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1919ko azaroaren 9an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkarian hirikogaurkotasunezko gaiak lantzen dira albiste esanguratsuenetan arretaipintzeaz gainera. “Algo más sobre el “Electrico”” izenburua daramanlehen artikuluan tranbiaren inaugurazioa eta zerbitzu honen baldint-zak errepasatzen dira mugako izaera duen hirian. Jarraian, berri labu-rren zerrenda batean eguraldi euritxuaz, igandeetan tabernak ixterabehartzen dituen legeaz eta tranbiako langileen uniforme eleganteezhitz egiten da. “Goy-goitik” izenarkein Txori Txikik sinitatutako olerkilaburren bilduma publikatzen du aldizkariak. “Laurent Failhade” izenarekin argitaratutako artikuluan frantsez honenheriotzaren berri ematen du Clarita Candianik. “Notas de un tran-seunte” artikuluan txakur baten galeratik sortutako historia guztia kon-tatzen du idazleak, txakurra bere jabeen eskuetara itzultzen den arte.Hiriko gaurkotasun alde batera utzita, Loiolako santutegia eta Azpeitiaartean eraikitzen ari den Gipuzkoako etorbidea aipatzen da, obra horiaurrera eramateko ideia Irunen sortu zela gogoraraziz. Kirol kronikaren barnean, aldiz, nazio mailako futbol txapelketaren xe-hetasunak ematen dira. Hortaz gain, Amuteko zelaian jokatuko direnpartiduak eta hurrengo nazioarteko partiduen data eta hitzorduak ai-patzen dira ere. Irungo Aduanatik igarotzen diren merkantziek bestemugetan izandako atzerapen eta arazoak lantzen dira. Jarraian, IrungoUdal Musika Banda berregituratzeko zailtasunak aipatzen dira. Azken orrialdeetan, beti bezala, hurrengo egunetako antzokien progra-mazioa errepasatzen da, 1883 urtean aldizkari honetan bertan argita-ratutako albiste esanguratsuenak gogora ekartzeaz gainera. Ondoren,Juaristi doktoreari homenaldia egiteko bildu den diru-kopurua etapertsona bakoitzak egindako ekarpenaren kopurua ezagutzera ematenda. Albiste labur batzuen ostean, azken publizitate orrialderi tarteaemateko aldizkariaren azken zenbaki hau itxi aurretik. 
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- G57060: Gipuzkoako etorbidea 1940 hamarkadaren amaieran. Iru-
dian eskubian Normandie eraikina eta ezkerrean Olazabal mendixka. 

- G11009: Irungo Aduanaren eraikinaren kanpoaldea 1960 urtean. 

- G1170: Regino Aizek zuzendutako musika banda Aquilino jauregia-
ren aurrean 1902 urtean. 
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Bizinema Bang Bang-ek urteko
hirugarren emanaldia antolatu
du azaroaren 9rako Amaia Kul-

tur Zentroan

Biznima Bang Bang ekimenak azaroaren 9aneskeiniko du aurtengo hirugarren emanaldia.“Los Goonies” eta “Tiburón” filmak izango diraaurtengo azken saioko protagonistak. Hortazgain, giro ona eta bestelako sorpresak nagusi-tuko dira bertsio originalean zinemako klasi-koak erakusketeko apustua egiten duenjaialdian. Sarrerak 5,35 euroren truke salgaidadude jada ohiko tokietan. Arazoaren 9an izango dute zinema klasikoa-ren zaletuek hurrengo hitzordua. Arratsaldeko17:30etan Amaia Kultur Zentroko ateak ire-kiko dira proiekzioaren aurreko animazioare-kin hasteko. Lehen pelikularen proiekzioa18:00etan hasiko da eta, aurreko saioetan be-zela, atsedenaldian pizza, edariak eta sopresakjasoko dituzteko ikusleek kolaboratzaileen la-guntzari esker. 
Formatu erakargarria2017ko aurrekontu parte-hartzaileetan boto-

kopuru altua bildu ostean martxan jarri zenBizinema Bang Bang. Emanaldi horien helburunausia 80 eta 90 hamarkadan estreinatutakopelikulak bertsio originalean pantaila handianberriro ikusteko aukera ematea da. Ordutik saio ugari antolatu dira eta saio guz-tiez gozatzera hurbiltzen den zaletu taldeabiltzea lortu du.  2019 urtean zehar antolatu-tako aurreko bi saioetan, batetik, “La Vida deBrian” eta “Terminator” eta, bestetik, “La prin-cesa prometida” eta “Starship troopers” peli-kulak proiektatu ziren. 
Sarrerak salgaiSarrerak 5,35 euroren truke salgai daude jadaohiko tokietan: Irungo Turismo Bulegoan, sa-rreren salmentarako udal webgunean (www.irun.org/entradas) eta Amaia KulturZentroaren leihatiletan emanaldia hasi bainoordu bat lehenago. 

Euskara arloak „Famialia Ola‰ programaren edizio berria
prestatu du Euskara arloak “Familia Ola” programaren edizio berriaprestatu du. Familia Ola programa 2 eta 8 urte bitartekohaurrak dauzkaten familiei zuzendurik dagoen egitas-moa da, euskararen familiarteko transmisioa doako jar-dueren bitartez sustatzeko helburua duena. 2009 urtean Irundo Udalak, Euskara Arloaren bidez,Mrezi duelako! proiektua abiatu zuen, euskaren familiar-teko transmisioa sustatzeko asmoz eta, ekimen horrenbaitan, Familia Ola programa sortu zen. Azken urteetanzehar gauzatu da ekimena eta euskara arloko ordezka-riek azaldu dutenez, “hizkuntzaren familiarteko transmi-sioa bultzatzen lagundu nahi dugu eta, berezi,pixkana-pixkana etxeko komunikazio esparru formalzein naturalak berreskuratu, geltarik haratago, erabileratxikiagoa baita familiartean”.

Horretarako, 2019-2020 ikasturtean, familia euskaldu-nentzako eta hizkuntza ondo menperatu ez, baina, eus-kararen erabilera sustatu nahi dutenentzako aisialdikojarduerak antolatuko dira. Horien artean, sukaldaritzatailerrak, eskulanak, irteerak eta abar. Hiriko ikastetxeetan egingo dira jaruerak horiek guztiaketa ekimen guztiako doakoak izango dira. Parte hartzai-leek azaroaren 6ra arte izen eman ahalko dutewww.irun.org udal webgunean.
Hurrengo ekintzakFamilia Ola programako lehen ekimenak azaroko hilabe-terako antolatu dira. Lehen ekintza azaroaren 12an eta14ean egingo da arratsaldeko 17:30etatik 19:00etara.Lehen jarduera honen bitartez zirkoaren mundu iluraga-rria ezagutzeko aukera izango dute ekintzan parte hart-

