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Iritzia
Kezka eta egonezina sortzen ari da LOMCE hau Hezkuntza munduan.
Ugari eta mota askotakoak, kalitatearen kontzeptua ez baitugu
askok konpartitzen legea sortu dutenekin. 
Alde batetik, gure sistema propioari egiten dion erasoa azpimarratu
nahi dut hemen. Hobetzeko era uniformea proposatzen du, Erkidego
guztietan egoera desberdina dela ahaztuz. Gurean, hain zuzen ere,
atzerapausua izango da legea martxan jartzea, adierazle horietako
asko, dagoeneko, gaindituta ditugulako.
Lege berriak Erkidegoen eta ikastetxeen autonomia murrizten ditu
eta eragileen partaidetza txikiagotzen du. Curriculumean hiru mai-
latako ikasgaiak aurkezten ditu, enborrekotzat hartzen dituenak es-
tatuaren eskuetan utziz eta euskara hirugarren mailara eramanaz;
euskal curriculuma baztertzen du; ebaluaketa jarraiaren ordez es-
tatuaren azterketak ezartzen ditu ikasleak sailkatzeko asmotan.
Hiritar sortzaileak hezteko aukerak baztertzen ditu, Musika, Plastika,
Hiritartasuna eta Teknologia bezalako oinarrizko ikasgaiak bigarren
mailan eta aukerakoen artean kokatuz. Kohesio sozialari begira, be-
reizketa goiztiarra egiten du eta eskola selektibo eta segregatzailea
bultzatzen du, gurean aniztasunaren trataeran eman diren aurrera
pausuak ahaztuz. Lan mundua dela eta, gurean hain arrakastatsua
den Lanbide Heziketa txikiagotzen du, 70. hamarkadan genuen ego-
erara bueltatuz.
Beste aldetik, beste kezka nagusia sortzen zaigu. Hezkuntzako Lege
Organiko batek kontzentzua behar du, eta honek ez du lortu, ez par-
tidu politikoena, ez erkidegoena, ez eta eragile sozialena ere. Eta
arriskua hortxe dago, beste aldaketa politikoa datorrenean, beste
lege bat etor daiteke. Eta hori oso kaltegarria da.

Alberto Perez Perez
Toki Alaiko zuzendaria

Urteak dira Lenbur
Fundazioa lan handia
egiten ari dela Urola
Garaian burdingintzari
lotu ondarea ikertzen,
berreskuratzen eta he-
datzen; besteak beste,

Aranzadi Zientzi Elkartea-
rekin batera, eskualdeko

artxiboak miatzen. Halako dokumentazio xeheak,
maiz, garaian garaiko errealitate egunerokoak, bi-
latzen zen gaiari buruzko datuez gain, gaurdaniko
ikuspegi orokorrei begi zorrotzagoz erreparatzeko
ere balio izaten du. 

Esaterako, orain oso zabaldua dago mendeetan
zehar bizimodu publiko eta instituzionalak erdaraz
funtzionatzen zueneko ustea, eta euskara etxera
mugatzen zela, edo plazara, baina betiere izaera in-
formaleko zereginetara. Bai ote? Zumarraga, XVII.
mendea. Udal basoak ikazkintzan ustiatzeko enkan-
tea egitearren, loteak berdintsuak izan behar dutela
eta, udal ordezkariak bi egurgile aditurekin batera
doaz mendira, eskribau baten laguntzaz. Dokumen-
tua, jakina, erdaraz da, eta ez da euskaraz ari dire-
lako aipamen bakar bat ere... harik eta, lote bat edo

beste ez dakit nongo errekatik badakit nongo haritz,
pago, arrokaraino iritsiko dela adierazi ondoren, ha-
lako batean, eskribauak honako hau idatzi zuen
arte: hasta un arbol que en bascuenze llaman ur-
quia. 

Zer gertatu da? Bi aukera daude: bata, denak erda-
raz ari ziren lasai asko eta bat-batean konturatu dira
inork ez dakiela urkia abedul esaten dela; bestea,
eta niretzat sinesgarriagoa, eskribauak era berean
itzultzailearena ere egiten zuela, eta haren gaztela-
nia ofizialean haya, roble, mançano eta zuhaitz
arruntenak bazekizkiela, baina ez gutxitan aipatzen
den espeziea. Zuek, erdaraz edo euskaraz, zenba-
tetan aipatzen duzue azal zuriko arbola eder hori?
Eta ezagutzen dituzuen beste hizkuntzetan, fran-
tsesez, ingelesez... ba al dakizue nola deitzen den?
Eta hagina, gorostia, ezpela?

Bada, horixe, gauza batzuk jakintzat edo naturaltzat
eman beharrean, beharbada, iraganeko dokumen-
tazioa aztertzerakoan, lehenik eta behin hasi be-
harko genuke planteatzen ez ote den zuzenean
itzulitako testua, eta horrek nolako eragina izan ze-
zakeen errealitatearen eta paperezko emaitzaren
aldean.

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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Que en bascuenze l laman. . .

Santiagoko aduana atzo Santiagoko aduana gaur

Arg: Jose Mari Castillo 

Santiagoko Aduana zaharra 1942. urtean eraiki zen Avenida izeneko zubiaren ha-
sieran, arkitektoa Enrique Colás izan zela. Parean, Avenida zubia egin zen garaiko
Aduana zaharra zegoen, 1915ean inauguratu zutena. Santiagoko zubi modernoa
egin zutenean, 1966an, Aduana instalazio berrietara pasa zen. 
Argazkiko eraikinak, urtetan abandonatua eta narriatua egon ondoren, erabilera

berria du dagoeneko: Bidasoako Interpretazio Zentroa. Zaharberritze lanak
oraintsu amaitu dituzte. Bidasoa ibaiko kultur ondarearen erreferente bilakatzea
du xede. Bertan, inguruetako biodibertsitatea, Eurovelo sarearen lehenengo zatia
eta Irun zeharkatzen duen Santiago Bidearen ibilbidea erakutsiko dira. 

Xabier Kerexeta
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“Ongi etorri antzinako herrixka
galiarrera!”. Umorez agurtu
zuen Mertxe Tranchek taldea:
alegia, Asterixen komikietako
herrixka bezala, Irun ere urte
luzez matxinatu zela, Hondarri-
biarengandik indenpendentzia
erdietsi nahian. “Ez, ez, jada ez
da tirabirarik!”, erantzun zuen
emakume batek. “Egia da gaur
egun ez dela halakorik, baina
oroitzen naiz gazte nintzenean
hondarribiarrek eta irundarrek
elkar zirikatzen zutela”, gogora-
tzen du beste batek.
Lehia haren lekuko nagusia San
Juan Harria da. “XV. mendearen
bigarren erdialdean, Arantza-
teko jaunak bere etxea erre
omen zuen, barruan zeuden
300 frantses ere kiskaltzeko.
Haren ausardiaren omenez ha-
rria jarri zutela esaten da, baina
litekeena da Hondarribiko alka-
tearen hilketarekin lotuta ego-
tea”, azaldu zuen Mertxek. Bai,
irundarrak gogaituta zituen
Hondarribiaren zapalkuntzak.
1564ko monumentu hau inde-
pendentziaren sinboloa da. 
“Ikaragarri interesgarria irudi-
tzen zait”, zioen parte-hartzaile

batek. “Beti ibiltzen gara korrika
alde batetik bestera, inguruan
dugunaren xehetasunetan erre-
paratu gabe”. Horren adibide
argia da Eskoleta kaleko 6. zen-
bakiko atariaren gainean da-
goen inskripzioa: Zerua.
“Zergatia etxearen jabetzan bi-
latu behar da; izan ere, elizare-
kin lotutako erabilerak izan
baitzituen”.

