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“El Bidasoa” aldizkariak 1919. urteko abenduaren 21ean argitaratu-tako aldizkariak orain dela mende bat Irunen jazotako gertakariak go-gora ekartzen ditu albiste eta kolaborazio ugarien bitartez.Aldizkariaren 225. zenbakia “El Pueblo Navarro” aldizkarian JoseMaría de Huarte nafartarrak idatzitako aritkulua partekatzen da, le-henago “El Bidasoa” aldizkarian argitaratutako Juaristi doktorearengutunean inspiratua dagoena. Jarraian, G Echeverria y Madozek sina-tutako idatzian Berako herrian Fermin Leguíaren irudiarekin eraiki-tako estatuaz hitz egiten du. Idatzi horren ostean, “T.” letrarekinsinatutako testu batean tranbiaren tarifen murrizketa aipatzen du al-dizkariaren beste kolaboratzaile batek. Udazkenaren amaieraz hitzegiten du aldizkariaren lehen orrialdean publikatutako hurrengo ar-tikuluak eta azken urtaro honetako eguraldi txarra aipatzen da bertan. Aldizkariaren bigarren orrialdeari kirol kronikarekin hasiera ematenzaio eta, bertan, Real Union talde eibartarra garaitu osteko xehetasu-nak emateaz gainera, Real Union eta Realak jolastuko duten partiduazhitz egiten da. Kirola alde batera utzi gabe, joan den larunbatean RealUnion taldearen lokaletan antolatutak festa aipatzen da. Ondoren, “ElBidasoa” aldizkaria zuzendu eta inprimatzeko langileek izan ohi di-tuzten buruhausteak aipatzen dira umorez zipristindutako artikuluan.“Buzón del Bidasoa” atalean, berriz, aldizkarira irakurleek bidalitakogutunak erantzuten dira. Jarraian, Santo Tomas santuaren bizitza erre-pasatzen duen idatzi baten bitartez idazleak jai honen ospakizunmodu modernoekin duen desadostasuna erakusten du. “Txingudik”sinatutako idatzian “Bere besoetan” olerkiaren itzulpena eskaintzendu idazleak. Irungo Aduanako Komisioaren Sindikatuarekin loturiko azken albis-teak irakur daitezke zenbaki honen hirugarren orrialdean. Ondoren,“Alber Erro” tituluarekin lagun gazte baten heriotzaz mintzatzen datestuaren idazlea. Hiriko gai eta pertsonaiekin lotutako txiste zerren-daren ostean, 1883 urtean Irunen albiste izandako gaiak gogora ekar-tzen dira “Hace años… “ atalean. Babesgabeko guraso batzuklaguntzeko hiritarrek egindako ekarpen ekonomikoak biltzen dira ohi-koa denez zerrenda batean. Eraikin baten eraikuntza esleitzeko zaba-lik dagoen lehiaketaren berri ematen du udalak aldizkariko azkenidatzietako batean, azken berri laburrak argitaratu ondoren, publizi-tatez betetako aldizkariaren azken orrialdeari lekua utzi aurretik. 
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Lehen ideia asko moldatu behar izan zenuen zure
proiektura egokitzeko?Bai, hasierako ideia salerosketarako gunea sortzea zen,baina, nire asmoa korrikalari, argazkilari eta kirol probenantolatzaileei aurkeztu nienean, formatu horrekin ingu-ruan arrakasta gutxi izango nuela konturatu nintzen.Ideiari buelta eman nion eta doakoa izango zen plata-forma sortzea erabaki nuen. 
Proiektua aurrera ateratzeko laguntzarik izan duzu?Irunera itzuli nintzenean zorte handia izan nuen, BidasoaBizirik elkartearengana hurbildu eta nik erabili nezakeenbertako ekintzailei zuzendutako beka bat zeukatelaazaldu zidaten. Era honetan, proiektuaren bideragarri-tasuna aztertzeko aukera izan nuen eta, laguntza ekono-mikoaz gainera, coworking bulegoan lan egiteko aukeralortu nuen. Oso aberasgarria da coworking-ean lan egi-tea, espazioa zure egoera antzekoan dauden pertsonekinpartekatzen duzulako eta elkarren artean asko laguntzenzarelako. 
Zergatik ipini zenion proiektuari Ekiphos izena? Ekiphos hitz-joko bat da, bi hitzen batura. Alde batetik,“Eki-” aurrizkiarekin ekitaldia hitzari erreferentzia eginnahi nion eta, “-phos”, berriz, grekeraz argazkia esan nahidu. Horrela, Ekiphos izenarenik proiektuaren helburualaburbildu nahi izan dut. 

Ekiphos proiektuan mota guztietako kirol ekitaldiak
onartzen dituzu?Hasieran lasterketetan zentratu naiz, baina, kirol gehiagosartzeko asmoa daukat. Oraingoz, triatloia, txakur-kro-sak eta txirrindularitza sartu ditut eta aurrerantzeankirol berriak gehitzea gustatuko litzaidake. 
Nola lortzen duzu erabiltzaileak kontaktuan jartzea?Edozein pertsona webgunean sartu eta nola funtziona-tzen duen ikusteko aukera du. Webgunean erregistra-tzeko 3 erabiltzaile mota daude: antolatzaileak,kirolariak eta argazkilariak. 
Lehia handiko sektorea da?Bi aurkari garrantzitsu ikusten ditut nik. Batetik, laster-keta handietan askotan enpresek antolatzaileekin akor-dioak izan ohi dituzte argazkiak ateratzeko, ondoren,antolatzailearen webgunean partekatuko direnak. Las-terketa txikietan, berriz, argazkiak Facebook edo Google-eko argazki bildumaren bitartez partekatzen dira, hauda, zabalagoak diren espezializatu gabeko plataformetan. 