zen duten haur eta helduek, esku jolas eta lurreko akro-baziak eginez. Azaroaren 23an Oiartzungo Arditurrira bisita antolatuda familiei meategien gaia hurbiltzeko. 2 eta 8 urte bitar-teko haurrak dauzkaten familiek meategia bisitatzekoaukera izango dute goizeko 11:00etan Arditurrin (Ardi-turri Bidea, 3, 20180 Ergoien, Gipuzkoa)  abiatuko denbisitaren bitartez.  Momentuz Familia Ola programaren barnean antolatu-tako azken jardueran zentzumenek protagonismo bere-zia izango dute. Azaroaren 26 eta 28an 17:30etatik19:00etara egingo diren tailerren bitartez zentzumenakmartxan jarriko dituzte parte-hartzaileek gailetak eginez. 
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Ez lehena, ez azkenaOraingoa ez da Irungo merkatariek biziduten lehen beherakada garaia. Denboran20 urte atzera egitea nahikoa da eskual-dean merkataritzak izandako bilakaeraantzemateko eta, eboluzio horren ba-rruan, saltoki txikiek gorakada zein kri-sialdi egoera ezberdinetatik igaro dira.Izan ere, hasieran dendarien lehia zuze-nagoa zen, alboko denda edo, gehienez,auzoan bertan kokatzen baitzen. Txingudi merkataritza-gunearen erai-kuntzak Bidasoa eskualdeko erosketaohituretan lehen aldaketa garrantzitsuaekarri zuen. Merkataritza Irungo erdigu-netik deszentralizatu eta kanpoaldekoeremura eraman zen. Urte batzuk gero-ago, Mendibil merkataritza guneareneraikuntzarekin, dendariak eta erosleakberriro Irungo erdigunera erakartzealortu zen, nahiz eta era berean frankizienagerpenak dendari txikiei erronka be-rriak sortu. Hiriko Merkatarien Elkarteak dira hirikomerkataritzaren errealitatea ondoen eza-gutzen dutenak. BidaShop elkartetik YonGallardo ordezkariak Irungo dendariakgarai berrietara egokitzeko egiten aridiren esfortzuaren inguruan hitz egin du,izan ere, merkataritzaren suntsiketa han-dia gertatu baita azkenaldian Gipuzkoaosoko hiri eta herrietan. Yon Gallardokazaldu duenez, Irungo hiria betidanikdenda dentsitate handi izan duen hiriaizan da inguruko herriekin alderatuta. Ga-llardok adierazi duenez, deigarria eta bel-durgarria da erdigunea hutsik gelditzendiren lokalak ikustea eta, kasu askotan,alokairua eta bezeroen garraio zailtasu-nak ezkutatzen dira itxiera horien atzean,sektoreko norgehiago alde batera utzita.  

Egungo erronkakBizitzako beste alorretan gertatzen denmoduan, XXI. mendean internet da sek-tore guztiei eragiten dien iraultzarik han-diena. Digitalizazioak erosle zeinsaltzaileei erosketa harremanak modu ez-berdinean gauzatzeko aukera ematenbadie ere, 24 orduz zerbitzua eskaintzenduen aurkaria sartu du etxe guztietan.Egoera honek auzoetan oinarrizko pro-duktuak saltzen dituzten denda txikietanondorio gutxiago izango dituen arren,ehungintzaren edo teknologien sektorekosaltokietako lehia aregotuko du. “Merka-taritzaren erronkei aurre egiteko Big Datahobeto erabiltzen ikasi behar dugu”,azaldu du Yon Gallardok. 

Teknologiaren garapenak ekarritako et-saiei aurre egiten saiatzeko, BidaShop el-kartean proiektu berritzaileak martxanjartzeko ahalegina egiten ari dira. Esate-rako, egun gutxiren barruan hiriko 50denda elkartuko dituen fidelizazio txartelbat aterako dute.Txartel horren bitartezekimenera batu diren edozein dendetanegindako erosketengatik bezeroek %2kodeskontua irabaziko dute, gainontzekodendetan erabili ahal izango dena. “Hone-lako ekintzen bitartez erosleen gastuaIrungo dendetan mantendu nahi dugu”,azaldu du Yon Gallardok BidaShop elkar-teko ordezkariak. 
Zaldunbordaren mehatsua Iraileko hilabetearen amaieran, IrungoUdalean ordezkaritza politikoa dutentalde guztiek adierazpen bateratua eginzuten Zaldunbordako proiektuarekikodesadostasuna adieraziz. Irungo Sozialis-tak, Irungo EAJ, Elkarrekin Podemos Irun,EH Bildu eta PP alderdietako politikariekproiektua baztertzea eskatu zuten, Zal-dunbordaren eraikuntzak tokiko merka-taritzarentzat konponezinak izango direnondorioak eragingo dituelakoan.  

Aspalditik Irungo merkataritzaren
egoera hiriko biztanleriaren elkarriz-
ketetan pil-pilean dabilen gaia da. As-
kotariko iritziak egon arren, hiritar
gehinek Irungo merkataritzak bizi
duen momentuaren balorazio negati-
boa egiten dute. Beherakada garai
honen erakusle garbiak dira hirian ba-
rrena geroz eta gehiago pertsiana
jeitsi eta erakusleihoan “salgai” dioen
kartela erakusten duten lokalak. Ego-
era honen aurrean, saltoki txikien bi-
ziraupena bermatuko duten
irtenbideak bilatzeko borrokan da-
biltza Irungo merkatariak. 

Saltoki 
txikien 
erronka 
erraldoia 

„Merkataritzaren
erronkei aurre egiteko
Big Data hobeto era-
biltzen ikasi behar

dugu‰

Yon Gallardo, BidaShop el-
karteko ordezkaria
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Ekainaren 26ean, Hondarribiko udal go-bernuak Zaldunborda Gaineko Partzela-zio Plan Partzialaren hasierako onespenabaimendu zuen, Higertoki SLk sustatuta.Behin hura baimenduta, “outlet village”bat eraikiko da Zaldunbordan: ehun sal-toki baino gehiago, 28.000 metro karra-tuko instalazioa, 133 milioi eurokoinbertsioa eta 1.800 ibilgailurentzakoaparkalekua. Hain zuzen ere, Eusko Lege-biltzarrak Establezimendu KomertzialHandien Lurralde Antolamenduari Bu-ruzko Legea onartu eta merkataritzagune berrien eraikuntza mugatu aurretikbaimendu zen hasierako onespena, ekai-naren 27an onartu baitzen lege berria. 
Irungo Merkataritza MahaiaIrungo Udaleko Hiri Bultzada arloak hi-riko dendak babesteko lan egiten du lerroezberdinetan zabaldutako proiektuen bi-tartez. Momentu honetan lerro garrant-zitsuena duela gutxi sortutako IrungoMerkataritza Mahaia da. Bertan, IrungoUdala, Gipuzkoako Merkatarien Federa-zioa, Gipuzkoako Bazkundea, FICOBA, Bi-dasoa Bizirik eta hiriko merkataritzaelkarteak biltzen dira, Merkataritza PlanEstrategikoa gaurkotu eta indartzeko hel-buruarekin. Aurretik martxan daudenproiektuak lagunzteaz gainera, forohonen bitartez etorkizunean gauzatu dai-tezkeen ideia eta proposamenak biltzekoaukera eskaintzen du. Jada martxan dauden ideia eta proiek-tuen artean, Dinamizazio komertziale-rako diru-laguntzak, alokairuan lagunduedo berritze lanak sustatzeko K-Biziakdiru-laguntzak edo gazteek proiektu ko-mertzialak bultzatzeko laguntza ekono-mikoak daude. Hortaz gain, garaiberrietara egokitzeko formakuntza osat-zeko ikastako eta tailerrak sustatzen diraere.  Gainera, “Hobetuz” edo “Singularbidez, merkataritzak bizi duen egoera la-gundu nahi da ere. 
Etorkizun ezezagunaIrungo denda txikien etorkizunaren ingu-ruan galdetuz gero, gutxi batzuk ausart-zen dira aurreikuspenen bat egitera eta,kasu horretan, zalantza eta aldaketaz be-teriko etorkizun bat aurreikusten da.Merkataritzak eta teknologien garapenakekarriko dituen berrikuntzetara moldat-zeko gaitasunak markatuko du aurrerant-zean Irungo hiriko merkataritzarennorabidea. 