Junkal eliza eta alde zaharra
Junkal eliza izan zen hurrengo
geltokia. Irun Santiago Bidearen
loratzearen eraginez XIV. men-
dean hazten hasi zela azaldu
zuen Mertxe Tranchek. “Elizaren
eraikuntzak, hain zuzen, Honda-
rribiarekin hainbat auziren arra-
zoi izan zen, hondarribiarrak
harrizko eraikuntza egitearen
aurka baitzeuden, frantsesen
erasoa erraztu zezakeelakoan.
Bai dirutza xahutu zutela irun-
darrek auzitan!”.
Gustura eta arretaz jarraitzen
ditu taldeak azalpenak. “Bene-
tako luxua da aukera hau”, zioen
emakume batek. 
Urdanibiako Santxok utzitako ja-
rauspenari esker XVII. mendean
Irungo behartsuentzat eraiki-

tako ospitalearen aurrean bildu
zen taldetxoa. “Ingurua oso
hezea zelako, eta ondorioz gai-
xoentzat kaltegarria, lehortu
egin zuten, eta hala Urdanibia
plaza sortu zen”. Ordutik, Irungo
jende xumearen auzoa izan da,
eta festagunea. Hortik Mosku
ezizena. Ama Xantalen kalean
prostituzio-etxerik handiena ze-
goela kontatu zuen Mertxek,
beste hainbat konturen artean:
XIX. mendeko Kontrakaleko
sutea, Peña izan zela pertsona
baten izena jarri zitzaion lehen
kalea, Kantoia etxearen historia

eta Jesus kaleko iturriarena.
“Inskripzioan Berdellegi idatzita
badago ere Merdellegi izena
zuen, nonbait udaletxeko komu-
netako zikinkeria hor isurtzen
zelako”. 
Oiasso Museoko Mertxe Urtea-
gak eta Arkeolaneko Pia Alkai-
nek Oiasso eromatar hiriaren
inguruko nondik norakoak
eman zituzten. 
Arbelaitz jauregiaren eta haren
jabe olazabaldar boteretsuen
historiaz eta Kolon ibilbidearen
eraikuntzaz izan ziren azken
azalpenak. 
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Hondarribiarrak Irun 
ezagutzen

Bizilagunak izanagatik ere sarri mugakide ditugun herriak eta haien historia aski eze-
zagunak gertatzen zaizkigu. Errealitate honetatik abiatuta, Hondarribiko Hondae
elkarteak bisita gidatua antolatu zuen Irunen barrena, bereziki “bikingoei” zuzen-
dutakoa. Mertxe Tranche ikerlariak ibilbide txol interesgarria prestatu zuen, hainbat
osagaiz hornitutakoa: arkitektura, pertsonaiak, hirigintza, bitxikeriak, pasadizoak eta,
nola ez!, Irunen eta Hondarribiaren arteko tirabirak. 

1.- Taldea, San Juan Harria-
ren aurrean. 

2.- Arbelaitz jauregiko sotoa. 

3.- Arbelaitz jauregiko so-
toan dagoen inskripzioa,
non bertan historian zehar
ostatu hartu duten pertso-
naia ospetsuen zerrenda
agertzen den. 

4.- Larretxipi kaleko Kantoia
etxea Jesus kaletik ikusita.



1962ko martxoan, isilean eta
inolako bitartekorik gabe, Go-
enak, E Garmendiarekin, A.
Elosegirekin eta R. Muiñoekin
batera, lehen urratsak eman zi-
tuen. Laster, Antxon de la
Caba, Gregorio Arzak, Rafael
Ugarte eta Olaizola anaiak
eginkizunari lotu zitzaizkion.
Handik aurrera taldetxoa han-
dituz joan zen. 

Errepublika garaian Batzoki
izandako Kale Nagusiko etxebi-
zitza bat utzi zuen Luis Cuña-
dok bertan gelak atontzeko.
Baina zein izango zen andere-
ñoa? Joxepi Etxeberria maistra
erretiratu zaldibiarrak propo-
samena entzun zuenean, ez
zuen zalantza egin: “Itsu-itsuan
baietz esan nuen”. 

Halaxe, inongo baimenik gabe,
ez Elizarenik ez eta Udalarenik
ere, 1962ko azaroaren 22an
hamaika ikaslerekin abiatu zen
Irungo ikastola. Bigarren ikas-
turterako, 60 haur ziren. Joxe-
pik Maria Jesus Lertxundiren
laguntza izan zuen. Ondoren,
Asentxi Otxoteko eta Miren
Urrutia hasi ziren lanean.

Metodo eta materialei dago-
kienez, baliabideak eskasak
ziren. Irakatsi beharreko gai
guztiak gerraurreko Xabiertxo
liburutik ateratzen zituzten.

Metodoa hobetu nahian,
Frantzian baliatzen zuten Frei-
net izenekoa aztertu eta  ont-
zat eman zuten gurasoek. 

Euskarazko irakaskuntza legez
kanpokoa zenez, Ministerioko

inspektoreak bisita egiten zie-
nean irakasleak trikimailutan
ibiltzen ziren. Gelan gaztela-
niaz egiten zutela esaten zio-
ten eta hori frogatzeko
erdarazko koadernoak atera-
tzen zizkioten. 

Lehenengo urte haietako ba-
tean, gobernadoreak gurasoei
deitu eta ikastola ixteko agindu
zien, baita, hala egiten ez ba-
zuten, deportatuko zituela me-
hatxatu ere. Gurasoek krisi
hura ongi kudeatu zuten eta
azkenean ikastolak bere bidea
jarraitu zuen. 

Oztopoak oztopo, hezkuntza-
komunitate osoak ilusioz eta
kemenez jardun zuen. Guraso-
entzat egia bilakatutako utopia
zen, baina hain herri erdaldu-
neko biztanle gehienek euska-
razko irakaskuntza kontu
atzeratu bat zela uste zuten.
Beraz, gurasoek euren seme-
alaben hezkuntzan utzikeriaz
jokatzen zutelakoan, kritikak
entzun behar izaten zituzten.

Kritika gogorrak jaso zituzten
Lehen Jaunartzea euskaraz egi-
tera deliberatu zirenek. Go-
tzaiaren baimena lortu eta
halaxe beste urrats bat eman
zen, askotxo txundituta utzirik.

Ikastolak lehen urte haietan
toki berriak ezagutu zituen: La
Salle, El Pilar, Aita Pasiotarren
Oargi Elkartea... Euskal eskola
ofiziala ez zenez, bestelako la-
guntza ere behar zuen. Har-
tara, guraso zein irakasleen
inplikazioa erabatekoa zen: lo-
kalen konpoketa, irakasleen bi-

laketa... denetarik egiten
zuten.

Gurasoek hilero ordaintzen
zuten kuota nahikoa ez zenez,
herritarren artean bazkideak
egitea erabaki zen. 

Ikasle kopuruak goruntz egin
zuen heinean leku-arazoak ere
areagotu ziren. Gelak Irungo
eta Hondarribiko zentro ezber-
dinetan sakabanaturik zeuden.
Gainera, ikasketen ofizaltasun
ezak herrestan zekartzan on-
dorioak konpondu behar ziren.

