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I r i tz ia
Irunero, aro berri, euskara dela eta... indar berri? Hala izan bedi...

Izan ere, gaurko krisi ekonomikoaren kudeatzaileak euskararekiko
fikziozko politika ari direnean oso inportantetzat jotzen dut hama-
bostekari aldizkari honen alde egin duten gizarte-eragile guztien
laguntza.

Irundar askok euskaraz bizi nahi dugu bizitzaren eremu guztietan.
Guretzat hizkuntzaren bizitza eta bizitzaren hizkuntza loturik daude.
Jaiki garenetik oheratzen garen arte, euskaraz bizi nahi dugu eta
horretarako besteon nahia eta errespetua ezinbestekoak dira. 

Badakigu beldurra dela gizakiaren muga, baina ez dugu gehiegi
pentsatu behar onartzeko hitzaren bidez giza zubia egiten dugula.
Jose Mª Sanchez Carrion soziolinguistak esaten duen modura “hiz-
kuntza da gure arima, eta hain zuzen, herriek arima dute hizkuntza
dutelako. Garenaren eta izan garenaren memoria landu behar di-
tugu...”, eta horretarako borondatea dugu txapeldun. 

Horrexegatik, errepikatu nahi dugu ozenki gure politiko guztiei mila
aldiz esan diegun gauza bera: Euskal hiztunok bi hizkuntzen eza-
gutza eskaintzen diogu, gutxienez, herri honetako hizkuntzen ar-
teko elkarbizitzari. 

Hau dela eta, ongi etorrri IRUNERO, irundar guztientzat aldizkaria
non euskara, oraindik ere, abiapuntu eta muga bakarra izango den.

Josetxo Arrieta, Irun Iruten euskara elkarteko lehendakaria
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Hala dio Erdi Aroko Irun
eta Hondarribiaren ar-
teko auziei buruzko his-
toria-ikerlan batek: XV.
mendean euskaldun ba-
tzuek, Gipuzkoako me-

rino edo errege-epailearen aurrean deklaratzeko
beharrizana saihestu nahian, erdaraz ez zekitela-
eta, euskaraz egiten zutela. Deklaratu, igual-igual
deklaratzen zuten, merinoak hartarako propio be-
reganatua baitzuen euskaldun baten laguntza, ha-
lako deklarazioetan erabiltzeko. Kontua da
euskaldunak (euskaldun hutsek, hobeki esanda) ez
zitzaizkiela itzurtzen merinoaren galdeketei. Doku-
mentazioak dioenez, “por quanto heran vasconga-
dos y no entendian la lengua castellana”, erdaraz
jakin bai baina erabili nahi ez edo halakorik iradoki
lezakeen deus aipatu gabe. Haatik, historialariak
justizia saihesteko asmoa jotzen du euskaldun hu-
tsek euskaraz egiteko arrazoi bakartzat; areago,
ohiko “trikimailu juridikoa” zela dio. Bestela, ezin
omen du ulertu XV. mendeko Gipuzkoan euskaldu-
nak Gaztelatik etorritako epailearen aurrean eus-

karaz mintzatzea, lege-iruzurra egiteko ez bazen. 

Iruni dagokionez, euskara baserri girora zokoratua
omen zen –“se reservaba el eúskera (sic) para el
mundo agropastoril”–; kalean, berriz, erdaraz…
gazteleraz, jakina, ez gaskoiez, nahiz eta hasieran
aipatzen zuen, eta dokumentazioan toponimo eta
patronimiko bat edo beste agertu. Horren frogaga-
rri, argi eta garbi, toponimia dela dio. Adibidez, Iru-
nen bi kale baizik ez omen ziren: batak Yrun (berak
Yrún idazten du, nahiz eta tileta XX. mende hasiera
arte zabaldu ez) zuen izena, eta besteak, Yrunberri.
Biak ala biak, erdal toponimo garbiak… ote? 

Salamancako Unibertsitateko irakaslea da, donos-
tiarra, 60ko hamarkadan jaioa, eta erdalduna, ja-
kina. Beldur naiz, bada, ez ote duen proiektatu
berak ezagutu duen egoera soziolinguistikoa bos-
tehun urte atzerago. Historiaren profesional batek
inoiz egin behar ez lukeen akatsa egin du. Baina
okerrena da aurreiritzi ideologikoa: nola ulertu,
bestela, euskararen erabilerari ez deritzola legea
ez betetzeko amarrua baizik?

Ana Grijalba
agrijalba@irunero.com

Mikel Mancisidor
Xabier Kerexeta

Sonia Garcia Olazabal, Rosa Borrallo,
Lara Cañizo

lara@irunero.com, rosa@irunero.com,
sgarcia@baseclick.es
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Euskara, t r ik imai lu

Geltokiko ibilbidea Kolon ibilbidea

Arg: Jose Mari Castillo

1865. urtean Geltokiko ibilbidea inauguratu zen. Lan haren eragile Polikarpo
Balzolaren helburua hirigunea eta tren geltokiko auzoa lotzea izan zen. Guztira
785 metro ditu eta obrak 112.413 pezetako kostua izan zuen.
1892an, Kristobal Kolon Ameriketara iritsi zela 400. urteurrena ospatu zenean,
nabigatzaile ospetsuaren izena jarri zitzaion.

Zortzigarren zenbakian, gutxi gora behera gaur egun Solca zapata-denda dagoen
tokian, Juan Jose Iruretagoienak Palace hotel dotorea eraiki zuen. 1936an era-
gindako sutean erre zen, hainbat eraikin bezala, frankistek Irun mendean hartu
zuten egunean. Horregatik, argazki zahar honetako etxe gehienak suntsitu ziren. 

Iturria: Irun Atzo, Jose Mari Castillo

Xabier Kerexeta
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Alegazioak prestatzeko
denbora gutxi izan zute-
lako kexu da Bizilagunen

Elkartea. “Hamabost egun bes-
terik ez genuen izan. Batzorde-
kideak eta 25 bizilagun bildu
ginen eta handik atera ziren ho-
bekuntzak. Laster auzotar guz-
tiei aurkeztuko dizkiegu”. Jokin
Barbaze Aizpurua presidentea
eta Gorka Alvarez Aranburu di-
ruzaina gazteak dira, Elkarteko
zuzendaritzara iritsi berriak;
baina argi dute egitasmoa non-
dik hobetu behar den. Alega-
ziook dagoeneko Hiritar
Foroaren eta Oiasso Bizilagu-
nen Elkarteen Federazioaren
babesa dute.

- Aparkalekua: Bizilagunentzat
arazorik latzena da; izan ere, 54
plaza desagertuko dira eta ez
dago alternatibarik. Proposa-
tzen dutena da inguruetan dau-
den erabilerarik gabeko
orubeetan aparkalekuak egitea.

- Zuhaitzak: Udalak aztertu
behar ditu, ea gaixorik dauden
jakiteko, eta halakoetan bota-
tzea erabaki lezake. Auzotarren
ustez, mantendu behar dira. 