Ainhoa Pikabea, Valentina arropa denda: Leon Iruretago-yena kalean kokatutako arropa dendako jabearean araberaIrungo merkataritzak egoera kaxkarra bizi du eta, zentzu ho-rretan, aurretik Irungo kaleek zuten bizitza galtzen ari dela dio.Denda duela 6 urte zabaldu zuen, baina, azken 3 urteetan hirikomerkataritzaren egoera nabarmenki okertu dela ikusi du. Jendegazteak, batez ere, arropa internet bidez erosteko ohitu hartuduela aipatzen du. Bestetik, dendari txikiei merkataritza-gunehandien eskaintzekin leihatzea ezinezkoa zaiela azaltzen du,zaila baita lokalak sortzen dituen gastu guztiei aurre egiteaEusko Jaurlaritzaren edo Udalaren diru-laguntzarik jaso gabe.Produktu esklusiboagoak eta arreta pertsonala eskaintzen di-tuzten denda txikien bitartez Irun soilik lo egiteko hiri bateanbihurtzea saihestu nahi da. 
Inma Arizta, Pombar zapata denda: Pombar dendak 80 urtebeteko ditu laster ateak zabaldu zituenetik eta egungo egoeradendaren historian bizitako krisialdi latzena dela azaltzen duInma Ariztak. Jendeak merkataritza-gune erraldoietan edo in-ternet bidez erosteko ohitura hartu duela aipatzen du. Lehe-nago, Frantzia zein Nafarroako herri txikietatik etorritakoerosle asko hurbiltzen ziren Kale Nagusian kokatutako dendahonetara, egun aparkatzeko zailtasunen ondaorioz uxatu dire-nak. Hortaz gain, eguraldi onak neguko produktuen salmentalaguntzen ez duela gaineratu du. Pombarren kalitatezko oine-takoak saltzeko betidanik egindako apostua azpimarratu dusaltzaileak, jendearen gogobetetasuna lortzea baitute helburu.. 
Mariana Escalada, Tartufa jostailu-denda: Irungo merkata-ritzan beherakada garaia antzematen du Marianak ere Tartufajostailu dendatik, batez ere, duela 3 urtetik hona. Egun jostai-luak internet bidez edo supermerkatuetan erosteko aukera da-goen arren, Colon pasealekuan kokatutako denda honetatikerosleei tratu berezia eskaini eta haurrei jolasten erakusteadute helburu. Ahal den heinean eskaintza bereziak edo stockkanporaketak antolatzen saiatzen dira jende erakartzeko. Ego-erari aurre egiteko, merkatariak ekintzak antolatzeko elkart-zeaz gainera, internet eta sare sozialen aro berrira egokitzeaezinbesteko ikusten du Mariana dendariak. 
Estibaliz Paule Moreno, Nanas haurrentzako arropa denda:Azken bi urteetan Irungo merkataritzak behera egin duela ikusidu Estibalizek bere dendatik. Saltoki handiegoekin lehiatzeaezinezkoa den arren, saltoki txikietako dendarien harreta besteinon aurkitzea ezinezkoa dela aipatzen du eta, egoerak hoberaegiten ez badu, etorkizunean dendariak robotek ordezkatu di-tuztelaren beldur da. Era berean, hiriko denda txikietan dendarieta erosleen artean konfiantzaz harreman bereziak sortzen di-rela azpmirratu du. Zoritxarrez, geroz eta gehiago dira lokalakhutsik uzten ari dituzten dendak. Estibalizek, aldiz, esperantzazbegiratzen dio etorkizunari, iraganean Nanas denda irekitzekoegindako esfortzu eta ilusio guztiak bidean galdurik gera ez dai-tezen. 

Merkataritzaren erresistentzia



Hautaketa prozesuaren azken fasea urriaren 15ekogauerdian amaitu zen, honela, 2020 urterako aurreiku-sitako aurrekontua zein proiektu gauzatzeko bidera-tuko zen erabaki zelarik. Aurreko urteetako ereduajarraituz, prozesua bi ataletan banatu da: atal orokorraeta gazteentzako atala. Atal orokorraren 7 proiektuhautatu dira azken bozketan 20 proposamen finalistenartean, jasotako boto kopuruaz gainera, aurreikusitakoaurrekontura egokitzen direnak. 1,3 milioi eurotako aurrekontua bideratu da 2020 ur-terako proiektuen hautaketarako. Hautatutako propo-samenen baturak 1.297.000 eurotakoa da, beraz,aurretik ezarritako zenbatekoa gainditzen zuten pro-posamenak ez dira aukeratu. Horren ordez, soberangelditzen ziren 3.000 euroak gazte aurrekontuen

proiektuak osatzeko erbaili dia, parte-hartze saioanadostutako metodologia jarraituz. Guztira 950 pertsonek parte hartu dute prozesu oro-korrean bozketan. Irun txartelaren sistema martxanjarri zenetik prozesu honetan lorturiko bigarren datu-rik onena izan da aurtengoa, izan ere, 2018 urtean1.419 pertsonek partu hartu zuten eta. Botoemaileenprofilari dagokionez, parte hartzaileen erdia 30 eta 50urte arteko pertsonak dira. Gainera, emakumeek boz-ketarekiko inplikazio handiago erkautsi dute, hainzuzen ere, emakumezkoen parte hartzea %56koa izanbaita, aurreko urteetako joera mantenduz. 
Hobetzeko asmoaUdalaren barneko Informazioaren Gizartea eta Harre-manen Parte-Hartze arloak hiritar zein hiriko elkarteeieskerrak eman dizkie aurrekontu parte-hartzaieen in-guruan antolatutako prozesu honen barneko fase ez-berdinetan izan duten parte-hartze eta jarreraaktiboarengatik. Hortaz gain, hurrengo asteetan zeharprozesuaren parte-hartzearekin loturiko datu zehatza-goak bilduko dira, beraz, datuak aztertu eta hurrengoedizioetarako hobetzeko dauden gauzak identifikatzeaespero da. 

ERREPORTAJEA IRUNERO6

2020ko aurrekontu parte-
hartzaileetako proiektu ira-

bazleak hautatu dira 

2020 urterako aurrekontu parte-hartzai-
leek proiektu irabazleak dauzkate jada. Guztira,
gazte eta prozesu orokorraren artean,  19 proiektu
onartu dira deialdira aurkeztutako 39 proposame-
nen artean. Aurreko edizioetan bezala, irundarrek
haien iritzia eman ahal izateko tartea izan dute
prozesuaren hasieratik amaierara eta bozketa
prozesuan mila pertsona inguruk parte hartu du-
tela kalkulatzen da. 

