
IrIrungo Udalak ungo Udalak 
euskarareuskararen familiaen familia
bidezko transmisioabidezko transmisioa
indarindar tzeko planatzeko plana
abiarazi du.abiarazi du.

177. zenbakia. 2009ko abendua

iruner

Pirinioetako Bake Ituna: 
Irun, historiaren muinean

Yolanda Cervero,
tratu txarretan 
espezialista:
“Gizarteak, oraindik
ere, gizonen jokaerak
justifikatzen ditu”



Tiempo Unión
Aurten primerako futbol 
profesionala ikusterik izango dugu Stadium
Galen. 
Gure klubaren inguruko 
gaurkotasun guztiaren berri 
emateko, Gipuzkoa Telebistak Real Union
hizpide izango duen 
pprrooggrraammaa bbeerreezziiaa prestatu du. Baina infor-
mazioa hedatzeaz gain, TTiieemmppoo UUnniióónn pro-
graman taldeak ezinbesteko duen bere
herriaren adorea ere izango da.

Ez ggaldu!!Astelehenetan, 22:00etan,
Gipuzkoa Telebista 
Txingudin.

Astearteetan, 22:00etan, 
Gipuzkoa Telebistan. 

Aurkezlea:
Manolo Fraile.
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Salmenta
Alokairuak

Promozio berriak
Aholkularitza

Laguntzaileak

Aldizkari honek
Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte eta
Erakunde
Harremanetarako
Departamentuaren 
laguntza jaso du.

Aldizkari honek
Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailaren
laguntza jaso du.

Aurkibidea

4.- Lapikoan:
- Euskararen familia bidezko transmisioa 
indartzeko plana.
- Gerrako euskal haurrak

8- Aurrez aurre:

- Yolanda Cervero psikologoa, 
emakumeenganako indarkerian espezialista.

10.- Lapikoan: 
- Irungo Udalak gazteen artean ekipamendu eta 
ekintzen inguruko inkesta egin du. 
- Bidasoako Kontsumitzaileen Elkartearen 
Gabonetarako aholkuak.
- Eusko Jaurlaritzak Porcelanas Bidasoaren 
EREa ezeztatu du.

15.- Gai nagusia:
- Pirinioetako Bake Ituna  

19.- Lapikoan.

- Arkeolanek Euskadiko ehun zatirik zaharrena 
aurkitu du Arditurrin.

20.- Kuttun gabinete psikopedagogikoaren aholkuak.
22.- Bi hitzetan. Berri laburrak.
25.- Lerroz lerro. Unai Elorriaga. Londres kartoizkoa da

26.- Eleak iruten. Iruzkina

28- Kultur Agenda

30.- Gazte Informazio Bulegoko berriak.
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Euskararen familia bidezko
transmisioa indartzeko,
Irungo Udaleko Euskara
Arloan Merezi duelako! ize-
neko plangintza aurrera era-
maten hasi da. Xede hori
lortu aldera, bi sentsibilizazio
egitasmo eta sei zerbitzu
eskainiko dizkie gurasoei,
guztiak ere hizkuntzaren era-
bilera eta ezagutza areago-
tzeko.
Halaber, Irunen euskararen
familia bidezko transmisioaz
egin den ikerlanaren emai-
tzak biltzen dituen liburuxka
banatu da, ikasleen bitartez.

l a p i k o a n
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E u s k a rE u s k a r a r e n  f a m i l i a  b i d e z k o  a r e n  f a m i l i a  b i d e z k o  
t rt r a n s m i s i o a  a n s m i s i o a  i n d a r t z e k o  p l a n a ,i n d a r t z e k o  p l a n a , a b i a na b i a n

Euskara familia bidez transmititzea hizkuntzak bizi-
rauteko biderik naturalena, eraginkorrena eta mer-
keena da. Hitz hauekin hasiera eman zion Irungo

Udaleko Euskara Ordezkari Fernando San Martinek Merezi
duelako! egitasmoaren aurkezpenari, esaldiak hagitz ongi
laburtzen baitu ekimenaren xedea, alegia, bikote-hizkun-
tzan, ama-hizkuntzan eta familia-hizkuntzan eragin behar
dela euskararen erabilera sendotzeko nahiz hizkuntza-ohi-
turak aldatzeko.

Familia giroan erabilera baxuena
Gure hirian hizkuntzaren familia bidezko transmisioaren
inguruko errealitatea eta beharrak aztertu aldera, iaz Irungo
Udalak, Siadeco enpresarekin batera, ikerketa bat burutu
zuen 1.280 familia inskestatuz; orain, emaitzak aintzat har-
tuta, abian jarri da programa. 
Siadecoko buru den Juanjo Allurren esanetan, Irunen bi
gurasoen lehen hizkuntza euskara izan denean, transmisioa
belaunaldi batetik bestera bermatuta egon da, baina horrela

izan ez denean indarra galdu du. 
Ezagutzaren inguruko datuei erreparatuz, euskarak nabar-
men aurrera egin du, dagoeneko %60 euskaldun eta % 28
ia-euskaldun bizi baitira gurean. “Baina alfabetatzea ez da
nahikoa -esan zuen Allurrek-, euskarak esparru naturalak
behar ditu”. Hain zuzen, esparru hezitzailean hitz egiten da
gehien. Euskara gaztelania bezain beste edo gehiago erabil-
tzen duten familien portzentajea, ordea, %23koa besterik ez
da. Halere, gurasoen ahalegina seme-alabekin euskaraz
mintzatzeko nabarmena dela azaleratu du inkestak.
Horregatik, Merezi duelako! egitasmoak gurasoei lagundu
nahi die, belaunaldi arteko hizkuntza ondorengoratzeko
garrantziaz jabe daitezen eta hartan eraginkor joka dezaten.
Hartara, Udalak bi sentiberatze-egitasmo eta sei zerbitzu
eskainiko dizkie. (Ikus hurrengo orrialdea). 
Azkenik, Udalak burututako aipatu ikerlanaren datu
xumeak eta zerbitzu hauen guztien gaineko informazioa
biltzen duen liburuxka 12 urte bitarteko haurrei banatu
zaie, haur-tzaindegi, haur eskola eta ikastetetxeen bitartez
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Gaztelania
Euskara edo 
euskara eta gaztelania

60,3 Euskaldunak

28,0
Ia-euskaldu-
nak

11,7 Erdaldunak

43,2
62.9

Sentsibilizazio egitasmoak
eta zerbitzuak

- Haur jaioberrien gurasoentzako
esku-orriak.
- Gurasoentzako hizkuntza sentsibiliza-
ziorako informazio bilerak.

- Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin
ikastaroak.
Taldeak gutxienez 8 lagunekoak eta
gehienez 20koak izango dira, eta iraupe-
na 6 ordukoa. Banatuko zaizkien DVD
eta liburuxkan, ikasitako jolas eta kanta
guztiak agertuko dira.

- Euskara eskolak Irungo euskaltegie-
tan. 
Gurasoentzako propio prestatutakoak
dira. Iraupena 120 ordukoa da eta maila
guztiak eskainiko dira.

- Familia-gunea.
Familian euskaraz aritzeko gune eta
uneak eskaini nahi dira, haur eta guraso-
entzat erakargarriak diren interesgune
ludikoak proposatuz.

- Aisia eskaintza.
Gurasoek seme-alabekin dauden ekime-
netan parte har dezaten, Irunen euskaraz
dagoen aisia-zerbitzu eta ekimenen
agenda banatuko zaie.

“Adin txikiko haurrek erraz beregana ditzakete bi hizkuntza edo
gehiago; baina gero erabiltzen ez badituzte, galdu egiten dira. Hau-
rrak hizkuntza batean egoki molda daitezen eta era berean transmi-
ti dezaten, beharrezkoa da gurasoek horretan laguntzea”.

Oro har, ingurune
hezitzailean erabiltzen
da gehien euskara
komunikazio-kode
gisa, eta familia ingu-
runean da erabilera
hau baxuena.

EUSKARAREN ERABILERA-INDIZEAK

Beste batzuk
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Faxisten gudarosteek Euskadiko
herriak setiatzeko aurrera egiten
zuten heinean, jendearen beldurra

areagotu zen. Kinka larri haren aurrean,
munduko zenbait herrialde, Errepublikari
eskainitako elkartasunari esker,
Euskadiko haurrak hartzeko prest agertu
ziren. Gurasoek bizitzako erabakirik la-
tzen artean deliberatzera behartuta ikus
zuten beren burua: seme-alabak joaten
utzi ala gerrako estutasunetan eta arris-
kuan biziraun.
1937ko martxotik urrira, guztira 15 urte-
tik beherako 33.000 adin txikiko erbeste-
ra abiatu ziren itsasontziz. Batzuk bainue-
txeetara bolada bat igarotzera abiatzen
zirela uste zuten. Denek ezagutu zuten
gurasoengandik aldentzeak zekarren
ikara. Idi Ezkerra Fundazioak, antolatu
duen erakusketaren bidez, omenaldia egin
nahi izan die, euren bizipenak historian
gal ez daitezen. Bizitza osoa umeak izaten
izenburuko erakusketak Frantziara,
Erresuma Batura, Sobietar Batasunera,
Belgikara nahiz Mexikora itsasoratu ziren
haurren odisea laburbildu du. Gehienak
Euskadira bueltatu ziren, baina batzuk
betirako geratu ziren esku zabaltasunez
artatu zituzten herrialde haietan.
Gerrak, gurasoen bizitza zapuztu ez ezik,
seme-alaben haurtzaroa hautsi eta azkar-
azkar haztera kondenatu zituen.

Goian: erbesterako bidea
hartu zuten haur batzuen
argazkia, joateko unean.
Eskuinean: Frantzian edo
Britainia Handian, euren

zaintzaileekin.
Behean: Gazte errefuxiatu

talde bat Mexikon: 1937an
Amerikako herrialde hone-
tara 500 haur abiatu ziren

Bordeleko portutik.

Gerra Zibilean salbu egoteko atzerrira eraman zituzten haurren ingurukoGerra Zibilean salbu egoteko atzerrira eraman zituzten haurren inguruko
erakusketa Oiasso museoan ikusgai izan da Idi Ezkerra Ferakusketa Oiasso museoan ikusgai izan da Idi Ezkerra Fundazioaren eskutikundazioaren eskutik

Lekukotasun batzuk
- Ahizpak eta biok egun osoa negarrez
ematen genuen.
- Esperientzia izugarria izan zen.
- Zaindu ezin gintuztelako bidali gintuz-
ten gurasoek atzerrira.
- Aitak igorritako gutun batean zera esa-
ten zidan: ez negarrik egin, hemen gau-
zak oso gaizki daude-eta.
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irunero+
www.infotxingudi.com

Gure eskualdeko telebistako azken berriak
eta Irunero aldizkaria INTERNETen.

wwwwww.infotxingudi.com.infotxingudi.com

Irun lehenengo herrietako bat izan zen, ziurrenik, Gerra Zibilaren
ondorio latzak jasaten. 
1936ko irailaren hasieran, inongo herrik ez zuen jasan hain kru-
delki lurralde espainiarra hondatzen ari zen gerraren errealitatea.
Gernikako suntsiketaren aurretik (1937ko apirilean) Irun suntsitu
zuten (1936an). Hark errefuxiatu-oldea eragin zuen, haien artean,
ume eta emakume asko.