1972. urtean legeztapena lortu
zen eta Escuela Parroquial
Nuestra Señora del Juncal
izena jarri zitzaion, eskolaratze-
ziurtagiriak Elizaren babesari
esker sinatzen zirelako.

Ordurako gurasoen batzarrak
ikasle guztiak, baita Hondarri-
bikoak ere, bilduko zituen erai-
kina altxatzeko erabakia hartua
zuen. Jaitzubiak 1977an hartu
zituen lehenengo ikasleak.
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Txingudi Ikastolak
50 urte bete ditu

Hirurogeikoen hamarkadarako gaztelania erabat nagusi zen Irunen.
Zerbait egiteko premiak bultzatuta, bost euskaltzale Bidaniko eli-
zako sakristian bildu ziren erdi ezkutuan. Bertan, nork bere herrian
euskararen alde lan egingo zuela hitz eman zuten. Mandatu itzel
harekin bueltatu zen Javier Goena Irunera. Hura izan zen Irungo
euskal eskolaren hazia, Euskal Herriko aitzindarietako bat.
50. urteurrenaren ospakizunek jaia, omenaldia eta oroitzapena
izango dituzte ardatz.

Goian, 50. urteurreneko
logoa. 
Behean, lehenengo urte
haietako haurrak,
txango batera zihoazela.
Eskuinean, Joxepi Etxe-
berria andereñoa aurre-
neko ikasleekin.
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50. URTEURRENEKO OSPAKIZUNAK:

19:00: 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

“Uda guztiak andereño eta lokal berriak 
bilatzen ematen genituen”

Gaur egun Ikastolako autobusak ikusten di-
tuenean oraindik gogora etorzen zaio gura-
soek lehendabiziko autobusa jarri zutenean
harriak bota zizkiotela. Oroitzapen onak eta
gogorrak ditu Antxonek, Irungo Ikastolaren
sortzaileetako batek. Abentura hura euska-
raren alde sekula egin den ekintzarik garran-
tzitsuenetako bat bilakatu zen. 

Urteurren Batzordeko kideak aspalditxo dabiltza
buru-belarri lanean. Horren partaide dira Ana Era-
sun HLHko zuzendaria, Sergio Arnaiz DBHkoa eta
Silbestre Balerdi Gurasoen Elkarteko Lehendakaria
ere. Dagoeneko egitaraua apailatua dute. Ekitaldi
nagusietako bat maiatzaren 19an burutuko da,
Amaia KZn. Bertan urteurreneko abestiaren aur-
kezpena egingo da, Bihotza bero izenburuduna.
“Ikastolak 25 urte bete zituenean bezala, orain-
goan ere Jesus Mari Mendizabal Bizargorrik idatzi
du letra, eta musika Mikel Garikoitzena da”, adie-
razi digute hiru ordezkariek. “Hiru urteko haurrak
eta DBHko azken mailakoak izango dira protago-
nistak, hezkuntza ibilbide osoa sinbolizatuz”. 
Ekainaren 1ean Ikastola Eguna ospatuko da, eta
aldi berean urteurrenaren egun handia. “Sei gel-
toki izango dituen kalejira antolatu dugu, horie-
tako bakoitzean hezkuntza komunitatea osatzen
duten talde bat omenduko dela: gurasoak, ikas-
leak, irakasleak, sortzaileak, zerbitzuetako langi-

leak...”. Kalejira ikastolaren historiako leku esan-
guratsu zenbaitetan barrena igaroko da: Ama Xan-
talenetik abiatu eta EKTren egoitzarantz joko du.
Handik, Udaletxera eta jarraian Kale Nagusira hel-
duko da, han baitzeuden lehenengo gelak. Hu-
rrengo geltokia Oiasso Museoa izango da, eta Aita
Pasiotarren Oargi Elkartetik eta Betherrametik
igaro ondoren, Jaitzubian izango du amaiera. 
“Bazkaria ikastolan bertan antolatu dugu, nahi
duen orok parte hartu ahal izango duela. Hartara,
karpa handi bat jarriko dugu. Helburua ikastolaren
historian zehar era bateko edo besteko harremana
izan dutenak elkartzean datza”.
Bestalde, azaroan, 51. urteurrenarekin bat, argi-
talpen bat plazaratuko da, mende erdi honetako
ikastolaren 4 dimentsioak jorratuko dituena: an-
tolaketa, alderdi soziala, legala eta hezkuntza
proiektua. Aipatu hiru ordezkariren esanetan,
“1977. urtean ideario bat landu zen eta orain hura
osatu nahi dugu”. 

Antxon de la Caba, sortzaileetako bat

50. urteurreneko ospakizunak

- Nolatan erabaki zenuen euskal eskola sortzeko lantaldean
sartzea?
Javier Goenak Irunen euskara bultzatzeko laguntza eskatu
zidan. Orduan zera pentsatu nuen: nik euskara ikasi beharrean
nire denbora besteek euskara ikas dezaten baliatuko dut.
“Ados” esan nion eta lanean hasi ginen.
Nik lan egiten nuen Palmera fabrikako langile baten emaztea
maistra izana zela benekien: bada, hari proposatu genion. 
Nire seme Iñaki iparraldean zebilen eskolan. Handik atera eta
lehendabiziko ikasturte hartako ikaslea izan zen.

- Haurrak euskaraz eskolaratzea erabaki potoloa zen guraso-
entzat: legez kanpoko eskola zen eta gainera jendearen kri-
tikak entzun behar izan zenituzten.
Ez genuen materialik, ez genekien hezkuntza egokia jasoko
zuten... alegia, ez genekien abentura hura ongi aterako zen ala
ez. Zalantzak izateaz gain, jendeak gogor kritikatu gintuen, adi-
bidez, “gorriak” deitzen gintuzten. Ikasturtea amaitu zenean
ez genekien hurrengoan gurasoek beren seme-alabak ekar-
tzen jarraituko zuten. A ze sorpresa! Pila batek izena eman
zuen! Horrek asko animatu gintuen. 
Uda guztiak andereño nahiz lokal berriak bilatzen ematen ge-
nituen. Guraso guztiok laguntzen genuen, ilusioa zen nagusi. 
Hezkuntza-ikuskariaren bisitatik onik ateratzen ginen, ordez-
karitzan “salatari” bat geneukan eta hark aldez aurretik esaten
zigulako noiz etorriko zen. Urtetan sekretu bat izan da hau.

- Pedagogiaren alorrean berritzaileak izan zineten.
Hezkuntza ofizialaren printzipioetatik aldendu ginen; hots, go-
gorkeriatik eta ikasleen sufrimenduan oinarritutako autorita-
tetik. Hasteko eta behin, neskak eta mutilak elkarrekin zeuden
geletan. Argi geneukan haurrei pentsatzen utzi behar zitzaiela
erabakiak hartzeko orduan. Hein batean, materialen eskasiak
berritzaile izatera behartu gintuen: ahozko hizkuntza lantzen
zen eta horrek ikasleak esnarazten zituen.

Lehenengo gela Kale Nagusiko
etxe honetan zegoen.
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943641710
www.endanea.com

Jaitzubia Auzoa 40
Hondarribia
Jaitzubia 
Elkartearen ondoan

Endanea, udaberri honetako
lore eskaintzarik onena

aLore aukera zabala, 
aPrezioak 
aParkina
aArreta eta erosotasuna

Zatoz eta gozatu kafetxo bat hartzen lore artean

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

Emakumeak eta korrika: lagun berriak

Astearte eta ostegunetan
19:00etan hitzordua dute Santia-
gotarretan. Etxeko eta laneko ar-
durak ahaztu eta ordubetez
ekiten diote gustuko duten jar-
duera bati. Irungo taldea gero
eta handiagoa da. 

