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1975eko urriaren 30eko Osoko Bilkuran jarri ziotenizena, Luis de Uranzu Kultur Taldearen proposamenez.Anaka auzoan dago, zati bat Irungo udalerritik igarotzenda, eta beste zatia, Hondarribitik. Letxunborro hiribide-tik doana da, gero berriro hiribide berera itzultzeko, Os-pitale kalea hasten den puntuan. Izen honekin, toponimo irundar ugarietako bat kontser-batu nahi izan zen. 482m-ko mendi bat da, 2.karlistada-ren ondoren eraikitako bi dorre eta gotorleku batenhondakinak gordetzen dituena. Mendi tontorrean dagoeta harresi bikoitza eta kanpoko foso bat zituen, egunlandareek estaliak.Monolito bat ere badago bertan, soldaduek ez desertat-zearren jarri zena, maiz gertatzen baitzen, XVIII. eta XIX.mendeetan, muga aldeko zonaldean, gerra arriskua ze-goenean. Gaur egun, toki lasaia da, udako asteburuetanaire freskoa hartu eta hiriko zaratetatik ihesi doan jen-dearentzat.
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Bekaren 13. edizioak honako proiektua sarituko du: sa-siarkazia espezie inbaditzailearen azterketa dendrokro-nologikoa Behe Bidasoa eskualdean. Nerea Amaia etaMaddi Mujika dira proiektu honen bultzatzaileak etaikerketaren proiektua, azterlana eta memoria euskarazburutuko dituzte. Euskara arloak 12 hilabeteko iraupenaizango duen bekarekin eta 9.000 eurorekin sarituko duproiektu irabazlea. Ikerketan zehar bi espezieren arteko erlazioa ikertukoda, sasiarkazia eta haritza, hain zuzen ere. Dendrokrono-logiaren bitartez burutuko da ikerketa, zuhaitzen adina,hazkuntza, eta hazkuntzan eragiten duten faktoreak ant-zeman ahal izateko. Laginak eskuratzeko ez da beharrez-koa izango zuhaitzak botatzea edo moztea, barrenaizeneko erremintaren laguntzarekin zuhaitzean zulaketatxiki bat egitearekin nahikoa baita. 

Biologian doktorea den Nerea Amaia da sasiarkaziaikertzeko proiektu honen zuzendaria. Maddi Mujika, be-rriz, lanaren garapenaz, txostenak burutzeaz, laginak es-kuratzeaz eta emaitzak ikertzeaz arduratuko da.Ikerketaren gaia arlo horretan zegoen hutsunea betet-zeko asmoz aukeratua izan zen.  “Nahiz eta sasiarkaziakbertako basoen dinamikan duen eragina ezaguna izan,egia esan, oso ikerketa lan gutxi daude espezie honekduen eraginaren inguruan”, adierazi du Nerea Amaiaikerketaren zuzendariak.Ikerketa honetan bi motatako landareak ikertuko dira:landare espezie aloktono eta autoktonoak. Sasiarkaziaespezie aloktonoa da, izan ere, bere eremu naturaletikkanpo bizi den espeziea da. Honetaz gainera, ingurukoespezieak kaltetzen dituenez, sasiarkazia espezie alok-tono inbaditzaile bat da. Bestetik, haritza izango da iker-ketan aztertuko den espezie autoktonoa, sasiarkaziakbere inguruan izan duen eragina ikertzeko. Behe Bidasoa eskualdeko hiru partzelatan burutuko daikerketa lana. Oraingoz bi partzela lokalizatu dituzte soi-lik eta biak udal partzelak dira. Lehenengoa Siutz esko-laren gainean kokaturik dago eta bigarrena, berriz, Erainikastetxearen alboan. Hirugarren partzela zehaztu gabedago oraindik, baldintzak beteko dituen lursail baten biladabiltzalako ikertzaileak. Partzelen aukeraketak buruhauste ugari ekarri dizkieikertzaileei, lursailek bi baldintza ezinbesteko bete beharbaitituzte. Alde batetik, partzela beraren barnean sasiar-kazia eta haritza egotea ezinbestekoa da. Bestetik, bi es-pezieak elkarrengandik gertu egon behar dira, biakbaldintza klimatiko antzekoen menpe egon daitezen. Bal-dintzak direla medio, lursailak topatzeko zailtasunakizan dituzte, bi zuhaitz motak hurbil dituzten partzelenurritasuna dela eta. 
Hamahirugarren bekaJose Antonio Loidi Beka deialdia bi urtetik behin burut-zen da, orain dela hamasei urte zendu zen ikerlari etaidazle ospetsua omentzeko asmoz. “Omenaldia izateazgainera, beka honen bitartez, hainbat esparrutan  euska-raz egindako ikerketa suspertu nahi da”, azaldu du Jo-sune Gomez Euskara ordezkariak. Antropologia, filologia,toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta bo-tanikaren inguruko lanei zabalik dago Jose Antonio Loidibeka. Era honetan, ikertzaileak bere bizitzan zehar landuzituen esparru guztiei deialdia zabalduz. 

