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errugbi epailea:

“Epaileak huts egiten baldin
badu ere, jokalariek ez dute 
inguratzen eta estutzen”
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1949ko abuztuaren 31ko Osoko Bilkuran jarri ziotenizena. San Juan Harria plazatik irten eta Eguzkitzaldeakaleraino doana da. Prudencia Arbide Zubelzu Irunenjaio zen, 1865eko apirilaren 27an, nekazarien familiaaberats batean, neurri handi batean, Amerikara emi-gratu zuen ahaide baten herentziagatik. Bordatxiki ba-serriaren jabe izatetik Irungo Aranibar eta InkulegiBekoa baserriak eta Hondarribiko Argiñenea erosterapasa ziren. Beste finka batzuk ere bazituzten, Irunen etaDonostian. 1910ean Argentinan zituzten jabegoek, garaihartako 10.340.000 pezetako balioa zuten. Familiak Donostiara bizitzera joateko erabakia hartuzuenean, Irungo Udal Ospitaleari dohaintza ugari eginzizkion, behartsuei laguntzeko eta bestelako ongintza la-netarako. Maria Konpainiaren “El Pilar” eskola sortzekokontribuzio pertsonala egin zuen Prudencia Arbidek.Manuel Ugalde eta Jose Egino apaizek aholkaturik, es-kola berriak eraikitzeko lurrak erosi zituen, 1922an.1923ko urriaren 12an jarri zuten lehen harria, eta Ma-nuel Sainz de Vicuña y Camino arkitekto jaunarenproiektua jarraituz burutu zuten obra. 1927an inaugu-ratu zuten.1936an “El Pilar” suntsitu zutenean, Prudencia Arbidekberreraikitzean parte hartu zuen. Udalak omenaldi bateskaini zion 1949ko abuztuaren 31n, “Hiriko alaba ku-tuna”  izendatuz. Egun berean, udalean harrera egin on-doren, kaleraino lagundu eta bere izena zeraman plakaerakutsi zioten. 1960ko urtarrilaren 17an zendu zenPrudencia Arbide. 
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Santiagoko bidegorria eta Plaiaundiko Parke Ekologikoaelkartuko dituen bidegorriaren eraikuntza 2018an abia-tuko da. Proiektu honen barnean oinezkoentzako pase-alekua eta bidegorria eraikiko dira. Irungo eremudesberdinen arteko komunikazioa hobetzeaz gainera,proiektu honekin urmael berri baten eraikuntza bultza-tuko da.Proiektua gauzatzeko bilerak duela lau urte abiatu ziren,2013an proiektuaren ideia Eusko Jaurlaritzan jakinaraziostean. Abenduan proiektuaren lizitazioa lortu eta gero,martxoan proiektuaren erredakzioaren kontratua esleituzen. Era honetan, duela lau urte Irungo Udalean sortu-riko ideia errealitate bilakatuko da azkenean.  Hasiera batean, Plaiaundi Parke Ekologikoa Abenida Zu-biarekin elkartzea zen proiektuaren ideia. Dena dela,udal teknikariek pasealeku berria Santiagoraino luzatzeaproposatu zuten, pasealeku berri honen praktikotasuna

handitzeko asmoz. Azkenean, Pierre Loti ibilbideak el-kartuko du Plaiaundiko eremua nazioarteko zubiekin. Proiektu honek hirian barrena bizikleta mugikortasunaerraztea ahalbidetuko du. Horrez gainera, proiektuare-kin loturik, urmael berri bat sortuko da PlaiuandikoParke Ekologikoan. Urmael hori Plaiaundi Institutuarenatzealdean kokatuko da eta San Lorenzo izena ipinikodiote.Proiektuaren erredakzioaren kontratua esleitu ondoren,Eusko Jaurlaritza Irungo Udalarekin harremanetan jarrida, proiektuaren garapenean aurrera egiteko. Euskal He-rriko Agintaritzaren Aldizkarian zehaztu denez, proiek-tua garatzeko obrak 6 hilabeteko iraupena izango du  eta70.180 euroko aurrekontua  bideratuko da proiektuarengarapenerako. 

Eskolako materiala Irungo dendetan erosteko diru-la-guntzak eskainiko ditu Irungo Udalak. Laugarren urtezantolatu du udalak diru-laguntza deialdia, eta aurtengoaurrekontua 200.000 eurokoa izango da. Diru-laguntzeneskaera abuztuaren 18tik irailaren 29ra burutu ahalizango da.Datorren ikasturterako udalak eskainitako diru-laguntzakanpaina honek helburu bikoitza dauka. Alde batetik,haur irundarren familiek eskolako materialean burutzenduten gastua arindu nahi du. Bestetik, eskolako materia-laren erosketaren bitartez, hiriko denden merkataritzabultzatzea da asmoa.Diru-laguntzak abuztuaren 18tik aurrera eta irailaren29ra arte eskatu ahal izango dira. Eskaera burutzeko

ezinbestekoa izango da Irungo saltokietan buruturiko es-kolako materialaren erosketen ticket-ak aurkeztea. Gai-nera, ekainaren 23tik irailaren 29ra bitarte eginikoerosketak izango dira soilik baliagarriak. “Erosi eta ikasi” kanpaina Derrigorrezko Hezkuntzan aridiren eta Irunen erroldaturik dauden haurrentzat pent-satuta dago. Beka eskatu ahal izateko, Irun Txartela edu-kitzea ezinbestekoa izango da eta izen-ematea internetbidez egin beharko da, udalaren webgunean ageri direnurratsak jarraituz. Irungo Udalak laugarren urtez antolatu du diru-laguntzadeialdia, aurreko urteetako eskaeraren arrakasta ikusiostean. Izan ere, iaz 1.500 eskaera baino gehiago burutuziren 2.000 haur baino gehiagorentzat.  Diru-laguntzak

