iruner
Javier San Martin -artista-

166. zenbakia. 2009ko urtarrila

“Zoragarria da egindako
lanarekin dar-dar egitea”
Irungo Plan Orokor
berria:
etorkizuneko hiria
diseinatzeko
aukera.

IRUNBREAK:
Break Dantza
III. Txapelketa
arrakastaz
burutu zen.

Laguntzaileak

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

Aurkibidea
4.- Lapikoan:
- Puntako Break txapelketa burutu da Irunen.
- Kabigorri Ateneoaren Olerki Topaketak.
8.- Aurrez aurre:
- Javier San Martin -Shaf- artista.
10.- Lapikoan:
- Junkaleko elizaren zaharberritzea.
- Etxeko olio erabilia eta hondakin toxikoak
jasotzeko edukiontzi berriak.
- Stadium Galeko antolaketa berria, onartua.
- Autobus geltoki berriak industria eremuetan.
- Lo lo kanta ttikiak diska, argitaratua.
- San Martzial ermitako fatxadak, konponduak.
13.- Kirolak:
- 2008ko balantze gazi-gozoa.
5.- Gai nagusia:
- Irungo Hiri Antolamenduko Plan Orokorra.
20.- Bi hitzetan. Berri laburrak.
22.- Kuttun gabinete psikopedagogikoaren aholkuak.
24.- Eleak iruten. Iruzkina.
25.- Lerroz lerro. Simone de Beauvoir:
emakume libre bat XX. mendean.
Arantxa Agirreurreta.
26.- Kultur agenda
28.- Gazte Informazio Bulegoko berriak.

Aldizkari honek
Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailaren
laguntza jaso du.
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Puntako Break txapelketa
burutu da Irunen

Ezkerrean, Iron Skulls
taldea,txapelketako
irabazleak. Eskuinean,
PlayBboys iruindar taldea.

Joan den abenduaren 27an Break Dantza III. Txapelketa egin zen Irunen. Puntako taldeen eta epaimahaikideen topaleku izan zen Ficobako eszenatokia. Aretoa jendez
gainezka zegoen, guztiak primerako ikuskizunaz gozatzera etorriak. Ekitaldiak ez
zien, ez, kale egin! Valladolideko Iron Skulls garaitu ziren.
Irunbreak Txapelketa Martindozenean break tailerraz
arduratzen den Samu Crew taldeak eta Irungo Udalak
antolatu zuten. Guztira 70 lagunek hartu zuten parte;
gehienak Estatuko hainbat hiritatik etorriak ziren, baita
Bordeletik taldetxo bat ere, guztiak primerako mailakoak.
Lehiaketaren erakargarritasunen artean, aipatzekoa da
epaimahaikideak oso famatuak zirela: Erresuma Batuko
Bboy Bugz, Soul Maverick Crew Breakdance talde bikaineko kide eta hainbat lehiaketetan EBko dantzari onenaren
sariak irabazitakoa, eta Bboy Goss britaniarra, anitz urtez
gimnasta ibilia eta break dantzaria Inverted Dimension
Crew taldean.
Lehiaketatik kanpo, Ficobara bildu zirenei funky emanaldiak eta hip-hop kantu saioak ere eskaini zitzaizkien.
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Gonbidatuen artean, Irungo Skola Musik ikastegiko kaleko dantza ikasle gaztetxoak, Real Selekto eta TTI abeslaritaldeak.

Samu Crew: kaleko dantza Irunen
Samu Crew taldeak Martindozenea Gaztelekuaren
programan aktiboki parte hartu izan du gaztelekua
abian jarri zenetik. Gaur egun 14 eta 17 urte bitarteko
gazteentzako break dantza tailer bat burutzen ari da,
gaztetxoen artean interes handia piztu duena. Samu
Crewkoek ospe polita erdietsi dute Tele 5ko Tú sí que
vales lehiaketako finalera heldu zirelako.

lapikoan

Irunbreak.
Parte hartzaileak
Next level (Zaragoza)
Vatos locos (Bordele)
Iron Skulls (Valladolid)
PlayBboys (Iruñea)
VamonosAtomos (Iruñea)
Fucktor Rockers
(Zarautz/Iruñea)
Slow Trip (Bilbo)
Union breakers (Eibar)

Irabazleak
Iron Skulls

Bboy onenaren saria
Bboy Hocine (Vatos locos)

Ezkerrean, Real Selekto taldeko kantariak; eskuinean, Skola Musik-eko gaztetxoen taldea.

FISIOTERAPIA eta PILATES TERAPEUTIKOA
FISIOTERAPIA y PILATES TERAPÉUTICO
SARA COSSIO PEÓN
-Gihar-tendoietako lesioak.
-Bizkar hezurreko patologiak.
-Masaje terapeutikoak eta
erlaxagarriak.
BONOAK AUKERAN

-Lesiones musculares y tendinosas.
-Patologías de columna.
-Masajes terapeúticos y relajantes.
POSIBILIDAD DE BONOS

Arantzateko Jauna kalea, 6 - behe. IRUN.
ALDEZ AURRETIKO ZITA / CITA PREVIA. 663 927 335
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Kabigorri Ateneoak Olerki
To p a k e t a k a n t o l a t u d i t u
Otsailar en 4tik 8ra egingo dira eta Amaia Lasak, Castillo Suar ezek eta
Julia Otxoak par te har tuko dute.
Kabigorri Ateneoak, bere
helbururik behinenari helduz, eskualdeko kultur
eskaintza aberasteko
ekintzak antolatzen ditu.
Otsailean zehar, aurreko
urteetan legez, Olerki
Topaketak burutuko dira,
non goi mailako egileek
parte hartuko duten,
horietako bi euskaldun
direla.
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Literatur generoen artean gutxituena
den olerkia ausardiaz eta irudimenez
zabaltzeari ekin zion Kabigorrik duela
bi urte, eta erantzuna pozgarria izan
zen. 2009ko ediziorako ere goi mailako egitaraua prestatu du, irakurketaz
gain erakusketa eta antzezlana barne
dituena.
Otsailaren hasieran burutuko diren
topaketetan euskarak presentzia handia izango du; izan ere, lau saioetatik
bik euskal olerkariak izango ditu protagonista. Amaia Lasa Alegriak, getariar egile ezagunak, otsailaren 4an
Kabigorrira biltzen direnei bere lanaren sail batzuk irakurriko dizkie,
Esther Barandiaran piano-joleak
lagunduta. Biharamunean Castillo
Suarezen txanda izango da, hau ere
euskaraz arituko dela. Irakurketarekin

batera zuzeneko musika saioa entzun
eta irudiak ikusi ahalko dira. Hilaren
6an Julia Otxoak La lentitud de la luz
izenburuko olerki-liburuko lan aukeraketa bat ekarriko du topaketetara.
Otsailaren 7an, 2008. urtean zendu
zen Angel Gonzalezen olerkiak entzutea izango dugu, Javier Sistiagak eta
Jesus Rodriguezek egingo dioten
omenaldian.
Otsailean zehar Jose Blancok olerkicollageak aurkeztuko ditu Tres semanas de bondad izeneko erakusketan.
Azkenik, otsailaren 8an Ezezagunok
antzerki taldeak Jose Blancoren lanean oinarrituriko antzezlana ekarriko
du Kabigorrira.
Egitarauaren parte bat Koldo
Mitxelenan errepikatuko da. (Ikus
aldameneko orrialdea).

Amaia Lasa Alegria

Julia Otxoa

Castillo Suarez

(Getaria, 1948) Magisteritza eta
literatura ikasketak egina da, eta
30 urte eman ditu olerkigintzan.
New Yorken bizi izan zen, eta
Nikaraguako iraultza sandinistan
jardun zuen irakaskuntzan, hots,
gaur egun Euskal Herrian lanbide
duen alor berean.
Inguruan duen naturan murgilduta
dago bere poesia.

(Donostia 1953). Poeta, narratzaile
eta artista grafikoa da. Bere lanen
bitartez inguratzen gaituen kaosa
islatu nahi du. Ricardo Ugarte eskultorearekin elkarlanean argitaratu ditu
lan batzuk. Hona poema-liburu zenbait: Luz del aire (1982), Centauro
(1989), Gunten Calé (2004). La lentitud de la luz azken lana da.

(Altsasu 1976). Bere poesia egunerokotasunean oinarritzen da,
bizitzaren motorra delako. Zortzi
poema-liburu idatzi ditu, eta horietako batzuk sarituak izan dira.
Mugarri estaliak (2000) orain arteko bildumarik osatuenetako bat
da.

Jose Blanco

Javier Sistiaga eta Jesus Rodriguez

(Barakaldo 1965). Poeta bisual eta diskurtsiboa.
Bere lanek 20 bat aldizkari eta erakusketetan ikusi
dute argia, eta proiektu propioa ere bultzatu du
esperimentazioaren eta mail-art delakoaren alorrean.

Irakasle dira Irunen. Urte asko daramate hainbat
espaziotan poesia emanaldiak egiten eta antolatzen.

