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1859. urtean jaso zen lehenengo aldiz kaleen zerrendan.San Juan plazatik Urdanibia plazaraino doan oihartzunhistoriko handiko kalea da, bere izenarengatik batez ere.Denboraren joanean gorabehera politiko eta erregimenaldaketen aurren izen bera mantendu du beti, ingurukozenbait kale eta plazei, garai batetik bestera, izena aldatuzaien bitartean. San Martzial aldaparen beheko aldeanekainaren 30ean, San Martzial egunean, Alardeari ha-siera ematen dion Arrankada egiten da urtero. San Martzial kaletik igarotzen zen aspaldi errepide na-gusia, Karrika nagusitik jaitsiz Behobiako auzorantz zi-hoana. 1850 urtean Errege Bide honek ez zuenestolderiarik eta, ondorioz, urak zikinkeria arrastatzenzuen kale nagusitik behera, kutsadura eta kirats jasane-zinak eraginez. Urak biltzeko kanala eta hobekuntzakegin ziren arren, 1881. urtera arte ez zen beharrezko es-tolderia jarri. 

Iturria: Agustin Morate.
Irun y sus gentes.
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Aurtengo edizioarekin Koadrilen Egunak hamar urte beteko ditu. Ekainaren 23rakoBetti Gotti Elkarteak egun osoko egitaraua antolatu du, koadrila giroa Irungo kaleetanzehar zabaltzeko. Hamargarren urteurrena ospatzeko kolore granateko zapia aukeratuda eta Gozategi taldearen kontzertua izango da Ficobako bazkariaren ostean.Eguna goizeko 9:30etan Urdanibia Plazan egingo diren olinpiadekin hasiko da. Azkenurteetan bezala, aurten ere olinpiadak egun bakarrean ospatuko dira, Koadrilen Egu-nean bertan. Aurtengo olinpiadak euskal jokoetan oinarriturik egongo dira eta koadrilairabazleak zortzi pertsonentzako bidaia irabaziko du. Olinpiadetan parte hartzeko izen-ematea Herri Bazkarirako tiket salmentaren egun berean egingo da. Ekainaren 23ko goizean zehar, olinpiadak egiteaz gain, kale animazioa izango da aldezaharreko inguruan. 13:00etan abiatuko da Urdanibia Plazatik Ficobarako bidea alai-tuko duen txaranga. Bazkariaren ostean, ateak zabaltzen direnean, Koadrilen Egunarenhamargarren urteurrena ospatzeko, Gozategi taldeak kontzertua emango du. Ondoren,bestelako musika ere egongo da, 20:30etan ateak itxi eta Ficobatik itzultzeko kalejiraabiatzen den arte. Egun, Herri Bazkaria Koadrilen Eguneko ekintza arrakastatsuenetako baten bihurtuda. Izan ere, urtero, 1.800 pertsona inguruk izena ematen dute Ficobako pabilioietanospatzen den bazkarian. Hala ere, Herri Bazkaria ondo joan dadin, Betti Gotti elkarteakerrespetua ezinbestekoa dela adierazi du. Era berean, inork egun horretako ekintzetanera boluntarioan lagundu nahiko balu, elkarteko arduradunekin harremanetan jar dai-

teke posta elektroniko honen bitartez: bettigotti@hotmail.com.
Tiket salmentaBi egunetan saldu ziren San Juan plazan Herri Bazkarirako sarrerak. Sarrerak zenba-kituak direnez bi lerro osatu ziren sarrerak saltzeko, Ficobako pabilioien banaketaerrespetatuz. Hau da, alde batetik, 24 urtetik beherakoak eta, bestetik, 24 urtetik go-rakoak. Aurreko urtean bezala, aurten ere bazkarirako sarrerak erosi zituztenei arausinplez osaturiko zerrenda bat banatu zitzaien, Koadrilen Egunean giro ona nagusiizan dadin. Betti Gotti elkarteak adingabeei sarrerarik ez erostea eskatu zien, bazka-riaren egunean ezingo baitira Ficobara sartu. 
Bidean galdutako proposamenakHerri Bazkariaren bitartez Koadrilen Eguna bultzatzea lortu du Betti Gotti elkarteak.Hala ere, 18 urtetik gorako gazteak dira Ficobara hurbiltzen direnak.  Egoeraz jabetu-rik, azken urteetan Betti Gotti elkarteak proposamen ezberdinak egin ditu hiritar guz-tientzako bazkari bat sortzeko. Proposamen horiek, ordea, aurrera eramatea ezinezkoaizan da, bidean aurkitutako oztopo eta zailtasunak direla medio. Aurten, Ficobako bazkariaz gain, adin guztietako hiritarrentzako beste bazkari bat an-tolatzeko proposamena egin zuen Betti Gotti Elkarteak. Ospitale Zaharraren inguruan200-300 pertsonentzako bazkari bat antolatzea proposatzen zuen elkarteak, baina,Udalak eman beharreko baimena ukatu ostean, proposamena bertan behera geratuda. 
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Hamar urte beteko ditu aurten Koadrilen Egunak 
Olinpiadak eta Herri Bazkaria egun berean ospatuko dira aurten ere
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„Gure helburua euskararen
erabilera urte osoan zehar
bultzatzea da, baita jaietan

