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170. zenbakia. 2009ko maiatza

Txabola batean bizi Irunen: Jam Simko
eslovakiarraren istorio hunkigarria
Santiago kaleko
indusketa
arkeologikoa:
Irun erromatarra
berreskuratzen.

Real Union:
AURTENGOAN BAI!!

Adi,IRUNEROren harpidedun!
Aldizkaria eskuratzeko lekuen zerrenda Informazioa, 2. orrialdean eta harpidetza egiteko aukera, 19. orrialdean.

HARPIDEDUNENTZAT
Irakurle estimatuak:
Hemendik aurrera Iruneroren harpidetza ez da doakoa izango; nahi duenari
postaz bidaliko zaio, hala eskatzen
badu
( Informazioa,
19.
orrialdean.
Aldizkaria eskuratzeko beste bidea
Irungo banaketa-guneren batera jotzea
da (Ikus beheko zerrenda) . Ohi bezala, PDF
formatuan
ere
irakurtzea
dago
www.infotxingudi.com web orrian.

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

BELASKOENEA:
TXIMISTA TALDEA (Parrokian)
BELASKOENEko AUZO
ELKARTEA

ARBES eta PALMERA MONTERO
VITORIA 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 hiribidea)
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

OHARRA

Irunero lantzen dugunok sistema berriak sor
ditzakeen eragozpenengatik barkamena
eskatu nahi dizuegu. Halaber, eskerrak
eman nahi dizkizuegu aldizkariak beti izan
duen harrera onarengatik. Hemendik aurrera hala izaten jarraituko duelakoan gaude.
Informazioa:
www.infotxingudi.com
irunero@infotxingudi.com
Tel: 943 63 18 78

aldizkaria non eskura daiteke?
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

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)

ALDE ZAHARRA
UDAL EUSKALTEGIA
ALDE ZAHARREKO BIZILAGUNEN
ELKARTEA (Larretxipi)

IRUNGO IKASTETXEETAN

Aurkibidea

Laguntzaileak

4.- Lapikoan:
- Txabola batean bizi Irunen
- Irun eta Hondarribiko Caritasen lana.
- CAF lantegian euskara plana aurrera doa.
10.- Kirolak:
- Real Union: oraingoan 2. mailara
- “Aupa Union”, Gipuzkoa Telebista
Txingudiren saio berria.
15.- Gai nagusia:
- Santiago kaleko indusketan erromatarren
garaiko aztarna garrantzitsuak aurkitu dituzte.
Aldizkari honek
Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte eta
Erakunde
Harremanetarako
Departamentuaren
laguntza jaso du.

20.- Bi hitzetan. Berri laburrak.
22.- Kuttun kabinete psikopedagogikoaren aholkuak.
- Heziketa afektibo-sexuala (II)
24.- Eleak iruten. Iruzkina.
25.- Lerroz lerro. .Beñat Sarasola.
Alea.
26.- Kultur agenda
28.- Gazte Informazio Bulegoko berriak.
30.- Zorionak.

Aldizkari honek
Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailaren
laguntza jaso du.
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lapikoan

Jam Simko, txabola batean bizi den pertsona.

“Okerrena butanoa eta bateria
honaino igotzea da”

Jam Simko nire bizilaguna da. Gizon puska. Alarguna eta aita. Eleaniztuna, goi
mailako militarra izandakoa. Baina Jam eslovakiarrak ez du lanik, ez eta etxerik
ere. Bere txabola plastikoz egina dago; zabor artean aurkitutako plastikoak dira,
akaso denda bateko erakusleihoak apaintzeko erabiliak. Urik eta elektrizitaterik
gabe Erdi Aroan bezala bizi da.
Olaberria eta Meaka arteko autopistako zubiaren ondoan
dago bere txabola, nire etxetik 5 minutura oinez.
Errepidetik txabolara 40 bat metroko distantzia dago.
Toki malkartsu eta lohitsua da. Biderik ezean, egurrak
jarri behar izan ditu, trenbidea bailitzan. Berde eta gorri
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biziko plastikoz apailatutako aterpe horren parean nagoela larderia (akaso beldurra ere) sentitu dut: jakin-minak
erokeria egitera bultzatu ote nau? Eta barruan eskale mozkor koadrila badago oldartzeko prest? Atzera egin nahi
dut. “Norbait al da hor barruan?”, ohiu egin dut.

lapikoan

Autopistaren zarata besterik ez dut entzun. Handik pixka
batera ate bat ireki da, gero buru bat ageri da eta, azkenik, eskuaz hurbil-tzeko imintzioa egin dit.
Gizon lerdena da, begi urdinekoa, zahartzaroaren atarikoa. Ez dakit zergatik sartu naizen. Txabola txikia da, 8
bat metro koadrokoa. Bi ohe daude, armairu bat, manta
piloa, jakak esekigailuetan soka batean zintzilik, berogailua, telebista eta DVD eramangarria eta gasezko sukaldetxoa. Ama Birjina baten irudia eta aingerutxo batena
apaingarri bakarrak. Etxea aski egurastua ez dagoen usaina.
Jam Simko izena du, eslovakiarra, Europar Batasuneko
hiritarra, 58 urte, Irungo bizilaguna 6 urtetik hona.
“Begira, hemen ditut paper guztiak” esatearekin batera
mota guztietako dokumentuak erakutsi dizkit. “Nik ez
dut edaten, ez naiz drogatzen ere, ez naiz eskalea. Ez daukat poliziarekin arazorik” bota du, konfiantza eman
nahian edo. “Kontaidazu zergatik bizi zaren hemen”,
eskatu diot. Hona Jamen kontakizuna.
“1990 arte goi mailako militarra nintzen Eslovakian,
garai hartan oraindik ere komunista. Oso ondo bizi nintzen. Ordurako alargundua nintzen eta alabak ere ejerzitoan lan egiten zuen. Alabak lagun talde batekin helikopteroa lapurtu eta Mendebaldeko Alemaniara ihes egin
zuenean hasi zen nire gainbehera”. Nahiz eta Berlingo
horma 89ko bukaeran erori, Moskuko sateliteak ziren
herrialde komunistetako biztanleek ezin zuten alde “kapitalistara” igaro. “Armadatik bota ninduten zigortzat eta
pentsiorik gabe utzi. Eslovakia demokratizatu arren,
zigorra indarrean dago gaur egun, horregatik ezin dut
Estatu Batuetara joan alabaren bila”. Bere autokarabanaz
Europa aldera abiatu zen Jam. “Frantziako Tolosan,
ordea, lapurtu zidaten. Hain izan zen handia atsekabea
ezen 6 egunetan ilea txuritu egin baitzitzaidan. Polizia
batek emandako manta bat besterik ez nuen”. Jamen isiluneak latzak dira; zintzurrean korapiloa eta begiak lauso
samar igartzen zaizkio.
Malaga aldean kale-garbitzaile ibili ondoren Irunera etorri zen eta ordutik urteak daramatza lan eske, baina pixarrik ez. “Miarritzeko hondartzan hareazko eskulturak egiten dituen poloniar gazte batekin ibili nintzen lanean.
Poliziak bota egiten ninduen jarduteko baimenik ez nuelako aitzakiaz. Pentsa, telebistako erreportaje batean
agertu nintzenean, orduan eman zizkidaten paperak!”
Iaz arte etxe batean bizi zen, hilabete gutxi batzuetako
lanari esker. Auto istripu baten ondorioz autorik gabe
geratu zen. “Aseguruak ordaindutakoa nire bizikideak
lapurtu zidan. Hura izan zen azken kolpea. Txabola
batean bizi-tzen jarri nintzen, herritik hurbilago, baina
errumaniar ba-tzuek sukaldea eta bateria ohostu zizkidatelako toki honetan moldatu nuen txabola”. Ez dago beti
bakarrik, tarteka bere lagun poloniarra txabolara joaten
baitzaio. Lagunak erabiltzen du jantzi gabe dagoen ohea.
Lastairaren biluziak iradoki dit gizonaren bakardadea.
Agurtzerakoan Jamek eskua luzatu dit eta nik gustura

estutu diot. Istorio bat lapurtzera joandako bihotzgabearen pareko sentitzen naiz. Handik minutu batera herrian
nago bueltan. Bai, minutu bat besterik ez, haatik, milaka
kilometroko ibilbidea dirudi, amaigabeko aldea Jamen
eta nire artean. Gizartea surrealista begitantzen zait.