Fase orokorra:1) Hiriko bidegorri sarea osatzeko bidegorri zatiak eraikit-zea (170.000€ ): 444 boto2) Egungo eskaintza kulturala handitzea (musika, antzer-kiak, ikuskizunak, etab.) hiritar guztientzat  (150.000 €):383 boto3) Espaloien zintarriak beheratzea oinezkoen pasabideetan(50.000 €): 341 boto 4) Oinaurreko garapen urbanistikorako planean aurreikusi-tako kirol eremuaren proiektuaren erredakzioa eta gauzat-zea (500.000 €): 285 boto5) Txakurren gorotzak kontrolatu eta zigortzeko kanpaina(109.000 €): 277 boto6) Agiteria publikoa Led bonbilekin ordezkatzeko proiektua(300.000€): 275 boto7) Juncal Taldean (Lapitze auzoan) haurrentzako ekoparkeaeraikitzeko proiektuaren erredakzioa (18.000 €): 235 boto
Gazteentzako aurrekontua: 1) Irungo gazteen elkarte edo gazteentzako lan egiten dutenelkarteen ekipamendua hobetzeko diru-laguntzak (20.000€): 21 boto2) Asteburuetan bestelako aisialdi ekintzak antolatzea(30.000€) 15 boto3) Zeinu-hizkuntza ikasteko tailerrak (3.000€): 14 boto4) Gazte elkarteentzako diru-laguntzen kopuruak handitzea(20.000€ )13 boto5) Gazteentzako sexu aholkularitza zerbitzua (18.000€):  12 boto6) Lana bilatzen duten gazteentzako formakuntza(6.000€): 11 boto7) CBA liburutegiaren ordutegia zabaltzea  (16.941€): 11  boto8) Aisialdiko monitore eta zuzendari ikastaroa (30.000€): 7 boto9) Asteburuetan multi-abentura ekintzak antolatzea(15.000€):5 boto10) Agenda 21: Hiriko dendetan poltsa berrerabilgarrienerabilera sustatzea (20.000 €):5 boto11) Arte jaialdia eta hiri adierazpenak: grafikak, hip-hop,parkour, skyline, …  (15.000€): 5 boto12) Sari ekonomikoa izango duen film-laburren edo sketch-en lehiaketa antolatzea parte hartzea sustatzeko  (8.000€):5 boto



Hautaketa prozesuaren azken fasea urriaren 15ekogauerdian amaitu zen, honela, 2020 urterako aurreiku-sitako aurrekontua zein proiektu gauzatzeko bidera-tuko zen erabaki zelarik. Aurreko urteetako ereduajarraituz, prozesua bi ataletan banatu da: atal orokorraeta gazteentzako atala. Atal orokorraren 7 proiektuhautatu dira azken bozketan 20 proposamen finalistenartean, jasotako boto kopuruaz gainera, aurreikusitakoaurrekontura egokitzen direnak. 1,3 milioi eurotako aurrekontua bideratu da 2020 ur-terako proiektuen hautaketarako. Hautatutako propo-samenen baturak 1.297.000 eurotakoa da, beraz,aurretik ezarritako zenbatekoa gainditzen zuten pro-posamenak ez dira aukeratu. Horren ordez, soberangelditzen ziren 3.000 euroak gazte aurrekontuen

proiektuak osatzeko erbaili dia, parte-hartze saioanadostutako metodologia jarraituz. Guztira 950 pertsonek parte hartu dute prozesu oro-korrean bozketan. Irun txartelaren sistema martxanjarri zenetik prozesu honetan lorturiko bigarren datu-rik onena izan da aurtengoa, izan ere, 2018 urtean1.419 pertsonek partu hartu zuten eta. Botoemaileenprofilari dagokionez, parte hartzaileen erdia 30 eta 50urte arteko pertsonak dira. Gainera, emakumeek boz-ketarekiko inplikazio handiago erkautsi dute, hainzuzen ere, emakumezkoen parte hartzea %56koa izanbaita, aurreko urteetako joera mantenduz. 
Hobetzeko asmoaUdalaren barneko Informazioaren Gizartea eta Harre-manen Parte-Hartze arloak hiritar zein hiriko elkarteeieskerrak eman dizkie aurrekontu parte-hartzaieen in-guruan antolatutako prozesu honen barneko fase ez-berdinetan izan duten parte-hartze eta jarreraaktiboarengatik. Hortaz gain, hurrengo asteetan zeharprozesuaren parte-hartzearekin loturiko datu zehatza-goak bilduko dira, beraz, datuak aztertu eta hurrengoedizioetarako hobetzeko dauden gauzak identifikatzeaespero da. 
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Azaroaren 2ko arratsaldeko 18:00etatik gaueko21:30etara Ficobako instalakuntzek itsurarik beldurga-rriena hartuko dute, izan ere, Santiagoko Deabruak el-karteko kideek Beldur Pasabidea antolatu dute eta.Azken urteetan egin bezala, izuaren ibilbideari zentzuaemateko monografiko bat egitea erabaki dute aurten ereeta hautatutako gaia prisondegi psikiatrikoa izan da. JoseMari Clemente Santiagoko Deabruak elkarteko presiden-teak azaldu duenez, Beldur Pasabideko gaia elkarteko ki-deekin egiten diren bileren bitartez hautatzen da.“Taldekideek gai proposamen ezberdinak egiten dituzteeta guztien artean bideragarriena iruditzen zaigun gaiahautatzen dugu”, gaineratu du elkarteko presidenteak. Bisitariak prisondegi psikiatrikoan murgiltzeko 32 akto-rek haien antzezle gaitasun onenak erakutsiko dituzte.Aktoreak ibilbidea osatuko duten gune ezberdinetanzehar sakabanaturik egongo dira. Jose Mari Clementekadierazi duenez, “Beldur Pasabidea prestatzeko ez duguentsegurik egiten”. Bileren bitartez prestatzen ikuski-zuna, ardatz izango den gaia erabaki ostean, aktoreakgune ezberdinetan sakabanatu eta espazio bakoitzekoaktoreak arduratzen dira estantzia apaindu eta mozo-

rroak lortzeaz. Aktoreez gain, makilatzaile, muntaketaarduradun eta bestelako kolaboratzaile askoren laguntzaezinbestekoa da urte batetik bestera ikuskizuna errepi-katu ahal izateko eta, horregatik, elkartetik antzezlaneanlaguntzen duten pertsona eta elkarte guztien kolabora-zioa eskertzen dute Santiagoko Deabruak elkartetik. Beldur Pasabidearen edizio bakoitzean 1.500 eta 2.000pertsona ausartzen dira izuaren ibilbidearen ateak ze-harkatzera. Elkarteko presidenteak azaldu du urte bate-tik bestera bisitari kopurua aldatu ohi dela, nahiz etaurtero emanaldia data berdinen inguruan antolatu. JoseMari Clementeren hitzetan, “beldurra emateaz gainera,gure asmo nagusia jendeak disfrutatzea da”. Horrela, au-rreko hilabeteetako bilera egunetan eta muntaketa egu-nera zehar egindako lan gogorra saritzeko aukera duteelkarteko kideek, izu eta dibertsioz beteriko arratsaldebaten bitartez. 

Zentzu horretan, elkartetik ez dute inolako mugarikipintzen pasabidera sartzeko gutxieneko adinari dago-kionez, presidenteak azldu duenez adin berdina izanarren, ume bakoitzak izua modu desberdinean kudeat-zen du. Hala ere, emanaldian zehar ematen diren sustoek

bihotzeko gaixotasunak dauzkaten edo aurdun daudenemakumeetan izan ditzaketen ondorioak ohartaraztendituzten kartelak ipintzen dituzte ibilbidearen sarreran

Ficoban egitearen abantailak Jose Mari Clementek adierazi duenez, “Ficobako instala-kuntzek kanpoaldeko eguraldiak ematen ez digun segur-tasuna eskaintzen digute”. Izan ere, lehen urteetan zeharBeldu Pasabidea Dunboako bidegorriaren inguruan an-tolatzen zen eta zenbait urtetan emanaldia eta egindakolan guztia bertan behera gelditu zen egueraldi txarrarenondorioz. Ficoban, antzezlanaren garapen egokia zihur-tatzeaz gainera, bisitarien sentsazioa klaustrofobikoagoada, izua zabalpena lagunduz. 
Kide berrientzako aukera2019 urteko Beldur Pasabidea aurrera eramateko xehe-tasun guztiak loturik daude, baina, datozen urteko ema-naldian parte hartzeko interesa dutenentzak ateakzabalik dauzkate elkartean. Jose Mari Clemente Santia-goko Deabruak elkarteko presidenteak adierazi duenez,data iritsi baino bi hilabete lehenago hasten dira BeldurPasabidea antolatzen. Hortaz, norbaitek antzelanera bat-zeko asmorik izango balu, iraileko hilabetearen inguruanelkarteko arduradunekin harremanetan jarri beharko lit-zateke.