Zer suposatu du zuretzat Irun Ekintzan saria jaso
izana?Oso pozgarria izan zen eta, egia esan, ez nuen espero, Iru-nen proiektua hasi eta denbora gutxira iritsi zelako. Di-ruaz gain, proiektua ezagutarazi eta kolaborazio berriaksortzeko lagungarria izan zitzaidan. 
Nola moldatzen zara Ekiphos erabilatzaile posibleen
artean ezagutarazteko?Orain dela 2 hilabete webgunea ireki nuen eta orain Eki-phos ezagutzera emateko unea da. Kirol proben antolat-zaileekin akordioak lortzea da garrantzitsuena etahaientzat erabilgarria izan daitekeela ikusteko. 
Zeintzuk dira zure hurrengo helburuak?Blogean nire lorpenak partekatzeko asmoa dut, jendeariistorio bezala kontatzeko. Nire helburua webgunean mi-lioi bat erabiltzaileetara iristea da, argazkilari eta kirola-rien artean. Horrela, kirol proba asko lortuz gero,argakilariak eta kirolariak etorriko dira beranduago. 
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„Ideiari buelta eman nion eta doakoa izango
zen plataforma sortzea erabaki nuen‰

Iker Velasco aspalditik harreman estua du
korrika eta lasterketen munduarekin. Duela 5 urte
Londresen bizi zela kirola eta bere lanbidea elkar-
tzeko modua topatu zuen, izan ere, lasterketetako
antolatzaileak, argazkilariak eta korrikalariak el-
kartzeko plataforma sortzea bururatu zitzaion pro-
gramatzailea den lagun baten laguntzarekin.
Horrela, kirol probetako irudiak elkarbanatzeko au-
kera eskaintzen duen Ekiphos webgunea martxan
jarri du ekintzaile irundar gazteak. 

Iker Velasco, Ekiphos:
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Gabonetako
giroa Irungo
kaleetan

Argiztapen bereziaHiria jai giroan murgiltzeko abenduaren 3ko arratsalde-tik hiriko kale eta bazter ezberdinak apaintzen dituztenGabonetako argiak pizturik daude. Ohikoa denez, argiakpizteko ekitaldia San Juan plazan egin zen arratsaldeko18:30etan eta, Kontserbatorioko Akordeoi Orkestra etaMusika Eskolako abesbatzaren kontzertuaren ostean,Toki Alai ikastetxeko 6. mailako ikasleek Jose AntonioSantano alkatearekin batera argiak pizteko botoia sakatuzuten. Gabonetako argiek urtarrilaren 6ra arte Irungo ka-leak apainduko dituzte. Aurtengo aurrekontua handiagoda beste urteekin alderatuta, guztira, 91.960 euro erabilibaitira aurtengo Gabonetan Irun argiztatzeko eta mota

desberdinetako 284 apaingarri sakabanatu dira hirikoauzo guztietan zehar. 
Izotz pista Azken urteetan bezala, Zabaltza plazan kokatutako izotzpista izango da Irungo Gabonetako ekintza erakargarrie-netako bat. Aurreko urteetako txirristen ordez, izotz pis-taren azalera handitzea erabaki da aurten. Horrela, 500m2-ko azalera du eta plazako kioskoa inguratzen du. Gai-nera, ohi baino lehenago ireki zen, abenduaren 6ean, etaurtarrilaren 6ra arte martxan egongo da, Eguberri etaUrte Berri egunean izan ezik. Izotz pistak hiriko denda-rien kolaborazioa izango du, ekintza horren bitartezIrungo merkataritza bultzatzeko asmoarekin. 13 urtetikbeherako haurren sarrerak 2 eurotan salduko dira eta,13 urtetik gorakoenak, aldiz, 3 eurotan. Hortaz gain, 5 sa-rreren bonoak eskuratu ahal dira 13 urtetik beherako-entzat, 8 eurotan,  eta 13 urtetik gorakoentzat 12euroren truke. 
Gabonetako AzokaJoan den urtean antolatutako azokak izandako arrakastaerrepikatzeko asmoz, aurtengo Gabonetako merkatuaLuis Marianoko lorategietan kokatuko da. Sei etxolez osa-tutako merkatua izango da eta bertatik hiriko 12 saltokibaino gehiago igarotzea espero da. Azoka abenduaren20tik urtarrilaren 5era zabalik egongo da, goizeko