“Janaria ez da arazoa, benetako
arazoa butanoa igotzea da”
“Janaria lortzea ez da arazoa, Caritasek ematen dit”. Sukaldetxo zikinaren aldamenean daukan esne kaxari eta kafe kikarari so egiten diet
oharkabean. Bainugelarik ezean, Hendaia
aldera egiten du dutxa hartzera, bertan dagoen
iragaileen zentroan, 70 zentimoren truke. Arropa garbitegira eramaten du. “Begira, hona arropa garbia”, esaten dit armairua irekiz. “Hemen
bizitzearen benetako eragozpena butanoa eta
bateria dira: agortzen zaizkidanean honaino igo
behar ditut”, dio Jam Simkok. Zintzilik dagoen
erosketetarako orgaruntz abiatu da nire begirada orain. Irunen gustura dagoela aitortzen du,
Euskadin bihotz oneko jendea topatu duela
nabarmendu ere. Senarrak esan dit Jami igoko
diola butanoa txabolaraino.
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Kr isiak erdiko klasea ukit u
duela nabar it u du Car itasek

Caritasen etengabe lanean dabiltza, besterik
ezean, laguntza eske hurbiltzen zaizkienak
artatzeko. Krisi ekonomikoa gizartearen zirrikitu
orotatik sartu den honetan Caritaseko kideei ere
zailtasun gehiago ekarri dizkie egoera latzean
daudenei irtenbidea bilatzen laguntzeko orduan.
Halaber, krisiaren eraginez, orain arte sekula
beharra izan ez duten bidasoarren eskariak
handitzen ari direla nabaritu dute.
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Irun-Hondarribiko Caritas eskualdeko 11
parrokietan eskaintzen den Elizaren zerbitzua da, hainbat motatako laguntza
behar dutenei zuzendua. Eliztar boluntarioek eta apaizek osatzen dituzten lantalde hauek zer egin franko dute. Etorkinak,
guraso bakarreko familiak, adin txikikoak
dituzten familiak, gutxiengo etnikoak eta
eskaleak dira batik bat artatutakoak.
Iaz 375 familiari laguntza eman zitzaien
eskualdeko Caritasetik eta guztira 1.502
pertsonari. “Horiek guztiak ez dira behin
soilik etorritakoak: batzuei arazo ezberdinetan eta behin baino gehiagotan lagun-

aurrez aurre

tzen zaie”, argitu du kide batek.
Eskari eta behar nagusien artean
hauek dira nabarmenenak: langabezia, enplegu-kolokatasuna, ura, gasa
eta elektrizitatea ezin ordaintzea, elikagai beharra, etorkinek erregularizazio prozesuan dituzten zailtasunak,
arropa, botikak eta etxea alokatzeko
arazoak. 2008an zehar Bidasoaldeko
Caritasek 166.557 euro gastatu zituen.
Aipatu arazoak berriak ez badira ere
krisi ekonomikoak zailtasunak areagotu ditu eta gehien ukitu dituenak
egoera pattalean zeudenak izan dira,
hain zuzen. “Langabeziaren gorakada
nabaritzen hasia da, batez ere etorkinetan. Soslai hauetako pertsonei
enplegua bilatzea zailagoa gertatzen
zaigu orain”. Krisiak soslai berria
ekarri dio Caritasi: inoiz zerbitzu
sozialetara nahiz elizara jo ez dutenena. “Adibidez, langabezia-prestazioa
bukatu eta esku hutsik geratu diren
irundarren kasuak ikusten hasiak
gara. Guk lana bilatzen laguntzen
diegu, baita askori topatu ere. Badira
negarrez etsi etsian daudela eta besterik ezin eginean eskatu behar dutela
azaldu digutenak. Halakoak kinka
larritik ateratakoan esker onak ematera eta jada laguntzarik gabe molda
daitezkeela esatera datoz”.
Jarduteko modua
Caritasera jotzen dutenei galdetzen
zaien lehenengo gauza da ea bizilekua
non duten (baldin eta badute), parrokia bakoitza bere barrutiko kasuez
arduratzen baita. Ondoren ea beste
erakunderen bati laguntza eskatu ote
dioten itauntzen zaie. Jarraian, familiaren egoeraren soslaia lantzen da:
enplegurik duten ala ez, non eta nola
bizi diren (alokairuan...) eta abar.
Azkenik egoeraren balorazioa burutzen da, datuok Udaleko gizarte langileenekin erkatu eta gero. Zer nolako
laguntza emango zaien finkatuta,
horren jarraipena egiten da. “Harrera
ona egitea oso inportantea da, konfiantza ematea -dio boluntario batek-;
pentsa badaudela sekula santan eskatu
behar izan ez duten pertsonak”.
Elizetan, dena antolatua
Irun eta Hondarribiko parrokietan
Caritasen zerbitzuak oso antolatuak

dituzte. Familia Santuaren parrokian,
esaterako, bertan dute janaria eta arropa. Bulegoetako sarreran, jendea artatzeko ordutegia eta produktuen zein
jantzien banaketarena agertzen da.
Oinarrizko gai hauek eskuratzeko eli-

zek hilabetean behin diru-bilketa egiten dute, jatekoak elikagaien
Oiartzungo bankotik ere hilero ekartzen dituzte; halaber, Unialco eta
Rekondo enpresen dohaintzak jasotzen dituzte.

“Premiazko egoerez Caritasek, askotan bakarrik,
arduratu behar izatea ez da bidezkoa”
Irun-Hondarribiko Caritaseko arduradun Jokin Mitxelena, Udalarekin dituzten bi arazo direla-eta, kexu agertzen da. “Ez da bidezkoa
guk bakarrik erantzun behar izatea premiazko kasuei. Aspaldi
gabiltza egoera honetan. Pentsa, Gizarte Zerbitzuetan, gaur deituz gero, hemendik 3 hilabeterako ematen dute hitzordua! Egoera larrian daudenean, guk aurreratu behar dugu dirua edo egokia
den laguntza”.
Bestalde, pasabidean dauden pertsonentzat Udalak agindutako
aterpe, jangela eta garbitasunerako gunea lehenbailehen molda
dezatela eskatzen du Jokinek. “Elizara etengabe etortzen zaizkigu eskaleak, baina guk ez dugu behar beste baliabide; hori Udalari dagokio”.

irunero 7

lapikoan

CAF lantegiko Euskar a Planak
er antzun oso ona izan du
2004. urtean
Irungo lantegi
handienetako bat
den CAFek Euskara
Plana abian jarri
zuen. Gogor eta
gogoz aritu dira
lanean lantegi
elebiduna lortzeko
xedez. Eta jardunak
emaitzak eman
dituela enpresan
sartu orduko nabaria da, euskara entzun entzuen da eta.
Goian, Irungo lantegiko euskara arduraduna, Txomin
Nazabal. Eskubian, goian,
Irungo CAFeko euskara ikasle
talde bat; behean, euskara batzordeko kideak.

Ez da, ordea, beti hala izan 300 langile inguru dituen enpresa
honetan. Lehen, alor guztietan gaztelania nagusi zen.
“Lehenengo urtean euskararen egoera zein zen aztertu genuen,
argazki bat atera eta diagnostikoa osatu. Horretarako Elhuyar
Aholkularitzaren laguntza izen genuen, baita hurrengo urratsetan ere”, azaldu du Irungo CAFeko euskara arduradun Txomin
Nazabalek. ”Protagonistak gu izan ginen, bertako langileak,
eta diseinua Euskara Batzordeak adostu zuen”.
Hurrengo urtean garapen faseari ekin zitzaion. Honenbestez
hizkuntza paisaia elebitan dago; hau da, grafikoa dena, adibidez, kartelak. “Dagoeneko oharrak elebitan zabaltzen ditugu
eta enpresaren barruko paperak ere euskaraz eta gaztelaniaz
idatzirik daude”. Labur azalduz, paisaiaz gain, irudi korporatiboa, kanpo zein barne harremanak eta softwarea landu dituzte, besteak beste.
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”Neurketak uste baino langile

Iñaki euskara ikasten ari da
planari esker.

gehiago euskaldunak zirela
agerian jarri zuen.”

Euskara ikastaroak eta erabilera
Bestalde, euskalduntze prozesua bultzatzeko, alde
batetik langileei 3 maila ezberdinetako ikastaroak
eskaintzen zaizkie AEK euskaltegian, eta beste
aukera autoikasketa da. Halaber, euskaldunen
artean euskaraz hitz egiteko sentsibilizazio kanpainak burutu dituzte. Alor honetan ustekabe onak
izan dituztela nabarmendu du Txomin Nazabalek.
“Hasieran egindako erabileraren inguruko neurketak uste baino langile gehiago euskaldunak zirela
agerian jarri zuen. Egon baziren euskaldunak,
baina kasu batzuetan, erabilera ezagatik, lankideek
ere ez zekiten aldamenean euskaldun bat zutenik!
Bada, hizkuntza erabiltzeko konpromisoa hartu
dute”.
Orain artekoan planak oso erantzun ona izan duela
dio Txominek. “Jendeak oso ondo hartu du eta
inplikazioa ere handia izan da. Kontuan hartzekoa
da euskara ikasteko ahalegina lan ordutegitik
kanpo egin behar dutela eta hori estimatzekoa da
oso.
Azkenik, ekimen programa borobiltzeko, Irungo
eta Beasaingo CAFek Galardi izeneko aldizkaria
argitaratzen dute, lantegietako gaiak euskara
hutsean jorratzen dituena.
Lortutakoari eustea, segimendua egitea eta lorpen
berriak bideratzea: horretantxe dabiltza momentu
honetan. Bada, bide on!