EGITARAUA
KABIGORRIN
Ekitaldiak 19:30ean hasiko dira.
Otsailean zehar: Jose Blancoren erakusketa: Tres
semanas de bondad (olerki-collageak)
Otsailak 4, asteazkena: Amaia Lasa Alegriak bere
olerkiak irakurriko ditu, Esther Barandiaran pianojoleak lagunduta.
Otsailak 5, osteguna: Castillo Suarezek Mugarri
estaliak olerki-liburuko sailak irakurriko ditu. Juan
Miguel Arzelusek musika joko du eta, aldi berean,
Koldo Arnanzen irudiak erakutsiko dira.
Otsailak 6, ostirala: Julia Otxoa: La lentitud de la
luz.

Otsailak 7, larunbata: In memoriam, Angel
Gonzalez poetaren omenezko saioa. Javier Sistiagak
eta Jesus Rodriguezek irakurriko dute, Esther
Barandiaran piano-joleak lagunduta.
Otsailak 8, igandea: Ezezagunok antzerki taldeak
Érase una vez un agosto lana antzeztuko du, Jose
Blancoren obra grafikoan oinarrituta.

KOLDO MITXELENAN
Saioak 19:30ean hasiko dira.
Otsailak 10: Amaia Lasa Alegria eta Esther
Barandiaran piano-jolea.
Otsailak 11: Julia Otxoa.
Otsailak 12: Angel Gonzalezen omenezko saioa.
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Javier San Martin -Shaf-, artista.

“Gizaki basatua naiz”

Egin zioten azken elkarrizketan erantzundakoak asmatu zituela aitortu dit.
Gezurrarekin eta sinesgarritasunarekin ere jolas egiten du Donostiako Air Show
jaialdian saritutako “Bodyboarden benetako jatorria” film laburrean. Artista –ez
dago definizio horrekin guztiz ados–, bihurria, basatua, surrealista. Egiten duenarekin, gozatu baino, haruntzago, dar-dar egiten du. Zorioneko gizakia!!!!
- Nor da Shaf?
Tenore txarra da nor naizen erantzuteko. Nire burua definitzea suntsitzailea izan daiteke etapa nihilistan nagoelako;
ez dut nigan ere sinisten. Fase hau ondo datorkit aztarrika
egiteko, are gehiago, sormen-ekintzaren oinarria dela uste
dut eta gustura hartzen dut.
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- “Bodyboarden benetako jatorria” laburrak bi sari jaso
ditu eta Bidasoako Zinemaldi Arkeologikoan eman
zuten. Zer kontatzen diguzue?
Zabalduen dagoen teoriaren kontra Bodyboarda ez zela
Estatu Batuetan sortu frogatzen dugu. Estatu Batuetako bi
arkeologok egindako azterlanaren berri ematen dugu fil-

aurrez

aurre

”Jendeak informazioren
inguruko zalantza puntu bat
izan dezala nahi nuke”

- Gezurrarekin eta sinesgarritasunarekin jolas egiten
duzue. Zer da helarazi nahi duzuena?
Umorea eta surrealismoa bide ezkutuko mezu piloaz helarazten ditugu. Esaterako, jasotzen dugun informazioa
sinisten dugula, eta nik jendeak informazioaren inguruko
zalantza puntu bat izan dezala nahi nuke.
Komunitate zientifikoari keinu bat egiten diogu. Gezi zati
baten aurkikuntzatik abiatuta duela milaka urteko bizimoduaren inguruko hainbat zehaztasun ematen digute. Ez ote
diren ñabardura larregi pentsatzen dut.
Arkeologoek nire lana iraintzat hartuko ez dutela espero
dut.
- Alor anitzetako lanak burutu dituzu: diseinua, komunikazioa, eskultura, pintura... Alpargatak ere diseinatu dituzu!
Ez nuke alor edo lan bat nabarmenduko: guztiekin ikasi eta
disfrutatzen dut. Erretratuak enkarguz egiten nituen; baina
uztea erabaki dut, asko sufritzen dudalako.
- Egonkortasunik gabeko bizimodutik ihes egiten dugu
gehienok. Zein da alde positiboa?
Diru eskas dut bizitzeko. Putzuen gainetik saltoka bizi
naiz, beste irtenbiderik ezean, beranduegi baita. Gizaki
basatua naiz. Bizimodu honekin ohitu naiz.
Egonkortasuna? Horixe nire erronka! Kontu guztien gainetik norberak egiten duenarekin dar-dar egitea da, hori bai
gozamena dela!
- Duela 3 urte arkeodoc sortu zenuten. Zertan datza?
Profesional talde bat gara, ondare, gizarte, kultura eta
dokumentazio alorretakoak. Kultura eta jakintza sortu eta
zabaltzea dugu xede. Honako zerbitzuak eskaintzen ditugu:
dokumentazio historikoa eta arkeologikoa, ondarearen
balioa agerrarazi, dokumentazioaren kudeaketa eta hedapena eta adierazpen artistikoa.

“Autoerretratua sukaldatzen” izeneko eskultura.

mean; benetako jatorria antzinako Egipto dela, zehatzago,
Horus jainkoak goiz batez bainatzera joan zenean asmatu
zuela.
Laburra egiteko ideia Cincinnattira (Ohio) trikiti taldearekin egin genuen bidaia batean otu zitzaigun, bertako hilerri batean honako inskripzioa topatu genuean:
“Bodyboard, the real beginning”. Aipatu arkeologo baten
hilobian zegoen. (Laburra You Tuben ikus daiteke: lagartojarto gunean).

E r t z e t i k
Zer iradokitzen dizu gure gizarteak?

Gehiegi.
Lotsagabea al zara?

Baietz esan dezakete.
Zein lan gordeko zenuke bitrina batean?

Nire lanak disko gogor batean gordeko nituzke.
Lan nekeza izan zen gurasoak
konbentzitzea artista izaten uzteko?

Ez nien sekula galdetu eta onartzea beste biderik
ez zuten izan.
Zeri egiten diozu ihes?

Funtsean, heriotzari.
Zerk erakartzen zaitu?

Bularrek. (Amak hilko nau erantzun honengatik).
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Junkaleko elizaren aurrealdea
berriztatzen ari dira
2008ko abenduaren 4an, Junkaleko Amaren Elizaren
lehenengo harria jarri zen egunaren 500. urtemuga izan
zen. Urteurrena kari, Jose Antonio Santano Irungo alkateak eta TEUSA enpresako Arkaitz Orbegozok tenpluko
aurrealdean eta kanpandorrean egingo diren berriztatzelanak aurkeztu zituzten. Udalak eta Foru Aldundiak
847.882 € inbertituko dituzte.
"Udalak hiriko eta ondare- eta arte-balio handiko eraikin bat mantentzeko apostua egin du, irundar guztiek
maite dutelako eraikin hau”, adierazi zuen alkateak.
Azken urteotan esku-hartze batzuk egin dira tenpluaren
eraikin- eta arte-elementuetan. Oraingoan, elizako eta
barrundegietako zein sakristiako elementu eratxikien
harrizko parametroen saneamendu- eta garbiketa-lanak
gauzatuko dira. Harrizko elementu hondatuenak konponduko dira eta hainbat elementu garrantzitsu berreskuratuko dira. Harlanduzko lanak babesteko tratamendu
bat emango zaie. Bide batez, estalduraren euri-uren
zorrotenak ordezkatzeko aprobetxatuko dute.

Etxeko olio erabilia eta hondakin toxikoak
jasotzeko edukiontziak jarriko dituzte
Txingudiko Zerbitzuek etxeko olio erabilia eta hondakin toxikoak jasotzeko edukiontziak jarriko ditu, gutxienez bat Irun eta Hondarribiko auzo bakoitzean.
Sailakako bilketaren alorreko urrats berri hau
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Garapen Iraunkorreko
departamentuarekin sinatutako hitzarmenaren emaitza
da. Bertan xedatzen da Txingudiko Mankomunitateak
38 edukiontzi erosteko 71.970 euroko laguntza jasoko
duela. Honela, olioa birziklatu ahal izateko hirritarrek

hartzen zuten lana errazagoa izango da hemendik aitzina, orain arte hilabetean behin Urdanibia plazan jasotzen baitzen soilik. Beraz, aurrerantzean hondakin mota
hauetako kantitate handiagoak biltzea espero da.
2008ko urtarriletik azarora bitartean Irunen 7.050 litro
jaso ziren.
Edukiontzi berriak jarri eta hiritarrek ohitura hartu arte,
olioa hilabetearen azken larunbatean Urdanibia plazan
jartzen den furgonetan utzi ahalko da.

GIPUZKOA TELEBISTAk
komertzialak behar ditu.
CV-a honako helbidera bidali:
produccion@gipuzkoatb.com
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Iparralde-Galeko antolaketa berria, onartua
Joan den abenduaren 31n Irungo Udalaren osoko bilkurak
Iparralde-Gal eremuaren antolaketa berria onartu zuen,
PSE-EEren eta ezker abertzaleko hiru zinegotzien aldeko
botoei esker. Udal gobernuak osoko bilkurari birrantolaketa-proposamena aurkezten zuen bigarren aldia zen; abenduaren 11ko saiokoak ez zuen oposizioko zinegotzien
artean aldeko boto bakar bat ere lortu.
Onartutako planteamendu berriak bi aldaketa dakartza:
babes ofizialeko etxebizitzen portzentaia %47,6raino handitzea eta Aduana zegoen eremuan kirol erabilerarako
orube bat erreserbatzea. Gainontzeko elementuak ez dira
aldatu eta honakoak dira: oinezkoentzako bi ibilbide,
Stadium Gal berria Doman dagoen eremuan eraikitzea eta
garraio enpresa Arasora eramatea, pilotaleku profesionala,
autobus-geltokia eta 522 etxebitza, zeinetatik ia erdia
babestuak izango diren – PPk hala eskatuta–. Egitasmoak
gasolindegien lekualdaketak eta aipatu kirol gunea ere jasozen ditu.
Ezker abertzaleko Peio Gasconek birrantolaketa honekin
“Irunek irabaziko duela”, adierazi zuen: “horregatik, gure
babesa dauka”.
Irungo alkateak aurretik ezker abertzaleen aldeko botoa ez
zuela negoziatu aipatu zuen.