1999an sorturiko Jose Antonio Loidi bekaren 13. edizioaizan da honakoa. 2016ko deialdira hiru proiektu aur-keztu ziren guztira. Hautagaien artean, ordea, NereaAmaia eta Maddi Mujikaren proiektuak arreta deitu du.Esku artean duten ikerketa bultzatzeko erabiliko dutebergararrek Irungo Udaleko Euskara arloak eskainirikosaria.

Sasiarkazia espezie inbaditzailearen ikerketa
sarituko du Jose Antonio Loidi bekak

Bekaren hamahirugarren ediziora hiru proiektu aurkeztu dira guztira

Sasiarkazia espezie inbaditzailearen eragi-
nak ikertuko dituen proiektuak jasoko du 2016ko
Jose Antonio Loidi Beka. Euskaraz burutuko den
proiektu honek Behe Bidasoa eskualdeko lursailak
ikertuko ditu, espezie inbaditzaileak izan duen era-
gina ezagutzeko helburuarekin. Jose Antonio Loidi
bekaren 13. edizioa da honakoa, eta guztira, hiru
proiektu aurkeztu dira lehiaketara.

„Beka honen bitartez,
hainbat esparrutan eus-
karaz egindako iker-
keta suspertu eta
bultzatu nahi da‰

Josune Gomez, Euskara 
ordezkaria

„Nahiz eta sasiarkaziak
bertako basoen dinami-
kan duen eragina eza-
guna izan, egia esan,
oso ikerketa lan gutxi
daude espezie honek
duen eraginaren ingu-

ruan‰

Nerea Amaia, ikerketako 
zuzendaria

Olaizola Immobiliaria agentzia
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Hiru musikari handik beteko dituzte
Bidasoa Folk jaialdiko eszenatokiak 
Kontzertuak dohainik izango dira eta Bidasoa-Txingudiko hiru udalerrietan burutuko dira

ERREPORTAJEA IRUNERO4

Jaialdiaren edizio honetan, hiru artista handik osatukodute Bidasoa Folk jaialdiaren programazioa. Hain zuzenere, Carlos Nuñez, Aziza Brahim eta Flavia Coelho diraaurtengo ediziora gonbidatuak izan diren artistak. Ho-rietako bakoitzak Bidasoa bailarako udalerri batean es-kainiko du bere kontzertua. Aurreko edizioan bezala,kontzertuen ordutegiak moldatuak izan dira, publikoguztiak nazioarteko musikaz gozatzeko aukera izandezan. Bidasoa Folk jaialdia urteak betetzen joan da etengabe,eta aurtengo udaran musika jaialdi honen 17. edizioa os-patuko da. Urteak igaro arren, jaialdiak bere esentziamantentzea lortu du, urtetik urtera. Hala ere, edizio berribakoitzarekin gertatu ohi den moduan, aurtengo jaial-diak ere berrikuntzaren bat izango du.  “ Hamazazpiga-rren urtez ospatzen da jaialdia, eta une honetan, osoosasuntsu aurkitzen da”, adierazi du Arantxa BerrotaranHondarribiko Udaleko ordezkariak. Lehenengo kontzertua abuztuaren 18an ospatuko daHondarribian, eta Carlos Nuñez musikaria izango dajaialdiari hasiera emango dion artista. Musikari galizia-rrak, bere emanaldiaren baldintzak direla medio, ItsasEtxea Auditorioan eskainiko du kontzertua, gaueko21:00etan. Hauxe izango da jaialdiaren berrikuntzetakobat, izan ere, lehen aldiz jaialdiaren emanaldi bat aretobatean burutuko da, eta ez kalean, ohikoa den bezala. Itsas Etxea Auditorioko kontzertuak sarrera mugatuaizango du, eta 699 pertsonentzako tokia egongo da.Kontzertuaz gozatzeko sarrerak abuztuaren 14tik au-rrera eskuratu ahal izango dira Irungo, Hondarribiko etaHendaiako turismo bulegoetan. Bakoitzak lau sarrera es-kuratu ahal izango ditu, gehienez. Sarrerak doakoakizango dira eta, jaialdiaren antolakuntzatik jakinari du-tenez, publikoak ez du eserlekurik edukiko, Bidasoa Folkjaialdiaren esentzia mantentzeko asmoz. 

