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1919ko apirilaren 20ean argitaratutako “El Bidasoa” astekarianAste Santuko ospakizunak dira astekariaren 190 zenbakiko hiz-keta-gai nagusia, nahiz eta bestelako albisteen bitartez eskual-deko gaurkotasunari ere erreparatzen zaion. Aste Santuko ospakizunekin loturik, “Cosas que se pasan en Irun”tituluarekin Mañuelek 1919ko Aste Santuan zehar Irundik jendegutxiago igaro dela aipatzen du. “De todo un poco” ataleko albistelabur batean ere Kolon pasealekutik ibilgailu gutxiago igaro direlaaipatzen da ere, era berean, pasealekuko zikinkeria salatuz. “Lasprocesiones” artikuluan, berriz, Aste Santuan zehar eskualdeanelizako jai honen inguruan antolaturiko ekitaldi ezberdinen erre-pasoa egiten da. Azkenik, “De ré musical” titulupean Aste Santuanzehar entzundako musika erlijiosoen kronika egiten da ere. Ospakizun erlijiosoez gain, gaurkotasunezko beste albiste batzukaurki daitezke zenbaki honetan ere. Udal Musika Bandako musi-kariek soldatak igo eta haien zereginak murrizteko egindako es-kakizunari erreferentzia ugari egiten zaizkio, eskaera honenzentzugabetasuna salatzeko. “La politica nacional” atalean, ordea,estatuko azken gertakari politikoen errepasoa egiten da. Gainera,Pepita Legarretaren heriotzaren berri emateko artikulu berezibat ageri da zenbaki honetan ere. Kiroletan, ohikoa denez, futbola da hizketa-gai nagusia Vigo,Reala, Bartzelona eta Real Union taldeetako azken jokaldiei tarteaeskaintzen zaielarik. Hortaz gain, “Pedestrismo" titulupean Be-hobia-Donostia lasterketaren ostean maratoi bat antolatu nahidela dioen zurrumurrua ezeztatzen da, horrekin batera, Zuma-rragako Krosa eta San Pedroko Krosaren nobedadeak ere aipat-zen direlarik. Olerkiei lekua egin zaie aldizkariaren zenbaki honetan ere. “So-neto” tituluaren azpian M. Esteve y Ponsek olerki bat eskaintzendio Rosario Michelenari. Ondoren, “¡ Berak bakarrik!” tituluaduen “Txingudik” sinaturiko lana irakur daiteke ere. Bestetik, aldizkarian kexarako tartea dago ere. bizirauteko pre-miazkoak diren elikagaien prezioen igoera salatzen da batetik eta,bestetik, hiriko kaleen egoera kaxkarra nabarmentzen da, udalazuloen konponketaz arduratu dadin. Azkenik, Udal bilkurakoazken erabakiak, Sopa Juliana egiteko errezeta batekin eta dato-zen eguneko emanaldiak iragartzen dituzten albisteekin itxieraematen zaio zenbaki honi. 
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Apirilaren 13an, larunbatean, Irungo La-kaxita gaztetxearen urteurrena behar be-zala ospatzeko gaztetxeak Jaion! Festaantolatu du azken urteetan bezalaxe. Ur-teurrenaren ospakizunerako datorrenudan Biarritzen egingo den G7 gailurraeta faxismo uholde etengabea hartu zituz-ten ardatz moduan. Festa arratsaldeko 17:30etan abiatu zenMoskuko ingurutik, hiriko erdialdeko ka-letan barrena murgildu ostean, Lakaxita-rako bidea musika eta kolorez betetzeko.“Ni Yuta Ni Tuya” musika taldea izan zenkamiotik festa giroa Irungo bazter guztie-tara zabaltzeko arduraduna. Ibilbide musikatuaren ostean, arratsal-deko 19:30ak aldera Lakaxitan bertan an-tolaturiko kontzertuei hasiera emanzitzaien, non, Penadas por la Ley, Rukula,Optika eta Left Hook taldeek eskainitakoabestiez gozatzeko aukera izan zuten ber-taratutakoek. Horren guztiaren ostean,gaueko 00:30ak pasata, pintxada kolekti-boak hartu zuen lekua DJ Psilocibina, LolaLa Frigida eta DJ X-ren eskutik.Gainera,musika eta dantzaldien artean, indarrakberreskuratzeko, bertako produktu eko-logikoekin eginiko afari beganoa egin zengaztetxean. 

Auzolana gonbidatu ezinbestekoaHonelako ospakizunak antolatu eta guz-tion artean festa giroaz gozatu ahal iza-teko, dibertimendua auzolanarekintartekatzea ezinbestekoa da. Horregatik,kanpoko zein barruko barra, afariarenprestaketa zein banaketa, kamioiarenapainketa eta garbiketa orokorra beza-lako zereginak kudeatzeko laguntza ezin-bestekoa da. Horrelako ekintzakantolatzen direnean Lakaxitaren sare so-zialetan izena emateko inprimakiak za-baltzen dira, bakoitzak jaiarenantolaketara bere ekarpena egin dezan. 