Santiagoko Deabruak elkarteko antzezleek
dardarka jarriko dituzte Ficobako bisitariak 

„Ficobako instalakuntzek
kanpoaldeko eguraldiak
ematen ez digun segurta-
suna eskaintzen digute‰

Jose Mari Clemente, Santiagoko 
Deabruak elkarteko presidentea

Santiagoko Deabruak elkarteko kideek Bel-
dur Pasabidea antolatu dute azaroaren 2rako. Ibil-
bide belgurgarrienaren 16. edizioa izango da
aurtengoa eta Ficoba erakustazokako lehen pabi-
lioia dekoratu beldurgarrienarekin apainduko dute,
beste urte batez izuaren hitzordua erakustazokara
hurbiltzen diren bisitarientzat oharkabean pasa ez
dadin. Sarrerak 3 euroren truke Amaia Kultur Zen-
troan salgai egongo dira urriaren 29, 30 eta 31ean
arratsaldeko 17:30etatik 19:30etara. Hortaz gain,
sarrerak soberan egonez gero, saldu gabe gelditzen
diren sarrerak Ficoban salgai jarriko dira emanal-
diaren egunean 17:45etatik aurrera. 

„Beldurra emateaz gai-
nera, gure asmo nagusia
jendeak disfrutatzea da‰

Jose Mari Clemente, Santiagoko 
Deabruak elkarteko presidentea
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Izaskun Larruskain, 
klubeko zuzendaritzaren ordezkaria:

Nola sortu zen kluba martxan jartzeko ideia?Guraso batzuek Irunen kirol hau indartzeko beharraikusi genuen. Bidasoa oso maila altuan egon arren, nes-kentzako senior talderik ez zegoela konturatu ginen etaudaran  klub berria sortzeko erabakia hartu genuen. 
Nola moldatu zare eskualdean klub berria ezagut-
zera emateko?Pixakanaka goaz eta eskualdeko haurrei kirola probat-zeko gonbidapena luzatu nahi diegu. Jendea gureganagaldezka hurbiltzen da. Hirian futbolarekin gertatzenden bezela, Bidasoaz gainera, Irunen bestelako klubakegotea interesgarria iruditzen zaigu eskubaloiaren kul-tura aberasteko. 
Lehen hilabeteak gogorrak izan dira?Bai, espero genuena baino gogorragoak. Udaran las askoegin dugu, arropa hautatzeaz gainera, pistak eskatubehar genituen eta udalak pista horiek eskaintzek esfort-zua egin du. Mila gauza egin behar dira, baina, aurreragoaz ilusioz eta denon artean.
Talderen batean jokalari berrientzako hutsuneak
dauzkazue oraindik?Mutilen taldea beteta daukagu eta nesken taldean duelagutxi bi jokalari berri onartu ditugu. Eskolako izen-ema-tea irekita dago oraindik, bereziki, 5. eta 6. mailako hau-rrentzat. 
Zeintzuk dira Txingudi Egaindar klubaren bitartez
zabaldu nahi dituzuen baloreak? Klubean garrantzi handia ematen diegu baloreei. Klubasoziala izan behar dela uste dugu, hau da, emaitzez gain,kirolaz gozatzea eta talde lanari garrantzia eman nahidiogu. Gainera, eskolaren gaiarekin loturik inklusioalantzea gustatuko litzaiguke. 
Zeintzuk dira datozen urteetarako dauzkazuen
erronkak?Gure erronka nagusia aurrera jarraitzea da. Eskola sen-dotu nahi dugu, horretarako, urtean zehar jardunaldi ez-berdinak antolatuz. Etorkizunean talde gehiago izannahiko genituzke, seniorrez gainera, infantil edo kadetetaldeak osatu ahal izateko. Eskubaloia zentzu guztietanindartu nahi dugu eta denborak esango digu zein dengure tokia.

Eskubaloia praktikatzeko aukera berria Txingudi 
Egaindar klubaren sorrerarekin 

Ikasturte berriaren hasierarekin bere ibil-
bidea abiatu du Txingudi Egaindar klubak. Neska
zein mutilei eskubaloiaz gozatzeko aukera eskaint-
zeko helburuarekin sortu da Txingudi Egaindar, hez-
kuntza esparru batean, pertsonen osotasuna eta
baloreen ikaskuntza sustatzen den bitartean. Hau-
rrentzako eskolaz gainera, neska eta mutilen senior
talde bana osatzea lortu dute lehen denboraldi ho-
netan, beti ere, datozen urteetara begira talde eta
kategoria gehiago eskaintzeko asmoarekin. 

Haitz Intxausti, senior mutilen tal-
deko jokalaria: 

Hainbeste klubetatik igaro ostean, nola iritsi zara
klub berri honetara?Aurreko urtean Hondarribiko klubean jokatu genuen.Entrenatzaileak komentatu zigun klub berri bat sortzekoasmoa zegoela eta berarekin etortzea erabaki genuen. 
Giro ona duzue taldean?Bai, adin diferenteetako jendea dago taldean, baina,hainbeste urteetan elkarrekin jolasten ibili ostean denakondo ezgautzen gara. 
Lehen partiduetan zuen burua neurtzeko aukerarik
izan duzue?Nahiko ondo galbiltza, izan ere, lehen lau partiduak ira-bazi ditugu, gainera, tarte handiarekin eta nahiko gus-tora jolasten ari gara. 
Zein aurreikuspen egiten duzu denboraldi amaie-
rara begira?Denboraldia kategoriaz igotzen amaitzea gustatuko lit-zaiguke, hori da denek bilatzen duguna. Pixkanaka joanbeharko dugu, esaten den bezala, partiduz partidu. 
Eskualdean honelako klub baten sorrera beharrez-
koa ikusten zenuen?Bai, Irunen betegabeko hutsunea gelditu zen eta hori be-tetzen saiatzea interesgarria iruditu zaigu. 

Maialen Unanue, neska seniorren tal-
deko jokalaria:

Eskubaloian izandako lehen esperientzia  izan da zu-
retzat?Ez, aurretik bi klubetan ibilia nintzen, Bidasoan eta Hen-daian. Klub berri bat sortzea proposatu ziguten eta klubeta ekipo ezberdinak nahastuz orain dugun taldea sortuda. 
Nolakoak izan dira lehen hilabete hauek?Hasieran gutxi ginen eta martxa hartzea kostatu zitzai-gun. Orain, ordea, ekipoa osatzea lortu dugunean joka-larien artean giro ona dagoela ikusi dugu. 
Ondo ikusten duzue zuen burua denboraldi hone-
tara begira?Talde berri bat gara, elkarrekin gehiago jolastea faltazaigu hobeto elkar ezagutzeko. Gogoak dauzkagu eta el-karrekin entrenatzea gustatzem zaigula nabaritzen da.Partiduak galdu edo irabazi arren, oso ondo pasatzendugu elkarrekin.  
Neska jolakariak onartzen dituzten taldeak topatzea
zaila da gaur egun? Bai, Txingudi Egaindar taldearen sorrerarekin pozikgaude, izan ere, senior kategorian zaila da neskentzakotaldeak topatzea. 