esleitzerako orduan familien errentei erreparatuko zaie.Hortaz, diru-laguntza osorik, diru-laguntzaren zati batbakarrik  eta diru-laguntzarik eskuratuko ez duten fami-liak egongo dira, familien errenta mailaren arabera. Diru-laguntza honen barnean era askotako materialasartuko da. Hala nola, idazteko materialak eta suntsiga-rriak, suntsigarria ez den materiala, eskolako jarduere-tarako beharrezkoak diren janzteko artikuluak etaeskulanetarako elementuak. Aurten, berrikuntza mo-duan, lehen aldiz liburu elektronikoen erosketa kontuanhartuko da, beti ere liburu hauek Irungo entitate bateanerosiak izan badira. 

Eskolako materiala Irunen erosteko 
diru-laguntzak eskainiko ditu udalak

“Erosi eta ikasi” kanpainak 200.000 euroko aurrekontua izango du
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2018an eraikiko dute Santiago eta Plaiaundi 
elkartuko dituen bidegorria

Plaiaundi Parke Ekologikoa garatzeko bilerak duela lau urte hasi ziren



Badator kalamuari eskainitako asteburua 
Seigarren edizioa izango du Expogrow azokak, irailaren 15etik 17ra, Ficoban

BERRIA IRUNERO4

Irailaren 15etik 17ra izango da Expogrow kalamuarennazioarteko azoka, Irungo Ficoban. VI.edizioa izango dudagoeneko, eta estatuko eta Europako azoka garrantzit-suenen artean kokatu da, kalamuaren kulturari dagokio-nez. 5.000 metro karratuko espazioa hartuko duFicobako lau pabiloietan, kanpoko aparkalekuaz gainera(7.000 metro karratu). Mundu osotik etorritako enpresaeta elkarteek haien produktuak eta zerbitzuak eskainikodituzte, 180 erakustokitan. Sektoreko profesionalak etabezeroak erakarriko ditu. Iaz, esate baterako, akredita-tutako 1.200 profesional, eta 17.000 bisitari hartu zituenExpogrowk.Aurreko bost edizioetan, azokaren zutabeetako bat izanda Kalamuaren Nazioarteko Foro Soziala. Aurten for-matu berria emango diote, Cannabis Box Forum izenare-kin. Kalamuaren eta droga politiken inguruko hainbat gailanduko dituzte, hitzaldi eta mahai-inguruetan: aspektu

terapeutikoa, aktibismoa, erregulazio prozesuak, ema-kumeen rola etab. Talk Show moduan ariko dira hizla-riak, eta publikoak ere parte hartu ahal izango du.Hizlarien artean nabarmendu daitezke Augusto Vitaleuruguaiarra eta Michael Collins eskoziarra. Vitale psiko-logoa bigarren aldiz egongo da Expogrow-ko foroan. Adi-tua da droga politiketan, indarkeriaren prebentzioan etaosasunaren sustapenean. Michael Collins eskoziarraWashington DCko Drug Policy Allianceko zuzendarior-dea da, eta bere ikuspuntua eskainiko du. 
Chambao eta Asian Dub Foundation ariko dira zuze-
neanMusika emanaldiak ere egongo dira, kanpoko aparkale-kuan, ostiralean eta larunbatean, 19:00etatik aurrera.Hiru taldek eskainiko dituzte emanaldiak, egun bakoit-zeko. London Afrobeat Collective, Dirty South Crew eta