Denbora-pasa zaletu irundar euskaldunekeuskara hutsezko argitalpen hau eskurat-zeko aukera izango dute hiriko leku ez-berdinetan. Laukiz Lauki Irunen Barrenadenbora-pasa Irungo Udala eta Bagabigaenpresaren arteko elkarlanetik jaiotakoemaitza da. Euskarazko denbora-pasak biltzen dituenaldizkariaren azken aleak eskuragarridaude oraindik. Azken ale horiek AmaiaKultur Zentroan, CBA Udal liburutegian,Artaleku eta Azken Portu kiroldegietan,SAC eta Luis Marianoko Turismo Bule-goan lortu daitezke eta aleak agortu arteegongo dira eskuragarri. Euskarazko aldizkariak eskaintzen dituendenbora-pasa jokoak hauek dira: hitz ge-zidunak edo autodefinituak, hitz gurutza-tuak edo gurutzegramak, hizki saldak,anagramak, goitibeherak, eta mailaz mai-

lakoak. Berrikuntza eta berezitasun nagu-siak edukian daude; izan ere, Irungo at-zoko eta gaurko gizon eta emakumeartistak -margolariak, musikariak, zine-magileak, bertsolariak..., kirolariak, au-zoak, muga herriak, eraikinak,monumentuak, kale izenak, baserriak, in-gurunea eta beste asko jasotzen dira al-dizkariaren zenbaki berri honetan.32 orrialdez osaturiko liburuxkak 1.000aleko tirada izan du. Doan banatu da hi-riko eraikin publiko ezberdinetan aleugari utziz. Hortaz gain, Pio Baroja, Bida-soa, Plaiaundi, Mendibil, Irungo La Salleeta Erain ikastetxeetan zein Kunshtal etaMondragon Unibertsitateetako ikasleenartean zenbait ale banatu dira. Gainera,Herri Jakintza, AEK, Udal Euskaltegiko etaHizkuntza Eskola Ofizialeko euskara ikas-leentzako ale batzuk erreserbatu dira ere.
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„Laukiz Lauki Irunen Barrena‰ hitz joko irundarraren
azken aleak eskuratzeko aukera

Lakaxitaren urteurrenaren ospakizuna hiriko 
kaleetatik gaztetxera



Apirilaren 8ko gauerdian, iluntasunarenartean bidea irekiz, 00:40ak aldera iritsizen 21. Korrikaren lekukoa Irunera. San-tiago zubitik Lapurdi atzean utzi, mugaigaro eta Gipuzkoako probintzian mur-gildu zen Korrika. Iparraldeko etorbideigo, Kolon pasealekua zeharkatu eta Hon-darribiko kalean behera murgildu zirenkorrika zaleak, lekukoa Hondarribiko bi-zilagunei pasatzeko. Bueltako bidean, SanJuan plazaraino itzuli eta Behobiako auzo-tik igaro zen Korrika, Nafarroako lurre-tara itzuli aurretik.   11 egunez eta geldialdirik gabe euskara-ren aldeko lekukoa eskuz esku ibili da.“Klika” izan da 21. Korrikaren leloa, hitz

honen bitartez euskararen aukera hartzeaedo hautua egitea irudikatzeko. Korrika-ren 21. edizioan Txillardegi goitizenezezaguna zen Jose Luis Alvarez Enparantzahizkuntzalari, idazle eta politikari donos-tiarrak euskararen alde egindako lanaomendu da. Horretarako, Mad Muasel,Fermin Muguruza eta La Furiako artistenlankidetzatik sortu da 2019ko korrikarenabestia, euskal doinu tradizonalak etamusika joera berriak nahasten dituena. Guztira 2.562 kilometro egin ditu Korri-kak Euskal Herria osatzen duten 7 pro-bintzietan zehar. Lehenengo korrika 1980urtean antolatu zen Oñatitik Bilbora eus-kal lurraldean euskararen aldeko kont-

zientzia suspertu eta euskaltegien egune-roko lana indartzeko dirua biltzeko helbu-ruekin. Ordutik AEKak 21 edizio antolatuditu, bi urtean behin euskaldunek euskalhizkuntzarekiko konpromisoa lurraldeosoan zehar berresteko aukera izan deza-ten. 
Katea auzoko korrika bereziaKorrika ofiziala hirira gauez iritsi zenez,Katea auzoko bizilagunek Korrika berezibat antolatu zuten auzotik euskarari ba-besa erakusteko. Apirilaren 6ean, larun-batean, auzoko eskola zaharrean etxekokamiseta zaharrak berrerabiliz petoakmargotzeko tailerra antolatu zuten. Apiri-laren 7an, igandean, berriz, auzoko fron-

toian Korrikaren Festa ospatu zuten. Au-zoan antolaturiko ekitaldiez gain, auzo-el-karteak Korrikaren ibilbide ofizialarenbarnean erositako kilometroan partehartzeko aukera izan zuten auzotarrek. 
Korrika txikiaApirilaren 9an, 21. Korrika Irundik igaroostean, Korrika Txikiaren txanda izan zen.Hiriko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako4. mailako ikasleek hiriko kaleetan ba-rrena lasterka ibili ziren euskararen alde.Alberto Angera plazatik abiatu, Kolon pa-sealekua zeharkatu eta Zabaltza plaza-raino iritsi ziren. Lasterketa amaituostean, txalapartarien eta Go!azen telesai-leko aktoreen emanaldiak izan ziren. 

ERREPORTAJEA IRUNERO4

Euskararen lekukoa Euskal Herrian barrena korrika
21. Korrikak Euskal Herriko hiri, herri eta bazter ezber-

dinak zeharkatu ditu apirilaren 4tik 14era. Nafarroa garaiko
Gares herrian abiatu eta Gasteizen amaitu zen lasterketa. Ibilbi-
dean horren barnean, Irungo elkarte eta eragile ezberdinek leku-
koa hiriko kaleetan zehar txandakatu zuten. Korrika ofizialaz gain,
bestelako ekitaldiak antolatu ziren euskararen alde antolatzen
den ekimen jendetsu eta erraldoi honen harira. 

