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Argazki lehiaketa

Rosa Mitxelena
Cirpriano Larrañaga kalearen aldaketa.
.
Argazki lehiaketan edonor izan daiteke parte hartzaile. Ez
dago adinari edo bizitokiari dagokion mugarik.

Gaia bakarra izango da: Irun. Irungo jendea, lekuak, natura,
etab.

Saria: urtearen bukaeran, argitaratu ditugun argazkien egileen
artean sari bat zozkatuko dugu.

Bete beharrekoak: argazkiak kalitate ona behar du izan. Argazkiarekin batera, deskribapen txiki bat bidali beharko du
egileak.

Ramón Iribarren kalea

IUA: 1540

Irun atzo Irun gaur

Argazkiak bidaltzeko: jarozena@irunero.com
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Lege gordailua:
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Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du

Ramón Iribarren Kalea 1975ko abenduaren
2ko Osoko Bilkura Gobernuaren Batzoredearen proposamenez jarri zen. Kalea Dunboa
zonaldean kokatuta dago.

Ramón Iribarren Cabanilles Irunen jaio zen
1900eko apirilaren 15ean. Batxilerra San Luis
ikastetxean egin ondoren 1921ean Bide,
Kanal eta Portuen Eskolan sartu zen eta ikasketak bere promozioko 1.a bezala amaitu zituen. Bere lehen destinoa Gironaka
Diputazioko Bide Probintzialen Zuzendari
kargua izan zen.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Sailak (Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak) diruz lagundua

Bere lan guztiak itsasoarekin loturik egon
ziren, oso maite baitzuen gai hori. Itsasoko
eta kostako hirietako gizonen segurtasuna
benetakoa izan zedin ahalegintzen zen.

1958ko urtarrilaren 8an, Irungo Udalak Hiriko “Seme Kuttun” izendatzeko erabakia
hartu zuen Hondarribiko aireportua eraikitzen parte hartu zuelako.
Iturria: José Monje.

Irungo kaleen izenak.

Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du
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Juncal Garmenida, Caritas:

“Neguan ematen da neguko arropa eta jendeak
ekartzen ditu mantak eta koltxak”

Juncal Garmendia, Juncal Olazabal eta Jose
Antonio Telleriak 40 urteko boluntariotza esperientzia batzen dute. Hiru bolondresek Ignazio Zabaleta bikariotzapean sartu ziren
Caritasen eta edonori harrera egiteko eta laguntza jasotzeko prestu daude.
Nolatan sartu zinaten Caritasen?
Juncal Garmenida: Ni monitore ibiltzen
nintzen gazteekin eta beharra zegoen. Beharretako izugarri bat zen gazte asko etortzen ziren drogazaleak zirelako. Beraien
gurasoekin topatu ginen eta ikusi genuen
behar handia zegoela. Laguntza aldetik,
moralki, diru aldetik,… Eta orduan Bikarioa
Ignazio Zabaleta zan eta berak deitu gintuen. Esperientzia ederrak izan ziren.
Batek esan zidan “Juncal, zergatik etortzen
zara bisitan?” eta nik esan nion nire zergatia, ama bakarra zen bi umerekin, senarra
hila zuen eta erantzun zidan “Junkal, ea
jainkoarengan sinesten hasiko naizen” hori
izan zen.

Jose Antonio Telleria: Nere kasuan baita
izan zen apaiz berak deitu zigun niri eta
beste bati espetxera joateko, presoak ikusteko. Gu sartu ginen espetxeko pastoralarentzat eta oraindik jarraitzen dugu
bertan. Baina gero pasa nintzen, denborarekin, pixka bat honantz hemen ere beharra bazegoen.
Juncal Olazaban: Diruzaina falta zen eta
hemengo kontuak eraman nitzakeen galdetu zidaten, sartu nintzen eta pozik nago.

Santiago auzoko harrerara zenbat jende
gerturatzen da?
J.G: Juncal da handiena, zona handiena
markatzen duena.

J.A.T: 2014 an etorri ziran, bai janari edo
arropa bila,198 familia, 617 pertsona.
2015ean jaitsi egin zen. Iaz izan ziren 162
familia, 30 gutxiago, eta 535 pertsona.

Zein da Caritaseko lan prozedura?
J.G: Gu elkartzen gara, hemen harreran,
astearte eta ostegunetan, 10 etatik 12
etara. Ez da sekula bukatzen 12 etan
13.30etan ere hemen gaude. Harrera egiten da. Beraiek aurkezten dira, nahiko gogorra da, batzuetan jende ezaguna da,
berriak dira… Normalean janaria, argiaren
agiriekin eta bestelakoekin laguntzen
dugu. Arropa ere badago, janaria baita.

Arropa eta janaria nola batzen dira?
J.G: Arropa jasotzen da, lokal aurrean edo
sakristian, papera jarria dago eta badago
talde bat arropa sailkatzen.
J.A.T: Lan asko egiten dute. Arropa asko
ekartzen dute parrokia honetara eta sailkatu egiten dute. Gero, astean behin banatzen da.

J.G: Arropa banatzen da asteazkenetan.
Hiru hilabetetik behin etortzen dira hona,
bale bat ematen diegu eta zer nahi duten
galdetzen diegu. Beren beharrak aurkezten dute eta bale horrekin, hurrengo egunean ordu batean arroparen bila joaten
dira. Arropa erabilia da, batzuetan ama

batzuek esaten didate arropa erabilia dela
eta beraien umeei gogorra egiten zaiela
arropa horiekin ikastolara joatea, beste
umeak konturatzen direlako. Hori bizitzen
dugu Irunen, ez Sirian.