Abuztuaren 19an, Aziza Brhaim abeslari sahararrarentxanda izango da. Irungo Urdanibia plazan eskainiko dubere emanaldia, gaueko 21:00etatik aurrera. Asteburuhorretan, Ama Xantalen auzoko jaiak ospatuko dira. Ho-rregatik, auzoko jaien egitarauan tarte bat egin diote Bi-dasoa Folk jaialdiari, eta egun horretan UrdanibiaPlazaren ingurua jendez betetzea espero da. Flavia Coelhok Bidasoa Folk jaialdiaren azken eguneaneskainiko du bere kontzertua, abuztuaren 20an. Hen-daiakoa izango da jaialdiaren azken eszenatokia etaarratsaldeko 20:30etan hasiko da abeslari brasildarrarenemanaldia. Hendaiako kontzertuaren kokapen aldaketajaialdiaren beste berrikuntzetako bat izango da. Izan ere,lehen aldiz Sokoburu plazan ospatuko da Bidasoa Folkjaialdiko kontzertua, hondartzan eta plazako taberneninguruan pilatu ohi den jendea erakartzeko asmoz.Bidasoa-Txingudi Mugaz-Gaindiko Partzuergoa da jaialdihonen antolatzaile nagusia, bailarako hiru udalerrietakoudalen laguntzarekin. Miguel Angel Paez Irungo Udalekoordezkariak azaldu du Bidasoa Folk Jaialdiak, jende askomugitzen duen jaialdia izateaz gainera, udarako agendakulturala osatzen duen ekitaldia dela. Era honetan, jaial-diak turistak zein bailarako bizilagunak erakarri nahiditu, eta jendea hiru hirietako eszenatokien artean mu-gitu nahi du. Christelle Cazallis Hendaiako Udaleko Or-dezkariak argudiatu du: “Kulturak hiru lurraldeen artekomuga era erraz batean apurtzea ahalbidetzen du”. 
Jatorri ezberdinak, helburu berdina Bidasoa Folk jaialdiaren 17. edizioak nazioarteko artis-tekin beteko du Bidasoa bailara. Izan ere, abuztuaren18tik 20ra munduko bazter desberdinetako artistek za-palduko dituzte Irungo, Hondarribiko eta Hendaiako es-zenatokiak. Era honetan, kultur aniztasun handikojaialdia izango da aurtengoa.Kultura aniztasunaz gainera, musika estilo desberdinezdisfrutatzeko aukera egongo da. Izan ere, hiru artistagonbidatuek beren inguruko musika erabiltzen dute oi-narri moduan, baina haien emanaldietan beste estilo mu-sikalekin nahasketak egiteko trebetasun handia erakutsidute. 

Bidasoa Folk jaialdia ospatuko da abuztuaren 18tik
20ra, Txingudi badian. Jaialdiaren 17. urteurrena os-
patzeko, maila handiko hiru kontzertu eskainiko di-
tuzte. Aurreko urteetako edizioetan bezala,
kontzertuak doakoak izango dira, eta mundu mai-
lako artista ezagunekin beteko dituzte Irungo, Hon-
darribiko eta Hendaiako eszenatokiak. 
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Oporrak
denontzat!

Uda hurbiltzen zaigun bakoitzean, oporretan pentsatzen hasten gara. Aur-ten ere, zenbait egoiliar oporretan eduki ditugu egoitzan, haien senideekedo laguntzaileek atsedena hartu ahal izan zezaten. Bai Gipuzkoako ForuAldundiarekin hitzartutako serearen bidez, baita maila pribatuan ere: oporegonaldiak, senideen edo laguntzaileen aisialdirakoak, aldi baterakoak, be-tirakoak, errehabilitaziorakoak, egun pasa etorritakoak, garraio egokitua-ren zerbitzuarekin. Bizpahiru hilabetez, beste era batera bizitzeko asmoa dute, egoitzan es-kaintzen diren zenbait aktibitate edo animazioetan parte hartzeko paradaedukiz. Sanmartzialekin eman genion hasiera udari, eta beste zenbaitekintza etorri dira ondoren, udako sasoian zehar: sagardo eguna, ateraldiezberdinak, paella jatea, karaokeak, musika tresna kontzertuak, azal min-biziari buruzko hitzaldiak AECC elkartearen babesarekin, baita Hondarri-biko hondartzara ateraldiak, Oztoporik Gabeko Bainuak programarenbaitan. Sasoiari bukaera emateko, “Udako festa” antolatzen dugu, hurrengo abuz-tuaren 31n, ostegunarekin, Caser Anaka egoitzako terrazan. Bertan, DOIKEtaldeko trikitilariak alaiturik, Pintxo Lehiaketa antolatzen dugu. Festanparte hartzera gonbidatuta daude irundar guztiak eta bisitariak. Sagardoa,pintxoak, trikitilariak eta umore ona izango dira protagonistak! Animatueta hurbildu! 
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Euskal Jira 2017
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UDA programan parte hartzen duten hauraskok, urtean zehar burutzen ez dituztenkirolak probatzeko baliatzen dute aukera.Horixe gertatzen da, esate baterako,Super Amara Bidasoa Atletiko Taldeak an-tolatzen dituen Atletismo Udalekuetan.Ibon Muñoz klubeko kirol zuzendariakbaieztatu du udaran Plaiaundin aritzendiren haur gehienak sekula atletismoanibili gabeak izaten direla. Eta ondoren ere,gutxi direla ikasturtean zehar atletismoanjarraitzeko izena ematen dutenak: “Duelalau urte formatu honekin hasi ginenean,ez genuen helburu hori. Gehien bat, es-