Alfredo Irungo Santiago karrikan jaio zen, 1929. urtean. Francoren armadak
Irun hartu zuenean Bartzelonara eraman zuten, hiru senideekin batera, eta
handik, Bordelera. Habanara itsasontziz eraman zuten; azkenik, Mexiko
izan zuen helmuga. Espainia-Mexiko eskolan ikasi zuen. Veracruzen janari-
denda ireki zuen. Gero hainbat ogibide ere izan zituen. Mexiko DFn ezkon-
du eta bertan lortu zuen lanpostu finkoari esker Iruna etortzerik izan zuen
behin, bisitan.

Irun, Gerraren ondorio latzak pairatu zituen
lehenengo herrietako bat

Alfredo Gonzalez Olaskoaga, 
erbesteratutatako haur irundar bat

Sobietar Batasunera eraman zituzten
haur talde bat.
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“Indarkeriaren hazia pasioarekin lotuta
dagoen maitasun-ereduan bilatu behar da”

Yolanda Cervero, psikologoa. Emakumeenganako indarkerian espezialista.

Joan den azaroaren
25ean Genero
Indarkeriaren aurkako
Nazioarteko eguna
burutu zen. Haren 
harira, Irungo Udaleko
Berdintasun Batzordeak
koordinatuta, hainbat
ekintza egin ziren.
Yolanda Cervero psiko-
logo urretxuarrak
“Bakardadea genero
indarkeriaren aurrean”
izenburuko hitzaldia
eskaini zuen Argoiak
Elkartean.
Oraindik ere, tratu 
txarren kasuetan, 
gizarteak gizona 
justifikatzeko joera 
kulturala duela 
nabarmendu du. “Gaitz
sozial honekin 
bukatzeko, lehenbizi 
erasoak publikoki 
gaitzesi beharra dago”.

- Emakumeen kontrako indarkeriaz gizarteak duen ikus-
pegia aldatzen ari da?
Lehen ez zen gaiari buruz hitz egiten. Zalantzarik gabe
gaitz soziala da, baina lehen familia barruko arazotzat jo-

tzen zen. Orain normala ez dela antzematen hasi gara.

- Bikote gazteen artean eta, areago, hasiberrien artean
gero eta kasu gehiago ematen dira. Zergatik?
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Bai, profesionalak kezkaturik gabiltza gazteen bortizkeria
kasuen gorakada honekin, zeinak gizarte-ereduekin harre-
mana duen. Eredu horiek aldatzen ari direla ematen du
baina benetan ez da horrela gertatzen ari. Arazoa da gizo-
nen eta emakumeen arteko ezberdintasunak hierarkizatu-
rik daudela. Berdintasunaren aldeko borrokaren alderdi
handi bat azaleko kontuetara mugatu da –koloreak, izenak,
belarritakoak...–, baina ez dugu aztarrika egin sakonean
daudenekin bukatzeko. Hori dela eta, orain izuturik gabil-
tza.

- Zeintzuk dira azpian dauden eredu horiek?
Indarkeria kasu asko bikotearen barruan gertatzen dira eta
belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren maitasun ere-
duekin zerikusia dute. Maitasun eredu horren ardatza
pasioarekin lotuta dago: gizona indartsua da, beti emaku-
mea defendatzeko prest, eta emakumea hain maitatua sen-
titzen da ezen gizonak dena merezi baitu. Hortxe dago
indarkeriaren hazia. Erakuslerik argiena zera da: sufrimen-
dua badago, hori ez dela maitasuna.

- Neska gazteen %20rentzat gizonen agresibitatea era-
kargarria da. Aipatu ereduen isla da?
Bai, eredu horietatik edaten dugu. Gizona emakumea
defendatzeko oldakor agertzen ez bada, ez du maite.
Maitasunak, ordea, ez du jokaera horrekin zerikusirik.
Tratu txarrak eragiten dituzten gizonek gizartearen gai-
tzespena sentitu behar dute; baina oraindik ere erantzun
oldarkorra onartzen dela nabari dut.

- Tratu txarren aurkako legeak egon badaude. Zer iriz-
ten diezu?
Bada, legeek ez dizkiote tratu txarrak jasan dituen emaku-
meari gauzak erraz jartzen: egoera bere horretan uztea era-
baki dezake -gizonaren portaera zuzenduko delakoan- ala
erakundeetara jo. Baina laguntza bila abiatuz gero, seina-
latuta geratuko da emakumea. Egoera oso latza bada alter-
natiba etxetik alde egitea da. Emakumeari egoera horretan
gutxien komeni zaiona, ordea, bakardadea da. Tratu txa-
rrena da biktima bere ingurutik aldentzen den delitu baka-
rra. 

- Jarraitu duzu Nagore Laffageren hilketaren epaiketa?
Ez, biktima justifikatzera behartzen duten egoerek izugarri
haserrarazten nautelako. Erasoaren erantzulea erasotzailea
da. Suminaldiari eutsi ahal zaio. Emakume batenganako
desio sexualaren aurrean, gizonak kontrola ezineko bulka-
dak jota jardutea justifikatzen du gizarteak. Hau arazo kul-
turala da.
Horixe da neska gaztetxoen bortxaketen kasuetan ere aza-
leratzen dena: jendea halako erasoak gaitzesten hasi da,
baina, oraindik ere, gizarteak gizonaren jokaera justifika-
tzen du. 

- Tratu txarrak ematen dituzten gizonei terapia eskain-
tzen diezu. Zer nolakoa da erantzuna?
Artatu ditudan gizon guztiak tratamendua jaso dute sen-
tentziak hala ezarrita, kartzela zigorraren truke. Oso zaila
da lan egitea, oso zaila da beraien arrazonamenduak ez den
zerbait entzun dezatela lortzea. Epe motzean terapia uzten
dute. 

- Etorkizuna itxaropentsua da?
Bai. Gauzak aldatzea lortuko da, asko kostata, eta bidea
mingarria izango da. Lehenik eta behin emakumeeganako
indarkeria publikoki gaitzezten hasi baharra dago. Ezin
dela onartu jabetzea da lehendabiziko urratsa. 

“Erasoaren erantzulea 

erasotzailea da. 

Suminaldiari eutsi ahal zaio”

Genero indarkeriaren Nazioarteko Eguna iragartzeko lehiaketa
irabazi zuen kartela. 



Hezkuntza eta Gazteria zinegotzi
Cristina Labordak, Ikerfel enpresak
landutako inkestaren aurkezpenean,
Udalak eskaintzen dizkien zerbitzu
eta ekipamenduez, baita hiriaz ere,
gazteek zein gurasoek egiten duten
balorazio orokorra positiboa dela
nabarmendu zen.
Irungo onena zer den galdegin zaie-
nean, kirol instalazioak, hiriko giroa,
zerbitzuen eskaintza eta merkataritza
zentroak dira aipagarrienak. Alde
okerrenen artean, gurasoek zein gaz-
teek honako erantzunak eman dituzte:
aisialdirako alternatiba gabezia, hiri-

tarren segurtasun falta eta gazteentza-
ko lokal eskasia.

Udal ekipamenduak
Gazteen eta gurasoen gehiengoak eki-
pamenduak ezagutzen ditu eta balora-
zioa positiboa du -gurasoen %35ek
eta gazteen %45ek-. Asebetetze maila
jasoena lortu dutenak HAZ, kirol ins-
talazioak, liburutegia, ikasketa aretoa
eta Gazte Informazio Bulegoa dira. 
Gurasoek biltokiei eta kirol ekipa-
menduei lehentasuna ematen diete,
hobetu behar diren instalazioei dago-
kienez. Seme-alabek, biltokiez gain,
skate parkea ere aipatzen dute.

Udal jardueren eskaintza
Udalak antolatzen dituen jardueren
ezagutza batez beste 4,3koa da, gura-
soak izaki ekintza gehien ezagutzen
dituztenak. Eskaintzari buruz, guraso-
en %38 asebete sentitzen da, bai eta
gazteen %41 ere. Parte-hartze handie-
na izan duten jarduerak honakoak
dira: udalekuak, Internet-Wifi eta
Gaztelekuko tailerrak. Asebetetze
maila txikiena 19 eta 23 urte bitarte-
koen artean ematen da (%24koa).
Lehentasunak kirolak (%70), infor-
matika (%47), musika (%40), dantza
(%25) eta hizkuntzak (%23) dira.
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Gazteek iradokitzen dituzten ekintza berrien artean kirol eta musika Gazteek iradokitzen dituzten ekintza berrien artean kirol eta musika 
jarduerak nagusitzen dirajarduerak nagusitzen dira

Irungo Udalaren Kalitate
Planean gazteen 
lehentasunak ezagutzea
garrantzizkotzat jotzen da.
Hori dela eta, Hezkuntza
eta Gazteria ordezkaritzak
hiriko gazteen eta 
gurasoen artean
“Asebetetze inkesta” burutu
du. Oro har eskaintzen
diren ekintzekiko eta 
ekipamenduekiko 
asebetetze maila ona den
arren, badago zer hobetu.
Orain, iradokitutako
eskaerei erantzuteko 
lanean ari da Udala.



Gazteei jarduera berriak iradokitzeko
eskatu zaienean, kirolari eta musikari
lotutakoak gogokoen dituztela adiera-
zi dute.

Parte-hartzea
Gazteek elkarteetan parte hartzeko
gogo eskasa agertzen dute; adinean
gora egin ahala, parte hartzen dutenen
protzentajea txikiagoa da.
Borondatezko egitasmoetan sartzeko
jarrera ona erakutsi dute, batez ere
emakumeek (%53).
Gurasoen %43, gaztentzako jarduerak
prestatzeko orduan, Udalarekin kola-
boratzeko prest daude. Kopuru hori
handiagoa da gazteen artean, batik bat
19-23 urte bitartekoen artean (%63). 

Aisialdia
Aisialdiaren inguruko atalak honako
ondorioak eman ditu: 18 urtetik aurre-
ra Donostiara joateko nolabaiteko
joera (Irunen ordez). Adin horretatik
gorakoak kalean biltzetik argi eta

garbi tabernetara pasatzen dira.
Halaber, alternatiba berrietara irekiak
daude, baina maila txikiagoan horien
bilaketa aktibora.
Azkenik, gazteei zuzendutako zerbi-
tzuak hobetzeko, honakoak iradoki-

tzen dituzte: informazio kanpaina
gehiago, ordutegi malguak, gazteen-
tzako aurrekontu handiagoa, gazteei
hurbiltasun pertsonal handiagoa eta
instalazio gehiago eta hobeak.

l a p i k o a n

irunero 11

GIPUZKOA TELEBISTAk

BEHAR DITU. 
Interesdunek CV-a honako 
helbidera bidali behar dute: 

produccion@gipuzkoatb.com

KOMERTZIALAK

Eskaintzen dena:
Kontratua + Gizarte Segurantza + aldakorra
Komertzialen taldearen sorreran parte hartzea
Hazkunde aukera handiak

Eskatzen dena:
Presentzia ona
Bezero-zorro bat sortzeko eta kudeatzeko 
gaitasuna
Inguruaren ezagutza
Lan komertzialetan esperientzia
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Euskadin aurtengo Gabonetan
kontsumoa %18 murriztuko da

Berriki, urtero legez, Deloitte multi-
nazionalak -merkatu ikerlanetan eta
enpresetarako zerbitzu profesionale-
tan espezializatuta- europarren
Gabonetako kontsumo-ohituren
inguruko azterlana plazaratu du.
Ondorioetako bat hauxe da: krisiaren
eraginez kontsumoa murriztu dela
eta arrazionalagoa dela.