Chambao ariko dira ostiralean (irailak 15), eta Asian DubFoundation, Saritah eta Natascha Rogers larunbatean(irailak 16). Dj Don Cornelius eta Dj Víctor Santana arikodira lehenago, karpa girotzen, ostiralean eta larunbatean,hurrenez-hurren. Sarrerarekin azokara, forora eta kontzertuetara sartuahal izango du bisitariak. Aldez aurretik erosita, egun ba-teko sarrerak 15 euro balioko du, bi egunekoak 23, etahiru egunekoak 28. Iganderako sarrera berezia eskainikodute, 12 euroren truke (kontzerturik gabe). Ficobako lei-hatilan erosiz gero, garestiagoak izango dira sarrerak(18, 26, 30 eta 15). Ostiralean, publiko orokorrarentzatateak zabaldu aurretik, B2B (Business to business) saioaegingo dute, sektoreko profesionalentzat bakarrik (9:30-14:30). Bestalde, familia osoarentzako jarduerak, aisial-dirako eremuak, gastronomia eta sarien banaketa ereegongo dira. 
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Gipuzkoako Foru Aldundiak sustaturiko eraikinada Gordailua. Egiteko bikoitza daukala azaldu duCarlos Olaetxea zuzendariak: “Gordailuaren misionagusia Gipuzkoako ondare higikorrak baldintzaonenetan gordetzea da”. Honetaz gainera, Gordai-luaren biltegietan gorderik dagoen ondarea mu-seoetan egingo diren erakusketetan ikusgaiipintzea da zentro honen bigarren helburua.Gordailua eraiki aurretik, Gipuzkoako ondare hi-gikorra Foru Aldundiaren biltegi desberdinetansakabanaturik zegoen. Zentro honen eraikuntzariesker, Gipuzkoako ondarea bateratzea posibleizan zen. Gordailuaren barnean instituzio ezber-dinen funtsak gorderik daude. Hala nola, SanTelmo Museoak, Irungo Udalak, Nestor Basterret-xearen familiak eta beste hainbat udalek gauzakgorderik dauzkate Gordailuaren barnean. Gipuzkoako ondarea, eraikina osatzen duten hirusolairuetan zehar banaturik dago. Lehen solairuanpieza handi eta pisutsuenak pilatzen dira, biga-rren solairuan gauza ikusgarrienak ikusgai daude,eta azken solairuan, hain ikusgarriak ez diren gai-nontzeko gauza guztiak gordetzen dira. Biltegiarruntez gainera, klima berezietako bi biltegidauzka gordailuak, pieza delikatuenen kontserba-zioa bermatzeko. Biltegi berezi hauetan burdinak,papera eta ehunak kontserbatzen dira. Gordailuan era askotariko eta jatorri desberdi-neko materialak gordetzen dira.  “Materialarenkontserbazio beharren arabera sailkatzen diragauzak Gordailuan, eta ez jabearen arabera”, adie-razi du Carlos Olaetxea Gordailuko zuzendariak.Era honetan, piezen sarrera-irteerak kontrolatuahal izateko, pieza bakoitzak QR etiketa bat dauka.Etiketa honek piezaren informazioa biltzen du etauneoro pieza lokalizaturik edukitzea ahalbidetzendu. Biltegi funtzioa da Gordailuaren aurpegi ezagu-nena. Hala ere, beste jarduera asko burutzen diraeraikin honen barnean. Carlos Olaetxeak jakina-razi du hilabete bakoitzeko azken ostiralean bisitagidatuak antolatzen dituztela Gordailuaren bar-nean, baina bisita horiek ez dutela arrakasta ge-

hiegirik. Horregatik, Gordailu barruko jarduera iker-lariei zuzendurik dago batez ere, udako ikastaro etaseminarioen antolaketaz gainera. Eraikinaren kokapenak paper garrantzitsu bat betet-zen du Gordailuak beste erakundeekin dauzkan harre-manetan. Gordailuan gordetzen diren pieza gehienakGipuzkoako instituzio desberdinen eskuetatik jasoakizan dira. Hala ere, Frantziako mugatik gertu kokatu-rik egoteak, nazioarteko harremanak errazten ditueta, esaterako,  Baionako Euskal Museoari haren era-kusketentzako Gordailuko piezak utzi izan zaizkio. Erahonetan, estatu barneko zein nazioarteko piezen el-kartrukea bultzatzeko intentzioa du Gordailuko zu-zendaritzak. Gordailuaren barnean era askotako gauzak gorde dai-tezkeen arren, edonork ezin dezake erabili. Bi bal-dintza nagusi bete behar dituzte Gordailuan gordekodiren gauzek. Alde batetik, Gipuzkoako ondarerakopieza esanguratsuak izan behar dira eta, bestetik, ber-tan gordetzen diren piezak erakusketetarako biltegie-tatik atera ahalko dira. Neurri hauekin, Gordailuaganbara ahaztu  bihurtzea ekidin nahi da.
Piezen joan-etorriaEraikuntza lanak 2011n amaitu zirenetik, piezak bilt-zen aritu da Gordailua. Carlos Olaetxea zuzendariakargitu du urtean 500 pieza berri sartzen direla bilte-gietara, eta 200-300 pieza inguru irteten direla era-kusketetarako. Etorkizunari begira piezenmugimendua areagotu nahi da, izan ere, badira erai-kinean sartu zirenetik kanpora irten ez diren piezaasko.Une honetan Gordailuaren edukieraren %20 libre aur-kitzen da, baina pieza batzuk birkokatuz gero, libredagoen espazioa handitu ahalko litzateke. Etorkizu-nean espazio gehiago izatea beharrezkoa balitz, zu-zendaritzak arazo honi aurre egiteko irtenbideposiblea bilatu du jada. Gordailuko eraikinetik gertubeste eraikin bat erostea da ideia, tarteko funtzioabete eta piezen lehen txukunketa lanak bertan burut-zeko. 

