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?  Irungo Artxiboaren webgunean 1920. 
urteko maiatzeko aldizkaririk ageri ez denez, 1918ko 
maiatzaren 5ean El Bidasoak argitaratutako aldizkaria 
duela gutxi gorabehera ehun urteko egoera irudikatzeko 
aproposa izan daiteke ere. “De interés local” izeneko 
lehen artikuluan gauetan mozkorrek sortutako istilua 
aipatzen da. Jarraian, Satarkak idatzitako “Ezin du” 
bertso sorta irakurri daiteke, ondoren, irakurleei 
aldizkariko “Mostacilla” kolaboratzailea inguratutako 
polemikaren berri emateko. Hurrengo idatziak, berriz, 
hiriko musika banda eta tokiko prentsaren egoera 
aztertzen ditu. Horren ostean, Pepitok udaberria eta 
emakumeak aipatzen dituen olerki sorta irakur daiteke. 
“De todo un poco” idatzian, izenburuak azaltzen duenez, 
Real Unioneko entrenatzaileren eskakizunak, medikuen 
soldata igoeren eskakizunak edo apirileko hilabetean 
zehar hirian jaiotako haurren kopuru handiaren berri 
ematen da, besteak beste. 

Kirol kronikan, estatu mailako futbolean azkenaldian 
sortutako istiluen inguruko azken nobedadeak 
argitaratzeaz gainera, joan den igandeko futbol 
partiduko emaitzak aipatu eta hurrengo partiduko 
xehetasunak biltzen dira. “Anotaciones de un Chismoso” 
atalean, ordea, San Pedro eta San Martzial jaien 
egitarauaren berri izan ezean, egitaraua osatzeko 
zenbait proposamen luzatzen dira. Hurrengo idatzian 
asteazkenean Etcheberrek Irungo Bellas Artes 
antzokian emango duen hitzaldiaren berri ematen da. 
Aldizkariaren zenbaki honetan “La Popular” txarangak 
martxan jarritako ekimen berria aipatzen da. 

Juan Jose Iruretagoyenaren heriotzaren xehetasunak 
azaldu ostean, beste zenbait albiste publikatzen dira 
aldizkarian, “En el municipio”, “Ecos de sociedad” eta 
“Hace años...” atal finkoen ostean, aldizkaria azken 
publizitate orriarekin amaitzeko.

Argazki-oinak:
G48962: Pikoketa kalea, ezkerrean “Bellas Artes” 
zinema-antzokia ageri delarik 1914-1973 urteen artean 
martxan egon zena. 
G38535: Palace hotela, 1936ko sutean erre arte Colón 
pasealekuan kokatuta egon zena. 
G40983: Kontzertua 1914ko ekainaren 30ean Zabaltza 
plazako kioskoan.
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Etxealditik Euskaraldira ekimena Irunen

G48962

G40969

 Euskaraldiaren antolakuntzak “Etxealditik Eus-
karaldira” ekimena martxan jarri du alarma-egoerak 
iraun bitarteko konfinamendua aprobetxatzeko. Euska-
raldiak Etxealdian zehar, zehazki apirilaren 20tik aben-
duaren 4era garatuko den ekimenean, etxean eta etxetik 
ditugun harremanetan hizkuntza portaerak aztertu eta 
horiek hedatu eta finkatzeko ariketa proposatu du. Ho-
rrela, 2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4era egingo 
den Euskaraldia prestatzeaz gainera, euskara gehia-
go, gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko asmoare-
kin sortu da ariketa. Irungo Udalak jakinarazi duenez, 
Etxealditik Euskaraldira ekimenean parte hartuko du. 

Etxealditik Euskaraldira ekimenaren barnean Eus-
kara Arloaren bidez, Irungo Udala mezuak botatzen 
eta etxean egiteko jarduerak proposatzen joango da. 
#etxealditikeuskaraldira eta #etxealditikeuskarairun 

traola erabiliz eta @irun_informa, @euskaraldia eta @
euskaraldiairun kontuetan egin ahalko da jarraipena: 
aurreikusi diren proposamenen artean, mahai jokoe-
kin gozatzea; euskarazko filmak ikustea; jatorduetan 
euskara erabili; sare sozialetan euskara erabiltzea opila 
jate birtuala antolatu edo egun hauetan lanean ari diren 
zaintzaile, hornitzaile edo laguntzaileen lana eskertzea 
proposatu da. 

Euskaraldiari buruzko marrazki, bideo eta bertsoak par-
tekatzea… Euskara Arloak idatzi bat bidali die 2018an 
belarriprest edo ahobizi gisa parte hartu zuten guztiei, 
ekimenaren berri emateko, eta irundar guztiak anima- 
tzen ditu nork ahal duen neurrian etxetik programan 
parte har dezan eta haren edukiak parteka ditzan.

G38535 G40983

Bidasoako emakumeen bizipenak 

 Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bidasoan 
elkarteak joan den urtean zehar burututako “Izan zire-
nak eta izango direnak gogoan” proiektuaren emaitzak 
zabaltzeari ekin dio. Proiektuak Emakume bidasotarrek 
altxamenduaren aurretik eta ostean izandako rola az-
tertzea du helburu. Orain, ikerketa-lanaren ostean bil-
dutako kasuak zabaltzeari ekingo diote, aste bakoitzeko 
astelehen eta ostegunetan kasu bana partekatuko dute-
larik. 

Ikerketa burutzeko Kepa Ordoki Memoria Historikoa Bi-
dasoan elkarteko kideek artxibategi, liburu eta lan aka-
demikoak aztertu dituzte. Lan horri esker 150 kasu jaso 
dituzte, horien artean, errepresio kasuak erresistentzia 
aktiboa burutu zuten emakumeen kasuak. Kasu horie-
tako bakoitza izanzirenak.eus webgunean jaso da. Ho-
rrela, webgunean emakumeen izen, abizen eta jatorria-

ren araberako bilaketak egiteko aukera eskaintzen da. 

Oroitzapenen hilabetea
Apirila data bereziz betetako hilabetea da, izan ere, api-
rilaren 26ean Gernikako bonbardaketaren 83. urteurre-
na betetzeaz gainera, Deportazioen eguna ospatzen da. 
XX. mendean 88 bidasotarrek deportazioak jasan zituz-
ten eta asko Nazien kontzentrazio esparruetan egon zi-
ren aliatuen askapena iritsi arte. 

Deportatuetatik 52 Hendaiakoak ziren, 20 Irungoak, 5 
Berakoak, 2 Etxalarrekoak eta Hondarribiar bat. Gainera, 
39 deportatu akatze eta kontzentrazio esparruetan erail 
zituzten. Elkarteak webgunean deportatuen izen-abize-
nak, atxilotze guneak, jatorria, heriotza, erailketa edo 
askatuak ote izan ziren bezalako datuak bildu ditu . Hala 
ere, deportatu guztien datuak biltzen dituen zerren-

datik, zenbait kasu esanguratsu nabarmendu  dituzte 
webgunean. Hala nola, Frantxia Halzuet Alzate “Come-
te” sareko parte-hartzaile aktiboa, ihes egitea lortu zuen 
Ramon Zuazo, Tomas Zubizarre Lazcano Irungo Alderdi 
Komunistako militantea, Felipe Sansiñena Iriarte Neu-
engamme kontzentrazio esparruan hildako etxalartarra 
edo Clemente Sagarzazu Aguirre “Bourdeaux Louipac” 
sareko kidearen bizipenak irakurri daitezke. 

Argazkiak: 
G29067: Gerra Zibileko errefuxiatuak Hendaiako tren 
geltokian 1936. urtean. 
G29070: Errefuxiatuak Hendaiara iristen Gerra Zibilean 
zehar. 
G30330: Gerran zehar ihes egin zuten erbesteratuen i- 
tzulera Avenida zubitik. 
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“Erantzukizun 
handia da, 
baina, lantalde 
trebea dugu 
gurekin”

 José Antonio Santano Irungo 
alkatea da 2002. urtetik. 2019. urtea-
ren amaieratik mundu osoan zabal-
dutako COVID-19aren pandemiaren 
ondorioz, erabaki ezohikoak hartu be-
har izan ditu udaleko ordezkari nagu-
si gisa. Azken hilabeteetan zehar har-
tutako neurri eta erabakiak azaltzeaz 
gainera, hiriaren etorkizun hurbila-
ren inguruan hitz egin du alkateak. 

Inoiz horrelako egoera bati aurre egin 
beharko zeniola imajinatu zenuen?
Ez, inoiz ez, beste askori gertatzen zaien 
moduan. Izan ere, ez dugu egoera honen 
aurrean zer egin behar dugun erakus-
ten digun erabilera-eskulibururik. Egoe-
ra berri bat denez, osasun jarraibideak 
errespetatuz eta bakoitzaren antolaketa 
gaitasunak elkartuz hiritarren beharrak 
erantzuteko ahalegintzen ari gara. Hor-
taz gain, udal talde politikoen arteko ba-
tasuna egoerari aurre egiten laguntzen 
digun beste gakoetako bat da. 