Futbol zelaia eta inguruko lurrak.

Autobus geltoki berriak industria eremuetan
Joan den abenduaren 1etik Irungo Udalak hiri barneko
autobus zerbitzuan zenbait aldaketa abian jarri zuen
garraio publikoa eremu industrialetaraino irits dadin.
Alde batetik, 1go linearen (Zaisa-Ospitalea) lehen zerbitzua 5:45era aurreratu da, astelehenetik ostiralera, orain
arteko 15 minutuko maiztasuna mantenduko duela. 2.
lineak (Olaberria-Katea-Ospitalea) lehenengo bidaia
5:40ean egiten du eta maiztasuna 20 minutukoa da.
Lehenengo geltokia Larreaundin jartzea erabaki zen
Artiako mikrobusa Olaberritik abiatzen delako eta ez San
Juan Harritik.
Enpresetako sarrera-irteera orduetan, 2. lineako hiru autobusetatik bik honako industria eremuetan geldialdiak
egingo dituzte: Arretxe, Arretxe-Ugalde, Katea, Anaka
Hegoaldea, Soroxarta, Letxunborro eta Eskortzan.
Aldaketak aurkeztu zituzten Irungo Udaleko agintari politikoen esanetan, “gure hirian mugikortasuna hobetzeko
aurrerapauso garrantzitsua da honako ekimena”.
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Udalak San Martzial ermitako
fatxadak konponduko ditu
Irungo Udalak San Martzial ermitaren aurrealdea
konpontzeko lanak esleitu ditu, burutzeko epea bi
hilabete eta erdikoa da, eta aurrekontua, 91.000
eurokoa.
Fatxada guztietan esku-hartuko bada ere, hondatuen
dagoena dorrearen ingurua da.
Proiektuan honako lanak aurreikusten dira:
✍ Dorrearen eta ermitaren pintaketa.
✍ Zarpiatuak zaharberritzea eta bolumenak berreskuratzea.
✍ Narriatuak dauden leihoak aldatzea.
✍ Harria garbitzea eta zaharberritzea.
✍ Ermitaren ondoan eta parean dagoen horma garbitzea eta pintatzea.
✍ Argiztapena, eta fatxadetan dauden kableak birjartzea.
Berriki, ermitaren alboan dagoen behatokia erabat
berritu zuen Udalak.

Lo Lo Kanta Ttikiak
diskoa, kalean

Duela 10 urte Josune Lopezek, Anutxi Lazkanotegik,
Xabi Lopezek eta berriki zendu den Mikel Errazkinek
abian jarri zuten Kanta Ttikiak proiektuaren laugarren
eta azken diskoa dugu oraingoa.
Hondarribiko Hirusta Records-ek argitara eman ditu
Kantu Ttikiak proiektuaren atal guztiak, betiere helburua
haurrei eduki musikalez beteriko kanta berriak eskaintzea izaki. Hasiera batean erabilitako eskema xumea aberastua izan zen Gabon Kanta Ttikiak izeneko bigarren
lanean. Herri Kanta Ttikiak hirugarren lana izan zen,
osatuagoa zenbait musikariren parte hartzeari esker.
Laugarren disko honetan Mikel Errazkinek aurreneko
grabazioen xumetasuna eta espiritua berreskuratu nahi
izan ditu.
Lan berriko lo-kantuak Euskal Herriko Kantutegitik
aukeratuak izan dira. Alde batetik lau kanta ezagun jaso
dira: Haurra egizu lottoa / haurra egizu lo lo lo, Haurtxo
txikia, Gaba eta Loa loa. Beste hiru kanta ez dira hain
ezagunak: Txin, txin, txin, Haurra egizu lotto eta
Ttunkulun ttunkulunte. Diskoko azken abestia, Lourdes
Zubeldiaren Lo egin lo, Kantutegian azaltzen ez den
bakarra da.
Diska honen baitan emozio berezi bat gordetzen da
Mikel Errazkinen sormena hurbiletik bizi izan dutenentzat, bere azken lana izateak sortzen duena, alegia.
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kirolak

2008a, irribarrez eta
negarrez beteta
Futbol, saskibaloi eta eskubaloi
denboraldia, Errege Kopa, Joko
Olinpiarrak, txirrindularitza... kirola
2008ko protagonistetako bat izan
da.
Real Unionek 2008 urtea Valentzian hasi zuen,
Errege Kopako itzuliko partidua jokatuz. Nahiz eta
bertan galdu, esperientzia polita bizi zuten irundarrek. Hori bai, Ligan arazo bat baino gehiago izan
zituzten eta azkenean ez zuten Bigarren Mailara
igotzeko play off-a jokatu. Azkenengo partidua
Sestaon izan zen, baina aukera gutxirekin. Partiduan
zehar barruan ziren, amaieran, berriz, at. Beste urtebete Bigarren B Mailan. Bertan jokatzeko eginiko
fitxaketak hauek izan ziren: Eduard, Jauregi,
Gurrutxaga, Mendinueta, Iglesias, Aitor Sanz,
Salcedo, Beobide, Iosu Villar, Manu Garcia eta Juan
Dominguez. Errege Kopan emaitzak aurreko urtekoak baino hobeak izan dira. Urriaren 30ean Real
Unionek Real Madril hartu zuen mendean Irunen, 32 emaitzarekin. Hala ere, benetako festa Santiago
Bernabeun bizi zen. Irundarrek azkenengo minutuan lortu zuten final zortzirenetara pasatzea.
Azaroaren 25ean Kirol Sozietate Anonimoa eratu
eta astebete geroago Kopako hurrengo lehiakidearen izena ezagutu zen: Betis. Handik egun batzuetara Roberto Lopez Ufarte kirol zuzendari izendatu
zuten. Gauza asko gertatu dira urtebetean.

Goian, Eneko Romo
Bernabeun, Real Unioni
garaipena eman zion gola
sartu eta gero. Eskubian,
Pello Ruiz Cabestany,
Bidasoa Itzulia irabazi zueneko argazki batean. Honek
eta beste hainbat argazkik
osatu zuten Itzuliaren 50.
urteurrena kari antolatutako
erakusketa .
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Goian, tiro olinpikoko kirolari Juanjo Aranburu eta
Ander Elosegi piraguazalea, Udaletxean egin zieten
harreran. Ezkerrean, Hondarribia Irun saskibaloiko neskak urte hasierako argazki batean. Eskubian,
Santiagotarretako Pedro Martinez, 2008ko Beteranoen
Munduko txapelketan irabazlea.

Saskibaloia
Hondarribia Irunek ez du oso urte ona
izan. 2008a Erreginaren Koparekin
hasi zen arren, talde hondarribiarrak
ez zuen jokatzerik izan. Bertako
garailea, beste urte batez, Ros Casares
Valentziako Kluba izan zen. Gainera,
denboraldia larri-larri amaitu zuten,
helburua maila ez galtzea baitzen.
Hori lortu eta gero, plantila aldatzea
erabaki zuten. Lehenik eta behin, presidenteak, Nieves Alzak, postua bere
senarra den Jose Mari Izagirreri utzi
zion. Berak ekarri zuen entrenatzaile
berria. Manel Sanchez-ek alde egin
zuen eta haren ordez, Joan Albert
Cuadrat iritsi da Bidasoaldera.
Harekin batera, Lovelace, Gortman,
Rad, Dapo, Luz eta Farre. Azken hau
hasieran bertan lesionatu egin zen, eta
adio esan saskibaloiari. Bere ordez,
afizioak ezaguna duen Maite Checa
bueltatu zen. Hala ere, andaluziarrak
ez du 2009a gure herrian pasako.
Urtea ez da oso ondo amaitu, berriz
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ere Erreginaren Kopa jokatu gabe
geratu behar dute eta.

Eskubaloia
Bidasoa Irunek, bestalde, pozik egon
beharko luke 2008 urtearekin. Pasa
den denboraldiko bigarren itzulian
haien jokoa asko hobetu zen eta postuak igo zituzten. Hori bai, denboraldi
aurrean arazoak ez ziren falta talde
irundarrean. Alex Alvarez eta Damir
Opalic hirira iritsi ziren, baina ez
zuten inoiz kamiseta horia jantzi.
Fitxaketa berriak Iker Antonio, Mikel
Iraeta, Sasa Dukic, Maxi Cancio,
Ricard Reig eta Johansson-en itzulera
izan ziren. Jokalari hauekin, Bidasoak
lehenengo postuetan jarraian mantentzea dezente lortu du. Hala ere, dena
polita ez izaki, urtea makal amaitu
dute.