Nolakoa izan da zure bizitzan zehar kirolarekin izan
duzun harremana?Orain dela hamar urte korrika egiten hasi nintzen. Beti-danik kirol ezberdinetan aritu naiz eta korrikarekin po-liki-poliki hasteko erabakia hartu nuen. Gaur egun,ordea, korrika egitea nire kirola dela esan dezaket. 
Nola gogoratzen duzu lehen lasterketa hori?Oso lasterketa polita izan zen niretzat, batez ere, laster-keta inguratzen duen giroarengatik. Ibilbidean zeharjende asko dago eta asko animatzen zaituzte. 
Irundar batentzat berezia da Behobia-Donostia las-
terketan izena ematea?Bai, izan ere,  hemen inguruan bizi garenontzat proba osogarrantzitsua da eta, hortaz gain, polita ere. 
Zerk animatu zituen kirol proba honetan parte hart-
zera?Nire lagunek animatu ninduten, haiek ere korrika egitendutenez, elkarrekin probatzea eta lasterketan izena ema-tea erabaki genuen. 
Jendeak aipatzen duen bezain berezia ahal da korri-
kaliek lasterketan zehar nabaritzen duzuen giroa?Bai, oso berezia da. Lasterketa hasten denetik amaieraraarte bidean zehar jende asko ikusten duzu eta egia daikusleek asko animatzen dituztela korrikalariak. 
Zein da probaren zatirik gogorrena zure ustez?Nire gustokoak ez diren bi zati daude ibilbide osoanzehar. Lehena, Gaintxurizketako aldaparen igoera bukat-zen denetik Lintzirin arteko zatia, jende gutxiago dagoe-lako bertan. Bigarrena, berriz, Grosera heltzerakoan,buruak helmugan zaudela esaten dizulako, baina, orain-dik azken 2 kilometroak falta dira eta astuna egiten zait. 
Eta zuretzako esanahi berezirik duen zatirik?Orokorrean, lasterka osoan zehar giro ona dagoenez, zatiguztiak politak eta atseginak direla esango nuke. 
Nola prestatzen zara Behobia-Donostia egiteko?Orain Super Amara BAT taldean nago eta astean zehar

hiru egunetan Plaiaundiko pistetan entrenatzen dut.Hortaz gain, gainontzeko egunetan nire kabuz gimna-siora joaten edo kalera korrika egitera irteten saiatzennaiz. 
Lastekerta bakarrik edo konpainiarekin egitea na-
hiago duzu?Bietara egin izan dut, bai lagunekin zein bakarrik. Duda-rik dage, ibilbidea norbaitekin egitea askoz eroso eta di-bertigarriagoa da. 
Zein erronka jartzen dizkiozu zure buruari aurtengo
edizio honetarako?Printzipioz marka hobetzeko asmoa dut, gero ikusikodugu zer gertatzen den. Hain zuzen ere, lasterketa ordubat eta 30 minututan amaitzea gustatuko litzaidake. 
Zer sentitzen da Donostiako Boulevardeko helmuga
zapaltzerakoan?

Pakea, postasuna, alaitasuna … Helburu bat lortzen du-zunean gorputzean sortzen zaizkizun sentimendu guz-tiak somatzen dituzu. 
Zein balorazio egingo zenuke egun emakumeek
mota honetako lasterketetan duten parte-hartzea-
ren inguruan?Egoera oso positiboa dela uste dut, urteak pasa ahalakirol munduan emakumeentzako lekua zabaltzen aridela ikusten delako. Urte batetik bestera Behobia-Donos-tia bezalako lasterketetan emakumezkoen izen-emateakgeroz eta gehiago direla. Oker ez banago, aurten parte-hartzea %26koa izango da. 
Urte luzeetan zehar Behobia-Donostian lasterketan
parte hartzen ikusiko zaitugu?Bai, ez dakit zenbat urteetan zehar, baina, oraindik bes-teren bat egiteko asmoa dut. 
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Urtero, azaroko lehen asteburuetako baten
30.000 pertsonatik gorak Irungo Behobia auzoa eta
Donostiako Bulevard-a banatzen dituzten kilome-
troak korrika egiten dituzte. Elixabet Zabaletak
2014 urtean parte hartu zuen lehen aldiz kirol proba
honetan. Aurtengoa korrikalari irundarraren hiru-
garren Behobia-Donostia lasterketa izango da eta
marka hobetzeko helburuarekin begiratzen dio aza-
roaren 10ean egingo den lasterketari. 

Behobia-Donostia lasterketako parte-hartzaileen bizipen
eta sentsazioak 

Argazkia: Estudio Gover
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Zergatik aukeratu zenuen biolina?Askotan egiten didaten galdera da hau. Egia esan ez dakitzergatik, baina, hasieratik biolina jo nahi nuela argi etagarbi nuen biolinaren doinua nolako zen ezagutu bainolehen. Gurasoek biolina entzun nezan eraman ninduteneta, askotan esaten den bezala, biolina izan zen ni hau-tatu ninduena, ez alderantziz. 
Zein formakuntza jaso duzu musikari dagokionez?Irungo Kontserbatorioan nire lehen musika ikasketakamaitu ostean, Musikenen sartu nintzen. Horren ostean,5 urteetan zehar Berlinen egon nintzen masterreko ikas-ketak osatzen. 
Nola baloratuko zenuke urriaren 27an Irunen eman-
dako kontzertua?Oso ondo atera zen dena eta esperientzia berezia izan da,izan ere, etxean kontzertu bat ematea berezia da beti. Fa-milia, lagunak eta ezagunak gurekin kontzertuaz disfru-tatzera animatu zirenekin elkartu ziren  Amaia KulturZentroan. Gainera, oroitzapen asko etorri zitzaizkidanburura, gazteagoa nintzenean antzoki horretan bertanemandako lehen kontzertuetakoak. Jotzen jarraitzekogogoekin gelditu nintzen, batez ere, jendearen komenta-rio positiboak entzun ostean.
Non sentitzen duzu presio gehiago, antzoki handie-
tan edo etxean jotzerakoan?Presioa eta urduritasuna kontzertu guztietan presentedaude. Etxean jotzerakoan, egia da, presioa puntu bat ge-hitzen dela lotura emozionalaren ondorioz, zure onenaeman eta babestua sentitu nahi zarelako. 
Zein izan musikari esker bizi izan duzun unerik be-
reziena?Kontzertu guztiak bereziak dira. Hortaz gain, momentubereziak izan dira Berlinen ikasteko onartu nindutenean,Nicanor Zabaleta beka eta Humbolt beka alemana irabazinituenean …. Orokorrean, nire lana saritu duen erreko-nozimendua jaso dudan momentu guztiak. Izan ere, sarihoriek aurrera jarraitzeko indarrak ematen dizkizute. 

