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Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Sailak (Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzak) diruz lagundua
Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du

Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du

1979an Udalak Iparralde hiri-
bidea deitzea ebatzi zuen,
kale batzuen izena aldatzeko
batzordearen proposamenez.
Ocio eta Aranburu zinegotziek
osatu zuten batzordea demo-
kraziaren hastapen haietan.
Ramon Pagola ingeniariak
1907an 1.151 metro izango zi-
tuen hiribidea proiektatu
zuen. Mugaraino eramaten
zuen bidea zenez, planoetan
Avenida de Francia agertzen
zen, ofizialki izen hori eman
gabe bazuen ere.
Bitxia da R. M. Azkuek 1903an
Udalari zuzendu zion gutuna.
Bertan esaten zuen “Avenida”
hitza “Etorpide” itzuli behar
zela. Halaber, FrantziaREN
etorbidea defendatzen zuen,
FrantziaKO deklinazioaren au-
rrean, bigarrena interpreta zi-

tekeelako “... como cosa perte-
neciente a Francia...”
1929an Udalak orduko errege-
aren, alegia, Alfonso XIII.aren
izena ipintzea erabaki zuen.
Arrazoia izan zen Estatuak
okupatzen zituen Elizatxoko
kuartelen lurrak Udalari itzuli
zizkiola. Dirudienez, ideia ez

zen gorpuztu hiritarren ar-
tean, ezta Udalean ere.  
Goiko argazkian, Hiribidea
1940an. Bigarren planoan,
Hijas de la Unión Apostólica
kongregazioko lekaimeen ko-
mentua ikusten da.

Iturria: Irungo kaleean izenak.
José Monje. 

Artaleku polikiroldegira joaten da
igandero Milena poloniarra. Irunen
derrigorrezko geldialdia egin behar
baitu hark gidatzen duen kamioitza-
rrak, eta Zaisan aparkatuta utzi on-
doren piszinara abiatzen da.
Batzutan, beste hiruzpalau kamioi-
lari joan ohi dira Milenarekin batera;
bestetzutan, polikiroldegian bertan
egiten dute topo guztiek, alegia, de-
rrigorrezko igandeko atsadenaldia
Irunen egokitzen zaien atzerriko ka-
mioilari-garraiolariek. Lehendabizi,
igerian aritzen da Milena, gero sau-
nan sartu ohi da. Saunan ere egon
badaude bere lankideak, jatorri ez-
berdinekoak, gizonak denak. Sauna,
eroso sentitzeko tartea, arnasa na-
gusi, izerdia larruazalaren inbasore
bihurtzen den unea. Milenak erla-
xatzeko duen momentu gorena
bada ere, gutxi irauten dio. Kamioi-
lari ezagunak hitz aspertuan hasten
baitzaizkio, hizkuntzen nahasketa

alaian, begiradarekin Milenaren gor-
putza zulatzen duten bitartean
(hauxe bai hizkuntza unibertsala).
Halako batean, gorputza ostuko dio-
telakoan, eskapatu egin ohi da sau-
natik, eta jacuzziko uraren
zurrunbiloan ezkutatzen. Begiak itxiz
gero, “kamioilari izan nahi dut” esal-
dia datorkio behin eta berriz, gura-
soei esaldia ahoskatu zien egunean
erabili zuen tonu ausart berberean,
izan ere. Hiri berriak ezagutu, erre-
pide luzeetan barrena askatasuna
usaindu, mugimendu erraldoi baten
jabe eta gidari zarela sentitu, atzera
eta aurrera bidaiatuz bizi. Begiak ire-
kitzen dituenean, saunan zeuden
guztiak jacuzzi borobilean dauzka
jada Milenak, inguratuta dago.
Akaso, haiek guztiek ere, arriskurik
gabeko uraren eremutxo horretan,
badakusazte errepide amaigabeen
ustezko askatasuna, merkantzia
tona izugarrien alegiazko arintasuna,
hiri sobera ez ezagunen estrainota-
suna, polikiroldegiaren etxekota-
suna. Aldageletan, ilea lehortzen
duelarik, zin egiten dio bere buruari
Milenak hurrengo igandean ez dela
polikiroldegira itzuliko, liburu bat ira-
kurtzen geratuko dela, etzanda, ka-
mioiaren barruan. Baina, ostera
gurpilen gainean delarik, bolanteari
eutsita, kamioilari-tronuan eserita,
gurasoei ahoskatutako esaldi hura
datorkio berriz braustaka, eta moto-
rraren burrunba ez ezik, sauna eta
jacuzziko begiradak birrintzen dizkio.

Kamioilari izan nahi dut

Yurre Ugarte
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Olaizola Immobiliaria agentzia

Irungo eta Hondarribiko hizkeren 
argazkia aterako du Irantzu Epeldek

Txomin Sagarzazuren Hondarribiko eta Irungo euskara li-
burua izan zen Jose Antonio Loidi bekaren lehen edizioa-
ren emaitza, 2005ean. Sagarzazuren lana dialektologian
“erreferentzia” bilakatu dela azpimarratu du Irantzu Epel-
dek, 2015ean saritu duten proiektuaren aurkezpenean.
“Hamar urte geroago, hemen da segida”, baieztatu du
hizkuntzalariak. Irungo eta Hondarribiko euskararen iker-
ketan beste urrats bat emango du, beraz, Epeldek, aur-
tengo Jose Antonio Loidi bekaren bidez. Eskerrak eman
nahi izan ditu hizkuntzalari hondarribiarrak: “Epaima-
haiko kideei, lan hau aukeratzeagatik. Eta bereziki Irungo
eta Hondarribiko Udaletako Euskara Sailei, hizkuntza
ikertzeko eta sustatzeko egiten ari diren ahaleginagatik”.
Zortzi proiekturen artean aukeratu dute Epelderena.