Iñaki Gomez CAFeko Euskara Planari
esker ikasten ari den
langileetako bat da.
Ez da lan makala,
izan ere, astean hiru
aldiz joaten da eskoletara; baina emaitzak begien bistakoak dira. “Bai, lehendik zerbait banekien
eta orain dena ulertzen dut. Horrek animatu egiten nau.
Hitz egitea, ordea,
gehiago kostatzen

zait”. Mingaina askatzeko ere ez du faltan laguntza, lankide
euskaldun ugari izateaz gain familia ere
elebiduna duelako.
“Lantegia barnetegi
baten parekoa da”,
bota du txantxetan.
“Semearekin euskaraz mintzatzen naiz
eta besteekin saiatzen naiz. Pixka bat
zaila gertatzen zait,
egia esan”.

kirolak

Aurten bai,
aurten lort uko dugu
2003, 2005 eta 2007an saiatu ostean, aurten Real Unionek Bigarren Mailara
igotzeko beste aukera bat dauka. Bere taldeko garailea izan da eta ondorioz
kanporaketa bakar batean urteko eta Historiako helburua eskura dezakete. Inoiz
baino prestakuntza hobea dute. Plantilla izugarria, ilusio kontaezina eta kalitate
galanta.
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kirolak

Denboraldi hasieratik erakutsi du
talde honek zorionez betetako urte
bat egiteko gaitasuna duela

Gutxi falta da. Denboraldi osoan zehar lehian egon
dira helburu nagusi bati begira: Bigarren maila.
Aspalditik dute ikuspuntuan igoera eta oraingoz
negarrak besterik ez dira ikusi jokalari eta zaleen
artean. Aurten bai. Aurten, Irunen, festa galanta
ospatuko da.
Zorioneko denboraldia
Denboraldi hasieratik erakutsi du talde honek
zorionez betetako urte bat egiteko gaitasuna duela.
Lehenengo ospakizunak Erregearen Kopari esker
etorri ziren. Lugo, Sant Andreu eta Barakaldo gainditu ostean, Real Madril hartu zuen menpean eta
hau ez du inork ahaztu ahal izango. Madrildarren
ostean Betis iritsi zen Irunera eta Sevillakoek lehia.
Koparen ametsa beteta zegoen. Ordua zen, beraz,
Liga besterik ez izateko gogoan. Hilabete gogorrak
izan dira. Urtarrilean Kopa zela-eta partidu asko
jokatu behar izan zituzten. Barrerak pixkanaka-pixkanaka gainditzen joan ziren. Otsailean, berriz,
galiziar taldeen bolada iritsi zen, bidaia luzeez
beteta. Hau ere bikain igaro zuten. Lehenengo postua irundarra izango zela gero eta argiago ikus zitekeen. Bi hilabetetan zazpi garaipen eta hiru berdinketa batu zituen. Nahikoa izan zen, bigarren sailkatuak uko egin zion lehenengo postuari. Argi zegoen
Real Union izango zela aurtengo Ligako garailea.
Matematikoki Bilbao Athletic-en kontrako partidua
baino lehen lortu zuten. Bizkaitarrek ondorioz
pasalekua egin zieten txapeldunei. Egun hartatik
aurrera Ligako partiduak, puntuak lortzeko izan
beharrean, txartelak kendu, proba egin eta minutuak emateko baligarriak izan ziren. Buruan gauza
bakar bat zuten Iñaki Alonsoren mutilek: play offa.
Urte osoko helburua iritsi da gure hirira.
Futbolariak ez ezik, zaleak, kazetariak, eta hiritar
guztiak ere urduri daude etorkizuna erabaki deza-

Goian, Real Unioneko jokalariak gol bat ospatzen. Behean,
Eneko Romo jokaldi batean.
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kirolak

Jokalariak ziur
daude. Ez dute
inoiz hainbesteko
konfiantza izan
beren buruengan

Juanan Seguro 2008/09 denboraldiko partidu batean.

keten partiduen zain. Egun hauetan ez da besterik entzuten Irunen... “aurten bai, aurten lortuko dugu”.
Laugarrenean, aidanez
Aurreko denboraldietan izan ditugun esperientziak ez dira
politak izan. 2003. urtean dena alde zuen Real Unionek,
baina zeharo okertu ziren gauzak. Azkenenego momentuan Gramanet-en aurka jokatu zuten. Kataluniarrek irabaziz gero, haiek igoko ziren Bigarren mailara.
Gipuzkoarrek irabazita, Real Union igoko zen... baina
desadostasuna zela eta, berdindu eta Malaga izan zen urte
hartan Zilarrezko Mailara igo zena. Urte gogorra izan zen
hura. San Martzial egunaren bezperan Irungo hiriak kolpe
latza jaso baitzuen. Sekulako denboraldia egin ostean,
Miguel Solaren mutilek bizitzako aukerak ihes egiten
zuela ikusi behar izan zuten.

Bi urte geroago, 2004-2005 denboraldian, antzeko gauza
bat gertatu zen. Play off-a orduan, lau partiduetara zen.
Lehiakide batekin joan eta etorri. Rayo Vallecano izan zen
aurkaria eta Real Unionek kanporaketa gainditu egin
zuen. Behin lehenengo helburu hura lortuta zegoela,
hurrengo taldea Lorca izan zen. Lehenengo partidua
Murtzian jokatu zen eta den-dena zegoen irundarren alde.
1 eta 2ko emaitzarekin igoera gero eta gertuago sumatzen
zen. 2003koa ez zen berriz ere errepikatuko. Baina bai.
Gertatu zen. Lorcak partiduan zehar bi gol sartu zituen eta
partidua irabazita zuenean Sukiak irundarrei itxaropena
eman zien, luzapen denborara joanez. Stadium Gal betebetea zegoen, urduritasuna, gogoak, tentsioa, protagonistak ziren. Gol batek bizitzako momenturik hunkigarrienetariko bat sentitzeko aukera eman zezakeen. Baina patua

'SONORIZAZIOA
'ARGIZTAPENA
'GRABAZIO-ESTU-

Gabiria kalea, 15 - 179 Katea auzoa - IRUN
Tel 943 63 16 32 Faxa 943 63 16 02
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DIOAK
'ERREALIZAZIORAKO PLATOAK
'BIDEO-ZINEMAPUBLIZITATEA
'BIDEO-PROIEKTAGAILUA

lapikoan

halakoa da. Eta gutxien espero zenean,
Lorcak gola sartu eta garaipena eskuratu
zuen. Beste urtebetez ametsak apurtu
egin ziren milaka zatitan. Denak gora
begira, ezin igoz...
Bi esperientzia txarren ondoren, zaila da
gogoz ekitea beste play off bati. Eta, egia
esan, 2007koa arraroa izan zen.
Lehenengo kanporaketan gelditu ziren
aukeretatik at. Behintzat ez zen beste
urteetan bezainbeste malko ikusi.
Alicante izan zen urte hartan irundarrak
kanpoan utzi zituen taldea.
Hiru kanporaketa, hiru aukera, hiru esperientzia, eta hiru porrot. 2009a Unionen
urtea da. Aurten bai, aurten lortuko dugu.
Bi partidu, kanporaketa bakarra, %50a
eta munduko ilusio guztia ezin hobea den
plantilla batean. Jokalariak ziur daude. Ez
dute inoiz hainbesteko konfiantza izan
beren buruengan. Baloiarekin ez dute
magia egiten, futbola egiten dute, eta hori
dute arrazoi nagusiena jakiteko Bigarren
Mailako jokalariak direla jada.

www.infotxingudi.com

+

irunero

Gure eskualdeko telebistako azken berriak
eta Irunero aldizkaria INTERNETen.

www.infotxingudi.com

kirolak

“AUPA UNION”
Gipuzkoa Telebista Txingudi,
Real Unionekin bat
Saio berezia hedatzen du astelehen eta ostegunetan 20:30ean

R

eal Unionek egin duen denboraldi zoragarria dela
eta, Irun osoa taldearekin dago, laguntza edozein
eratan eskaini nahian. Asmo horrekin Gipuzkoa
Telebista Txingudi saio berri bat egiten ari da. Real Union
Bigarren Mailara igotzeko laguntza guztia gutxi denez,
Txingudiko telebistak “Aupa Union!” programa emititzen
ari da, play off-ari buruz mintzatzeko. Astelehen eta ostegunero eskaintzen den tartea da, arratsaldeko 20:30etik
aurrera. Bertan jokalariak eta Klubeko ordezkariak elkarrizketatuko dira, baita Real Unionen Historia oparoko pertsonaiak ere.
“Aupa Union”-en futbolean adituak direnekin batera aurkariak ezagutu eta aztertu egiten dituzte, bertako jokalariak,
historia, afizioa... Aupa Union programaren barruan ikusentzuleek parte-hartzea izan dezaten tarte berezi bat prestatu du eskualdeko telebistak. Lehiaketa bat da, non lehiakideek beren bihotzeko Klubari buruz dakiten guztia erakutsi
ahal duten, galdera-erantzun formatuko emanaldian.
Zaleek euren ezagupenak erakutsi eta asteko trebeenak sari
piloa jasoko du. Nahi duen orok norgehiagokarako izena
eman dezake eta egin beharreko gauza bakarra mezu elektroniko bat bidaltzea da, web@infotxingudi.com helbidera,
edo 943 63 18 78 telefonora deitzea.
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Lehenengo egunetan, Ricardo Garcia presidentea, Eneko
Romo jokalaria, edo Patri Arabolaza jokalari ohiaren
semea egon ziren. Hauei esker talde txuri-beltza hobeto
ezagutzea izan zuten ikus-entzuleek. Gonbidatuen ahotik
plantilla nola dagoen jakin daiteke, eta, besteak beste, partiduak, lehiakideak eta ikuspuntu desberdinak helburu
bakar baterako: datorren urtean, Real Union Bigarren
Mailako taldea izatea.