11:00etatik 13:00etara eta arratsaldeko 17:00etatik20:30etara. Gabonetako azoka honen bitartez gune ko-mertzialak dinamizatzeaz gainera, Gabonetako erosketakIrungo denda txikietan egitea sustatu nahi da. 
Haurrentzako eremuaAbenduaren 20tik aurrera Gabonetako kanpaina hone-tako berrikuntzetako baten txanda izango da. Izan ere,Pio XII. plazan haurrentzako eremu erraldoia eraikiko da,haurren-pertsonai eta Gabonetako apaingarriekin. Ber-tan, haurrentzako emanaldi ezberdinak eskainiko diradatozen egunetan zehar. Haurrentzako eremuan egingo diren ekintzen artean,abenduaren 20ean arratsaldeko 17:00etatik 18:00etaraTxaborro Magoraren ikuskizuna izango da eta abendua-ren 27an Azkona pailazoek haien emanaldia eskainikodute 17:00etatik 18:00etara. 2020 urtearen hasieran,hau da, urtarrilaren 2 eta 4ean Ipuin Boro-Borobilenipuin-kontaketez gozatzeko aukera izango dute haurirundarrek arratsaldeko 17:00etatik aurrera. Azkenik,urtarrilaren 3ko arratsaldeko 16:30etatik 18:30etaraMalabare eta oreka tailerra egingo da plazan. 

Abenduko hilabetea iristearekin batera Ga-
bonetako giroa zabaltzen da hiriko bazter guztietan.
Gaztaina erreen usaina, apaindutako kale eta era-
kusleihoak, familia eta lagunak mahaiaren inguruan
elkartzen dituzten otorduak eta azken orduko eros-
ketak urteko egun berezi horien etorrera iragartzen
dute. Aurtengo Gabonetan, apaingarriez gainera, ka-
leko ekitaldiek, haurrentzako emanaldiek eta mota
askotako proposamenek osatuko dute Gabonetako
programazioa.
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Bestelako ekintza ibiltariakAurretik aipatutako ekintzez gainera, kaleko ekintza ibil-tarien multzo handi bat prestatu da animazioa hirikobazter ezberdinetan zehar zabaltzeko. Abenduaren 27anarratsaldeko 18:00etatik 19:30etara Kolpez Blai PerkuShow Batukadaren ikuskizuna San Miguel auzoa, Colónpasealekua eta Luis Mariano artean mugituko da.Abenduaren 28an, Ondare ekarteko erraldoi eta buru-handiek San Migueletik San Juan plazarako ibilbideaegingo dute arratsaldeko 17:00etatik 18:30etara. Ema-naldi horren amaierarekin bat eginez, Rockalean taldeak18:30etatik 20:30etara rock bertsioen doinuekin LuisMarianotik CBA udal liburutegirako bidea egingo dute,Almirante Arizmendi kaletik igarota. Gabonetako kanpaina ixteko, urtarrilaren 3ko 18:30eta-tik 20:30etara Peña Poteo Txarangak San Miguel auzoa,Colón pasealekua, Zabaltza plaza eta Almirante Ariz-mendi kalea alaituko ditu. Azkenik, urtarrilaren 4ean Bu-rrunba Elektrotxarangaren txanda izango da etaarratsaldeko 18:00etatik 20:00etara Oiasso ErromatarMuseoan abitu eta Fermin Calbeton kalea, Colón pasea-lekua, Zabaltza plaza, Luis Marianotik igaro ostean, SanJuan plazan amaituko dute haien emanaldia. 
Gabonetan gogoz“Gabonetan gogoz” programaren bitartez Gabonetakoprogramazioa indartuko da hiriko gizarte zentroetan.

Ekintzak abenduaren 3an hasi eta urtarrilaren 2ra arteegingo dira hirian adineko pertsonentzat erreserbatu-tako espazioetan. Zehazki, Luis Mariano, San Miguel, Pal-mera Montero, Behobia, Anaka-Puiana eta Belaskoeneagizarte zentroetan zein Lekaeneako apartamentuetanegingo dira ekintzak. Berrikuntza nagusia Berto magoa-ren “Magiak ez du adinik” ikuskizuna izango da, adinekopertsonek haien bilobekin batera emanaldiaz gozatzekohelburua duena. Hortaz gain, gizarte-zentroetan Gabo-netako eskulan tailerrak, musika emanaldiak, zinema etabestelako ekintzak egingo dira hiriko entintate ezberdi-nen kolaborazioari esker. 
Santo Tomas egunaAbenduaren 21ean Santo Tomas egunaren ospakizunaUrdanibia plazaren inguruan egingo da ohikoa denez.Goizeko, 10:00etan Barazki, Animalia eta Ezti lehiaketahasiko da eta sariak eguerdiko 12:30etan banatuko dira.Hortaz gain, 11:30etatik 13:15etara eta 18:30ak eta22:00ak bitarte, hiriko dantza eta musika taldeek haienemanaldiak eskainiko dituzte Urdanibia plazako eszena-tokian eta Burrunba Elektrotxarangak egunari ameiraemango dio. 
Olentzeroren etorreraAbenduaren 23an arratsaldeko 17:00etan Alberto An-guera plazatik aterako dira Olentzero eta bere laguntzai-leak San Juan plazaraino iristeko. Ondoren, arratsaldeko18:00etatik 21:00ak arte udaletxeko arkupeetan haurren