“Hizkuntzak, gizarte ekoizpen diren aldetik, etengabe al-
datuz doaz”, gogoratu du Epeldek. Azken hamarkadetan
gertatu diren eraldatze soziologiko eta soziolinguistikoek
tokian tokiko hizkeretan eragina izan dutela baieztatu du
hizkuntzalariak. Oro har, euskarak berdintzera egin duela
uste du: “Egungo garraiobideen bitartez, erraz eta maiz
joan gaitezke edozein tokitara. Hedabideei esker, gure e-
txetik atera gabe entzun dezakegu edozein euskalki. Guzti
horrek euskara batzea eragin du”. Berdintze hori Irunen
eta Hondarribian zenbateraino gertatu den aztertuko du
hizkuntzalariak bere ikerlanean: “Ideia da denboran zehar
aldaketak zein norabidetan doazen ikusi ahal izatea. In-
teresgarria litzateke hamar-hamabost urte barru beste
argazki bat ateratzea, konparazioa egin ahal izateko”.

Irungo eta Hondarribiko hizkerak
aztertuko ditu Irantzu Epeldek,
Jose Antonio Loidi bekari esker.
Irun-Hondarribiko gazteak hizke-
tan: euskalkia eta euskara estanda-
rra gaur izeneko proiektuarekin
lortu du ikerketa aurrera erama-
teko finantzazioa. Bi urtean behin
deitzen du Irungo Udalak Jose
Antonio Loidi beka, botikari eta
idazle izan zenak bere ibilbidean
zehar landu zituen esparruetan
euskarazko ikerketa bultzatzeko
asmoz: antropologia, filologia, 
toponimia, literatura, osasun 
publikoa, hidrologia eta botanika.
Hizkuntzalaritzari egingo dio
ekarpena aurten Loidi bekak.

Ahozko datuetan oinarrituko du
ikerketa Irantzu Epeldek. Hogei
bidasoar elkarrizketatuko ditu:
hamar irundar eta beste hamar
hondarribiar. Hirurogeita hamar
urtetik gorakoak izango dira ho-
rietatik lau. Helduen hizkeraren
lagin bat edukita, gazteenarekin
alderatu ahal izango du horrela.
Dena den, azken horiek izango
dira lanaren ardatz. Hogeita
hamar eta berrogei urte arteko
adina edukiko dute beste infor-
matzaile guztiek. Aukera horren
atzean arrazoi ezberdinak dau-
dela azaldu du Epeldek: “Infor-
matzaileak nire adin kideak izatea
lagungarria da. Konfiantza giroa
sortzen du. Bestalde, eskolatze
osoa D ereduan egin duen jendea
behar dut. Euskara batua jaso

dute horiek, euskara etxean ikasi
dutenek ez bezala”. 

Eragile nagusitzat jotzen du esko-
latzea Irantzu Epeldek. Uste du D
ereduan ikasi ez duten arren, e-
txean euskara jaso duten horiek
gorde dutela euskalki tradizio-
nala. “Nire irudipena da, baina
irudipenak ez dira zientifikoak eta
azterketa egin beharra dago”,
onartu du. Berrehun eta berro-
geita hamar galdera prestatu ditu,
eta informatzaile guztiei pasako
die sorta berdina. Gramatikaren
eta lexikoaren ingurukoak izango
dira, batez ere. Azentuan eta pro-
sodian ere interes handia duela
azaldu du. Osagarri moduan,
ahozko jardun librean ariko da el-
karrizketatuekin. Solasaldiak gra-

batu egingo ditu, ondoren Irungo
Udalarekin adostutako euskarri
elektroniko batean argitaratzeko.
Hamabi hilabeteko epea izango
du Irantzu Epeldek ikerketa au-
rrera eramateko. 

Eskolatzeko hizkuntza, erabakigarri

Iban Eguzkitza Euskara Arloko zuzendaria, Fernando San Martin Euskara ordezkaria
eta Irantzu Epelde.
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Inauteriak 2015
Aurtengo Inauterietan Irungo kaleak mozorroz eta musikaz bete dira. Larunbatean, 

Euskal Inauteria eta konpartsen desfilea izan ziren protagonista. Euria egin arren, jendeak 
izugarri gozatu zuen. Igandean, ikusle gehiago bildu zen espaloietara, aterik baitzegoen.

Amaia KZn konpartsen aurkezpena egin zen. Ezkerreko argazkian, PausoK-ko neskan emanal-
dia. Eskubian, Mario Simancas aurkezlea.

Larunbatean plastikozko xirak jarri izan behar zi-
tuzten parte-hartzaileek euria zela eta. Dena den,
jai giroa izan zen protagonista.
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Goian, Euskal Inauteria: 
Amezketako talaiak. Ezkerran, eta
behean, Puska Biltzea, Behobia
eta Bidasoa auzoetan, Eraiki
Dantza Taldeak antolatuta.

MOTA GUZTIETAKO LAN ETA 
KONPONKETAK ETXETAN 

NAHIZ DENDETAN

a Arotzeria
a Margolanak
a Zaharberritze 
lanak

a Lorategiak
a Iturgintza

DAVID: 655 70 98 93

a Sarrailak
a Elektrizitatea
a Instalazio zein      
muntaketak

aGarbiketa bereziak
eta abar

Igandean euria alde batera ge-
ratu zen eta parte-hartzaileek
zein ikusleek asko disfrutatu
zuten. Argazkietan, konpartse-
tako zenbait kide ikusi ditza-
kegu. 
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Kaldereroak

Inude eta artzainak
Hungariatik Irunera kalderero prestu eta langileen talde bat iritsi zen inauteriak iragartzera.
Hartzak, ijitoen erregina, zaldizko dotoreak, gurdia eta, nola ez, konpartsan ez ziren falta
pandereta-, zartagin- eta mailu-hotsez kaleak alaitu zituzten adin guztietako kaldereroak. 