Espainiar estatuko familia bakoitzeko gastuaren batez
bestekoa %19,2 murriztu da, 2008ko datuen aldean. Iaz
2007an baino %5 gutxiago kontsumitu zuten espainia-
rrek. 2008ko 910 eurotik 2009ko 735 eurora jaitsi da.
Hala eta guztiz ere, estatu espainola hirugarrena da
Gabonetako gastuetan, Luxenburgoren eta Irlandaren
atzetik.
Europarrek batez beste 583 euro xahutzen dituzte jai
hauetan. EAEan EKA/OCUVen kalkuluen arabera,

2009an Gabonetako gastua %18 gutxiagokoa izango
da, iazko 1.100 eurotik 902ra pasatuz.

Nola banatzen dira familiako 902 euro horiek?
- Opariak: %49.9 (450 euro). Janaria %34,4 (310 euro).
Irteerak, etxetik kanpoko ospakizunak, jaiak eta
bidaiak: %15.7 (142 euro) . 
- Iazko Gabonetako familiako batez besteko gastua
(1.100 euro) honela banatu zen: Elikadura: 451 euro
(%41). Opariak: 429 euro (%39). Etxetik kanpoko gas-
tuak (bidaiak, jaiak...): 220 euro (%20).

Joera nagusiak 
- Gastu orokor gutxiago.  Gutizia eta opari garesti gu-
txiago. Opari erabilgarri gehiago. Elikaduran gastu txi-
kiagoa. Marka zuri gehiago.
- Espainiarren %55ak Gabonetako aurrekontua eta
erosketa zerrenda egingo dituzte.
- %40 Gabonak baino lehen eta %21 ondoren.
- Erosketak aurreratzeko arrazoiak: preziorik onena
aurkitu eta produktuak agortu baino lehen erosi.
- Gabonetako saskiak saltzen dituzten enpresek krisia-
rengatik prezioak %15 jaitsi dituzte.

Saltoki handietan gastu handiena
- Elikagaiak: %61 hipermerkatuetan, %17 supermerka-
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tuetan, %8 denda tradizionaletan, %6 deskontu super-
merkatuetan, %7 bestelakoetan.
- Espainiarren %31ak aurtengo Gabonetan marka zuri
gehiago erosiko dituela dio.
- Opariak: erostetxe eta hipermekatuetan batik bat.
Interneten gorakada nabaria, dagoeneko 5. postuan.

Zer nahi dugu jaso oparitan eta zer oparitzen dugu?
Oparirik gogokoenak: Arropa eta oinetakoak, libu-
ruak, bideojokoak, dirua, kosmetikoak eta perfumeak,
bideojoko kontsolak, bitxiak eta erlojuak, bidaiak,
musika eta ordenagailuak. 
Gehien erosten diren opariak: Arropa eta oinetakoak,
liburuak, kosmetikoak eta perfumeak, bideojokoak,
musika, bitxiak eta erlojuak, etxearen dekorazioa,
dirua, kirol ekipamendua...
Haurrentzat eta gaztetxoentzat erosten diren opariak:
Bideojokoak, liburuak, arropa eta oinetakoak, musika,
dirua. MP edo Ipod erreproduzigailuak, bideojokoeta-
rako kontsolak, kosmetikoak eta perfumeak, kirol eki-
pamendua, sakelako telefonoak. 

Kontsumitzaileek zergatik murriztuko dute
Gabonetako gastua?
- %62: Krisi giroaren eraginez gutxiago gastatzen dut.
- %30: Komertzioetan kredituen baldintzak oso gares-
tiak dira. 
- %25: Zorrak ditut.
- %23: Aurreztuko dut, enplegua galtzeko beldur naiz
eta.

-  %23: Aurreztu behar dut, langabezian nago eta.

Deloitte ikerlanaren ondorioak. 
Etorkizunaren inguruan baikortasun handiagoa, baina
kontsumo eskasagoa gaur egun. 
Etorkizunari begira espainiar kontsumitzailea ez da
iaz bezain ezkorra. Halere aurten Estatu espainolean
kontsumoa Europan baino gehiago murriztuko da.

Gure gaitasunaren araberako
aurrekontua eta benetan behar eta
aprobetxatuko ditugun produk-
tuen zerrenda egin, eta horietatik
ez atera. 
- Erosketak planifikatu eta ahal den
neurrian aurreratu; garrestiagoak
diren eta normalean gozamen gu-
txiago ematen diguten azken ordu-
ko erosketak ekidin.
- Eskaintza edo promozio bereziak
bilatu eta saltoki ezberdinetan sal-
neurriak alderatu. Jostailuen sal-
neurrietan, adibidez, %50eko
aldeak aurki ditzakegu.
- Etiketei ondo erreparatu, elika-
gaietan batez ere, bai iraungitasun
eta aholkatutako kontsumoaren
datei, bai kontserbazio jarraibideei.
- Opariak urtarrileko merkealdian
erosi (hartzaileari axola ez badio
opariak jaiak pasata jasotzeak).
- Tiketa edo faktura eskatu eta
gorde, erreklamazioa egin behar
izatekotan funtsezkoa baita.

- Jostailu, gailu elektroniko edota
etxetresnen erosketan Laguntza
Teknikoko Zerbitzuak dauden ala
ez eta non aurkitzen diren galdetu,
beti ere honelako produktuek 2
urteko bermea dutela gogoratuz.
Janaria izoztu poltsikoa gehiegi ez
berotzeko
Gabon aurreko azken txanpan
gehien garestitzen dena elikagaiak
dira, batez ere elikagai tipikoenak
eta baliotsuenak. Menuak aurretiaz
prestatuz, elikagaiak aste batzuk
lehenago erosiz eta etxean behar
bezala izoztuz, aurrezki polita lor

dezakegu. Izozketa ondo eginez
gero, elikagaiek ez dute kalitaterik
galtzen. 
- Bildukin edo paketeetan izozte
data azpimarratu, gero elikagaiak
iraungitasun ordenean kontsumi-
tzeko. 
- Izozkailua zero azpitik 30 gradu-
tan jarri eta minutu batzuk beran-
duago elikagaiak sartu eta orduan
tenperatura -18raino igo eta hor
mantendu.
- Ez izoztu elikagai egosiak eta gor-
dinak ontzi berean.
- Desizoztu astiro, gradualki, eta
izozkailuan, bestela, janariak egi-
tura, zaporea eta balioe elikaga-
rriak galduko ditu. 
- Inoiz ez izoztu berriro desizoztua
izan den produktu  bat. 

Bidasoako Kontsumitzaileen Elkarteak
(ACUBI) argitaratutako testua,
Irungo Udalaren laguntzaz 

Gabonetan ere kontsumo arduratsu baten aldeko gomendioak



Lan Sailaren espedientearen inguruko
ebazpenak biziki haserrarazi zituen
Porclenas Bidasoako langileak.
Bertan, fabrikak beranduenik ere
abenduaren 31n itxi beharko duela
ezartzen da. ELAko ordezkari Igor
San Joseren iritziz, “espedientea

gezurretan oinarriturik dago”; izan
ere, enpresaren argudioa hitzarmen
urbanistikoa aldatzearen ondorioz
fabrika berria eraikitzea ezinezkoa
zela izan da.
Langileek enpresa errentagarria dela
eta merkatua baduela baieztatzen
dute. “Fabrika modernoagoa behar
dela defendatzen dugu guk”, adierazi
zuen San Josek.
Gipuzkoako Aralar eta EB-Berdeak
alderdiek operazio immobiliarioaren
helburu bakarra irabazi ikaragarriak
poltsikoratzea izan dela salatu dute.
Irungo Udaleko EB-Aralar taldeko
bozeramale Manuel Millanen susmo-
ak bete dira, alegia, etxebizitzak erai-
kitzeko bidea ireki zitzaionetik enpre-
saren helburua fabrika ixtea izan dela.
Millanen ustez, orain, Udalak hitzar-
men urbanistikoa aldatu behar du,
gutxienez etxebizitzen %30 babes ofi-
zialekoak izan daitezela ziurtatzeko. 

l a p i k o a n
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Azaroaren 26an Eusko
Jaurlaritzak Porcelanas
Bidasoaren EREa ezeztu
zuela iragartzearekin
batera, 47 langileen itxa-
ropenak zapuztu dira.
Halere, ez dute amore
emango. Aurreneko urra-
tsa espedientearen aurka
helegitea izan da.

Eusko Jaurlaritzak enplegu-
erregulazioko espedientea atze-
ra bota baino egun batzuk lehe-
nago, Ogasun Diputatu Pello
Gonzalezek Foru Aldundia ez
dela “abentura ekonomikoetan
sartuko” argi utzi zuen Batzar
Nagusietan, “etorkizuna izango
duela bermaturik ez badago”.
“Gobernua diru emateko prest
dago baldin eta bideragarrita-
sun plana badago”; “baina pla-
nik ez dago, enpresak aurkeztu
ez duelako, prezioak dagoene-
ko lehikorrak ez direnez merka-
turik ez du eta”.

Aldundia laguntzeko
prest, bideragarritasun

plana badago

EREak
Porcelanasek
beranduenik ere
abenduaren 31n
itxi behar duela
ezartzen du.
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Pirinioetako Bake Ituna: 
Irun gertakari handi baten muinean

XVII. mendean garaiko potentziak ziren Frantzia eta
Espainia zeinek bere nagusitasuna Europan inpo-
satzeko lehian, amaigabeko gatazka eta gerratee-

tan murgildurik ibili ziren.
Hain zuzen ere, gaur egun Hondarribian irailaren 8ro lis-
kar haietako baten zoritxarreko pasartea gogoratzen dute
urtero. 1635 urtean Frantziako Luis XIII.ak Espainiari
gerra deklaratu zion. Hilabete batzuk lehenago Gipuzkoak
gatazkari aurre egiteko prestaketa lanak abiatuak zituen.
Probintziaren aginduz 50 irundarrek osatutako talde bat
eratu zen, mugak eta ibiak zaintzeko. Hurrengo urtean,
gipuzkoarrak muga igaro eta, besteak beste, Donibane
Lohitzune erre zuten. 1638ko udan frantziarrek
Hondarribia setiatu zuten 69 egunez. Irundarrek, defentsan
parte hartzeaz gain, frantziarrek etxeak, errotak, burdino-

lak eta dokumentu historikoak nola erretzen zizkieten
ikusi behar izan zuten.
1650eko hamarkadan bi monarkiak abaildurik eta porrot
ekonomikoak itota zeuden. 1659ko maiatzean, tirabirak
amaitu ziren. Abuztuan Frantziako Mazarino kardinalak
eta Espainiako Luis Harokok, Felipe IV.aren balidoak,
negoziaketei heldu zieten. Azaroaren 7an, Konpantzia
uhartean Pirinioetako Bake Ituna sinatu zen. Ondorio
nagusia, bi erresumen arteko muga aurrerantzean Pirinioak
izango zirela. Monarkia hispanikoak jabetza zabalak galdu
zituen; halere, oraindik ere Flandeseko zenbait lurralde eta
plazatan subiranotasuna mantendu zuen. Eta beste ondorio
nagusia, Felipe IV.aren alaba Maria Teresa eta Frantziako
Luis XIV.aren arteko ezkontza, negoziazio xehe eta kora-
pilatsuen ondoren -dotea zela eta ez zela- Itunean jasoa. 