Fortuna Elkartearen estalduraz,
Gipuzkoan dagoeneko 100dik
gora emakumek entrenamendu
gidatuetan parte hartzen dute.
Arantza Rojo Fortunako komuni-

kazio arduradunaren esaneko,
“helburua ez da lehiaketetan
parte hartzea, baina ondorietako
bat izan da”. 2007an Gipuzkoako
herri lasterketetan emakumeen
kopurua batez beste % 17 zen,
eta 2012an % 21,5 izan da. 

Emakumeak kalera korrika egi-
tera “beldurrik” gabe ateratzen
hasi dira. “Emakume horiek bes-
teentzako eredu bilakatu dira”,
dio Arantzak. “Gainera, entrena-

mendu hauei esker askok harre-
manetarako parada izaten dute;
badira afaltzera elkarrekin joaten
direnak ere!”.

Irungo taldea
Emi Arbelaitzi Irungo taldeko en-
trenatzailea izatea proposatu zio-
tenean baiezkoa gustura eman
zuen. Aurretik badu esperientzia;
izan ere, urte batzuk dira Honda-
rribian zeregin horretan ari dela.
“Erronka polita da, eta gogobe-

tetzen nau ikusteak nola bakoi-
tzak, bere mailatik abiatuta, ho-
bera egiten duen. Denetarik
ezagutu dut, sekula plaierak
jantzi gabeko bat ere bai!”. Luza-
ketak eginez hasten da entrena-
mendu saioa. Gero, bakoitzari
egin beharreko lana azaltzen dio. 

Angela zerotik hasi zen duela lau
urte, eta orain gauza da maratoi
bat egiteko ere. “Ez zen hori nire
jomuga, baina, egia esateko, en-
gantxatuta nago. Gainera, fisikoki
inoiz baino hobeki sentitzen
naiz”.

Korrika egitea bakarrik, kontrolik
gabe, arriskutsua gerta daiteke-
ela uste du Emik. “Nik emaku-
mea ikusi ahala badakit bere
egoera fisikoa neurtzen, eta ho-
rren araberako lana jartzen diot

eta kontrolatzen dut”. 

Taldeko emakumeen % 90 ingu-
ruk seme-alabak dituzte; beraz,
familiaren zereginak tartetxo
batez ahazteko aukera da. “En-
trenamendua dudanean nire bi-
koteak badaki puntuala izan
behar duela etxera iristen”, dio
Karolek. “Irailean hasi nintzen ko-
rrika egiten bakarrik. Duela aste
gutxi talde honen berri izan nuen
eta ordutik oso gustura nabil.
Ideia oso ona da!”

Jone BATeko atleta izan zen gaz-
tetan. Urte anitz kirolarik egin
gabe eman ondoren, hara non
topatu duen berriro heltzeko
abagunea. 

Taldea agurtu aurretik, Emik lana
jarri zien: Azken Porturaino joa-
tea.

Gizonak aise ateratzen dira kalera kirola egitera. Emakumeei, berriz,
gehiago kostatzen zaie, faktore kultural eta sozialen eraginez. Suedian
egoerari buelta emateko entrenamendu gidatuak antolatzen hasi ziren.
Fortuna KEk, esperientzia hartan oinarrituta, antzeko jarduera bat
abian jarri zuen Gipuzkoako zenbait herritan. Aurten Irunen txanda
izan da, arrakastatsua, izan ere.

Fortuna Kirol Elkarteak emakumeei zuzendutako entrenamendu saioak antolatu ditu Irunen

Ezkerrean, taldekideak Emi entrenatzailearekin.
Goian, luzaketak egiten korrika hasi aurretik.
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- Aspaldi ari zara euskara ikasten. Zer
neurritan erabiltzen duzu?
Euskara ikasten ematen dudan ordu
kopurua nire lan zamaren araberakoa
da: aste batzuetan gehiago; bestee-
tan, gutxiago. Helburua beti izan dut
oinarrizko maila mantentzea. Udal
Osoko bilkuretan bat-bateko itzultzai-
learen zerbitzua ez erabiltzen saiatzen
naiz. Hitz egiteko orduan, elkarrizketa
informalen kasuan ez dut arazorik,
baina Udaleko gaiak jorratzeko tes-
tuinguru formaletan gauzak konpli-
katzen dira.

- Irun Iruteneko lantaldea, hainbat
programa aurrera ateratzen zituena,
desagertu zen. Zer asmo dauka Uda-
lak elkartearen inguruan?
Irun Irutenek bi adar zituen: batetik,
enpresa bat zen, eta bestetik, elkarte
bat. Enpresa Eskola Kirola jardueraren
inguruko lehiaketara aurkeztu zen,
baina ez zuen kontratua lortu. Duela
hiru edo lau urte ez zuten lehiakide-
rik; garaiak aldatu dira, ordea.
Elkarteari dagokionez, bultzatzeko
borondate sendoa dugu. 

- Aurrekontuko murrizketek zer no-
lako eragina izan dute Euskara Ar-
loan?
Irungo Udalaren egoera ekonomiko
onari esker, murrizketak txikiak izan

dira. Ahalegin handia egiten ari gara
programak mantentzeko, eta lortzen
ari gara. Solas Jolas edo Eskola Kirola
horren lekuko dira. Irun Iruntenen bi-
tartez egiten zirenak orain Udalak zu-
zenean antolatzen ditu: Kalean Bai,
Mintzalguna... Irunero berriro kalean
dela ere gure borondatearen adibi-
dea da. Hori bai, kontratuetan enpre-
sei baldintzak gogortu zaizkie,
gehiago eskatzen baitzaie.

-Euskara Biziberritzeko Plana (EBPN)
zertan da?
Gure Udalak jarraipena eman nahi
dio urteetako lanari. Oraingoz, ordea,
epeak direla eta, Legebiltzarrak ez du
oraindik ESEP (Euskara Sustatzeko
Ekintza Plana) onartu, eta horregatik.
Irunen, EBPN luzatzea erabaki dugu
eta horretan ari gara, 2013ko gestio
planarekin. 

- Zein dira euskaren ezagutzaz eta

erabileraz Iruni dagozkion datuak?
Ezagutza maila %35ekoa da baina era-
bilera, berriz, %5-7 artekoa. Horren
atzean hainbat arrazoi daude: ohi-
tura, lotsa, erabiltzeko aukera eta
abar...  Horixe da gure erronka nagu-
sia, erabilera areagotzea hain zuzen
ere.
Hiritarrek administraziora jotzen du-
tenean, ohituragatik edo, gaztelaniaz
egiten dute. Zerbitzuak euskaraz es-
katzen dituztenen kopurua %8koa da.

- Udalak ba al du euskara bultzatzeko
erronka zehatzik?
Gure hurrengo erronketako bat Arta-
leku eta Azken Portuko kiroldegietako
kirol ikastaroak euskaratzea da. Era-
biltzeen artean egiten dugun hizkuntz
aukeraketa aztertuta, ikusten dugu
euskararen eskaria oso altua dela,
batez ere umeen igeriketa taldeetan
eta bide horretan ari gara.

Jose Antonio Santano, Irungo alkatea 

Euskaraz biz i  nahi dut
“Euskaraz bizi nahi dut” gizarte eki-
menaren xedea jende mugimendu
zabala eratzea da, euskara sutatzeko
edozein agerpen mota eginez. 2013.
urte hasieran puntu esanguratsuena

eduki zuen, baina honek ez du esan nahi ekimen
honetaz ahaztu behar garenik. 