gutunak jasoko ditu. Hurengo egunean, abenduaren24ean, Olentzero kantuen eta Gabon kantuen jaialdiaegingo da San Juan plazan arratsaldeko 19:00etatik au-rrera. 
Erregeak eta gutunak2019 urteari agur esan ostean, urtarrilaren 4ean erre-geen pajeek hiriko umeen gutunak jasoko dituzte Irungoudaletxean. Urtarrilaren 5ean, aldiz, Errege magoakIrungo tren geltokira iritsiko dira Erregeen trenean. Ho-rren ostean, Zubimuxuko hiribidetik abiatuko dira kabal-gatan eta Hondarribia kaletik eta Colón pasealekutikigaroko dira San Juan plazara iritsi eta udaletxeko bal-koitik hiriko haurrak agurtzeko. 
Pin! Pan! Pun!Eguberrietako Haur Parkea Ficoban kokatuko da urteromoduan eta abenduaren 28tik urtarrilaren 4era zabalikegongo da, abenduaren 31 eta urtarrilaren 1a kenduta.Pin! Pan! Pun! haur parkearen ateak arratsaldeko15:00etan ireki eta arratsaldeko 20:00etan itxiko dira.Ficobako hiru pabilioiak beteko dituen parkean 3 eta 13urte bitarteko haurrentzako ekintza, jolas eta atrakzioakizango dira. Horrela, 3 eta 13 urte arteko haurrentzakosarrerak 8 eurotako prezioa izango dute, helduenak 7euro eta 3 urtetik beherako umeak dohan sartu ahalkodira. Hortaz gain, haur talde handi eta familia ugariei des-kontu bereziak egingo zaizkie.





Antxon Arellano Santiagotarrak klubekopresidenteak egin zuen ekitaldiko agurra.Amaitu berri den denboraldiaren errepa-soa eginez, “kirol emaitzei dagokionez,berriro ere urte bikaina egin dugula esa-tera ohitzen ari gara” adierazi zuen presi-denteak. Izan ere, 2019 urtean zeharklubeko 3 sekzio ezberdinak mundukotxapelketetan ordezkatu dituzten kirola-riak izan dituzte eta. Zentzu horretan,Antxo Arellano klubeko presidenteak gai-neratu du oso lorpen handiak direla San-tiagotarrak bezalako elkarte “xume”batentzat.  Gainera, 2020 denboraldirakoneska-mutiko berri asko klubean entre-natzen hasi direla azaldu zuen Antxon

Arellanok, bereziki, udako ikastaroak bu-rutu ondoren edo anai-arrebak zein lagu-nak bertan dauzkatelako. 
Ur-lasterrakMikel Estonba ur-bizien ataleko ardura-dunak azaldu du, 2019 urtearen errepa-soa egiterakoan ezinbestekoa dela Seud´Urgellen kirolariek lortutako emaitzakaipatzea. “Denborarekin Klara, Ander etaJoanek lortutako gehiago baloratuko delauste dugu” adierazi du Mikel Estonbak.Izan ere, guztira 5 domina lortu zirenmunduko txapelketan: urrezko 1, zila-rrezko 3, brontzezko 1 eta 5. postu bat.Gainera, Ander Elosegik Olinpiadetarakopase zuzena eskuratu zuen eta, oraindik,beste bi plaza olinpiko lortzeko aukera za-balik gelditu zen. Nazioarteko txapelkete-tan izandako lorpenak errepasatzeazgainera, ur-lasterren atala osatzen dutenkirolari federatu gazte eta eskolarrekegindako lana goraipatu zuen Mikel Es-tonbak.
PistaSergio Arana arduradunak hitza hartuzuen 2019 urtean zehar pista saila osatu

duten kirolarien lorpenak errepasatzeko.Sailaren antolaketa errepasatuz pistakosaila 92 kirolariz osaturik dagoela azaldudu Aranak, horien artean 17 alebin, 25 in-fantil, 14 kadete, 10 junior, 26 sub23 ka-tegorian eta beteranoren bat. Mailanazionaleko eta Europako txapelketetakolorpenak gogora ekartzeaz gainera, NereaGarcia, Aitor Gorrotxategi, Intza Mendezeta Jon Morenok nazioarteko txapelketanparte hartzera iritsi zirela gogoratu duSergio Arana arduradunak. Gainera, talde-tako sailkapenean Santiagotarrak elkar-teko pista sekzioa lehen postuen arteanibili direla gaineratu du saileko arduradu-nak. 
ArraunaSantiagotarrak klubeko arraun ataleko ar-duraduna Jokin Altuna da eta 2019 urteanzehar arrauneko modalitatean 92 kirolarifederatu izan dituztela azaldu du, horieiesker Espainiako lehen 15 kluben arteansailkatzea lortu  dutela gaineratuz. Hortazgain, seigarren urtez lehen postua lortudute senior kategoriako arraunlariek eta,kadeteek, berriz, hirugarrena. Gainera, Gi-puzkoako txapelketako lehen postuaz gai-