Txirrindularitza
Beste urte batez Bidasoa Itzulia ospatu da. Aurtengoa, aldiz, ez da besteak
bezalakoa izan. 2008koa berezia izan

da, 50 urte bete dituelako, eta ondo
baino hobeto ospatu zuten. Karreran,
garailea Industrias Lizarte-ko Andreu
Amador izan zen.

Olinpiar Jokoak
Eta, jakina, halako urte batean ezin
ditugu Olinpiar Jokoak ahaztu.
Bidasoaldeak hiru ordezkari izan
zituen. Piraguismoan, Ander Elosegi
irundarrak olinpiar diploma eskuratu
zuen, laurgarren postuari esker.
Tiroan, “skeet” klasean, Kako
Aranburuk zortzigarren postua lortu
zuen, baita diploma ere. Eta belan,
zilarrezko domina ekarri zuen
Bidasoaldera Iker Martinezek. Joko
Paralinpiarretan, gainera, Ana Rubiok
parte hartu zuen, 15 urte besterik ez
zuela: sari galanta.
Beste urte bat igaro da. Batzuek saria
lortu dute, beste batzuek, ordea,
2009a hartu beharko dute gogoan,
gauzak hobetu ahal izateko.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

Irun, eboluzionatzen
ari den hiria
Hiri batek etorkizuneko
erronkei erantzun ahal
izateko tresnak behar ditu.
Horietako bat Irungo
Udalak abian jarri du
jada, Hiri Antolamenduko
Plan Orokorraren berrikuspena, hain zuzen ere.
Prozesu horren helburua da
hiriaren eta bertako auzotarren beharrak zeintzuk
diren aztertzea, egunerokoan erabiltzen ditugun
azpiegiturak, etxebizitzak
eta ekipamenduak hartuko
dituzten lurzoruak
gordetzeko.
Dokumentuak jasotzen
dituen proposamenen
inguruko erakusketa zabalik egongo da otsailaren
9ra arte Prudencia Arbide
kaleko 4. zenbakian.
Hona Planaren 5 helburu
nagusiak:

Euskal Herria hiribideko babes ofizialeko etxebizitzak.

INGURUMEN IRAUNKORRAGO BAT
Helburuak honako oinarriak jarraitzen ditu:
- Udalerriko naturguneen lege-babesa indartzea, batez ere
Txingudiko badian, Aiako Harrian eta Jaizkibelgo korridore ekologikoan
- Bizikletaren eta oinezkoentzako bideen erabilera sustatzea,
Mugikortasun Iraunkorrerako Plan baten bitartez.
- Matxalagain eta Blaia muinoetan hiri inguruko bi parke berri sortzea.
- 400.000 m2 erreserbatzea hiriko espazio libreak eta zona berdeak bikoizteko.
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JARDUERA
EKONOMIKOA
Hazkunde ekonomikoa sustatzeko funtsezkoa da ekonomia-jarduera sendotzea eta
zabaltzea, betiere irundarren enplegua eta
ongizate ekonomikoa bermatuz. Irunen
ekoizpen-jardueran kokatzeko lurren eskaera handia dago, baina erabilgarri dagoen
lurra, ordea, oso gutxi da; ondorioz, nahitaezkoa da udalerrian enplegua eta aberastasuna sortzeko ahalmen handieneko jarduerak aukeratzea eta lehenestea.
Hona helburu hori erdiesteko proposamenak:
- Teknologia- edo enpresa-parkeak
Urdanibia-Zubieta eta Zabaleta eremuetan,
balio erantsi handiko jarduerak kokatzeko
(N-1-en Irungo sarreraren eta A-8rekiko lotunearen artean).
- Industria-poligonoak Araso iparraldeko
luzapenean eta Oiantzabaletan.
- Merkataritza-erabilerak edo zerbitzuenak
Araso-Sasikoburuan, egungo merkataritza
zonako zerbi-tzuak aprobetxatuz.
- Behobiko merkataritza zonaren berritzea.
- Olaberrian erreserba bat egitea, gaur egun
narriatuta dauden industria-instalazioak
berreskuratuz.
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BIDE SOLUZIO BERRIAK
Plan orokor berriak aurre egin beharreko erronka bat trafikoa
hobetzea da. Hiri barruko trafikorako zein udalerritik igarotzen den trafikorako irtenbideak behar dira: N-1 errepidearen
edukiera areagotzea, hegoaldeko eta mendebaldeko auzoak
komunikatzeko konponbidea, eta A-8 autobiderako sarbide
berria.
Proposamenak:
N-1 errepidearen bikoizketa osoa, gaur egungo trazadura
jarraituz; bi soluzio daude Osinbiribil-Behobia zatirako:
erreiak paraleloan edo gainjarrita diseina daitezke.
- N-1en saihesbide berria, udalerriaren hegoaldean, A-8 autobidearekin paraleloan luzatzen den ibilbide berri batekin. Hiru
aukera daude:
- A-8ren ipar trazadura
- A-8ren hego trazadura.
- Bi errei iparraldean eta bi errei hegoaldean.
- Hego ingurabidea Oñaurre eta Nafarroako N-121 errepidearen arteko zatia konektatzeko, A-8rekiko lotune berria
(Txenperenean) barne hartuz. Honek ere hiru aukera ditu:
- A-8ren ipar trazadura
- A-8ren hego trazadura
- Bi errei iparraldean eta bi errei hegoaldean.
- Behobia eta N-1, Nafarroarako N-121 eta A-8ren arteko
konexioa, bi aukerarekin:
- 1) Egungo biribilgunea mantendu eta zabaltzea.
- 2) Autobidearen zubiaren azpian berri bat egitea.

Argazkia: Kike Cia.

ETXEBIZITZA BABESTUAK
ETA HIRI ESPAZIO BERRIAK
Plan orokor berriak 3.300 etxebizitza berri eraikitzeko lurzorua erreserbatzen du; etxebizitzen
erdiak babestuak izango dira. Bizitegirako garapen
berriak kokatzeko orduan, plan orokorrak hiri
erdialdeko hiri-izaera indartu egiten du eta A-8ren
iparraldeko hutsuneak erabiltzen ditu.
Proposamenak:
- Hiri erdialdeko trenbide-espazioak berreskuratzea
eta geltoki inguruan hiri-espazio berri bat sortzea;
2.000 etxebizitza berri edukiko ditu eta horietatik
erdiak babestuak izango dira. Horrez gain, zona
berde zabalak eta ekipamendu-zuzkidura oso bat
aurreikusi dira.
- Bigarren proiektu garrantzitsuena Matxalagain
eta Blaia (Buenavista) inguruetarako aurreikusitako
630 etxebizitzek osatzen dute. Horietatik 480
babestuak izango dira.
- Etxebizitza babestuko beste eragiketa batzuk:
- Katea auzoan aurreikusitako
56 etxebizitzak.
- Lastaola Postetxea (Behobia) eremuko
60 etxebizitzak.

ZERBITZUEN HIRIA
Irunek dituen tamaina, biztanleria, egoera estrategikoa
eta zerbitzuen eskaintza kontuan hartuta, EAEko laugarren hiriburu garrantzitsuena izateko erronkari aurre
egin behar dio hiriak. Horretarako Plan orokorrak hiriko
zuzkidurak zabaltzeko apustu garbia egin du, gizarteeskaerari behar bezala erantzungo dioten ekipamenduak eskainiz.
Proposamenak:
Lekaenea ikastetxearen handitze eta kokapen berria
eta Oñaurre, Puiana eta Altzukaitzen Hezkuntza-zentro
berriak (HH); Eguzkitzaldean eta Behobian (LH);
Txenperenean (DBH); Zubimusun Batxilergoa eta
LHko goi-zikloak.
- Zubietan eta trenbide-espazioan lurzoruak erreserbatzea unibertsitate-instalazioak kokatzeko.
- Kirol-gunea Zubietan. Kirol anitzeko pistak, zelaiak
eta aparkalekua edukiko ditu. Kirol jauregi berria
Kostorben. Kirol instalazio berria eta Azken Portukoa
zabaltzea.
- Hirugarren adinerako egoitza berria Arbesen;
Eskualdeko Ospitalearen edukiera zabaltzea; osasun
zentro berria Oñaurren.
- Bi auzo-etxe berri Palmera Monteron eta San
Migelen (emigrazio-eraikina). San Juan Harria plaza
berritzea, liburutegi berri bat eta auditorio handi bat
barne hartuta.
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Alderdien iritziak Plan Orokorrari buruz
Noraino eta nola hazi nahi dugu
populazioaren aldetik?
Garrantzi biziko prozesua da Plan Orokorraren
Berrazterketaren baitan abian jarri den prozesua, non
teorian, besteak beste, herritarren partaidetza bultzatu
nahi den. Guk, ordea, faltan sumatzen dugu Udal
Gobernuaren borondate zintzoa parte hartze hau benetan bermatua izan dadin.
Hasteko, Udal Talde Politikooi komunikabideei baino
beranduago
helarazi
ziguten
Gobernuaren
proposamenaren
dokumentazioa, eta hori gutxi balitz,
zuzenean jotako hainbat hiritarri ez
zaio ez informaziorik eman, ezta
harremanetan jartzeko saiorik egin
ere. Alternatibak badira; baina, etikarengatik... hau al da herritarren partaidetza bultzatzea?
Aztertzen ari gara Gobernuaren proposamenak eta
baita egin ahal diren ekarpen berriak ere. Irundarron
geroa dago jokoan eta horregatik serio eta patxadaz
aztertuko dugu dokumentua. Lehenik eta behin, izenburuko galderari erantzuten saiatuko gara.
Handitze nahi horrek kezkatzen gaitu, batez ere zenbait lekutan sartzea suposatzen duenean (Olaberria,
Meaka, eta abar.).
Badakigu behar askori erantzuna emateko garaia dela,
eta lur gutxirekin horretarako, hain zuzen ere lehentasunen garaia da.