ere‰

Aurreko urteekin alderatuta,
zeintzuk dira aurtengo egita-
rauko berrikuntzak?Urte batetik bestera egitaraua-ren hezurdura mantentzendugun arren, ekintza berriak an-tolatzen ahalegintzen gara. Aur-ten, adibidez, EITBk emititzenduen Oholtzan programan partehartuko dugu. Ekainaren 16angrabatuko da Urdanibia plazan22:30etan Puro Relajo mariatxitaldeak eskainiko duen kontzer-tua. Gainera, Irungo beste zen-bait talde eta abeslarik ere partehartuko dute emanaldian.
Zeintzuk izan ohi dira san-
martzialetako ekitaldi jendet-
suenak?Azpimarratu nahiko nuke egita-rauko ekintzen erdia baino ge-hiago Irungo elkarteekantolatzen dituztela. Beraz, jaie-tako programa hiriarena da etahiritarrentzat pentsaturik dago.Orokorrean, Betti Gotti Elkar-teak antolatzen duen Herri Baz-karia, Pagoki ElkartearenLastargidunen ekitaldia edo fa-milientzat pentsaturik daudenekitaldiak izan ohi dira jendet-suenak. 
Egitarauaren barnean adin
desberdinetako hiritarrent-
zako ekintzak daude?Bai, adibidez, programan etxekotxiki eta familientzako ekitaldiasko daude. Bestetik, jende hel-duarentzako harrera bikainaizan ohi duen Adinekoen Bazka-ria antolatzen dugu eta, azke-neko urteetan bezala, publikogaztearentzako Gaztegunearenbarnean ekintza desberdinakantolatu ditugu.   

Euskararen erabilera bultzat-
zeko ekitaldirik antolatu
duzue?Gure helburua euskararen erabi-lera urte osoan zehar bultzatzeada, baita jaietan ere. Horreta-rako, Urdanibia plazan festenbarruan haurrentzat antolatzendiren ekintza guztiak euskarazegiten dira. Horretaz gain, Fes-tan Blai izeneko ekimenaren bi-tartez euskara zeharkako modubatean landu nahi da Gaztegune-aren inguruan kokatuko denkarpa baten bitartez. 
Nola antolatzen zarete urte
batetik bestera jaietako egita-
raua prestatzeko?Hurrengo urteko jaietako pro-grama uztailaren 1ean prestat-zen hasten garela esango nuke.Festak amaitu bezain lasterekintza guztien balorazioa egi-ten dugu. Hala ere, ekainarenamaiera iritsi baino hiru edo lauhilabete lehenago ekitaldi guz-tiak lotzen saiatzen gara. Kulturaarloak prozesua zuzentzeko ar-dura duen arren, asko dira pro-gramaren eraketan partehartzen duten arlo eta langileak,elkarlan eta parte-hartzea han-dia baitago urtero sanmartziale-tako programaren atzean.
Pasa den urtean izandako
eguraldi txarra errepikatuko
dela uste duzu?Joan den urtean izan genuenzorte txarra ikusita, aurten ho-betzea da aukera bakarra. Euria-rengatik alerta laranja izangenuen, beraz, suak eta bi kont-zertu bertan behera utzi beharizan genituen. Beraz, nahiz etaeuria egin, joan den urtekoaerrepikatzen ez den bitarteanpozik egongo gara.

Juncal Eizaguirre, Kultura zinegotzia:

Egun gutxi falta dira San Pedro eta San Martzial
jaien inguruan antolatu diren ekitaldiek Irungo kaleak
bete ditzaten. Juncal Eizaguirre Kultura zinegotziak
azaldu du 120 ekitaldi inguru antolatu direla jaietako
egitarauaren barnean, udalaren eta hiriko elkarteen
lankidetzari esker. 

„Elkarlan eta parte-hartze handia dago urtero 
sanmartzialetako programaren atzean‰
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Sanmartzialak ate-joka ari dira jada eta Caser Residencial Anakan dena prest daukatejaiegunak ospatzeko. Azkeneko 16 urteetako ohitura jarraituz, aurten Amalia Martinezeta Julian Bengoetxea kantinera eta sarjentu aukeratu dituzte egoiliarren artean. Boz-ketan egoitzako egoiliarrek, langileek eta egoiliarren senideek parte hartu zuten eta300 boto baino gehiago bildu ziren guztira. Gainera, Alarde Tradizionaleko Paco Ca-rrillo jenerala eta Asier Etxepare komandantea Anakako egoitzara hurbildu ziren boz-ketako irabazleak zoriontzera. Amalia Martinez kantinerak azaldu du San Martzial eguna urte osoko egunik politenaizan dela beti berarentzat. Betidanik izan du kantinera izateko ilusioa, baina, 20 urtebete zituenean aita hil zitzaionez, ezin izan zuen bere ametsa bete, dolu-aldia betebehar izan zuelako. Orain, Alarde Tradizionaleko Anaka eta San Miguel konpainiekinbatera auzoko kaleak zeharkatuko ditu ekainaren 16 eta 23an egingo dituzten entse-guetan. Amalia Martinezek, Caser egoitzako kantinerak, adierazi du, “oso egun bereziakizango dira niretzat”.Julian Bengoetxea Hondarribian jaio zen eta Caser Residencialek Anakan duen egoitzanbizi da bere arrebarekin batera. Gaztetan Hondarribiko Alardeko Mendeluko konpai-nian desfilatu zuen, lanean hasi eta Alardean desfilatzeko aukera bukatu zitzaion arte.Julian Bengoetxeak, sarjentuak, azaldu du, “alpargata bustiekin desfilatzea zein des-erosoa zen gogoratzen dut oraindik”.San Pedro eta San Matzial Jaiak ospatzeko ekintzaz beteriko egitarau bat antolatu dute