Asko gara euskaraz bizi nahi dugunok, baita
geure eguneroko jardueretan euskara erabili ere
(zailtasunak eduki arren). Azken urteotan euskara-
ren aldeko ekimen askok aurrera egin dute gurea
bezalako hizkuntza gutxiagotuak berreskuratzeko
eta Euskal Herria euskaraz bizitzeko. 

Euskaraz bizitzeko nahi hori benetakoa izan
dadin hizkuntzalariek hizkuntza-berreskurapenean
egin duten ekarpena azpimarratu behar delakoan
nago: hezkuntzan, helduen euskalduntzean, Inter-
neten, itzulpengintzan, hedabideetan... eta lan ho-
nekin jarraitzeko eskaera egin behar zaie.

Euskaraz bizitzeko nahiari gogoz eta grinaz eutsi
dio Euskal Herriak; eta nahi horrek eragin zuzena
izan du gure herriko aurrerapausoetan. Batzuk eus-
kara erabiltzeagatik umilatuak izan dira eta euren
seme-alabentzat halakorik nahi ez dutela azaldu
dute; horrexegatik, guraso batzuek hizkuntza-es-
kubideak babesteko eskatu dute. Besteek eskolan
ez zuten euskara ikasi eta orain gogoa erakutsi
dute. Halaber, euskara gaztaroan galdu eta berriz
ere euskarari ekin diotenak daude. Eta nire kasua,
nola ez: ikastolako ikaslea izan nintzen eta ama hiz-
kuntza euskara daukat. Pio Baroja institutuan,
ordea, nire euskara maila jaisten ari da, D ereduan
egon arren. Baina ez naiz gaztelaniaren jokoan ero-
riko, nire ama hizkuntzaren aldeko apustua egin
dudalako.

Herritarron borondatea euskaraz biziko den he-
rria sortzea bada ere, borondatea ez da nahikoa.
Lehenik eta behin, euskararen hiztun kopurua han-
ditu behar dugu, politikaz gaindiko erabakiekin in-
guru ezberdinak euskalduntzeko, eremu
sozioekonomikoan eta aisialdian bereziki. Hau guz-
tia lortzeko egoera egokiak behar ditugu, baldintza
politiko, ekonomiko eta juridikoak, esaterako.
Baina arazoa da egun batetik bestera etortzen ez
direla. Hortaz, gure nahiak erantzun bat behar
duela erakutsi behar dugu erakundeetan, alderdi
politikoetan... Beraz, gutako bakoitza euskararen
sustatzaile bihurtu behar da geure buruak euskaraz
bizitzeko nahiak segurtasuna eduki dezan. Eta gogo
hori adierazteko, euskara klasean, etxean eta ka-
lean erabiltzeko konpromisoa egiteagatik harro
gaudela erakutsi behar dugu, euskaraz hitz eginez
norberaren inguru pertsonala euskaraz erantzu-
tera behartuz.

Peli Lekuona
Ikaslea

“Euskararen erabilera bultzatzea
da Udalaren erronka”

Elkarrizketa euskara hu-
tsean egitera deliberatu da
eta ongi moldatu dela esan
behar da. Euskararen ingu-
ruko erronka nagusiak,
ezagutzaren nahiz erabile-
raren datuak Irunen eta
murrizketak ditu mintza-
gai, besteak beste.

www.evapascual.com
653 71 09 48

www.facebook.com/EvaPascualFotografia



“Real Unionek etorkizun ona du, bai
ekonomikoa, baita kirol arlokoa ere”

Play offarekin lakrikunkerietan ibili da sasoi osoan, baina
liga amaitzeko oraindik bost partida geratzen zirenean
igoerarako lehiatzeko aukerarik gabe geratu zen. Zaleak
kontent geratu dira eskainitako jokoarekin, aurkariek
behin baino gehiagotan goraipatu dute mugalarien fut-
bola; baina emaitzek ez dute zelaian erakutsitakoarekin
bat egin.

Askok esaten dute horren arrazoi nagusia hainbat parti-
dutan epaileek hartutako erabakiak izan direla, aurten
Real Unionen kontra epaitu dutela, alegia. Horren harira,
Ricardo Garcia Irungo taldearen lehendakariak bere ikus-
puntua eman zuen Klubaren opilaren aurkezpenean:
“Argi dago denboraldi honetan epaileek kalte egin digu-
tela, baina ez dut uste honen atzean gure aurka antola-
tutako kanpaina egon denik, aldiberekotasunen gehiketa
izan dela pentsatzen dut, besterik ez”, azaldu zuen.

Garciak helburuak lortu ez izanarekin lotutako beste azal-
pen batzuk ere eman zituen: “Futbolean, epaiketak eta
ondo jokatzea alde batera utzita, zorte pixka bat eduki-
tzea ere garrantzitsua da. Badaude alderdi batzuk landu
eta kontrolatu ezin direnak, eta sailkapenean gorago ego-
teko aurten kontu horietan ez dugu zorterik izan”, azpi-
marratu zuen.

Hala eta guztiz ere, egindako lanarekin pozik dagoela
garbi utzi nahi izan zuen, baita ikusi duen futbolarekin
ere. “Nire iritziz, denboraldi ona burutu dugu. Taldeak
behar den moduan jokatu du eta Irungo zaleak harro
daude eskainitakoarekin. Orduan, gure asmoa heldu den
urtean proiektu honekin jarraitzea da. Beti esan dugu bi

urtetarako plana genuela entrenatzaile honekin eta jo-
kalari hauekin; beraz, ekainean fitxaketa batzuekin taldea
mantentzea espero dugu”.

Bestetik, Real Unioneko nagusiak gai ekonomikoei buruz
ere hitz egin zuen. Egindako kudeaketa defendatu zuen.
Ildo horretatik Klubak lehen zituen zorren ia %80 kitatu
dituela aditzera eman zuen. Orain erakundeak duen gaitz
bakarra diruzaintza falta da, eta ordainketak eguneratuak
ez izatearen zergatia administrazioek Klubari dirua ema-
teko epe desberdinak dituztela dela argudiatu zuen.

“Ekonomikoki, Real Unionen proiektuak etorkizuna badu:
1.300.000 euro inguruko baliabide propioak ditugu; ban-
ketxetan lehengo kreditu sarea egongo balitz, ez genuke
inongo arazorik. Hala ere, ekainaren bukaeran dena kon-
pondua izango dugulakoan gaude, horretarako egiten
dugu lan egunero”, adierazi zuen.

Maiatzaren 31n arratsaldeko zortzietatik aurrera Real
Unionek bere Akziodunen Batzar Nagusia egingo du
Amaia Kultur Zentroan. Han, Ricardo Garcia lehendaka-
riak bazkideen eta akziodunen aurrean denboraldi hone-
tako zenbakiak eta arazoak aurkeztuko ditu, eta
prentsaurrekoan aurreratu zuen bezala, “bertan oso ar-
giak izango gara: espero dugu dena aurrera ateratzea eta
datorren urterako aurrekontu polita bermatzea”. Horrela
izan dadila. 

k i r o l a k

Real Unionek maiatzaren 19an buka-
tuko du 2012-2013 denboraldia. Zi-
rrararik gabeko urtea izan da talde
irundarrarentzat; izan ere, liga buka-
tzeko hilabete baten faltan, ez du jada
helburu argirik. 
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Ricardo Garcia, Real Unioneko lehendakaria

“Futbolean, epaiketak eta ondo
jokatzea alde batera utzita,
zorte pixka bat edukitzea ere

garrantzitsua da”.