Konpantzia uhartean Pirinioetako Bake Itunaren izenpetzearen grabatua.
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Ana Galdos, Helena Moran eta Jose Monje, Pirinioetako Bakea Irungo prentsan lanaren koordinatzaileak.

“Duela 50 urte nagusitzen hasi ziren Ituna
hondamenditzat jotzen ez zituztenen tesiak”

Pirinioetako Bake Itunaren 350.
urteurrena gogoratzeko ekitaldi
programa bat burutu du azaro-
an Irungo Udalak. Horietako
bat Luis de Uranzu Kultur
Taldearen ikerlan-aldizkariaren
azken zenbakiaren aurkezpena
izan da. Ana Galdosek, Helena
Moranek eta Jose Monjek
koordinatutako lan honetara
ekarri dute duela 50 urte, III.
mendeurrena kari, historiako
gertakari handi haren gogora-
tzeak Irungo prentsan izandako
oihartzuna.  

- Zergatik aukeratu zuten Konpantzia uhartea Ituna sinatzeko?
Luis XIV.ak bakea toki inpartzial batean sinatzea exijitu zuen.
Hasiera batean beste kokaleku batzuk aintzat hartu bazituzten ere, 
-Donibane Lohitzune edo Katalunia, kasu- azkenean Bidasoa, neu-
tralena izateagatik, aukeratu zuten. Kontuan hartzekoa da, gainera,
Bidasoan, bi erresumen arteko muga izateagatik, bi monarkien arte-
ko konponbideak adosteko tradizioa bazegoela.

- Bi erregeak eta beren jarraigoak bi hilabete eta erdiz egon
ziren gurean. Zer egin behar izan zuten bertako herritarrek?
Felipe IV.ak Hondarribiko Carlos V.aren gazteluan ostatu hartu zuen.
Baina erregearekin batera jende asko etorri zela badakigu, 1.000
lagun inguru. Pentsa garai hartan Irunen 300 bat familia bizi zirela
eta bisitari guztien horniketaz arduratu behar zutela! Pertsonei zein
abereei jan-edana eta ostatu eman behar zitzaien. Garaiko dokumen-
tu baten bitartez dakigu probintziatik 100 ohe inguru ekarri zituztela,
baina dokumentu bat besterik ez dugu: gehiago egongo dira. Gainera,
erregeak igaroko zituen bideen egokitzapena irundarrei zegokien
lana zen. Gertakari handi haren mikrohistoriaren azterlana da, hain

P i r i n i o e t a k o  I t u n a
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Velazquez pintore ospetsua
Felipe IV.aren aposentadorea
zenez, haren egonaldiaren pro-
tokoloaz arduratu zen, erregea
Maria Teresa alabaren eta Luis
XIV.aren ezkontzara Bidasoara
etorri zenean. “1660ean Velaz-
quezek bi hilabete igaro zituen
Bidasoaldean prestaketa lane-
tan: alde batetik, erregearen eta
haren jarraigoaren hilabete
bateko ostatu hartzearekin zeri-
kusia zuena antolatzeko; beste-
tik, Konpantzia uhartean egingo
zen ezkongaien topaketa ekital-
dia apailatzeko. Hura lan gaitza
izan zen”. Aurreko urtean Bake
Itunerako egindako eraikuntzak
baliatu zituen, baina apaingarri
gehiagoz dotoretua. “Bi monar-
kien artean adostua zegoen
“entregarako” aretoaren apain-
keta. Datu asko ez badago ere,
jakina da espainiarren gustua
frantziarrena baino soilagoa
zela”. Aposentadore lanak ez
zion Velazquezi pintatzeko asti-
rik utzi. 
“Bidasoan lana amaitu eta han-
dik bi hilabetera hil zen, sabele-
ko gaitz batek jota, antza denez,
gurean harrapatua”. 

zuzen, hemendik aitzina egin nahi dena. 
Ezbairik gabe, egoera hark irundarrei arazoak ekarriko zizkien. XVII. men-
dean Irun Hondarribiaren jurisdikziopeko herria zenez, debekatua zuen merka-
taritza: gaiak Hondarribian erostera eta soilik norberaren kontsumorako erabil-
tzera derrigortuta zeuden.

- Bidasoak bi erresuma indartsuen arteko gerrak pairatu zituen bete-
betean, tartean Hondarribiko 1638ko setioa. Nola hartu zuten bertako
herritarrek Bake Ituna?
Orain artekoan alderdi hori aztertzeko ikerlanik ez da egin. Hala eta guztiz ere,
bertako bizilagunek Bake Ituna oso ondo hartu zutela pentsatzea da zentzuz-
koena. Alde batetik, gure lurretan luze pairatu zituzten gatazken amaiera izan
zelako eta, bestetik, bake garaietan merkataritza-harremanak berreskuratzen
zirenez gero, denentzat oparotasuna ekar zezakeelako. Gerra garaian itsasoko
garraioa itxita zegoen. Ondorioz, kortsario kopurua ugaritzen zen -monarkien
soldatapeko piratak- arerioaren erresumako itsasontziei eraso egiteko.

- Bakearen truke monarkia hispanikoak Flandeseko lurralde batzuk eta
Rosellon (Pirinioetako ekialdean) galdu zituen. Historian zehar galera han-
ditzat jo izan da. Hala izan zen?
XIX. mendean zehar, hain zuzen lehenengo ikerketak egin zirenean,
Pirinioetako Bakea hondamendiaren parekotzat jo zen. Felipe IV.a monarkia-
ren interesak defendatzen oso errege kaxkarra izan zela ondorioztatzen zuten
ikerketok. Gerora, XX. mendeko 40ko eta 50eko hamarkadetan testuingurua
aztertzeko azterlan berriak abiarazi zituzten. Bada, ondorioak ikusteko modua
aldatu zen: bai, galerak ekarri zituen, baina ez zen hainbesterako izan. Itunaren
eraginik okerrena merkataritzan islatu zen, ordura arte monarkia hispanikoak
Europako garraiobide komertzialetan nagusitasuna mantentzen baitzuen.
Bakea sinatzearekin batera, ordea, Frantziaren esku geratu ziren. 
Luis Harokori dagokionez, -Espainiako negoziatzailea-, ikerlan berrietan uste

Charles Le Brun-en tapiz hau Bake Itunaren inguruan dauden irudi bakanetako bat da.
Frantziako Erresidentziako Areto Nagusian dago eta honako izenburua du: Frantziako eta
Nafarroako errege Luis XIV.aren eta Espainiako errege Felipe IV.aren arteko topaketa
Faisaien uhartean 1660. urtean, bakea berresteko eta Majestate oso kristauaren eta
Austriako Maria Teresaren arteko ezkontzarako.

Velazquez-en autoerretratua, 51 urte
zituenekoa.

“Velazquezek bi hila-
bete igaro zituen
Bidasoaldean”

Fernando Garcia,
Artearen historian aditua

P i r i n i o e t a k o  I t u n a  
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bezain negoziatzaile txarra ez zela izan azaltzen da: hainbat
gatazkatan eta porrot ekonomikoan murgildurik zegoen
erresumaren alde ahal izan zuena egin zuen. 

- Felipe IV.ak ez zuen Itunean ezarritako alabaren
ezkonsaria ordaindu. Zein ondorio izan zuen?
Ez zuen ordaindu dirurik ez zuelako. Frantziarentzat gerra-
ri berriro heltzeko aitzakia izan zen. Bakeak zazpi bat urte
baino ez zuen iraun.

- 1959an Bidasoan Bakearen III. mendeurrena ospatu
zen. Zergatik ospatu galera ekarri zuen Bake hura?
Francoren diktaduraren urte haietan irekitasunaren aldeko
joerak indartu egin ziren. Frantziarekiko harremana ekarri-
ko zuen ekitaldi bat antolatzea interes ekomikoengatik
komenigarria zen. Ospakizun garrantzitsuak burutu ziren.

Carlos V.aren gaztelua zaharberritu zen, eta bertan erakus-
keta handi bat antolatu. Material asko bildu zen, hala nola,
dokumentu orijinalak, garaiko goi mailako margolanak,
pertsonaien objektu pertsonalak, tapizak... Inauguraziora
Frantziako nahiz Espainiako Kanpo Arazoetako ministroak
etorri ziren.

- Nolako oihartzuna izan zuen Irungo prentsan?
1959. urtean zehar El Bidasoa astekariak zenbait artikulu
argitaratu zituen, eta sanmartzialetan monografikoa apaila-
tu zuen, zeinetan espezialistek ere idatzi baitzuten.
Horietako bat Juan Sanabre historialaria, Ituna hondamen-
ditzat jotzen zuten tesietatik urrun zegoena. Gipuzkoako
prentsan ere artikulu ugari plazaratu ziren. Jendea ongi
informatua zegoen.

1.- Luis XIV.a, Eguzki Errege goiti-
zenekoa. (1638-1715). Austriako
Anaren semea zen - Felipe
IV.aren arreba-, beraz, Austriako
Maria Teresa lehengusinarekin
ezkondu zen. 

2.- Austriako eta Borboiko Maria
Teresa (1638-1683). 

3.- Giulio Mazzarino kardinala
(1602-1661). Pirinioetako Bake
Ituna negoziatu zuen. Espainian
ikasketak burutu zituen kardinal
honek gobernatu zuen Frantzia,
Luis XIV.a adin txikikoa izan zen
bitartean.

4.- Bake Ituna sinatu eta hurrengo
urtean (1660ko ekainean)
Austriako Maria Teresa eta Luis
XIV.a ezkondu ziren, lehenik
Hondarribian ahalordez,eta
Donibane Lohitzunen ondoren. 

5.- Luis Haroko (1598-1661)
osaba Olivareseko Konde Dukea
gortetik egotzi zutenean Felipe
IV.aren balido bilakatu zen.
Pirinioetako Ituna Mazarino kar-
dinalarekin negoziatu zuen.

6.- Konpantzia uhartea.

7.- Uhartean dagoen Itunaren
oroigarria, 1861. urtean eraikia.

2

3

4

1

5

6 7

P i r i n i o t a k o  I t u n a  



Arkeolaneko indusketa taldeak, Eric
Kamenthaler frantziarrak zuzenduta,
duela zenbait aste bi artile zati aurkitu
zituen meategietako drainatze-gale-
rietako batean. Aurkipen ezohikoa da,
arkeologoentzat benetako saria eta,
Arkeolaneko zuzendari Mertxe
Urteagaren esanetan, “aztarnategiko
altxorra”. Gure garaiko I. mendeko
artile zatia da, aztarna bakana, izan
ere, ehun mota hau kontserbartzea
zaila baita; baina meategietako heze-
tasunari eta kutsadura bakteriano ezari

esker mendeetan iraun du.