Caser Residencial Anakan. Sanmartzialekin lotutako eskulan-tailer eta lehiaketa ez-berdinetan parte-hartzeko aukera izango dute egoiliarrek. Gainera, jaietako egun han-diak ospatzeko ekainaren 29an, San Pedro egunean, Bingo partida bereziak egingodituzte. Ekainaren 30ean, San Martzial egunean, berriz, Alardea zuzenean telebistanikusteko aukera izango dute eta bazkariko menua berezia izango da. 
Caser Residencial Anaka egoitzako korridoreak zuri, gorri eta beltzez

apaindu dituzte 2018ko sanmartzialak ospatzeko. Ekaineko hilabeterako jar-
duera ezberdinak antolatu dituzte egoitzan. Gainera, Amalia Martinez eta Julian
Bengoetxea egoiliarrak izango dira aurtengo  kantinera eta sarjentua.

Caser Residencial Anakan 2018ko 
sanmartzialak ospatzeko prest daude

Aste osoko egitaraua antolatu dute

Egitaraua
Ekainak 11, astelehena 16:45Errenteriako emakumeen dantza ema-naldia Eguneko Zentroan 
Ekainak 13, asteazkena 17:30Krema tailerrak erabilera anitzekogelan
Ekainak 14, osteguna 17:30Musika-terapia kontzertuak solairu ho-rian
Ekainak 15, ostirala 11:30San Vicente de Paul Ikastetxearekin be-launaldiarteko programa17:30Egoiliarren arte erakusketaren inaugu-razioa
Ekainak 16, larunbata18:00 San Miguel Konpainiaren entseguaegoitzaren barnean eta inguruan

Ekainak 20, asteazkena17:30Xaboi tailerrak erabilera anitzeko gelan
Ekainak 21, osteguna17:30Irungo bideoen proiekzioa erabileraanitzeko gelan
Ekainak 22, ostirala17:30Ekineko urtebetetzeen ospakizuna etaSan Juan desioen eskaera
Ekainak 23, larunbata18:00Anaka konpainiaren entsegua egoitza-ren barnean eta inguruan
Ekainak 25, astelehena17:30Patata tortilla lehiaketa erabilera anit-zeko gelan
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Glaukoma, Esto no es rock radical vascoeta Maldita Nerea taldeen kontzertuakizango dira sanmartzialetako musika-emanaldi nagusiak. Ekainaren 22, 23 eta28an igoko dira musika talde horiek Ur-danibia Plazako eszenatokira. Azkenekourteetan bezala, Udaleko Kultura sailakherritarren esku jarri du San Pedro etaSan Martzial Jaietako kontzertuen aukera-keta. Musika-talde nagusien emanaldia-ren aurretik, bertako musika taldeakizango dira gauari hasiera emateko ardu-radunak.Ekainaren 22rako, ostiralerako, antolatudira Urdanibia Plazako eszenatokikolehen kontzertuak. 22:30etan hasiko daSangre de mono talde Irundarraren kont-zertua. Taldeak 968 boto jaso zituen jaie-tako kontzertuak aukeratzeko prozesuan.Horren ostean, Glaukoma talde euskaldu-

nak kontzertua eskainiko du gaueko24:00etan. Aukeraketa-prozesuan Glau-koma taldeak 831 boto jaso zituen.Hurrengo egunean, ekainaren 23an, la-runbatean, hiritarrek 732 botoren bitar-tez aukeratu duten Zarata! taldea izangoda Urdanibiako eszenatokira gaueko22:30etan igoko den taldea. Jarraian, Estono es rock radical vasco talderen kontzer-tua izango da 24:00etan. Hertzainak, Ba-rricada eta antzeko taldeen bertsioakegiten dituen talde tributu honek 659boto lortu ditu.Urdanibia Plazako azken kontzertuakekainaren 28an egingo dira, ostegunean.Lanbroa taldea izan da talde lokalen artenboto gehien jaso dituen hirugarren taldea,305 eskuratu baititu. Gaueko 22:30etanhasiko da taldearen kontzertua. Azkenik,

Maldita Nerea izango da 2018 jaietankontzertua eskainiko duen azken taldea.Kultura arloak kontzertuak aukeratzekoabiatutako parte-hartze prozesuan Kao-tiko taldea izan da, estatu-mailako taldeenkategorian, boto gehien irabazi duen tal-dea. Izan ere, taldeak 558 boto lortu dituguztira. Hala ere, taldeak jaietako dateta-tik hurbil beste eragileekin kontzertuaadosturik zeukala ikusi ostean, bi aldeakakordio  batera iritsi dira eta ekainaren28ko kontzertua bigarren talde bozkatue-nari ematea adosteko. 478 boto eskuratuostean, Maldita Nerea taldea izango dagaueko 24:00etan jaietako azken kont-zertu nagusia eskainiko duen taldea. 
Aukeraketa prozesu irekiaSeigarren urtez Kultura arloak San Pedroeta San Martzial Jaietako kontzertuak au-

keratzeko prozesua martxan jarri zuen.Hiritarrek martxoaren 6tik 13ra hirikofestetan entzun nahi zituzten kontzertuenalde bozkatzeko aukera izan zuten, udala-ren webgunearen bitartez. Irundarrek 36talderen artean aukeratu ahal izan zuten.Guztira, 3.333 irundarrek parte hartuzuten bozketa irekian.Jaietako kontzertuetarako taldeak bilat-zeko Udalak aldez aurreko aukeraketa bategin zuen, egun musikaren munduan mu-gitzen diren eta eskatutako ezaugarriakbetetzen dituzten taldeak aukeratzeko.Aukeran eskaini ziren taldeak 4 kategorie-tan banatu ziren: talde euskaldunak, tri-butu taldeak, estatu-mailako taldeak etabertako taldeak. 