Santiago Martin Ogiberriko zuzendaria, Ri-
cardo Garcia lehendakaria eta Gorka Berges
Komunikazio arduraduna.
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COMPRO ORO 
Y MÓVILES

Kolon ibilbidea, 41 IRUN - 943 610932

Argazkiak: Iñigo Guevara

Ezinezkoa izan zen. Pasa den asteburu honetan Bidasoak 
etxean jokatu zuen Asobal ligarako igoera fasea. Fernando
Bolearen mutilek hirugarren postuan bukatu zuten Zilarrezko
Ohorezko Maila, eta hark play off-a antolatzeko aukera eman
zien. Finalerdiak larunbatean Hondarribian lehiatu ziren. Ba-
tetik, Bidasoak han Galiziako Teucrori irabazi; bestetik, Kor-
dobako Puente Genilek Alcobendas mendean hartu, eta
halatan gureek finalerako txartela lortu zuten.

Azkenengo partidua igandean Artalekun ospatu zen, non ba-
karrak, txapeldunak, eskuratuko zuen igoera. Bertan 2.500
pertsona inguru bildu ziren, Bidasoak eskubaloian bere lekua
nola berreskuratzen zuen ikusteko asmoz, baina helburua ez
zen lortu. Puente Genilek 26-28 irabazi zion talde horiari. Egia
esan, andaluziarrek norgehiagoka osoan irundarrek baino ho-
beki jokatu zuten, beti aurrean joan ziren, eta meritu guztia-
rekin igo dira Espainiako eskubaloiaren maila gorenera.

Jose Angel Sodupe Bidasoako lehendakariaren iritziz, “onartu
behar da haiek gu baino hobeak izan direla; gure gaztetasuna
ordaindu dugu haien jakituriaren aurrean, eta horretan egon
da gakoa. Kriston pena eman digu galtzeak, batez ere gure
zaleengatik; baina ez diegu huts egingo eta ziur nago laster
Asobal ligan egongo garela. Oso asteburu onuragarria izan
da bidasoar guztientzako, frogatu egin da Irungo jendeak Bi-
dasoa maitatzen duela eta hori garrantzitsuena da”, aldarri-
katu zuen.

Halaber, Fernando Bolea talde horiaren entrenatzaileak “izo-
rratuak baina pozik” zeudela aitortu zuen: “Geneukan ilusioa-
rekin galtzeak beti amorrarazten zaitu, baina Puente Genil
faboritotzat neukan, eta nagusitasun hori egiaztatu du. Zo-
riontsu egon behar dugu denboraldi osoan jokalariek egin-
dako lanarekin, eta oso kontent nago haien entrenatzailea
izateaz. Bidasoa inguratzen duen gauza guztiez harro nago,
eta aintzinetik ezaguna neukan zerbait agertu da aurten, afi-
zioa, eta behintzat hori berreskuratzea lortu dugu”.

Bestalde, Asier Aranburu kapitaina emozionatuta agertu zen
prentsaurrekoan: “Eskerrak eman behar dizkiogu urte osoan
guri animatzera etorri den jendeari, eta play offera baino eto-
rri ez direnei ere bai. Fidelak direnei, noski!, eta ez direnei
ere, irundar guztiei, gaur eduki dugun laguntzarekin joka-
tzeak hunkitu egiten zaituelako. Ez dugu igoera lortu, baina
talde gaztea daukagu eta jokalari hauekin laster batean es-
pero dugu zerbait polita lortzea, Asobal ligan jokatzea, alegia.
Ziur nago hurrengo batean lortuko dugula”. Horrela izan da-
dila.

Bidasoak Irun dardarazi zuen
3.- Asko saiatu
arren, Bidasoak ez
zuen helburua lortu.
4.- Bidasoako joka-
lariak aurpegi goibe-
lekin finala galdu
ondoren.
5.- Roberto Álvarez,
Puente Genileko jo-
kalariek dominak
hartzen zuten mo-
mentuan.

1.- Bidasoako zaleek inoiz ez zuten amore eman.
2.- Asier Aranburu kapitainak Jon Azkue gaztea
kontsolatu zuen, partidua bukatu ostean.

1 2

3

4 5
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Ekimena maiatzaren 4an, skate
parkean ospatu zen, Gazteria eta
Kirol Arloak prestatuta, Honda-
rribiko HS2 dendarekin batera.
Iñaki Navascues HS2 dendako ar-
duradunaren esanetan, “diberti-
tzea eta ondo pasatzea” izan
zuen helburu. Gozatu bai, baina
aldi berean jarduerak bazuen
beste xede bat, Navascuesek ho-
nela azaldu zuena: 
“Kirol honetan gauzak aldatu
dira. Lehen, bakarrik gutxi batzuk
praktikatzen genuen monopa-

tina; orain, ordea, jendea mundu
honetan sartzen ari da, gehienak,
oso gazteak. Beraz, kontrola be-
harrezkoa da eta horretarako
skate eskolak sortzen ari gara”. 
Kontuan hartu behar da “gazteen
gurasoak ez direla skaterlariak
izan; hortaz, ez dakizkite kirol
honen jokabide-arauak, eta guk
irakatsi egiten dizkiegu, haien
haurrei helaraz diezazkieten. Be-
raien arteko errespetua sustatu
eta irristatzekoan segurtasun
baldintzak zein diren azaltzea

izan ziren egun hartan gure bete-
beharrak”, zehaztu zuen HS2
dendako arduradunak.

150 lagun 
Proposamena Irungo eta Honda-
rribiko 11 eta 17 urte bitarteko
gazteei zuzenduta zegoen, eta
esan beharra dago kirolariek
ondo erantzun zutela, skate par-
kean 150 lagun inguru bildu bai-
tziren. Ekintza arratsaldeko hiru
eta erdietan hasi zen, patinaje
askearekin, eta ordu bat geroago

scoot modalitatearen tailerra es-
kaini zen. Bostetan skatearen
ordua izan zen. Slalomaren eta
long board erakusketen txanda
izan zen ondoren, bost eta erdie-
tan eta seietan hasita, hurrenez
hurren.

Mekanika ere bai
Gozamenerako arratsalde hartan
oinarrizko mekanika ere irakatsi
zitzaien parte-hatzaileei, baita
errazak diren trikimailu batzuk
ere. “Gure asmoa pixka bat de-
netatik eskaintzea izan zen; har-
tara, monopatin mota guztiak
jorratu genituen. Gaztetxoek
scootarekin hasten dira, errazena
delako, gero skatearekin jarrai-
tzen dute, eta orain pil-pilean da-
goena long boarda da, mugitzeko
oso erosoa delako. Aldiz, slaloma
teknikoagoa da, eta hau egiteko

taularen nagusitasuna erabate-
koa izan behar da”.
Navascuesen ustez, monopatina
modan ez dagoen kirola da, pasa
egingo den gauza bat ez delako
eta lehen ere mundu honetan
ibiltzen zen jendea bazegoelako.
Halere, gaur egungo arrakasta
inoiz ez duela izan onartzen du,
eta, jarduera arriskugarria izan
arren, edonork disfrutatu ahal
duela, tentuz arituz gero.
Adituek Irungo skate parkea oso
ona dela diote: ongi diseinatuta-
koa da, pixka bat denetatik
dauka eta ondo pasatzeko apro-
posa da. Halaber, leku estrate-
giko batean kokatuta dagoenez,
Hendaiatik oso gertu, aldame-
neko herrietako zaleak erakar-
tzen ditu, bertan giro aparta
sustatuz. Zain dezagun.