Alkate karguak ardura pisutsuagoak 
ditu egoera honetan?
Bai, izan ere jende asko zure erabakien 
eraginpean dagoela dakizulako. Udalak 
gara kaleetatik hurbilen dagoen insti-
tuzioa eta, ondorioz, sortzen diren pre-

miazko beharrei erantzuna eman behar 
diegu, adibidez, adineko pertsonekin edo 
arazo ekonomikoak dauzkaten familien 
kasuan. Erantzukizun handia da, baina, 
lantalde trebea dugu atzetik, lasaitasun 
handia ematen didana. Lo egin ezinean 
ordu asko igaro arren, babes horrek la-
saitasuna ematen dizu.

Zeintzuk izan ziren osasun krisiaren 
hasierak sortutako premia larrienak?
Lehen unetik argi izan genuen udala kole-
ktibo ahulenak laguntzeko antolatu behar 
genuela, beraz, arazoetara aurreratzen 
saiatzeko bakarrik bizi diren 75 urtetik 
gorako pertsonekin harremanetan jarri 
ginen telefonoz. Ostean, bestelako kole-
ktiboekin hitz egin dugu, guztira, 6.000 
dei baino gehiago egin dira haien egoera 
aztertu eta premiazko beharrak identifi-
katzeko. Bestetik, laguntza ekonomikoa 
behar zuten 100 familia baino gehiago 
lagundu ditugu. 

Zein izan da krisialdian zehar hartu-
tako erabaki konplikatuena?
Zailena osasun krisialdiaren ondorioz sor 
daitezkeen egoera posible guztiak aurrei-
kustea da. Horrergatik, erabaki oroko-
rrak hartu ditugu lehenengo, ondoren, 
hiritarren arretarako zerbitzuen bitartez 

jaso ditugu behar zehatzak erantzuten 
saiatzeko. Behar oro ezberdinak dauzka-
ten familia eta pertsonak lagundu nahi 
dituzu, baina, ez da lan erraza. 

Hiritarrek udalari haien kezka edo be-
harrak jakinarazteko modurik dute?
Hiritarrek udalarekin kontaktuak jartze-
ko modu asko dauzkate, udal webguneaz 
gainera, Ongizate arloarekin kontaktuak 
jartzeko telefono zenbakia dugu edo as-
telehenetik igandera martxan dago 010 
telefono zenbakia. Gainera, beharrezkoa 
balitz Udaltzaingo edo Ertzaintzarekin  
ere harremanetan jartzeko aukera dute, 
beraz, irundarrek zalantzak argitzeko 
bide asko dauzkate aukeran. 

Hiriko osasun zentroei dagokienez, 
egoera kontrolpean dago une hone-
tan?
Bai, egunero osasun zentroen egoeraren 
inguruko informazioa jasotzen dut eta 
azpimarratu behar dut Bidasoako ospita-
learekin oso komunikazio ona daukagula. 
Azken asteetan egoera asko hobetu da eta 
kutsaketen erritmoa murrizteaz gainera, 
ospitaleratutako pertsonen kopurua era 
nabarmenean murriztu da. Datuak itxa-
ropentsuak izan arren, adi egon behar 
gara txertoa aurkitu arte, gaixotasunaren 

zabalpena ekiditen jarraitzeko.

Hiria alarma-egoerak ezarritako neu-
rriak betetzeko egokitzea erraza izan 
da?
Ez da erraza izan, inork ez zuelako ima-
jinatzen noizbait horrelako zerbait bizi-
ko genuenik. Udalean lan egiten duten 
pertsonen inplikazioa funtsezkoa izan 
da, eginbeharrak berrantolatu eta zail-
tasunei aurre egiteko. Adibidez, adineko 
pertsonei egindako deietan, Ongizate ar-
loko langileez gainera, udaleko beste ar-
loetako langileen  kolaborazioa izan dugu 
ere. Jarrera eredugarria iruditzen zait eta 
hiritarren kolaborazioari esker, hasieran 
uste genuena baino errazagoa izan da 
dena.

Salbuespenezko egoera honetan in-
guruko hirietako udalekin harrema-
netan jarraitzen duzue?
Inguruko hiri eta herri ezberdinetako 
udaletxeekin kontaktuan gaude. Adibi-
dez, Hondarribiko udalarekin asko hitz 
egiten dugu, besteak beste, mankomu-
nitatearen kudeaketa partekatzen du-
gulako. Bestetik, Hendaiako udalarekin 
kontaktuan jarraitu dut, muga eta admi-
nistrazio ezberdinek elkarlanerako auke-
rak murriztu arren. Hortaz gain, Donos-
tia, Errenteria, Eibar eta eskualdeetako 
buru diren udalekin kontaktuan gaude 
Euskadiko Udalen Elkartearen bitartez. 
Osasun krisialdi honetan komunikazioa 
oso garrantzitsua iruditzen zait, espe-
rientziak partekatu, ideiak hartu eta era-
baki bateratuak adosteko. Azken finean, 
herri desberdinetan bizi arren, pertsonek 
antzeko beharrak dauzkate eta bilera te-
lematiko hauek gure hirian martxan jarri 
diren ekimen berritzaileak partekatzeko 
aukera eman digute. 

Irunen kasuan, Irun Aurrera planaren 
bitartez oinarrizko beharrak erantzu-
ten saiatu zarete?
Bai, apirilaren 29tik aurrera jasoko di-
tugu lehen eskaerak, baina, plan integral 
bat sortzeko esfortzu handia egin dugu. 
Horrela, 6.0000.000 eurotik gorako au-
rrekontuarekin arlo soziala lantzeaz gai-
nera, arlo ekonomikoan ere hiritarrak la-
guntzeko asmoa duena. Lehenengo plan 
honek eskainitako laguntzen bitartez, 
hiritarrei egoerari eusteko baliabideak 
eman nahi zaizkie, adibidez, bertako 

merkataritza eta ostalaritzaren etorki-
zuna bermatzen saiatzeko. Era berean, 
bertako enplegu eta kontsumoa babestu 
nahi izan dugu hartutako neurrien bitar-
tez. Ordu asko eman ditugu udala osa- 
tzen duten talde politiko ezberdinekin 
hitz egin eta hartu beharreko neurriak 
adosteko. Dena dela, egoeraren bilakae-
ra gertutik jarraituko dugu etorkizunean 
sortu daitezkeen behar posibleak identi-
fikatu eta hiriko ehundura sozioekono-
mikoa babesten jarraitzeko. 

Osasun krisialdiak etorkizunean ber-
tako ekonomian eraginik izan dezake-
ela aurreikusten duzue?
Bai, izan ere, egoerak eragindako lehen 
ondorioak antzematen hasi gara eta etor-
kizunean zailtasun gehiago azaleratuko 
dira ziurrenik. Besteak beste, argi dugu 

udal diru-sarrerak murriztuko direla 
edo baliabideak murriztu beharko di-
tugula. Hortaz gain, hiriko enpresa zein 
bertako merkataritzan eragina izango 
duela aurreikusten dugu. Horregatik, 
egoerak iraun bitartean gure laguntza 
eskaintzen saiatuko gara, gizarte guztia-
ren ardura izan arren, udala erantzuki-
zun horren erakusle garbia izan behar 
delako. Ziurrenik neurri berriak hartzea 
beharrezkoa izango da eta behar horiek 
lehenbailehen identifikatu ahal izateko 
entzuteko prest egon nahi dugu. 

Nolako erantzuna eman dute hirita-
rrek egoera honen aurrean?
Orokorrean gizarteak emandako eran- 
tzuna oso ona izan dela uste dugu, beti 
gertatu ohi den bezala, tarteka egokiak 
ez diren portaerak azaleratu arren. Hi-
ritar gehienak arduraz eta zentzuz joka- 
tzen ari direla uste dugu, alarma egoera-
ren ondorioz ezarritako neurriak betez. 
Jarrera egoki horien erakusle zuzena da 
azken asteetan zehar gaixotasunaren 
ondorioz kutsatu edo hildako pertsonen 
kopurua murriztu izana. Datozen egun 
eta asteetan zehar orain arte izandako 
jarrera arduratsu hori mantentzea ezin-
bestekoa da, etorkizunean gaixotasuna-
ren agerraldi berriak saihesteko. 