kualdeko gurasoek udaran izaten dutenbeharrari erantzutea zen gure asmoa.Bide batez, kirola ezagutarazteko moduada, baina aurrerago ikusiko dugu harra-patzen ditugun edo ez".Atletismo Udalekuen arrakasta zalantzae-zina da, hala ere. Iaz 175 izen-emateeduki zituzten, eta aurten 280tik gora. “Ezdugu atletismoa soilik lantzen, askotarikokirolak baizik”, nabarmendu du Muñozek:"Atletismoa ere, jolas moduan planteatzendugu". Gainera, astean behin Plaiaunditikateratzen dira, pala, erraketa edo igeri-keta egitera. Bi aukera eskaintzen dituBATek, 8:30etatik 13:30etara artekoa, edo15:30etara artekoa bestela, Singular IñigoLavado jatetxean bazkaltzeko aukerare-kin. Udara osoan zehar, astez-aste izenaemateko aukera dago.
Errugbia ingelesezOrdutegi berdinak eskaintzen dituPlaiaundiko bizilagunak, TxingudiErrugbi Taldeak. Eskaintza berezia da,baina, haiena. Summer Camp izena jarridiote, ingelesezko ikastaroa baita. “Inge-lesa praktikatzeko aukera eskaintzendugun bakarrak gara Irunen. Badira aka-

demiak, baina kirol elkarteak ez”, argu-diatu du Iñigo Aizpurua Txingudi ErrugbiElkarteko kideak: "Australiako mutil batdaukagu elkartean,  proposamena eginzigun, eta aukera aprobetxatu beharra ze-goela pentsatu genuen". Eskaintzak ha-rrera ona izan du, aurreko urteekinalderatuta, asko handitu dituztelako partehartzaileen kopuruak. Astero 20-25 hauredukitzen dituztela baieztatu du Aizpu-ruak. Super Amara BATen kasuan ez bezala,errugbian aritzera animatuko diren gaz-tetxoak erakartzea da Txingudi elkartea-ren helburua. Horretarako, udakoikastaroak errugbiaren benetako izaeraezagutarazteko balio duela aipatu du Aiz-puruak: “Jende askok beldurra izaten dioerrugbiari, eta udakoa aukera ona izatenda beldur hori galtzeko”. Jolas kooperati-boak eta talde kirolak lantzen dituzte, etaegunero, errugbi pixka bat egiten dute.Udaran Plaiaundin dabiltzan haur bat-zuek, datorren urtean errugbian jokat-zeko asmoa dutela aurreratu dietedagoeneko. 

Udaran ere gorputza astinduz
Uztailean eta abuztuan ikastaroak eskaintzen dituzte hiriko kirol elkarteek

Irungo Udalaren UDA progra-
man txertatuta daude hiriko hogei bat
kirol elkarteren udako ikastaroak. Uz-
tailean eta abuztuan zehar, kirol ez-
berdinak probatzeko aukera
eskaintzen diete irundar gazteenei.
“Guretzat oso garrantzitsua da pro-
grama, udaran aisiari eta dibertsioari
dagokionez egon daitekeen hutsunea
estaltzen duelako”, azaldu du Pedro
Alegre udaleko Kirola arloko ordezka-
riak: "Oso eskertuta gaude familiekin,
eta ikastaroak antolatzen dituzten el-
karteekin". 

"Gehien bat, es-
kualdeko gura-
soek udaran

izaten duten be-
harrari erantzu-
tea zen gure
asmoa"