Musikaren munduan esan ohi den bezain sakrifika-
tua ahal da?Musika zure benetako pasioa bada esfortzu guztiek penamerezi dute. Bestela, tortura batean bihurtu daitekeelauste dut, izan ere, musikariak eliteko kirolariak bezala-koak gara. Hau da, oporrak ez dira gure egutegian sart-zen eta egunero ikastea ezinbestekoa da aurretikegindako lana ez galtzeko. Horregatik, kontzertuak osogarrantzitsuak dira aurreko lan-zikloa itxi ahal izateko. 
Noiz kaleratuko da zure lehen diskoa?Aspaldi martxan jarritako prozesua da eta, dena ondoateraz gero, urte amaieran edo 2020 urtearen hasieranaterako dugu. Diskoak lan eta ordu asko dauzka atzetik,beraz, oso pozgarria da lan horren guztiaren emaitzak

ikustea. Era berean, nire buruari egiten diodan opari batbezala ikusten dut, azken urteetako sakrifizio guztia sa-ritzeko. 
Zeintzuk dira zure hurrengo helburua?Egiten dudanarekin gozatzen jarraitzea eta musikagatiksentitzen dudan pasioa inoiz ez galtzea gustatuko litzai-dake. Erraza ez den arren, kontzertuak ematen jarrait-zeko babesa eta laguntza eskuratzen jarraitu nahikonuke. Izan ere, badakit jende askok musikaz bizitzeko au-kerarik ez duela eta, azken finean, pribilegiatu bat nai-zela. 

Eskolaz-kanpoko jarduera bezala iritsi zen
musika Jonathan Mesonero gazte irundarraren bi-
zitzara. Denborarekin “hobby” batean bihurtu zen
eta, musika gustoko izateaz gainera, trebezia zuela
deskubritu zuen. Europa zein Asiako antzoki erral-
doietan bere biolinaren musika zabaltzen ibili os-
tean, Jonathan Mesonero urriaren 27an Amaia
Kultur Zentroko eszenatokira itzuli zen, Duo Vórtex
izenaren azpian pianoan Jose Antonio Candel lagun
izan zuelarik. 

„Biolina izan zen ni hautatu ninduena‰
Jonathan Mesonero, biolinista: 

„Etxean kontzertu bat
ematea berezia da beti‰

„Musikariak eliteko ki-
rolariak bezalakoak

gara‰
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Irungo La Salle LH2

Denborapasak
Eguraldia

Haize, eguzki, trumoi, kazkabar, hodei, lanbro, elur



Dunboa LH6

BETI GAZTE IRUNERO12

2019KO UDAKO ERREPASOA

1.Konpromisoa hartu nuen tasorta jartzeari ekinhilabetean borrokatu naizideiekin zein hitzekinerrepaso bat egin nahi nukeorain ahal dela zuekinbi mila eta hemeretzikoudak utzitakoekin.3.Uda parteak parranda gogozjartzen gaitu aldez-aldenahiz ta urteak joaten direnbeti berdinetan gaudeze emakume izate hutsaez da irteten debaldeia jairikan ez da igarosexu erasorik gabe,5.Gerran dago(e)nak bere herritiknola nahi duen ateraSiriatikan iristen diraItaliako ateraez da goxoa europatikanegiten zaien harreraOpen Arms-ekin gertatu zenahorrexen adibide da.7.Kristautasuna gurean ereoraindik ez dago hilaJainkoa eta Lege ZaharraJeltzaleen maratilaUrkullu jauna Batikanorabada kilometro pilata militarrak Arantzazurabedeinkazioan bila.

2.Udaletako hauteskundeeibeharko erreparatuudaberriko azken egunekutzi zuten zenbait datuberriro ere Sagarzazuk zeinSantanok botoak batuHondarribian eta Irunenezertxo ez da aldatu.4.Klima kontutan nahiko sentsibleomen dabil Jaurlaritzabaina_eredua aldatzea daezinbesteko baldintzatrenez, metroez ta errausgailuezkokoteraino gabiltzaingurumena kixkaltzen duteta kea saltzen dabiltza.6.Nola galerna uda beteaniritsi zen G zazpiata Biarritzen atera zutenfamiliko argazkiaalturan gora igo ezkerobistaratzen da azpiagutxi batzuek zuzentzen dutemunduaren sarraskia.8.Sei adibide edo exenpluaipatu ditut emekizein den indartsu ta zein menpekoazaltzen dute ederkialternatibak behar ditugueta garunak irekizeren bestela boteredunekirabazten dute beti.

Doinua:  Loriak udan intza bezela
Egilea: Abel Zabala
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„Futbola eta baloiak gogoko ez dituzten gazte-
entzako aukera aproposa izan daiteke‰

Zergatik gomendatuko zenuke kirol
hau praktikatzea?Futbola eta baloiak gogoko ez dituztengazteentzako aukera aproposa izan dai-teke. Horrela, beste kirol batzuk probat-zera animatuko nituzke, adibidez,scooterrarekin patinatzera. Hori izan zennik egin nuena eta hobby hau hautatunuen azkenean.
Non entrenatzen duzu?Orain ikasten nabilenez, egunean zeharklasera noa eta arratsaldeak entrenatzekoerbailtzen ditut. Irunen nagoenean Ficobaondoko skate parkean entrenatzen dut.Hortaz gain, Kataluiniako klub batean sar-tuta nago, Reusen, eta noizbehinka harajoaten naiz patinatzera. Bertan pabilioiitxi bat daukate entrenatzeko prestatu da-goena eta trukoak errazago ateratzen dirabertan. Irunen, aldiz, horrelako instala-kuntza bat falta zaigu. 

Entenamendu errutina finkorik ja-
rraitzen duzu?Ez, kirol berdinean aritzen diren lagune-kin elkartzen naiz noizean behin, besterikez. 
Eskualde mailan scooterren mundua
ezaguna dela uste duzu?Ez, orain apur bat zabaltzen hasi da,baina, orain arte ez zuen jende askokpraktikatzen.
Zein instalakuntza beharko zenukete
hobeto entrenatzeko?Irungo Skate Parkean entrenamenduserio bat egitea ezinezkoa da. Londres be-zalako hirietan horretarako pabilioiakdauzkate patinatzaile onenek entrenat-zeko tokia izan dezaten. Hemen egurrez-koa eta itxita dagoen antzeko zerbaitbeharko genuke. Eguraldiaz gainera,Skate Parkean ume txiki asko jolaseanibiltzen dira eta zaila da haiek oztopatugabe entrenatzea. 
Urtean zehar zenbat txapelketetan
parte hartzen duzu?Urtero zortzi edo hamar txapelketa in-guru izan ohi ditut, urtearen arabera. Eus-kadiko Txapelketaz gainera, mailanazional eta nazioarteko txapelketakdaude. 
Nolakoa izan zen Irungo Scooter Fest
txapelketa zuretzat?Nire azken txapelketa izan da eta hiruga-rren postua lortu nuen bertan. Txapelke-

tan minutu bateko iraupena duten txan-detan lehiatzen gara puntuazioa lortzeko.Puntuazioak patinatzailearen erorketa,egindako trukoaren zailtasuna eta estiloapuntuatzen ditu eta horitk irabazle aterat-zen dira. 

Pozik zaude azken Irunen egindako
txapelketan lortutako postuarekin?Bai. Kirol honen barnean bi kategoria ba-karrik bereizten dira, hamalau urtetik be-herakoak eta gorakoa. Nik orain hamalauurte dauzkadanez kirolari handien aurkalehiatu behar naiz, beraz, zailago da pun-tuazio on bat lortzea. 
Zeintzuk txapelketa prestatzen ari
zara orain?Urriaren 31ean Budeosera noa bertan an-tolatzen den txapelketa ezagun batera etaikusiko dugu zer gertatzen den. Adibidez,Frantzian kategoriak ezberdinak dira eta15 urtetik gorakoan sartzen naiz ni. 
Hobby  honek jendea ezagutzeko au-
kera eman dizu?