Teknologia berriak eta sare sozialak 
funtsezkoak izan dira egoera berri ho-
netan udal jarduerarekin jarraitzeko?
Bai, zalantzarik gabe, egoera honek mun-
du digitalak telelana errazteko eskain- 
tzen dituen baliabide zabalak deskubri- 
tzeko aukera eman digu. Izan ere, udal 
langile askok etxetik lan egiteko aukera 
izan dute eta behar bezala koordinatu-
tako lanak fruituak ematen dituela egiaz-
tatu dugu. Adibidez, teknikariekin edo 
talde politikoekin egiten ditugun bilera 
ezberdinak modu telematikoan egiten 
ditugu. Bestetik, kaltetutako sektoreen 
egoera ezagutzeko bilerak edo alkateen 
arteko bilerak ere on-line egiten ditugu. 
Horrela, orain arte eskura genituen tres-
na eta aplikazio teknologikoei erabilera 
berriak aurkitu dizkiegu. Horrelako ba-
liabiderik gabe oso konplikatua izango 
litzateke antzeko egoera edo krisialdi 
bati aurre egin ahal izatea. Duela 25 urte 
egoera bera bizi izan bagenu, elkarren 
artean komunikatu edo arazoei erantzu-
teko gaitasuna murritzagoa izango zen 
zalantzarik gabe. 

Udalak hiritar guztiak babesteko mas-
kara edo eskularruak banatzeko as-
moa du?
Azken asteetan zehar udalak garraio pu-
blikoa erabili duten pertsonen artean 
milaka maskara babesle banatu ditu, era 
honetan, pertsona asko pilatu ohi diren 
leku txikietan gaixotasuna kutsatzeko 
aukerak murrizteko. Ginera, etorkizu-

nean beharrezkoa balitz, antzeko neu-
rriak hartzeko prest gaude. 

Sanmartzialak hiriko egutegiko data 
garrantzitsuenetako bat dira. Jaien 
ospakizunaren inguruko erabakirik 
hartu duzue?
Ez, oraindik ez dugu garaiaren inguruko 
erabaki zehatzik hartu. Momentuan bizi 
dugun egoera ikusita, datozen hilabetee-
tan zehar pertsona kontzentrazio han-
diak gertatzea ekiditen jarraitu beharko 
dela dirudi, edonolako arrazoien gaine-
tik. Azken erabakia hartu baino lehen, 
Euskadi mailan Diputazioak, EUDEL eta 
Eusko Jaurlaritza biltzen dituen lantal-
dea sortu da erabaki orokorrak hartzeko 
asmoz, izan ere, zentzugabea litzateke 
herri bakoitzean neurri ezberdinak har-
tzea. Maiatzaren 10ra arte antzeko era-
bakiak hartzeko lanean ari gara eta aste 
horren inguruan azken erabakia hartze-
ko prest egongo garela uste dugu. Har-
tutako erabakiek, hiriko jaiak baldintza- 
tzeaz gainera, udako hilabeteetan zehar 
hirian antolatu ohi diren bestelako ekin- 
tzetan eragin izango du. 

Zeintzuk dira datozen egun edo astee-
tarako udaletik aurreikusten diren 
hurrengo ekintzak?
Zentzu horretan, desgaitasunen bat du-
ten pertsonak laguntzeko ahalegin be-
rezia egiten ari gara, erantzun zuzen 
eta pertsonalizatua eskaintzeko. Hala 
ere, momentu batetik bestera sortu dai-
tezkeen behar berriei erantzuteko prest 
gaude. Datozen asteetan zehar, konfina-
mendua murrizten joan heinean, neurri 
eta erabaki berri asko hartu beharko di-
tugu. Horrela, udal aurrekontua molda- 
tzeaz gainera, lehentasun berria ezartzea 
ezinbesteko izango da. 

José Antonio Santano, Irungo alkatea:

“Zailena osasun 
krisialdiaren 
ondorioz sor 
daitezkeen 

egoera posible 
guztiak 

aurreikuste da”

“Udalean lan 
egiten duten 
pertsonen 
inplikazioa 

funtsezkoa izan 
da, eginbeharrak 
berrantolatu eta 
zailtasunei aurre 

egiteko” “Desgaitasunen 
bat duten 
pertsonak 
laguntzeko 

ahalegin berezia 
egiten ari 

gara, erantzun 
zuzen eta 

pertsonalizatua 
eskaintzeko”
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Irundarrek Covid-19aren kutsadura saihestu eta 
hiriaren normaltasunera lehenbailehen berresku-
ratzeko  etxean konfinaturik jarraitzen dute. Ku- 
tsaketen erritmoa murriztu eta  haurren irteerekin 
familien berrogeialdia apur bat arintzea lortu bada 
ere, lan asko egiteko dago oraindik. Hurrengo as-
teetan zehar egoerak izango duen bilakaerak pisu 
handia izango du konfinamendu arintzen hasi eta 
pixkanaka errealitate berrira egokitu ahal izateko. 

Behar berriei erantzunez 
Irungo Udalak hiritar, merkatari eta hiriko enpresek 
alarma-egoeran zehar bizi duten errealitate berriari 
aurre egiteko laguntza berriak aurkezten ditu egunak 
aurrera joan ahala. Horrela, apirilaren 15etik aurrera 
Bidasoa bizirik elkarteko langileek egindako telefono 
deien bitartez, hiriko merkatari zein ostalariek bizi du-
ten egoeraren erradiografia bat egin ahal izan da, mo-
mentu horretara arte martxan zeuden diru-laguntzen 
berri emateaz gainera. Bestetik, udalak ordainketak 
aktibatu zituen, udalarekin lan egiten duten enpresen 
likidezia erraztu eta tokiko ekonomiaren mugimendua 
sustatzeko helburuarekin. 

Segurtasun neurriei dagokienez, merkatariak babesten 
laguntzeko BidaShop eta Mugan merkatari elkarteen 
bitartez udalak 1.000 pantaila babesle banatu zituen 
lehenengo , Maker CovidGipuzkoa mugimenduan 3D 
inprimagailuen bitartez sortuak izan zirenak. Hurren-
go astean udalak 1.000 maska babesle berri jaso zituen, 
horrela, merkatari zein hiriko enpresetako langileen se-
gurtasuna bermatzen jarraitzeko. 

Irungo Udaletik Irun Aurreko Ekonomia eta Gizarte 
Sustapenerako plana (10. orrialdea) martxan jarri da 

udala osatzen duten talde politiko guztien babesare-
kin. Planak 6.100.000 euroko aurrekontua izango du 
alarma-egoerak enpresa eta familietan izan dezakeen 
eragina txikitzen laguntzeko. Udaletik azaldu denez, le-
hen plan honen bitartez hiritarren premiazko beharrei 
erantzun nahi zaie eta, beharrezkoa izatekotan, aurre-
kontua zabalduko da jasotako eskaera guztiak erantzu-
teko. Eskaerak HAZ bulegoaren webgunearen bitartez 
jasoko dira irailaren 30era arte eta zalantzak Bidasoa 
bizirik elkarteak martxan jarritako zerbitzuen bitartez 
argitu ahalko dira. 

Adineko pertsonen bakardadea arintzen laguntzeko, 
Irungo Udalak Nagusilan elkartearen “Zilarrezko Haria” 
ekimenarekin bat egin du. Programa honek, telefono 
deien bitartez akonpainamendua eskaintzen die hirian 
bakarrik bizi diren adineko pertsonei.

Egoera berria, neurri berriak
Alarma egoera mantentzen den bitartean herritarren 
arteko kutsatzeek berriro gora egitea ekiditeko, Txingu-
diko Zerbitzuek garbiketa lan bereziekin jarraitzen dute 
elikagai dendetako sarreretan zein jende asko igarotzen 
den tokietan desinfekzio lanak eginez. Bestetik, apirila-
ren 16tik aurrera Puianako eko-baratzak bezalako ere-
muetan berriro jarduerari ekitea posible izan da, beti 
ere, ezinbesteko desplazamenduak eta egonaldiak egi-
nez. 

Apirilaren 17an hiriko udaltzainek konfinamendua eza-
rri zenetik bigarren atxiloketa egin zuten, alarma-egoe-
rako murriztapenak ez errespetatzeagatik. Ordura arte 
eta konfinamendua hasi zenetik udaltzainek 4.752 ibil-
gailu kontrolatu dituzte eta 539 espediente zigortzaile 
ireki zituzten. 

Normaltasuna berreskuratzeko bidean
Oinarrizkoak ez diren jardueren etenaldia amaitu os-
tean, hiriko kaleetan aurreikusita zeuden espaloien 
konponketa lanak amaitu dira, besteak beste, Martxoak 
8, Diana, Navegantes edo Meakan mintegi alboko espa-
loietan. 

Egoera egonkortzeko bidean, Espainiako Gobernuak 
haurrak kalera irtetea baimentzea izan da azken astee-
tan hartutako erabaki esanguratsuena. Hasiera batean 
gobernuak haurrak gurasoekin supermerkatuan, far-
mazietan edo banketxeetara joateko atera ahalko zirela 
iragarri zuen, baina denbora gutxian haurrak paseoak 
eman ahal izateko legea moldatzeko erabakia hartu 
zuen. 