- Petrila: Zementozko petril be-
rririk ez dute nahi. Dagoena
bere elementu guztiekin man-
tentzearen eta zaharberritzaren
alde daude. Behiak lotzeko bur-

dinak ahalik eta gehien gorde-
tzeko eskatu dute. 

- Eserlekuak: Proiektuak ken-
tzea aurreikusten du. Plaza
bizia nahi dutelako, auzotarrek
oraingo eserlekuak beren ho-
rretan mantentzea nahi lukete. 
- Sarjia eta Dolores Salis par-
kea: Sarjia parkeko beheko sa-
rrerako hormatxoa bota eta
halatan parkea proiektuan inte-
gratzea. Dolores Salis parkea
ere integratu nahi dute.  

- Azoka: Poduktu freskoetako
saltokiak ospitale zaharraren in-
guruan kokatzea aurreikusten
da. Ongi iruditzen bazaie ere,
herriko produktuen saltzaile-
entzat espazio berezia eskatzen
dute bizilagunek.

- Zirkulazioa: Ama Xantalen
kalea plazarako sarbidea izango
dela-eta kezkatuta daude, bel-
dur baitira ez ote den desego-
kia izango hainbesteko trafiko
bolumena jasateko. Halaber,
autobusaren ibilbidea zein
izango den argitu behar dela
diote.

- Berdeguneak: Gestioa eragin-
korra egin dadila eskatu dute,
Sarjiari arreta berezia eskainiz.
- Ekonomiaren sustapena:
Proiektuak KBiziak motako sus-
tapen ekonomikoko programa
bat jasotzen du; hots, bertan

negozioak irekitzen dituztenei
diru-laguntzak ematea. Bizila-
gunen iritziz, zaila izango da au-
rrera ateratzea, badaudelako
inbertsio handia eskatuko luke-
ten lokal zahar asko, eta horiek
ez liratekeelako egokiak izango.
Hortaz, auzoa ekonomikoki sus-
tatzeko plan berezia nahi dute,
aurrekontu zehatz bat izango
duena. 

- Uranzu pilotalekua: Egitas-
moan jasota ez badago ere,
etorkizunean bertan manten-
tzearen alde daude.

- Kontratazioa: Irunen dauden
langabetuen kopurua handia
dela eta, egitasmoak aurreikus-
ten dituen esku-hartze guztie-
tarako bertako langileak eta
enpresak kontratatzea. 

Alde Zaharreko auzokoek proiektua atsegin dute,
baina alde soziala hobetu behar dela uste dute

Alde Zaharreko Bizilagunen Elkar-
tea, oro har, ados dago Irungo Uda-
lak landu duen Urdanbia plaza eta
ingurua berritzeko egitasmoarekin.
Alabaina, haren nortasunari eusteko
eta alde soziala hobetzeko hainbat
alegazio aurkeztu dituzte. 
Lanak uda bukaeran abiatzea aurrei-
kusita dago, 4,2 milioko aurrekon-
tuarekin.

Udal proiektuak petril berria egitea aurreikusten du,
eta produktu freskoen saltokiak ospitale inguruan ko-
katzea.



San Markoseko opilaren arbasoak

Opilen “arbasoak” baserrietako arrautz soberaki-
narekin lotuta egon daitezke. Arrautz haiekin
ogizko opilak egiten ei ziren; beraz, ez zuten erli-

jioarekin inongo loturarik. 

Euskal Herriko hainbat herritan Pazko-opila egiteko ohi-
tura bazegoen eta amabitxiek haur besoetakoei ematen
zizkieten opari. Tokian tokiko izena zuten: arrautz-opil,
Pazko-opil, morroko, karapaixo... adibidez.

San Markos opilaren jatorria azaltzeko, apirilaren 25eko,
hots, San Markos eguneko prozesioak zirela eta, errome-
sek baselizetara eramaten zituzten hamaiketakoak go-
gora ekarri behar dira. Erreguteak egiteko prozesioak
zirenez, egun osoa iraun zezaketen; horregatik, hamaike-
tako ederra egin behar zen. Bidasoaldean eta Oarsoal-
dean tradizio hau oso errotuta zegoen.

XVIII. mendeko dokumentu batean erromesek zerama-
tzaten “empanada” delakoak aipatzen dira: amuarrainez-
koak, oilaskozkoak edo aingirazkoak. Haurrei ogi zati eta

arrautz bana ematen zitzaien.

Opil gozoa
Opil gozoaren jatorriari dagokionez, XX. mendean bilatu
behar omen da. Katalunian, Pazko Egunean, amabitxiek
euren besoetakoei Mona izeneko tarta bat oparitzen
diete, gozokiak eta arrautzak dituena. Bada, Irunen bizi
zen gozogile kataluniar bati Mona ospetsuaren tradizioa
gurean zabaltzea bururatu omen zitzaion.

Bestalde, dokumentatua dago XIX. mendearen bukaeran
jaiotako Bautista Goñi izeneko Behobiko gozogile batek
sanmarkopila egiteko errezeta propioa zeukala.

Beste teoria baten arabera, opila gozo bilakatu izana Paco
Elgorriaga gozogilearekin lotuta dago. Larretxipi kaleko
bere gozo-dendara urtero, apirilaren 25 aldera, ema-
kume madrildar batek enkargu berezi bat egiten ei zion:
bere semebitxiarentzat opil bat, zeinaren oinarria ogia-
ren antzeko ore bat baitzen. Behin, andre hark Elgorriaga
jaunari ogiaren ordez bizkotxo bat egin zezala eskatu

zion. Emaitza zoragarria iruditu zitzaion madrildarrari.
Emakumearen enkargua eta soroak bedeinkatzen ziren
eguna gutxi gorabehera bat zetozen. Ohitura zabalduz
joan zen eta azkenean soroena eta opilena aldi berean
egiten hasi zen. 

Arrautza tintatuak

Paco Elgorriaga gozogilearen espezialitateetako
bat almendra azukregorrituak ziren. Esaten denez,
behin, kobrezko lapikoan itsasirik geratu ziren hon-
dakinak kendu ahal izateko ura berotu zuten ber-
tan. Orduan, langile bati bururatu zitzaion irakiten
ari zen ur hartan opiletan ipintzeko prest zituzten
arrautzak egostea. Emaitzak harridura sortu zuen
lantegiko gozogileen artean, arrosa kolore polit
batez tindatuak geratu zirelako.
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Zein da San Markos eguneko opilaren jato-
rria? 
Nolako transformazioak jasan ditu historian
zehar? Ez dago teoria bakarra. Ezin dena
ukatu da gure eskualdean izugarri errotua da-
goen ohitura dela gaur egun, eta heldu den
apirilaren 25ean berrituko dela.
Hona hemen bildu dugun azalpen sorta.

Ezkerrean, Aguirre gozotegiak egiten duen piper-opila, antzinakoetatik hurbilago dagoena. Orea, San Blas opilarenaren antzekoa da eta ba-
rruan arrautza darama. Apirilaren 24an soilik saltzen da. Eskuinean, gaur egungo bizkotxozko opil arrunta.