„Gordailuaren
misio nagusia 
Gipuzkoako 

ondare higikorrak
baldintza onenetan
gordetzea da‰

Carlos Olaetxea, 
Gordailuko zuzendaria

„Materialaren
kontserbazio 

beharren arabera
sailkatzen dira
gauzak Gordai-
luan, eta ez 

jabearen arabera‰



Azken urteotan, Puianaren eta Gibeleta-ren  ondoan dagoen Zubieta finka izan daIrungo Udalaren lehen aukera, baina ko-rapilatsua da, eta atzeratuz joan da eten-gabe. Talde ekologisten arabera, 2019kouztailerako, Plaiaunditik kanpo behar li-tuzke Irungo Udalak kirol instalazioak.Estuario ekosistemako gune gisa eralda-tuta egon beharko luke espazioak ordu-rako, sei urte beteko baitira Natura 2000Sareko Neurrien eta Ekintzen dokumen-tua onartu zenetik. Bertan, atletismo pistaeta errugbi zelaia Plaiaunditik ateratzeahelburu nagusi gisa jarri zuen IrungoUdalak. Beteko ez balu, Europako Batzor-dearen isun handiak jasoko lituzke ( 3 eta20 milioi euro artekoak).Edonola ere, bi hamarkada baino gehiagodaramatza gaiak mahai gainean, soluzio-rik gabe. Zubietako proiektuan Hondarri-biko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiaketa Eusko Jaurlaritzak ere parte hartzendute, eta luze doa oraindik. Hori dela eta,beste aukerak aztertzeari ekin dio udalgobernuak, denbora aurrera doala kon-tuan hartuta. Olaberriako planteamenduaazaleratzeak, kritikak eragin ditu. Ekolo-gistak Martxan taldeak gogorarazi du hi-riko talde politikoek eta hainbat elkartekOlaberria eremua “bere osotasunean” ba-

besteko akordioa lortu zutela, OlaberriaHarana Babesteko Plan Berezia garat-zeko: “Landa jardueraren eta ingurume-naren defentsaren aldeko erabilerasustatzeko erabakia hartu genuen”. Go-bernu taldeak “konpromiso falta” duelasalatu du Ekologistak Martxan-ek: “Beregaraian adostutako erabakia pikutara bi-daltzen ari da”. 
OPLAren kritikak jaso ditu udal gober-
nuakOlaberriako aukerak haranaren ingurukoadostasuna hautsiko lukeela berretsi du,era berean,  OPLA Olaberriako Bailara Ba-besteko Plataformak. Salaketa gogorra-goak ere egin ditu, auzokide eta

bizilagunei baino lehenago, informazioahedabide bati ezkutuan eman izana, esa-terako. Irungo Udalak eskatuta, L.K.S. en-presak 2016an argitaratutako txostenagogorarazi du OPLAk. Olaberriako hara-naren ondorengo ezaugarriak azpima-rratu zituzten txosten horretan:paisaiaren edertasuna, ingurumen balioa,

kultur eta landa ondarea. Bizikletentzakoeta oinezkoentzako ibilbideak eraikitzekoeta lehen sektorea indartzeko jarduerenbeharra ere nabarmendu zituzten.Plaiaundiko instalazioak lekualdatzekoudal gobernuak duen presari egotzi dioOPLAK Olaberriako aukeraren berri emanizana, Zubietako aukera erabat baztertugabe: “Akatsa litzateke babestutako espa-zio batetik, babestua izateko bidean da-goen beste batera lekualdatzea”. Felipe

Uranga plataformako kideak haien jarreraarrazoitu du Antxeta Irratian: “Ematen duedozein proiekturen kontra gaudela, etaez da horrela. Baina beldur gara, ikustendugulako Irungo beste landa eremuaknola gelditu diren”. Urangak nabarmendudu, era berean, Plaiaundiko erabiltzailediren kirol elkarteek aterabide egokia me-rezi dutela. Horretarako, alabaina, besteaukerak aztertzeko eskatu dio udal gober-nuari. 
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Hautsak harrotu ditu, berriro, 
Plaiaundiko instalazioen lekualdatzeak
Filtrazio batek azaleratu du udal gobernuaren B plana: Olaberria auzoko Beko Errota eremua

Enegarren aldiz piztu da
Plaiaundiko kirol instalazioen lekual-
datzearen inguruko eztabaida. Uztai-
lean izan da oraingoan, Diario Vasco
egunkariak argitaratu duen informa-
zio baten harira. Udal gobernuaren
ustezko “B” planaren berri eman zuen
uztailaren 13an: Olaberria auzoan da-
goen Beko Errota lursaila, Txingudiko
Zerbitzuak-en egoitzaren aldamenean
dagoena. Erreakzio erauntsia etorri da
segidan, hiriko talde politikoen eta
zenbait elkarteren partetik. Azkenean,
udal gobernuak irailerako finkatu du
gaiari buruzko eztabaida politikoa.

„Akatsa litzateke
babestutako es-
pazio batetik, ba-
bestua izateko
bidean dagoen
beste batera le-
kualdatzea‰

Olaberriako Bailara
Babesteko Plataforma



Proposamenak egin ditu oposizioakOposizioko taldeen artean, Si Se Puede Irun Ahal Dugu(SPI) izan da gaiaren inguruan iritzia ematen lehena.David Soto taldeko bozeramaileak hogei urtean zehar“beste alde batera” begiratu izana leporatu dio PSE-EEri. Orain, Beko Errotakoa “urgentziazko” neurria delaere adierazi du. Sozialisten gobernukide den EAJren ja-rrera ere ez du ulertzen Sotok: “Hiriko hauteskundeprogrametan Olaberria Irungo birika berdea dela aipatuizan dute”. Pauso gehiago eman aurretik, Olaberria au-zoan kontsulta parte hartzaile bat aurrera eramatea es-katu dio Podemoseko Irungo taldeak udal gobernuari.Plaiaundiko instalazioak kokatzeko proposamen berriaegin du SPIk: datozen urteetan libre geratuko den tren-bide espazioa. Bekoerrotako kokapenak hiriarentzat “ondorio la-rriak”ekar ditzakeela adierazi du EH Bilduk: “Planteatuziren zailtasun teknikoez gain, ingurumen aldetik bere-ziki ondo babestu beharreko eremua da”. Koalizio abert-zaleak pistak eta errugbi zelaia San Miguel-Anakankokatzearen alde egin du: “Konbentzituta gaude aukeraonena dela”. San Miguel-Anakako kokapena berrezart-