Horrela, apirilaren 26tik aurrera etxe berean bizi den 
pertsona arduradun baten kontrolpean haurrak ordu 
batez kalera irten ahalko dira etxe inguruko kilometro 
bateko distantzian, baina, jolastoki edo kirol-guneak 
erabili gabe. Apirileko azken igandean egindako hau-
rren lehen irteeran pertsona arduradunek arau-hauste 
ugari egin zituzten eta udaltzainek modu pedagogikoan 
kalera ateratzeko baldintzak zeintzuk diren gogorara-
zi zizkieten. Udal webgunearen bitartez etxe inguruko 
eremuan kilometro bateko distantzia noraino iristen 
den kalkulatzeko daiteke, horrela, gurasoak haurrekin 
paseatzera noraino joan ahalko diren kalkulatu ahalko 
dute. Era berea, haurrek konfinamenduan zehar egin-
dako esfortzua saritzeko, Irungo Udalak diploma bat 
sortu du, udal webgunean haurraren izen eta abizene-
kin pertsonalizatu eta etxean inprimatu ahalko dena. 

Hiri osoak indarrak batu ditu pandemia garaitzeko

Osasun krisialdiak aurrera egin ahala, estatu osoko 
osasun zentroetako pilaketak gutxitu dira, hasierako 
egoerarekin alderatuta, kasu postiboak murriztu diren 
bezala.  Horrela, apirilaren 26tik Bidasoako ESIak pe-
diatriko larrialdi zerbitzua berriro ireki zuen Bidasoako 
Ospitalean, azken asteetan zehar osasun zentroetako 
egoera egonkortu dela aprobetxatuz. 

Apirilaren 28ko prentsaurrekoan Pedro Sanchez esta-
tuko presidenteak konfinamendua arindu eta normalta-
sun berria berreskuratzeko estatu osoan jarraitu beha-
rreko pausuak azaldu zituen. Komunikabideen aurreran 
aurkeztutako plana 4 fasez osatuta dago eta probintzia 
edo uharteak izango dira faseen garapena neurtzeko 
kontutan hartuko den unitatea. Deskonfinamendu pla-
neko fase bakoitzak bi asteetako iraupena izango du gu-
txienez eta Osasun ministerioak erabakiko du fase bate-
tik bestera igarotzeko adierazleak egokiak diren edo ez. 

Horrela, aurreko agerraldian iragarritakoa baieztatuz, 
maiatzaren 2tik aurrera hiritar guztiek kalera kirola 
era indibidualean egin edo paseatzera ateratzeko auke-
ra izango dutela adierazi du presidenteak, hurrengo 
egunetan zehar zehaztuko diren baldintzekin. Egoerak 
orain arteko bilakaera mantenduz gero, konfinamendua 
arintzeko lehen fasea maiatzaren 4an hasiko litzateke 
eta fase guztiek iraupen minimoa izanez gero ekainaren 
25 amaituko lirateke deskonfinamendu planean aurrei-
kusitako 4 faseak.

Datuek erakutsitako
Grafikoak martxoaren 18tik apirilaren 29ra arte Koro-
nabirusak Euskadin izandako bilakaera erakusten ditu. 
Zehazki Irungo hirian erregistratutako kasu positiboen 
kopurua islatzen da bertan. Lehenengo asteetan zehar 

kutsatze erritmoa azkarragoa zen. Orain, egun batetik 
beste kasu positibo berriak detektatzen diren arren, 
kutsatze erritmoa era nabarian murriztu da, hartutako 
neurri eraginkortasuna erakutsiz. 

Asperraldirik ez konfinamenduan 
Konfinamendua eta neurri berrien artean, etxean entre-
tenitzeko proposamen ugari aukeran izan dituzte irun-
darrek azken asteetan zehar. Apirilaren 17tik Uranzu 
frontoian txikian bertako ekoizleen azoka antolatzen da 
larunbat goizetan. Arratsaldean, berriz, Irun Zuzenean 
Etxetik jaialdian Julio Bravo, Gorka Arranz, Jon Sán-
chez, Leticia Vergara, Shaf eta Halex&Aigor artistek sare 
sozialen bitartez eskainitako kontzertu laburrei esker 
Irungo etxeak musika bete ziren berriro. Apirilaren 1an 
ekimen honen barnean kontzertu berriak eskainiko di-
tuzte Irundarrek sare sozialetan.  

Irun Etxetik argazki lehiaketak udal webgunera igotako 
argazkien bitartez hiritarrei Irungo dendetarako eros-
keta bonoak irabazteko aukera eman die. Lehiaketaren 
bigarren astean etxeko txoko gogokoena erakutsi eta 
hirugarrenean berrogeialdiko irakurketak partekatu zi-
tuzten irundarrek. 

Konfinamendua errespetatuz, Irungo Pintura eta Ma-
rrazki akademiak etxetik lanean jarraitzen du eta ho-
rren erakusle da zeramikako akademiako ikasleek be-
rrogeialdian zehar etxean egindako lanak erakusteko 
udalak partekatutako bideoa. 

Apirilaren 23an Liburuaren Nazioarteko Eguna ospa-
tu zen, aurten, ordea, etxetik atera gabe. Udalak ohiko 
irakurketa publikoen bideoak sare sozialetan parteka-
tu zituen, hiriko liburu-dendek sare sozialen bitartez 

irakurgaiak gomendatzeko zuzeneko saioak antolatu 
zituzten eta liburuak deskontu bereziekin erreserbatze-
ko ohitura mantendu zuten. Gainera, udalaren YouTube 
kontuan etxeko txikiei zuzendutako zenbait ipuin-kon-
taketa partekatu ziren. Bestetik, CBA Udal liburutegiak 
mailegu aktiboak itzultzeko epea maiatzaren 22ra arte 
luzatu du. 
 Apirileko beste ospakizun berezietako bat Bidasoa es-
kubaloi taldeak duela 25 urte Zagreben lortutako Eu-
ropako koparen garaipena izan da, etxetik antolatutako 
zenbait ekintza berezien bitartez ospatu zena (Infor-
mazio gehiago aldizkariaren 9. orrialdean). Euskarak 
protagonismoa berezia izan du konfinamenduan ze-
har Euskaraldiaren antolakuntzarik martxan jarritako 
“Etxealditik Euskaraldira” jardueren bitartez. 

Apirilaren 25an irundarrek San Markos eguna etxetik 
ospatu zuten amabitxiek oparitutako opilekin. Konfina-
menduaren ondorioz eguna mendian lagunekin batera 
ospatzea ezinezkoa izan bazen ere, etxetik opilen be-
deinkatu ahal izan ziren goizeko 11:OOetan Pasiotarren 
elizak eta eguerdiko 12:00etan Junkaleko parrokiek he-
dabide eta sare sozialen bitartez zuzenean emititutako 
bedeinkapenei esker.

Apirilaren 28an, berriz, Endaneak loreak oparitu ziz-
kien Bidasoa Ospitaleko langileei azken asteetan zehar 
egindako lan gogorra eskertzeko. Aurreko asteetan, be-
rriz, ospitaleko langileek bestelako opariak jaso dituzte, 
adibidez, Arbelaitzeko pastel, pastak eta opilak, Ilcapo-
ren eskutik pizzak edo Zinnia lore-dendak oparitutako 
lore-sortak, besteak beste. 

Beste behin, irundarrek erakutsi dute elkartasuna eta 
erantzukizuna direla osasun krisialdia lehenbailehen 
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 Super Amara Bidasoa Atletiko Taldearen 
jarduera eten egin da Covid-19aren zabalpena eki-
diteko estatu osoan ezarritako alarma-egoeraren 
ondorioz. Zailtasunak zailtasun, ordea, Ibon Muñoz 
Bidasoa Altetiko Taldeko gerentea eta kirol-zuzen-
dariak egoerari aurre egiteko klubetik martxan ja-
rritako ekimenen berri eman du. 

Nolako eragina izan du berrogeialdiak klubaren jar-
dueran?
Aurretik Covid-19a munduko beste lekuetan egon arren, 
ez genuen espero guregana hain azkar iritsiko zenik. 
Martxorako Miliak Osasunaren Alde kirol-proba anto-
laturik genuen, baina, udazkenera atzeratzeko erabakia 
hartu behar izan genuen. Ikasketa zentroen itxierarekin 
atletismo eskola eta gainontzeko jarduerak ere bertan 
behera utzi genituen. Alarma egoera ezarri ostean, ezi-
nezkoa zaigu klubaren ohiko jarduerekin jarraitzea eta 
denboraldi hau berreskuratzea ezinezkoa izango dela 
ikusita, hurrengo denboraldia prestatzen hasi gara. 