Felix Mansok Europako sukaldaritza 
lehiaketa ospetsuenean parte hartuko du

Munduko Sukaldaritza Erakusketa 6 ur-
tean behin antolatzen du WACS dela-
koak. Heldu den azaroan Suitzako

Basilean egingo da, Europako 30 herrialdetako
eta munduko 10 talderik onenek parte hartuko
dutela. Haien artean chef irundar bat, sekula izan
duen erronkarik handienaren aurrean. “Mailarik
goreneko lehiaketa da. Pentsa gure aurkariak gas-
tronomiaren alorreko potentziak izango direla”,
azaldu du Felixek. Guztira 110 platertxo prestatu
behar izango dituzte. 

Sentitzen duen ardura ez da makala, kontuan har-
tuta 1989. urteaz geroztik lehiaketara ez dela Es-
painiako talderik aurkeztu. Taldea 8 sukaldariz
osatua da eta horietako lau titularrak dira: Carlos
Duran eta Alberto Moreno madrildarrak, Burgo-
seko Antonio Arrabal eta Felix Manso. “Kide ko-
puruak laster batean gora egingo du, Suitzara
gozogile pare bat eramango ditugulako, horietako
bat Bartzelonako Oriol Balaguer-en gozo-dendako
nagusia, Adriá-rentzat lan egin zuena”.

Taldeak arrakasta lortuko badu, sendoa izatea,
alegia, kideen arteko harreman oneko eta izaera
osagarriko sukaldariak izatea, behar-beharrezkoa
dela ongi daki Felixek. “Dagoeneko ibiliak gara
zenbait lehiaketatan elkarrekin eta badakigu nola
pentsatzen dugun eta zertan nabarmentzen den
bakoitza”. Dream team izatetik hurbil badaude
ere, irabaztea ez dela helburua aitortzen du Feli-
xek. “Oraingoan ikustera goaz”.

Greziakoak ere ez zirudien helburu samurra na-
zioartean bataiatu berria zen taldearentzat, baina
urrea ekarri zuten. “Salonikakoa oso polita izan
zen. Ez dut sekula horrenbeste sufritu lehiaketa
batean: hiru modalitateetara aurkeztu ginen eta
goizeko zazpietatik lauetara txandaka lanean jar-
dun genuen 36 osagarri jakinez eratua behar zuen
menua sukaldatzeko. Eskerrak erritmo azkarrean
lan egitera ohituta gauden!”. Grezian lortutako
urreak 2014an egingo den American Culinary
Nestle Professional-erako txartela eman zien.
Beraz, agenda betea dago, ilusioz betea, egon
ere.

“Intuizioz lan egiten dut”

Felix Mansok izugarri atsegin du
bere ogibidea. Horregatik, beti
ari da lanean, bai sukaldean bai
sukaldetik kanpo. “Intuizioz lan
egiten dut. Nahasketa berriak
bururatu eta probatzeko premia
sentitzen dut”.
“Gogoan dut behin plater berri
bat egiteko hilabete bat eman
genuela: itxuraz ogi mamia zen;
baina, berez, esnez eta eztiz
egina zen, erlauntza irudikatu nahian. Ez dugu berriro egitea
lortu, baina lortu arte ez dugu amore emango!!”.

Gaztelumendi Antxon jatetxeko sukaldariak
iaz eskuratu zuen bere lehen nazioarteko
saria, American Culinary Nestle Professional
lehiaketan, hain zuzen ere. Ordutik, bere tal-
dearekin erdietsitako lorpenak goruntz doaz
ziztu bizian. Berriki Grezian burutu den Eu-
ropako Hegoaldeko Nazioarteko Sukalda-
ritza Lehiaketatik urrezko domina ekarri du
eta aurten, WACS Munduko Sukaldari El-
karteak deituta, munduko elitearen norge-
hiagokan parte hartuko du Suitzan.
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Felix goizeko zazpi eta erdietan pintxoak 
prestatzen hasten da.

Virginia Barreto
Makillaje profesionala

aEzkontzak, 

aJaunartzeak, 

aEkitaldiak, 

aBodypainting,

aArgazki saioak...

www.virginiabarreto.com
Twitter @virginnmakeup
Facebook: Virgin Make up

Tel: 687454676
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Ekitaldira,  alderdi polit ikoe-
tako Irungo zinegotziak berta-
ratu ziren: PPko Juana
Bengoechea eta Muriel La-
rrea, EAJ-PNVko Josune
Gomez, Enrique Aizpiolea eta
Xabier Iridoy, Bilduko Oinatz
Mitxelena eta Fernando San
Martin, alderdi sozial istako
kidea eta Irungo Udaleko Eus-
kara Arloko ordezkaria. Azken
honek bere hitzekin hasiera
eman zion aurkezpenari, Uda-
laren erronketako bat euskara
hutsezko aldizkaria bultzatzea
izan dela esanez. “Oso berri
pozgarria da Irunero berresku-
ratu izana”, azaldu zuen.
Ondoren, Ana Grijalbak,  argi-
talpenaren zuzendariak, hitza
hartu zuen eta Irunero berria-
ren nondik norako nagusiak
aletu zituen. “Gure helburua
aldizkari  erakargarri  bat egi-
tea da. Hartara, hamasei
orrialdeko produktua eskain-
tzen dugu, guztiz koloretan”.
Edukiari  buruz, zuzendariak
irundar euskaldun guztiek in-
tereseko gairen bat topatuko

dutelakoan dago. “Irungo gi-
zartean ongi errotutako pro-
duktua izan dadila dugu
helburu”, adierazi  zuen.
“Gazte kutsu bat ere eman
nahi izan diogu hedabideari,
gazteei tarte zabala eskainiz:
gazteak protagonista diren
erreportaje bat landuko dugu
hamabostean behin, Irungo
ikasleen ekoizpenak argitara
emango dira eta ikastaroei
edota bekei buruzko informa-
zioak ere pisua izango du”.
Euskarazko hedabideak 3.500
aleko tirada izango du, eta
Irungo 100-110 lekutan bana-
tuko da dohainik. 
Ana Grijalbaren hitzak arreta
handiz entzun zituzten argital-
penean lanean ari diren hain-
bat lankidek, Sonia Garcia
Olazabalek, Lara Cañizok,
Rosa Borrallok, Mikel Manci-
sidorrek, Yurre Ugartek eta
Xabier Kerexetak, hain zuzen
ere.
Ana Grijalba familiak dexente
babestuta egon zen ekital-
dian; izan ere Demetrio Gri-

Joan den astelehenean, apirilak 8, arratsaldeko zor-

tzietan Irungo agente publiko eta sozial asko bildu

ziren La Agricola jatetxean Irunero aldizkariaren bi-

garren aroari ongi etorria emateko. Hainbat lagun in-

guru izan ziren, atera berri den hamabostekari honek

eskaintzen dituen berrikuntzak jakin nahi izan zituz-

tenak. 

943641710
www.endanea.com

Jaitzubia Auzoa 40
Hondarribia
Jaitzubia 
Elkartearen ondoan

Endanean lore politenak 
prezio onenean 

GERANEO ESKAINTZA
1€ bakoitza, 6 poto erosiz gero
Huntz geraneoa 13 cmko loreontzian, 1,90 €

Hori aukera zabala! Zein kolore ederrak!