Hiritarrek hautatutako musika taldeak igoko
dira Urdanibia Plazako eszenatokira
Talde irundarrek izango dute kontzertu gauei hasiera emateko ohorea
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Sanmartzialak „Barnetik‰ iragarriko dituen kartela
Hiru diseinu ikasle irundar dira aurtengo jaietako kartelaren egileak

“Barnetik” izeneko kartelak iragarriko ditu 2018ko SanPedro eta San Martzial jaiak. Iñigo Sanz, Mikel Legorburueta Ferran Olaizola dira  datozen egunetan Irungo era-kusleihoetan hiriko jaiak iragarriko dituen kartelarenegileak. Kunsthal eskolako lehenengo mailako diseinuikasleak dira eta oraindik gauza asko ikasteko dauzkatelauste dute. 

Azken urteetan bezala, aurten ere hiritarrek jaietako kar-tela aukeratzeko prozesuan parte hartzeko aukera izandute. Guztira, 3.676 irundarrek bozkatu zituzten finalerairitsi ziren kartelak eta, azkenean, “Barnetik” izenekoaizan da irabazlea, 1.252 boto eskuratu ostean. Kartela sortzeko hiru gazte irundarrek haien sormenaeta trebetasuna elkartu zituzten eta, bidean, ideia ezber-dinak baztertu zituzten. Iñigo Sanz, aurtengo jaietakokartelaren egileetako batek adierazi du, “aurreko lehia-ketak irabazi zituzten karteletan oinarritu gara, desber-dina izango zen zerbait sortzen saiatzeko”.“Kartela sortzerako orduan zereginak banatzea ezinbes-tekoa izan da. Iñigo Sanzek lehen zirriborroak egin zi-tuen, Mikel Legorburu kolore aukeraketaz arduratu zeneta Ferran Olaizolak tipografiak edo kartelaren izenbu-ruak aukeratu zituen. Txapelak, alpargatak eta danbor-nagusiaren makila dira kartelean ageri diren elementunagusiak. Mikel Legorburuk, karteleko egileetako batekazaldu du, “gure lanean Alardearen erakusle garbiakdiren elementuak bildu nahi genituen”.

Asun Casasolak emango du aurtengo jaietako pregoia

Asun Casasolak, 2008ko SanFerminetan eraildako NagoreLaffageren amak, emango du2018ko San Pedro eta SanMartzial jaietako pregoia. Ekai-naren 23an, gaueko 21:30etanirakurriko du jaietako agur ofi-ziala udaletxeko balkoitik, al-kateak San Juan plazan suapiztua aurretik. Aurtengo uztailaren 7anhamar urte beteko dira NagoreLaffage 2008 urtean erail zute-netik. Jose Antonio SantanoIrungo alkateak Joseba Asiron,Iruñako alkatea, ekainaren23an Irunen ospatuko denjaietako agur ofizialera gonbi-datu du eta berarekin harre-

manetan jarri da Nagorerenheriotza omentzeko antola-tuko diren ekitaldiak koordi-natzeko. Jose Antonio Santanok, Irungoalkateak, adierazi du, “Nagoreemakumeen askatasunen al-deko borroka sinbolo  bihurtuda”. Era berean, alkateak gaine-ratu du, egungo egoera ikusita,berak argi daukala Asun Casa-sola dela aurtengo jaietakoagur ofiziala egiteko pertsona-rik aproposena, jaien hasieranaskatasunez, errespetuz eta el-karbizitzaz beteriko mezua he-larazteko. 
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Historia irudietan

IUA 1650 IUA 1652 IUA 1660

IUA 1676

IUA 53096
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Historia irudietan

11439 - 1952 urtean San Martzial Alardeko Musika Banda San JuanPlazara sartzen.
1660 - San Martzial Alardeko Atxeroen Eskuadra Uranzu Frontoian1942 urtean.
1676 - Luis Mariano 1950 urteko Alardean desfilatzen. 
1650 - San Martzial Alardeko Zalditeria eta zaldien zainketaz ar-duratzen ziren militarrak.
1652 - Danborradako kantinera Maria Luisa Muñoz 1948 urtean.
53096 - 1945 urteko Alardeko Bandako zuzendaria eta kantinera.
21427 - Carmen Guitera, Artilleriako kantinera San Juan plazarasartzen 1950 urtean.
27354 - 1962 urtean Alardeko kantineren aurkezpena karrozan.
1672 - Zalditeriako kantinera eta soldaduak 1972 urtean San Juanplazan.