EAJPNV

Irun aurrera eginez... nora goaz?
Aurrerapen-agiri hau dela eta, Irungo Alderdi Sozialistak
azken urteetako joera errepikatu du: proiektuak garatzeko garaian, ez die oposizioko alderdiei edota sindikatu
eta gizarte mugimenduei inolako aukerarik eskaini elkarlanean aritzeko. Parte-hartzea zabaltzea ez omen da
demokratikoa. Dagoeneko, eztabaida mugatu dute sozialistek. Irtenbideak aurre-eginak daude, eta ondorioz, iritzi
publikoak proposamena osatzeko aukera du, soilik.
Aurrerapen-agiri honek datozen 20 urteetako Irun diseinatzeko asmoa du. Beraz,
garrantzitsua da hiritarron
parte-hartzea. Gai sakonak
daude eztabaidatzeko eta kritikatzeko: besteak beste, Landetxa edo Olaberriko auzoen
eredua, bertan planteatzen diren etxebizitzen kopurua;
lur industriala eta lur erreserba; Hegoaldeko saihesbidea.
Gai potoloak daude txalotzeko: trenbide-espazioak
berreskuratzea eta erdigunean hiri espazio berri bat sortzea, unibertsitatea, kirol-konplexua…
Gai nabariak planteatzeke daude: besteak beste, zer hiri
eredu nahi dugun, zeintzuk izan behar diren gure lehentasunak... Aurrera joatea eta aurrera egitea gauza bera
ez direlako, animatzen zaituztegu eztabaidan parte hartzeko. Ez isildu, guztion artean Irun hobetuko dugu eta!

Peio
Gascon

“Etxe babestuetan Irunek daukan
defizita ez da gainditzen”
Etorkizuna erabakitzeko parte hartzea ez dago soilki jartzen diren bitartekoen baitan, baizik eta, batez ere, aurreikusitako proiektuak aldatzeko eskumena dutenen jarreran.
Etxebizitza babestuen kopurua legeak ezarritakorai mugatzeak kezkatzen gaitu, horrek galaraziko baitu Irunek etxebizitza babestuen alorrean daukan defizit historikoa gainditzea.
Jarduera ekonomikoetarako ikaragarrizko orube-gabezia
batetik abiatzen denez, landa
inguruaren gehiegizko okupaziora eramaten du Planak, errentagarritasun soziala aintzat hartzen ez delarik. Horietako eremu
zenbaitetan dagoeneko nekazaritza eta abel-tzaintza jarduerak
burutzen direla ahazten du dokumentuak. Olaberriko eremu
degradatuetan esku hartzeko
modurik onena eraberritzea da, ez, ostera, hiritartzea.
Kezkagarri zaigu, halaber, etorkizuneko mugikortasunaz
errepide, bide eta saihesbide berrien eraikuntza eta haien
alternatibak zehatz-mehatz aztertzea, eta ez egitea,
ordea, txirrindularientzat eta garraio publikorako zirkulazio-sarearen gaineko proposamenik.

EBBerdeakAralar
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Madrilgo
gobernuak
10,5 milioi
inbertituko
ditu Irunen
Gobernu Zentralak krisiaren eraginak arintzeko Udalei emango
dien diru-ekarpen
bereziaren barruan,
10.691.532 euro
jasoko ditu Irunek.
Inbertsio Lokaletarako
Estatu Funtsa delakoaren bidez hainbat
herrilan proiektutarako
dirua eskuratuko du
Udalak. Hona hemen,
banan-banan Irungo
Udalak egingo dituen
proposamenak:

hitzetan

INBERTSIOAK IRUNEN
Iparralde hiribidean hiritartze lan osagarriak

1.112.237

Argiztapen publikoaren eraginkortasun energetikoaren hobetzea
eta espaloiak berritzea Gipuzkoa hiribidean eta Elizatxo hiribidean.

1.075.700

Argiztapen publikoaren eraginkortasun energetikoaren hobetzea
eta espaloiak berritzea Nafarroa hiribidean.

1.500.608

Oinezkoen zenbait pasabide Irisgarritasun Planari egokitzea

316.491

Ola sagardotegiaren eta Urtxegi txanpinoi-haztegiaren arteko
bidea hobetzea (Meaka auzoa).

150.253

Olaberriko errepidearen eta Txirripa baserriaren arteko bidea
hobetzea.

145.299

Meaka auzoko Belbeo baserriaren eta Ibargoiengo gainaren arteko bidea hobetzea.

70.912

Lizardi eta Azpilikueta baserrien arteko bidea hobetzea (Lapitze).

63.442

Turismo Informazio Bulegoa

279.028

Edateko ura banatzeko hoditeria-sarea berritzea eta espaloiak birjartzea Artia auzoan.

946.340

Edateko ura banatzeko hoditeria-sarea berritzea eta espaloiak birjartzea Katea auzoan.

978.733

Edateko ura banatzeko hoditeria-sarea berritzea eta espaloiak birjartzea Anaka auzoan.

1.427.331

Edateko ura banatzeko hoditeria-sarea berritzea eta espaloiak birjartzea Belaskoenea auzoan.

757.975

Edateko ura banatzeko hoditeria-sarea berritzea eta espaloiak birjartzea San Migel auzoan.

651.585

Edateko ura banatzeko hoditeria-sarea berritzea eta espaloiak birjartzea Dunboa auzoan.

544.302

Elatzetako kirol ekipamendua berritzea.

568.863

Iñigo de Loiola kalean igogailu publikoa jartzea.

202.425

GUZTIRA

10.691.532
EURO
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Eskualdeko ikasleen kanta saioak eman
ditu telebistak Gabonetan
Gipuzkoa Telebista Txingudik eskualdeko
11 ikastetxetako ikasleen Gabon-kanta
saioak eman ditu Eguberrietako programazio bereziaren barruan.
Gabonetako oporrak baino lehen, parte
hartu zuten haurrak telebistaren grabazioaretora joan ziren, aldez aurretik nork bere
ikastetxean ongi ikasitako kantak abestera.
Agerraldia prestatzeak irakasleei ahalegin
berezia eskatu arren, ikasleentzat esperientzia aberasgarria izan zen eta saioak hedatu
ziren egunetan lanaren emaitza politaz
gozatu ahal izan zuten denek, baita gurasoek ere, jakina!
Telebistaren ekimen honen jomuga, oso
geureak ditugun tradizioak bultzatuz,
eskualdean Gabonetako giroa zabaltzea
izan da. Hartara, abenduaren 22tik urtarrilaren 5era kanta saioak hedatu ditu telebistak.
Honako ikastetxeak izan dira parte hartu
dutenak: Lekaenea, El Pilar, Elatzeta, San
Jose, Belaskoenea, Hendaiako Ikastola,
Lizardi ikastetxea, Dunboa, Eguzkitza, San
Vicente eta Erain Txiki.

Dunboa ikastetxeko talde bat.

Belaskoeneko txikiak.

Eguzkitza ikastetxeko gela bateko kantariak.
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Elatzetako ikasleen abesbatza bat.

lapikoan

1.000tik gora ikusle Zine eta Bideo
Gaztea Lehiaketaren azken edizioan
Abenduaren bukaeran burututako Irungo Zine
eta Bideo Gaztea XIII. Lehiaketako proiekzioak
ikustera guztira 1.187 lagun joan ziren, lanak
erakusten ziren areto ezberdinetara.
SARIAK:
Zine laburra: On the line. Ion Garaño (Donostia).
Bideo laburra: Adeus edrada? Rubén Ríos
(Madril). Euskadiko Zine Zuzendaria: Yo sólo
miro. Gorka Cornejo. (Donostia). Euskadiko
Bideo Zuzendaria: Atrapar el viento. Enrique
Rey (Bilbo). Ikusleen Zine Saria: Runners.
Marcos Reixach (Sabadell). Ikusleen Bideo
Saria: Bienes comunes. Paco Caballero (Madril).
Labur +: Mofetas. Inés Enciso (Madril). Bidasoa
Saria: Un final escrito. Mikel Alzola
(Hondarribia). Antolatzaileen Aipamen Berezia:
Será que soy feliz. Sebasten Goikoetxea.

Sarituak eta sari emaileak.