nera, Euskadiko txapelketan bigarrenpostua lortu zuten bi kategorien batura-rekin. Espainiako txapelketan lortutako 4dominak gogoratu ditu saileko arduradu-nak aurkezpenaren egunean. Nazioartekotxapelketak aipatzean Aitzpea Gonzalezenizena aipatzea ezinbestekoa dela azaldudu Jokin Altuna arduradunak, Sarasotakomundialean lehiatzea lortu baitzuen. 
San Migueleko lanen garapenaBestetik, 2019 urtean zehar San Migue-leko eraikina berritzeko lanen lehen faseaamaitu dela azaldu du presidenteak. Ho-rrela, eraikinaren estalkia, solairuak etafatxada berriak amaituta daudela jakina-razi du. Aurrerapen horiei esker, momentuz kiro-lariek eraikinaren lehen solairuan ontziakgorde ditzakete, nahiz eta Irungo udala-ren lankidetzari esker kirolarientzako al-dagela batzuk egokitzea falta den. AntxoArellano presidenteak azaldu duenez,“hobekuntza lan hauen bitartez San Mi-gueleko ur-lasterren pistan txapelketa ge-hiago antolatzeko aukera egongo da”.
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2020 urtera begira aurreko urteetako emaitzak 
berdintzea bilatzen du Santiagotarrak Kirol Elkarteak

Abenduaren 10ean Santiago-
tarrak Kirol Elkarteko kideek 2020
denboraldiaren aurkezpen ofiziala
egin zuten. Amaia Kultur Zentroko be-
saulkiak bazkide berriek zein betera-
noek jantzitako ekipazioaren kolore
gorriarekin bete ziren.  Ekitaldi ho-
rren bitartez, Santiagotarrak elkar-
teko kirolarien lorpenak
errepasatzeaz gain, denboraldi berri-
rako helburuak ezarri ziren. 



Binakako txapelketa Binakako Txapelketa Profesionala Irungo Uranzu fron-toian estreinatuko da abenduaren 20ean. Arratsaldeko20:00etan hasiko da lehen partidua eta Arteaga II. etaUrretabizkaiak osatutako bikotea Zabala eta Ruizenaurka indarrak neurtuko dituzte Binakako PromoziokoTxapelketaren barruan. Ondoren, eguneko hitzordu na-gusian, Olaizola II. eta Urrutikoetxea bikotea Jaka eta Za-baletaren kontra arituko dira Binakako TxapelketaNagusian. Borja Olazabal udal kirol ordezkariak azalduduenez, “ez da edonolako partidua izango, izan ere,Uranzu frontoiaren birmoldaketaren ostean bertan joka-tuko den lehen binakako txapelketa izango da”.Uranzu frontoiko pilota partidua ikusteko sarrerak “En-tradas Fronton” webgunen erosi ahalko dira. Hortaz gain,partiduaren egunean bertan sarrerak frontoiko leihatilan

bertan lortu ahalko dira. Sarrerek 25 eta 30 euro artekoprezioa izango dute. Uranzu frontoian jokatuko den Bi-nakako Txapelketa Profesionala ETB1 telebista-kanaleanikusi ahalko da gaueko 22:00etatik aurrera.Binakako partiduari dagokionez, Borja Olazabal kirol or-dezkariak azaldu du data dela kirol hitzorduko nobeda-deetako bat. Izan ere, hitzordua ohi baino lehenagoizango da eta Santo Tomas egunaren bezperan jokatukoda, Gabonetan murgildu aurretik. 
Santo Tomas Futbito TxapelketaBinakako txapelketaren hurrengo egunean, abenduaren21ean, Santo Tomas Futbito Txapelketarekin beteko daUranzu frontoia. Duela 25 urte antolatu zen txapelketahonen azken partidua eta, data esanguratsu hau aprobe-txatuz, txapelketaren antolaketa berreskuratzea erabakida. Txapelketan parte hartu ahal izateko izen-emateaabenduaren 13an itxi zen eta abenduaren 16an egin zenzozketa publikoa. Hala ere, txapelketaren eguneanUranzu frontoira hurbildu eta harmailetatik partiduazgozatzeko aukera izango dute ikusleek. Abenduaren 21eko egun osoa hartuko du txapelketak,izan ere, goizeko 9:00etan hasi eta arratsaldeko 19:00akarte jokatuko dira txapelketaren barneko partidu ezber-dinak. Zentzu horretan, 80. eta 90. hamarkadan gertatu

bezala, futbito txapelketaz gainera, egoera bidegabeandauden euskal presoen baldintzak salatzeko ekitaldiaizango da.  Izan ere, badira urte batzuk Euskal Herrikoegoera politikoa aldatu zela, presoen gaian aurrerapausonabarmenik eman gabe. Horrela, txapelketaren bitartezpresoen eskubideak aldarrikatu nahi dira “Korapiloak as-katzeko unea da. Orain presoak!” leloarekin azaroaren29an Irungo Udalak ia aho batez onartutako mozioaaprobetxatzeko. Txapelketa berreskuratzeko gizarteak ekimenarekikoerakutsitako babesa ezinbestekoa izan da. Izan ere, nor-banako eta pertsonalitate ezberdinez gain, hiriko ko-mertzio, taberna eta jatetxe askok txapelketa aurreraeramateko babesa eman dute eta haiei esker parte-har-tzaileen artean sari ederrak banatuko dira. Hortaz gain,kirol patronatuko  langile eta teknikarien laguntza jasodu antolakuntzak. Santo Tomas Futbito Txapelketa iraganean ibilbide luzeaizandako kirol ekitaldia izan da. Aurten, berrikuntza gisa,antolakuntzak “Santo Tomas saria” ematea erabaki dueta, aho batez, Irungo Harrera Sareak jasoko du aurtegosari berezia, sareak hirira iristen diren migratzaileak la-guntzeko egindako lana saritzeko. 
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Uranzu frontoiak ekintzez beterik amaituko
du 2019 urtea. Urte honen erdialdean amaitu ziren
frontoiaren birmoldaketa lanak eta sanmartzial
jaiak igaro ostean, uztailaren 1ean, Uranzu frontoiko
ateak zabaldu ziren aro berri bati ongietorria ema-
teko. Bi kirol ekintzekin bukatuko da urtea, hain
zuzen ere, abenduaren 20ean jokatuko den pelota
partidu profesionalarekin eta abenduaren 21erako
antolatu den Santo Tomas Futbito Txapelketarekin. 