Skate edo monopatina puri-purian dago gaztetxoen artean. Hori iku-
sita, Irungo Udalak orain dela hiru urte Santiago zubiaren ondoan skate
parkea eraiki zuen, eta pixkanaka-pixkanaka irristatze-kirol hau bul-
tzatzen ari da, hainbat jarduera antolatuz. Azkena Scoot Skate Eguna
izan da.

Scoot Skate Eguna,
gaztetxoen zoramena

Scoot Skate Egunean parte hartu zuen gaztetxo talde bat. Eskuinean, goian, skate saioa, eta behean, mekanika tailerra.



I runeroIrungo 
euskarazko 

hamabostekaria

Eskura ezazu Irunero hamabost egunean
behin zure auzoko hainbat gunetan 

11Haurren leihoa
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Jostailu dendetan eta hau-
rrentzako beste saltokietan
jostailuzko ordenagailu txi-
kiak erruz aurki daitezke,
gazteenak teknologia be-
rrien baliabideetara hurbil-
tzeko modurik egokienak
direlakoan; baina... zergatik

ez erabili benetako ordenagailuak, teknologia berriekiko es-
perientzia ere benetakoa izan dadin? Hautsiko ote dituzten
beldur izaten gara; halaber, aitortu beharra dago sistema
operatibo arruntak ez daudela umeentzat egokituak, eta
praktikan gurasook oso zaila dugula kontrol zinez eragingarri
bat lortzea (Interneterako sarbidea, aplikazioen deskargak,
birusak, troianoak, eta abar).

Bestetik, gaur egun gero eta maizago aldatzen ditugu orde-
nagailuak, modelo berrien truk, eta askotan izaten dugu za-
harkitua edota motel geratu zaigulako erabiltzen ez dugun
"antigualeko trasteren" bat. Behar bezalako sistema opera-
tibo bat txertatuz gero, ordea, lehengo ekipo haiek berpiztu
ditzakegu, eta umeen eskuetara pasarazi.

Arestiko urteotan puri-purian daude umeentzat berariaz lan-
dutako sistemak, oinarria GNU/Linux badute ere oso esku-
ragarriak; areago, badira zuzenean pendrive batetik jarduten
dutenak, ordenagailuan txertatu beharrik gabe. Abian jar-
tzeko ez dute inolako ezagutza berezirik eskatzen, baliabide
gutxi kontsumitzen dute eta doan eskura daitezke.
Ezagunenen artean, hona hemen:
LinuxKidX (http://sourceforge.net/projects/linuxkidx/) 2
eta 15 urte bitartekoentzat.
Qimo (http://www.qimo4kids.com/) 3 urtetik gorakoen-
tzat.
Sugar (http://www.sugarlabs.org/) 5 eta 12 urte bitarteko-
entzat.
Edubuntu (http://www.edubuntu.org/) 3 eta 18 urte bitar-
tekoentzat.
Guztiek dute erabiltzaile komunitate bana, dokumentaturik
dauzkatenak. Tamaina handiko ikonoak darabiltzate, eta jo-
koez gain hezkuntzarekin loturiko aplikazio eta baliabideak
ere eskaintzen dituzte.
Horietako batzuek, gainera, kontrolatzeko sistemak dara-
matzate, gurasook jakin dezagun zer-nolako erabilera egi-
ten duten haurrek.

Pablo Moratinos
Marketing Online-ko aholkularia

3yMedia Comunicación Digital

Haurrentzako ordenagailuak

12 gaztea

Poemak

DBH 3. maila
San Vicente de Paul



gaztea 13

Musikirun maketa
lehiaketa abian da
Gazteen musikaren sasoian gaude. Aurreko bi urtee-
tako uzta onaren ostean, aurten ere Musikirun Ma-
keta Lehiaketa antolatu da. 
Dagoeneko lanak aurkez daitezke. Hautatutako tal-
deek maiatzean eta ekainean kontzertuak eskainiko
dituzte, eta irabazleak Mini Lp bat grabatuko du. 

Phantom Studiosen egin zen aurkezpe-
nean, Fernando San Martin Udaleko
Hezkuntza eta Gazteria ordezkariak
“Gazteria Arloko ekintza garrantzitsue-
netako bat” dela adierazi zuen. “Musika
ekoizpenak eta sorkuntza bultzatu nahi
ditugu, baita talde berrien sorrera zein
haien arteko harremanak ere”. 
Aurreko deialdietan bezala, jaialdiaren
lehen fasea hautaketarena izango da.
Aurkeztutako maketen artean gehienez
ere 15 aukeratuko dira. Hautatutako

talde eta bakarlariek Tunk! aretoan
emanaldia eskainiko dute maiatzean eta
ekainean zehar. Zehatzago, maiatzaren
24an eta ekaineko egun hauetan: 7, 8,
14, 15, eta 21ean, gaueko 22:00etan.
Ekainaren 26an finalista guztien kon-
tzertua eskainiko dute eta bukaeran
Musikirun lehiaketaren irabazlea jaki-
tera emango da.

Sariak eta baldintzak
Lehenengo saria bost abestiko Mini LP
baten grabaketa eta bideokliparena da.

Bigarrena 5 abestiko maketa baten gra-
baketa, eta hirugarrena, 3 abestiko sin-
gle batena. Grabaketak Phantom
Studiosen egingo dira. 
Hogeitamar urtetik beherako gazte orok
parte har dezake. Taldeen kasuan, batez
besteko adinak ezin du muga hori gain-
ditu. 
Bakarlari edo talde bakoitzak gutxienez
2na eta gehienez 5na abesti aurkeztu
behar ditu, eta ezinbestekoa da letra
eta musika originalak izatea.

Drakken taldeak iaz kontzertua eskaini zuen.

Lanen formatua
Lanak jasotzeko epea maiatzaren 17an
amaituko da. 
Lanak formatu hauetan aurkez daitezke:
- CDan. Postaz bidali behar da.
-mp3 edo wma artxiboak posta elektro-
nikoz igorri daitezke 128k bpsko gutxie-
neko kalitatearekin.

infojuvenil@irun.org
gazteria@irun.org



- MAKETA LEHIAKETA.
Antolatzailea: Irungo Udala.
30 urtetik beherako bakarla-
riek zein taldeek parte har
dezakete (informazioa zaba-
lago, Irunero honetako 13.
orrialdean).
Epea: Maiatzak 17.

KOLDO MITXELENA BEKA
Antolatzailea: Errenteriako

Udala.
Xedea: Errenteriako euskal-
dunen historia soziala eta
euskara ikertzea.
Epea: Ekainak 28 
Zenbatekoa: 9.010 euro.
HEWLETT PACKARD UNIVERSITY
PROGRAMA
Edukia: Prestakuntza eta
praktikak Hewlett Packarden. 
Hileko zenbatekoa: 500 €.
Baldintzak:
- Honako hauetako baten
ikaslea izatea: Telekomunika-
zio Ingeniaritza, Informatika,
Industria ingeniaritza, Mate-
matikak, Fisika, Enpresen
Administrazio eta Zuzenda-
ritza, Zientzia Ekonomikoak,
Publizitate eta Harreman pu-
blikoak. 