Drainatze-galeriaren garrantzia
Ehun zatia altxorra bada ere, aurki-
kuntza garrantzizkoena drainatze-
galeria bera dela adierazi zuten
Arkeolaneko arduradunek, testuingu-
ru historikoa ezagutzeko oso baliaga-
rria delako. “Obra hidrauliko hau jato-
rri etruskoko teknologiakoa dela fro-
gatu izanak honakoa ondorioztatzen
du: erromatar Estatuaren ordezkaritza
bat zegoela hemen”, esan zuen
Urteagak. Alegia, galeriaren egiturak

erakusten du bazegoela Estatuaren
ordezkari bat -prokuradore bat-
gurean. Hortaz, erromatarrak erabat
finkatuta zeuden Oiasson, meategien
ustiaketa-prozedura erabat normaliza-
tua jarraitzeak erakusten duen bezala. 
Arditurriko ehun zatiaren etorkizunari
buruz, ezer gutxi esan daitekeela azal-
du zuen Arkeolaneko zuzendariak.
Haren harira, Eusko Jaurlaritzako
Ondasun departamentuari kritika ere
luzatu zion: “zergatik ez dago arkeo-
logia museo bat Gipuzkoan?”.

l a p i k o a n
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A r k e o l a n e k  E u s k a d i k o  e h u n i kA r k e o l a n e k  E u s k a d i k o  e h u n i k
z a h a r r e n a  a u r k i tz a h a r r e n a  a u r k i t u  d u  A r d i tu  d u  A r d i t u r ru r r i ni n

Arkeolan ikerketa 

zentroak sekulako 

aurkikuntza egin du

Arditurriko meategietan: 

erromatarren garaiko

ehun zatiak, Euskadin

sekula azaldu diren 

zaharrenak.

Arditurriko meategietan
erabilitako pikotxen
erreprodukzioak.
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Gure bizian bizitutakoari tartetxo bat
eskaintzen badiogu, orain arte bizi izan ditugun urte
hauetan bizitutako momentu ederrenak gogoratzen
baditugu, zer datorkigu burura? Zeintzuk izan dira bizi
izan ditugun unerik zoriontsuenak? 

Gogoeta honetan ziur naiz ez ditugula gogo-
ratu bizi izan ditugun kontsumoko momentuak, beste
batzuk baizik. Esaterako: azterketa gogor bat gainditu
genuen momentua, edo garrantzitsua den pertsona
hark maite gaituela esaterakoan bizitutako poz zoroa,
baita gure haurra edo iloba jaio zen momentua ere,
lagun minak besarkatu gintuenean, dantzan libreki
egon ginen une hartan…

Gizakiok, oro har, behar korporal eta behar
afektiboak ditugu. Janaria, ura, berotasuna, aterpea,
lana, hezkuntza eta osasuna behar ditugu. Baina oina-
rrizko beharrak asetzeaz gain (ez da gutxi) beste behar

pertsonalak ere baditugu. Hona hemen batzuk: 
• Lotura afektiboa ezartzeko premia: atxikimen-

dua.   
• Giza harremanen sare bat eskura edu-kitzeko

premia: lagunak, ezagunak, komunitate-partaideak.       
• Gorputz kontaktu atseginaren premia:

desioari, erakargarritasunari edota maitemintzeari lotu-
tako sexu aktibitatea.     

• Gure burua zaindu eta lantzeko premia: Irudi-
mena eta sormena lantzeko beharra, ingurugiroaz
gozatzeko nahia, eskuekin gauzak egiteko irrika, baka-
rrik lasai egoteko nahia…                        

Oinarrizko premia korporalak aseturik behar
ditugu, baina hauek ez gaituzte zoriontasunaren bidean
jartzen, behar afektibo psikologikoek, aldiz, bai. Azken
behar hauek ez dira asetuko etekin izugarriak jasotzen

Gabonak datoz eta hasi gara
aurtengo erosketak 
planifikatzen, zein opari erosi
eta zein erosketak egin Gabon
eta Urteberriko jakietarako.
Egun bereziak dira eta, krisi
garaian egon arren,
kontsumoaren atzaparretan
erortzen gara denok. Baina
erosketatik erosketara gogoeta
egiteko momentu bat hartzen
badugu, pentsa dezagun egun
berezi hauetan zer den bene-
tan zoriontsu egiten gaituena:
opari asko jasotzea eta bapo
jatea? Benetan gauza asko iza-
teak egiten gaitu zoriontsu,
ala baditugu bestelako beha-
rrak ere?

Eguberri afektibo solidario
zoriontsuak!
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dituzten konpainietan mugarik gabeko kontsumoa
bideratuz. Ezin dugu kontsumitzen jarraitu ingurunea
zaindu gabe eta datozen belaunaldiak kontutan hartu
gabe. Gizarteak kontsumismoa zein materialismoa erli-
jio berri egin ditu, eta hau ez da pertsonen zoriontasun
iturria.

Gizartea iraunkorragoa, solidarioagoa eta
bidezkoagoa bilakatu behar da benetan pertsona zori-
ontsuak sortu nahi baditugu; hortaz, gure haur eta
gazteak sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntzan
hezi behar dugu. Beraz… zer ote da
SENTSIBILIZAZIOA ETA GARAPENERAKO
HEZKUNTZA?

Sentsibilizazioa eta Garapenerako Hezkuntza
kontzeptuarekin honako hau ulertzen dugu: Elkarre-
kintza sustatzen duen hezkuntza prozesu aktiboa dugu.
Pertsonaren hezkuntza integrala bideratzen du, non
norbanakoa sentsibilizatu egiten den botere eta aberas-
tasun banaketaren desberdintasunean. Botere eta
aberastasun banaketaren zergatiak eta ondorioak
aztertuz  gure elkartasun papera lantzen da, bide justu
eta solidarioak eraikiz.

Haur, gazte eta helduok ohartu behar dugu
munduaren biztanlearen %80k ez dituela gure bizi bal-
dintzak. Gu ongizate gizartean bizi gaitezen, hein handi
batean, besteek ez dute oinarrizko behar minimoak
asetzerik. Munduaren ipar eta hegoaren arteko bizi bal-
dintzen desberdintasuna itzela da eta guk denok zerbait
egin behar dugu.

Zergatik behar dugu mundu iraunkorragoa, so-
lidarioagoa eta bidezkoagoa? Zer dago hitz klabe
horien atzean?

- Iraunkorragoa: ezin baitugu mugarik gabe
kontsumitzen jarraitu, ingurugiroa eta datozen belaunal-
diak kontutan hartu gabe. Garapen iraunkorra behar
dugu: gure belaunaldiak behar duena soilik kontsumi-
tuko du, etorkizuneko belaunaldien aukeretan eta ba-
liabideetan, ahal dela, eraginik izan gabe.

- Solidarioagoa: munduaren biztanleen %80k
ez ditu gure bizi baldintzak, eta pertsona orok zerbait
egin dezake behar dutenei laguntzeko. Gobernuen gain
dago hein handi batean; baina guk ere geure aletxoak
ipin ditzakegu. Laguntzeak ongi sentiarazten gaitu, eta
ez dugu urrun joan behar elkartasuna sustatzeko.

- Bidezkoagoa: ez da zilegi pertsona batzuek
asko izatea eta besteek gutxi. Proiektuak bideratu
behar ditugu garatze bidean dauden herrialdeek beren
garapen propioa izan dezaten, munduaren bizi bal-
dintzak orekatuago egon daitezen. 

Gu geu has gaitezke gaurtik bertatik mundu
bidezkoago, solidarioago eta iraunkorragoa egiten gure
ekarpen txikien bidez: denda txikietan edo bidezko
merkataritzako dendetan erosketak egiten, gastatuko

genuen
diru zati
bat Gobernuz Kanpoko Erakunde ba-tera emanez,
Eguberritan bakarrik egongo den norbait bisitatzen,
erosketerata gure poltsarekin joanez, sortuko ditugun
zabor guztiak birziklagarriak direla ziurtatu eta berzik-
latuz…

Merezi du sensibilizatzea eta gure ekarpen
txikiak egitea, mundu hobea egin dezakegulako ez ezik,
pertsonon premia ere badelako. Pertsonak zorionta-
sunaren bidean gara aipatutako beharrak garatzen ditu-
gunean; hots, emateak, eskaintzeak, zaintzeak, solida-
rio izateak, entzuteak... ongi sentiarazten gaituzte.
Gauzak ongi egiten ditugula sentitzeak edozein opari
baino aberasgarriagoa da gure oreka pertsonala-
rentzat.

Beraz, ongi pasa Eguberri egun hauek, gozatu
eta disfrutatu lagun edo familiarekin pasako ditugun
momentu gozo horietaz. Ez daudenekin ere gogoratu
beharko dugu, baina maitasunez, gizartea justua ez
dela jakinik ere haiek emandako maitasun eta momen-
tu zoragarriekin gogoratuz. 

EGUBERRI AFEKTIBO SOLIDARIO
ZORIONTSUAK!

KUTTUN AHOLKULARITZA
PSIKOPEDAGOGIKOA
MAPI URRESTI ORTIZ
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Gabiria kalea, 15 - 179 Katea auzoa - IRUN
Tel 943 63 16 32 Faxa 943 63 16 02

SONORIZAZIOA
ARGIZTAPENA
GRABAZIO-ESTUDIOAK
ERREALIZAZIORAKO 

PLATOAK
BIDEO-ZINEMA-
PUBLIZITATEA
BIDEO-PROIEKTAGAILUA
PANTAILAK

Gipuzkoa TBk eta Txingudi TBk CONTENALIA
enpresa gipuzkoarrarekin hitzarmena sinatu dute,
programazioa osatzeko beharrezkoak dituzten
eduki orokorrak eskuratzeko.
Ikus-entzunezko programen produkzioa nabarmen
handitu da; alabaina, eskaintzaren artean ez dago
herri telebistek behar duten izaera lokaleko eduki-
rik. CONTENALIAk merkatutik kanpoko ekoizpe-
nik onenak eskaintzen ditu. 
LOCALIArekin sinatutako akordioa bukatu ondo-
ren GTBk eta Txingudi TBk edukiak independente-
ki planifikatzen dituzte. Hori horrela, ikus-entzu-
leek programazio alternatiboa izango dute aukeran,
hain zuzen inguru hurbilenarekin lotuta dagoena.

Uren tasa ez da igoko, baina zaborrena hilero
1,66 eurotan handituko da 2010ean

Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatearen Batzarrak,
krisi ekonomikoa dela eta, 2010ean uren tasa mantentzea
eta zaborrena hilero1,66 eurotan handitzea erabaki zuen.
Zaborren tasaren igoeraren zergatia Gipuzkoako
Hondakinen Partzuergoari ordaindu beharreko kuotaren
garestitzea da. Joan den uztailaz geroztik, Partzuergoak
bere gain hartu zituen hondakinen garraio eta tratamendua-
ri buruzko eskumen guztiakm eta 2010eko urtarriletik
aurrera tona bakoitzeko 120 euroko prezioa ezarriko du.
Halaber, tratamenduarekin loturiko gabezia eta arazoak
behin betiko konponduko dituen azpiegituretan inbertituko
du. 
Zaborren tasak zerbitzu berri baten kostua estaliko du:

Irunen eta Hondarribian olioa biltzeko jarriko diren 25 on-
tziena.
Bestalde, Txingudiko Zerbitzuek hondakin organikoak bil-
tzeko eredu-proiektua abiaraziko dute datorren urtean.
Proba hau 5.000 bat biztanleren parte-hartzearekin burutu-
ko da, 80.000 euroko aurrekontuarekin. 
EB-Aralarreko ordezkari Manuel Millanek akordioaren
kontra bozkatu zuen, %17,19ko igoera “eskandalagarria”
irizten diolako krisi testuinguru honetan. “Gainera, tasaren
garestitzea hondakinen politika jasangaitza ordaintzeko
erabiliko da”, adierazi zuen Millanek. “Datozen urteotan
ordaindu beharko dugun Zubietako erraustegira hondaki-
nen garraiatzeko baliatuko da tasaren handitzea”. 