Apirilaren 4tik 14era ospatu zen Korrikaren 21. Edizioa
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Euskararen lekukoa Euskal Herrian barrena korrika



ERREPORTAJEA IRUNERO6

Ohi baino lehenago egingo da 
Expogrow azoka aurten

5.000 m²-tako azalera duen azokakmundu osotik etorritako enpresen pro-duktuak eta nobedadeak ezagutzeko au-kera eskainiko du. Hortaz gain, 7.000m²-tako aire zabaleko eremuan bestelakoekintzak antolatuko dira ere. Azokarahurbiltzen diren bisitariek opari, promo-zio eta deskontu kupoi bereziak eskuratueta lehiaketetan parte hartzeko aukeraizango dute. Bi egunetarako sarrerak 20eurotako prezioa izango du eta azokarenwebgune ofizialean eskuratu ahalko da. 

Apirilaren 26ko goizeko 11:00etan zabal-duko dira VIII. Expogrow azokaren ateak.Lehen egunean azokarako sarbidea kana-bisaren sektoreko profesionalei murriztu-rik egongo da Europa HegoaldekoKainamu eta CBDaren inguruko  lehenkongresua egingo baita bertan. Merkatuberritzaile honetan sortzen diren aukeraberriak ezagutzera emateko informaziobila datozenen galderak erantzungo dirabertan. Hizlari adituek parte hartuko dutekongresuan eta elikadura, ehungintza, bioerregai, eraikuntzako material, medi-kuntza edo farmazia bezalako  arloetanproduktu horiek izan dezaketen erabileraposiblearen inguruan hitz egingo da. Apirilaren 27 eta 28ko asteburuan, berriz,profesional zein publiko orokorraren sar-bidea onartukoda. Larunbatean, apirila-ren 27an, musika jaialdia izango daazokako ekitaldi nagusia. Bertan, EmirKusturika & The No Smoking Orchestraeta Danakil & The Baco All Stars taldeakizango dira jaialdiko kartel buruak. Gai-

nera, Kulto Kultibo edo Don Cornelius tal-deen ikuskizunez gozatzeko aukeraizango da ere. 
VIII Open Cannabis CupAzokaren barnean antolatzen den txapel-ketak nobedade garrantzitsuak izangoditu aurten. Izan ere, txapelketari izena al-datu zaio eta “Copa Canabica Expogrow”izena atzean utzi eta “VIII Expogrow OpenCannabis Cup” izena izango du aurrerant-zean. Bestetik, txapelketan parte hartzekoaukera baldintzak betetzen dituzten el-karte, klub eta growshop guztiei irekikoda aurten. Gainera, bi kategoria berri ge-hituko zaizkie aurreko urteetan banatu-tako sariei: CBD barietate onena etaE-liquid onena. Txapelketaren sari banaketa apirilaren27ko arratsaldeko 19:00etan egingo daeta honako kategoria hauetako bakoit-zean 3 sailkatu sarituko dira: “Franco Lojasari berezia”, Kategoria Indikoa, Solbentebidezko erauzketazko kategoria, Solbente

gabeko estrakziozko kategoria eta Auto-loratzezko kategoria. 
Erakusketarientzako sariak Txapelketaz gain, 2019ko Expogrow azo-kan parte hartuko duten erakusketarienartean hainbat sari banatuko dira ere. Ze-hazki, Stand onena, Hazi-banku onena,Kultibo produktu onena, Ongarririkonena, Parafernaliazko produktu onena,Komunikabide edo publikazio onena,CBD-zko produktu onena, Kalamu indus-trialeko produkturik onena eta Urteko ak-tibista nazional edo internazionalarensaria banatuko dira parte-hartzaileen ar-tean. Hala ere, sariren bat eskuratu ahal izatekoerakusketariek produktuak aurretiaz le-hiaketara aurkeztu beharko dituzte. Saribanaketa apirilaren 26ean, ostiralean,egingo da gaueko 21:00etan. Gainontzekoazoka egunetan produktu irabazleak bi-trina batean ikusgai ipiniko dira. 

Apirilaren 26tik 28ra egingo
da VIII. Expogrow azoka Irunen. Hit-
zorduaren data hilabete batzuk aurre-
ratu den arren, kanabisaren inguruko
azoka Ficobako Erakustazokan antola-
tuko da beste urte batez. Nobedadeez
gain, tailerrek, sari-banaketak, musika
jaialdiak eta bestelako ekintzek osa-
tuko dute 2019 urteko azokaren pro-
gramazioa. 

Nobedade garrantzitsuak izango dira kanabisaren azokaren VIII. edizioan
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Nondik dator apirilaren 25ean Opila
jateko ohitura?Ez dakigu nondik datorren ohitura hau.Lesaka, Bera, Errenteria, Lezo, Hondarri-bia eta Irungo ohitura bat da, orain delagutxira arte Donostian ere ospatzen zena,nahiz eta azkenaldian hiriburuan ohituragaltzen ari den. 
Zenbat urte daramatzazue Hawai gozo-
tegian opilak egiten?1962 urteko apirilean hasi ginen Hawaigozotegian opilak egiten. Hasieran ez ge-nuen gozogintzarako lantegi propiorik,baina bost urte beranduago ireki genuen.Hasieran bizkotxo normalezkoak egitengenituen soilik, baina, geroago, Elgorria-gakoek almendrazko opilaren errezetapasa ziguten. Errenteriatik bereziki ka-fezko edo txokolatezko opilak egiteko en-karguak jasotzen ditugu. 
Zein osagai behar dira opila bat egin
ahal izateko?