zea eskatu du EH Bilduk, erregistro bidez. Udalean or-dezkaritza ez duen Ezker Anitza taldeak ere San MiguelAnakaren aukera azter dezan eskatu dio udal gober-nuari. Edonola ere, errugbi eta atletismo taldeen inte-resak kontuan har ditzaten azpimarratu du, hiritarrekgaiaren inguruan duten iritzia jakitea garrantzitsua delagogoratuz. Xabier Iridoy Irungo Udaleko Hirigintza arloko ordez-kariak (EAJ) gaiari buruzko azalpenak eman ditu. Aldebatetik, oposizioak eta hiritarren zenbait taldek egin-dako akusazioak ukatu ditu: “Esan izan da orain korrikaeta presaka ari garela, isunen mehatxupean. Ez dagoezer baieztatuta. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi behardigu hori, eta momentu honetan ez dugu eperik, eztaisunen inguruko informaziorik ere”. Plaiaundiko insta-lazioak lekualdatzeko lehentasunezko kokapena Zubie-takoa dela baieztatu du Iridoyk, baina ezin dutelaaukera hori soilik aztertu. “Beste alternatibak landuzjoan gara”, azaldu du jeltzaleak: “Guztira bederatzi lekuposible aztertu ditugu. Txosten teknikoek diote Olabe-rria dela aukera onena”.Iridoyk nahi baino lehenago azaleratu da, hala ere, udalgobernuaren “B” plana. “Filtrazio bat egon da”, onartudu: “Nire planteamendua ez zen hori. Beste modu ba-tera egin beharra zegoen”. Xabier Iridoyk aurreratu dugaiaren inguruko eztabaida politikoa iraileko osoko bil-kuran egingo dutela, eta orduan, aukera guztiak mahaigainean jarriko dituztela: Arbes, Iparralde-Gal, Ibarla,Osinbiribil, Buenavista muinoa, Beko Errota, Montero,San Miguel-Anaka eta trenbide espazioa. 
Ez dadila gehiago atzeratuBi hamarkada baino gehiago daramatzate Plaiaundikoinstalazioen erabiltzaileek, aterabide baten zain. Horre-gatik, ez zaie hainbeste inporta azken kokapena zeinizango den. “Lehenbailehen har dezatela erabakia”, es-katu du Ibon Muñoz Super Amara-BATeko kirol zuzen-dariak: “Ez dadila irailetik pasa”. Ingurumenaridagokionez babestuta dagoen eremu batean egoteazgainera, Plaiaundiko instalazioek ez dituzte BATen,Txingudi Atletismo Taldearen eta Txingudi Errugbi Tal-dearen beharrak asetzen. Konponketak egin izan di-tuzte. “Partxeak”, zehaztu du Muñozek. Homologatua izango den pista eskatzen dute, eta alda-gela, biltegi eta gimnasio duinak. “Erabiltzaileen kopu-rua bikoiztu egin da, eta espazio berean jarraitzendugu”, argudiatu du Ibon Muñozek. Kokapena edozeindelarik ere, proiektuak erabiltzaile izango diren klubeneskaerei erantzun diezaien nahi dute. Hori da haien le-hentasuna: “Kokapen baten inguruan adostasuna bal-din badago, eta baldintzak betetzen baldin baditu,aurrera”. 
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„Momentu hone-
tan ez dugu epe-
rik, ezta isunen
inguruko infor-
maziorik ere‰

Xabier Iridoy, Hirigintza
arloko ordezkaria



Errugbi jokalari izan al zinen, epaile baino lehenago?Jakina. Eskolan hasi nintzen, hamalau urterekin. Gogoandut Iñaki Alberdi etorri zela, garaiko Rugby Club Irunekopresidentea. Futbola izan ezik, beste kirol asko ere pro-batu nituen txikitan: eskubaloia, saskibaloia, judoa,mahai tenisa etab. C.D.Bidasoan sartzeko probak egin ni-tuen, baina ez nintzenez altua, ez ninduten hautatu.Errugbiak hasieratik harrapatu ninduen. 
Zein harreman zenuen orduan epaileekin?Errugbian hasten zarenetik, aurkariarekiko eta epailea-rekiko errespetuz jokatzen erakusten dizute. Ez dutesango noizbait kexatzen edo protesta egiten ez denik,batez ere zerbait jokoan dagoenean. Baina jokatzen has-ten zarenetik, epailearen erabakiak errespetatzen era-kusten dizute. Epaileak huts egiten baldin badu ere, jokalariek ez duteinguratzen eta estutzen, beste kirol batzuetan ez bezala.Zaleek beraiek ere, ez diete epaileari txistu egiten edo oi-hukatzen. Beste kultura bat da, zeharo ezberdina. Horre-gatik harrapatzen zaitu errugbiak, beste mundu batdelako.
Hala ere, gogorra eta zakarra dirudi, batzuetan.Kontaktu handiko kirola da, hori ez dago ukatzerik. Bainajokalariak ahaleginak egiten ditu aurkariak ukitu ez

dezan. Gertatzen dena da kontaktuak gogorrak direla,gero eta gehiago, kategoriaz igotzen zoazen neurrian. Beti egoten da jokalariren bat, momenturen bateanburua galtzen duena, zirikatzen aritu direlako, edo denadelakoagatik. Baina aurkariari muturrekoa jo dionak, ba-daki epaileak txartel gorria aterako diola. Onartu egitendu, eta zelaia uzten du, protesta egin gabe. 
Argi dago zeintzuk diren arau-hausteak?Arauak argi daude, eta lehen premisa jokalariaren segur-tasuna da. Urtero moldatzen dira arauak, errugbia ez daXIX.mendean iltzatuta geratu. Arauak aldatzerako or-duan, batzorde mediko batek parte hartzen du, hartutakoneurria arriskutsua izan daitekeen erabakitzeko. Geroeta kontrolatuago dago dena. Gainera, interakzio handiadugu epaileen, jokalarien eta entrenatzaileen artean.