Ibon Muñoz, Super
Amara BATeko kirol

zuzendaria
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Nola hasi zen eskaladarekin urtetan izan duzun harremana?Mendian hasi zen, aspaldi. Ni mendizalea nintzen, eta momentu batean konturatu nint-zen mendi jakin batzuk igo ahal izateko, eskalada pixka bat egiten hasi beharra nuela.Ikastaro batean izena eman nuen, eta hor deskubritu nuen eskalada. Hortik aurrera,gero eta gutxiago joaten nintzen mendian ibiltzera, eta gero eta gehiago eskalatzera.
Boulderra da, gaur egun, zure modalitate gogokoena. Zeintzuk dira haren ezau-
garriak?Ni sokarekin hasi nintzen, baina boulderra ezagutu nuenetik, ez dut besterik egiten.Ohiko materialik gabe burutzen da (sokak, arnesa, kaskoa etab.), gizakia arrokarenkontra. Segurtasuna bermatzeko, koltxoneta bat jartzen da azpian, eta kide batek erort-zea zaintzen du. Arroka txikietan egiten da, ez da altuera asko hartzen, baina zailtasunahandia izaten da. Potentzia, indarra eta teknika handia behar dira. Ez da iraunkortasunproba bat, saiakera laburrak izaten dira.
Jaizkibel mendia leku aproposa da boulderrerako.Benetako paradisua da, urtetan ezkutuan egon izan dena. Boulderra praktikatzekomila bloke baino gehiago daude, Jaizkibel osoan zehar barreiatuta. Europa osotik etort-zen da jendea, leku paregabea baita eskalatzeko: kalitate handiko arrokak, itsasoarenondo-ondoan. 
Urrutiago ere bidaiatu izan duzu. Zein lekuk eman dizu arreta gehien?Leku bakoitzak du bere puntua, bere ezaugarri bereizgarria. Paris ondoan dagoen Fon-tainebleu da boulderraren “meka” Europan, baina nik Suitza deskubritu nuenean, ha-rrigarria iruditu zitzaidan, herrialde alpino zoragarria delako, eta eskalatzeko lekubikainak dituelako. Urrutiago, Indian eta Mexikon ere izan naiz eskalatzen, adibidez. 
Nola lortu duzu zure zaletasuna ogibide bihurtzea?Eskalada egiten hasi eta denbora gutxira, eskaladarekin zer ikusia zuten lanak edukit-zen hasi nintzen. Hasieran, babesleak lortu nituen. Urteen poderioz, eta krisi ekono-mikoaren eraginez, babesleek behera egin zuten. Rokodromoetan lan egiten hasinintzen orduan, eta azkenean nik neuk aretoa irekitzen amaitu dut.
Area 51 erreferentziazko leku bilakatu da inguruan.Gipuzkoa mailan rokodromo handienetakoa da. Badira beste areto batzuk, eta denonartean lan egiten dugu eskaladaren praktika zabaltzeko. Gure inguruan areto estalibat edukitzeko beharra genuen, eta nik egin nuen apustu hori.
Nondik hurbiltzen zaizue jendea?Area 51n, hurbiltzen den jenderen zati handiena, egunerokoan behintzat, ingurukoada: Irun, Hondarribia, Bera, Oiartzun, Errenteria, Pasaia, Lezo etab. Gero, bisitak estatuosotik, Frantziatik, leku askotatik hurbiltzen zaizkigu. Jendeari gustatzen zaio noizeanbehin lekuz aldatzea. Bezero gehienek azpimarratzen duten ezaugarrietako bat, gu-rean izaten den giro ona da.
Euskal Herrian eguraldia nolakoa den kontuan hartuta, beharrezkoa da areto
estaliak edukitzea.Nik urteak eman ditut kalean eskalatzen, rokodromorik gabe, eta ondo dakit zer denhori. Orain, Area 51rekin, asko aldatu dira gauzak. Badugulako leku bat, eguraldiarenmende egon gabe, nahi dugunean eskalatu ahal izateko, batzuetan sentitzen den beharhori asetzeko. Boulderrari eskainitako 200 metro karratu dira, eskalada mota eta zail-tasun ezberdinetara egokituak. 

„Potentzia, indarra eta teknika 
handia behar dira boulderrerako‰

MIKEL MARTIARENA, Area 51 boulder aretoko arduraduna:

Ameriketako Estatu Batuetako base militar sekretua hartzen omen du
Nevadako basamortuan galduta dagoen Area 51 eremuak. Espazio-ontziekin eta
estralurtarrekin lotu izan da urtetan. Irungo Area 51ko jarduera ez da horren
ezkutukoa, eskaladaren zaleek behintzat, ondo ezagutzen dute. Haren kokape-
nak, aldiz, badu zailtasunik. Landetxa-Katea auzoan dago, Olaberriara doan
errepideko zubia igaro aurretik, ezker aldera. Estralurtar baten aurpegia dara-
man kartela ikus daiteke bidegurutzean, AEBetako Area 51ri keinua eginez.
Mikel Martiarenak kudeatzen du boulder aretoa, bere familiarekin batera. Es-
kalada ezagutu zuenetik, haren inguruan antolatu du bizitza osoa. 