Gipuzkoa TBk eta Txingudi TBk CONTENALIAren
bidez programazio osagarria eskuratuko dute

Jose Manuel Rodriguez, Contenalia-ko zuzendaria, eta Eneko Oliveri,
Gipuzkoa TBko y Txingudi TBko zuzendaria.
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Toki Alaiko gaztetxoak berdintasunaren alde

Osoko bilkuran parte hartu zuten gaztetxoak udaletxeko arkupeetan.

Kontsumo
eraginkorraren 

eskola
Irungo Udaleko Kontsumo ordezkaritzak Kontsumo
Eraginkorraren Eskolaren bigarren edizioa abian jarri
du, hiritarrei eta familiei tresna egokiak eskaintzeko.
Era guztietako produktuak eta zerbitzuak aukeratzera-
koan irizpide egokien arabera egin dezaten eta, aldi
berean, egindako aukerak ahalik eta hobekien erabil
ditzaten laguntzea du helburu.
E+4S.IRUN eskolak kontsumo ekintza orok berez era-
man behar dituen balioak azalduko dizkie: osasuntsua,
segurua, solidarioa eta iraunkorra. E+4S.IRUN eskolak
prestakuntza, hitzaldi eta tailer alorreko jarduera mul-
tzo bat eskainiko du abendutik ekainera bitarte. Plaza
kopurua mugatua denez, izena emateko 010era deitu
behar da.

Turismo bulego berria inauguratu zuten

Landa-auzoetako 
bizilagunentzat garraio 

zerbitzua sortu da

Irunen eta Hondarribian sortu berri da Bidez-Bide, garraio
publikoa iristen ez den landa-auzo eta baserrietara zuzen-
dutako zerbitzua. Bereziki adinekoei eta mugikortasun
arazoak dituztenei garraioa errazteko abian jarri da.
Ereduzko proiektua denez, 9 hilabete iraungo ditu.
- Furgoneta egokitu baten bitartez eskaintzen den
DOAKO zerbitzua da.
- Etxetik herrira jaitsi eta bueltatzeko aukera izango da:
medikuarengana joan, erosketak egin, gestioak, e.a.
- Aldez aurretik abisatu behar zaio gidariari zerbitzua jaso
ahal izateko (gutxienez egun bat edo bi lehenago, eguna
eta ordua adosteko).
> ORDUTEGIA: Astelehenetik-ostiralera, 7:30 - 13:00
> TELEFONOA:  608 150 90

Jose Antonio Santano Irungo alkateak joan den azaroaren
26an hiriko turismo bulego berria inauguratu zuen.
Ekitaldian, baita ere, Mikel Cabiecesek, Euskadin
Gobernuaren ordezkariak parte hartu zuen.
Eraikuntza Luis Marianon kokaturik dago. Estilo moder-
nokoa da, altzairua, kristala eta zura nahasten dituena.
Luis Uzcangak diseinatu du, Luis Marianoko lorategiak
diseinatzeaz ere arduratu denak. Alkatearen esaneko,
bulego berria "turistentzako espazio soil bat baino gehia-
go da. Irundarren eskaintza kulturala zentralizatuko duen
espazioa izatea nahi dugu, alegia, hiritarrek agendari
buruzko informazioa jaso ahal izango dute eta, etorkizun
batean, sarrerak erosi ere bai”. 
Bidasoa Bizirik arduratuko da bulego iraunkor honen
kudeaketaz. Aurrekontua 224.617 eurokoa izan da.

Joan den azaroaren 25ean, Genero
Indarkeriaren Aurkako Eguna zela
eta, Toki Alai ikastetxeko DBHko
bigarren mailako ikasleek Irungo
udaletxean osoko bilkura egin
zuten. 
Ekitaldian zehar, gaztetxoek berek
landutako adierazpena aurkeztu
zuten, Berdintasunerako hezkuntza-
rako tratu onak izenburukoa.



ANAKA
ANAKAKO KASINOA
KUTXA
BURDINDEGIA (Kutxaren 
aldamenean)
ANAKAko AUZO ELKARTEA
BIDASOAKO OSPITALEA

BELASKOENEA:
TXIMISTA TALDEA (Parrokian)
BELASKOENEko AUZO 
ELKARTEA

ARBES eta PALMERA-
MONTERO
VICTORIA TABERNA (Altzukaitz)
LA AGRICOLA
PALMERAKO HAINBAT
KAFETEGI-TABERNATAN

BEHOBIA eta ARTIA
HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALA
TRINKETE TABERNA(Mª Juncal
Labandibar kalean)
AZKEN PORTU KIROLDEGIA
KUTTUNA HAUR ESKOLA
(Artiako Caro Baroja plazan)

ERDIALDEA
HERRI JAKINTZA (Nafarroa hiribi-
dea)
BRASIL Gozo-denda
ELKAR liburudenda
OSKARBI Liburudenda
EUSKADIKO KUTXA (Kolon)
KUTXA(Kolon)
JUBILATUEN ETXEA (Luis
Mariano)
VIRGINIA Kafetegia
SIRIMIRI taberna
KUTXA (Gipuzkoa hiribidea)
KIOSKO 33 (Argentinar
Errepublika)
HAZ-SAC 
FOTOKOP (Foruen karrika)
GAZTE INFORMAZIO BULEGOA
(Foruen karrika)
EUSKARA Arloa (Foruen karrika)
ACUBI (Foruen karrika)

IZOKINAREN KOFRADIA
(Kale Nagusia)
ARANO Taberna
MANOLO Taberna
SARGIA Taberna
AEK Euskaltegia
ARTXIBOA eta LIBURUTEGIA
MENDIBILGO MUSIKA
KONTSERBATORIOA
ARTALEKU KIROLDEGIA

DUNBOA
TOMA PAN Y MOJA (S. Pedro)
OSASUN ZENTROA
KUTXA (Nafarroa hiribidea)
ERKA (Salvador Etxeandia)
ALDABE Paper-denda

LAPITZE
ANBULATORIOA
AMAIA KZ eta Pio XIIko kioskoan
OGIBERRI (Serapio Mujika)
EUSKADIKO KUTXA(S. Mujika)

MEAKA
MEAKAko Bizilagunen Elkartea 
ERROTAZAR 
OLA Sagardotegia

OLABERRIA
ESTEBENEA taberna
LABEKO ETXEA jatetxea

ALDE ZAHARRA
UDAL EUSKALTEGIA
ALDE ZAHARREKO BIZILAGU-
NEN ELKARTEA (Larretxipi)
EKT (Larretxipi, 12)
KURPIL KIROLAK (Peña kalea)
HAZIA taberna (Peña kalea)
ESKINA Taberna 
EUSKADIKO KUTXA (Urdanibia)
KULTURA Arloa 
(Ospitale zaharra)

ANTZARAN
NEKANE Paper denda Lekaenea

SAN MIGEL

KOLON burdindegia
(Hondarribia kalea)
KUTXA (Zubiaurre)
EUSKADIKO KUTXA (Zubiaurre)
SAN MIGELeko AUZO ELKARTEA
(Luis de Uranzu, 24)
ATREZZO (Geltoki kalea)

SANTIAGO
AGUIRRE okindegia.(Junkal k.) 
CANON (Santiago k.)
SANTIAGO AUZO ELKARTEA
BIKOTE (Erromes plaza)

URDANIBIA
JAIZUBIA Taberna

KATEA
KATEKO AUZO ELKARTEA

LARREAUNDI
OKINDEGIA (Eguzkitzaldea k.)
AUZO ELKARTEA
(Iñigo Loiolako)
LARRARTE Harategia
(Eguzkitaldea, 17)

irunero aldizkaria non eskura daiteke?

Eta ikasturtean zehar,
IRUNGO 

IKASTETXEETAN
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1. Teilatuko ahotsak izena du nobela
honen lehen atalak. Phineas protagonista
nagusiari beste hirurek laguntzen diote
teilatu(et)an: Musone, Datos eta Bleuler
lagunak Phineasen Sora arrebaren zain
daude. Diktadura baten osteko garaia da.
Pertsonaiak Liburu Brodatuaren agin-
duen arabera bizi izan dira orain gutxi
arte. Herriko lau medikuek egindako
bost grabazioen xerka dihardute lagun
hauek. Herriko geltokia eta errepide
nagusiak teilatu(eta)tik behatzen dituzte.
Iraganeko desagertuak (Sora tarteko)
edo torturatuak dituzte gogoan, besteak
beste. 

Estiloak estilo, gustuak gustua, na-
rrazioko hainbeste “esan du” eta “gogo-
ratzen du” gabe, gusturago hartuko nuke
narrazioa. Literatura gustu kontua da,
baina. Protagonisten itxaropena astuna
egin zait. Ez ditut pertsonaiak neure-
ganatu. Baina hori ez da idazlearen
gabezia. Nor bere izaeraren arabera bizi
da, eta halaxe bizi ere narrazioa. Nork
bere obsesioak bere maneran sentitzen
ditu bizitzan hala nola literaturan. Eta halaxe sentitu ere
fikziozko pertsonak. Hitz bitartekoen sentipen transmisioa
da literatura. 

2. Ingelesen ahotsak dator gero. Atal hau beste hiruetatik
bereizten da. Beste bi atalekin lotura bide du. Lotura ei du.
Nik ez dut erraz egin lotura hori. Motza naiz, antza. Ez da
posea, benetan. Irakurriko dut nobela berriz ere. Alta, atal
honetan murgildu naiz nire gustuko literaturan. Ez bakarrik
intriga helarazi didalako, besterik gabe, bakoitzak irakurle
gisa duen maila –edo ahalmena– duelako. Ez pentsa aise
denik horregatik, ingelesen ahotsa eta umorea txertatuak
baitira narrazioan. Alabaina, behin absurdistanen murgildu
ostean, teilatuko ahots gris apalak baino nahiago ditut haue-
nak: Mr. Utterson, Mr Mallowan, Mr. Feltram, Mr. Flechsig,
Gladys Podgers, Barrymore, Florence, Filby, Bornas, Ruton
edota Miss Albret-enak. Halere, zer nahi duzue, pertsonaiek
hauek ere ez naute Mitrofan diktadorea gorrotatzeko lain li-
luratu. Nork bere gustua edo adimena...  

3. Ergelen ahotsak izena du hirugarren atalak. Eta Soraren

esperoan edo peskizan segitzen dute
protagonistek. Eta egia esan, egileak
asmatzen du protagonistak izen-
datzean. Ergel samarrak dira. Halaxe
azaldu nahi bazituen bete-betean
asmatu du. Absurduaren magia zaila
da helarazten, zinez zaila, eta aurreko
ataleko pertsonaien aldean, hauek ez
dute haiek duten bizitasunik. Egileak
hori helarazi nahi bazuen, ederto
asmatu du. 

4. Dendriten ahotsak atalarekin
amaitzen da liburua... “bakarrik da
Phineas hamazazpigarren teilatuan.
Hiru egun udazkenerako”. Bleulerrez
gain, Bornas eta Ruton aipatuak dira
orain, baita hauen grabazioak ere.
Mitrofan zein gaiztoa den ere ageri
da. Gaiztoa baino, gaixo psikikoa da
Mitrofan, baita gure historiako
Mitrofan guztiak, baita diktadore
“izan ahal izateko jaio” ez
direnak/garenak ere. Izan ere, gaizto
eta gaixo psikikoaren munta nork
berak duen botere mailaren arabera

areagotzen baita. Mitrofan asko dago munduan, gutako
bakoitzak Mitrofan txiki bat baitaramagu barruan. Bai aita-
ama garenean bai seme-alaba garenean ere. 