Nola hasi zinen epaile lanetan?30 urterekin, Gipuzkoako Federazioak antolatu zuenikastaro batean izena eman nuen. Araudia ikasi nuen, etakonturatu nintzen betidanik egin izan nituen zenbaitgauza okerrak zirela. Askoz hobeto jokatzen hasi nintzenorduan. Partida batean lehen aldiz epaile izan nintzenean, horrenzaila iruditu zitzaidan, harrapatu egin ninduela. Gaurarte. 1999az geroztik ari naiz honetan. 

Epaileak ere parte hartzen du hirugarren denboran?Bai, ohitura polita da. Etxeko taldeak jatekoa eta edate-koa ateratzen du, eta bi taldetako jokalariek, entrenat-zaileek eta epaileek bat egiten dute. Neurketan zeharizandako gorabeherak komentatzen dira, giro lasai etaatseginean. 
Nolatan hartu zenuen Epaileen Batzordeko Presi-
dente kargua?Arrazoia sinplea da. Nik pentsatzen dut kexatzeak etaneurririk ez hartzeak ez duela ezertarako balio. Kasu ho-netan, gauzak aldatzeko, barrutik egin beharra dago. Lanhandia eskatzen du, bidaiak, eztabaidak, buruhausteaketab. Baina ez dut dominarik jantzi nahi, nire filosofiareneta ideologiaren parte da. Bizitzeko modua da errugbia.
Zein bilakaera izan du estatuko errugbiak urte haue-
tan?Hobetuz doa etengabe. Gero eta jende gehiago, lizentziagehiago daude. Gero eta epaile gehiago ere bai, eta horiez da ohikoa errugbiaren munduan, ezta herrialde anglo-saxoietan ere. Kirol maila gero eta handiagoa da, emaku-meetan batez ere. Irlandako Mundialean parte hartuberri du selekzioak.Euskal talde onak daude, klubetan ahalegin handia egi-ten delako. Ikaragarria da egiten duten lana, klub txikiakdirelako, baliabide eskasak dituztenak. Baina estatukogainerako taldeak bezala, ez dira profesionalak. Jokalarigehienek haien ogibidea dute, errugbiaz aparte. 
Urrun geratzen dira errugbian tradizio handiagoa
duten herrialdeak.Pentsa Ingalaterran futbolak zein garrantzi duen. Etahala ere, errugbian milioi bat fitxa gehiago dituzte. He-rrialde anglosaxoietan, batez ere, ikaragarria da errug-biaren pisua. 

„Errugbian hasten zare-
netik, aurkariarekiko
eta epailearekiko erres-
petuz jokatzen erakus-

ten dizute‰
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IÑAKI VERGARA, errugbi epailea:
“Epaileak huts egiten baldin badu ere, jokalariek ez dute inguratzen eta estutzen”

Ohorezko B Mailako errugbi neurketa has-
tera zihoan Alacalá de Henaresen, Madrilen. FC Bar-
celonaren errugbi taldearen aurka ariko ziren
etxekoak. Blaugranen bisita baliatuta, hiriko Peña
Barcelonista hurbildu zen errugbi zelaira. Haien
lehen errugbi partida izango zen. Neurketak aurrera
egin ahala, protestan hasi ziren, epailearen eraba-
kien aurka. Etxeko zale batek isiltzeko agindu zien.
Epaileak eta jokalariek, denek huts egiten zutela, eta
errespetua eduki beharra zegoela.

Iñaki Vergara irundarra izen zen epailea norgehia-
goka hartan: “Bukaeran, etxeko taldeak hirugarren
deborara gonbidatu zituen Peña Barcelonistako ki-
deak. Txundituta geratu ziren giroarekin, primeran
pasa zuten”. Hogeita hamar urte baino gehiago dara-
matza Vergarak errugbiari lotuta. Azken hemezort-
ziak, epaile lanetan. Erreferentea da estatu mailan,
gaur egun, Espainiako Epaileen Batzordeko Presi-
dentea.



„Arauak aldatzerako orduan, 
batzorde mediko batek parte 
hartzen du, hartutako neurria 

arriskutsua izan daitekeen erabakitzeko‰
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Argazkia: Gover





Irungo La Salle HH
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Euzkaraz,
Irunen 
barrena

Gertatua

Arrobi batian arri ateratzen ai omentzien.Arri bat erori eta gizon bateri bi begiyak atera.Gizonak esan omentzuen:- Jaungoikuak gabon gizonak, neretzat betiko illundudik!