„Europa osotik
etortzen da jen-
dea Jaizkibelera,
leku paregabea
baita eskalat-

zeko‰

„Jendeak gehien
azpimarratzen
duen ezaugarrie-
tako bat, gurean
izaten den giro

ona da‰



KOLABORAZIOA

Udara, munduan barrenabidaiatzeko garai apro-posa da . 2017koa, Berli-nera bidaiatzeko aukerabikaina izan daiteke. Polo-niako mugatik 70km-rakokaturik, Alemaniako hi-riburuak egonaldi laburbatez gozatzeko milakaaukera eskaintzen ditu.Gastronomia onekoa badaere, garagardoak fama be-rezia du Alemanian. Izanere, zonalde bakoitzakbere garagardo mota bere-zia du. Primerako gara-gardo horiez gozatzeko,Biergaten garagardo-pa-tioak lekurik aproposenaizango dira, horrela, tu-rismo egun luze batiamaiera emateko aukerabikaina.Nahiz eta Berlin hiri han-dia izan, Alemaniako hiri-burua egun pare bateanbisita daiteke. U-Bahn me-troak eta S-Bahn aldirie-tako trenak aprobetxatuz,leku batetik bestera azkar-tasun osoz mugitzeko au-kera izango du bisitariak.Jarraian, Berlin bi egune-tan bisitatzeko proposa-mena.
Lehen bisita  Eguna Gendarmenmarktplazan hasiko da. BertanKontzerthaus kontzertuaretoa, Französischer Domkatedral frantsesa etaDeutscher Dom katedralalemaniarra ikusi ahalkodira. Unter den Linden bu-lebarretik jaitsiz, Branden-burgoko Atea aurrez-aurreikusiko da, atearen gai-nean kokaturiko koadrigadotorearekin apaindurik.Atea zeharkatuz, Reichstagberreraikitako Alema-niako Parlamentua izangoda hurrengo geldialdia.Honen ostean, Eberstras-setik jaitsiz,  Holokaustoa-ren Oroigarrian zeharibiliz, juduek sentitu zutenizua gogorarazi ahalko da. Tiergarten parkeak hiribu-rutik une batez ihes egi-

teko aukera bikaina da.Ehiza-barruti bezala sor-tua izan bazen ere, Ber-lingo birika bihurtu daegun. Parkea ekainak 17kokaleak zatitzen du, zeina-ren erdian GaraipenarenZutabea kokaturik dagoen.Eguna amaitzeko, Breits-cheidplatz plaza bisitatuostean, itzulia Reichestag-ean amaituko da. Parla-mentuaren terrazatik,Berlin gauean argiztaturikikusi ahal izateko. 
Museoen egunaBigarren eguna museoeieskainia izango da. ItzuliaCheck Point Charlie muga-postuan hasiko da, handikgertu Berlingo Harresiaeta Izuaren Topografiamuseoak bisitatzeko. Bisi-tak amaituta, Berlingo er-digunera itzultzeko EastSide Gallery-a jarraitzeaizango da aproposena, airezabaleko museoaz gozat-zeko, Ostbanhof geltokiraheldu arte.Geltokian trena hartutaAlexanderplatz-erainoiritsi eta bertan EuroparBatasuneko telebistadorre handiena, Park InnHotel Berlin eraikina etaMunduko orduen erlojuaikusi ahal izateko. BertatikRathaus Berlineko Udalet-xea ere ikusi ahal izangoda.Udaletxe atzetik igaro etaNikolai auzoa bisitatu os-tean, Spree ibaia gurutza-tuz Museoen uharteraigaro ahalko da. Ondoren,Lutsgartean lorategian at-seden hartu ondoren,Auzo judua ikustekotxanda izango da. Bertan,urre koloreko galtzada-ha-rriek juduen etxeak izan-dakoak erakusten dituzte.Oranienburger Straße-nSinagoga berria bisitatuostean, eguna garagardobatekin amaitzea ideia bi-kaina izango da, indarrakberreskuratzeko. 

Berlin, udara honetarako bidaia proposamena

GORKA MARTINEZ

IRUNERO10
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Euzkaraz,
Irunen 
barrena

Frantsesak trenbidea eitten arittu
ziren denborako bertsuak

Frantses oien iriabeti aldrebes.Gaur lau baittuztebiar baterez.Len aragiya eltzianeta belar billa baratzian.Kardaberak jaite´ittuztediruak aitzian.Jaya etorri etatabernarako plantatzen.Bazkaldu etadirua kontatzen.Kafiak artu, kopak eranez,erari fiña jokatzen.Egiñik eztut ukatzen.Oraiñ ezpañak nekatzen.Txardiñ ezurrak txupatzen.Lenago dirua lasai.Oraiñ urrutittik usai.Itxian niok andre zai.

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

S.R.A. andereari jasoa (1959-VII-12). Trenbidea eraikizuten garaikoak dira. Ama eta anaiari ikasi zizkion. (ElBidasoa, 1959-IX-19)