Irun XX. mendearen hasierara itzuli zen, Inude eta Artzainen konpartsaren eskutik, Eraiki Dantza Taldeak antolatuta. Dantzariek lagunduta, garaiko
pertsonaiez osatutako jarraigoa Santiago kaletik Zabaltza plazaraino joan zen, non Musika Bandaren erritmora ohiko antzezpena egin baitzen.
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Betharram eguneko zentroa zabalduko
dute, mugaz gaindiko akordio bati esker

Hutsik egon da orain arte Caser Betharram egoitzan da-
goen eguneko zentroa. Nahikoa eskaririk ez dago Irunen
eta Hondarribian. “Anakako zentroan bete gabeko plaza
kontzertatuak daude”, gogoratu du Laura Rodríguez
Caser Betharrameko zuzendariak. Bidasoa ibaiaren
beste aldean, berriz, zerbitzu horren beharra dago. Gau-
zak horrela, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Pirinio Atlan-
tikoetako Kontseilu Orokorra harremanetan izan dira
azken urte eta erdian, Hendaiako kantonamenduko biz-
tanleek Betharrameko eta Anakako Eguneko Zentroak
erabiltzeko aukera izan dezaten. Otsailaren lehenean
hori ahalbidetuko duen ituna sinatu dute. 
Hortaz, Hendaiako, Biriatuko, Urruñako eta Ziburuko adi-
nekoak Anakako eta Betharrameko eguneko zentroetan
hartuko dituzte. Gainera, erabiltzaileek Kontseilu Nagu-
siak ematen duen dirulaguntza jasoko dute. “Iparraldeko
erabiltzaileei egokitutako eskaintza egingo dugu. Langi-
leak hirueledunak izango dira, adibidez”, azaldu du
Laura Rodriguezek. Eguneko arreta jasoko dute erabilt-
zaileek. Garraio zerbitzua izango dute, eta gosaria, baz-
karia eta askaria egingo dituzte. Gainera, eremu
ezberdinetako profesionalen arreta jasoko dute, garbi-
tasunean eta sendagaien kudeaketan laguntzeko, edo
mugikortasuna hobetzeko. Erizainen eta medikuen
zaintza izango dute.
Otsailaren 18an zabalduko dute Betharrameko eguneko
zentroa.  Valentín García Caser-ko zuzendari nagusia,
Irungo, Hondarribiko eta Hendaiako alkateak eta Martin
Garitano Gipuzkoako ahaldun nagusia izango dira ber-
tan. Gipuzkoako Foru Aldundiak izango du eguneko zen-
troa ikuskatzeko eskumena. Bidasoaren bi aldeetako
erabiltzaileek baldintza berberak izan dezaten berma-
tuko du.

Mugaz gaindiko eguneko zentroa zabal-
duko dute Caser Betharram egoitzan. Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio
Atlantikoetako Kontseilu Nagusiaren ar-
teko akordioari esker, Hendaiako kantona-
menduko erabiltzaileak hartuko ditu
eguneko zentroak. Otsailaren 18an egingo
dute inaugurazio ekitaldia, politikariei, gi-
zarte ongizatearen sektoreko ordezkariei eta
kazetariei zuzendutako bisitarekin.
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Igeri egiteaz nekatuta, esperien-
tzia berria bilatu nahi izan zuen
duela lau urte neska talde batek.
Lehenago Oiasso waterpolo tal-
dea osatu zuten mutilak zituzten
erreferentzia gisa, eta haiek egin-
dako bidea jarraitu nahi izan
zuten. Hasierako multzo horreta-
tik egungo taldean lau neska bes-
terik ez dira geratzen. Eider
Alzaga da horietako bat: “Water-
poloa probatu nahi genuen be-
hintzat, eta gustatu zitzaigun”.
Jokalari bakar batek zeukan es-
perientzia waterpoloan: Ona Pe-
rezek, Sergi Perez mutilen
entrenatzailearen alabak. Taldea
sortu zenean, UPNAn jokatzen
ari zen, Iruñean. Taldekideek ze-
rotik hasi behar izan zutela gogo-
ratzen du: “hondoa ukitzea
debekatuta dagoela, edo baloia
esku batekin hartzen dela azaldu
behar izan genien”.

Nagusien taldeak lehen urratsak
ematen zituen bitartean, neska
gazteen formazio lanari ekin zion
Bidasoa XXI klubak. “Gazteenak
batera hasi ziren, eta elkarrekin
egin dute gora. Hori dela eta,

multzo trinkoa osatzen dute”, az-
pimarratu du Sergi Perezek. Gaur
egun lehen taldean ari dira ge-
hienak, eta nabari da jaso duten
prestakuntza. “Txikienek guk
baino hobeki jokatzen dute. Asko
eta azkar hazi dira”, baieztatu du
Eider Alzagak. Oso talde gaztea
da, gaur egun, Bidasoa XXI. Ho-
geita bost urte ditu jokalari hel-
duenak, eta hamalau, gazteenak.
Gehienek ez dituzte hemezortzi
urteak bete. Javi Aguilar entre-
natzaile kataluniarrak 2014/2015
denboraldiaren hasieran hartu
zuen taldea, harrituta: “Oso
talde gaztea aurkitu nuen, baina
gogoz eta ilusioz betea”.

Aurreikuspenak hautsi ditu tal-
deak
Denboraldiaren hasieran, bosga-
rren tokian sailkatzea jarri zuen
helburu Aguilarrek. Joan den ur-
tean azkenaurreko postuan bu-
katu zuen liga Bidasoa XXI
Oiassok. Baina aurten hirugarren
bukatu dute neskek lehen itzulia,
liderrarekiko puntu bakarreko
desabantailarekin. Lehen biek
igoera fasea jokatzen dutela kon-

tuan hartuta, bestelako helmu-
gak ere plantea ditzake taldeak.
“Maila nazionalera igotzeko hel-
burua hiru urte barru irudikatzen
nuen nik”, onartu du entrenatzai-
leak. Gazteek, berriz, ez dute epe
luzerako asmorik. Oraina bizi
dute. Espainiako selekzioarekin
aritu izan den Patricia Hoyos ate-
zainak ez du aurten igoera fasea
jokatzeko aukera baztertzen:
“Argi dago zaila izango dela,
baina ahaleginarekin edozer lor
dezakegula uste dut”. 

Urtarrilaren 25ean, Euskal He-
rriko Kopako lauko finalean aritu
ziren neska irundarrak, Gasteizko
Mendizorrotzan. Finalerdian
Santoña gainditu zuten (3-6).
“Lauko finalean sartze hutsa lor-
pen handia zen. Finalerdia gain-
ditzea, zer esanik ez”,
nabarmendu du Javi Aguilarrek.
Finalean Leioa indartsua izan
zuen aurkari Bidasoa XXIek.
Azken laurdenera arte eutsi zion
Irungo taldeak, baina 4-11 galdu
zuen azkenean. “Intentsitate

handiko partidua izan zen, eta
leher eginda bukatu genuen. Ur-
duritasuna ere nabaritu genuen”,
onartu du Ona Perezek. Gaztee-
nek batzuetan hoztasun handia-
goarekin jokatzen ikasi behar
dutela uste du jokalariak. Hala
ere, ontzat eman du lauko fina-
lean hartutako esperientzia:
“Denboraldiaren hasieran ez ge-
nuen inondik ere espero maila
honetan ibiliko ginenik”. Ziztu bi-
zian aurrera egiten ari da nesken
waterpolo taldea.