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

S.R.A. andereari jasoa (1959-VIII-11). Anaia Juan Inazioriikasi zion. (El Bidasoa, 1959-IX-19)

Elatzeta LH3
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Zergatik aukeratu zenuen Australia?Oso urruti dagoen lurralde bat delako aukeratu nuela uste dut. Amak beti esan ditilargira bidaiatzeko aukera egongo balitz, nik bidaia hori egin nahiko nukeela. Gainera,Australian egondako Irungo lagun bat dut, beraz, honek ere herrialdearen aukerake-tan lagundu zuela uste dut.
Australiara iritsi zinenean bertan egin nahi zenuena argi zenuen?Ez, egia esan gauzak gehiegi pentsatu gabe joan ginen eta hara iritsi ginenean ez ge-nuen diru gehiegirik. Nire mutil lagunarekin eta bere anaiarekin joan nintzen, bainahaiek ni baino hilabete lehenago joan ziren. Ni iritsi nintzenean, furgoneta bat erosigenuen diru gutxigatik, lurralde osoan zehar bidaiatzeko. Australian turista moduan3 hilabete egon zaitezke soilik, beraz, han denbora gehiago geratzeko ikastaro bateanmatrikulatu nintzen eta, honela, ikasle bisa bat eskuratu nuen. 
Beldurrik izan al zenuen esperientzia honen hasieran?Bai, ez dakit beldurra edo urduritasuna zen, baina azkenean horrelako leku batera zo-azenean beti daukazu sentsazio hori zeure barnean. Azken finean, ez dakizu zer aur-kituko duzu han. Hala ere, gauza hauetarako ni beti oso ausarta izan naiz, beraz, ezzitzaidan oso zaila egin momentu zailetan aurrera ateratzea. Gainera, nire ustez hauda era honetako bidaiak egiteko momentua, eta beti daukagu etxera itzultzeko aukera. 
Zertan desberdintzen dira Irungo eta Australiako bizimoduak?Nik uste hemen sozialagoak garela, izan ere, etxetik kanpo denbora gehiago ematendugu. Han, ordea, denbora gehiena etxean sarturik pasatzen dute. Goizeko seiak alderaesnatzen dira, eta lan ordutegi arruntak goizeko 7:00etatik 15:00etara bitartekoakizan ohi dira.  Honela, arratsaldea libre izaten dute, baina arratsaldeko bostetatik au-rrera ez da inor kalera ateratzen, afari eta jai guztiak etxean antolatzen baitituzte. 
Etorkizunari begira, ba ahal duzu bidaia posibleren bat pentsaturik?Etorkizunean Kanadara joatea gustatuko litzaidake. Oraindik ez dakit posible izangoden, baina hori da nire ideia.
Orain daukazun lana Australiako esperientziarekin loturik dagoela esan dai-
teke. Inoiz imajinatu zenuen horrelako lanpostu bat eskuratuko zenuela?Ez, izan ere, enpresa hau Australian ikasle bisara pasa nintzenean ezagutu nuen. Aus-tralian egon ostean, Asian zehar bidaiatzen egon nintzen bi hilabetez. Etxera lan bilaitzuli nintzenean, Facebooken enpresa honek Bilbon bulego berria ireki behar zuelaikusi nuen. Haiekin harremanetan jarri nintzen eta honi esker gaur lana daukat. 
Zein zeregin burutzen duzu zure lanean?Ni naiz Bilboko bulegoko arduraduna eta ni arduratzen naiz burutzen ditugun hitzaldieta ekitaldi guztiak antolatzeaz. Horrez gainera, hemengo jendeak Australiara joannahi duenean, nik laguntzen diet behar duten guztiarekin. 
Aholkuak eman ostean bezeroekin harremana mantentzen duzue? Bai, gainera nire adineko jendea izaten da normalean, orduan, kasu gehienetan lagu-nak egiten gara, eta beti telefonoaren bitartez harremanetan egoteko aukera dugu.Hara iristen direnean, beti asko gustatzen zait bertan gustura dauden jakitea eta betiargazkiak bidaltzea eskatzen diet. Gainera, han ere bulegoak dauzkagu eta ekintzakantolatzen ditugu, beraz, haiekin kontaktuan gaude etengabean. 
Zeintzuk dira bezeroek gehien errepikatzen dituzten galderak? Ea Australian lanik dagoen, hori da jendeak duen kezkarik handiena. Asko errepikat-zen den beste galdera bat bertan bizitzeko lekurik hoberena zein den, baina hori osoerlatiboa da. 
Nola imajinatuko zenuke zure bizitza hemendik 20 urtera?Nik uste dut hemendik 20 urtera berriro Irunen egongo naizela, baina puntu horre-taraino iritsi baino lehen gauza asko egin behar ditut oraindik munduan zehar. 

Betidanik izan du gustuko bidaiatzea. Mondragon Unibertsitatean Li-
dergo Ekintzailea eta Berrikuntzan graduatu ostean, Lorena Vierak (Irun, 1992)
argi zeukan ez zuela etxean gelditu nahi. Horregatik, Australiarako hegazkin
txartela erosi eta urte eta erdi eman zuen bertan. Orain, GrowPro Experience
enpresak Bilbon duen bulegotik amets berdina duten gazteak aholkatzen ditu,
berak Australian bizitako esperientzia lagun duelarik.

„Amak esaten dit ilargira 
bidaiatzeko aukera egongo balitz,

nik bidaia hori egin nahiko 
nukeela‰

Australia: 
unibertsitate osteko helmuga 

Bidaian eskuraturiko esperientzia lanpostu bilakatu du Lorena Viera irundarrak 



Irailaren 29ra arte iGazteko bulegoa-
ren ordutegia 10:00etatik 14:00etara,

astelehenetik 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: 500euro eta

makila.