Santiago kaleko indusketa
arkeologikoa: Irun erromatarraren bila
1961. urtean Higer lurmuturrean erromatar garaiko lehen
aztarnak agertu ziren.
Aurrerago Ama Xantalengo
nekropoliak eta Junkal eliza
ondoko aurkikuntzek gure
iraganaren inguruko berebiziko lorratzak eman zituzten.
1.993an, Santiago kalean,
duela 2.000 urteko portu
handi baten egitura topatu
zuten arkeologoek, baita
Oiasso hiri erromatarra Irunen
kokatua zegoela frogatu ere.
Pixkanaka Irungo planoa eta
hiritarren bizimodua nolakoa
zen osatuz doaz. Azken
indusketa Santiago eta
Bidasoa kaleen arteko
orubean egiten ari direna da,
non portuko biltegiak azaldu
diren. Oiasso Museoak azken
4 hilabeteotan bisita gidatuak
antolatu ditu, indusketa
zuzenean ezagutzeko.
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Goian, Oiasso Museoko erakusketako anforak. Eskubian, behean, indusketako lantaldeko Pia Alkain Irungo alkatearekin, indusketa bisitatzera joan zenean. Eskubian, goian, arkeologo bat Santiago kalean aurkitutako material arkeologikoa aztertzen.

Erromatarren menpean egon zen garaian, K.o. I. eta II.
mendean bizi izan zuen Irungo hiriak bere oparotasunik
handiena. Hiru galtzada bat zetozen gunea zen: Galizian
hasi eta, Kantauriko itsasbazterraren paraleloan, penintsularen iparra alderik alde igarotzen zuena bata; Tarragonan
hasi eta Ebro ibaiaren ibarra gurutzatzen zuena bestea; eta
Asturgatik (Burgos) zetorrena, hirugarrena. Irunen bat egiten zuten Bidasoaz gaindi Galiara egiteko.
Erromatarren garaiko hiria itsasertzean zegoen kokatua,
Bidasoa ibaiaren bokalean, oraingo Junkal elizaren inguruan eta Beraungo muinoaren magalean.
Ama Xantalengo nekropolian aurkitutako aztarnek eta
Aiako Harriko mea-zuloek ere agerian uzten dute erromatarrak lurralde honetan ibili zirela. Lehenengo erromatarrak meategiak ustiatzera etorri ziren eta luzaroan jardun
zuten. Meategietako aberastasunari eta merkataritzari
esker Oiasso erromatar hiria loratu zen, Estrabon geografo
greziarrak aipatzen zuen baskoien hirian kokatua, hain
zuzen.
Santiago kalean lehenengoz azaldu zen portu baten egurrezko egitura. Gerora, aldamenean dagoen Tadeo Murgia
kalean, zenbait harmailatako kaia, itsasaldia gora-behera,
itsasontziak poturatu ahal izateko. Oiasso museoaren
atzean bainuetxeak agertu izanak ere Inperioko hiri
garrantzizkoa zela adierazi zuen. Tamaina honetako polis
batek (hiria) foroa eduki ohi zuen, horregatik adituek
Irunen aztarnak topatuko dituztelakoan daude, seguru asko
Beraun etxea dagoen lekuan.
Santiago kaleko indusketa
Santiago eta Bidasoa kaleen artean Arkeolan egiten ari den
indusketari esker, Oiasso nolakoa zen eta biztanleen eguneroko bizitzaren inguruko informazio gehiago lortzen ari
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dira arkeologoak. Indusketa bisitatu dutenek zenbait hormaren aztarnak argi eta garbi ikusi ahal izan dituzte.
Portuko jarduerarekin loturiko biltegi multzo baten hondakinak dira. Eraikin horien artean bada nabarmentzen den
bat, tamaina handiagoakoa delako, 250 metro koadro
ingurukoa. Hauxe bai berebiziko garrantzia duen aurkikuntza, “horrea” batekin identifikatu baita, alegia, botere
publikoek kudeatutako biltegia izan zitekeen. Ezaugarri
horietako eraikinak Oiassok portuko agintaritza bazuela
esan nahi luke.
Biltegi eta gordetegiok zenbait aldiz berritu eta moldatuak
izan ziren, ondorioz, eraikinen azalera eta barruko espazioaren banaketa aldatu zen.
Erabileraren fase modernoenak II. mendekoak dira, baina
25 urtetik hona egindako indusketetan ez bezala, fase
zaharragoak daude, gure aroko I. mendearen hasierakoak.
Material anitz
Indusketa 2008ko irailean abiatu zenetik bertan jarduten
duten 6 arkeologok eta bi laguntzailek material piloa topatu dute. Besteak beste, zeramika bilduma garrantzitsuak:
baxera-zatiak (terra sigillata), anforak, ehungailuetako
pisuak edo iruteko fusaiolak.
Halaber, jarduera siderurgikoaren presentziaren aztarnak
agertu dira, animalien gorpuzkinak, adreilu nahiz teila
zatiak... Guztietan objekturik exotikoenak beirazkoak dira.
Beirazko barratxoak eta filigranak ontziri itsasiz egiten
ziren millefiori motako loredun edalontziak berreskuratu
dituzte: Luxuzko produktua zen, distantzia handiko merkataritza sareen bitartez Irunera garraiatua, seguruenik
ekialdeko lantegiren batetik.
Horrenbeste baxera-zati aurkitu izanak txunditurik utzi
ditu arkeologoak. Erromatarrek otordu-ohiturak aldatu

Iturria: Arkeolan

zituztenez, halako sigilatta -etxeko baxera- bazter guztietan erabiltzen hasi ziren, eta Inperio osoan zabaltzen.
Hainbat bisitari
Indusketa zuzenean ikusteko bisitak otsailean hasi ziren
eta maiatzarekin batera bukatuko dira. Balantzea oso ona
dela adierazi dute Oiasso Museotik: ikasle taldeek zein
bisitari partikularrek bertatik bertara arkeologoen lana
ikusi dute. Poliki-poliki lurreko geruzak azaleratzen
dituzte, harik eta erromatarren garaikoak identifikatu arte.
Etengabe agertzen da materiala, baxera puskak batez ere,
lohiari esker kontserbatu direnak, oxigenoarengandik
babesten baititu. Ahal dela, puzzle bat bezala, tresna baten
puskak itsasten dituzte, informazioa lortu aldera: forma,
tamaina, jatorria, garaia... Zati txikienetik ere informazioa
atera liteke.
Proiektuak
Indusketa hau laster bukatuko bada ere bainuetxe edo termenak aurrera jarraitzen du eta bi urte barru, gutxi gorabehera, bisitatu ahalko da.
Bestalde, Irungo Udalak museoko bilduma handitzea
erronketako bat dela adierazi du. Horretarako, Eusko
Jaurlaritzak dituen Irunen aurkitutako aztarna arkeologikoak museoan erakutsi ahal izatea beharrezkoa da.

Maiatzeko ekintzak museoan
Maiatzak 17 eta 18, Museoen Nazioarteko
Eguna.
- Bi egun horietan museoa bisitatzea
doakoa izango da.
- Alea Jacta est tailerra familientzat
antolatuko da.
- Hirugurutzetako labeak bisitatu ahalko
dira.
- Pintxoen Bidea maiatzaren 17an
amaitzen denez, pintxo bat 90 zentimotan dastatu ahal izateko bonoak
banatuko dira.
- Maiatzaren 17an Andeloseko antzerki
talde batek erromatar garaiko lan bat
antzeztuko du.
- Maiatzaren 18an, Santiagoko
aztarnategira bisita.
Maiatzak 19, Belaunaldien Nazioarteko
Eguna.
- Museoak urtebetetzeak ospatzeko
aukera eskainiko du eta tailerrak
antolatuko ditu.
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Museoko jarduera pedagogikoak
Animazio Tailerrak

Irun erromatarra trenez

Izaera komunikatiboa eta parte-hartzailea duten tailerrak dira. Era ludikoan historiarekin eta arkeologiarekin
harremanetan jartzen dira taldeak.

Alea Jacta est
Tamaina handiko joku-taula batean, erromatar eguneroko ezagupenak lantzean datza, garaiko jolasen bitartez. Nori zuzendua: 6-99 urte bitartekoei. Parte hartzeko hitzordua behar da.

Erroma eta zinema
Taldean Erroma garaian lekututako mitologia eta historia gidoi bat landuko dute. Ondoren, gidoia aurrera
eramateko antzezle moduan eszenen protagonistak
bilakatuko dira. Guztia fotogramen bidez jasoa izango
da, film bat osatuz.

Montserrateko estela
Hondarribian, Jaizkibelgo magalean zegoen antzinako
harri landua museoan ikusgai da. Zer da agertzen den
irudia? Erromatar jainkosa a la erromatar enperadore
bat? Ikerketa burutu eta hipotesiak landuko dituzte
parte-hartzaileek.

Museoko eskolak: belaunaldi topaketa

Bisitariek, museoko gida batekin,
Oiasso erromatar hiria ezagutzeko aukera dute, museotik irteten
den trenean, ibilbide arkeologikokultural baten bitartez. Ibilbidearen barnean Xantalen ermita bisitatzen da. Irteerak: ostegunak,
ostiralak, larunbatak eta igandeak.
Iraupena: 1:15 ordu.