Etorkizuna orainaldi bilakatu da

Hirugarren denboraldia du emakumeen Bidasoa XXI
Oiasso waterpolo taldeak. Igeri egiteari utzi zion
lagun multzo batek ekin zion abenturari, mutilen
bidea jarraituta. Pixkanaka neska gazteak ere animatu
dira, eta bilakaera ikaragarria ezagutu du taldeak den-
bora gutxian. Sailkapeneko hirugarren tokian bukatu
dute aurten Euskal Ligako lehen itzulia. Euskal He-
rriko Kopan txapeldunorde izan dira. “Etorkizune-
rako proiektua zen hau. Baina neskek ez dute bidea
ibilian egin nahi, korrika baizik”, azaldu du Javi Agui-
lar entrenatzaileak.

Goiko argazkian, Bidasoa XXI Oiasso waterpolo taldeko neskak 
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BAKAILAOA DASTA EZAZU

Aldaketen garaia bizi du Irun Rugby Tal-
deak. Hasteko, kategorien antolaketarekin
saltsa izan delako azken urteotan. Lehen
Maila Nazionala desagertu egin da eta
Euskal Liga bitan banatu dute. Talde irun-
darra Euskal Ligako bigarren mailan ari da
aurten, estatuko laugarren kategorian.
Gainera, jokalarien joan-etorria ere sufritu

du Plaiaundiko taldeak. “Duela bi urte Ipa-
rraldeko bizpahiru jokalarik errugbia uztea
erabaki zuten, adin kontuagatik edo le-
sioak zirela eta”, azaldu du Iñigo Camarero
“Kamata” jokalari beteranoak. Galera ho-
rien ondorioz, taldearen mailak behera
egin zuen nabarmen.

Arazoari irtenbidea emateko, harrobiaren-

gan jarri zuen itxaropena Zaisa-Irunek.
Baina gazteen taldea 18 urtez azpikoa da,
eta hortik Euskal Ligan lehiatzera alde
handia dago. Hala uste du Iñigo Camare-
rok. “Gaztetxo batzuk jokalari onak dira,
baina mailara egokitzea kostatzen zaie”.
Ondorioz, joan den urtean sasoi kaxkarra
egin zuen Zaisa-Irunek. 2014/2015 den-
boraldian ere, kili-kolo hasi ziren beltzak.
Lautik hiru partida galdu zituen Irunek le-
hiaketaren lehen hilabetean. Baina pixka-
naka esperientzia hartuz joan ziren
gazteak, eta beharrezko sendotasuna
lortu zuen taldeak urtearen amaierarako.
Garaipenak kateatzen hasi ziren, edozein
aurkariri irabazteko gai direla erakutsiz.

Laugarren postuan daude orain, eta es-
kura ikusten dute Euskal Ligako lehen mai-
lara igotzeko aukera. Denboraldiaren
amaieran sailkapeneko hirugarren tokian
dagoen taldeak igoera fasea jokatuko du.
Momentu honetan, Getxo C du aurretik
Zaisa-Irunek. Filiala da, eta ezin da igo.
Beraz, fasea jokatzeko txartela eskuratuko
luke Irunek horrela bukatuz gero. “Arra-
sate liderraren kontrakoa da geratzen zai-
gun partida zailena, baina Plaiaundin
izango da. Hori irabaziz gero, aukera asko

izango dugu igoera fasean sartzeko”, adie-
razi du Iñigo Camarerok. Martxoaren 28an
izango da Arrasateren aurkakoa. 

Errugbia zabaltzeko lanean
Etorkizunean ere jokalari gazteekin taldea
indarberritzeko, ezinbestekoa izango da
harrobia oinarritik lantzen jarraitzea. 18
urtez azpiko talde bat dauka Irunek, eta
16 urtez azpiko beste bat. Eskoletako hau-
rrak erakartzeak duen zailtasuna dela eta
kexu da Iñigo Camarero: “Ez da lan erraza.
Aurretik jartzen dituzte beti futbola edo
beste hainbat kirol”. Erronka horri aurre
egiteko, Txingudiko Errugbi Eskola sor-
tzeko akordioa sinatu du Irun Rugby Tal-
deak Hendaiako Staderekin. Elkarlanean
“indar gehiago” egin dezaketela uste du. 

Irungo neskak ere hasi dira errugbiaren
mundura hurbiltzen. Oraindik ez dira tal-
dea osatzeko adina, baina Irun Rugby Tal-
deak irtenbidea eman die. Joan den
urtean Eibarreko neskekin aritu ziren, eta
aurten Hernanikoekin lehiatzen dabiltza.
“Esperientziarik gabeko neskak ziren ge-
hienak, eta pixkanaka ikasten ari dira”, ai-
patu du Iñigok. Elkartearen asmoa da
etorkizun hurbilean Irungo emakumez-
koen errugbi taldea atera ahal izatea. 

Denboraldian ondo hasi ez zen
arren, norabide egokiari heldu dio
Zaisa-Irun errugbi taldeak aben-
duaz geroztik. Kanpazar liderraren
etxean galdu zuen azaroaren 30ean,
Arrasaten. Aurrerantzean, geldie-
zina izan da Irungo taldea. Sailka-
peneko laugarren tokira iritsi da,
eta igoera fasea jokatzea helburu
jarri du dagoeneko. 

Behetik gora dator Zaisa-Irun

Zaisa-Irun Plaiaundiko zelaian partidu bat jokatzen.

Zaisa-Iruneko jokalariak biluzik agertzen diren egutegian.
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LH 4. mailakoek oso proiektu polita egin dugu 1. hiruhilabetekoan Arte Hez-
kuntzako arloan. Camile Saint Saënsen Animalien Inauteria landu dugu. Le-
henengo, taldeka, Ikasketa kooperatiboaren “Folio birakaria” teknika erabiliz,
animalien ezagugarriak osatu ditugu. 