Eguzkitza BHI 2.A

BETI GAZTE IRUNERO12



Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak gazteei zuzendu-riko 43 etxebizitza eraikiko ditu Irunen, Alberto Larzabalkalean. Bizitoki berri hori eraikitzeko esleipena ekaineanegingo da eta etxebizitzak 2019 urte erdialderako prestedukitzea espero dute agintariek. Bereziki gazteei zuzen-duriko etxebizitzak izango dira, gazteei lehen bizitokiatopatzeko aukera errazteko asmoz.Ekainean etxebizitzak eraikitzeko obraren lizentzia es-leitu dute, horrela, lehenbailehen eraikuntza lanei ekinahal izango zaie. Iñaki Arriola Ingurumen, Lurralde Plan-gintza eta Etxebizitza sailburuak jakinarazi du proiektuaez dela berria: “Obra hau garatzeko konpromisoa aspaldisortu zen, baina, azkenean, proiektua aurrera eramatekoordua iritsi da”.Guztira 43 etxebizitza eraikiko dira eta bizileku berrihauen helburua irundar gazteei haien lehen bizitokia es-kuratzeko erraztasunak ematea izango da. Etxebizitzaguztietatik  38k sukaldea, egongela, komuna eta logelabana izango dituzte. Horiez gainera, bi logela edukiko di-tuzten lau etxebizitza eraikiko dituzte, eta elbarrientzakoegokiturik egongo den etxebizitza bat  ere egongo da.Orubea Alberto Larzabal eta Aduana kaleen artean ko-katurik dago, eta 995 m²-ko azalera du. Etxebizitzez gai-nera, eraikinak 18 garaje eta bizikletak gordetzeko gelabat edukiko ditu. Iñaki Arrriola sailburuak azaldu duobraren esleipena egin ostean, lanak abiatu ahal izangodirela, eta aurreikusi du, 2019 urtearen erdialderakolanak amaiturik egongo direla. Gazteak gehienez 5 urtez bizi ahal izango dira zuzkidura-bizitoki horietan. Izan ere, etxeen helburua ez da gazteakbertan denbora mugagabez geratzea, baizik eta gazteei,behin betiko etxebizitza topatzen duten bitartean, bizi-leku probisional bat eskaintzea. Honela, azken aldiangazteek haien gurasoengandik emantzipatzeko izanduten zailtasunari aurre egin nahi zaio, gazteentzat be-reziki pentsaturiko plan honen bitartez.

Proiektuaren lizitazioak 4,6 milioi euroko kostua izan dueta ziurtagiri energetikoari dagokionez A kalifikazioalortu du. Alegia, etxebizitza berri honek energia berriz-tagarrien erabileran apustu garrantzitsu bat egingo du,energia eskuratzeko eguzki-plakak eta biomasa-galdarakerabiliko dituelarik.  

Lankidetzarako prestEtxebizitza sailak zein Irungo Udalak alokairuzko etxe-bizitzaren beharrekiko ardura azaldu dute. Jose AntonioSantano Irungo Alkateak udalaren asmoa adierazi du:“Irungo Udalean argi dugu alokairuzko etxebizitzak in-dartzea beharrezkoa dela”. Gai honen inguruan, Irungo

Alkateak azaldu du herritarren eskaeretan “aldaketa” batgertatu dela eta alokairuzko etxebizitzen eskaintza ga-rrantzitsu bat egitea ezinbestekoa izango dela hiritarrenbeharrak asetzeko.Iñaki Arriola sailburuak zein Jose Antonio Santano alka-teak horrelako proiektu gehiago garatzeko lankidetzanaritzeko prestutasuna erakutsi dute. Eusko Jaurlaritzaketa Irungo Udalak handituz doan eskaera bati aurre eginbeharrean direla gehitu dute, eta gizartearen eskakizu-nak asetzea ezinbesteko izango dela. 
Gazteak helburuGazteei zuzenduriko etxebizitzen proiektuek bultzadahandia jaso dute azken aldian Irunen. Alberto Larzabalkaleko egitasmoaz gainera, Oinaurreko auzoan antzekoezaugarriak izango dituen proiektu bat gauzatzeko in-tentzioa du udalak. Etxebizitza hauek 35 urtetik behe-rako gazteei zuzendurik egongo dira eta gehienez bosturtez alokatu ahal izango dira. Etxebizitzak eraiki ahal izateko Oinaurreko plan part-ziala aldatzea beharrezkoa izango da.  Honela, etxebizitzakopuru handiago bat eraikitzeko aukera eta 2011eanonartutako planak zuen akatsa konpontzea lortu nahi da.Planaren aldaketari esker 34 etxebizitza eraikiko diraguztira: logela bakarreko 30, bi logelako bi, eta egokitu-tako bi apartamentu. Etxebizitza horien helburua, Al-berto Larzabal kalekoen antzera, gazteen emantzipazioabultzatzea  da. 

Gazteentzako berrogeita hiru 
etxebizitza eraikiko dituzte Irunen

Zuzkidura-bizitokiak 2019 urte erdialderako prest egotea espero dute

„Obra garatzeko konpro-
misoa aspaldi sortu zen,

baina, azkenean, proiektua
aurrera eramateko ordua

iritsi da‰
Iñaki Arriola, Ingurumen, Lurralde

Plangintza eta Etxebizitza sailburua

„Irungo Udalean argi
dugu alokairuzko etxe-
bizitzak indartzea beha-

rrezkoa dela‰

BETI GAZTE2017ko abuztuak 15
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Jose Antonio Santano, 
Irungo Alkatea



Irailaren 29 arte iGazteko bulegoaren
ordutegia,10:00etatik 14:00etara, aste-

lehenetik ostiralera izango da.

Hori bai, gogoan har ezazu ateak in-
terneten egunero-egunero 24 orduz ire-

kita daudela!

Bidal ezazu posta bat zure zalantzare-
kin, iradokizunarekin edo informazio

eskariarekin.

Posta elektronikoz: igazte@irun.org; 
WhatsApp bidez: 607 771 173.

Telefonoz: 943 50 54 44.
943 50 54 40.

- Astelehenetik igandera (irailaren ha-
sierara arte).