Sora ez da berriz etorriko, noski, uda aspaldi joan zen.
Azalduko balitz akabo istorioa.

Eta 5. Konplexua da Unai Elorriagak eraiki duen nobela.
Aurrekoak ere ez ziren singleagoak. Diktadura agertzeko
berezko modua da Londres kartoizkoa da. Ataleko izenbu-
ruetan bezala, liburuaren izenburu nagusian asmatu due-
lakoan nago. Horixe bazuen asmoa, asmatu du. Elorrietaren
Londres kartoizkoa da, eta bere nobela ere kartoizkoa da.
Kartoia ez da gai arbuiagarria, ez gutxiesgarria. Badira gai
nobleagoak, ordea, hala harrizko nola burdinazko gaiak.
Gustu kontua da. Areago, psikologia kontua bada. Irakurle
bakoitzak berea dauka. Eta nobelaren eraikuntza konplexua
den bezainbatean konplexuak dira pertsonaien psikologiak
ere. Konplexuak eta arraroak. Zer, bestela!? 

MIKEL ASURMENDI

Unai Elorriagaren laugarren nobela duzu Londres kartoizkoa da. Euskal literaturan ele-
berri generoa soilik landutakoa da Algortako idazle hau. Generoak genero, idazleak
idazle, irakurleak irakurle... Unai Elorriagaren literaturak bere-berezko ukitua dauka.
Literatura, generoak genero, gustuak gustu, gustu kontua izaki.

Londres kartoizkoa da, eta
nobela hau ere, kartoizkoa

Liburua: Londres kartoizkoa da
Egilea: Unai Elorriaga 
Argitaletxea: Elkar
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Abendua heldu da eta
krisi garaian murgilduta
harrapatu omen gaitu.

Abenduak, alegia. Alta bada,
krisiak ez du berdin denongan
eragiten, bistan denez. Zoaz
larunbat arratsaldean edo igande
goizean Irungo Karrika
Nagusira –adibide baterako– eta
krisia zein engainagarria den
ohartuko zara. Abendua heldu
da, Eguberriak datoz, eta are
nabarmenago ageriko zaizu
“krisi” delakoa. So egizu, so
egizu..! 

Engainagarria elea edo hitza, aipatu dut. Eleen irule hau
atzera begira jarri zaizu, eta hara, zein “ederra” den nork bere
burua engainatua izan dela ikustea edo ohartzea. Engainatua
eta iruzurtua. Ni neroni ere bai, noski, guztiok bezala funtsean.
Zer, bestela? 

Gazte garaira itzuli da ene oroimena. Halaxe esan zigun
behinola agure batek: “Nik nire sosa bankura eraman? Bai,
zera. Inondik inora ere. Ez eraman dirua bankura, gazteak.
Bankuek dirua lapurtuko dizuete. Ez zaudete burutik sano...”.

Artean, berdeak ginela, guk moderno itxura eman behar, eta
gure baitarako pentsatzen genuen: “Aitona koitadua. Oraindik
ere koltxoi azpian edo etxeko teilatu zaharraren hegalpean 
–edo bazter kukutu batean– gordeko ditu bere sosak!”.  

Urteak joan dira, eta alajainkoa! Baden ez den ere, sinesmen
kontua badakizu. Ohartu al zara bankuek –edota aurrezki
kutxek, berdin dio– zenbat diru lapurtzen diguten? Hamaika
txartel, hamaika transferentzia, hamaika iruzur... Euro bat
hemendik, zentimo batzuk handik... Legalki lapurtzen
digutela, aizu! Ez al zara ohartu? Ni, bai. 

Tira, bankuena hutsaren hurrengoa dukezu. Eta telefono
konpainiak? Telefono mugikorren zerbitzua eskaintzen
dutenek, bereziki? Horiena bai dela lapurtzea, egun argitan
nahiz gauean, eta modu legalean. Zenbat eskaintza! Zenbat
iruzur mezu! Zer matraka! Hauek lapur profesionalak dituzu
benetan. Benetan eta penetan.

“Bidal itzazu pikutara, bada” esango duzu, irakurle. Ez duzu
arrazoi falta. Utzi eta ihes egin mundu honetatik! Halaxe
pentsatuko zuen batek baino gehiagok oihana utzi eta hirira
etorri zenean. Harrezkero, baina, ez da aise metropolitik eska-

patzea, alazankoa!
Mendez mende, Elizak nola

halaxe jokatzen dute gaur egun
bankuek, Internet eta telefono
konpainiek, baita hedabideek
orobat. Eta guk hauekin bizitzen
ikasi behar. Ze erremedio!  

Estatu ahaltsuaren atzaparretan
eroriak, bakoitzak atzapar horiek
modu ezberdinez sentitzen ditu,
bistan da. Edo ez ditu sentitzen.
Badakizu, gu ere txoria bezala
baikara: “Ez baduzu hegan egi-
ten kaiolako barroteen aurka

jotzeraino, ez zara inoiz preso sentituko”. 
Bakoitzak bere destinoa eta patua!
Hara, azkenik eta bukatzeko: 
Bart semea berandu heldu zen etxera, Irundik Hendaiara

bere zereginetatik bueltan. Motorrez. Espero baino ordu erdi
beranduago. Ordu erdia frantses poliziaren kontrol batean
eman zuen. Zakurren iseka, mofa eta trufa soportatzeaz gai-
nera, bi amanda edo isunekin etxeratu zen. 45 + 45: 90 euro. 

45 + 45:  90 euro. Di-da batean. Laurogeita hamar euro
irabazteko egin behar den lana barneratu dut jada. Arrazoia
nork du, poliziak? Semearen axolagabekeria ote da? Ispilua ez
dela zuzena... Motorrak legez kanpoko zarata ateratzen
duela... 

“Ez diat ordainduko” esan nioan semeari. Emazteak:
“Isunak  dioenez, ordaindu ezean, hirukoitza ordainduko
dugu”. “Zer dio garajekoak?”. “Ezer ez. Hori bestaldean
legala da”, semeak. Frantses poliziaren zitalkeriak omen dira. 

Bien bitartean, isuna ordaindu arren, ispiluarena eta zaratare-
na konpondu ezean, Ertzaintza, Guardia Zibila edota Polizia
Nazionalekin topo eginez gero, zer? Non dago legalitatea? Zer
da legala, zer legez kanpokoa. Zer da zilegia, zer debekatua?
Nongo legea?   

Aitona edo agure harekin gogoratu naiz berriz ere. Artean
berdeak ginela, modernoen itxura eman behar, eta post-mo-
dernoak izatera iritsiko ginela ez genuen sumatu. Eta nire
baitarako pentsatzen dut: “Zer arrazoi zenuen, aitona!”.

MIKEL ASURMENDI

e l e a k  i r u t e n

Abendua heldu da, irakurle lagun hori. Latinezko adventus hitzetik hartua dugu
abendua, maileguz. Gabonila, neguila edota lotazila ere deitu omen genion
sasoi honi euskaldunok behiala. Baina, hara, erlijioz, espirituz eta naturaz nahiko
idatzi genuen azaroan. Urtea amaitzeko, lurreko kontuak hizpide heldu nauzu.

Zer arrazoi zenuen, aitona!
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- Amaia KZ, Irun Hiria Argazki
Lehiaketako erakusketa.

- Amaiako hitzaldi aretoan, 19:30ean,
Aire-airean izenburuko ikus-entzunez-
koa. 
Hainbat gailurretan izandako esperien-
tziak eskaintzen dizkigu, hala nola
Pirinioetan, Hegoamerikan, Himalaian
eta abar. Mundu osoko hainbat gailu-
rretara igo, eta gero nola jaitsi izan
den hegan. Lan honetan, parapentea
erabiliz Broad Peak mendian (8047
m) egindako jaitsiera ikusgarria era-
kusten digu batik bat. Gailurretara igo
ondoren, haizearen laguntzarekin ber-
tatik hegan nola jaitsi gaitezkeen eta
mendiaz beste era batera gozatzen
erakutsiko digu.

- Erlaitz Mendi Elkarteak txangoa anto-
latu du: Mondarrain 749 m. Lizartzu
793 m. Informaziorako telefonoak:
943 635838 (astearte eta ostegune-
tan 19:30etik 21:00etara), 

943 611739 (komertzio orduetan).

- Tunk! aretoan, gauerdian, EXPERI-
MENTAL RECORD. DJ´S, Sysknobline,
Ibalio, Moon.

- Euskadiko Kutxaren aretoan Maite
Biurrarena eta Txelo Sanchezen mar-
golanen erakusketa. 

- Amaia KZn, 20:00etan,
Kontserbatorioko Akordeioi
Orkestraren eta Musika Eskolako

Abesbatzaren kontzertua.
- Amaia KZn, 20:00etan, ZINEA: “Tres
días con la familia”. Sarrera: 4,20
euro.

- Amaian, 20:00etan, THE FRIENDLY
TRAVELERS gospel taldearen kontzer-

tua. Sarrera: helduak, 12 euro.
- Amaia KZn, 20:00etan, piano eta
eskusoinu kontzertua, Arkaitz

- Abenduaren 14an,19:00etan,

LIBROFORUM tailerrra. Julia
Franck-en "La mujer del medio-
día”. 
- Abenduaren 17an,19:30ean,

ipuin kontalaria helduentzako.
Luciano Federiko italiarrak
Humor al dente izenburuko kon-
takizuna eskainiko du.

- Abenduaren 17an,
19:00etan, IRAKURKETA KLUBA.
Edward John Trelawny-ren
"Memoria de los últimos días de
Byron Shelley".

- Abenduaren 21ean,

17:30ean, POESIA taldea: C.E.
de Ory.

- Abenduaren 21ean,

19:30ean, IDAZKETA tailerra. 
(II maila). Gaia: "Palabras para
una imagen".

a g e n d a

k u l t u r  a g e n d a

Abenduak 20

Abenduaren 8tik 20ra

Abenduak 5

Abenduak 18

Abenduak 17

Abenduaren 13ra arte

Abenduak 17

Abenduak 19

Abenduak 20

Ikust- Alaia
liburutegiko ekintzak
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Gabonak

- Olentzeroen eta Jaiotzen Erakusketa

Jaiotzak eta Olentzeroak Amaia KZn aurkeztuko dira,
abenduaren 15etik  17ra, 15:00etatik 21:00etara.

-Olentzerori ongietorria abenduaren 24an,

17:00etan, Luis Marianoko atze aldetik abiatuko da
eta Kolon ibilbidea, Foruen karrika eta Kale Nagusia
zeharkatu ondoren, San Juan Harria plazan bukatuko
da.

- Olentzero eta Gabon kanten Jaialdia.

Datorren abenduaren 24an egingo da, arratsaldeko
18:45ean hasita, San Juan Harria plazan.

- Santo Tomas eguna. Abenduak 21.

Goizean, Urdanibia plazan, Santo Tomas Azoka.
Baserriko produktuak, frutak, barazkiak, animaliak eta
eztia erakutsi eta salduko dituzte, eta produktu hauen
lehiaketa egingo da. 
Egun guztian zehar, txistorra txosnetan.

-

Erregeen laguntzaileek gutunak jasoko dituzte,

urtarrilaren 4an, arratsaldeko lehenengo orduan hasi-
ta, Udaletxeko areto nagusian.

-- Erregeen kabalgata. Urtarrilak 5. Kabalgatak
ohiko ibilbidea egingo du hiriko zentroko kaletan
barrena. 