Egunero animalia baten musika entzun dugu. Asko gustatu zaigu entzutea,
nola adierazi zuen Saint Saënsek kanguruaren jauziak, txorien kantak, belarri
handien irrintziak... Ondoren nahi zuenak adierazten zuen musikarekin sen-
titutakoa. Obra honetan erabili zituen musika tresnak ere landu ditugu, baita
konpositorearen biografia ere.

Birziklatzeko materiala erabiliz animaliak egin ditugu. Kaxak, edari latak, ko-
muneko erroiluak, CDak, ur botilak, xaboi poteak... eta beste
hainbat material erabili dugu animalia ezberdinak egiteko. Eskolako korrido-
rean dauzkagu erakustokian. Oso dibertigarria izan da. 

Bukatzeko, maskarak egin ditugu. Irakasleak eredua eman digu eta guk nahi
dugun bezala osatu dugu. Oso politak gelditu dira, eta hiruhilabetekoaren bu-
kaeran txikien geletan eman dugun kontzertuan erabili ditugu. 

Animalia bakoitza-
rentzat letra asmatu
dugu. Kontzertuan,
batzuek abestu dugu,
eta beste batzuek,
maskara jarrita, adie-
razi dugu gorputzaren
keinuz animalien mu-
gimendua. Txikiei
asko gustatu zaie eta
guk ere asko disfru-
tatu dugu.
Camile Saint Saëns

ANIMALIEN INAUTERIA 
Irungo La Salle LH 4.
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EMOZIO SOZIO-MORALAK: KULPA, URGUILUA ETA LOTSA. (3. atala)

Aurreko ataletan lotsaz eta kulpaz aritu ginen, eta
emozio desatseginak izan arren haien balio inteli-
gentea eta egokitzapen-funtzioa ikusi genuen. Bi
emozio desatsegin horiek ezin dira ulertu URGUI-
LUarekin bat egin gabe, hirurak emozio soziomola-
rak direlako eta hiruren funtzioa arau edo lege
sozialak betetzea bideratzea delako. 

URGUILUA: Arauak betetzen dituen zerbait egin du-
zula eta norbaitek horretan ikusten zaitula sentitzen
duzunean sortzen da. Gozamenarekin lotutako
sentsazioa da, eta arauak errespetatzen jarraitzera
motibatzen zaitu. Barne motibazioa sortzeaz gain,
autoestimuan eragin positiboa du. 

Haur denek ematen dute motiboa alor batean edo
bestean beren lana goraipatzeko, egindakoaz harro
sentitzeko. Ideia hau gogoan edukitzea oso garran-
tzitsua da, batez ere gaur egungo gizartean. Hel-
duok haurrei beti gogoratzen diegu zer egiten duten
gaizki; baina ongi egiten dutena adieraztea oso in-
portantea da, haurrek ongi egindakoa berriro egi-
teko motibazioa izan dezaten. Arrakasta profesional
eta pertsonalerako, harro sentitzea giltzarri da; es-
kola porrota saihesteko, oinarrizkoa. 

Haurren lana goraipatu behar da, bereziki gehien
nabarmentzen ez diren haurrengan. Badira zenbait
haur, helduen atentzioa erakartzeko, gauzak gaizki
egiten dituztenak. Haur horien kasuan, gauzak ongi
egiten dituztenean goraipatzea guztiz beharrezkoa
da. Desegoki egiten dutenean muga eta erreferen-
tzia argiak ipini, baina adi egon ea zer egiten duten,
egoki egindakoa baloratu eta goraipatzeko. Horrela
haurrak beren buruarekin harro sentituko dira, ja-
rrera egokiak izateko motibatuko direlarik.

Emozio hau ere inteligenteki erabiltzea badago; ez
da gauza bera harrokeria eta harrotasuna. Harrota-
suna ona da. Harrotasuna kanporatzen dugunean
ingurunera moldatzen gara eta onartuak gara. Baina
harrokeriaz ari garenean ez dugu umiltasunez joka-
tzen eta inguruneak ez gaitu onartzen. Adibidea: 

- Gaur bi gol sartu ditut, niri esker irabazi
dugu gaurko partidua – dio Mikelek harrokeriaz
jende guztiaren aurrean-.

- Aita, gaur gizarte arloan ongi bat atera dut.
– dio Amaiak harrotasunez aurreko nota hobetu
duela adieraziz, aitaren harrotasun begirada jasoaz.

Urguilua adieraztea ongi dago, baina garrantzi-
tsuena gure buruaz harro sentitzea da, balio dugu-
lako sentimenduarekin heztea. Heldu zein haur,
denok helduen edo gurasoen onespena bilatzen
dugu. Zein zoriontsu sentitzen garen gure gurasoak

gutaz harro daudenean, zein ongi egin dugun edo
zein onak garen adierazten digutenean. Autoesti-
mua haurtzaroan izan dugun onarpen- eta balora-
zio-begiradaren ondorioa da hein handi batean.
Lotsa edo kulpa emozioak bideratu ondoren ondoan
izan dugun harrotasun begiradak ere eraiki digu
gure buruarekin harro egotearen sentsazioa. 

bEgindako kaltea erreparatzean heldu
batek gure esfortzua baloratzea oinarrizkoa da
geure buruarekin ongi sentitzeko, arduratsu izateko.

bLotsa handia bizi eta dugun zailtasuna
gainditzeko pausoak eman ditugunean gure ondoan
erreferentzia-pertsona bat izateak segurtasun han-
dia ematen digu, geure buruaz harro sentituz.

Beraz, has gaitezen gu ere ematen eta praktikatzen,
“zein ongi egin duzun” esaten, ondokoaz zein harro
gauden adierazten. Baina kasu!! Kontuz edozein
gauza baloratzearekin eta balorazioa errutina bila-
katzearekin! Baloratzean sentitu behar dugu balo-
razioa, eta transmititu begirada goxo, laztan ezti edo
besarkada batez. Haurrari lorpenaren erreferentzia

ahoz esatea ere egokia da:

bEderra izan da Mikeli min eman ondoren
egin duzun marrazki landu ederra luzatzen ikustea.

bZein harro sentitu naizen lotsa gainditu
eta jendearen aurrean abesten ikusi zaitudanean.