IUA 1672 IUA 11439

IUA 27354

IUA 21427
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Lagunartean sortu zen Alberto Gorriz futbol zazpi txa-pelketa antolatzeko ideia. “Lehen Santo Tomas egunekotxapelketa egiten zen Uranzun, gero areto futbolekobeste batzuk egon dira. Guk futbol zazpi txapelketa batantolatzea pentsatu genuen, belarrean eta sanmartziale-tan”, azaldu du Carlos Semper antolatzaileak: “AlbertoGorrizen izena jarri genion, Irunek izan duen futbol jo-kalari onena izan delako. Berak ondo hartu zuen propo-samena, eta laguntza handia eskaintzen digu”. Arrakastaeduki zuen txapelketak hasieratik, parte hartzeari dago-kionez. Pasadizo bitxiak dituzte, alde horretatik: “BehinIruñetik deitu zuen norbaitek, izena emateko intentzioa-rekin. Galdetuz ea benetan Madrilera bidaia zen saria”,aipatu du Semperrek: “Osasuna Bko ordezkaria zen”. Halako egoerak zirela eta, eskualdera mugatu dute tal-deen jatorria. “Gaur egun, izena ematen duen taldekopartaideen erdiak eskualdekoa behar du izan”, jakinarazidu Semperrek. 25-30 talde inguru edukitzen dituzteorain. Bost edo sei taldeko multzoak egiten dituzte, etahiru edo lau onenak pasatzen dira kanporaketetara.“Final laurdenetara iritsita, jendea urduri jartzen da,tentsio handia izaten da”, onartu du Semperrek: “Orainez dugu istilu handirik edukitzen, jendeak elkar ezagut-zen duelako. Lehen, kanpoko jendea zegoenean, giroaokerragoa izaten zen”.Liskarrak ekiditeko, garrantzitsua izan da ordutegianegin duten aldaketa. Lehen goizean goiz hasten ziren,talde gehiagok parte hartzen zutelako. “Jende asko loegin gabe etortzen zen”, onartu du Semperrek. Oraineguerdian hasten dira partidak Stadium Galen. Ordutikaurrera, egun osoa pasatzen dute Semperrek eta CajokGalen, epaileen laguntza bakarrarekin. Gustura egitendutela baieztatu du Semperrek, baina onartu du pixka-naka lekukoa gazteei uzteko gogoz daudela. 25.urteurre-

nera arte iritsi nahiko lukete, hala ere. Edizio berezi bategiteko, babesleak lortu eta sari handiagoak eskainiz. Hamabi taldekide eduki ditzake Alberto Gorriz futboltxapelketan izena ematen duen talde bakoitzak. Taldeko200 euro balio du izen-emateak. “Gaztetxo asko edukit-zen dugu, 18-20 urte ingurukoak. Gero beterano asko erebai, 40tik gorakoak. Askotan, aita-semeak eduki dituguelkarren kontra. Oso dibertigarria izaten da”, azaldu duSemperrek. Tarteko adinetan, aldiz, ez dira hainbestetalde animatzen. Emakumeren batek parte hartu izan dunoizbait, baina orain arte, emakumeek osatutako talderikez da atera. “Gustatuko litzaiguke”, adierazi du Sempe-rrek. 

Jaietan ere baloia astinduko dute
Stadium Galen

XIX.edizioa edukiko du Alberto Gorriz futbol txapelketak

Ibilbide luzea du, jada, Alberto Gorriz futbol
zazpi txapelketak. XIX.edizioa edukiko du aurten,
Carlos Semperrek eta Aitor Cajok antolatzen duten
lehiaketak. Ekainaren 16-17 eta 23-24ko asteburue-
tan jokatuko dute, Stadium Gal futbol zelaian. Talde
onenak Madrilera bidaia irabaziko du, Realaren par-
tida ikusteko sarrerak barne.

Carlos Semper, 
antolatzailea

„Izena ematen duen
taldeko partaideen
erdiak eskualdekoa
behar du izan‰

„Aita-semeak eduki
ditugu elkarren

kontra‰
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Padel Indoor Bidasoak Irun Hiria Txapelketa
antolatuko du laugarren aldiz

Padel Indoor Bidasoak Irun Hiria txapel-keta antolatuko du laugarren urtez. Ekai-naren 22tik 24ra jokatuko da XVII. IrunHiria Padel txapelketa Padel Indoor Bida-soak Bidaurre-Ureder industria-guneandauzkan instalazioetan. Orain arte txapel-keta honen izen-ematea irekia bazen ere,aurten Gipuzkoako Padel Federazioarentxapelketen zirkuituaren barruan sartukoda.Irun Hiria txapelketa Txingudi Tenis Klu-bak martxan jarri zuen, baina, klubaren it-xierarekin Padel Indoor Bidasoak hartuzuen antolakuntzaren lekukoa. Irun Hiriatxapelketa antolatzen duten laugarrenaldia izango da aurtengoa eta parte-hart-zea inoiz baino altuagoa izatea esperodute. 

Txapelketa kategoria ezberdinetan bana-tuko da, federatuek txapelketaren uneraarte federazioaren sailkapen ofizialeanlortutako puntuen arabera. Huntz Gart-ziak, Padel Indoor Bidasoako idazkariak,azaldu du, zenbat eta jende gehiago apun-tatu, orduan eta kategoria gehiago sor-tuko direla. “Zenbat eta kategoria gehiagoegon, errazagoa izango da jokalarien mai-lak orekatzea”, gaineratu du Gartziak. Huntz Gartzia idazkariak adierazi du, aur-tengo Irun Hiria padel lehiaketan 150 bi-kote inguruk izen-ematea espero dela.Azkeneko edizioan, Irun Hiria txapelketaoraindik irekia zenean, 115 pertsonekparte hartu zuten. Orain, Gipuzkoako Fe-derazioko txapelketa bat denez, 300 pert-

sona inguruk izen ematea espero da, joka-lariek sailkapenerako puntuak lortzekoaukera izango baitute.  Irun Hiria padel txapelketako irabazleent-zako sariak egongo direla aurreratu duHuntz Gartzia idazkariak, nahiz eta orain-dik sariak zeintzuk izango diren argi ezdagoen. Orain arte, Padel Indoor Bidasoanantolatutako txapelketetan era guztietakosariak banatu dira: Kirol ekipamendua,txarkuteriako produktuak, bazkariak etaafariak edo hotel gauak, besteak beste. 
Publiko guztiarentzako kirola2013 urtean inauguratu ziren Padel In-door Bidasoaren instalakuntzak eta, ordu-tik, Bidasoa eskualdean padel jokalarienkopurua etengabe igo da. Gipuzkoako