Almendrazko Opila egiteko arrautzak, al-mendra asko, irina, azukrea, laranja, li-moia eta koñak apur bat zapore gehiagoemateko. Bizkotxo hau egiteko ez dugu in-olako harrotzailerik erabiltzen, irabiatuzlortzen dugu masak gora egitea. 
Nolakoak dira Opila egiteko jarraitu
beharrezko pausuak?Arrautzak irabiatu eta azukrea botatzenzaio. Hogei minutu irabiatu ostean irina,almendra eta gainontzeko osagaiekin na-hasten da. Irabiagailura leuntasun handizbota behar da, ondoren, moldetan botaeta labera sartzeko. 
Janariarekin loturiko alergiaren bat
dutenentzako opila berezirik prestat-
zen duzue?Bai, zeliakoentzako opilak egiten ditugu,opila arruntaren foruma bera erabiliz. Ha-sieran gutxi egiten genituen, baina, gauregun geroz eta gehiago saltzen ditugu.
Urtero zenbat opila egiten dituzue?

Guztira urtero 2.500 opila egiten ditugugutxi gorabehera, mota guztietakoak kon-tutan hartuz. Aurten jada 30 opila edosaldu ditugu
Noiz hasten zarete lehen opilak pres-
tatzen?Astebete lehenago gutxi gorabehera,nahiz eta, aste batzuk lehenago Opilakkanpora bidali nahi dituzten pertsonenlehen enkarguak jasotzen ditugun ere. En-kargu asko jasotzen ditugu, baina, jende-ari dendara etorri, dauzkagun opilak ikusieta nahi bezala apaintzea gustatzen zaio. 
Zientzuk dira Hawaiko opilen berezi-
tasunak?Apaingarri tradizionalez gain, Hawai go-zotegian Opiliei apaingarri bereziak ipint-zea atsegin dugu. Txokolatezkoapaingarriei garrantzi handia ematendiegu eta forma ezberdinetako irudiakprestatzen ditugu martxotik aurrera.
Zeintzuk dira kalitatezko opila batek

izan behar dituen ezaugarriak?Lehenik eta behin ondo egindako biz-kotxo bat. Gainetik mermelada botatzendiogu ere. Apaingarri moduan gorringobat eta pasta bat. Gero nahi dituzun apain-garri guztiak jar ditzakezu. Adibidez,lehen ipintzen ziren arrautza guztiak go-rriz tindatutako arrautza egosiak izatenziren, baina, orain jendeak txokolatezkoakipintzea nahiago du. Gainera, Hondarri-bian, bitxikeri gisa, “Txontxorro” izenezezagutzen dugu bigarren bizkotxo txi-kiago bat ipintzen diogu gainean opilei. 

Gozotegiak Gozotegiak 
Opilak prestatzekoOpilak prestatzeko
lanetan murgildulanetan murgildu--
rik daude jadarik daude jada

Irun eta Hondarribiko gozo-
dendak apirilaren 25ean San Marcos
eguna ospatzeko semebitxi edo alaba-
bitxiei oparitzen zaizkien opilak pres-
tatzeko lanetan murgildurik daude
jada. Oihal-zapietan bildurik elizetan
bedeinkatu edo lagunartean dastatu
ohi den bizkotxo berezi honen ekoiz-
pen-prozesua eta sekretuak azaldu
ditu Hawai gozotegiko Mertxe Álvaro
de Urigainek. 

Mertxe Álvaro de Uri-
gain, gozogilea

„1962 urteko apiri-
lean hasi ginen

Hawai gozotegian
opilak egiten‰



Dena prest duzue txapelketaren edizio
berri honetarako?Ilusio handia dugu. Izan ere, zuzendaritzabatzordea osatzen dugun pertsonen%90a honelako ekitaldi bat antolatzendugun lehen aldia da, baina talde erakar-garriak biltzea lortu dugula uste dugu.
Zein izango da aurtengo txapelketako
nobedade nagusia?Kadete kategoria berreskuratzeko ahale-gin berezia egin dugu aurten, honela,duela hiru urteko egoera ekonomikoadela medio galdutako kategoria berresku-ratzeko. Izan ere, kategoria honetan gaz-teek formazio maila altuagoa dutelanabaritzen da, eskolako jokalariekin alde-ratuz gero.

Iragan historiko handia duen txapel-
keta da ezta?Bai, 37 edizio azkar esaten da, baina, zen-baki altua da. Egia da urte guzti hauetanzehar momentu honetan lehen mailakotaldeetan dabiltzan jokalariak igaro direlatxapelketa honetatik. 
Zeintzuk izango dira aurtengo edi-
zioan lehiatuko diren klubak?Reala, Athletic edo Alavesa bezalako taldeezagunak izango ditugu gurekin. Hortazgain, Andaluziako Peloteros klub indart-sua, Donostiko Koskas edo Iruñako Txan-trea klubak gurean izango ditugu ere.Lehiaketaren nazioarteko maila mantent-zeko, talde alemaniarra izango dugu gure-kin ere. 
Zein izango da txapelketaren dina-
mika?2016 urtean ezarritako formatuari eut-siko diogu, beraz, ostiral eta larunbateanbi taldeen arteko partiduak jokatuko dira.Azkenik, igandean, finalaurreko partiduaketa finaleko azken partidua jolastuko di-tuzte. 
Joan den urteko ikusle datuak berdint-
zea espero duzue?Zehazki ez dakit zenbat jende hurbilduko