Ama Xantalen ermita
Bisita Ama Xantalengo ermitara.
Ermitaren barnean Oiasso hiriko
hilerriaren zati bat aurkitu zuten.

Museoa kokaturik dagoen eraikina udal eskola izan
zen. Duela 50 urte errealitate hura eta bizi izan zuten
helduen eta egungo haurren topaketa.

Informazioa: Museoan. 943 63 93 53

Ibilbide tematikoak
Erromatar
daude!

hauek

erotuta

Nori zuzendua: LHko ikasleei.
Erromatarren garaia ezagutzera
ematen zaie modu dibertigarriz,
gaur egungo ohiturak duela
2.000 urtekoekin alderatuz.

Denbora makina
Nori zuzendua: DBH.
Irun hiria duela 2.000 urteko
erromatar Oiasso hiriarekin identifikatu behar dute ikasleek,
arkeologia piezen bidez.

Antzinako jolasak

irunero 18

Nori zuzenduak: aisialdi taldeak,
ludotekak...
Oiasson aurkitu diren jolasak
aztertu eta erromatar gizartean
aisialdiak izan zuen garrantzia
ezagutu.

Arkeologiaren esperientzia
Nori zuzenduak: Helduak.
Arkeologoen lana ulertzea Oiasso erromatarra Irunekin identifikatuz.

Oiasso galduaren bila
DBH eta Batxilergoa.
Oiasso Irunekin identifikatzea
antzinako idatziak, toponimia eta

ondareak alderatuz.

Antzinako lanbideak
Adinekoen elkarteak.
Duela 2.000 urteko lanbideen
bitartez Oiasso erromatarra ezagutzea.

iragarkia

irunero

aldizkaria harpidetza bidez
jaso ahal izango da

Irunero aldizkariak harpidedun izateko aukera eskainiko
dio nahi duen orori, baina
harpidetza ez da musu-truk
izango; postaz jaso ahal
izateko jasotzaileak oraindik
zehaztua ez dagoen kostua
bere gain hartu beharko du.
Ordaindu beharreko kuota
eskaerak aztertu ondoren
zehaztuko da eta eskatzaileei
jakinaraziko zaie.
Aldizkaria helbide batean
jasotzeko interesdunek honako posta elektronikora mezua
bidaliz eskaera egin behar
dute:

irunero@infotxingudi.com
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bi hitzetan

Erromesen aterpetxe berritua irailaren
bukaera arte irekia izango da
Santiago Bideen Lagunen Irungo
ordezkaritzak erromesen aterpetxea
(Lucas de Berroa kalean) Aste
Santurako ireki zuen, Elkarteko
boluntarioen hilabeteetako berriztatze
lanen ondoren. Irungo Udalak utzitako etxebizitza bat konpontzeko eta
jada zeukanarekin elkartzeko obra
hauei esker, orain aterpetxea erosoagoa da eta gobernatzen errazagoa.
Guztira 32 erromesentzako lekua
dago, bertako sukaldea, bainugela eta
txirrindulen garajea erabil ditzaketela,
musu-truk erabili ere.
Aste Santuko bi asteetan zehar 150
bat erromesek ostatu hartu dute aterpean eta 80 erromes-txartel inguru
eman ditu Elkarteak. Santiagorako
bidean Irundik igaro diren erromes
gehienak (%60) Espainiako hainbat
probintziatatik
iritsiak
dira.
Gainontzekoak nagusiki frantziarrak
eta alemaniarrak dira, baina, besteak
beste,
Txekiar
Errepublikatik,
Hegoafrikatik eta Kubatik erromesaldia egitera etorritakoak aterpeaz
baliatu dira.
Zerbitzu hau datorren irailaren 30era

Erromesen aterpea Lucas de Berroa kaleko 18. zenbakian dago.

arte zabalik izango da.
Bestalde maiatzaren 4tik 10era
Santiago Bideen Lagunek “ate irekien
astea“ antolatuko zuten, bidasoarrek
instalazioak ezagut ditzaten.
Elkarteak bere ohiko informazio zerbitzua eskaintzen jarraitzen du

Bioterra azoka ekologikoa
ekainaren 5etik 7ra burutuko da
Bioterraren eskaintzak seigarren edizio honetan zabala izaten jarraituko du, apirilerako erakustokiaren %70 salduta zegoen eta. Ficobak
eskaintzaren heterogeneitatearen aldeko apustua egin du eta sektore
askoren presentzia nabarmena izango da. Besteak beste, hauek izango
dira bertan: nekazaritza ekologikoko elikagaiak, bioeraikuntza, energia
berriztagarriak, jantzi ekologikoak, kosmetiko ekologikoak, hondakinen kudeaketa ekologikoa, ingurumenaren aldeko ekimen publikoak,
argitaletxeak eta argitalpenak. Naturall Osasunaren eta Ongizatearen
Espazioan, aldiz, bisitariek osagarriak eta interesgarriak diren sektoreen errepresentazioa aurkituko dute. Aurtengo eskaintza honakoa da:
garbigarriak eta etxerako produktuak, kosmetika eta higiene naturala,
ehungintza eta osagai naturalak, habitat osasungarria, terapia naturaletarako osagarriak, ekoturismoa eta sendabide naturalak.
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Foruen karrikako 2. zenbakian kokaturik dagoen egoitzan. Interesdunek
asteazkenetan
edo
ostiraletan
19:00etatik 20:30era jo dezakete bertara.
Zerbitzuok Irungo Udalaren kolaborazioari esker eskaintzen dituzte.

bi hitzetan

Abesbatzen Eguna, maiatzaren 30ean
Datorren maiatzaren 30ean Abesbatzen
Egunaren edizio berri bat ospatuko da Ametsa,
Albada, Atzokoak, Nayade, Kabigorri eta
Larreaundi abesbatzen parte hartzearekin. Iaz
lehen aldiz ezarri zen formulari jarraiki abesbatzek kaleko zenbait lekutan kantatuko dute
txandaka. Hauek izango dira agertokiak:
Eskoleta kalea, Erromes plaza eta San Juan
Harria plaza.
Bukaeran, 20:15ean, parte hartzaile guztiek
batera kantatuko dute San Juanen,
Txistularien Udal Bandak lagunduta.
Emanaldi honetan Andrew Keelanek konposatutako Txistulariak izeneko obra estreinatuko
da.
Eguraldi txarra bada, Abesbatzen Eguna
Amaia KZn burutuko da, 19:30etik aurrera.

AHTren aurkako
konzentrazioa

Maiatzaren 2ko konzentrazioa.

Joan den maiatzaren 2an, Txingudiko AHT
(Abiadura Handiko Trena) Gelditu! plataformak deituta konzentrazioa egin zen San Juan
Harria plazan. Bestalde, Irungo Ezker
Abertzaleak maiatzaren 9an AHTren proiektuaren aurka egin zen manifestazioarekin bat
egiten duela jakinarazi zuen prentsa ohar
baten bidez. “Hamarnaka gara proiektu txikitzaile honen aurka azaldu garen herri sektoreak eta milaka, urte luzeetan zehar, gelditzearen alde mobilizatu diren euskal herritarrak”. Inposizioa gelditzeko eta herritarrei
hitza emateko exijitu zieten politikariei.

Nayade Abesbatzen Egunean parte hartuko duen taldeetako bat izango da.

Bidasoaldeko nekazalturismo
eta landa-etxeen
gida argitara eman da
Bidasoa
Bizirikek
eskualdeko 15 nekazalturismo eta landa-etxeen
inguruko gida bat argitara
eman
du.
Argitalpenak etxe bakoitzaren inguruko informazioa eskaintzen du:
ezaugarriak, zerbi-tzuak,
kokalekua eta harremanetarako argibideak.
Gidak
Bidasoaldeko
nekazalturismo nahiz
landa-etxeen kalitate
jasoa nabarmentzen du,
eta kokaturik dauden
lekuen
edertasuna:
Hondarribikoak,
Jaizkibelgo
eta Gidak nekazalturimoen eta landa-etxeen
Guadalupeko magaletan; mapa eskaintzen du.
Irungoak,
Olaberriko
bailaran.
Bestalde, laster batean informazio turistikoko bulego berriak egiteko lanak amaituko dira. Bata, Hondarribiko Arma Plazako interpretazio zentroan eta bestea Irungo Luis Marianon.
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Haurraren garapen afektibo-sexuala (2)