Abenduan, 100 langabetu gehiago Irunen
Irungo ekonomiaren abenduko balantzeak datu txarrak utzi dizkigu berriro
ere. Itxi dituzten enpresa kopuruak,
enplegu-erregulazio espedientea aurkeztu dutenenak edota espedienterik
aurkeztu beharrik gabe kalera bota
dituzten langile kopuruak gora egin
du. Abenduan azaroan baino 107 langabetu gehiago erresgistratu zituen
Irungo EIN bulegoak. Beraz, duela
urtebete baino 786 pertsona gehiago –

IRUN

Urria 07

Azaroa 08

Abendua 08

LANGABETUAK

2.864

3.602

3.709

%26– daude Irunen lanik gabe.
Bidasoako sindikatuek hurrengo hilabeteetan egoerak okerrera egingo
duela iragarri dute eta galtzen ari diren
lanpostu asko industriaren sektorekoak direla nabarmendu dute, hain justu,

kalitatezko enplegua. Halaber, kinka
aitzakiatzat hartuz baldintza laboralak
gogortzeko aprobetxatu duten enpresariak salatu dituzte. Krisiaren eragina
arintzeko sindikatuek esku-hartze
politikoa eskatzen dute.

✤SONORIZAZIOA
✤ARGIZTAPENA
✤GRABAZIO-ESTUDIOAK
✤ERREALIZAZIOARAKO

Gabiria kalea, 15 - 179 Katea auzoa - IRUN
Tel 943 63 16 32 Faxa 943 63 16 02

PLATOAK
✤BIDEO-ZINEMAPUBLIZITATEA
✤BIDEO-PROIEKTAGAILUA
✤ PANTAILAK
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Haserre nago!!!!!!!!!!!

Emozioen gaiei heltzeko asmoz, oraingoan HASERREAz mintzatzeari ekingo diogu.
Haserrea emozio desatsegina izan arren, emozio guztiak bezala ingurunera egokitzekoaz gain, bere funtzio propioa ere badu. Zergatik haserretuko gara, bada?
Haserreak zapalketari aurre eginarazten digu eta.
Noiz haserretzen dira haurrak? Jostailua kendu dietenean, irainduak izan direnean, idazketa edo matematikak
ongi ateratzen ez zaizkienean, lotara joan nahi ez dutenean... Eta helduok, zergatik haserretzen gara helduok?
Aparkalekua kendu digutelako, irainduak izan garelako,
zerbait ongi atera ez zaigulako, goizean lanera joateko
esnatu ezinean gabiltzalako...
Denok haserretzen gara guretzat garrantzitsua den zerbaitengatik minduta edo iraindua sentitzen garenean,
edo gure helburua oztopatuta dagoela sentitzen dugunean... eta eskerrak haserretzen garen!! Esaterako, pentsa
dezagun gure zuzendariak gugana hurbildu ondoren soldata erdira jaitsiko digula esango digula. Zer liteke, haserretuko ez bagina? Horrela, ez genuke ezer egingo eta
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ezingo genuke gizarte honetan biziraun... Haserretzen
garenean aurrean dugun eragozpena apurtzeko energia
handia bildu eta egoera horri aurre egiteko erabili behar
dugu haserrea. Dena dela, haserretzean ezin dugu zernahi egin, haserrea erregulatu behar dugu gure ongizate eta besteen ongizaterako.
Gizarte eta zenbait pertsonaren balioen artean haserretzea gaizki dagoela sustatzen da. Ona izatea eta haserretzea bat ez datozelako ustea dago. Ona izatea oso
balio egokia da pertsonaren garapen sozioafektiborako,
denok maite ditugu onak diren pertsonak eta ona sentitzeak bizi poza dakarkigu, baina tuntunak izan gabe.
Ona izatea eta gure burua defendatzea ez dira kontrakoak, bi balio horiek pertsonaren garapen orekatua dakar-

te. Beraz, ez diezaiegun gure buruari eta gure haurrei ez
haserretzeko esan. Haserretzea ekidin gaitza da emozioa den heinean eta, gainera, gure burua defendatzea
oso garrantzitsua da. Orduan, zer egin gure haserraldiekin? Ikus dezagun:
☛ Lehen pausoa haserretzea normala eta ona dela
onartzea da. Haur txikietan emozioaren kontzientzia izatea garrantzitsua da, izendatzea: HASERRE NAGO!!!!
☛ Gure haserreak ulertzen saiatu behar dugu.
Haserretzen ari garela ohartzen garelarik, une bat hartu
pausatzeko eta zergatik gauden haserre aztertzeko.
Zergatik gaude haserre? Zergatik defendatu nahi dut
nire burua?
☛ Pentsatu zein jokaera den egoki nire burua eta besteena mindua senti ez dadin.
ADIBIDEZ
Mikeli lagunek esan diote ezin duela haiekin futbolean
jolastu. Ondorioz, izugarri haserretu da.
* Zer gertatzen zait? Haserre nago!!! Zergatik? Futbolera
jolastu nahi dudalako eta ezin dudalako. Zer egin dezaket? Joka hasi, andereñoari esan, lagun minen bila joan
eta laguntza eskatu, aurre egin eta beraiek ezin dutela
horrelako erabakirik hartu esan, eta azaldu jolasteko
eskubidea denok dugula....
Mikelek bere izaera kontutan hartuz erabaki egokiena
hartuko du; baina helduok argi utzi behar dugu ez duela
ez bere burua ez besteena kaltetu behar.
Emozioetan inteligenteki hezi daiteke, helduok irakatsi
dezakegu bide egokia gure haurrekin hitz eginez. Hona
hemen orientabide batzuk: haien haserreak entzun, zer
gertatu den galdetu epaitu gabe, ahal dugun neurrian
ulertuak direla adierazi eta zer egin dezaketen galdetu,
edo ez badakite zer egin aukera desberdinak eman,
berak erabaki dezan. Ondoan egongo gara beti laguntzeko, baina berak erabaki behar du zer egin, bere ekintzen ardura hartu behar du. ADIBIDEZ: Mikel etxera
haserre sartzen da, poltsa lurrera botatzen du eta logelan sartzen da.
✓ Zer gertatzen da, maitea?
✓ Gaur ez didate futbolean jolasten utzi!!!!
✓ Ai, ze gogorra! Oso haserre sentituko zinen!
✓ Bai, oso oso haserre!!
✓ Zer egin duzu?
✓ Ezer, ezer ere ez! Tuntuna naiz.
✓ Ez, maitea, ez zara tuntuna! Futbolean jolastu nahi
zenuen eta ezin izan duzu. Orain zure haserrea hartu
eta zer egin dezakezun pentsatu behar duzu. Ze aukerak dituzu?
✓ Denei joka hasi, andereñoari esan, lagun minen bila
joan eta laguntza eskatu, aurre egin eta beraiek ezin

dutela horrelako erabakirik hartu esan, denok baitugu
jolasteko eskubidea...
✓ Zein iruditzen zaizu egokiena?
✓ Andereñoari esango diot!
✓ Ongi, ez zaizkizu beste haurrak haserretuko?
✓ Ez, denok egiten dugu gauza bera, arauak errespetatzen ez badira andereñoari esaten diogu. Ezin zaio inori
ezin duela jolastu esan!!
✓ Ongi! Kontatuko didazu bihar zer gertatuko den?
✓ Bai, ama, mila esker.
Jarraipen bat egin behar dugu eta hurrengo egunean zer
gertatu den galdetu. Adinak zerikusi handia du; esaterako, sei urteko haurrek ez dakite estrategia positiboak
ongi erabiltzen. Garapena da garrantzitsua, oraingo
bideak hurrengo bidea eraikitzen lagunduko digu.
Guk, helduok, bizitzaren erabakiak ez ditugu gure bikoteak edo gure nagusiak esandakoaren arabera hartzen.
Gu geu gara gure biziaren erantzule, ez dakigunean zer
egin laguntza eska dezakegu, baina nork gure bidea egiten dugu.
Amaitzeko, ALICE MILLER-en olerki bat eskaini nahi
nizueke:
Haurra hezitzen baduzu
hezitzen ikasiko du,
morala izatea aldarrikatzen baduzu
moraltasuna aldarrikatzen ikasiko du,
haurra haserrarazten baduzu
haserrarazten ikasiko du,
haurrari errieta egiten badiozu
errieta egiten ikasiko du,
haurrari barre egiten badiozu
besteei barre egingo die,
haurra lotsarazten baduzu
besteak lotsarazten ikasiko du,
haurraren arima hiltzen baduzu
hiltzen ikasiko du: bere burua, gainerakoak, edo
bata zein besteak.

Baina haurra errespetatzen baduzu, ahulak errespetatzen ikasiko du.
Bere jokaera ulertzen saiatzen bazara, seguru sentituko
da eta iskanbila eragiteari utziko dio.
Ondo izan, lagunak, eta laster arte.
Gogoan izan zuen galderen zain gaudela:
kuttun@kuttun.net

MAPI URRESTI ORTIZ
KUTTUN AHOLKULARITZA PSIKOPEDAGOGIKOA

irunero 23

eleak

iruten

“Munduko ekonomia krisian omen dago. Krisia dago munduan...” eleok irun nituen
iazko azken IRUNEROn. Honako hau, berriz, urte berriaren lehen zenbakia duzu.
Lehenik eta behin: urte berri on! Urte hasierako gaia: krisia. Zaharrak berri. Urte
berria eta aro berria bateratsu estreinatu ditugu oraingoan.