den. Azkenean talde esaguratsuak ekart-zea lortu dugula uste dut eta hori jendea-rentzat erakargarria izan daiteke. Gainera,Gipuzkoa inguruko taldeez gain, kanpoko

taldeen presentzia garrantzitsua izan dai-teke. 
Zein emaitza espero duzue Dunboa-
Eguzkiko jokalarientzat?Gure jokalariek lehiaketa irabaztea esperodugu, nola ez. Hala ere, zaila izango da gai-nontzeko taldeen maila altua ikusita. 
Zelako etorkizuna ikusten diozu lehia-
keta honi?Gure asmoa lehiaketaren hazkundea la-gunduko duten gauzak berreskuratzeaizango da. Iraganean txapelketa honenbarneko partiduak Hondarribia edo Oiart-zungo partiduetan jokatzen zen ere. 
Txapelketaz gain, datozen hilabeteetan
zein beste ekintza antolatu ditu Dun-
boa-Eguzki klubak?Gure talde guztiekin denboraldia amaituostean, udaran Summer Experience kan-pusa antolatzeko asmoa dugu. Era hone-tan, haurrek futbolarekin loturikoformazioa jasotzeko aukera izango dute.2014 urtetik aurrera martxan dugunekintza hau 8 eta 12 urteko bitarteko hu-rrei zuzendurik dago eta, futbolaz gain,bestelako ekintza ludikoak egiten ditugu.Ondoren, denboraldi berriari indarrezekingo diogu. 

KIROLAK IRUNERO8

Apirilaren 19tik 21era Irungo Hiria Nazioarteko 
Lehiaketa jokatuko da

Apirilaren 19tik 21era Irungo
Hiria Nazioarteko Lehiaketaren
XXXVII. edizioa jokatu da Irunen. Le-
hiaketaren barneko partidu guztiak
ostiraletik igandera jokatuko dira San
Jose Obrero futbol zelaian. Dunboa-
Eguzki klubeko lehendakariordea den
Roberto Iglesiasek txapelketaren non-
dik norakoak azaldu  ditu.

„Kadete kategoria
berreskuratzeko
ahalegin berezia
egin dugu aurten‰

Roberto Iglesias, Dun-
boa-Eguzki Klubeko le-

hendakariordea

„Momentu honetan
lehen mailako tal-
deetan dabiltzan jo-
kalariak igaro
direla txapelketa

honetatik‰

Guztira zortzi talde lehiatuko dira Dunboa-Eguzki klubak antolatutako  nazioarteko txapelketan
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Trasonakoa ez da izan aurten lortu
duzun garaipen bakarra ezta?Ez, martxoan bigarren postua lortu nuenK1 kategoriaren barneko 5.000 metroe-tan, Sevillan. 
Aurtengo denboraldiari begira in-
dartsu zabiltzate?Bai, aurtengo helburua mundialerakoplaza lortzea da, hemendik bost asteraizango ditugu horretarako egin beharrekoproba selektiboak. Proba selektiboakegingo ditugu Galizian K1 kategorian 500metrotan eta 200 metrotan. Txapelketahorretan lehen lau postuak lortzen dituz-

ten kirolariek eskuratuko dute Mundiale-rako pasea.
Zure burua lau horien artean ikusten
duzu?Hori da helburua eta hori lortzeko borro-katu beharko dugu
Non izango da aurten mundiala?Errumanian, Pitesti hirian zehazki.
Aurretik beste mundialen batean ibili
zara?Bai, aurreko urtean mundialerako plazabat lortu nuen K4 500 metroetako kate-gorian lehiatu nintzen eta zortzigarrenpostua lortu genuen. 
Aurtengo mundialari begira zein
izango da zure helburua? Lehen helburua mundialean parte hartuahal izateko plaza hori lortzea izango daeta, gero, mundialaren barneko sailkape-nean ahalik eta postu altuena eskuratzensaiatzea. 

Nola murgildu zinen zu piraguismoa-
ren munduan?Duela 7 urte hasi nintzen, piraguismoa te-lebistan ikusi eta asko gustatzen zitzaida-lako ikusten nuen. Hori dela eta klubakudan antolatutako ikastaro batean kirolaprobatu nuen eta gaur arte.
Txapelketak prestatu ahal izateko, as-
tean zenbat aldiz entrenatzen duzue?Astean 6 egunetan entrenamenduakdauzkagu. Entrenamendu guztietan ure-tara sartzen gara eta astean 3 aldiz gim-nasioan. 
Bidasoako ibaian neguak oso gogorrak
izaten dira?Bai, gogorrak izaten dira, euria, haizea,baina, moldatzen gara. Gimanioan orduasko ematen ditugu, baina, baita uretan. 
Askotan jendeak piraguismoa soilik
besoen gauza dela uste du, baina, bes-
telako gorputz atalak ere lantzen ditu-
zue entrenamenduetan?Bai, astean bi edo hirutan gimnasioansartzen gara, uretako entrenamenduak,korrika eta beste ariketa fisikoekin tarte-katuz. 
Oraindik jubenila izanik, kirola ikas-
ketekin tartekatzea tokatzen zaizu?