Uranzu frontoiak ekintzez beterik amaituko du
urtea
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Gabonetarako dena prest dute eskualdeko Caser
Residencial egoitzek

Gabonak direla eta antolatutako ekintzen eskaintza za-bala dela medio, abenduko egunetan zehar egoiliarrek ezdute aspertzeko astirik izango. Izan ere, gustu guztieta-rako ekintzak prestatu dira. Zentzu horretan, urtero an-tolatzen diren eta tradizioan bihurtu diren hitzorduakerrepikatuko dituzte. Donostiako Aquariumeko langileak

bi egoitzetara hurbilduko dira zetazeoen inguruko taile-rra eskaintzeko. Bestetik, Gabonetako beste hitzorduezinbestekoa Donostiako Gipuzkoa plazako lorategietanjarritako jaiotza ikusteko antolatzen den irteera izatenda eta, nola ez, txangoa errepikatuko dute aurten.Bestetik, musika emanaldiak Caser Residencial egoitzenGabonetako programazioaren beste indarguneetako batizango dira. Hain zuzen ere, abenduko hilabetean zeharhainbat musika emanaldi antolatu dira Anaka zein Be-tharrameko egoitzetan, beti ere, eskualdeko elkarte,abesbatza eta talde ezberdinen kolaborazioari esker. Ho-rien artean, Nagusilan, Eskifaia, La Salle, Irungo Kontser-batorioko eta Kasino Zaharra abesbatzen emanaldiakizango dira, besteak beste. Bestetik, Gabonetan girotu-tako eskulan tailerrak antolatu dira. Hortaz gain, urtean

zehar antolatzen diren tailer eta ohiko ekintzei eutsikozaie Gabonetan, bingo eta txokolata bereziak izango di-relarik. Musika ekitaldiez gainera, egutegiko egun seinalatuakbehar bezala ospatuko dira. Abenduaren 21ean SantoTomas eguna ospatzeko egoiliarrek txistorra jateko au-kera izango dute, beste ekintza batzuen artean. Ondoren, Gabon-gau, Eguberri eta Urtezahar-gaueanotrodu bereziak prestatuko dira, mahaiaren inguruan el-kartu eta Caser Residencial egoitzak osatzen dituztenegoiliar, senide eta profesionalen artean egun urtekoegunik berezienak elkarrekin ospatzeko. 

Caser Residencialek Irunen Anakan eta Hon-
darribian Betharramen dauzkan egoitzetan dena
prest daukate Gabonetako ospakizun egunei ongie-
torria egiteko. Horretarako, egoitzetako bazter ez-
berdinak zuhaitz, jaiotza, eskulan eta bestelako
apaingarriekin atondu dituzte urteko azken egunak
agurtu eta urte berria jasotzeko. Hortaz gain, aben-
duko hilabetean zehar egoiliarrentzako hainbat
ekintza eta irteera antolatu dira.
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San Vicente HH

Denbora-pasak
Zazpi hitz: Gabonak

Olentzero, Zorionak, mahats, opariak, 
turroi, zuhaitz, jaiotza



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Berako P.A.T. 80 urteko andereari hartua (1959ko Iraila).(El Bidasoa, 1960-II-27)

Eguzkitza DBH4
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Serrakuran sorgiñak saltoka ta
saltoka

Gizon bat eldu zen itxerat eta aterazizkiyon bidian sorginak, eta sartu zutenalanbrez serratu zen batera.Eta antxen lotu zizkiyon zazpi sorgiñdantzan.Enta antxe berak nai zuten bezinbatdenbora iduki zuten gizon ura.Gero, serrakura artatikan atera zirensorgiñ oriek, saltoka eta saltoka.Joantziren saltoka eta saltoka urenexkinara, eta antxe asi ziren denak bokatajotzen. Gizon gixajoak sorgiñen eskutik es-kapatu zenean atsegiña artu zuen.



Adin tarte zehatz batera zuzenduta dago Asexora-T?Orokorrean, gazteei bideratutako zerbitzua da. Gazteenartean bi adin tarte bereizten ditugu, batetik, 12 eta 18urte arteko gazteak eta, bestetik, 18 eta 25 urte bitartekogazteak. Izan ere, ekintza bakoitza adin tarte bat edo bes-terako egokiagoa izan daiteke. 
Kontsulten kopuruak gora egin du azkenaldian?Bai, joan den urtetik kontsulten kopuruak gora eginduela nabaritu dugu. Hilabetearen arabera kontsultenkopurua ezberdina izan daiteke, adibidez, udako hilabe-teak hurbiltzen direnean galdera gehiago jasotzen di-tugu. Era berean, gurasoen zalantzak iristen zaizkigu,sexualitatearen gaia haien seme-alabekin nola landu de-zaketen jakiteko. 