Padel klub pribatuen artean irundarra dapista gehien daukana, guztira, sei pista es-tali baitauzka. Huntz Gartziak gaineratudu, “kalitate goreneko pistak dira, WorldPadel Tour txapelketan erabiltzen direnakbezalakoak”.Padela Espainia mailan arrakasta handikokirola da, futbolaren ostean gehien prak-tikatzen den kiroletako bat baita. HuntzGartzia idazkariak azaldu duenez, nahizeta padela kirol merkea ez izan, era guz-tietako jendeak praktikatzen du. “Meapunto” izeneko sistemaren bitartez eze-zagunen arteko partidak antolatzen diraPadel Indoor Bidasoan, kirola egiteazgain, lagun berriak ezagutzeko. 

„Zenbat eta kategoria 
gehiago egon, errazagoa
izango da jokalarien mai-

lak orekatzea‰

Huntz Gartzia, Padel Indoor 
Bidasoako idazkaria

„Kalitate goreneko pis-
tak dira, World Padel

Tour txapelketan erabilt-
zen direnak bezalakoak‰
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Lekaenea HH

Denborapasak
Alardeko konpainiak

Banda - Anaka - Bidasoa - Olaberria - Santiago
Emaitzak: 15. orrialdean



BETI GAZTE2018ko ekainak 15
13

San Vicente DBH1Euskaraz,
Irunen 
barrena
Nun agertu zen Junkal´eko Ama

Birjiñaren imajiña

Santiago karrikan, zazpigarren numeruan bazenura kalian. Eta klaia dago oain, eta lenaokuak esa-ten zuten leku artan agertu zela Junkal´eko Ama-birjiña.Gero nai zuten ura jarri Beraun´en, eta egunezegitten zuten obra eta gabaz aparezittu zen elizan.

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

J.A.ri jasoa. 94 urte. Euskaraz badaki baina osogutxi hitz egiten du eta zailtasun handiz (1959-VIII-3). (El Bidasoa, 1960_VI-4).
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EGITARAUA
Ekainak 24, igandea12:30 Gazte Gunearen inaugurazioa Holi jaia eta Gaztelekuko DJ-arekin. 13:00 Uretako jarduerak eta Padel Surf Dunboako Kanalean, Gazte Gunearenparean.17:00 Parkour tailerra eta eskustaldia, Dani Sampayoren eskutik.17:00 Just Dance Txapelketa, Iban Garcia “Despertavlogs” youtuberrak zuzen-duta. 19:00 Nogen taldearen kontzertua. 20:30 Kontzertuak Kantu tailerraren eta Skola Musiken eskutik.22:30 Diskofesta Festan Blai eta DJ Txurruren eskutik.
Ekainak 25, astelehena17:00 Oilar borroka La Basurekin.18:00 Karaoke lehiaketa, Twin Melody + M&G-ek aurkeztuta.20:30 Bagoaz programan parte hartu duten 8 artisten emanaldia.22:30 Diskofesta Festan Blai eta Iban Garcia Show DJ-arekin. 
Ekainak 26, asteartea17:00 Grafiti lehiaketa, Manu Navarro eta Malen Arozenaren eskutik.17:30 Skola Musik Batukadaren emanaldia San Juan Plazatik Santiagoko pilo-talekuko Gazte Guneraino.18:30 DJ K-POP Hyung Show-a eta Cosplay lehiaketa.20:00 DJ Markelekin Show Emanaldia.20:30 Diskofesta Festan Blai eta Oihan Vega Show DJ-arekin. 

Gazte Gunea Istillaga Plazan 
kokatuko da berriro ere

Santiago Auzoko Istillaga plazan kokatuko da aurtengo sanmartzia-
letan ere Gazte Gunea. Ekainaren 24tik 26ra bitarte Kultura arloak 20
ekintza ezberdin antolatu ditu espazio honen barruan.  Gainera, Festan Blai
karpa, gazteen artean euskararekiko motibazioa sustatzeko helburua duen
ekimena, Gazte Gunearen barnean kokatuko da.

Gazte Gunea izeneko espazioaren barnean 14-16 urte bitarteko gazteent-
zako ekintza ezberdinak antolatu dira. Espazioa ekainaren 24an inaugura-
tuko da Holi jai baten bitartez eta Gaztelekuko DJ-arekin. Gazte Gunean
egingo diren jardueren artean, musika eta dantzarekin lotutako ekintzak
nagusi dira.  
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EKAINAK

23
9:00 V. MOTO ELKARRETARATZEA, Ur-

danibia plazan. 
9:30-20:30 Koadrilen Eguna, Betti

Gotti elkarteak antolatuta. Informazio
gehiago,328. Irunero aldizkarian. 