Orain Batxilergoko bigarren mailan nagoeta antolakuntza kontua da. Daukadan

denbora ondo antolatzen saiatzen naiz,ahal dudan denbora libre gehiena lortzensaiatzeko.
Nola ikusten duzu Santiagotarrak klu-
beko harrobia?Gure atzetik etorkizun oso indartsua da-torrela uste dut, batez ere, nesken artean.Orain arte izandako Espainiako Txapelke-tetan urrezko dominak eskuratu dituzteK1 eta K4ean eta, hortaz gain, bigarren,hirugarren eta laugarren postuak lortu di-tuzte. 
Piraguismoan azkenaldian emakumez-
koen kirolak izandako gorakada naba-
ritu duzue?Bai bai, gero eta neska gehiagok kirolapraktikatzen dugula nabaritzen da eta po-lita da pixkanaka gauzak aldatuz doazelaikustea.

Urrezko domina eskuratu du Nerea Garciak Trasonan

Nerea Garcia Zabalegik
urrezko domina eskuratu zuen Espai-
niako Sprint Olinpikoko Kopan. Lehen
postuaz gain, Intza Mendez taldekide-
arekin batera bigarren postua lortu
zuten 500 metrotako K2 kategorian,
zilarrezko domina etxera ekarriz.
XVIII. Sprint Olinpikoaren Ligako Oho-
rezko dibisioko Espainiako Sprint
Olinpikoaren Kopako kirolariak Tra-
sonako urtegian lehiatu ziren. Kluba,
berriz, 12. postuan sailkatu zen Kopan
parte hartu zuten 88 kluben artean.
Asturiasen lorturiko azken garaipen
horiek Mundialera begira jarri dute
Nerea Garcia.

„Gure atzetik etor-
kizun oso indartsua
datorrela uste dut‰

„Aurtengo helburua
mundialerako plaza

lortzea da‰

Santiagotarrak klub irundarrak senior eta junior mailako 11 palistekin parte hartu zuen kopan



Zer dira WordCamp-ak?WordCampak kongresu berezi batzukdira, web garapen, diseinu eta web indus-triaren ingurukoak, zehazki, WordPresaplikazioaren zentratuak. WordPress soft-were askeko aplikazio bat da, doakoa,beraz, edonork erabil dezake eta azkenurteetan oso ezaguna egin da. Gaur eguninterneteko webguneen %33ak Word-Press erabiltzen dute, prezioaz gain, era-biltzaile.
Zein balorazio egiten duzue joan den
urtean antolatutako lehen edizioaz?Balorazioa aurreko edizioan parte hartuzuten pertsonek egin dute. Gure lan-tal-deak honelako ekitaldi bat antolatzenzuen lehen aldia zen eta beste hirietan an-tolatutako WordCampen eredua genuensoilik. Estatuko beste WordCampetanparte hartutako jendeak oso era positi-boan baloratu zuen Irunen antolatutakoa.Zehazki, probintzia hiriburu batetikkanpo antolatzen zen lehen WordCamp-aizan zen. 
Zein berrikuntza dauzkazue edizio
berri honetan?Zentralarekin hitz egin ostean, aurten be-rrikuntza bezala kalean WordCamp jardu-naldi-erdi bat antolatuko dugu.Horretarako, bost hitzaldi izango dituguUrdanibia plazan. Ekintzailetza digitalaeta online negozio bat sortzeko irizpideeninguruan hitz egingo dugu doako hitzaldihauetan.
Zeintzuk izango dira edizio berri hone-
tan landuko dituzuen gai nagusiak?Ekintzailetza digital eta era horretako ne-gozioek protagonismo berezia izangodute. Joan den urtean web diseinuan zen-tratu ginen. Hortaz gain, garatzaile, disei-

natzaile eta sektoreko profesionalei zu-zendutako beste lerro batzuk landuko di-tugu ere. 
WordPress-en izandako azken berri-
kuntzak ere hizketa-gai izango ditu-
zue?Bai, egia esan, 2018 urtean aldaketa ga-rrantzitsuak eman ziren WordPress-enbarruan5.0 bertsio berriarekin, batez ere,edukiak publikatzeko orrialdean. Aurtenaldaketa horiei erreparatuko diegu ere,erabiltzaileei aldaketa horien abantailakerakusteko.
Zein WordCamp-en eredua jarraitzen
duzue Irungoa antolatzeko?Ezberdina da, hiriaren tamainak antola-keta asko baldintzatzen baitu. BesteWordCamp-ekin konparatzea zaila egitenzaigu, baina, egia da bakoitzak bere bere-zitasunak dituela. Gure kasuan, hizlariakdohainik etortzen direnez, sagardotegibatera eramaten ditugu, hemengo kulturaezagutzeko aukera izan dezaten. 

Hizlarien artean aniztasuna eskaint-
zeko ahalegin berezia egiten duzue?Bai, bereziki, Euskadiko hizlarien present-zia altua izateko apustu berezia egin dugu.Gainera, emakumeen parte-hartzea altualortzeko apustu berezia egin dugu, %33koportzentajea lortu baitugu aurten eta pix-kana berdintasuna lortzeko bidean au-rrera goaz. 
Nola lortu daitezke Irungo WordCamp-
ean parte hartzeko sarrerak?Irungo WordCamp-ean parte hartzeak 20eurotako kostua izango du. Ostiraleko jar-dunaldia dohainik izango da, baina, larun-bat eta igandeetako ekintzetan partehartu ahal izateko irun.wordcamp.orgwebgunean sarrerak eskuratu behar dira.Sarrerak, 28 hitzaldietan parte hartzekoaukeraz gain, bazkariak eta opariak es-kaintzen ditu.
Zein aurreikuspen egiten duzue hirian

kongresu honek izan dezakeen bila-
kaeraz?Gure helburu nagusia Irungo WordCamp-a urtetik urtera antolatzea da. Antolaketazarduratzen den Irun WordPress taldea in-dartzeko helburua dugu, WordCamp-arenbitartez talde horretako partaideei jaierraldoi batean parte hartzeko aukera es-kaini ahal izateko. Hortik aurrera, kon-gresu hau antolatzen jarraitzeko jendeaknolako eskaera egiten duen ikusi beharkoda. 