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

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

-Librea: 
Lehena, bigarrena eta hirugarrena:

200, 150 eta 100euro. 

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:
IIrailak  5etik 10era Amaia Kultur Zen-

troan.

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-Bida-
soa XXVI
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Beteranoen irte-
era Frantziako
Pirinioetara

Antonio Valver-
deren 

eraskustaldia

irailak
5-6

irailak
10 arte

Zer: 
Irungo Mendizaleak-ek

Frantziako Pirinioetara ir-
teera antolatu du. Irailak
5, asteartea: MIDI DE BI-

GORREra igoera 
Irailak 6, asteazkena:

MADAMETTEra igoera.

Prezioa: 52 euro. 

Informazio gehiago-
rako: Irungo Mendizale
elkartean, astearteetan
eta ostegunetan 19:00-

21:00. Telefonoa:
943631484

/630544836.

Zer: Antonio Valverde
“Ayalde” (1915-1970)
erakusketak diziplina
anitzeko artista horren

irudia eta Irun hiriarekin
lotutako bere obra be-
rreskuratu nahi ditu.

Inprimatzailea, margola-
ria, ilustratzailea, idaz-

lea eta kultur
dinamizatzailea izan
zen Antonio Valverde.  

Ordutegia:
Asteartetik larunbatera
18:00-21:00 / Igande-

tan eta jaiegunetan
11:30-13.30.

Non:
Amaia KZn.

Prezioa: Doan.

arbesko jaiak

„Mugako oroit-
zapenak‰ 
erakusketa

1

irailak
30 arte

- 17:00: Haur jolasak
urezko zezenekin. 

- 18:00: Txokolate jatea
Pasquier-eko opilekin. 

- 18:30: Buruhandiak
aterako dira plazatxotik,
Ahuntza trikitilarien talde-

arekin batera. 

- 20:30: Sevillanak Ca-
ramelo taldearekin. 

- 22:30: 80ko eta
90eko urteen omenaldia.

Zer: “Mugako oroitza-
penak” erakusketa eskai-

niko du Bidasoko
Interpretazio Zentroak.
Argazki historikoen era-
kusketa da, mugaz gain-

diko bizitzaren aro
ezberdinak erakusten di-
tuena, nazioarteko zu-
bietan, Bidasoa ibaian
eta Txingudiko badian

zehar. Asteartetik, uztai-
laren 18tik, irailaren
30era arte ikusi ahal

izango da. 

Non: Bidasoako Inter-
pretazio Zentroa. 

Ordutegia:
-  Asteartetik ostiralera

10:00etatik 14:00etara .

2 3

- 09:30-11:00: Spin-
ning maratoia. 

- 10:00: Eskulanak eta
marrazketa lehiaketa au-

zoko txikientzat. 

- 11:00: Igel txapelketa
(helduak eta haurrak).

- 12:00: Toka txapel-
keta. 

- Eguardian, poteo herri-
koia. 

- 16:00: Mus txapelketa
Auzo Elkartean. 

- 17:00: Pailazoak
(Xalto eta Xuplente). 

- 18:00: Merienda Tele-
pizza-rekin. 

- 19:00: Buruhandiak
aterako dira plazatxotik,
Peña Poteo txarangare-

kin batera.

- 22:30: Hektor Dj-a.

- 10:00 -14:00: Gaz-
telu puzgarriak. 

- 11:00: Patata-tortila
lehiaketa (plazatxoaren

atzeko aldean).

- 14:00: Herri bazka-
ria, Ola sagardotegiko

txotxarekin. Menua:
Patea, zainzuriak, ota-

rrainak eta txerri saihes-
kia txingarretan, postrea
eta kafea. Prezioa: 15€.

- 16:00: Arbes taber-
nan, truk lehiaketa.

- 18:00: Herri kirola.

- 20:00: Meakako
dantza taldea. 

- 22:00: Bakarrizketa.

- 00:00: Jaien amaiera.



Hondarribiko jaiak 
Caser Betharramen

Guadalupe González Eguilegor, Hondarribikoa, ilusio handiarekin jaso zuenkantinera izatearen berria.Arropa, bandera eta abanikoa, hurrengo irailaren 2an Mendelu KonpainiakoKantinerarekin batera desfilatzeko prest dauzka.

EGITARAUA
Irailak 1, ostirala- 11:00etan Betharramgo “txikien marrazki-lehiaketa”. Haur bakoitzak beremateriala ekarriko du. Lanak, kanpoaldean zintzilikatuko dira.- 17:30tan festetako meza berezia.
Irailak 2, larunbata- 18:00etan Betherramgo Alardearen ospakizuna; Guadalupe González Ca-serreko Kantinera.
Irailak 4, astelehena- 17:30etan Nagusilanen eskutik, Laloren boleroez gozatzeko aukeraizango dugu.
Irailak 8, ostirala- Jaietako bazkari berezia.- Arratsaldean kafetegiko pantailan Alardea ikusiko dugu.
Irailak 10, igandea- 13.00etan hondarribiarrentzat eta bertan erroldatuta daudenentzat “Adi-nekoen omenezko bazkaria” Ardora jatetxean.- Festei bukaera ona emateko, Kontxako Banderaren emanaldia gure kafe-tegiko pantailatik.