10:30 XLII. SAN MARTZIALEKO IGO-
ERA ATLETIKOA irtengo da Urdanibia

plazatik. 
16:30 BINAKAKO XIV. PUZZLE TXAPEL-

KETA, Erromes plazan.  
19:00 Ohiko SAN JUAN ARBOLA jart-
zea San Juan plazan eta Txistularien

Bandaren emanaldia.
20:45 AURRESKUA, San Juan plazan,
suaren inguruan, Kemen Dantza Taldea-

ren eskutik.
21:30 SAN PEDRO ETA SAN MART-

ZIAL JAIETAKO AGUR OFIZIALA, Uda-
letxeko balkoitik.

21:45 SAN JUAN SUA piztuko du Al-
kateak.

22:30 ZARATA! Taldearen kontzertua
Urdanibia plazan.

23:00 “TRUMOIAK” IKUSKIZUNA San
Juan plazan.

23:00 CAMP BERBENA Martxoak 8
kalean.

00:00 ESTO NO ES ROCK RADICAL
VASCO taldearen kontzertua Urdanibia

plazan.

24
8:00 MENDI IBILALDIA ETA JAIA, San
Juan plazatik, Aiako Harritik barrena.
9:00 XLIII. PIL-PIL ERAKO BAKAILAO

TXAPELKETA, Urdanibia plazan.  
9:00 HAURREN XXXI. MARRAZKI ETA
PINTURA LEHIAKETA, Junkaleko plazat-

xoan. 
9:00 PLATER TIROKETA – IRUNGO

SARI NAGUSIA, San Martzialeko tiro-
zelaian. 

9:00 FUTBOL-7ko XIX. ALBERTO GO-
RRIZ TXAPELKETA, 18:00ak arte, Gal

futbol-zelaian.
12:00 ERROMERIA: MUTXIKOAK ETA
EUSKAL DANTZAK. San Juan plazan.
19:00 HAURREN DANBORRADA. Al-

berto Anguera plazatik irtengo da,
Peña Poteo Txarangak girotuta.

19:00 ZARZUELA, Soutullo eta Vert-en
“La leyenda del beso", Amaia KZn.

20:00 DANTZA: ERAIKI DANTZA TAL-
DEAren emanaldia, Urdanibia plazan.
20:00 JOSTALLU fanfarrearen irteera,

Zabaltza plazan eta inguruetan.

25
9:30 "IRUN HIRIA" BINAKAKO XXII.

IBILALDI NEURTUA.
11:30-13:30/16:00-20:00 HAU-

RRENTZAKO ATRAKZIOAK, 2 urtetik
14ra bitartekoentzat, Behobiako futbol-
zelaian eta Katea auzoko pilotalekuan.
12:00 PATATA TORTILLAREN IX. MEN-

DIBIL LEHIAKETA, Biteri plazan. 
18:00 PAILAZOAK: GARI MONTXO

ETA JOSELONTXO. “Txirinbolo” ikuski-
zuna euskaraz, Urdanibia plazan.

19:00 GAUERDI fanfarrearen irteera,
Zabaltza plazan eta inguruetan.

19:30 Bidasoko Erraldoiak-en ERRAL-
DOI ETA BURUHANDIAK.

20:00 CLOWN IKUSKIZUNA, FUMAN
artistak “Musicóloco” ikuskizuna aur-

keztuko du San Juan plazan.

26
11:30-13:30/16:00-20:00 HAU-

RRENTZAKO ATRAKZIOAK, 2 urtetik
14ra bitartekoentzat, EGUZKITZA eta
BELASKOENEA HLHI ikastetxeetako jo-

lastokietan.
13:00 2018ko IRUN HIRIA-SAN MART-

ZIAL XXVI. ERAKUSLEHIO
TXAPELKETA. 

14:00 BAZKARIA HIRUGARREN ADI-
NEKOEN OMENEZ, FICOBAko 3. pa-

biloian.
19:00 Txorimaloak Soinu Taldearen BA-
TUKADA irtengo da, Urdanibia plaza-

ren inguruetan.
19:00 GAUERDI fanfarrearen irteera,

Zabaltza plazan eta inguruetan.
20:00 FAMILIENTZAKO IKUSKIZUNA,
NIÑO COSTRINI artistak “The Crazy

Mozarts” ikuskizuna emango du San
Juan plazan.

21:30 DANTZA, KEMEN DANTZA TAL-
DEAren emanaldia, Urdanibia plazan.

27
11:30-13:30/16:00-20:00 HAU-

RRENTZAKO ATRAKZIOAK, 2 urtetik
14ra bitartekoentzat. Pedro Manuel de

Aristegui y Petit plazan.
18:00 HAURRENTZAKO

IKUSKIZUNA. EIDABE taldeak “Sardina
Freskue" ikuskizuna emango du euska-

raz, Urdanibia plazan.
20:00 ZIRKU IKUSKIZUNA. KANBA-

HIOTA konpainiak "Vaya Circo” ikuski-
zuna emango du San Juan plazan.

28
11:30-13:30/16:00-20:00 HAU-

RRENTZAKO ATRAKZIOAK, 2 urtetik
14ra bitartekoentzat, Anzaran plazan

(San MigUel auzoan).
18:30 ERRALDOI ETA BURUHANDIEN

KALEJIRA.
23:00 MUSIKA, Urdanibia

plazan. LANBROA taldearen kontzer-
tua.

23:30 MUSIKA, San Juan plazan. JA-
MAICA SHOW ORKESTRAREN kont-

zertua.
24:00 MUSIKA GIROA. CHARLOT

DIXIE JAZZ BAND taldearen kontzertua,
San Juan gunean.