Ordutegi berria: astelehenetik larunbatera 
10 - 14 eta 16 - 20. Jaiegunetan, 10 - 14.

Ongi etorri, 
Irunero!

Iñaki Perez, Ion Elizalde, Ksenia Bolshakovar,Rosa Borrallo, Lara Cañizo, Rosa
Sanchez eta Xabier iridoy.

Fernando San
Martin eta Ana

Grijalba.

Oinatz Mitxelena
eta Fernando San

Martin.

Ion Elizalde, David Izaga, Josetxo Arreita eta Iban Eguzkitza.
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Argazkiak: Eva Pascual

jalbak, Marina Francesek, Rosa Elena
Francesek eta Mikel Martinezek ez zuten
bakarrik utzi. 
Zuzendariak eskertu nahi izan zien Udalari
eta Baseclick enpresa argitaratzai leari
amets hau egia bihurtzeko egin duten lan
eskerga.
Ospakizuna bukatzeko, La Agricolan bildu
ziren guztiek Carlos Sagastizabalen pin-
txoak dastatzeko aukera izan zuten. Era-
kundeetako ordezkariez gain, Irungo
gizarte eragile eta merkatari zein enpresari
zenbait bildu ziren. Horien artean Olaizola
Immobiliariako Jon Olaizola,  Hondarribiko
ostalaria den Jon Elizalde, bere lagun Kse-
nia Bolshakovar ,  Iban Eguzkitza Euskara
zuzendaria eta David Izaga euskara tekni-
karia, Begoña Varona eta Belen Martinez
Acubikoak, Agustin Gonzalez ,  Javier Mar-
tinez Vesga eta Maite Lacave Irungo Hiri-
tar Forokoak, Josetxo Arrieta Irun Iruten
elkarteko lehendakaria, Iñigo Zumeaga eta
Francisco Martiarena Irungo Kiroldegiko
arduradunak, Txingudiko Zerbitzuetako Feli
Sanz ,  Rosa Sanchez abokatua, Iñaki Perez
informatikaria eta Alberto Santiago, Anto-
nio Iglesias eta Jose Maria Salvador de
Laurentis Bakailaua Dasta Ezazu elkarte-
koak.
Giro ederrean denek Iruneroren alde topa
egin zuten.

Juana Bengoechea, Ion Elizalde eta Josetxo Arrieta.

Goian, Alberto Santiago eta Antonio
Iglesias.
Behean, Maite Lacave, Agustin Gon-
zalez eta Belen Martinez.

Sonia Garcia Olazabal, Alberto Santiago, Jose
Mari Salvador eta Antonio Iglesias.

Jon Olaizola, Xabier Iridoy eta Enrique Aizpiolea.

Francisco Martiarena eta Juana Bengoechea

Xabier Kerexeta eta Mikel Martinez.

Javier Martinez “Musku”, Agustin Gonzalez, 
Jose Mari Salvador, Oinatz Mitxelena eta 
Fernando San Martin.



Erreala garaile Lopez Ufarte
lehiaketaren berpizkundean

Gaur egun pairatzen dugun krisialdi eko-
nomiko hau bizitzaren txoko guztietan su-
matzen da, eta futbola ez da horren
salbuespena. Gainera, talde xume baten
inguruan hitz egiten badugu, are eta ge-
hiago. Dunboa-Eguzkik, txapelketaren an-
tolatzaileak, diru faltagatik 2012. urtean
ezin izan zuen gazteen arteko lehiaketa
ospetsu hau antolatu; baina, aurrekontua
murriztu ondoren eta txapelketaren

izaera pixka bat aldatu eta gero, aurten
berriro ere aurrera eramateko aukera izan
du.
San Jose Langile futbol zelai berrian jo-
katu ziren norgehiagoka guztiak, eta ber-
tan ez ziren egon lehen etortzen ziren
Real Madril, Bartzelona edota Kamerungo
Selekzioak. Ricardo Gomez Dunboa-
Eguzki klubaren lehendakariak aipatzen
duen moduan, “lehiaketaren neurri erre-
ala ez zen hori, txapelketa antolatzeko
ezin dugu kluba bahitu, eta horrexegatik
pentsatu genuen maila altua duten hur-
bileko taldeekin egitea”.

Gauzak horrela, San Juan Harri irudia al-
txatzeko honako zortzi talde hauek lehian
ibili ziren: Real Sociedad, Osasuna, Zu-
bieta XXI, Alaves, Antiguoko, Toulouse,
Tours eta etxeko Dunboa-Eguzki. Txapel-
ketaren behin betiko sailkapena hori izan
zen. Errealak Osasuna mendean hartu
zuen finalean, baina penaltietara jo behar
izan zuen Donostiako taldeak garaipena

lortzeko. Izan ere, Erreala 0-3 galtzen ari
zen bukatzeko hamar minutu geratzen zi-
renean, eta azkeneko une horietan hiru
gol sartu zituen norgehiagoka berdin-
tzeko. Gero penaltietan txuri-urdinek 3-1
irabazi zuten garaikurra Gipuzkoako hiri-
burura eramateko.

Ricardo Gomezek azaltzen duen moduan,
“amestutako finala gertatu zen. Bertako
talde handienak irabaztea, azkenengo mi-
nutuetan horrelako balentria egin ostean,
eta dena penaltietan erabakita, zoraga-
rria izan zen”. Baina antolatzaile buruak
aitor-tzen duen eran, “egia esan, zoraga-
rria izan zen txapelketa guztia. Hiru egu-
netan futbol zelaia jendez gainezka egon
zen, egundoko giroa arnastu zen, eta se-
kulako futbol maila altua eman zuten
talde guztiek. Ezin genuen pentsatu dena
hain ongi aterako zenik”.

Lehiaketak iraun zuen hiru egunetan
3.000 pertsona inguru San Jose Langilen
bildu zirela kalakulatzen da, eta zalantza-

rik gabe hori oso zenbaki polita da. Azken
finean, Dunboa-Eguzkiko lehendakaria-
ren ustez, “Lopez Ufarte ikusi nahi duena,
nahiz eta Real Madril edo Bartzelona ez
egon, hona etortzen da. Edizio honetan
60.000 euro ordez 17.000 eurorekin txa-
pelketa ederra egin daitekeela frogatu
dugu”, aldarrikatu zuen Gomezek.

Irungo jendearentzako eta antolatzaile-
entzako ere garrantzitsuena ez da apar-
teko klubak ekartzea, baizik eta urtero
lehiaketa berezi hau bermatzea. Horreta-
rako, jadanik Dunboa-Eguzki lanean ari
da, hurrengo urteko edizioa prestatzen.
Eta irungo klub xarmangarri honetatik
ziurtatzen duten moduan, “hain erlazio
bikaina dugunez Bilboko Athletic-ekin, Es-
panyolekin eta Villarrealekin, ziur gaude
datozen urteetan talde hauek gurekin
egongo direla Lopez Ufarte lehiaketan”.
Horrela bada, hobe; bestela, lasai egon
dadila, hain lan ona egin ostean irunda-
rrak haiekin harro sentitzen baikara.