ELKARRIZKETA IRUNERO10

Maiatzaren 31tik ekainaren
2ra bitarte egingo da Irunen Word-
Camp-aren bigarren edizioa. Gipuz-
koan antolatzen den WordCamp
bakarraren aurtengo nobedade nagu-
sia ostiraleko jardunaldiaren barnean
Urdanibia plazan egingo diren hitzaldi
irekiak izango dira. Pablo Moratinos
Irungo WordCamp-eko antolatzaileak
kongresu berezi honen xehetasunak
azaldu ditu. 

WordCamp-aren bigarren edizioa maiatzaren
31tik ekainaren 2ra egingo da Irunen

„Euskadiko hizla-
rien presentzia

altua izateko apustu
berezia egin dugu‰

Pablo Moratinos, Irungo
WordCamp-eko antolat-

zailea
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Elatzeta HH

Denborapasak
Zazpi hitz: Sentimenduak

Maitasun, miresmen, inbidia, beldur, 
gorroto, haserre, alaitasun



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Irungo Kateako S.R.A. andereari jasoa (1959-VIII-27). Amariikasi zion (El Bidasoa, 1960-IV-2)

Toki Alai DBH2

BETI GAZTE IRUNERO12

Erromerian ikusi ditut

Erromeriya ikusi dittutdiru biltzen bi pertxeta,amaika errial billusoñuari pezeta.Berriz ere ibillko dirazapata galtzeta,nik biño geyoo iñorkezpaliyo botanola emango diyotarlote nago-ta
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Ana Uriz, irakaslea

Era askotariko proposamenak biltzen diraGabonetarako antolaturiko programa-zioaren egitura mantentzen dituen propo-samen berri honetan. Hortaz gain,gazte-lekura hurbiltzen diren gazteenideiak jaso eta eskakizunei erantzuteko

ahalegina egin da ere.  Proposaturikoekintza gehienak 12 eta 17 urte bitartekogazteei zuzendurik dauden arren, ekintzaberezi batzuk antolatu dira helduagoakdiren 25 urte arteko gazteentzat. Progra-mazioa, ordutegiak, datak eta izen-ema-teak Martindozenea Gaztelekuarenwebgunean kontsultatu daitezke.Programaren barneko ekintza bereziene-tako bat “Gazte gaua: Reto Arritxulo”izena daraman ekintza da. Bertan, apirila-ren 23ko 10:00etatik apirilaren 24ko15:00etara Arritxuloko Gaztelekuan gauapasako dute eta proba ezberdinak gain-ditu beharko dituzte. Doako ekintza hone-tan parte hartu ahal izateko izen-emate

orria bete eta Gaztelekuan entregatu be-harko da. 
Gainontzeko ekintzakApirilaren 16an, asteartean, Aste Santukoprogramazioari hasiera emateko udabe-rriko pizzak eta #NoTeRiasChallengeekintzak antolatu dira, arratsaldeko17:30etatik aurrera gaztelekuan egingodirenak. Bertan parte hartu ahal izatekoizen-ematea gaztelekuan egingo da.Apirilaren 17an, asteazkenean, berriz, LaMina Scape Roomera irteera egingo da.Lau orduren artean aukeratu beharko da:10:00, 12:00, 16:00 edo 18:00 eta, ordain-keta egin baino lehen, aukeratutako ordua

oraindik libre dagoen kontsultatzea go-mendatzen da. Lau euro ordaindu be-harko dituzte ekintzan parte hartu nahiduten gazteek  eta, izen-emate orriarekinbatera, bankuko ordainketaren ziurtagiriaentregatu beharko da gaztelekuan. Apirilaren 24ean, asteazkenean, Parkourtailerra egingo da Lotzen Ad elkartearekinarratsaldeko 17:30etatik aurrera, aurre-tiazko izen-ematerik eskatzen ez duendoako ekintza batean. Hurrengo egunean,apirilaren 25ean, FIMO tailerra egingo daarratsaldeko 17:30etatik aurrera. Doakoekintza bat izango den arren, Gaztelekuanizen-ematea egitea beharrezkoa izango datailerrean parte hartu ahal izateko. 

Irungo Martindozenea Gazte-
lekuak ekintza ugari antolatu ditu Aste
Santuko oporrei begira. 12 eta 25 urte
bitarteko gazteei zuzenduriko propo-
samen ezberdinek osatzen dute bi aste
horietarako programazio berezia eta
ekintzetan parte hartu ahal izateko
izen-emate epea zabalik dago jada.
Apirilaren 18tik 20ra, ordea, Gaztele-
kuko instalazioak itxita egongo dira. 



Aisialdiko ekintza ezberdinetako moni-
tore eskaintza ugari daude momentu
honetan. Irungo eskaintzez gain, Her-
nani, Tolosa eta Donostia bezalako Gi-
puzkoako edo Nafarroako hainbat
herrietan  lan-postu ezberdinak eskaint-
zen dira. Irunen, zehazki, teniseko mo-
nitore partikularra edo Solas Jolas
programako monitorea izateko eskaint-
zak zabalik daude momentu honetan.

Lan-eskaintzen inguruko infor-
mazio gehiago: 607 771 173 tele-
fono zenbakian edo WhatsApp
bitartez.