Haur edo gazteek ez dute beti lorpenak edo ongi
egiten dutena baloratzeko beharrik; bere burua ho-
betzen dutenean eta esfortzua ikusten dugunean
baloratzea da behar beharrezkoa. Bestalde, saia
gaitezen haurrak diren bezala onartzen (akatsetan
geratu gabe) eta egunerokotasunean harrotasun
eta maitasun begiradez hezten. Zoriontsu sentituko
gara, eta haurrak beren buruarekin, gustura.

MAPI URRESTI ORTIZ
KUTTUN AHOLKULARITZA 

PSIKOPEDAGOGIKOA.
ku t tun . ku t tun@gmai l .com

Urguilua, harrotasuna 
eta harrokeria

g u r a s o e n t z a t
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Espainian, herritarren erdiek
baino gehiagok Internet eskura
daukate, eta haietarik %95 in-
guruk sare sozialak dara-
biltzate. Facebooken erabiltzai-
leak, esaterako, 20 bat milioi
lagun dira, eta badakigu haie-
tako asko eta asko lan bila da-
biltzala.

Legeak baimentzen ez badu
ere, askok susmatzen dugu

giza baliabideen departamenduek eta langileak hautatzeko enpresek
muturra sartzen dutela sare sozialetako kontuetan. Enplegatu per-
fektua harrapatu nahian, curriculumean dioena ez ezik hautagaiak
hurbilagotik ezagutzeko saioak egiten dituze.

Nik neuk erabat barneratua daukat. Ekileen eta pymeen marka-iru-
dia eraikitzen saiatzen den estratega naizenez gero, ez dut dudarik
ere gure proiektuen alderdi pertsonala bereziki zaindu beharreko
atala dela, balizko partaide, finantzatzaile eta bezeroarenganako atea
irekitzeko giltza izan daiteke eta.

Alabaina, ederki ulertzen dut besteen kontura lan egiteko asmoa du-
tenek ezinbestekotzat dutela bizimodu laboralaren eta pertsonala-
ren arteko bereizketa, eta ez daudela prest inork marra hori zeharka
dezan. Eta, esana dut dagoeneko, Espainian legea aldeko dute ho-
rretan.

Baina kontua da lanpostu baterako hautagai onena bilatu nahi duten
errekrutatzaileen %70ak sare sozialak darabiltzatela beren bilakete-
tan. Erabil-tzaileen gaitasunak sakon ezagutzeko Linkedin sarea
hortxe dute. Jakina, errekrutatzaile horiek bestelako profilak ere goi-
tik behera miatzen dituzte, merkatu laboralaren peskizan ez baina
bizimoduen eta zaletasunen kuxkuxean... eta nagusiaz kexatzeko ohi-
tura ote dugun, lanorduetan twitterrean ari ote garen, edo lankide-
ekin nolako harremana dugun jakiteko xedez.

Azken finean, saiatu behar dugu profil erakargarri eta txukun man-
tentzen, enplegua edo bezeroak aurkituko baditugu behar-beha-
rrezko baliabidea dugulako; eta hartara ez da aski argazki lotsagarri
bat edo beste kentzea. Bizirik eduki ezazu, argitaratu, errespetuz jo-
katu, baikor, jakin-minez eta aktibo.

Aholku ona izaten da sare sozialetan egiten ditugun partaidetzak sis-
tematikoki iragaztea, eta bezeroaren edo kontratatzailearen baitan
jartzea geure buruak, haren erabakia hartzeko tenorean partaidetza
horiek onerako ala kalterako diren, edo neutroak diren. Atsekabeak
saihestuko dizkigun aztura ona, ezbairik gabe.

Pablo Moratinos
Marketing Online-ko aholkularia

3yMedia Comunicación Digital

Sare sozialak curriculum bat
baino gehiago dira 

1873. urtean, Texas-eko Austin
herriko biztanleen bizimodua gogorra
zen. Goiz-goizetik lanean hasten ziren
animaliekin, baratzean… zaldien la-
guntza zuten guzti horretarako. Han bizi
zen Thomas. Gizon gazte handikote bat
zen, begi berde, ile beltz eta irribarre
errazekoa. Gorputz liraina eta Garmen-
dia ezizenez ezagutzen zuten denek.

Egun luze baten ondoren, Gar-
mendia herriko plazan zegoen tabernara
bidean, tiro batzuk entzun zituen Wilde
Rose-ko senar-emazteen etxean. Hara
abiatu zen eta hilik aurkitu zituen. Abisua
ematera zihoanean, Harry Garbi eta
bere morroiak azaldu ziren. Harry he-
rriko jauntxo bat zen eta inbidia zion
Garmendiari, honek lortu baitzuen Nelly
neska gazte ederraren maitasuna.
Harry ikusterakoan, Garmendia haserre
abiatu zen berarengana. Orduan, Harryk
esan zion:

- Zer ari zara hemen?
- Zertan ari naizen?-erantzun

zion Garmendiak. Zuk hil dituzu eta niri
leporatu nahi didazu hilketa, ezta?

Harryk ez zuen erantzun. Gar-
mendiak orduan sheriff-ari dena kontatu
ziola esaterakoan, Harryk tiro egin behar
zuenean, Garmendia bere zaldiarekin

ihesi joan zen. Atzetik inor ez zuela ja-
betu zenean, Garmendiak mantsotu
egin zuen zaldiaren abiada eta lasai ekin
zion mendian gorako bideari. Hiru egu-
nez izan zituen atzetik Harry Garbiren
morroiak. Arima ahoan zuela ekin zion
ihesari Wilde Rose-ko senar-emazteen
hilketa berari egotzi ziotenean, eta za-
lantzarik gabe ezkutalekurik hoberena
aukeratu zuen: basamortu ondoko men-
diak.

Sei egun baziren Garmendia
ikusten ez zutela eta Harry lasai zebilen,
Garmendia urruti zegoela pentsatzen
baitzuten. Baina zazpigarren egunean,
Garmendia azaldu zen, herriko tabernan
jende gehien zegoen momentuan. Harry
tiro egiten saiatu zen, baina Garmendia
azkarragoa izan zen eta tiro batez hil
egin zuen.