- Prezioa: 1,35  euro.

- Lurraldebus/Mugi txartelak ezin dira
erabili.

- Irundik irteerak:  09:00etatik
19:00etara (maiztasuna: 60').

- Hendaiatik irteerak: 09:30etatik
20:30etara (maiztasuna 60').

Martxan dago  IAE-AFIk Irungo Udala-
ren laguntzarekin antolatzen duen ar-

gazki lehiaketaren 28.edizioa.

Modalitatea: Argazkiak argazki-pa-
perean, zuri-beltzean edo koloretan,
eta edozein teknika erabiliz onartuko

dira.

Antolatzailea: Irungo Argazki Elkar-
tea (I.A.E.).

Gaiak: librea eta Irun.

Epea: urriak 13, barne.

Sariak:
-Irun:  "Peio Urtxegi" ohorezko saria
hiru argazki bildumari: 500 euro eta

makila.

Aragazki solteei hiru sari: 300,200
eta 100euro .

Herriko parte hartzaleei sariak: 140,
120 eta 100 euro.

-Libre: 
Lehena, bigarrena eta hirugarrena:

200, 150 eta100euro. 

Irungo Udalak Adour- Bidasoa  XXVI
Pintura lehiaketa antolatu du. Pintura
munduko artista eta zaletu guztientzat

zabalik dago eta baldintza bakarra 18
urtetik gora edukitzea da.

Sariak:
Lehen saria: 2.500 euro.

Epaimahaiaren Sari Berezia: 500 euro.
Egile gaztearen lanik onenari: 500

euro.

Aurkezte epea:
Irailak  5etik 10era Amaia Kultur 

Zentroan.

Informazio gehiago: www.irun.org.- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Webean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

Bulegoko 
ordutegia
udan

Hendaiako
hondartzara
joateko 
autobusa

iGAZTE IRUNERO14

"Irun Hiria"
XXVII.
argazki 
lehiaketa

Adour-
Bidasoa
XXVI
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Erakusketa: Irun
eta Irungo jen-

dea

Erakusketa:
Maria Cueto

irailak
9 arte

irailak
29 arte

Zer: Atzera begirako
50 bat argazki, José

Mari Castillo argazkiza-
leak lagatakoak, duela

hainbat urte egungo Irun
itxuratu zuten eraikin,
kale, fabrika eta langi-
leen irudiak ageri dituz-

tenak.
Ordutegia: Ostegune-
tik larunbatera 19:00eta-

tik aurrera.
Non: Kabigorri Bidaso-
aldeko Ateneoa. Sargia,

1, atzealdea.

Zer: "Constelaciones ve-
getales" bildumak hogei
eskultura ditu, teknika

sotil eta zehatzez, hazie-
kin eginak. Obra delika-

tuak dira, aretoko
sabaitik zintzilik daude-
nak, eta airean flotatzen
ari zaren irudipena sort-
zen dute. Gehienek natu-

rarekin lotura duten
formak dira, espiralean
aurkeztuta, erakusketari
izena ematen dioten es-

piralak sortuz. 
Ordutegia:

Asteazkenetik larunba-
tera: 18:00-21:00;

Igande eta jai egunak
11:30 -13:30.

Non:
Mentxu Galen. Urdani-

bia plazan. 
Prezioa: Doan.

Girabira: 
Zinema

Ama Xantalengo
jaiak

18

abuztuak
18-20

Zer:
Kontzertuak eta Bidasoal-
deko zinemagileen labur-

metraiak.
Non: Alai Txoko par-

kean 
(Elizatxo hiribidean).

Ordutegia:
20:30etatik 00:30etara.

Non: Urdanibia Plazan
eta inguruan.
Ostirala 18:

- 17:00-19:30: Ermitan
bisitaldi librea.

Larunbata 19:
- 10:00-13:30: Ermitan

bisitaldi librea.
- 11:30 Ermitan meza At-
zokoak Abesbatzarekin. 

- 12:20: 
"IV TXAPELAUNDI HAN-
DIA" saria ematea Ermi-

taren Plazatxoan. 
- 12:30: Janaurrekoa eta

musika.
Igandea 20:

- 09:00: Txistulari Talde-
aren diana auzoko karri-

ketatik. 
- 13:00: Irungo Hiria

Musika Bandaren 
emanaldia.

Bidasoa Folk
jaialdia

ACUSTICBAS:
YASMIN SHAH

TRIO

19 31

Zer:
Aziza Brahimek eskaini-

tako kontzertua. 
Non: Urdanibia plazan.

Ordua: 21:00etan.
Prezioa: Doan.

Zer: Kontzertu akustikoa
izango da, ohi den be-
zala, CBAko atarian.
Eguraldi txarra egiten

badu, berriz, printzipioz,
kulturguneko sarreran

izango dira.
Non: CBA udal liburute-

gian.
Ordua: 19:15etan.
Prezioa: Doan.

Moskuko Jaiak
abuztuak
17-20