Entrenamenduez gain, txapelketa eta kirol proba 
guztiak bertan behera gelditu dira?
Bai, izan ere, momentuz taldeko txapelketarik ez an-
tolatzea egokia iruditzen zaigu. Udazkenetik aurrera 
banakako txapelketak antolatzen hasi ahalko dela uste 
dugu, hori kirolari bakoitzaren erabakia baita. Izan ere, 
ez da gauza bera kirola bakarka praktikatzea edo kirola-
riek materiala zein instalakuntzak partekatu behar iza-
tea, horretarako denbora asko falta da oraindik. 

Klubeko kirolariekin etxetik entrenamenduak man-
tentzeko ahalegina egin duzue?
Bai, talde bakoitzera egokitutako entrenamenduak bi-
daltzen dizkiegu, kirola egiteaz gainera, itxialdia arin- 
tzen laguntzeko. Gainera, etenaldia aprobetxatuz, kluba-
ren lan administratiboa eguneratzen ari gara. Bestetik, 
asteazkenero gure YouTubeko kanalaren bitartez etxean 
ariketa fisikoa egiteko bideoak igotzeko ekimena abiatu 
dugu. Horrela, eskualdeko jendeari gurekin kirola egi-
teko aukera eskaini nahi diogu, adineko pertsonei zein 
zailtasun-maila ezberdinetako bideoak partekatuz. Ino-
lako kontraprestaziorik gabe martxan jarritako proiektu 
da.

Nolako harrera izan du ekimenak?
Oso ona, datu guztiak sakonean aztertu gabe, lehen as-
tean 3.000 bisita baino gehiago izan ditugu lau bideoen 
artean. Orain jendeak ekimena jarraitzea da gure hu-
rrengo helburua. Garrantzitsua iruditzen zaigu kirola 
gure eguneroko errutinan txertatzea, etxetik atera gabe 
esfortzu txiki bat eginez, onura asko eragin ditzakeela 
uste dugulako. 

Hortaz gain, BidaShop elkartearekin batera, hiriko 
merkataritza bultzatzen lagundu nahi duzue?

Klubak inguruko gizartea laguntzeko duen konpro-
miso estutik jaiotako egitasmoa da. Bertako merkata-              
ritzak bizi duen egoera gogorra ikusita, kontzientzia-
zio kanpaina abiatzea bururatu zitzaigun, etorkizun 
itxaropentsu baten alde egiteko. Horrela, egunero sare 
sozialen bitartez bi bideo partekatuko ditugu, BidaShop 
elkartearen kolaborazioari esker hiriko pertsonai eza-
gunak edo kirolariak eta dendarien bizipenak elkartzen 
dituztenak. Guztira, 50 bideo inguru partekatzeko as-
moa dugu egitasmoan parte hartu nahi izan duten salto-
ki guztiak ordezkatzeko.

Bestetik, Udalekuetarako izen-emateak ireki ditu-
zue?
Bai, 100 izen-emateetara iristeko gutxi falta zaigu. Hala 
ere, egoeraren bilakaera nolakoa den ikusi beharko 
dugu ekintza hau egitea posible izango den ikusteko. 
Horregatik, lehen izen-emateagatik kobratu ohi zen sei-
nalea kentzea erabaki dugu, ekintza egitea ezinezkoa 
bada dirua itzuli behar ez izateko eta jendeak inolako 

konpromezurik ez izateko. Uztaila eta abuztuko hilabe-
teetan zehar egiten den ekintza bat da eta joan den ur-
tean 540 parte-hartzaile izan genituen. Gainera, udaran 
zehar gurasoek lantokian orduak berreskuratu behar 
izatekotan, haurrak entretenitzeko aukera ona izan dai-
tekeela uste dugu. Horrela, momentuko egoerara ego-
kituz, segurtasun neurriak bermatu eta ekintza aurrera 
ateratzeko ahalegina egingo dugu. 

Etorkizunean klubeko jarduera berreskuratzeko 
plana antolatzen hasi zarete?
Bai, taldeko bilerak egiten hasi gara pixkanaka datozen 
hilabeteetan eman ahalko ditugun pausuak antolatzen 
saiatzeko. Baliteke txertoa aurkitu arte normaltasuna 
guztiz berreskuratzea ezinezkoa izatea eta, horregatik, 
gure zerbitzuak teknologia berrien bitartez eskaintzeko 
modua topatu nahi dugu. Era honetan, irailetik aurrera 
zuzenean monitoreek gidatutako saioak eskaintzea gus-
tatuko litzaiguke. Etorkizunean sor daitezkeen egoera 
berrietan erantzuteko prest egon nahi du Super Amara 
Bidasoa Atletiko Taldeak. 

Bidasoa Atletiko Taldea berrogeialdiak 
sortutako oztopoen gainetik salto eginez

 1995. urteko apirilaren 22an Elgorriaga 
Bidasoa taldeak denboraldi berean Liga irabazteaz 
gainera, Europako eskubaloi txapelketako titulua 
irabazi zuen. Lorpen bikoitz horri esker Bidasoaren 
izena goi-mailako eskubaloiaren munduan sartu 
zen, Europako kopa bat lortu zuen lehen talde eus-
kalduna izan baitzen. Orain, 25 urte igaro ondoren, 
hiriak orduko jokalariek lortutako garaipena gogo-
ra ekarri eta lorpena etxetik ospatzeko modua topa-
tu du, alarma-egoerak ezarritako neurriak errespe-
tatuz. 

Ligan lehen lorpena 
1994/1995 urteen artean jokatutako denboraldi histo-
rikoan, apirilaren 9an lortu zuen Bidasoak denboraldi-
ko lehen lorpen garrantzitsua. Izan ere, Ligako bigarren 
titulua lortu zuen Asobal Ligaren V. edizio hartan. Den-
boraldiko azken jardunaldiko partidu gehienak aurreko 
egunean jokatu  ziren bitartean, apirilaren 9ko igan-
dean ligako lehen 4 sailkatuen hurrenkera erabakitze-
ko azken bi partiduak jokatu ziren. Elgorriaga Bidasoak 
taldeak Teka Cantabria taldearen aurka indarrak neurtu 
zituen etxean, FC Barcelona eta Granollers taldeek jar-
dunaldiko bigarren partidua jokatu zuten bitartean. 

Elgorriaga Bidasoak 7 puntuetako aldearekin, zehazki 
27-20 punturekin, lortu zuen V. Asobal Ligako titulua. 
Partidua amaitu bezain laster festa lehertu zen Artale-
kuko pistaren inguruan, ordu batzuk beranduago ospa-
kizunekin jendez betetako San Juan plazan jarraitzeko. 
Denboraldiko partiduak eta urduritasunak, ordea, ez 
ziren egun horretan amaitu. 

Europan nagusi
Apirilaren 17an Artalekun jokatutako Europako Kopako 
finaleko joaneko partiduan Elgorriaga Bidasoa taldeak 
10 goleko aldearekin irabazi zuen Badel Zagreb taldea. 
Partidu historikoaz gozatzeko Artalekuko eserleku guz-

tiak bete ziren, hitzordurako ipinitako harmaila osaga-
rriak barne. Txema Olazabal golf-jokalari hondarribia-
rrak egin zuen partiduko ohorezko sakea eta Tomas 
Svensson jokalariak taldeko kapitain gisa etxean jokatu-
tako azken partidua izan zen. 

1995. urteko Europako finaleko azken partidua apiri-
laren 22an jokatu zen Zagreben. Partidua “Dom Spor-
tova” izeneko izotz-jauregian jokatu zen, hitzordurako 
egokitutako pistan batean, 12.000 ikusleren aurrean 
eta aurreko bi urteetan Europako txapeldun izan zen 
taldearen aurka. Itzulerako partiduaren amaieran Badel 
1862 Zagreb taldeak 27 puntu eta Elgorriaga Bidasoak 
26 puntu lortu arren, aurkariak ez zuen lortu talde irun-
darrak joaneko partiduan lortutako tartea berdintzea 
eta Elgorriaga Bidasoak 1995. urteko Europako garaile 
titulua lortu zuen. Partiduaren amaieran sortutako is-
tilu eta estadioko ikusleak aterarazi ostean, Svensson 
kapitainak jaso zuen kopa taldekide bezala jokatu zuen 
azken partiduaren ostean eta zaletuen txalo zaparrada 
amaigabeen artean. 