Ordutegia: astelehenetik ostiralera
11:00etatik 13:30etara. Astelehen eta
asteazkenetan arratsaldez, 17:00etatik
19:30etara. Uztaila, abuztuan eta irai-
lean 10:00etatik 14:00etara. 

Zer dira auzolandegiak? Leku as-
kotako gazteak biltzen dira bertan,
euren borondatez eta ordainetan ezer
jaso gabe, aldi batez elkarrekin bizi
eta gizarte osoarekin zerikusia duen
proiektu batean parte hartzeko asmoa-
rekin. Proiektu hori egitea bitarteko bat
da balio jakin batzuk bultzatzeko: bizi-
kidetza, tolerantzia, elkartasuna, parte
hartzea, kulturen arteko ikaskuntza eta
abar.

Izen-ematea: Apirilaren 16tik 24era.

Nola? Igazteren webgunean, formula-
rioa betez. 

Aukeran: Euskadin, Autonomi Erki-
dego ezberdinetan edo atzerrian koka-
tutako auzolandegiak daude aukeran. 

Kontenporanea Irungo Udalak sustatu-
tako kultura garaikideko topaketa da
arte, diseinu eta kulturaren arloan tre-
batutako gazteek Irungo hirian antolat-
zen dutena. 

Edizio honetan gai nagusia ELKARTRU-
KEA izango da. Zehazki, gizaki eta ez
gizakiaren arteko elkar trukeari buruz
eztabaidatzen duten proposamen artis-
tikoak eskatzen dira deialdi honeta-
rako.

Izen-emate epea: Apirilaren 22ra
arte, astelehena. 

Oinarriak eta izen-emate inpri-
makia: Igazteren webgunean aurki-
tuko dituzu. 

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

Aisialdiko moni-
toreentzako lan
eskaintza!

iGAZTE IRUNERO14

San Pedro eta San Martzial jaietako
kartelen aurkezpena

Irun Hiriko Udalak lehiaketarako deialdia egiten du, 2019ko Irungo San Pedro eta
San Martzialetako Kartela eta Egitarauaren Azala aukeratzeko. Aurkezten diren
lanek San Pedro eta San Martzial jaiei buruzkoak izan behar dute eta egilearen ja-
torrikoak izan beharko dute, ezin dira izan lehiaketa honetan aurreko urteetan sari-
tuak. 

Lanak aurkezteko epea: Apirilaren 28ra arte.

Lekua: Amaia Kultur Zentroan (Lopez de Becerra kaletik sartuz). Asteartetik larun-
batera 9:30etatik 12:00etara eta 18:00etatik 21:00etara eta igandeetan 11:30eta-
tik 13:30etara. 

Partaidetza: Irekia, edozein adineko pertsonentzat. 

Testua: SAN PEDRO – SAN MARTZIAL 2019. Ekaina – Junio.

Sariak: 1.200 eurotako sari nagusia eta 300 eurotako accesit bat. 

Oharra: Aste Santua dela eta, apirilaren 18tik 22ra Amaia Kultur Zentroa itxita
egongo da. Open Call. KEOA

Kontenporanea

Auzolandegieta-
rako izen-ema-
teak
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Film proiekzioa:
Coco

Acusticbas:
"OFFSHORE SPI-

RIT"

17 26

Zer: Coco filmaren
proiekzioa. 

Non: Argoiak elkartea-
ren egoitzan ( Bertsolari

Uztapide, 6).

Ordua: 17:00etan. 

Sarrera: Doakoa. 

Zer: Liburutegiko atrioan
kontzertua.

Non: CBA Udal Liburu-
tegian. 

Ordua: 19:15etan. 

Sarrera: Doan. 

Denborapasen emaitzak 27

Zer: Ulisesen bidaia
kontatzen duen antzer-
kia, Gorakada Konpai-

niaren eskutik.

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 17:00etan.

Sarrera: 4,30 euro. 

Sarreren salmenta:
Internet bidez, Irungo Tu-
rismo bulegoan edo ant-

zokiko leihatilan. 

Hizkuntza: Euskaraz.

Familientzako
antzerkia: Ulise-

sen Bidaia

Liburuaren Na-
zioarteko Eguna

23

- 10:00etatik au-
rrera: Irakurketa Publi-

koa CBA Udal
Liburutegian. Irakurketan

izena emateko
943505421 telefono
zenbakira deituz edo

CBA Udal Liburutegian
aurrez aurre. 

- 11:00etatik
20:00etara: Liburu

Azoka Zabaltza plazan.
Irungo liburu-denda ez-

berdinek postuak ipiniko
dituzte bertan eta libu-
ruak erosteko aukera

egongo da. 

26-28

Zer: Haurrentzako jola-
sak, sebillana eta fla-

menko dantza eta
musika emanaldiak, le-
hiaketak eta zozketak.

Non: Zabaltza plazan.

Sarrera: Librea.

Egitaraua: Apirileko
Feriaren barruan antola-
turiko ekintzen egitaraua

www.irun.org webgu-
nean ikusgai dago. 

XXI. Apirileko
Feria

28

Zer: María Ivana Oliva eta Yuri Cicca-
rese-ren kontzertua Hondarribiko Na-
zioarteko Gitarra Jaialdiaren barruan

kokatutakoa. 

Non: Oiasso Erromatar Museoan.

Ordua: 12:00etan.

Sarrera: Doan eta librea, lekua bete
arte.

Kontzertua: Gitarra eta
flauta bikotea