Zeintzuk izango dira antolatuko diren hurrengo
ekintzak? Gabonetan ohiko lan erritmoari eutsiko diogu. Datorrenurtera begira, aldiz, mahai gainean proposamen eta ideiainteresgarri asko dauzkagu. Momentuz, ekintza asko ka-lean egingo direla aurreratu dezakegu, jende gehiagoren-gana iritsi eta zerbitzua ezagutarazteko. Gazteenganainoheltzeko gakoa informazioa ekintza dinamikoen bitartezeta era ikusgarrian zabaltzea da.
Orokorrean, jendeak zein bide hautatzen du zuekin
harremanetan jartzeko?Kontsulta gehienak webgunearen bitartez jasotzen di-tugu. Izan ere, gazteei, aurretik ezagutzen ez bazaituzte,aurrez aurreko aholkularitzetara hurbiltzea gehiago kos-tatzen zaie. 

Zeintzuk dira azkenaldian gehien errepikatzen diren
galderak?Egia esan, nahiko harrituta nago azkenaldian pertsonaeta animalien arteko sexu harremanekin loturiko za-lantza asko iritsi zaizkigulako eta, batez ere, oso gazteakdiren pertsonek egindako galderak direlako. Hortaz gain,gainontzeko galderak maitasun edo sexu harremanekinloturiko galderak izan ohi dira. 
Gaur egungo gazteek gaiaren inguruko informazio
nahikoa dute?Egungo gazteak sexualitatearekin lotutako informaziooker gehiegiz inguraturik daude. Zalantzak galdetuordez, kasu askotan okerrak diren baieztapenekin hur-biltzen dira zerbitzura eta gure lana pentsamendu horiekaldatzea da. 
Zein bide erabili beharko lituzkete gazteek informa-
zio egokia jasotzeko?Informazioa internet eta pornografiaren bitartez lortzendute. Horren ordez, gurasoen heziketa garrantzitsua daeta, horretarako, ondo informaturik egon behar dira.Bestetik, eskoletan haur-hezkuntzatik landu beharrekogaia dela uste dut, epe-luzeko heziteka sexuala jasotzeko. 

Zein da eskolako hitzaldietan ikasleak gehien harrit-
zen dituen gaia?Sexismo eta generoen gaiak harridura sortu ohi du ikas-leen artean, izan ere, konturatu gabe, hor dagoen zerbaitdelako. Gizartean zabalduak dauden hitz egiteko erak ho-rren erakusle garbiak dira. 
Antisorgailu eta sexu-transmisiozko gaixotasunen
berri dute gazteek?Badakite hor daudela, baina, ez dute jakin nahi kondoiakhorien transmisioa ekidin dezakeela. Adibidez, azken ur-tean zehar Euskadin lehen baino sifilis eta gonorrea kasugehiago daudela ezagutu da. Bestetik, papiloma bezalakobirusak geroz eta zabalduagoak daude. 
Gizartean sexualitatearen inguruko tabua desagertu
dela esango zenuke?Ez, heziketa irekiagoa delaren pertzepzioa dugun arren,lan asko egin behar da oraindik. Pertsona helduek, batezere, gaiaren inguruko tabu asko dauzkagu oraindik, gaiagure intimitatetik atera eta modu irekian sexualitateazhitz egitea galarazten diguna. 
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„Egungo gazteak sexualitatearekin lotutako informazio
oker gehiegiz inguraturik daude‰ 

Ana Uriz, irakaslea

„Joan den urtetik kontsul-
ten kopuruak gora egin
duela nabaritu dugu‰

Asexora-T Irungo udalak eskainitako izaera
konfidentzialeko doako zerbitzua da eta Raquel
Calvo Asexora-T zerbitzuko aholkularia da. Hilabete
bakoitzeko azken ostegunean Martindozenea Gazte-
lekuan aholkularitza zerbitzua eskaintzen da arra-
tsaldeko 17:00etatik 20:00etara. Bestetik, gaiarekin
loturiko tailer eta ekintzak antolatzen dira eta, atal
honen barnean, 2020 urtera begira tailer berriak
martxan jartzeko asmoa dago. 

Raquel Calvo, Asexora-T zerbitzuko aholkularia:



Hemendik aurrera Gazte-txartelak Ater-
pekide Gaztearen txartela izango da
ere. Gazte-txartela 14 eta 29 urte ar-
teko gazteek eskuratu dezakete. Gaz-
teei zuzendutako beste txartelek ez
bezala, Gazte-txartela Europan homolo-
gatuta dagoen Euskadiko gazte-txartel
bakarra da, European Youth Card Asso-
ciation (EYCA) elkartearen barne bai-
tago.

Zer eskaintzen du Gazte-txartela
programak? Hainbat modalitate
bidez abantailak eskaintzen ditu: Des-
kontu iraunkorrak Euskadin, Gazte-txar-
telaren pack-a, zozketak eta lehiaketak,
bidaia-asegurua eta abantailak Euska-
ditik kanpo. 