Iraungitze-datarik gabeko harrotasuna
Azkenean, 25 urte lehenago lortutako Europako ti-

tulua aurreko hilabeteetan antolatu bezala ospatzea 
ezinezkoa izan bada ere, irundarrek lorpen historikoa 
etxetik atera gabe gogoratzeko modua topatu dute. 
Gurutz Aginagalde Bidasoako presidenteak klubeko 
zaletuei zuzendutako gutuna argitaratu du webgunean 
Europako lorpenaren 25. urteurrenaren harira. Bertan, 
1995. urtean zehar Elgorriaga Bidasoako klubak egin-
dako lana goraipatzeaz gainera, egun hauetan zehar Co-
vid-19ak eragindako egoeraren aurrean klubaren babe-
sa eta animoak helarazi dizkie jarraitzaileei. “Egoera hau 
gainditzen dugunean elkarrekin behar bezala ospatuko 
dugu”, azpimarratu du Gurutz Aginagalde presidenteak 
gutuneko azken lerroetan. 

Horrela, konfinamendua errespetatuz, irundarrek lor-
pen historikoa ospatzeko aukera izan dute azken egu-
netan zehar. Hiriko leiho eta balkoiak Bidasoa taldearen 
koloreetako kamiseta, pankarta, bufanda eta posterre-
kin apaindu zituzten irundarrek garaipenaren urteurre-
na etxetik ospatzeko. Gainera, finaleko partiduak etxetik 
gogora ekartzeko aukera izan zuten zaletuak, partiduak 
YouTuben ikusi eta sare sozialen bitartez komentatzeko 
aukera izan baitzuten.  

Gainera, Reflejo Pilomotor ekoizle irundarrak Elgorriaga 
Bidasoak duela 25 urte lortutakoa laburbiltzeko bideo 
berezia prestatu zuen eta Bidassoa Basque Breweryk 
sortutako “Zagreb” garagardoarekin garaipenengatik 
topa egiteko aukera izan zuten irundarrek. Azkenik, 
sare sozialen bitartez talde irundarrarekin lotutako iru-
di, bideo eta oroitzapenak partekatzeko ekimena mar-
txan jarri zen, Trivial Bidasotarraren bitartez klubaren 
inguruko ezagutzak neurtzeko erronka proposatu zen 
eta beste hainbat egitasmo abiatu ziren. Era honetan, 
Europako tituluarekin lotutako lehen ospakizunak egin 
ziren, laster egoerak hobera egin eta lorpena behar be-
zala ospatzeko aukera emango duelakoan.

25 urteren ondoren Europako garaipenak 
Bidasoan utzitako zaporea

“Egoera hau gainditzen 
dugunean elkarrekin  

behar bezala ospatuko 
dugu”

Gurutz Aginagalde, Bidasoa 
Irun klubeko presidentea

“Denboraldi hau 
berreskuratzea 

ezinezkoa izango 
dela ikusita, hurrengo 
denboraldia prestatzen 

hasi gara”
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Lekaenea HH

 Irungo Udalak Irun Aurrera Ekonomia eta 
Gizarte Sustapenerako plana aurkeztu du. Planak 
alarma-egoerak iraun bitartean zein etorkizunean 
krisialdiak hiriko familia eta enpresa-sarean izan 
dezakeen eragin ekonomiko eta soziala txikitu 
nahi ditu. Irungo Udala osatzen duten talde politi-
ko ezberdinen adostasunarekin sortutako planak 
6.100.000 euroko aurrekontua izango du guztira 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean publikatua izan os-
tean. 

Jose Antonio Santano Irungo alkateak azaldu duenez, 
apirilaren amaieran aurkeztutako Irun Aurrera plana le-
hen plan integral bat da, hiritarren oinarrizko kezka eta 
beharrak erantzuteko helburuarekin sortua izan dena. 
Zentzu horretan, udala egoeraren bilakaerarekin etorki-
zunean sor daitezkeen behar berriak erantzuteko bes-
telako neurriak hartzeko prest dago. Era berean, Jose 
Antonio Santano alkateak azpimarratu du baldintzak 
bete eta eskaera burutzen duten hiritar guztiek lagun- 
tza jasoko dituztela.

Irun Aurrera planean aurreikusitako laguntzen eskaera 
HAZ bulegoaren egoitza elektronikoaren bitartez ku-
deatu beharko da. Diru-laguntzen onuradun izan nahi 
duten pertsonentzat zenbait arreta telefono eta online 
leihatila berezi bat prestatu ditu Irungo Udalak zalan- 
tzak argitzeko. Eskatzaileen galderak Bidasoa bizirik 
elkarteko langileek erantzungo dituzte. Plana aurkeztu 
zenetik, Bidasoa bizirik elkartetik egunero ia 100 za-
lantza inguru argitzen dituzte. 

Pizgarri ekonomikoak
Batetik, autonomoei eta mikroenpresei zuzendutako 
laguntza ekonomiko bakarra eta berezia. Batez ere jar-
duera mantentzera, enplegura eta gastuak babestera 
bideratuta dago, hala nola alokairua, hornitzaileei or-
dainketak, zergak, autonomoena bezalako kuotak eta 
kredituei eutsi ahal izateko.

Era berea, kultura-ehunari laguntzeko bideak lehe-
netsiko dira. Udalak hornitzaileei ordainketak erraztu 
eta 7 eguneko epean egiteko konpromisoa hartuko du. 
Kontratazio publikoen esparruan berriz, eraikuntza-se-
ktoreko enpresa txiki eta ertainen aktibazioa eragin de-
zaketen mantentze-lanak eta zerbitzuak era azkarrean 
aktibatuko dira. Gainera, PAES eta irisgarritasuneko di-
ru-laguntzak indartzea aurreikusi da plnean.

Pizgarri sozialak 

Pertsonak lehentasuna izan dira alarma egoera ezarri 
zenetik. Horregatik udalak kudeatu du Zubia bezalako 
zerbitzuen irekiera eta gehikuntza, bazkari edo etxez 
etxeko zerbitzuen kontratuak aldatzea eta Ama Xanta-
len egoitzaren asistentzia. Guztira, 300.000 euro inguru 
aktibatu dira zeregin horietara bideratzeko. 

Gainera, 250.000 euro gehiago eman dira laguntza be-
rezietarako; elikagaien oinarrizko premiei lehentasuna 
emanez, etxebizitzak alokatzeko laguntzak emanez, oi-
narrizko hornidurak emanez... Eskakizunak malgutuz 
eta prozedura arinduz eta Eusko Jaurlaritzak gizarte-la-
rrialdietarako laguntzetarako 451.138 euroko indar- 
tzeari esker. Era berean, interneterako sarbide-kuoten 
ordainketa laguntza berezietarako sarbidea ahalbide- 
tzen duten kontzeptuen artean sartzea aztertuko da, 
edo, bestela, familia ahulen eten digitala murrizteko 
diru-laguntzen lerro espezifiko bat onartzea, Internete-
rako sarbidea errazteko.

Pizgarri fiskalak
Udalak, salbuespenezko egoera honen hasieratik, neu-
rri batzuk hartu ditu zentzu honetan, orain Planarekin 
zehazten eta zabaltzen direnak. Horrenbestez, alar-
ma-egoerari buruzko dekretuaren barruan, itxierak 
zuzenean eragindako jardueretan bide publikoa oku-
patzegatiko tasaren hobaria aurreikusten da: Asteroko 
azoka eta terrazak (dagozkien elementuekin). Gainera, 

abenduaren 31era arte okupazioak eta aprobetxamen-
duak% 95 murriztea aurreikusten da. Urruntze-neu-
rrien eraginpean egonez gero,% 75 murriztea plantea- 
tzen da.

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga (EJZ) aldatzea 
planteatzen da, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako 
ondorioekin, aurreikusi gabeko bi hobari berrirekin eta 
gaur egun aurreikusitako hobari-ehunekoa handituz;% 
25etik% 50era pasako litzateke. 

Tokiko kontsumorako pizgarriak
Hainbat ekimenen bidez milioi erdi euro aktibatuko 
dira lehen fase honetan hainbat ekimenetarako. Ba- 
tzuk dagoeneko martxan daude, hala nola #IrunEtxetik 
programa. Lehiaketa horren bidez, astero kontsumo-bo-
nuak ematen dira hiriko establezimenduetarako, baina, 
horrez gain, beste ekimen batzuk ere aktibatzen dira. 
Irunen kontsumitzeko erosketa-bonoa 250.000 euro 
jasoko dituzte merkatariek eta Irungo familiek, eta bi 
fasetan aktibatuko da: bat saltokiak irekitzen direnean 
eta bestea udazkenean.

Irun Aurrera Ekonomia eta Gizarte Sustapenerako plana
Diru-laguntzen eskaera egiteko epea irailaren 30era arte zabalik egongo da
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1)
Afalostean, lagun artean

azkena hartzen genbiltzala,
ilun dago ta etxera buelta

ez da izu kasuala
hogeita hamar minutu luze

bidea ez da hutsala
plaza atzean utzi orduko
ni sentitu naiz huts hala

giltzak eutsita, mobila eskuan
normala balitz bezala.