Munstro erraldoiaren fabula
M

undua krisian dago:
krisi ekonomikoa,
krisi politikoa, krisi
egiturazkoa, baloreen krisia...
Uf! Zaila da ekonomiaz edo
politikaz jardutea, diziplina
horietan aditu izan gabe, eta are
zailagoa diziplina hauek globalizatu ondoren. Ziklo soziopolitiko-ekonomiko
berria
abiatu dugu gure planetan,
baina ez da abiatu krisiarekin.
Demagun zikloa duela hogei
urte abiatu zela, duela hamar
sendotu eta iaz lehen krisiaren
aldia jasaten hasi ginela.
Ekonomiaren egitura globalak
krak egin du, alegia.
Egiturak mende berri honetara arte estatuen dimentsiokoak
baziren, orain estatuen neurritik harago zabaldu dira, egiturak
planeta osoa hartze bidean doaz. Ekonomiaren egitura izarigabea da: erraldoia. Egitura erraldoi honen ekoizpena, berriz, alimalea, neurriz kanpokoa.
Erraldoiaren ibili arauak ez dira ondo zehaztuak, ordea.
Justiziari eta politikari dagozkion legeak eta arauak (zuzentarauak edo direktibak) estatu mailan funtzionatzeko eginak
daude, estatu mailan kontrolagarriak dira. Erraldoia, aldiz,
munduan barrena dabil. Handia da, oso handia. Gero eta handiagoa, gero eta zailagoa kontrolatzekoa... eta erraldoia eraisten hasia da.
Adituek diotenez, mundu mailako legeak ezartzen ez diren
bitartean, erraldoia dinbili-danbala ibiliko da, erortzeko
zorian. Erraldoiak daraman kargak dinamizatzen du mundua,
aberatsen mundua bereziki. Karga erortzen bada, mundua bera
har dezake bere azpian. Karga handiegia darama erraldoiak.
Adituek diotenez, agian hobe da poliki-poliki erortzea, baita
lurrarekin berdintzeraino erortzea ere. Horrela, altxatuko bada,
erraldoiak lege eta arau sendoagoak beharko ditu zutitzeko.
Aitzitik, erortzen doan honetan, erraldoiari makulu batzuk ez
beste jartzen bazaizkio –bat, bi, hiru... nola gerta– aurrera
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jarraituko du, dinbili-danbala
jarraituko du, baina hemendik
urte batzuetara zerraldo eroriko da. Eta eroriko hori bai izanen dela ikaragarria.
Horratx: “fabula” moduko
bat asmatu dut. Erraldoia da
fabularen
protagonista.
Ekonomia eta politika diziplinak aipatu ditut. Etikaren eta
baloreen krisia aipatzea ere
komenigarria da. Aipatutako
erraldoia kontrolatu nahi
badugu pertsonok etika eta
baloreak landu beharko ditugu
gogotik.
Barkatu kontu moral honekin etortzea, pertsonen moralari buruzko ikaspenak ematea,
alegia. Nago, baina, azken hogei urteotan jaio, hazi eta hezitakoak ez direla jabetu erraldoiak berekin ekarritako “karga”
hori –karga kasuon aberastasunaren sinonimoa da– ez dela
erreala. Eta, dena dela ere, globo erraldoi hori politikaren, justiziaren eta ekonomiaren lege eta arau zuzenik gabe puztu
bada, ez dela gazteen beraien erru soila garbi gera bedi. Errua
ere bada haiek hezi ditugunona.
Munduaren bilakabideak ez du atzera bueltarik.
Erraldoiarekin bizitzen ikasi behar dugu. Erraldoia ondo dabilen bitartean batzuk ondo baino hobeto bizi dira, dinbili-danbala hasten denean asko larriago bizi dira. Bien bitartean,
beste asko eta asko gaizki bizi dira betiere. Ez dezagun ahantz,
erraldoia beti da munstroa azken hauentzat, mundu osoko txiroentzako munstroa.
Moral kontuetan erori naizenez, hona nire i(ra)kaspena eta
moraleja: “Bilatu dezagun krisiaren alde baikorra. Ez dezagun
gure burua erortzen utzi erraldoiarekin batera. Mintza gaitezen
munstroaz. Mintza gaitezen munstroarekin. Munstro erraldoiarekin nahiz gure baitako munstroekin”.

MIKEL ASURMENDI

lerroz

lerro

Biografia genero literarioak bakan izan du toki -literatur zaleen- orriotan. Urte berri
bat heldu da eta generoa estreinatu dugu gurean. Elkar argitaletxeko Biografiak saileko 23. emaitza duzu honako hau. Generoak genero, generoak berebiziko munta
dauka berealdiko liburu honetan.

Simone de Beauvoir:
iraultzailearen izena
Arantxa Agirreurreta da Simone de
Emakumea axola zaigu uneon,
Beauvoir
biografiaren
egilea.
ordea. Pertsonak, gizabanakoak, histoBiografian -eta pertsona biografiatuarian bilatu, garatu eta landu du bere
rengan- erreparatu aitzin, pare bat hitz
bilakaera. XX. mendera arte; baina biografiaz. Agerikoa da egileak biogradata izugarri egiten zait- inork ez zuen
fia hau idatzi nahi zuela, zinez eta garSimone de Beauvoirrek emakumea
tsu ageri ere.
bilatzeko urratu zuen -utzi zigun, idaSimone de Beauvoirren Le deuxième
tzi behar ote?- bidea urratu. Objektu
sexe liburu mugarriaren pasarte batek
izatetik subjektu izaterako bidea urra“bere burua aurkitu izanaren segurtatzen hasi zen emakumea da Simone de
sun sendoa behar du emakumeak” dio.
Beauvoir. Emakumea independentzia
Arantxa Agirreurretak biografia idazekonomiko bereganatzen hasiz gero,
tean bere burua bilatu eta aurkitu bidesubjektu izatera iritsiko zen esperanan aritu izanaren inpresioa jaso dut,
tzaz.
baita inpresio tinkoa eta zirrara samuAskatasunaren ezak sentiarazten
rra jaso ere. Jaio eta bizi bitartean gure
gaitu “preso”. Aldian-aldian askatasuburua bilatzea izaten da pertsonon jarna hautematen saiatzen gara. Pertsona
duera. Agirreurretaren liburuan zeregin
hori, baina, gizona izan da nagusiki,
hori igarri egiten da, bilatzea eta idazeta emakumea gizonaren akolitoa,
tea uztartu ditu bide-bidean.
bide laguntzaile. Gizonaren modu
“Emakumea ez da jaiotzen, egin egiberean desiratzea ere debekatu izan
ten da”. Horra Simone de Beauvoir-ren
zaio emakumeari. Askatasuna desiramaxima bat. Horixe emakumearen Liburua: Simone de Beauvoir (Emakume tzea, maitasuna desiratzea...
patua. Aldiz, eta kontrasterako, gizo- libre bat XX. mendean)
Pertsonak libre izateko jaio gara,
nok eginak jaio egiten bide gara eta Egilea: Arantxa Agirreurreta
baina ez gara libre jaio, libre egin egides-gizondu egin behar dugu. Alegia, Argitaletxea: Elkar
ten gara. Zerk egin gintuen gizonok
emakumeak badaki negar egiten eta
subjektu eta zerk objektu emakumea?
des-ikasi behar du. Guk, gizonok, berriz, negar egitea de- Paradoxikoki munduratzen gaituena emakumea izaki, subsohore izaki, negar egiten ikasi behar dugu.
jektua, beraz.
Le deuxième sexe liburua sortzean, artean Simone de
Mende bakoitzean berezko arrasto utzi duten pertsonak bizi
Beauvoir ez zen feminista. Gizonek onartutako intelektuala dira. XX. mendea ez da oharkabekoa izan historian. Simone
zen. Jean-Paul Sartre bikotekidearen ideia izan zen liburua: de Beauvoirrek gaur egun garatzen ari den iraultza bakarra
“Bilatu ezazu emakume izateak zugan duen eragina” propo- utzi zigun milurtekoaren atarian: emakumearen iraultza.
satu zion nonbait. “Bila ezazu” horretan hasten da gauzatzen Simone de Beauvoir emakumearen aldeko iraultzailearen
“existentzialismoa”. Beauvoir eta Sartreren izaeraren eta izena da.
nortasunaren “esentzia”.
Izateko bilatu beharra dago. Eta alajainkoa! Jainkoarren P. S.: Horra bidez bide isuri ditudan hitzak. Arantxa
edo Jainkoaren desamodioagatik, bikote honek bai bilatu eta Agirreurretaren liburuan aurkituko dituzu Simone de
esperimentatu zuela beren izaera, bakarka nahiz bikoteka Beauvoirren bizitzari buruzko hitz egokiagoak, alabaina.
bilatu ere. Sartre gizonak nahiz Beauvoir emakumeak. Bilatu itzazu. Merezi du bilatzeak, Simone de Beauvoirrek
Gizonok subjektu omen gara, esentzialak gara. Emakumea merezi du-eta.
bestea da. Jainkoa aipatu dut. Haren alde edo kontra izan,
Jainkoa gizona da gure imajinarioan.
MIKEL ASURMENDI

irunero 25

agenda

Erakusketa

Otsailak 10

Otsailaren 9ra arte

Irungo
Plan
Orokorraren
Berriskuspen dokumentuaren inguruko erakusketa, Prudencia Arbide
kaleko 4. zenbakiko lokalean.

Dantza

Amaiako hitzaldi aretoan, “Opera
Zinean” egitarauaren barruan,
Turandot opera proiektatuko da.
Antolatzailea: Luis Mariano Lirika
Elkartea.