00:15 SU ARTIFIZIALAK, Astondoa pi-
rotekniaren eskutik, Donostia kalean

(San Miguel auzoa).
00:30 SU ARTIFIZIALAK, Astondoa pi-
rotekniaren eskutik, Donostia kalean

(San Miguel auzoa).
1:00 MUSIKA GIROA.

ROCKALEAN taldearen kontzertua, San
Juan aldean.

29
8:00 SAN PEDROKO DIANA, "Irun
Hiria" Musika Bandaren eskutik, zen-

bait auzotan.
8:00 DIANA Txingudiko Dultzaineroen

eskutik, zenbait auzotan.
8:00 XCIX GRAN PREMIO SAN

PEDRO, txirrindulari-lasterketa, Elite eta
23z beheko mailak. 

10:45 UDALBATZA San Juan plazatik
irtengo da jarraigoan, Junkaleko Andre
Mariaren Elizara, Txistularien Bandak,
"Irun Hiria" Musika Bandak eta Irungo

Atseginako Erraldoiek lagunduta.
11:00 Meza Nagusia, Junkaleko Andre

Mariaren Parroki Elizan.
12:00 Mezaren ondoren, Junkaleko
plazatxoan, AURRESKUA dantzatuko

du UDALBATZAK.
12:30 SAN PEDRO EGUNEKO OHIKO
KONTZERTUA, San Juan plazako arku-

peetan, "Irun Hiria" Musika Bandaren
eskutik.

21:00 KALEJIRA, Txanaleta plazatik ha-
sita. "Irun Hiria" Musika Bandak eta Los

Tranquilos fanfarreak parte hartuko
dute.

21:30 LOS TRANQUILOS fanfarrea hi-
riko hainbat kaletan barrena ibiliko da.
22:00 Lastargien ekitaldiaren oroitza-

pena.

30
22:30 Diskofesta Urdanibia plazan.

23:00 MUSIKA, Zabaltza plazan, BO-
LEROS ROMANCE LATINO y LAS

VOCES DE REYNALDO Y AMAIA talde-
aren emanaldia.

1
8:00 ABERE LEHIAKETA, Urdanibia pla-

zan. 
10:00 TRIKITILARIAK, Urdanibia pla-

zan.
11:30 BERTSOLARIAK, Urdanibia pla-

zan.
12:00 HERRI KIROLAK, Urdanibia pla-

zan. 
18:00 XXIX FANDANGO ETA ARIN-

ARIN TXAPELKETA, eta ondoren, HERRI
ERROMERIA, Urdanibia plazan. 

22:00 LOS PEROLAS fanfarrea irtengo
da San Migel auzoko inguruetan.

22:00 ELIZATXO fanfarrea irtengo da,
Zabaltza plazan eta inguruetan.

22:45 SU ARTIFIZIALAK, Caballer FX
pirotekniaren eskutik, Donostia kalean

(San Migel auzoa).
23:15 BAKARRIZKETA JAIALDIA: Coria
CASTILLO eta FELIX EL GATO. Zabaltza

plazan.

Denborapasen emaitzak



Pisua salgai Nafarroa Hiribidean: 82 m2-
ko azalera, 3 logela, bainugela berritua,
egongela, sukaldea, igogailua, balkoia.
Berrikuntza pixka bat behar du.
Ref: VIP03 / Prezioa: 146.000 

Triplexa salgai Palmera-Monteron: 270
m2-ko azalera, 5 logela, 3 bainugela, 50
m2-ko egongela, sukaldea, igogailua, te-
rrazak. ARGITSUA. 
Ref: VIPM01 / Prezioa: 590.000

Pisua Bentak auzoan: 70 m2-ko azalera,
3 logela, bainugela, egongela, sukaldea,
igogailua, balkoia. LEKU LASAIA. 
Ref: VIP02 / Prezioa: 134.000 

Pisua Lapitze auzoan: 70 m2-ko azalera,
2 logela, bainugela, egongela, sukalde
handia, balkoia, bosgarren solairua.
BISTA POLITAK. 
Ref: VIP01 / Prezioa: 120.000

Pisua alokairuan Colon ibilbidean: 80 m2-
ko azalera, 2 logela, egongela handia
BISTA POLITAK, sukaldea, bainugela,
igogailua. ARGITSUA. 
Ref: API01 / Prezioa: 900 

Salgai Udaletxe ondoan: 80 m2-ko azalera,
2 logela, 2 bainugela, egongela handia, su-
kaldea, igogailua. Aparkalekua eta traste-
lekua erosteko aukera. ERAIKIN IA BERRIA. 
Ref: VPI04 / Prezioa: 259.000

Butron, Hondarribian salgai: 120 m2-ko
azalera, 3 logela, bainugela, egongela-
jantokia, sukaldea. Berrikuntza behar du.
LEKU APARTA. 
Ref: VPH05 / Prezioa: 310.000 

Colon ibilbidean salgai: 150 m2-ko aza-
lera, igogailua, bulego bezala preparatuta
dago. Berrikuntza beharko luke. ZEN-
TROAN. 
Ref: VPIX01 / Prezioa: 310.000

Etxea Anakan salgai: 390 m2-ko azalera,
4 logela, 3 bainugela, sukaldea, terrazak,
txokoa, aparkaleku bikoitza. LEKU LA-
SAIA. Ref: VVI / Prezioa: 430.000