1. maila IRABAZLEA
Andoni Letamendia 

Alzaga

Literatur Sariak 

Emandako ipuin zatitik abiatuta, ASMA ezazu
zeure ipuina.

Atzetik inor ez zuela jabetu zenean, Gar-
mendiak mantsotu egin zuen zaldiaren abiada eta
lasai ekin zion mendian gorako bideari. Hiru egu-
nez izan zituen atzetik Harry Garbi-ren morroiak.
Arima ahoan zuela ekin zion ihesari Wilde Rose-
ko senar-emazteen hilketa berari egotzi ziote-
nean, eta zalantzarik gabe ezkutalekurik
hoberena aukeratu zuen: basamortu ondoko men-
diak…

Txingudi Ikastola BHI
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- Zein ibilbide egin duzu zinemaren 
munduan?
Duela bost edo sei urte hasi ginen, film la-
burrekin, ia modu autodidaktan. Musika
taldeen bideoklipak ere egin genituen.
Momentu batean film luzeetara jauzi egi-
tea erabaki genuen. Beste edozein modu-
tan zaila izango zela jakinda,
autoprodukzioaren bideari heldu genion.

- Film independentea da “La noche del
ratón”, oso aurrekontu txikiarekin egin-

dakoa, diru laguntzarik gabe. Zinema ona
egin daiteke baldintza horietan?
Bai, baina muturreko ahalegina eskatzen
du. Ez da gomendagarriena. Tamaina txi-
kiko istorioa geneukan, pertsonaia eta es-
zenatoki gutxirekin. Hori dela eta, aurrera
atera ahal izan genuen. Baina jendearen
esfortzua eta kolaborazioa ezinbestekoak
izan dira. Guretzat kolpea emateko modua
izan da, aurkezpen gutun bat.

- Argumentuari buruz ez duzue gehiegi ar-

gitu nahi izan. Zer kontatu dezakezu?
Thriller klasiko baten moduan hasten da,
ikuslearentzat ezagun samarra izan daite-
keen eremu batean. Baina erdibidean bira
itzela egingo du, tankera ezberdina har-
tuaz, generotik irten gabe.

Aktoreen zerrendari dagokionez, Miriam
Cabeza da protagonistetako bat. Umorea-
ren munduan ezagun egin da, baina bes-
telako genero batean aritu da “La noche
del ratón”en.

Berak hori bilatzen zuen. Gidoia irakurri
zuenean aukera horrek erakarri zuen. Mi-
riam oso naturala da, eta guk bagenekien
ez zuela inolako arazorik izango drama ant-
zezteko. Beste protagonista Unai Garcia
da, gurekin film laburretan parte hartu
izan duen aktorea. Ondo ezagutzen ge-
nuen bere talentua.

- Nolakoa izan zen filmatze prozesua?
Gogorra. Hogeita sei saio izan ziren, denak
gauez. Eszenatoki nagusia Irungo Nafarroa
Ibilbideko gasolindegia da, eta haren lan
ordutegitik kanpo filmatu behar izan ge-
nuen. Gasolindegi bikaina zen, gidoian
agertzen ziren elementu guztiak zituelako.
Gainontzeko kokalekuak ere inguruan bi-
latu genituen, Irunen, Hondarribian eta
Donostian.

- Postpropukzio lan luzea egin duzue on-
doren, ia bi urtekoa.
Denbora asko eman genuen muntaiarekin,
filmak ez duelako thriller baten ohiko errit-
moa. Soinuarekin eta efektuarekin ere lan
handia eduki genuen. Errodatzerakoan

denbora aurrezteko, irudia grabatu ge-
nuen, baina soinuaren %80 estudioan
ekoiztutakoa da. Pelikulan parte hartu
zuen jendeak beste lan batzuekin uztartu
zuen. Denbora kudeatzekoa ezinbestekoa
izan zen.

- Santa Barbarako festibalean aurkeztu
duzue. Nola sortu zitzaizuen aukera hori?
Hasi ginenean ez genuen inondik ere es-
pero maila horretako festibal batean bu-
katuko genuenik. Guk ez genuen bilatu.
Pelikula bukatu aurreko kopia bat ikusi
zuten eta festibalean parte hartzeko gon-
bidapena luzatu ziguten. Californian handi
sentitu gara, alfonbra gorri, elkarrizketa
eta argazkien artean. Eromena izan da. 

- Shoreline banatzaile estatubatuarrare-
kin kontratua sinatu duzue. Zein ate ireki
ditzake kontratu horrek?
Pelikula bukatu aurreko kopia ikusi zuten
Shoreline enpresakoek, Donostiako zine-
maldian. Kontratua sinatu ondoren, saltze
eskubidea daukate haiek. Guretzat he-
rrialde ezberdinetara iristeko aukera da.
Hasieran imajinatu ere egin ez genituen
espazioetara helduko gara. 

- Nazioarteko festibaletan egoteaz gain,
zinema areto komertzialetara iritsiko da?
Hori da gure asmoa, baina benetan zaila
da. Estatu Batuetan ez bezala, Espainiako
Estatuan ez dago zinema independentea-
ren merkaturik. Hala ere, Santa Barbaran
egon izanak filmari eman dion bultzadak
banatzaileren baten interesa piztu dezake.
Itxaropen hori daukagu. Inguruko jendeak
ikus dezan nahi genuke. 

David R. Losada, zinema zuzendari irundarra

“Muturreko ahalegina 
eskatzen du aurrekontu 
txikiarekin errodatzeak”

La nNoche del ratón-eko kideak Santa BarbaranDavid R. Losada filma grabatutako gasolindegian

Oscar sarien banaketa baino hilabete lehenago, Californian
izan da David R. Losada zinema zuzendari irundarra.
Hollywoodetik bi ordu eskasera aurkeztu du bere lehen
film luzea, Santa Barbarako festibalean. Urrutira heldu da
“La noche del ratón”, 6.000 euroko aurrekontuarekin
egindako pelikula independentea. Etxean grabatu zuen
2012an, Irunen, Hondarribian eta Donostian.
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ESKIATZERA GOURETTERA
Zer? Gouretten eskiatzeko an-
tolatutako bidaia. Eskiatzea +
Gouretterako autobusa (egun
bateko forfaita + garraioa)

Barne EZ daude: materiala,
arropa, eskiak, ohola.