Bai, hori egia da, nahiz eta orokorreanjende gutxi garen eta, horregatik, jendeakirol hau probatzera animatu nahikonuke. 

Kirol garestia dela esango zenuke?Ez, gauza gutxi behar dira. Kaskoa oso ga-rrantzitsua da segurtasuna bermatzeko.Hortaz gain, erosten duzun lehen patinaez da zertan oso garestia izan behar, gus-toko baduzu garestiagoak erosteko au-kera izango duzu.  Egia da prezio etakalitatearen arabera lehenago edo beran-duago patinak apurtzen direla.
Zeintzuk dira zure helburuak? Helduagoa naizenean Espainiako lehenaizatera iritsi eta munduko txapelketanparte hartu nahiko nuke. 
Patinatzeaz bizitzeko aukerarik dago?Bai, gutxi batzuk honi esker bizi dira,baina, oso zailda da.   

„Urtero zortzi edo
hamar txapelketa
inguru izan ohi

ditut‰

Duela lau urte ezagutu zuen
lehen aldiz Asier Etxenagusia gazte
irundarrak scooterren mundua. Ordu-
tik, askorentzat ezezaguna izan daite-
keen kirol honetan murgildurik dabil
Euskadi eta maila nazionaleko txapel-
keta ezberdinetan parte hartzen. Jen-
dea kirol modalitate berri hau
probatzera animatzeaz gainera, hirian
entrenantzeko instalakuntza egokia-
goak eraikitzea gustatuko litzaioke
bere ametsak bete ahal izateko.

Asier Etxenagusia, patinatzailea:

„Helduagoa naize-
nean Espainiako le-
hena izatera iritsi
eta munduko txa-
pelketan parte

hartu nahiko nuke‰

Argazkia: Estudio Gover



2.000 lata birziklatu eta berrerabiliz
mural bat sortuko dugu Gaztelekuan.
“Dar la lata” izeneko jardueraren bar-
nean diseinua denen artean erabakiko
da eta laten azpikoaldea margotuz
gure artelana sortuko dugu, mural ko-
lektibo izugarria eginez. 

Irungo gune ezberdinetan latak jasot-
zeko puntuak jarriko ditugu, bakoitzak
geruten duen tokira eraman ditzan. To-
kiak aurrerago zehaztuko dira, baina,
Gaztelekuan jada prest dago latak bilt-
zeko kutxa. 

Muralaren eguna: abenduak 27.

Ordua: 15:00etan.

Tokia: Martindozenea Gaztelekuan. 

Beldur Barik programak Beldur Barik Ja-
rrera! lehiaketaren 10. edizioa antolatu
du. Lehiaketaren xedea da emakumeek
jasaten duten bereizkeria-egoerei aurre
egiten dioten neska-mutilen arte-adie-
razpen mota oro onartu, baloratu eta
bultzatzea. 

Adina: 12-26 urte bitarteko gazteent-
zat (EAEn bizi edo ikasten dutenentzat). 
Kateroriak: Lehen kateroia (2006-2007
urteetan jaioak), bigarren kategoria
(2001-2005 urteetan jaioak) eta hiru-
garren kategoria (1993-2000 urteetan
jaioak). 

Epea: Azaroak 5. 

Europako Komisioak dohainik bidaiat-
zeko aukera eskeintzen die DiscoverEU
programaren bitartez 18 urtetik gorako
eta Europa Batasuneko kide dire herrial-
deetako gazteei. Tren, autobus edo fe-
rriz bidaiatzeko txartelak oparitzen dira
Europako herrialdeak deskubritu eta
gazteek bertako kultura ezagutzeko ait-
zakiarekin. Bidai-taldera 4 pertsona ge-
hitu ahalko dira eta programako beste
erabiltzaileekin esperientziak konbinat-
zeko aukera egongo da. Gazteek sare
sozialen bitartez partekatu beharko
dute haien esperientzia #DiscoverEU
traola erabiliz.

Eskaera epe berria: azaroaren
28ra arte. 

Bidaiak egiteko epea: 2020ko api-
rilaren 1etik urriaren 31ra. 

Bidaiaren iraupena: Iraupen mini-
moa egun bat eta gehienez 30 egun. 
Izena emateko: DiscoverEU webguneko
formulazioa bete.

Zalantzak: eurodesk@injuve.es

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

2.000 lata be-
rrerabiliz osatu-
tako murala

iGAZTE IRUNERO14

Euskadiko Gazteak Lankidetzan
2020

2020ko Euskadiko Gazteak Lankidetzan programako kartelak zuk egindako iru-
dia izan dezake eta trukean aparteko bidaia irabazteko aukera izango duzu. Tek-
nika ezberdinez balia zaitezke: argazkiak, marrazkiak, colageak, etab. 

Irudiarekin batera, gazteal programan parte hartzera animatzeko proposamena
egiten duen lelo bat ere erabili beharko duzu. 

Programari buruzko ideiaren bat bururatzen bazaizu parte hartu!

Epea: Abenduak 2.

Ados gaude!

Ibil zaitez Euro-
pan zehar doan
DiscoverEU 
erabiliz
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Kalean loreen
salmenta

Foro 
parte-hartzailea

1

Zer: Kalean lore Sal-
menta Santu Guztien
eguna dela eta. 

Non: Jenaro Etxeandia
plazan, prentsa kioskoa-

ren atzean. 

Ordutegia: Librea egun
osoan zehar lotaregi ba-
koitzaren arabera. 

Zer: Elitxu-Lapitze auzoa
diseinatzeko foro parte-

hartzailea.

Non: Elitxu-Lapitze
auzo-elkartea ( Euskal
Herria hiribidea 23).

Ordutegia: 19:00etan. 

Sarrera: Librea.

Oharra: Bilera honen
bitartez auzoaren gara-
penerako ekintzak lehe-

netsiko dira. 

Kontzertua: Be-
nito Lertxundi

2

Zer: Abeslari oriotarrak
bere azken lana, “Ospa-
kizun gauean”, aurkez-

tuko du. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 20:00etan. 

Sarrera: 22 euro sa-
rrera orokorra. 

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

emanaldiaren egunean
bertan. 

Denborapasen emaitzak

Behobia-Donos-
tia lasterketaren

azoka

8 eta 9

Zer: Behobia-Donostia
lasterketako parte-hart-
zaileei zuzendutako azo-
karen 13. Edizioa. 

Non: Ficoban. 

Ordutegia: Azaroaren
8an, ostirala, 12:00eta-
tik 21:00etara eta azaro-
aren 9an, larunbata,
10:00etatik 20:00etara.

Oharra: Aparkalekua
dohan eta Ficobako Eus-
kotren geltokitik gertu ko-

katua.  

Behobia-Donos-
tia lasterketa

10

Irteera: Behobia (Irun). 

Helmuga: Donostiako
bulevarda.

Irteera Ordutegia:
9:45etan gurpildun aul-
kiak, 9:50 patinatzaileak
eta 10:15 oinezko laster-

kariak. 

Informazio gehiago:
www.behobia-sansebas-
tian.com webgunean

Kontzertua

10

Zer: Joaquin Tadeo Mur-
gia konpositore irundarra
ezagutzen kontzertua. 

Non: Amaia Kultur Zen-
troan. 

Ordua: 19:00etan. 

Sarrera orokorra:
4,30 euro. 

Sarreren salmenta:
Internet bidez, Irungo Tu-
rismo bulegoan eta ema-
naldiaren egunean

Amaia Kultur Zentroko le-
hiatilan. 

7