2)
Pausu motzean, bakardadean,

bide hutsa parez pare.
Farola azpian ez dakit naizen

egoera honen jabe
saiatu arren jartzen barrena

itsasoa bezain bare
oraingo honetan nire olatuek

ez dute astintzen suabe
etxera buelta egin nahi nuke

batere beldurrik gabe.

3)
Bide ilunez, bakardadeaz

izaten ohi gara kexu,
denen ahotik erantzun bera:

gaia da oso konplexu.
Denen ahotan egonda ere
hantxe bakarrik zaude zu
zuhaitza eta pareta izkinei

ere beldurra diezu.
Ba lasai egon, korrika eta

oihu egin dezakezu.

4)
Urtean bitan halako gaiak

izaten dira protesta,
eta halere mila lagunek
gaua buka aldrebeska

ez da normala etxera bueltan
begiratzea trabeska

eta buruan irri guztiak
bihurtzea soilik kezka,

eta oraindik epaile jauna
zer jantzi nuen galdezka.

ENEGARRENEZ ETXERA
Doinua: Itsasoari begira

Egilea: Maddi Sanz Sanchez

Ikasturtea aurrera ateratzeko 
erloju-kontrako borroka

 Alarma-egoeraren ezarpenarekin kurtso 
akademikoaren amaiera kolokan jarri zen. Horre-
la, egun batetik bestera materiala, irakasleak eta 
ikasleak urrunetik eskolak emateko prestatu behar 
izan zituzten ikasketa zentroek jarduera akademi-
koa etetea saihesteko. Salbuespenak salbuespen, 
2019-2020 ikasturtea amaitzeko ikasleak ikasketa 
zentroetara itzuliko ez direlaren erabakia ezagutu 
ostean, Alberto Arranz Bidasoa Institutuko zuzen-
dariak institutuan ikasturtearekin jarraitzeko har-
tutako neurriak azaldu ditu.

Nola egokitu duzue kurtsoaren amaiera alar-
ma-egoerara egokitzeko?
Zorionez azken ikasturteetan ikastetxean gaitasun digi-
talak garatzeari garrantzi handia eman genion, irakas-
leak horretarako formatuz eta era interaktiboan lan 
egiteko aplikazioak txertatuz. Erabaki hauei esker alar-
ma-egoera ezarri zenean egoerari aurre egiteko pres-
tatuagoak geunden. Dena dela, ikasturteko plangint-
za osoa moldatu behar izan dugu eta gure kasuan oso 
konplikatua da eskolak etxetik normaltasunez ematea, 
ikasleek tailerrean klase praktikoetan ordu asko eman 
ohi dituztelako. Era honetan, edukia bideo, material 
osagarri eta aplikazio interaktiboen bitartez egokitzen 
saiatu gara. Beraz, zailena praktikak ikasketa prozesu 
telematikoan txertatzeko modua topatzea izan da. 

Materialak azkartasunez digitalizatu eta ikasleen 
esku jartzea lortu duzue?
Kasu batzuetan errazagoa izan da, baina, besteetan 
irakasleak ikastetxera hurbildu eta bideoak grabatu be-
har izan dituzte tailerreko edukiak partekatu ahal izate-
ko. Ikasleek zuzenean praktikak egiteko aukerarik izan 
ez arren, etxetik gauzak nola egiten diren ikas dezake-
te, ikusitakoan sakontzeko galderak egiten baitzaizkie 
erakustaldia amaitu ostean. 

Ikasleentzat erraza izan da baldintza berrietara 

egokitzea?
Bai, nahiz eta bidean zenbait zailtasun topatu ditugun. 
Adibidez, etxe batzuetan ordenagailu bakarra dago eta, 
krisialdi egoeraren ondorioz, etxeko senide guztiek 
erabili behar dute. Besteetan etxean ez dute internete-
rako konexiorik edo konexio hori ahulegia da. Arazoak 
konpontzeko, zentroak ordenagailuak utzi dizkie ho-
rien beharra zuten ikasleei. Gainera, Hezkuntza saila-
ren bitartez konexio arazoak zeuzkaten ikasleen artean 
SIM txartelak banatu ditugu. Behin oinarrizko arazoak 
konponduta, bakoitzaren ardura da ikasturtearen errit-
moa jarraitzea, baina, orokorrean gauzak uste baino ho-
beto ateratzen ari dira. 

Azterketen bitarteko ebaluazio sistema mantendu 
duzue?
Oraindik ez ditugu ikasturte amaierako azterketak egin, 
baina, zenbait kontrol egin dira. Ikasturte amaierara be-
gira, eduki asko aurreratu ordez,  aurreko ebaluazioe-
tan landutako edukian sakontzeko asmoa dugu ikasleek 
oinarrizko edukiak bereganatu dituztela ziurtatzeko. 
Azterketan, berriz, ordenagailuko bideokameraren bi-
tartez irakasleek ikasleak kontrolatuko dituzte, nahiz 
eta ikastetxean egiten diren azterketan gertatu ohi de-
nez, ikasleren bat beti kopiatzeko trikimailuak bilatzen 
saiatuko den. Hala ere, apunteak aurrean izan arren, 
ikasleek benetako ezagutzak erakutsi beharko dituzten 
azterketak egingo dira. 

Ikasleek ikasturtea ikasgeletan amaitu ahalko dute-

la uste duzue?
Osasun sailetik igorritako jarraibideak errespetatu 
beharko ditugu, gauzak egun batetik bestera aldatzea 
gerta daitekeelako. Hasiera batean maiatzaren 18tik 
aurrera talde murriztuetan ikasleak eskolara itzultzen 
hasteko aukera aztertzen zen, baina, oraindik ez dakigu 
zer gertatuko den. 

Ikasturtearekin jarraitzeaz gainera, ikastetxean 
pantaila babesleak era boluntarioan sortu dituzue?
TKNIKA zentroaren proposamena jaso ostean erabaki 
genuen pantaila babesleak sortzea, diademak egin eta 
plastiko bat jarriz. Lehen hiru asteetan pantaila guztiak 
Osakidetzarako egiten gentiuen eta taxi bat arduratzen 
zen materiala osasun zentroetara garraiatzeaz. Orain 
gainontzeko hiritarren beharrak asetzeko ekoizten di-
tugu: Irungo auzitegirako, ertzainentzat, hiriko merka-
tarientzat, adineko pertsonen egoitzentzat, ... Guztira 
1.600 pantaila babesle sortu ditugu hiritarren beharrak 
asetzen saiatzeko. 

Irakasleak arduratu dira pantaila babesle horien 
sorreraz?
Bai, ikasleak prozesuan inplikatzea gustatuko litzaiguke 
horrelako ekintzetan gogo handiz parte hartu ohi du-
telako, baina, ezinezkoa da haiek ikastetxera etortzea. 
Beraz, irakasleak asteko zazpi egunetan txandakatzen 
gara pantailen ekoizpena eten ez dadin. Eskura dugun 
materialekin beharrezkoa den guztian laguntzeko prest 
gaude, oso atsegina baita jendeak egindako lana nola es-
kertzen duen ikustea. 

Ikasturte amaiera oso ezberdina izango da aurten?
Bai, adibidez, ateak zabaltzeko eguna internet bidez 
egingo dugu era birtualean aurten maiatzaren 11 eta 
12an, ikastetxea bideo eta argazkien bitartez erakus-
teko.  Pandemiak nolako bilakaera duen ikusi beharko 
dugu, baina datorren ikasturtea normaltasunez hasi 
ahal izatea espero dugu.  

“Guztira 1.500 pantaila 
babesle sortu ditugu hi-

ritarren
 beharrak asetzen saiat-

zeko”

Eguzkitza 6. maila
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Bidasoaldeko Ikaskuntzako 
Bitartekaritza Zerbitzua

Ikaskuntzako Bitartekaritza Eusko Jaurlaritzako zerbitzu publikoa eta doakoa da. 
Bere helburua 16 urte eta gehiagoko pertsonen artean prestakuntza sustatzea 

da, haien egoera soziolaborala edozein izanda ere.Covid-19a dela eta, aurrez-
aurreko arreta zerbitzua eskaintzerik ez dugunez, herritarren beharrak jasotzeko 

on-line informazio eskaera  plataforma martxan jarri dugu.

https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/bitartekaritza-formazio-eta-orientazio-
zerbitzua/iformazio-eskaera

Bitartekaritza zerbitzuan edozein ikaskuntzari buruz informatzen dugu, 
aholkularitza eta orientazio zerbitzua eskainiz. 

Covid-19ak eragindako egoeraren 
ondorioz iGazte zerbitzuaren aurrez 
aurreko arreta bertan behera geratu 

da. 