Mendozaren eta Salvador Paradaren
eskutik.
- Amaia KZn, 17:00etan, haurren-
tzako antzerkia, euskaraz.
"Kanpanilla eta Peter Panen Itzala".

Maddik beti eramaten du bere libu-
rua aldean. Behin eta berriro irakur-
tzen du. Baina egun batean,
Kanpanilla maitagarria bere gelan
agertu da Peter Panen itzalaren
atzetik, Maddiren etxean sartu da-
eta. "Bere itzala hemendik badabil,
Peter ez da oso urrun ibiliko"- pen-
tsatu du Maddik. Baina Kanpanillak

ez daki Peter non dagoen... de-
sagertu egin da.
- Junkal elizan, 20:00etan  GABO-

NETAKO ONGINTZA KONTZER-
TUA. Ma Non Troppo orkestrak eta
Ametsa Abesbatzak G.F. Haendel-
en Mesias interpretatuko dute.
Zuzendaria: Fernando Etxepare

Gomez. Antolatzailea: Rotary Klub
Bidasoa.
- ADIFeko geltokian, TRANSFESA

BIDASOAN izeneko erakusketa,
7101, Trenbidearen Lagunen
Bidasoako Elkarteak antolatuta.
Maketak, argazkiak eta kultur izae-
rako dokumentu anitz bilduko ditu

erakusketak.

Abenduak 13

Abenduak 13

Abenduak 21-
urtarrilak 8

Abenduaren 26tik 29ra, Amaia KZn,
Zine eta Bideo Gaztea Lehiaketaren
XIV. edizioa burutuko da. 

Sarrera: doan.

Proiekzioak: abenduaren 26tik 28ra,
Amaia KZn, 19:15ean Labur + Saila
hasiko da eta 20:00etan Sail ofiziale-
tako lanak ikusgai izango dira. 

Sari bbanaketa: Abenduaren 29an,
20:00etan, Amaia KZn. 

Ikus programazioa 31. orrialdean.

Zine eta Bideo Gaztea Lehiaketa
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- IPUIN LEHIAKETA. GORDEXOLA BAILARA
SARIA. Gaia: librea. Kategoria ezber-
dinak, 6 urtetik gorakoak. Puntua-
ketan kontuan hartuko dira irudime-
na, sormena eta aurkezpena.
Lanak aurkezteko epea: 2010eko
urtarrilak 29.

- LEIOAKO MAITASUN GUTUNEN
LEHIAKETA. Gutunek beste lehiaketa
batean saririk gabeak, jatorrizkoak
eta argitaratu gabeak izan beharko
dute. Epea: Abenduak 31. 

- PORTADAN ATERAKO ZARA LEHIAKETA.
Diseinu eta Modako Felicidad Duce
Goi-mailako Eskolak Portadan ate-
rako zara VII. lehiaketa antolatu du.
Helburua diseinatzaile gazteen sor-
mena bultzatzea da. Epea:
2010eko urtarrilak 11.

- NICOLAS GUERENDIAIN, Irungo Erre-
publikarren Elkarteak, gazteentza-
ko literatur lehiaketa antolatu du.
Helburua errepublikar balioak eza-
gutaraztea eta bultzatzea da. Kate-
goriak: 10etik 25era urte bitarteko
gazteek parte har dezakete, hiru
kategoriatan. Epea: 2010eko mar-
txoak 5. Oinarriak: www.asociacion-
republicanairunesa.org

- 2010EKO IRUNGO INAUTERIETAKO KAR-
TELA aukeratzeko lehiaketa. Baldin-
tzak: Edozeinek parte har dezake
eta edozein teknika erabili daiteke.
Epea: 2010eko urtarrilak 8.

- TOLOSALDEKO II. EMAKUMEEN eta
Migrazioen Inguruko Komikien
Lehiaketa. Epea: Abenduak 30.

- DANTZA GARAIKIDERAKO BEKA EUROPA-
RRA. DanceWEB-Europek ikaskun-
tza multinazionaleko programa
batean parte hartzkeo aukera
eskaintzen die ingeles maila altua
duten 22 eta 30 urte bitarteko dan-
tzari eta koreografo profesionalei.
Iraupena 5 astekoa da, uztaila eta
abuztua bitartean Vienan egingo
den Impuls Tanz Jaialdiaren
barruan. Epea: Abenduak 15.

- AMERIKAKO EBETAKO UNIBERTSITATEE-
TAN gizarte eta giza zientzien arlo-
ko titulazioetan masterrak egiteko
bekak. Deialdigilea: Fullbright pro-
grama. Iraupena: 2010eko udan

hasita, 24 hilabete gehienez. Infor-
mazioa zabalago: 
www.irun.org/igazte web gunean.

- LAN ESKAINTZA PUBLIKOA ERRENTERIAN.
Errenteriako Udalak 9 administrari
laguntzaile plaza betetzeko lehia-
keta-oposizioaren deialdia kaleratu
du. Oinarriak: GAOn 2009/11/16.
Bol: 217. Epea: Abenduak 16. 

- GABONETAN LAN EGIN NAHI DUZU?
Gabonetan lan egiteko deialdiak,
jaso ahala sartutakoak. Begira
ezazu www.irun.org/igazte web
gunean!!!! Curriculuma behar
baduzu, helbide horretako eredua
erabil dezakezu. Zorte on!

Bekak/Laguntzak

Lehiaketak

Lana

Orrialde hauetako informazio guztia zabalago, www.irun.org/igazte webgunean.A
DI

!!!!
!!!!!

TN aldizkaria enplegua eta ikasketak bila-
tzen lagunduko dizu. Irakur ezazu GIBn.



- BIBOLINA ETA ZORROA SALGAI. 
Egoera oso ona. 300 euro.
1/2eko arkua oparitan. 
651 581 796. kaeltika@yahoo.es

- OSTATU ESKAINTZA.
Hendaiako etxe partikular batean
bi logela alokagai. Mugatik 2 km-
ra. Logela handia: 300 euro.
Logela txikia: 250 euro. Sukal-
dea erabiltzeko eskubidea. 
Tel: 629 82 56 54. 
davidlorea@aol.com

- RENFEN BEHERAPENAK GAZTE-
TXARTELAREKIN. Gazteentzako
deskontuak ibilbide luzeko eta
ertaineko bidaietan. Eskaintza 26
urtetik beherako gazteentzat da.

Zure txokoa

Eskiatzeko asmorik baduzu,
ez ahaztu zure Gazte-Txartela!
Neguko denboraldia hasi da
dagoeneko eta aurten ere
dirua aurreztu ahal izango
duzu Gazte-Txartelarekin.
Elurra gustuko baduzu eta
Estatuko edo Europako edo-
zein eski-estaziotara joateko
asmoa baduzu, ez ahaztu
Gazte-Txartelaren titularra iza-
teagatik dagozkizun beherape-
nak zeintzuk diren kontsultatzea, bai Estatuan, bai Europako eski esta-
zioetan.
Baina beherapenak ez dira forfait-era mugatuko Gazte-Txartelarekin
gutxiago ordainduko duzu ikastaroetan, materialaren alokeran, ostatue-
tan eta askoz gauza gehiagotan. Ezin duzu aukera galdu! 

ESKIATZERA JOANGO ZARA? Ez ahaztu zure
GAZTE-TXARTELA

Epaimahai gaztea

- 18tik 35era urte bitarteko gaztea zara?
Laburmetraiak gustuko dituzu?

Parte har ezazu Irungo Zine eta Bideo Gaz-
tea Lehiaketako EPAIMAHAI GAZTEAN.
Izena emateko bidal ezazu mezu bat hona-
ko helbidera: cineyvideo@irun.org



(EN)TERRADOS: Álex Lora. (Bartzelona).
METRÓPOLIS FERRY. Juan Gautier eta Pablo
Caballero. Madril. 
PARKING. Jorge Molina. Madril.
TU (A)MOR. Fernando Franco. Madril. 
MARTINA Y LA LUNA. Javier Loarte. Madril. 
LA HISTORIA DE SIEMPRE. José Luis 
Montesinos. Bartzelona.
REALITY. Kim Gázquez. San Cugat. 
PIM, PAM, PUM. Asier Urbieta eta Andoni de
Carlos. Donostia.
JINGLE BELLS. David Casademunt. 
Bartzelona.
BURBUJA. Gabriel Olivares eta Pedro 
Casablanc. Albacete.
PADRE MODELO. Alejandro Marzoa. 
Bartzelona. 
ZOMBIES AND CIGARRETTES. Iñaki San
Román eta Rafael Martínez. Iruñea.
MANUAL PRÁCTICO DEL AMIGO IMAGINARIO
(ABREVIADO). Ciro Altabás. Zaragoza. 
LUCKY DAY. Laura Amante. Murtzia. 

EGGBABY. Nadine Truong. AEB.
RELOJ DE ARENA. David Turpinl. Almeria. 
PALIZA A PINGU. Albert Triviño / Martí Lucas. 
Bartzelona. 
TIEMPO. Juan Carlos Mostaza. Leon.
EL ANIVERSARIO. Nayra eta Javier Sanz. Madril. 
MARISA. Nacho Vigalondo. Donostia. 
MARTES POR LA MAÑANA. Cheli Sánchez. 
Albacete. 
DIVINA JUSTICIA. Miguel Romero. Madril. 
ENARMONÍA. David R. Losada. Irun. 
TÚNELES EN EL RÍO. Igor Galuk. Argentina.
TE QUIERO. Sergi Portabella. Bartzelona.
FORJADOS. Asier Iza. Irun. 
RADIO PARAÍSO. Martín Oliveros. Costa Rica.

PLAY. Mikel Alzola.
LA PERLA. Raúl Minchero. 
NO TE VAYAS (RESTE AVEC MOI). 
Raúl Minchero. 
CAPBRETON. Javier San Martín. 
NOCHE EN EL CEMENTERIO. Rubén Félix
Durán. 
GLOBAL INFIDELITY. Jürgen Saurkraut. 
EL ÚLTIMO SUPERVALIENTE.
Erik Domínguez. 
ENARMONÍA. David. R. Losada. 
LAS 2 CARAS DEL 8. Oihana Aranburu. 
FORJADOS. Asier Iza. 

Animazioa: ESPAGUETI WESTERN. Sam Natsheh. Alacant.
OINK! BaltaZar Rodes. Madril.
TACHAAN. Rafael Cano / Carlos Olmo / M.A. Bellot. Madril. 
QUA. Andrés Vidal. Madril. 
Umorea.LA PLURIEMPLEADA. Isaí Escalada. Madril. 
SUBTITLED. David Muñoz. Bartzelona. 
JUNTOS. Javier Metarredona. Madril. 
GPS. Diego Sanchidrián. Madril. 
CRISIS: EL PRELUDIO. Álvaro de la Hoz. Cantabria.
Gai sozialak. 55. Darío Paso. Madril. 
ATTAHADDI. (EL DESAFÍO). Oscar Berdullas. Granada. 
PUDOR. Felipe Vara de Rey. Madril.
CONSEJOS. Pendejo. Errenteria. 

PROIEKZIOAK. Hilaren 26tik 28ra

Amaia KZan. 19:15ean, Labur + Saila 
eta 20:00etan, Sail ofizialak. 
SARI BANAKETA. Hilaren 29an,
20:00etan.

SAIL OFIZIALA: ZINEA

BIDASOA ATALA

SAIL OFIZIALA: BIDEOALABUR GEHIAGO SAILA