Hilero, azken ostegunean, Raquel
Calvo hezitzaile eta sexologoak Gazte-
lekuan egoten da sexualitateari buruz
dituzun zalantza guztiak argitzeko. Ba-
karka, bikotekidearekin edo lagunekin
etorri zaitezke. Aurreko hitzordu bat
hartzeko aukera duzu
(asexorate@irun.org korreoan) edo zu-
zenean Gaztelekura etorriz. 

Ordua: 17:00etatik 20:00etara.

Lekua: Martindozenea Gaztelekua. 

Zerbitzu erabat konfidentzial eta doa-
koa da.

Zatoz eta galdetu!!

Gabonetako oporretan … ez zaitez e-
txean gelditu. 12 eta 25 urte bitarteko
gaztea bazara, milaka ekintza ditugu
zuretzako!

- 12 eta 17 urte arteko gazteentzako:
Tik Tok txapelketa, Dar La Lata murala,
Urte Zaharreko diskofesta DJ Oihan Ve-
garekin, Tranpolin parkera irtera … eta
askoz gehiago!

-16 eta 25 urte arteko gazteentzat:
GazteARTEan Talks, birziklapen taile-
rra, irteerak (Karting, Humor Amarillo,
…) eta gehiago!

Informazio gehiago edo izen-emateak:
Martindozenea Gaztelekuaren webgu-
nean.  

- 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

iGAZTE IRUNERO14

Euskadiko gazteak lankidetzan 2020

Gabonak
Inn!

Hiru hilabeteetako esperientzia izango da. Garapen ekintzak hegoaldeko herrial-
deetan egin ohi dira, hau da, Amerika, Asia eta Afrikan.

Bete beharreko baldintzak:
1) Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri bateko erroldan inskribatuta egotea. 
2) 1990 eta 1998 artean jaio izana, bi urte horiek barne. 
3) Jarduera egingo den herrialdean erabiltzen den nazioarteko hizkuntza menpe-
ratzea. 

Izen ematea: Otsailaren 6ra arte. 

Sexu aholkula-
ritza abenduaren
19an!

Gazte-txar-
tela berria.
Aktibatu!!



Abenduak
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Pintura eta ar-
gazki erakusketa

17tik 29ra

Zer: Olgak eta Karina
Aguirre Altunak lankidet-
zan antolatutako erakus-

keta. 

Non: Laboral Kutxako
erakusketa aretoan. 

Ordutegia: Astelehene-
tik larunbatera 18:00eta-

tik 20:30etara eta
igande eta Gabon-gau
egunean 11:30etatik

13:30etara. 

Sarrera: Librea. 

Oharra: Abenduaren
25ean, Eguberri egu-
nean, erakusketa itxita

egongo da.  

Denbora-pasen emaitzak

19

Zer: 3D-etan aditua den
Iker Iberoren eskutik.

Non: Oiasso Erromatar
Museoan. 

Ordua: 19:00etan.

Sarrera: Librea, aretoa
bete arte. 

Hitzaldia: „ Tek-
nologia berriak
kulturari aplika-

tuak‰

Gabonetako
Kontzertua

18

Zer: Gabonetako Kont-
zertua Skola Musik-eko

ikasleen eskutik. 

Non: Argoiak Kultur El-
kartearen egoitzan ( Bert-

solari Uztapide 6). 

Ordua: 17:00etan. 

Sarrera: Librea.

20

Egitaraua: Arteaga II.
– Urretabizkaia II./

Zabal – Ruiz. 
Olaizola II. – Urrutikoet-
xea / Jaka – Zabaleta.

Non: Uranzu pilotale-
kuan. 

Ordua: 20:00etatik au-
rrera. 

Prezioa: 25 eta 30
euro arteko sarrerak. 

Oharra: Partidua
ETB1en ikusteko aukera

egongo da.

Pilota partidu
profesionala

20tik
arurera

Zer: Antolatzailea “BAF
7301 Amigos del Ferro-

carril” elkartea. 

Non: Palmera Montero
guneko 5. aretoan. 

Ordutegia: Astelehene-
tik ostiralera 17:30etatik
20:00etara eta larunbat

eta igandeetan
11:30etatik 13:30etara. 

Sarrera: Librea.

Oharra: Erakusketa
abenduaren 24, 25, 31
eta urtarrilaren 1ean it-

xita egongo da. 

Erakusketa: Tre-
nen maketak

27

Zer: Euskararen Na-
zioarteko Egunaren ingu-

ruan antolatutako
ekintza.

Non: Amaia kultur zen-
troan. 

Ordua: 17:00etan.

Sarrera: Doakoa, au-
rretik aretora sartzeko
gonbidapena lortuz

gero.

Oharra: Antzokirako
sarreran sorpresak eta

dekorazio berezia
egongo da Bizinema tal-

dearen eskutik. 

Pelikula: „Elkano
lehen mundu

bira‰

27

Zer: Itziar Aretxagaren
hitzaldia “Nire klasiko
kuttunak eta beste libu-
ruak” hitzaldi zikloaren

barruan antolatua.

Non: Oiasso Erromatar
Museoan. 

Ordua: 19:00etan. 

Sarrera: Librea.

Hitzaldia: 
„De Republica
(Cicerón)‰