Goian, Errealeko mutilak, aurtengo txapeldunak. Ezkerrean,
Dunboa-Eguzkik Deportivo Alavesen aurka jokatu zuen 

partidua.

k i r o l a k

Irungo kirolak, eta hiriak
berak, zoriontsu sentitu be-
harko dute, urte bateko gabe-
ziaren ondoren Aste Santu
honetan “Irungo XXXI.
Lopez Ufarte Nazioarteko
Lehiaketa” ospatu delako.
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Sailkapena ikusita, ematen du aurten Bidasoak Asobal
ligara igotzeko kanporaketak jokatuko dituela, ezta?
Bada, bai, hala ematen du. Denboraldiaren hasieran hori
zen gure helburua, eta  lortzea orain nahiko gertu dau-
kagu. Artalekun oso indartsu ibili gara, eta etxean lehiatu
diren ia puntu guztiak eskuratu ditugu. Zalantzarik gabe,
horretan egon da gakoa.

Nola ikusten duzu taldea denboraldiaren une erabaki-
garrienean lehiatzeko?
Oso ondo, batez ere gure arteko giroari dagokionez. Hel-
buru polit batengatik borrokatzen ari garelako aldagelan
egundoko alaitasuna somatzen da, eta jokalariak kriston
gogoekin gaude. Gero, taktikoki azkeneko partiduetan
ikusi da bi hegalekoak entrenatzaileak nahi zuen jokoan
sartu direla, eta hori nabari egin da, gol gehiago sartu di-
tugulako. Defentsan oldarkortasun puntua ere igo dugu,
eta horrela kontraerasoan min gehiago egin dugu. Ha-
lere, norgehiagoka bakoitza mundu bat da eta erne egon
beharko dugu.

Bidasoa duela 6 urte zilarrezko mailara jaitsi zen. Aurten
arte ezin izan du igoerako postuengatik lehiatu. Zer al-
datu da?
Aldaketa nabarmenena ligak berak jasan du. Lehen zila-
rrezko maila oso lehiakorra zen, taldeek oso aurrekontu
altuak zituzten eta, Bidasoak jokalari onak sinatu zituen
arren, asko kostatzen zen lehenengo postuei eustea. Ha-
laber, lehenengo bi urteetan mailara egokitu behar duzu,
eta liga honetan hori ez da lan erraza; izan ere, txapelketa
honetan gauza askorengatik etxetik kanpo zerbait aterat-
zea oso zaila da. Esan beharra daukat ekonomikoki ere
orain kluba gauzak oso ondo egiten ari dela, baina beti

ez da izan horrela. Urte batzuetan jo-
kalariei hilabete asko zor zieten, eta
profesionala izan nahi duzun arren,
hori beti sumatzen da jokatzeko ga-
raian.

Entrenatzailea eta jokalariak kontutan hartuta, esan de-
zakegu aurten Bidasoak talde hobea duela?
Aurreko denboraldietan talde hobeak egon dira, aurten-
goa ez da ez hoberena ez txarrena; baina, txapelketaren
mailaren jaitsiera ikusita, sailkapeneko goiko partean
egoteko aukera dugu. Entrenatzailearen aldaketak ere ze-
rikusi handia du taldearen martxa onean.

Egin duzuen denboraldiari orokorrean zenbateko nota
jarriko zenioke?
Hobe erantzuna kanpaina amaieran ematea. Egia esan,
urte honetan gorabehera asko izan ditugu. Puntuak lort-
zen oso ondo hasi ginen, baina gero txakalaldi nabar-
mena izan genuen lau partida segidan galdu eta gero.

Momentu batean ikusi genuen gure burua helburutik
kanpo, baina eskerrak berriro ere norabide ona hartu ge-
nuen eta horren ondorioz orain sailkapeneko goiko al-
dean gauden.

Demagun igoerako kanporaketak joka-tzen dituzuela.
Ikusten duzue zuen burua kanporaketak irabazteko gai
eta igoera lortzeko gaitasunarekin?
Lehenengo eta behin kanporaketak lehia-tzeko eskubi-
dea lortu beharko dugu, eta hori lortzen badugu, niri ez
zait batere inporta non eta noren kontra jokatu. Gakoa
esperientzia hori bizitzean dago, eta bertan edozein
gauza gerta liteke. Azken urteetan ez du inoiz faboritoak
irabazi.

Asobal ligara igotzeko aukera dela eta, somatu duzue
Irungo jenderengan taldearekiko ilusio berezirik?
Bai. Aurten Artalekun jende gehiago ikusi da. Gainera,
kantxan sumatu dugu azkenengo partiduetan ikusleek
indartsuago animatzen dutela. Pentsatzen dut gure za-
leak konturatu direla zerbait polita lor-tzeko gai garela.

Asobal Ligan eta Europan jokatu duzu, eta jaitsieraren
urtean ere egon zinen. Denetarik pixka bat bizitzea to-
katu zaizu. Zuretzako zer suposatuko luke igotzeak?
Amaiera ezin hobea suposatuko luke nire ibilbide profe-
sionalarentzako. Bidasoaren jaitsiera lehenengo eskutik
bizi izan nuen, eta igotzen bagara hor barruan sartuta
daukadan arantza kenduko nuke. Ilusio handia egingo li-
dake igoeraren esperien-tzia bizitzeak. Horren ospakizu-
nak eta horrekin datorren parrandak ere bai. Oso polita
izango litzateke Bidasoarekin berriro ere Asobal ligan jo-
katzea nire gorpu-tzak eta buruak irauten duen bitar-
tean.

k i r o l a k

Bidasoa, gure eskubaloi talde maitatua, nahiko urte polita ari

da burutzen. Behingoz, Asobal ligara igotzeko kanporaketak

jokatzeko aukera guztiak ditu. Jardunaldi gutxi geratzen dira

denboraldia bukatzeko, eta taldea nola dagoen aztertzeko, ka-

pitainarekin, Asier Aranbururekin, solasean egon gara.

“Gure zaleak konturatu dira 
zerbait polita lortzeko gai garela”

9

Asier Aranburu, Bidasoa KEko kapitaina

COMPRO ORO 
Y MÓVILES

Kolon ibilbidea, 41 IRUN - 943 610932

“Kantxan sumatu dugu azkenengo partiduetan

ikusleek indartsuago animatzen dutela”
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Musikaren mun-
duko enpresa
handi batzuk
kexu azaltzen
dira, Internetetik

jaitsitakoek eragiten dizkieten galerak direla eta. Ala-
baina, musika-talde eta kolektibo zenbaitek alderantziz
dihardu, eta beren lanak Internetetik jaisteko aukera es-
kaintzen dute, promoziorako eta publikoarekin bat egi-
teko.

Halako plataformen artean, jamendo.com da ezagunene-
takoa. Jamendo musikazaleentzako sare sozial bat da: tal-
deek beren jarraitzaileekin harremanetan jartzeko era
bat, kontzertuak, disko berriak eta halakoak jakinarazteko
ez ezik, iritziak jasotzeko ere baliagarria.
Horren ordez, erabiltzaileek legalki eta doan jaits ditza-
kete gustuko dituzten kantak, baita beste sare sozialetan
lagunekin banatu ere.

