekintzak burutuko dira:
Done Jakueri buruzko zinema astea.
19:00etan, Amaia KZn.
- Maiatzak 12. Al final del Camino
(Roberto Santiago).
- Maiatzak 13. L’enfant Chemin (Jean-
François Castell).
- Maiatzak 14. La Vía Láctea. (Luis
Buñuel). 
- Maiatzak 15. Peregrinos. Coline

Serreau.
Argazki-paseoa

- Maiatzak 30. Irundik iga-
rotzen den Errege-Bidearen

adarretik. 10:00etan Santiagoko
zubian.
Txangoa familia guztiarentzat
- Maiatzak 23, 9:30an, San Juan plazatik
Guadalupera.
Kontakizun laburren erakusketa
Maiatzean zehar. 

- Maiatzaren 17an,
19:00etan,
Libroforum tailerra.
Maggie O’Farrell-en
La extraña desapari-
ción de Esme Lenox.
- Maiatzaren 20an,
17:00etan, Carlos de
Agustinen mintegia. Fotogramas aldizkariaren
edukiaren analisia.
- Maiatzak 25, 19:00etan, irakurketa tailerra.
Calamity Jane-en Cartas a la hija. 
- Maiatzaren 31n, 17:30ean, poesia taldea.

Ikust- Alaia  liburutegiko ekintzak

Antzerkia euskaraz

- Maiatzaren 23an,
Amaian, 20:00etan, 
Wazemank saioko
lan-taldeak
Xabinaitor obra 
antzeztuko du.



-
UMOREZKO BAKARRIZKETA
LEHIAKETA. Noiz: Uztailaren
15, 16 eta 17an Irunen
egingo da, Gazte
Antzerkiaren Jaialdiaren
barruan. Sariak: 1. saria:
800 €, diploma eta bi ema-
naldi Komediaren zirkuitu
nazionalean. 2. saria: 400
€, Street End-ek babestua,
diploma eta bi emanaldi
Komediaren zirkuitu nazio-
nalean. Epea: Maiatzak 31.
Eskaerak: cultura@irun.org

- EPAIMAHAI GAZTEA. 17 eta
21 urte bitarteko ikaslea

baza-
ra, Donostiako Zinemaldiko
Gazte Epaimahaian parte
har dezakezu. Epea:
Ekainak 15. 
juventud@sansebastianfesti-
val.com

- KARTEL LEHIAKETA.
Arrasateko Udalak San
Juango festak iragartzeko

kartel lehiaketa antolatu du.
Edozeinek parte har deza-
ke. Saria: 750 euro. Epea:
Maiatzak 21.

- GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIAREN BEKAK. Edukia:
bekak musika, dantza, 
antzerkia, ikus-arteak eta
erakusketen paratze arloe-
tan prestakuntza espeziali-
zatuak burutzeko dira.
Baldintzak: Nafarroan edo
Euskadin burutu ezin daite-
keen proiektu bat aurkez-
tea. Epea: Maiatzak 22.

Lehiaketak

Bekak

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

A
DI

!!!
!!

Gaztezulo aldizkaria GIBn duzu.
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- UDAN ATZERRIAN HIZKUNTZA
ikastaroak egiteko bekak.
Deitzailea: Eusko
Jaurlaritza. Epea: Maiatzak
21.

- EURES-EN LAN ESKAINTZA:
WEB proiektu baten zuzen-
daria Ingalaterran, ordukako
gaztelania irakaslea
Finlandian, gaztelania /
ingelesa irakaslea Zipren,
udako informazio laguntzai-
lea Erresuma Batuan...

Eskaintza guztiak
www.irun.org/igazte webe-
an dituzu.

- OSTARGI ELKARTEAK GIZARTE
HEZITZAILE bat behar du.
Epea: Ekainak 15.

info@ostargi.org

- PARTEKATZEKO ETXEBIZITZA
baten bila nabil Irunen. 943
628 682.

- BI LOGELA HANDI ALOKAGAI.

ORAIN GAZTE

Zure txokoa

Gazte Informazio Bulegoak
bere web orriko HOMEa berritu
du.
Zer iruditzen zaizu? Sar zaitez
eta EMAIGUZU ZURE IRITZIA!

BRIGADAK: taldean
egiten dira, tokian
tokiko gizarte-
erakunde eta mugi-
menduen eskutik he-
rrien errealitateak
ezagutzeko.
- KOMITE INTER-
NAZIONALISTAK
- ASKAPENA
- PANGEA
AUZOLANDEGIAK:
Eusko Jaurlaritzak
zenbait aukera
eskaintzen ditu.

ELKARTASUN 
BIDAIAK:
- SODEPAZ 
- Bakearen aldeko
Lankidetza Batzarra 
- SETEM 
- Felix Baltistan
Fundazioa
LANKIDETZA:
Boluntario gisa
aritzeko programak.
- Euskadiko Gazteak
Lankidetzan
- Europar Boluntario
Zerbitzua. 

Orain Gazte zure 
aukera da gai 
garrantzitsuen inguruan
zeure iritzia adieraz
dezazun, adibidez,
emantzipazioaren eta
herritar gisa dituzun
eskubideak gauzatzearen
inguruan. Horretarako,
Eusko Jaurlaritzak
Gazteriaren Euskal
Legea eta III. Gazte
Plana lantzeari ekin dio.
HAR EZAZU PARTE

www.gazteaukera.
euskadi.net

Lana

Zer iruditzen HOME-a? Auzolandegiak, bidaia solidarioak, brigadak