Haurraren garapen
afektibo-sexuala: 0-2 urte

Sexualitatea adin desberdinetan ezberdina da eta bizitzako garai bakoitzak bere
ezaugarriak ditu. Sexualitatea landu eta haurren galderei erantzuteko aldi hauek
ezagutzea biziki garrantzitsua da. Beraz, hona hemen laburki haurraren lehen 2
urtetan ematen den garapen afektibo sexualaren ezaugarriak.
Haurra jaiotzen denetik kontaktu fisikoa
ezartzeko joera primarioa (ikasi gabea) du; honela,
lehen etapa honetan sexualitatea sensomotorea izaten da; hots, gorputzarekiko kontaktu plazenteroa eta
harreman afektiboa bilatuz. Haurrak kontaktuaz, laztanez, besarkaden berotasunaz, musuez... gozatu
egiten du, maitatua sentitzen da. Bizitzako lehen bi
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urteetan sexualitatea garatzeko oso garrantzitsuak
dira zaintzaileekin dituzten harremana afektiboak,
binkulu edo atxikimendu seguruak.
ATXIKIMENDU SEGURUA: Haurrak bere
oinarrizko beharrei erantzuten dien pertsonekin (
ama, aita, irakaslea, familiako beste kideak...) egiten
den lotura afektiboa da. Haurrak atxikimendu figu-

rarekin gertutasuna eta kontaktua lortu eta mantentzeko joera du.
Atxikimenduzko figura hauekiko harreman honetan ikasten dugu ukitzen eta ukituak izaten,
begiratzen eta begiratuak izaten, komunikatzen eta
besteek esaten digutena entzuten. Horiek guztiak
funtsezkoak dira heldutasunean emango den elkartruke sexualean.
Atxikimendua harremanetan lortzen
dugu, oinarrizko segurtasun emozionala, beste pertsonei konfiantzaz irekitzeko, gure posibilitateetan
sinesten eta, beharrezkoa bada, bizitzan zehar eduki
ditzakegun dezepzio afektiboak gainditzeko aukera
ematen digun segurtasuna.
GORPUTZA: haurra txikitatik poliki-poliki
bere gorputza deskubritzen hasten da. Prozesu
honetan, 18 hilabete inguru dituela, bere pertsona
indibiduala dela ohartzen denean (NI erabiltzen hasten denean) bere gorputzarekiko interesa handitzen
joango da, eta honekin batera bere genitalekiko
arreta. Genitalak oso zelula sentikorrez osaturik daudenez, ukipenak plazerra emango dio. Haur guztiak,
ukitzea baimentzen bazaie, fase honetatik pasako
dira eta oso inportantea zaie norberaren genitalen
bizipen positibo eta onarpenerako. Hasieran aukera
duenean ukituko ditu (fardela eramanez gutxitan
daude biluzik) eta urteen garapenarekin leku pribatuetan ukitzen ikasiko du.
IDENTITATE SEXUALA: 2 urte baino lehen
haurrak oraindik ez daki neska ala mutila den, baina
garapenean obserbazio eta helduen elkarreraginen
bidez informazioa jasotzen joan da.
Helduok, haurrak jaiotzen denenetik, neska
eta mutilekin ezberdin jokatzen dugu. Sexuaren
arabera, nahiz eta jaioberri guztiak antzekoak izan,
neska eta mutilak desberdin ikusten ditugu: neskak
goxoak eta mutilak indartsuak. Ondorioz, ohartu

gabe ezberdin jokatzen dugu, jostailu ezberdinak
ematen dizkiogu eta jaiotzen direnetik genero
estereotipoak sortzen ditugu.
Adin honetan haurrak pertsona gutxi ikusten
ditu biluzik eta ezin du ikusi neska eta mutilak desberdintzen dituena genitalak direla. Beraz, neskak
eta mutilak ezberdintzearen prozesua neska-mutilen
kanpo ezaugarriak kontutan hartuz egingo du: ilea,
janzkera, apaingarriak, eta abar.
ADIN HONETAN GARRANTZITSUA DA
Guraso edo beste atxikimendu figurekin harreman afektibo seguruak ezartzea, haurra maitatua eta babestua senti dadin.
Bai neskei bai mutilei beren gorputzaren atal guztiak ezagutu eta ulertzeko aukera
ematea. Gorputz atal guztiak dira onak eta garrantzitsuak.
Neska eta mutilengana jarrera eta ahots
doinu berdinekin hurbiltzea, biek behar baitute
atentzio, maitasun, goxotasun eta babes berdina.
Genitalen ikuskapena arrunt bihurtu eta
baimentzea, honek neska eta mutilen eskema korporala eta identitate sexuala egituratzen laguntzen
du.
Haurrei bere gorputzeko jarrera positibo
bat eraikitzen laguntzea.
Jakin-mina eskaerari sinpletasunez
eta laburki erantzun, bere aurkikuntza eta azterketan lagunduz.

Datorren hilean 2-6 urte bitarteko garapen
afektibo sexualarekin jarraituko dugu. Izan zoriontsu.
MAPI URRESTI ORTIZ kuttun@kuttun.net

GIPUZKOA TELEBISTAk
komertzialak behar ditu.
CV-a honako helbidera bidali:
produccion@gipuzkoatb.com
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eleak iruten

Ez da garai samurra bizi duguna, ez horixe! Tira, izan al da inoiz garai samur-gozorik?
Hara, zehaztu dezadan zertaz eta nortaz ari naizen! Alegia, zein da nire jardunaren
subjektua? Zein objektua? Demagun objektua, kasurako, kontzeptua dela, kontzeptuak: arrazismoa eta xenofobia. Subjektua(k): etorkinak.

Guk euren itsasoetan arrantzan egin dezakegu,
eta haiek gureetan ez?

D

enok gara arrazistak eta xenodonde han venido”.
foak, neurri batean edo bestean.
Eta nik neronek –barka neure tasun hau–
Testuinguruak eta zirkunstantziek
ezin diot gozotasunari eta samurtasunari
ageri ohi dute ezberdinekiko guretako
eutsi, eta nire barne piztia jalgitzen zait
bakoitzak dugun aurreiritzia. Izan ere,
familiako bazkarian. Eta hasi naiz “gaizki
pertsonak, besteak beste, beldurtiak gara
esaka”. Ez dut gaztelaniaz idatzi dudana,
eta geurekoiak. Hots, beldurrak eta egoisoharkabean idatzi, ez horixe: “Ostias, pero
moak karakterizatzen gaitu neurri handi
a ver, quién de los que estamos aquí no es
batean.
inmigrante, joder!? Neurri batean edo
Garaia aipatu dut sarreran. Garai hau
bestean, itauntzen dut: nor ez da etorkinen
garai ekonomiko “onuragarri” baten
seme-alaba, iloba edo biloba, lehengusuondoren heldu da. Garai hau “krisi galehengusina edo koinata-koinatu?
raia” da. Ekonomia krisian sartu den Emigrante espainiarrak.
Eta haserre egin naiz. Eta izorratu dut
garaia. Ekonomia egoera oparoa den
unea, une gozoa eta samurra behar
garaian ere, gure munduan –globalean
lukeena. Eta pentsu dut nire baitarako: ez
nahiz lokalean– ez da erabateko bizitza
da aski maitasuna! Bai, badakit askotan
samurra ez gozoa izan denentzako.
esaten dugula, azken muturrean gaudeEkonomia egoera urria denean, bistan da,
nean, buru makur: “Maitasuna geratzen
samurtasun eta gozotasun eza askoz ere
zaigu”. Baina ez da aski maitasuna!
nabariagoa da.
Pertsonok, bihotzaz beste, arima eta burua
Beraz, garai ekonomikoa urria da, eta
ditugu. Arima, gure baitakoa, pertsonaren
lehen –garai ekonomikoa oparo zenean–,
alde ezagun gabea, bilatu eta landu behagarai onean giza baloreak –jendearen edo pertsonaren balore- rrekoa. Eta hara, landu beharrekoa dugu ere gure buruko
ak– urriak baziren, bada, orain giza baloreak are urriagoak materia grisa. Gehiago pentsatzeko, eta gero, hitz egitedira. Hots, ez dugu garai gozoa eta samurra bizi, gure rakoan, esaten duguna hobeto neurtzeko eta adierazteko.
eguneroko jarrerak ez direlako ez gozoak ez samurrak.
(...) Gauean jada, beranduago, familia txikia bilduta, arraina
Orain arte idatzia, erretorikoa izan da. Beraz, ekar ditzadan izan dugu jangai, eta guretako batek esan du: “Arrain hau ez
eguneroko bizitzari buruzko lerro batzuk. Nik neronek bi- da ohi bezalakoa”. Eta nik neronek, zerbait goxo esan nahizitakoak.
an, modu zakarrean esan dut –nork bere zoria–: “Arrain hau
Familia gauza zabala da. Nirea halaxe da, zurea ziur aski ez da “gure” Kantaurikoa. Itsasoz harandi ekarri da”. Eta
ere antzekoa. Berean ideologia eta joera politiko ezberdineko segitu dut...
pertsonak biltzen gara. Euskal auzia edo arazoa dela eta, zenArrain eta jaki hauek munduko pirata berriak “sortu” diren
bat aldiz ez gara isiltzen familia giroan. Alegia, ospakizun herrialdetatik ekartzen ditugu. “Gure” arrantzontziak
egun hori ez “izorratzeko”, gure arteko samurtasuna eta bahitzen dituztenak piratak dira. Herrialde horietan batzuk
gozotasuna mikatz ez daitezen, isiltzen ikasi dugu. pirata bihurtu dira, ziur aski horietako batzuk mafien sareetan
Orain, berriz, euskal auziari, atzerritarren edo etorkinen erori diren piratak. Beste batzuk berriz, “ahulak” direnak
auzia gehitu zaio, ordea. Eta, noski, zailagoa dugu gaia sai- –agian ahulak, diot–, “pateretan” iritsi ohi dira gure
hestea. Izan ere, gure beldurrak eta egoismoak errazago itsasertzetara. Goseak akabatuta!
azalarazten dira gure baitan eta gure artean. Subjektua –atzeEta azkenik, azkeneko itauna: “Guk euren itsasoetan
rritarra eta etorkina– ahulagoa baita. Eurekiko gure kontzep- arrantzan egiten ahal dugu, eta haiek gureetan ez?”.
tuak aiseago agertzen dira, zein erraz agertu ere. Nirean
entzun dut, nire familia-inguru zabalean: “Que se vayan a
MIKEL ASURMENDI
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lerroz lerro

Liburu guztiak desberdinak dira. Batzuk besteak baino desberdinagoak, baina. Poesia
liburu bat ekarri dugu oraingoan. Alea ez da beste poesia liburuen antzekoa. Alea
izena du Beñat Sarasola poeta gazteak ekarri digun poesia aleak. Izenburu bera,
berez da adierazgarria! Honatx alearekin jolastu ondoren jasoa.