Jamendon ez dituzu musikaren industriaren izar handiak
aurkituko, baina bai konpromiso handiko eta diskografia
ugariko artistak.
Bilatzaile bat ere badu, musika generoen arabera aurki-
tzen lagunduko dizutenak: elektronikoa, reggaea, rocka,
hip-hopa, metala, punka, jazza, diskoa, countrya...

Harreman pertsonalez, gomendioez eta deskargez gain,
Jamendok on line irrati tematikoak ere badauzka, kantuak
aukeratu beharrik gabe musika entzuteko parada ematen
dizutenak. Zeuk hautatutakoak baino entzun nahi ez ba-
dituzu, berriz, zeure erreprodukzio-zerrenda pertsonali-
zatuak ere sor ditzakezu.

Musika entzuten hasteko, baduzu webean zuzenean sar-
tzea; baina bene-benetan gozatu nahi baduzu, erabilt-
zaile-kontu bat ireki dezakezu zeure Facebook, Twitter
edo Google profilean.

Pablo Moratinos
Marketing Online-ko aholkularia

3yMedia Comunicación Digital

Musika libre eta doan
denentzat

- Kaixo, Ander! Aurkeztu zeure burua.
- Kaixo, Ander Monserrat naiz, 19 urte ditut
eta unibertsitatean hasi naiz aurten Kirol Jar-
duera Fisikoa ikasten (Gasteizen). Irungo
bandan tronpeta jotzen dut, trinketean ari-
tzen naiz eta, interesgarriena, TXINGUDI
IKASTOLAKO IKASLE OHIA NAIZ.

- Nola hasi zinen trinketean jolasten?
- Txikitan baserriko frontoian jolasten nintzen
aitarekin paletan, eta ahal nuen bakoitzean fron-
toira joaten ninzen jolastera. Aitak trinketeko
partidu batera eraman ninduen eta orduantxe
esan nion trinketean jokatu nahi nuela.

- Norbaitek bultzatu al zintuen?
- Aita eta aitona trinketean aritzen ziren, baina
nik neuk erabaki nuen kirol honekin hastea.

- Zein txapelketa jokatu duzu, edo zeintzuk
irabazi dituzu?
- Orain arte behe mailan, Gipuzkoako txapelketa
eta Euskadiko txapelketa irabazi ditut. Orain
dela bi urte, nahiz eta gaztea izan, lehenengo
mailan jokatzen hasi nintzen eta aurten Gipuko-
ako txapeldunordea izan naiz maila horretan.

- Zure familiakoren batek jokatzen al du?
- Nire aitak eta aitonak lagunekin trinketean jo-
katzen zuten eta nire arrebak, orain arte, baita
ere.

- Zeintzuk dira gehien gustatzen zaizkizun jo-
kalariak?

Argentinarrak. Izugarri gustatzen zait jokatzen
ikustea, oso onak direlako, maila ikaragarria du-
telako. Nire entrenatzailea argentinarra da eta
asko miresten dut. Bera da gehien gustatzen zai-
dan jokalaria.

- Bukatzeko, nazioarteko txapelketaren bat al
duzu aurten edo datorren urterako?
Aurten, Kuban egon naiz, nazioarteko txapelketa
bat jokatzen, eta irabazi egin dut. Datorren ur-
tean, Uruguain 22 urtez azpiko mundiala ospa-
tuko da eta espero dut txapelketa hartara ere
joatea. 

Marina Monserrat
Txingudi Ikastola DBH

gaztea

ELKARRIZKETA

Ander
Monserrat
TRINKETEKO 

PILOTARI
TXAPELDUNA

“Aurten Gipuzkoako 

lehenengo mailako 

txapeldunordea izan naiz”



gaztea

Beste hainbat kolektibok parte
hartzen dute ekimenean; In-
woko Hondarribia, Associa-

tion Les Petits Papiers Bayonne eta
Association Art & Project Hasparren
elkarteek, alegia. 

Hauek guztiek badute helburu
komun bat: Arte plastikoekin, ikus-
entzunezkoekin eta diseinu grafiko-
arekin zerikusia duten ekimen
berritzaileak bultzatzea.

Europako fondoekin finantzatuta, o-
tsailaren 22an inauguratu zen Irun
Factory, eta orduz geroztik proiektu
ezberdinak jarri dituzte abian. 

Irungo Bitamine Faktoriako kideek
bertan dihardute. Orain dela pare
bat urte arte-proiektuak sortzeko,
transmititzeko eta garatzeko premia-

rekin jaio zen kolektibo hau proiektu
berri honetan ere murgildu da, eta
egun bi sorkuntza-fabrikaren kudea-
keta kulturalaz arduratzen da. 

Euskal Herriko antzeko beste gune
batzuekiko loturak sortzeko eta ar-
tista eta sortzaileekin interesatuta
egon daitezkeen erakundeen babesa
lortzeko buru belarri daude une ho-
netan. 

Irun Factory Irunen eta eskualde
osoan arte garaikideko proiektuak
zabaltzeko eta prestakuntzarako
erreferentzia bihurtzeko sortu dela
aipatzen dute ekimen honen dinami-
zatzaileek, eta halaxe adierazten du
aukeratu duten izenak: lokala sor-
kuntza-fabrika bat da, inguruko artea
abian jartzen duten proiektuak sus-
tatu eta erraztuko dituena. 

Datozen hilabeteetan hainbat egi-
tasmo instalatuko dira bertan, bai
sorkuntza eta produkzio alorreta-
koak, bai eta erakusketak ere. Baina
honezkero beste batzuk ospatu dira;
Aste Santuan umeentzako "Jar ie-
zaiozu aurpegia" tailerra antolatu
zen, euskaraz, gaztelaniaz eta fran-
tsesez, umeak autorretratuaren tek-
nikara era ludikoan eta sinplean
hurbiltzeko. Bertan, 100 umek baino
gehiagok hartu zuten parte, eta an-
tolatzaileen hitzetan esperientzia
oso aberasgarria izan da. Aurretik,
argazki-erakusketa bat eskaini zuten.
Artista anonimoek parte hartu ahal
izan zuten bertan, unezko edozein
argazki-sortzaile edo berriztatzailee-
kin.

Maialen Sukunza

Irungo sorkuntza fabrika
Palmera Monteroko 263 m2-ko lokal batean kokatzen da Irungo sorkuntza
fabrika. Artitadeto, Irungo Artisten Elkarteak eta Irungo Udalak sortu dute
Irun Factory, elkarlan publiko-pribatuaren fruitu gisa.