Noiz? Larunbatero.

Ordua? Irteera: Irundik
6:45ean, itzulia Gourettetik:
17:00etan.

Prezioa? 42 eurotik aurrera.

Informazio gehiago: 
www.gou re t te.com,
in fo@gouret te.com

IRUN ZUZENEAN: FITO & FITIPAL-
DIS + LOS ZIGARROS + NTVG
Zer? Sarrerak dagoeneko sal-
gai Ficoban Fito & Fitipaldisen
kontzerturako.

Noiz? Ekainak 13.
Ordua? 22:30ean.

Prezioa? 28 euro; lehiatilan,
32.
Salmenta-tokiak: Ticketmaster
sarea, 902 15 00 25, FNAC,
Carrefour, Halcón Viajesen bu-
legoak

MIKROMEZUEN ETA KARTELEN
VII. LEHIAKETA
Antolatzailea: Kontsumitzailea-
ren Irungo Udal Bulegoa
Zer? "Zure kontsumoak mun-
dua alda dezake" izango da
aurtengo gaia.

Epea? Otsailak 28.

Sariak? 3 Tablet Samsung Ga-
laxy Tab4 Wifi 16Gb.

Nora bidali lanak? Lekua: Kar-
telak HAZ-SAC-en, eta mikro-
mezuak, IGaztearen
whatsapp-aren bidez, 607 771
173 zenbakira edo posta
bidez, omic@i run .o rg helbi-
dera.

KROMO ELKARTRUKEA

Zer? Bildumako kromo edota
panpinak, gaur egungoak
edota aspaldikoak elkartruka-
tzeko aukera. Bildumak: Fro-
zen, Zomlings, Desafío
Champions, La Liga, Anima-
liak, Minnie Mouse, Hello Kitty,
Bungees, Invizimals, Poke-
mon, Adrenalyn... 
Noiz? Igandero.
Ordua? 12:00etan.

Non? Luis Mariano kalea (Pos-
tetxearen aurrean)

ANTSIETATEA, ESTRESSA ETA MINA
GUTXITZEKO TAILERRA

Irakaslea Itziar Gandía talde
psikoterapeuta izango da.

Noiz? Otsailak 20 eta 27 eta
martxoak 6 eta 13. 

Non? Elitxu Auzo Elkartea
(Euskal Herria hiribidea, 25).

Prezioa? Matrikula, 7 euro.

Ekintzak

BEKAK

Ikastaroak

Urtea ondo hasteko bekak
eta diru-laguntzak: erakunde
publiko zein pribatuek zure
prestakuntzarekin jarraitzeko
babesa eman ahal dizute.
Non aurkitu? www.gazteau-
ke ra.euskad i .eus

- Aurrez aurre: Foruen karrikako 2, behea
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igaz te@i run .o rg

- Webean: www. i r un .o rg/ igaz te
- WhatsApp bidez: 607 771 173

LEHEN SOROSPENAK IKASTAROA IRUNEN

Noiz? Martxoaren 16tik
31ra
Ordua? 18:00etatik
21:20ra
Lekua: Irungo Gurutze
Gorrian
Prezioa: 110 euro
Antolatzailea: Cruz Roja
Matrikulatzeko: 943 62.11.62
i r un . soc ia les@cruz ro ja .es , edo Irungo Gurutze
Gorrian ( Euskal Herria hirib., 14)

Lehiaketak
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Otsailak 18
Nini Tailerrak. Sare on Jola-
sak ordenagailuetan

Norentzat? 12 eta 15 urteko
gazteentzako.
Non? Martindozenean
Ordua? 18:00etan
Prezioa? Doako sarrera

Otsailak 17
Sardinaren ehorzketa eta
bingoa

Non? Anakako Caser Resi-
dencial egoitzan.
Ordua? 17:30etan
Prezioa? Doako sarrera

Otsailak 17
Sardina eta Zanpantzar
erretzeko komitiba

Non? San Juan Plazan
Ordua? 19:30etan
IIbilibidea? Zabaltza plazatik
SARDINA LURPERATZEKO
eta ZANPANTZAR ERRE-
TZEKO komitiba irtengo da
eta, Kolon Ibilbidea, Foruen
karrika eta kale Nagusitik
igaro ondoren, San Juan pla-
zan amaituko da.

Otsailak 18
Nini Tailerrak. Sare on Jola-
sak ordenagailuetan

Norentzat? 12etik 15era urte
bitarteko gazteentzako.
Non? Martindozenean
Ordua? 18:00ean
Prezioa? Doako sarrera

Otsailaren 23 eta 25ean
Yoga familian

Non? Iraun Haur Eskola

(Compostela kalea, 1)
Ordua? 17:30 - 19:00
Baldintzak? 2-12 urte bitar-
teko seme-alabak dituzten fa-
milia irundarrei zuzendua.
Euskaraz hitz egiteko helbu-
ruz antolatutako jarduera. 
Izen ematea?
www.u r t x in t xa.eus orriaren bi-
tartez.otsailaren 3a baino
lehen.

JULIO BRAVO (BIOLINA, MANDOLINA ETA

DUNBALA) ETA MIKEL SUKUNZA (GITARRA
ETA PANDERETA) BIKOTEAK HAINBAT KULTU-
RATAKO FOLK MELODIAK NAHASTEN DITU

HARMONIA, ERRITMO ETA SOINU ELEKTRIKO

HARRIGARRIEKIN.

NON? KABIGORRI BIDASOALDEKO ATENEOA
SARGIA, 1, ATZEALDEA.

NOIZ? OTSAILAREN 21EAN, 23:30EAN

PREZIOA? DOAKO SARRERA

Argoiak elkartearen jardunak

Otsailak 18
Zer? Hitzaldia “Mexikoko
maien ibilbidea”

Non? Argoiak. Bertsolari
Uztapide, 6an.

Ordua? 17:00etan

Prezioa? Doako sarrera

Otsailak 25
Zer? Sukaldaritza tailerra
Javier Vela sukaldariaren
eskutik.

Non? Argoiak. Bertsolari
Uztapide, 6an.

Ordua? 17:00etan

Prezioa? Doako sarrera

ELECTROFOLKERS