- Tituludun berria izatea edo,
gehienez, 6 hilabeteko lan-
esperientzia izatea. 
- Ingeleseko maila altua eta
ikasketa-espediente ona. 
Epea: ekainak 30.
Informazioa: Hewlett Pac-
kard web gunean.

BEHOBIA - DONOSTIA
Aurtengo lasterketa azaroa-
ren 10ean izango da. 
Izena emateko epea:
Maiatzaren 7tik aurrera.
BIDASOAKO NAZIOARTEKO ZI-
NEMALDI ARKEOLOGIKOA
Zinemaldia azaroaren 25etik
30era burutuko da. 
Lanak bidaltzeko epea:
Ekainak 15.
BIOTERRA
Produktu ekologikoen, bioe-
raikuntzaren, energia berriz-
tagarrien, kontsumo
arduratsuaren eta osasuna-
ren zein ongizatearen azoka.
Noiz eta non: Ekainaren 7tik
9ra Ficoban.

SELEKTIBITATEARI buruzko ja-
kingarri guztiak 
educaweb.com web gu-
nean dituzu.
- Gutxieneko notak
- Azterketen datak
- Azterketa ereduak
- Selektibitatea gainditzeko
aholku praktikoak

ga z t e  i n f o r

Lehiaketak

Ekintzak

Lehen Sorospen ikastaroa 
Irunen

4

SOROSLE ETA LEHEN SOROSPEN IKASTAROA
IRUNEN

Noiz: uztailaren 8tik 19ra
(astelehenetik ostiralera)
Ordua: 10:00etatik
14:00etara
Lekua: Irungo Gurutze Go-
rrian (Euskal-Herria Hiribi-
dea, 16)
Informa zaitez:
943 621 162 edo
 i r un . soc ia les@cruz ro ja .es

* Adingabeek izena eman ahalko dute, 16 urtetik au-
rrera, guraso baten edo legezko tutorearen baimenare-
kin.

Informazio guztia: irun.org/igazte

SMS PREMIUM-AK mezu labu-
rrak dira, 5 edo 6 zifra dituzten
telefono mugikorreko zenba-
kietara bidaltzen eta jasotzen
ditugunak informaziorako, ko-
munikaziorako, entretenimen-
durako eta bestelako
zerbitzuak kontratatzeko.
SMS arruntak baino garestia-
goak dira, berekin dakarten
zerbitzu erantsia dela-eta. Ho-
rregatik, "tarifikazio gehigarriko
SMSak" ere deitzen zaie.  Gehienetan, jasotako mezu
hauek onartzen dituenenan, kontsumitzailea ez da kon-
turatzen harpidetza-zerbitzuan alta ematen ari dela.
Zerbitzuen edukiak, orokorrean, telefoniako operadoreak
ez diren beste enpresa batzuek ematen dituzte; baina te-
lefoniako operadoreek ahalbidetzen digute zerbitzurako
sarbidea, eta operadore horiexek fakturatzen digute zer-
bitzu hori. 
Informazioa: www. i r un .o rg (kontsumoa)

KONTUZ sms Premiumekin!
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Maiatzaren 24ra arte
Irun Factory
Erakusketa

Xabier XTRMen arte hiritarra.
Pintura, marrazkiak, birzikla-
pena eta berrerabilpena.  

Maiatzaren 26ra arte
Euskadiko Kutxa
Erakusketa
Makila Elkartearen erakus-
keta. Astelehenetik larunba-
tera, arratsaldez. Igandeetan,
goizez.

Maiatzaren 17an
Oiasso Museoan
Kontzertua
19:00etan, Les Barbeaux
Truités talde frantziarraren
kontzertua. Mestizaje musi-
kala. Hasi aurretik, hizketal-
dia taldearekin. 

Maiatzaren 17tik 26ra
Amaia KZn
Erakusketa

Sanmartzialetako kartel le-
hiaketako finalisten erakus-
keta.

Maiatzaren 18an
J. A. Loidi plazan
Jarduera
16:30ean, Kablerik eta Pilarik
Gabeko Asteburua. Gazteei
zuzendutako jarduera, San-
tiagoko Deabruek antolatuta.

Maiatzaren 18an
Udal Liburutegia
Solasaldia
19:00etan, Irakurketa Kluba,
Mertxe Trancheren eskutik.
Gaia: Mika Waltariren Marco
el Romano.

Maiatzaren 18an
Amaia KZn
Antzerkia
20:00etan, Trasto antzerki
taldeak Los Satisfechos lana
eskainiko du.

Lan honetan gosearen gaia
ikuspuntu umoretsu batetik
jorratzen da.

Maiatzaren 20an

Udal Liburutegian
Liburu Foruma
19:00etan, Janne Telleren
“Nada”. Arduraduna: Mertxe
Tranche.

Maiatzaren 21ean
Hitzaldia Menchu Gal erakusgelan
19:00etan, Nestor Basterret-
xearen erakusketaren ingu-
ruko hitzaldi-solasaldia.
Hizlaria: Helena Elbusto era-
kusketako koordinatzailea.
Ondoren, Operación H filma
proiektatuko da.

Maiatzaren 23an
Amaia KZn
Ikus-entzunezkoa
19:30ean, Bhután, monaste-
rios y leyendas proiektatuko
da. Ernes Olasagastik aur-
keztuko du.

Maiatzaren 30ean
Kabigorri

Dokumentala
20:00etan, El diablo y Da-
niel Johnston proiektatuko
da Sarrera: doan.

a i s i aa

BAKAILAUA 
DASTA EZAZU

Euskararen agenda

Maiatzaren 21 eta 28an
18:00etan, Amaia KZn, bertso saioa, Gipuzkoako
Bertsozaleen Elkarteak, Irungo Udalak eta Irungo
ikastetxeek antolatuta. Sarrera: doan.

Irun Zuzenean kontzertuak

Maiatzak 25
BORROKAN + JUPI-
TER JON + VIVA BA-
ZOOKA. TUNK!
aretoan, 22:00etan. Sa-
rrera: 8 euro.

Maiatzak 26
THE HI-RISERS. Amaia KZn, 20:00etan. Sarrera: 10
euro aldez aurretik erosiz gero, eta 15 leihatilean.

Maiatzak 31
PANTONES + TEMBLORES + WE. Tunk! aretoa,
22:30ean. Sarrera: 5 euro. 

Kukai Dantza Konpainia
Noiz: Maiatzak 25

Ordua: 20:00etan

Lekua: Amaia KZn

Sarrerak: 7 euro

Zuzendaria: Jon Maya
KARRIKAN’ eta ‘OUT/IN’
proiektu baten bi emaitza
dira. Kukai Dantza Kon-
painiako dantzariek kore-
ografo talde bikain
batekin elkarlanean jar-
dun dute, eta haiekin
egindako lanaren emaitza
da ikuskizun hau. Iker
Gomezekin egindako el-
karlanetik sortu da ‘Aupa
mutil!’; Damian Muñoz-
Virginia Garcia bikoteare-
kin sortutakoa da
‘Sorbatza’, eta ‘Fight For
Fandango’ Pantxika Telle-
riak fandagoari buruz pro-
posatutako gogoeta da.

Hiruen bateratzeak osat-
zen du kale ikuskizuna.
Ondoren, lan honen mol-
daketa eta bertsio berria
osatu du Kukaik:
‘OUT/IN’. 

Oraingoan, antzokirako:
Iker Gomez, Damian
Muñoz eta Virginia Gar-
ciarekin egindako elkarla-
netik sortu da areto
barrurako ikuskizuna.
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