50. URTEURRENEKO OSPAKIZUNAK:

17:00: 50. urteurrenaren abestiaren aurkezpena AMAIAn

IKASTOLA EGUNA: kalejira Irunen, bazkaria eta animazioak

a2013-06-01, larunbata:

Jaitzubia z/g. 943 667055-667050

a2013-05-19, igandea: 

TXINGUDI Ikastola Etorkizunaren partaide

Egungo egoera sozioekonomikoa alde batera utzita,
etorkizunera begiratzen badakite artista gazte hauek.
Diotenez, gizartean Arte garaikiderako dagoen hu-
tsunea betetzera datoz. Izan ere, Arte garaikidea gi-
zartea sortzen duen engranaje horren parte izan
dadin nahi dute. Dudarik ez dago kultura beti onura-
garria dela hiri batentzat eta bertako hiritarrentzat,
batez ere etorkizun oparoa erakitzeko oinarri gisa, eta
horretan Irun Factory-k badu bere eginkizuna.

Goian, Irungo Bitamine Faktoriako
kideak. 

Behean, Irun Factory-ko kideak
Palmera Monteroko lokalean.
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Hau r r e n  l e i h oa

Eguzkitza ikastetxea

Ezkerrean, HH 4 urteko
haurren ekoizpena

Behean, 2 urteko 
haurren ekoizpenak.
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Udaberriko opor hauek oso baliagarriak izan zaizkit mere-
zitako atsedena hartzeko eta ene inguruan suertatu diren
zenbait egoeraz gogoeta egiteko. 

Ama guztiak bezalaxe, nire haurren hezkuntza garrantzi handiko
gaia izanik, maiz galdetu izan diot ene buruari hezkuntzaren hel-
buru gorenagatik; hala nola, zein helburu behar luke hezkun-
tzak? Galdera gehienek bezala, hamaika erantzun izan litzake.
Guraso eta irakasleak formatzen urte dexente eman ditut jada
eta ikasi dut hezkuntzaren helburu nagusietarikoa pertsona ar-
duratsu, autonomo eta independenteak sortzea dela. Zeregin
eta eginkizun mamitsua, nola ez. 
Eginkizun honetan bi eredu nabarmendu nahi ditut, adibide gisa,
eta gaurkoan gehienetan ikusten dugun jokabidetik hasiko naiz
gogoeta egiten: bere ezaugarri nagusia behatza delarik, hona
hemen otu zaidan izena. 

BEHATZ ERAKUSLEA LUZATZEA
Helduok, maiz, haurrengandik zerbait lortu nahi dugunean, gure
haserretik hitz egiten dugu, eta behatz erakuslea tente jarriz ala

jarri gabe, zernahi edo nolanahi komunikatzen diogu
haurrari. Zer esaten ari garen kontzientzia hartu gabe
hitz egiten dugu, alegia.
Modu honetan ari garenean nekez kontutan hartzen
dugu haurraren izaera edo nortasuna. Guk nahi duguna
betetzea nahi dugu. Errespetua obedientzia dela pen-
tsatuz, helduak indarra du. Nire bulegora maiz etortzen
zaizkit guraso eta irakasleak bere haurrez kexak azal-
tzera, beren haurrek zer ez duten betetzen adieraziz eta
behin baino gehiagotan errepikatuz hau bezalako kexa:
ez du kasurik egiten!
Eredu honetan haurra ez da autonomoa, menpekoa bai-
zik. Ez du berarengandik erabakirik sortzen, zigorraren
beldurrak edo helduaren haserreak bideratzen du ume-
aren jokaera, batez ere.
Bestetik ere, zer eskaintzen dio halakoak helduari? Hau-
rra entzuten al da? Nola sentitzen den jakin al daiteke?
Are gehiago, ba al dakigu zertan ari den haurra bera?
Helduak haurra begiratu edo ukitu gabe komunikatzen
(agintzen) du, besterik ez. Hamaika adibide aurki deza-
kegu 
Agindu horietan “ezetza” nagusitzen da eta ondorioz ko-
munikazio ezezkorra da, ez du erreferentzia argirik edo
errealik ematen: ez mugitu, ez ukitu, ixilik egon, ez da-
kizu geldirik egoten ala?, ez jo… ez, ez, ez! 
Erraz ohartuko gara nahi baino gehiagotan kokatzen ga-
rela eredu honetan, ezta? Beharbada jasotako herentzia
kulturala dela medio, baina kontua da behin eta berriro
errepikatzen dugula komunikazio –inkomunikazio– modu
hori. 
Beste hezkuntza hoberik posible al da? Zalantzarik
gabe, bai! Eredu berriak esperimentatu eta sortu behar
ditugu, eta horretarako funtsezkoa izango da non gau-
den jakitea, zein den gure eredu arruntena, alegia. Ge-
hienetan behatza luzatuz hezten dugula ohartzen
bagara eta, horren trukean, behatza luzatu beharrean
gero eta gehiago “eskuak zabaltzen” hasten bagara...
beste mezu ezberdina luzatuko dugu. Nola, ordea? 
Lagunak: oraingoan lekua agortu zaigu; beraz, gure ko-
munikazio- eta hezkuntza-eredua behatzea proposatuta,
hurrengo alerako utziko dugu proposamen berrien gon-
bidapena. Beraz, laster arte, adiskideak! 

MAPI URRESTI ORTIZ
KUTTUN aholkularitza psikopedagogikoa

kuttun@kuttun.net  

Nola bideratu haur eta gazteen 
jokabide egokia?

Helduok haurrengandik
zerbait lortu nahi dugu-
nean, maiz haserretik
hitz egiten diegu.

Gu ra soe n t z a t

I runeroIrungo 
euskarazko 

hamabostekaria

Eskura ezazu Irunero hamabost egunean behin
zure auzoko hainbat gunetan 
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SAN MARTZIALETAKO KARTEL
LEHIAKETA
Irabazlea irundarrek boto
bidez erabakiko dute. 
Epea: apirilaren 16tik
28ra.

Saria: 900 euro
Aurkezpen lekua: Amaia
KZn.  
1. bozketa: Kartel finalistak
hautatzeko. Maiatzaren
3tik15era, www. i r un .o rg we-
baren bidez edo Amaia KZko
ontzi batean.
2. bozketa: Irabazlea hauta-
tzeko, maiatzaren 17tik 26ra. 

CARITAS-EN LANALDIAK
Uda honetan eman ezazu

zure denbora gehien behar
dutenen alde. 
Lekuak eta izena emateko
epea: Aterpe, Aukera, Beta-
nia eta Laguntza Etxea: uz-
tailak 5 . Martuteneko

espetxea: uztailak 12. 
Informazioa: CARITAS
943 440744
borondat@car i tasg i .o rg
www.car i tasg ipuzkoa.o rg

AUZOLANDEGIAK 2013
Eusko Jaurlaritzak aurtengo
udarako auzolandegiak anto-
latu ditu. 
Auzolandegietan leku asko-
tako gazteak biltzen dira,
euren borondatez eta ordai-
netan ezer jaso gabe, aldi
batez elkarrekin bizi eta gi-
zarte osoarekin zerikusia
duen proiektu batean parte
hartzeko xedez.
gazte r ia-auzo lande-

g iak@ej -gv.es web gunean
aukera guztiak kontsulta di-
tzakezu: Euskadikoak, beste
autonomia erkidegoko bate-
koak zein atzerrikoak.
Informazioa zabalago: 945
019536.
Epea: Apirilaren 16tik 20ra
interneten bidez. 