Ekuadorrera joan da herrialdea ezagutzeko asmoz. Bere maitea topatzea espero duen ibilbide horretan
Tristeza ekuatorear neska izango du
lagun. Biek herrialdeari eta norberaren buruari buruz asko ikasiko dute.
Urtarrilak 30

Otsailak 14

Amaia KZn, San Balentin eguneko
kontzertua, Elena Sancho sopranoaren eskutik, Luis Mariano Lirika
Elkarteak antolatuta.

Urtarrilak 17

Amaia KZn, 20:00etan, Viaje hacia
Maat izenburuko dantza saioa,
Ainhoa Izagirreren taldearen eskutik.

Tango Ikastaroa
Urtarrilak 27

Amaia KZn, 20:00etan, tango ikastaroa Sandra Escandonen eskutik.

Zinea
Urtarrilak 23

Amaia KZn, 20:00etan, Qué tan
lejos pelikula proiektatuko da.
Sarrera: 4,20 euro.
Esperanza

izeneko

espainiarra

Musika
Urtarrilak 18

- Goizeko 9etan, Txistularien
Diana Arbesen eta Dunboan.

Amaia KZn, 20:00etan, Los
Limoneros pelikula proiektatuko da.
Sarrera: 4,20 euro.
Salma palestinar alargunak bizilagun berria dauka: Israelgo Defentsa
ministroa!! Bizilagunaren etxea
Salmaren limoiondo-landa baten
beste aldean dago, Israel eta
Zisjordaniaren arteko mugan.
Aurki, Israelgo ejerzitoak limoiondoak ministroaren segurtasuna bermatzeko oztopotzat joko ditu.

Ikus-entzunezkoa
Urtarrilak 29

- Amaia KZn, 12:00etan, Irun Hiria
Musika Bandaren kontzertua.

Amaia KZko hitzaldi aretoan,
19:30ean,
Jordania
zaldiz,

Polikarpo Balzolaren erakusketa
Noiz:

Urtarrilaren 31ra arte

Non:

Oiasso Museoan (asteartetik larunbatera).

Polikarpo Balzolaren (1813-1879) inguruko erakusketa ikusi ez duena
garaiz dabil oraindik, hilaren azken egunera arte zabalik egongo da eta.
Sormen handiko irundar honen nortasuna eta herentzia intelektuala ezagutzera ematea du helburu. Balzolak 3 alorretan egin zituen ekarpenak
batik bat: hirigintzan, zientzian, politikan. Besteak beste, Kolon ibilbidea
egiteko ideia bultzatu zuen eta betiereko egutegia asmatu zuen.
Erakusketa apailatzeko dokumentu ugari eta asmatutako makinak ekarri
dira. Halaber, pertsonaiari buruzko ikus-entzunezko bat proiektatzen da.

Ize
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N
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da, beste bat mago bihurtuko da.
Harridura eta dibertsioa!
Urtarrilak 31

Lawrence Arabiakoaren bidetik izenburuko ikus-entzunezkoa proiektatuko da.

Antzerkia
Urtarrilak 25

Amaian, 17:00etan, antzerkia.
Bemagic taldeak Flexible Magic
lana antzeztuko du.

Mikel
Erentxun

Minbiziaren Aurkako Elkartearen
(AECC) aldeko antzerki saioa.
Amaia KZn, 20:00etan, Algara taldeak El hombre de rojo antzezlana taularatuko du. Sarrera: 6 euro.
Inor gutxik ostatu hartzen duen parador batean gertatzen dira komedia
honetako gorabeherak. Jabeari bezeroek traba besterik ez diote egiten.
Ostatu hartuko duten pertsonaia bitxien artean, lapur zalapartasu bat,
idazle inozente bat eta nazioarteko
lapur talde bat.

Antzerki Tailerra
Otsailak 4

Amaia KZko dantza aretoan,
17:30etik, 21:30era, dantza tailerra
IPSO-FACTOren eskutik.

Mendi txangoa
Urtarrilak 24
Urtarrilak 25

Familia osoarentzako saio honetan
ilusionismoa ikusleen eskuetan gertatzen da. Ikusle bat airean geratuko

Harpidetza dohainik

Erlaitz Mendi Elkarteak Dulantz
(1.239 m.) mendira txangoa antolatu
du. Izena emateko: elkarteko telefonora deitu, 943 635838 (astearte eta
ostegunetan 19:30etik 21:00etara)
edo Irusta Kiroletara, 943 611739.

iruner

Amaia KZn, 20:00etan,
Mikel Erentxunek Tres
noches en el Victoria
Eugenia diskoa aurkezteko
kontzertua eskainiko du.

irunero

Izen-deiturak: ...........................................................................
Helbidea: ...............................................................................
Posta kodea: .............................. Herria: .................................
Nora bidali:

Gure hiriko berriak
euskaraz
jorratzen
dituen hilabetekaria

Salis hiribidea,
irunero Arantzateko
Jauna,21
10- behea. 20304 Irun

Nahiago baduzu, dei telefono honetara: 943 63 18 78

irunero@infotxingudi.com
irunero@infonegocio.com
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Gazte

Informazioa

Bekak

Jaurlaritzaren Bekak 2009.
Baldintzak: Goi-mailako unibertsitateko titulazioa. Iraupena:
10 hilabete. Zenbatekoa:
26.100 euro. Epea: 2009-0130
www.euskadi.net/turismo

- UNIBERTSITATEKO MASTER IKASKETEN kostua finantzatzeko
maileguak.

- ERASMUS BEKAK PRAKTIKAK
Europako enpresetan burutzeko. Epea: urtarrilaren 18ra
arte.

www.gipuzkoangazte.info

www.confebask.es

- JATORRI MERKATUETAKO
TURISMO Sustapenean Adituak
Prestatzeko Eusko

- NAZIOARTEKO PRAKTIKAK.
“BUILDING EUROPE”: Gazte profesionalak kultura anitzeko
Europaren alde. Deitzailea:
Novia Salcedo Fundazioa.
Baldintzak: Erdi- eta goi-mailako tituludunak, gehienez 28
urte izatea eta EAEn bizitzea,
besteak beste. Iraupena: 16
aste. Epea: 2009-01-30.
www.noviasalcedo.es

Lehiaketak

- BIDEOARTE SARIA. Deitzailea:
Astilleroko Udala (Kantabria)
eta El Almacén de las Artes.
Epea: urtarrilak 31.
www.elalmacendelasartes.com

Lana

- ANIMAZIOAREN ALORREAN LAN
EGITEA PENTSATZEN ARI ZARA?

Hala bada, COSMO
Entertainment-ek uda sasoirako eskaintza bat du zuretzat.
Enpresa honen nazioarteko
ekipoak laguntzeko pertsonak
behar ditu. Prestatu maleta!!
Soldata: 700 euro + janaria
+ostatua dohainik eta plus bat.
www.go2cosmo.com

Loka aldizkaria GIBn irakur
dezakezu.

LAN PILA!, azken orduko eskaintzak

Gazte Informazio Bulegoaren
web orrian lan bila dabiltzanei
laguntzeko beste atal bat
abiarazi dute. LAN PILA! izeneko atalean azken orduko
lan eskaintzak topatuko ditu-
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zu. Hona helbidea:
www.irun.org/igazte

Merkatuko eskaintzarik freskoenak topatuko dituzu!!

sna
tre !!
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r
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Zuk erabiltzeko tresna
berriak ditugu GIBn:
- Wifi
- Eskanerra
- Fotokopiagailua....

Gazte

- MARRAZKI TEKNIKOA.
Ingeniaritza Mekanikoko bi
ikasleri Marrazki teknikoko
eskolak emateko pertsona
gaitua behar da.
Irun. 666 95 28 39. Silvia.

Informazioa

- LOGELA ALOKAGAI IRUNEN.
Zentrotik hurbil. Kanpoko
aldera ematen du, altzariduna, handia. Ohe bikoitza.
Pertsona garbi eta arduratsu
bati alokatzeko. 652 146 301
chbarriuso@hotmail.com

Zure Txokoa
info

ga
kole

Euskal prentsa irakur dezakezu
GIBn.

- ESKOLAK ETXEAN ematen
dituen irakaslea behar dut.
Mailak: Lehen eta Bigarren
Hezkuntza.
Amaia. 607 922 599.

- LOGELA ALOKAGAI etxebizitza
partekatuan Dario de
Regoyos (Behobia) kalean.
300 euro hilero eta 300 euroko fidantza. Gastuak barne.
686 90 44 19.
- AUKERA PAREGABEA!!
Etxebizitza salgai Mendelun.
Sartzeko. 73 m2. Prezio ona.
663 400 173.

18 urte baino gutxiago
dituzu eta
✍ LAGUNTZA BEHAR
✍ ZERBAITEK
KEZKATZEN ZAITU?

DUZU?

900 840 112 doako
telefonora dei ezazu.
www.euskadi.net/
kolegainfo
Zerbitzu anonimo eta
konfidentziala.

IKASLE TXARTELAREN
ABANTAILAK FRANTZIAKO
ESKI ESTAZIOETAN

Forfaita erosterakoan ikasle
txartela erakutsiz gero,
deskontu izugarria izango duzu.
IKUS EZAZU SINESTEKO!!!
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Izena besterik ez dugu aldatu

*
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