Hala ere, zerbitzuko arduradunekin 
harremanetan jarri nahi direnak, 

hurrengo komunikazio bide hauen 
bitartez igorri ahalko dute haien 

mezua: 

607 771 173 telefono zenbakira 
WhatsApp bat bidaliz. 

igazte@irun.org helbidera posta 
elektroniko bat bidaliz. 

Egun hauetan 
ere ... IGazte 

Sexualitate, maitasun, sexu-harreman, 
sexu orientazio edo nortasun 

sexualarekin loturiko zalantzarik duzu?
Gazteria zerbitzuak sortutako gune 
honen helburua sexualitateaz hitz 

egitea eta, era berean, zure zalantzak 
erantzutea da. 

Era honetan, maitasuna, sexu-
harreman, kontzepzioa, sexu 

orientazioa, gorputzaren biologia 
edo gaiaren inguruko hausnarketetan 
sortu daitezkeen galderak erantzuten 

saiatuko gara. 

Gazteek galderak asexorate@irun.
org helbidera edo zuzenean udal 

webguneko galdetegia betez bidali 
ahalko dituzte. Zerbitzua guztiz 
konfidentziala eta doakoa da. 

Gainera, Liburuaren Nazioarteko 
Egunaren harira,Asexora-T zerbitzuak 

iGazteko webgunearen bitartez 
zenbait irakurketa proposamen 

argitaratu ditu 

http://www.irun.org/igazte/comunes/
contenido.

Proposamenak bi multzotan banaturik 
daude, batetik 12 eta 17 urte arteko 

gazteentzako irakurketa proposamenak 
eta, bestetik 18 eta 25 urte bitarteko 

gazteentzako gomendioak. 

Asexora-T 
online

Maiatza

 Gazteartean Gazteria arloak kontzertu berezia 
prestatu du bere Instagram kontuaren bitartez. Bertan La 
Basu artistak kontzertu berezia eskainiko du, zuzeneko 
emanaldia Instagram sare sozialaren bitartez parte 
hartzen duten ikusleen galderak erantzuteaz gainera. 

Noiz: Apirilaren 30eko, osteguneko, arratsaldeko 
18:00etatik aurrera. 

Non: Instagrameko @gazteartean_irun kontuan.

La Basu

 Irun Zuzenean Etxetik ekimenak aurreko asteetan 
antolatutako bi edizioetan izandako harrera ona ikusita, 
Kultura arloak eta Men of Rock musika elkarteak saio 
berri bat antolatu dute. Sei kontzertu izango dira guztira 
eta  Instagram sare sozialaren bitartez jarritu ahalko 
dira. Azken kontzertua sorpresa bat izango da eta 
abesti esklusibo bat interpretatuko du zuzenean. 

Noiz: Maiatzaren 1eko, ostiraleko, arratsaldeko 
19:00etatik aurrera. 

Parte-hartzaileak: Urbil Artola, Gorka Santalla, 
Antton Violinist, Cliché ( Asier Piera, Rubén de la Iglesia 
eta Ander Sáenz) eta Iñaki Estévez.

Sorpresa: 21:30etatik aurrera @irun_informa profilean 
artista irundar baten kontzertu berezia izango da. 

Irun Zuzenean Etxean

 Irun Etxetik lehiaketak hiriko merkataritza 
eta ostalaritza establezimenduetan gastatu ahalko 
diren erosketa bonuak oparitzeko asmoa du parte-
hartzaileen artean. Parte-hartzaileek aste batetik 
bestera aldatuz doan gaiaren inguruko argazki bat 
igo beharko dute udal webgunera. 

Sariak: Bozka geihen jasotzen dituzten lehen lau 
argazkien artean 300 euroko erosketa txartela 
zozketatuko da eta beste hiru finalistek 20 euroko 
erosketa-txartel bana eskuratuko dute. Hortaz gain, 
lehiaketako parte-hartzaile guztien artean 20 euroko 
46 erosketa-txartela zozketatuko dira. 

Iraupena: Lehiaketa bakoitzak astebeteko iraupena 
izango du, astelehenetik igandeko 24:00ak arte. 

Gaia: Apirilaren 27tik maiatzaren 3ra egingo den 
lehiaketaren gaia konfinamenduan zehar etxean 
prestatutako plater edo opilaren argazkia igotzea 
izango da. 

#IrunEtxetik lehiaketa

 Oiasso Erromatar Museoak FICAB Bidasoako 
Nazioarteko Zinemaldi arkeologikoan parte hartu 
zuten pelikulen berrestreinaldia antolatu du maiatzeko 
hilabetean zehar museoen hilabetea ospatzen dela 
aprobetxatuz. Zikloa apirilaren 30an hasi zen “El 
cobre de los vascos” dokumentalaren emanaldiarekin. 
Gainera, dokumental bakoitza gaian aditua den 
pertsona baten sarrerarekin aurkeztua izango da. Era 
honetan, aditu eta protagonisten bitartez aurkeztutako 
lanaren ezaugarri esanguratsuenak erakutsiko dira.

Non: Proiekzio libre hauek Oiasso Erromatar Museoaren 
YouTubeko kanalean bitartez ikusi ahalko dira. 

Noiz: Osasun larrialdia amaitu eta Oiasso Erromatar 
Museoaren ateak berriro ireki arte, “Ostegunetan, 
zineman Oiassorekin” ekimenak bisitariei  birtualei lan 
arkeologikoaren zati bat erakusten jarraituko du.

“Ostegunetan, zinema Oiassorekin”

 Irungo udalak haurren irteeretan arauak 
errespetatu eta kalera egiten diren irtenaldiak zentzuz 
egiten direla bermatzeko zenbait baliabide jarri ditu 
hiritarren esku. 

Etxetik kilometro batera: Irungo udalaren 
webgunean aurkitu daitekeen aplikazioan etxearen 
kokapen zehatza sartu eta haurrarekin kilometro bateko 
distantzia errespetatuz hiritarrak noraino ibili daitezkeen 
ikusi ahalko dute.

Haurrentzako diploma: Berrogeialdian zehar 
etxean egindako egonaldia saritzeko Irungo udalak 
haurrei zuzendutako diploma bat sortu du. Diploman 
“Mila esker etxean geratzeagatik. Zuregatik, 
guztiongatik” esaldia irakur daiteke eta haurraren izen-
abizenekin pertsonalizatu ahalko da.

Haurren irteerak

 “Irun Babesten” Mugan elkarteak irabazi 
asmorik gabe martxan jarritako plataforma da 
bertako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen 
etorkizunaren alde lan egiteko asmoa duena. 
Horrela, Irun Babesten izeneko bonoen bitartez 
hiriko saltokien etorkizuna bermatu nahi da. Erosleek 
saltokia aukeratu beharko dute erosketa-txartelak 
eskuratzeko unean. Irugo saltokiek ekimenean doan 
parte hartzeko aukera dute. 

Non: Erosketa-txartelak Irun Babesten  ekimenaren 
webgunean eskuratu ahalko dira. 

Nola: Erosketa bonoak orain erosi eta alarma-
egoera gainditu ostean hiriko saltokiak berriro 
irekitzen direnean erabili ahalko dira. 

Prezioa: Erosketa txartelek 10, 20 eta 50 euroko 
prezioan salduko dira, etorkizunean prezio bereko 
erosketak egitea ahalbidetuko dutenak ekimenean 
parte hartu nahi izan duten saltokietan. 

Iraupena: Erosketa txartelak alarma egoera 
amaitu arte eskuratu ahalko dira eta 2021. urteko 
martxoaren 31era arte erabili ahalko dira. 

“Irun Babesten”

Konfinamenduak iraun bitarteko 
egunetan zehar, iGaztek etxetik atera 

gabe ekintza desberdinetan parte 
hartzeko bitarteko eta erraztasunak 

eskaintzen dizkizu. 

Horrela, etxean kirola egin, musika, 
sukaldaritza, museo birtual, esku-lan 
eta jokoekin lotutako ekintzetan parte 
hartzeko hainbat proposamenen berri 

jasoko duzu.
 

Ekintza guztiak esteka honetan 
topatuko dituzu: 

https://docs.google.com/document/
d/1LiFTU860EZpeQEkcRBsi-

NHbF0XQPGEjTAXDOrtml8U/edit 

Hortaz gain, iGaztek sortutako 
zerrendara gehitu daitezkeen bestelako 

ekintzen inguruko informaziorik 
baduzu, esteka bidali eta zerrendara 

gehituko dugu!

Gaztelekuko 
hezitzaileekin 

https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/bitartekaritza-formazio-eta-orientazio-zerbitzua/iformazio-eskaera
https://www.ikaslangipuzkoa.eus/eu/bitartekaritza-formazio-eta-orientazio-zerbitzua/iformazio-eskaera
http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?clave=4743&tipo=I&dedonde=banners&idioma=2
http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?clave=4743&tipo=I&dedonde=banners&idioma=2
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