AISIALDIKO BEGIRALE IZAN NAHI
DUT
- Non egin dezaket?
- CVaren prestaketa. 
- Zein enpresatara joan nai-
teke?
- Zein da gutxieneko adina?
- Non eta noiz egin daitezke
ikastaroak?
Kontsulta guztiak,
i r un .o rg/ igaz te web gu-
nean.

ga z t e  i n f o r

Lehiaketak

Ekintzak

Tailerrak Irungo Gaztelekun

4

KANPO SONORIZAZIOA:
Apirilaren 18tik maiatzaren
9ra. 
Ostegunetan, 19:00etatik
20:30era. 
16 €URO
AUTOEZAGUTZA, ERO-
TISMOA ETA SEDUK-
ZIOA
Maiatzaren 10etik ekainaren 7ra.
Ostiraletan, 19:00etatik 20:30era
16 €URO
IKUS-ENTZUNEZKO SORKUNTZA
Maiatzaren 15etik ekainaren 12ra. 
Asteazkenetan, 19:00etatik 20:30era.
16 €URO
BESTE ZERBITZU BATZUK:
Gazteen elkarte eta taldeentzako aholkularitza eta bil-
tzeko zein proiektuak aurrera eramateko guneen laga-
pena.

Informazio guztia: irun.org/igazte

Irungo IGaztek, Gurutze Gorriak,
Kultura Arteko Fundazioak eta
ALBOLAN elkarteak abian jarri
duten "Eman Zure Mugikorra"
kanpainako laguntzailea da. Hel-
burua da erabilitako mugikorrak
biltzea, asmo bikoitzarekin: alde
batetik, hondatuta daudenak bir-
ziklatzea ingurumena babesteko
protokoloak jarraituz eta horrela
ingurumena zaintzen lagunduz;
bestetik, erabilgarriak direnak berrerabiltzea garapen alo-
rreko proiektuetarako, eta Latinamerikan eta Afrikan es-
kolatu gabeko haurren heziketarako erabiliko dira. 

Interesatuta dagoenak kanpaina honetan lagun dezake
erabilitako mugikorra, hondatuta egon ala ez, IGazten
utziz (Foruen kalea, 2). Kanpainari buruzko argibide ge-
hiago nahi izanez gero, ondorengo web orria kontsultatu:
www.donatumov i l .o rg

Erabilitako mugikorrak 
biltzeko kanpaina
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a i s i aa
Apirilaren 16an
Amaia KZn
Opera zineman

19:00etan, Bellini-ren I Puri-
tani opera proiektatuko da,
Luis Mariano Lirika Elkarteak
antolatuta.

Apirilaren 17an
Udal Liburutegian 
Ipuin Kontalariak
17:00etan, haurrentzako
ipuin kontalariak, euskaraz.
Maider Galarzak Europako
ipuinak kontatuko ditu.

Apirilaren 18an
Udal Liburutegian
Kontzertu poetikoa
19:00etan, Ferido de amor

kontzertu poetikoa. Cervan-
tesen bertsoak errezitatuko
dira, Diego Ortizen Tratado
de glosas berpizkundeko mu-
sikaz lagunduta. Parte-har-
tzaileak: Esther Barandiaran
(pianoa), Ian Swedlund
(txeloa) eta Javier Sis-
tiaga (errezitatzailea).

Apirilaren 17an
Argoiak Elkartean
Hitzaldia
17:00etan, Bertsolari Uzta-
pide kaleko egoitzan, hitzal-
dia Jose Luis Carvajal
notarioaren eskutik. Gaia:
Dohaintzak eta ondorengo-
tzak. Sarrera: doan.

Apirilaren 19an
Udal Liburutegia
Poesia taldea
17:30ean. Arduraduna: Jesus
Rodriguez. Gaia: Nicanor
Parra. 

Apirilaren 19an

Amaia KZn
Kontzertua
19:30ean, kontzertua. Irungo
eta Zangotzako musika esko-

len arteko elkartrukea.

Apirilaren 19an
Amaia KZn
Zinema
Amaia KZko hitzaldi aretoan,
20:00etan, Zinema musika
agertokira zikloaren barruan,
Bailar en la oscuridad peli-
kula proiektatuko da (2000).

Apirilaren 20an
Amaia KZn
Kontzertua
20:00etan, Euskadiko Ikas-
leen Orkestra, Iker Sanche-
zen zuzendaritzapean.

Apirilaren 21ean
Amaia KZn
Musika Banda
12:00etan, kontzertua, Irun
Hiria Musika Bandaren esku-
tik.

Apirilaren 23an
Udal Liburutegian
Tailerra
19:30ean, idazle ikastaroa.
Arduraduna: Edward Rosset.

Apirilaren 23tik maia-tzaren
5era
Euskadiko Kutxan
Erakusketa
Susana Ferreiraren ikaste-
giko ikasleen lanen erakus-
keta. Ordutegia:
Astelehenetik larunbatera,
arratsaldez. Igande eta jaie-
gunetan, goizez.

Apirilaren 24an

Argoiak Elkartean
Tailerra
17:00etan, Bertsolari Uzta-
pide kaleko egoitzan, su-
kalde tailerra, Charo Garcia
Mortalenaren eskutik. Sa-
rrera: doan. 

Apirilaren 25ean
Amaia KZ
Zinema
20:00etan, Esta no es la vida
privada de Javier Krahe izen-
buruko pelikula. Zuz: Ana
Murugarren eta Joaquin Trin-
cado.

Apirilaren 27an
Zabaltza plazan
Dantza
19:30etik 21:30era, Dantza-
ren Nazioarteko Eguna kari,
Irungo hainbat talderen eta
Kontserbatorioko ikasleen
emanaldiak.

Apirilaren 28an
Amaia KZ
Antzerkia

20:00etan Illana Taldeak
¡Muuuuu2! lana antzeztuko
du. 

Obra hau tauromakiaren
munduaren satira bat da. 

Sarrera: 14 euro. Langabe-
tuek, Gazte Txarteldunek eta
14 urtetik beherakoek, 9
euro. 

BAKAILAUA 
DASTA EZAZU

Irun zuzenean kontzertuak

Apirilaren 19an
Tunk aretoan, 23:00etan,
kontzertua. Supernova +
Boogie Van. Sarrera: 5
euro.

Apirilaren 20an
22:00etan, Tunk-en,
KUDAI + INSANITY + JORMUNGAND + MORGUE.

Apirilaren 26an
Tunk aretoan, 22:00etan, GIUDA talde italiarraren eta
THE INDUCTIONS gipuzkoarraren kontzertua. Sa-
rrera: 10 euro aldez aurretik, eta 15, leihatilean.

Liburuaren Eguna 

Apirilaren 23an, 11etatik aurrera,
Udal Liburutegian, bi libururen
jendaurreko irakurketa: Miguel
de Cervantes-en On Kixote eta
Javier Muguruzaren Laura kan-
poan da.

11etatik arratsaldeko 8ak arte: li-
buru azoka Zabaltza plazan.
Irungo liburu-dendek parte har-
tuko dute.  
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