Isis and Pandora
(elemental Mr. Watson)

K

axa huts bat ekarri zigun Beñat
Etiopian barrena bide egiteko piztu
Sarasola poetak orain bi urte.
zitzaigun
mentura
desbentura
Eta orain kaxa huts hartan Alea
bilakatu zaigu, bilakatu dugu. “Hara,
ekarri digu. Literatura kaxa irekia dela
egin ezazu negar hori da desio dizupentsatu dut. Eta pentsatu dut, Mikel
dan erretrasoa” erasiatu dit ene barne
Laboaren ahotsa eta doinua lagun:
ahotsak, zure barne ahotsak, zure
“Atxaga, Beñat etorri duk hitaz
kaxako ahotsak, Beñat Sarasola
galdezka”.
Pandorak!
Sarasola etorri duk Bernardo! Kaxa
“Loreak udaberri honetan ez dira
huts bat ekarri zuen behiala, eta orain,
loratuko. Berlin ekialdeko parke
bere zain geundela, aspaldi hartan
berde batean bezala, haurrei gezurrak
hautsi zen Anphora mila ispilu puskekontatzeko bezala da, paretik
tan barreiatuta ikusarazi digu –irakukentzeko. Barkamena arazo izaten da
rrarazi digu– poeta berriak, hitzez eta
beti, ezta Ainhoa? Birus informatiko
hitzetan baieztatu eta konfirmatu ere
batek nazioa utzi du hankaz gora,
bai. Konfirmatu diot, amodio eta erlibere kolorea berdea dela, gorria dela,
jioa gauza bera baitira Pandora.
ez ei daude ziur. Izana letra etzanez
Lizardi, Rimbaud, Lauaxeta, Rilke,
idazten da, “gogoa” kakotx artean.
Mirande edota Etxahun, entzun eta
Hizkuntza letra lodiz. Hizkuntzaoroitu, Anphora puskatu zen, eta gure
joko batean murgilduta alferrikako
ezbeharrak, ezinegonak eta zorineke ugari aurrezten dira. Haizeak
gaitzak bere hartan jarraitzen dute.
lehortzen badu, “gure” (sic)
Alabaina, esperantzak bizirik ja- Liburua: Alea.
Iparraldean itxaropena hankaz gora
rraitzen du –gure artean?– gure baitan. Egilea: Beñat Sarasola.
geratuko da, beste behin ere.
Beñat Sarasola Pandora poetak, kaxa Argitaletxea: Susa.
Balentria handiek zentzurik zuten
huts hura itxi eta Alea gorde zuen, edo
garaietan bezala, proletarioek beren
alea osatzeko hitzak gorde zituen, bederen. izana galdu dute. Aldatu dira! Elurrak oro estaltzen du, ez
Hitzak ez dira ondo endelegatzen, ordea, den-denak ez du etorkizunean pentsatzen uzten. Atseden hartzeko garaia
dituk/n ondo ulertzen. Ez dira ondo lerrokatuak. Esaldiak ailegatu dela pentsatzen baduzu, kosta egingo zaizu orain
nahasiak ditun/k, esaldiak ez datoz bat, ez datoz bat arrazoiak bilatzea. Norbaitek bakea aipatu du eta algaraka
bestearen ondoren Bat dator (sic). Gainera, esaldi pusketak hasi naiz dorpeki. Bi mende aurreragoko kolorezko kutxa
oraindik eta areago multiplikatu dira. Anphora Babel do- –kaxa?– batean dugu konfiantza, orekari batek bezala.
rrea adina altua eta handia da.
Berak egin dezake saio, ez zaio gehiegi kostatzen.
Baina, itxaron lasai ikasiko dugu lasai itxaron.
–Borroka da bide bakarra– esan du orekariak.
Konparaziorako, John Wilkinson nor den ikasiko dugu:
Ez du zehaztu borroka mota ez norabidea.
politikari, futbolari, industriari, musikari edo poeta den
Tom badoa beste herrialde baten bila.
ikasi edota bereiziko dugu.
–Ezin dut– esan du Tomek. Ez naiz pentsatzen duzuna
Basotik atera ginen –atera gabe atera ginela esan nahi dut, asmatzeko gauza”.
zilegi bekit metaphora eni ere, hara!–, eta basamortua
zeharkatzen segitzen dugu, eta hiria ez dugu antzeman P. S.: Congratululations for you Pandora, congratulations
oraindik ere, artean ezta basamortuaren –itsasoaren– zeru- for me, congratulations para todos!
mugari antzik eman ere. King Kong ez da oraindik iritsi
ziutate honetara.
MIKEL ASURMENDI
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agenda

Erakusketa
Maiatzak 8- Ekainak 14

Zinean programaren barruan G.
Verdiern Aida proiektatuko da.

Maiatzak 24

Maiatzak 24

9:00etan,
Anaka
Txistularien Diana.

auzoan,

Maiatzak 23

Amaian, 20:00etan, Tiger! Tiger!
taldearen kontzertua.
Tiger! Tiger! Subsonics bateria jotzailearen, Buffi Agüeroren, talde
berria da. Atlantako bandarik onetariko bat dugu eta garage-rock eta
R&B nahasten dute.
Maiatzak 31

Amaia KZn, Jose Ramon de Luna
de la Osaren argazki erakusketa.

Mendibilgo auditorioan, 12:00etan,
KONTZERTUA. Biolontxelo kriskitinlari: kriskitina garaietan zehar.

Maiatzean zehar

Antzerkia

Maiatzean, Irungo Il Duomo artezentroko adin guztietako ikasleen
arte-lanak ikusgai izango dira
Txingudi Ekoetxean (Plaiaundiko
Parke Ekologikoa) “artea eta natura” izeneko erakusketan.

Hitzaldia
Maiatzak 15

Amaia KZn 19:00etan, Elkarbizi
eta
bakardadea
gaindituGipuzkoako
Itxaropenaren
Telefonoa izenburuko hitzaldia.

Musika

Ekainak 7

Ikust Alaia liburutegiko ekintzak
Ni-aren idazketa tailerra
19:30ean. Gaia:
Escritos para un diccionario
literario.

Maiatzaren 18an,

Literatur mintegia
Maiatzaren 21ean, 17:00etan,
Carlos de Agustinen eskutik.
Gaia: Blas de Otero. Con los
ojos abiertos.

17:00etan,
Carlos de Agustinek zuzendua.
Gaia: Una película de Henri
Verneuil.
Maiatzaren 28an,

Maiatzak 16

Amaia KZn, 20:00etan, kontzertua,
Musikeneko kantu ikasleen eskutik.

Poesia taldea

Maiatzak 17

9:00etan, Anaka eta Pinar auzoetan,
Txistularien Diana.
Maiatzak 19

Amaia KZn, 19:00etan Opera
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Amaia KZn, 20:00etan, antzerkia.
Producciones
Teatrales
Contemporáneas taldeak Dos
menos antzezlana taularatuko du.
Bi gizon heldu ospitaleko areto
batean esnatzen dira. Handik minutu gutxira biei batera jakinarazten
diete oso denbora gutxi geratzen
zaiela. Nola jokatu?

Maiatzaren 25ean,

Maiatzaren 25ean,19:00etan.
Gaia: Persépolis. Marjane
Satrapi.

Irakurketa Kluba
19:00etan,
Gaia: Suite francesa. Irene
Nemirovsky.

Maiatzaren 26an,

Ipuin kontalariak
Maiatzaren 28an,

17:30ean.

Gaia: A. Rossetti.

Libroforum tailerra

Ipuin kontalarien saioa helduentzat gaztelaniaz
eta ingelesez. Enigmas del fuego
kontakizuna, Jennifer Ramsay eta
Teresa Grauren eskutik.

agenda

Amaian, 20:00etan, Producciones
Teatrales taldeak El Misántropo
lana antzeztuko du.

Ikus-entzunezkoa
Maiatzak 21

Ekainak 4

Amaian, 19:30ean, Indochina: de
los paisajes de Vietnan a las ruinas
de
Angkor
ikus-entzunezkoa
proiektatuko da, egilea den Iñaki
Caperochipik aurkeztua.

Haurrentzat
antzerkia
euskaraz

Kutxa Sarien banaketa
Maiatzak 23

Maiatzak 31

Amaian, 19:30ean, Eneko y Miyuki
- Sudamérica en tándem ikus-entzunezkoa proiektatuko da, gaztelaniaz.
Enekok eta Miyukik 40 hilabete
eman dituzte tandem batean. Hego
Amerikan, besteak beste, toki hauek
bisitatu dituzte: Patagonia haizetsua
eta hotza, Brasilgo hondartza bakartiak eta Amazoniako oihan hezea.
Ikus-entzunezkoan
berebiziko
garrantzia ematen zaio hainbat kulturatako eta gizarte-errealitatetako
jendearekin izan duten harremanari.
Maiatzak 28

Ficoban, 19:30ean, Nobelako eta
Poesiako Kutxa Irun Hiria Literatur
Sarien banaketa-ekitaldia. Sartzeko
gonbidapena beharrezkoa izango
da.

Poesia errezitaldia
Maiatzak 22

Kutxa Irun Hiria Literatur Sarien
ekitaldien barruan, Amaia KZn,
20:00etan, POESIA ERREZITALDIA. Rafael Martinez egilearen
poesia, gaztelaniaz, "El polvo y la
ceniza", eta euskaraz, Luis
Garderen "Unplugged".

Txango arkeologikoa
Maiatzak 22

Amaia KZn, 19:30ean, Mikel Vera
eskalatzailearen Realization ikusentzunezkoa proiektatuko da.
Diabetea kirolariaren errendimendu
fisikoa baldintzatzen duen gaitza
da; horregatik, lortzen dituen emaitzak are balio handiagoa daukate.
Horixe da Mikelen kasua.

Oiasso Museoak ibilaldia antolatu
du Andeloso eta Arellanoko aztarnategi arkeologikoetara (Nafarroa).
Izen emateak: www.oiasso.com
Prezioa: 45 euro. Tel: 943 63 93 53.

Maiatzak 24

Mendi

6-12 urte bitarteko neskamutilentzako ikuskizuna.
Hainbat abere elkarrekin
bizi diren etxalde batean
oilo andrearen arrautza bat
desagertu da. Horren ondorioz sekulako iskanbila hasi
da eta etxaldean bizi direnen artean mesfidantza
sortu. Begirada guztiak
atzerritik etorri berri den
Beleari zuzendauak daude.

Valderejoko Inguru Naturalera
(Araba) txangoa antolatu du. Izena
emateko: Elkarteara deituz astearte
eta
ostegunetan
19:30etik
21:00etara, 943 635 838, edo Irusta
Kiroletara,
943
611
739.
Informazioa: www.erlaitz.com

Bertso saioa
Maiatzak 24

Mendi txangoa
Erlaitz

Amaia KZn, 17:00etan, La
Baldufa taldeak BASERRIKO SALTSA lana antzeztuko du.

Elkarteak

Amaia KZn, 17:30ean, Bertso
Saioa. Antolatzaileak: Gipuzkoako
Bertsozaleen Elkartea, hiriko ikastetxeak eta Irungo Udala.
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Gazte Informazioa

Bekak

Sari ugari!! Proposamenak
internetez bidali behar dira:
www.aisia.net/piropo09/eskaerak.php

Epea: Maiatzak 27

- BILBOKO ARTE

EDER MUSEOAK

8 beka emateko deialdia
zabaldu du. Baldintzak:
gehienez 30 urte izatea,
2005. urtea baino lehen
lizentziatua izatea. Zenbatekoa: 500 euro hilero. Epea:
Ekainak 14. Informazioa:
www.museobilbao.com

Lehiaketak

Ikastaroak

- EUROPAR BOLUNTARIOTZA
ZERBITZURAKO formazio ikas-

taroa. Noiz. Maiatzaren
22tik 24ra. Non: Errenterian.
Izena emateko epea: Maiatzak 15. Eskaerak: kaebnai@gmail.com

Praktikak

Entre Estudiantes aldizkariaren
azken zenbakia GIBn irakur
dezakezu.

Onuradunak: Eskatzailea,
diplomatura, lizentziatura,
graduondoko edo doktoretza ikasketak burutzen ari
den fakultatean matrikulatua
egotea. Aurkeztu nahi den
praktikari dagozkion Goi
Mailako Heziketa Zikloetako
Ikastetxe bateko titulua izatea. Gehienez 32 urte izatea. Eskabideak: Guggenheim Bilbao Museoaren web
orrialdean. Epea: maiatzak
11.
- PRAKTIKAK EUROPAKO
PARLAMENTUAN. Europar Bata-

- SERAPIO MUJIKA

IKERKETA HIS-

deialdia
zabaldu du Irungo Udalak.
Diru-hornidura: 9.000 euro.
Edukia: Iruni buruzko gai historiko bat ikertzea. Epea:
irailak 11.
- PIROPO LEHIAKETA antolatu
du Urtxintxa Eskolak.
Baldintzak: 18 urte arteko
gazteek parte har dezakete.
TORIKOKO

irunero 28

BEKAREN

- PRAKTIKAK GUGGENHEIM
MUSEOAN . Egitarauak gutxie-

nez sei hilabete inguru eta
gehienez urtebete inguru
iraungo du.

suneko kide den herrialderen bateko hiritar izanik
Batasuneko hizkuntza bat
menderatzen duten eta
beste bi hizkuntzatan ongi
moldatzen diren lizentziadun
eta 18 urtetik gorako gazteek eskatu ahal dituzte.
Iraupena: 5 hilabete. Epea:
maiatzak 15.
stages@europarl.eu.int

Gazte Informazioa

Uda honetan ez zaitez galdu!
Bidaia antolatzeko buruhausteak?
BIDAIATEKAK gauzak
erraztuko dizkizu. Zuretzat, gazte, bidaia prestatzeko interesgarria izango
den informazioa bildu
dugu Gipuzkoako Gazte
Informaziorako Zerbitzuan:
ibilbideak, aseguruak,
mapak, bidaia-liburuak,
aldizkariak...
Eta munduan barrena gal
ez zaitezen
GAZTEGUNEN kuxkuxean
ibili, fotokopiak egin eta
informazio guztia etxera
eraman dezakezu.
www.gipuzkoangazte.info

Irungo GIBn

El Canto del Loco
Kontzertura
dohainik!

Enkantur-ek (Bizkaiako
Enkarterrietako Turismo
Elkartea) El Canto del Locoren kontzertura gonbidatzen
zaitu baldin eta ekainaren
20an hoteletako batean
ostatu hartzen baduzu. Kontzertua Sodupen ekainaren
20an izango da.

Udako jardueren gida
- Gazteei eta haurrei zuzendutako udako jardueren
gida argitaratu du Irungo Udalak. GIBn eskuragarri
dago.
Bertan, jardueren inguruan hainbat datu interesgarri
ematen dira, eskaintza guztiei buruzko informazioa
biltzea eta erabakitzea errazagoa izan dadin neskamutilentzat eta gurasoentzat.
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zorionak
Zorionak, Beñat!

Zorionak, Uxue!

Maiatzaren 25ean 6 urte beteko dituen
etxeko gizontxoari muxu erraldoia.
Maitasunez, zure familia.

Gure neskatxa xarmantari, zorionak
bihotzez bere 8. urtebetetzean.
Gurasoak eta lagunak.

Zorionak, Danel!
Maiatzaren 24an... sei urte beteko ditu
ilegorri xinpatikoak!
Segi jator! Zure familia.

irunero 30

Zorionak, Lorea!
Primeran pasa ezazu zure urtebetetze egunean eta...
presta itzazu belarriak!
Muxu potoloa familia
guztiaren partez!

Astelehenetan eta ostegunetan 20:30ean

AUPA UNION!

Real Unioni 2. mailara igotzen laguntzeko saio
berezia. Jokalariak, adituak, aurkariak, historia,
afizioa... eta LEHIAKETA!
O R A I N G O A N ,

B A I ! ! !

Gipuzkoa Telebista Txingudiren programazioa
Astelehena

Asteartea

15:30-16:30 Batetik
bestera(Gipuzkoako
magazina)

15:30-17:30

16:30-17:00

Tal como somos
(errepikapena)
17:30-19:30

Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak

Tiempo Real
(Errepikapena)
17:30-19:30

Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak.
21:00-21:15

Gipuzkoa en
marcha. (Gipuzkoako

20:55 Txingudiko

azpiegiturak).

Berriak

21:15-22:00 Txingu-

20:30-21:00
Aupa Union
(Real Unioni buruzko
saio berezia)

dialdia.

21:15 Tiempo Real.

22:00-23:00
Tiempo Añadido
(Bidasoaldeko
kirola)

(Errealari buruzko
saioa).

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

15:30-15:45

15:30-17:30

15:30-15:45

Palabras y música

Tu economía.

(Errepikapena)

15:45-17:30 Gipuz-

17:30-19:30

koaldia

Txirri, Mirri eta Txiribiton

17:30-19:30

Gipuzkoa en marcha (Errepikapena)
15:45-16:30 Ocio a
la carta. (Astialdia.)
16:30-17:30 Tiempo
Añadido.
(Gipuzkoako
kirolak)
17:30-19:30

Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak.
20:55

Txingudiko Berriak
21:15-23: 00

Palabras y música.
Elkarrizketak eta
musika zuzenean
Manuel Frailek aurkeztuta.

pailazoak.

20:30-21:00
Aupa Union
(Real Unioni buruzko
saio berezia)
21:00-21:15

Tu economía.
20:15-22:45

Txingudialdia

Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak.
21:00-22:00 Txingu-

dialdia. Eskualdeko
magazina.
22:00-22:30
Tal como somos.
Iraganari buruzko elkarrizketa
nostalgikoak.

22:45-23:00 R.P.M
(Motorraren inguruko
saioa)

Larunbata

Igandea

7:30-9:30 Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak.

7:30-9:30 Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoak.