Ezin besteko beste lan bat diru kontuak
dira
J.O: Nik diru kontuak daramatzat eta ordainketen kudeaketak. Ordainketa bat eskatzera datozenei ez zaie inoiz dirua
eskutan ematen. Hortaz, diru sarrera guztiak nik egiten ditut, bankuetara joaten
naiz eta ordainketak egiten ditut. Inoiz ez
da dirua eskura ematen.

J.G: Garai batean beraiei dirua ematen zitzaien, baina ez zen bere lekura iristen. Argiak moztua jarraitzen zuen. Orduan,
erabaki genuen ez ematea dirua eskutara.
Horrela badakigu argia ordaintzen dela.
Beraiek zati bat jarri behar badute, zati
hori ekartzen dute, guk osatu eta ordaindu.

Negura begira lan esparruren bat indartzen
da?
J.G: Neguan ematen da neguko arropa eta
jendeak ekartzen ditu mantak eta koltxak.
Udan erretiratuak egoten dira baina neguan ez.
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Hamaika aitzaki euskara plazaratzeko

2016. urteko Euskararen Nazioarteko
Eguna Abenduak 2an hasi zen. Goizean,
Mendibil merkataritza zentroan Hirubide,
La Salle eta San Vicente de Paul ikastetxeetako, DBH-ko 4. mailako ikasleek gazte
mintzodromoan parte hartu zuten. Guztira, 150 gazte batu ziren merkatal zentruko kafetegian.

Mintzodromoa aurrera eramateko, ikasleak lau laguneko taldeetan banatu ziren
eta hiru solasaldi burutu dituzte, partaideak aldatuz. Solasaldietan aisi kontuak
jorratu dira eta taldeen proposamenak
txosten batean batu ondoren, udalera bideratuko dira. Gazte Mintzodromoa

Mondragon Unibertsitateko Lidergo
Ekintzaile eta Berrikuntza graduko ikasleek antolatu eta dinamizatu dute.

Arratsaldean, Euskararen eguneko ekitaldiek Amaia KZ-ko hitzaldi aretoa hartu
zuten. Lehenik, Irantzu Epeldek 2014. Urteko Loidi Beka aurkeztu zuen. Lana
"Irun-Hondarribiko gazteak hizketan: euskalkia eta euskara estandarra, gaur" da
eta Bidasoako euskalkiaren aldaketak aztertzen dira bertan. Ikerketan 20 pertsona elkarrizketatu dira eta 250 galdera
erantzun ditu bakoitzak. Lanak sei ondorio ezberdin plazaratu ditu: erabakigarriena hiztunak euskalkia edukitzea edo

ez da, aldaketen erritmoa ez da berdina,
aldaketak uste baino txikiagoak dira, euskaraz hitz egitean gaztelerako tonuekin
ahoskatzen da, belaunaldien arteko ezberdintasunak komunikazio baliabideetan daude eta gaztelera eta frantsesaren
eraginak nabarmenak dira.
Irantzu Epelderen aurkezpena amaituta
“Maitia nun zira” dokumentala ikusteko
aukera egon da. Dokumentalak Lehen
Mundu Gerrako Alemaniako esparruetako euskal presoen grabaketen aurkikuntza azaltzen du. Guztira, 110 kanta eta
25 narrazio aurkitu dira. Dokumentalean
presoen ahotsean grabaturiko abestien

istorioa eta presoen bizia ezagutu daiteke. Grabazioak Prusiako komisio fonograﬁkoak gauzaturiko lana da. Bertan,
munduko ahotsak batzeko helburuarekin
250 dialekto eta hizkuntza grabatu ziren.
Ikerketak euskara nazioarteko ikerketen
dimentsioan kokatu zuen. Dokumentalean Euskal Herriko zazpi probintzietako
kultur eragile askok parte-hartu dute,
presoen idazkiak irakurriz. Dokumentala
Aretxabaletako Ikus-entzunezko komunikazioko Elena Canas eta Ainara Menoyo
ikasleen Gradu Bukaerako Lana da.

BAKAILAOA DASTA EZAZU
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Abenduak 3, Euskararen Nazioarteko Eguna

Larunbateko ekintzak goizeko 10 etan hasi
ziren. San Juan plazan “egizu euskaraz” lelopean artisau erakustaldia eta gaztetxoentzako tailerrak antolatu ziren. Plaza
paper marmorizatuak, euskal graﬁak,
esku lanak, lore lehorrek eta burdin lanek
lekua hartu zuten. Tailerren helburua
ekintzak euskaraz egitean datza.

Edorta Murua artisaua pozarren zegoen
Irunen edukitako harreragatik. Murua
euskal graﬁa tailerraren arduraduna da.
Bertan, harginek aspaldian nola idazten
zuten irakasten da: “Harginak elkartzen
ditu letrak lan gutxiago izateko”. Tailerrean letra batuak dituen molde batzuen
bidez, haurrek hauen izenak idazteko au-

kera dute. Tailerren beste alboan Felix
Aranburu paper marmorizatua egiten
dago. Paper mota hau Asian egiten zen,
XII. Mendean. Paper berezi honen funtzioetako bat papel oﬁzialarena da, faltsiﬁkazioak saihesteko. Aranburuk 30 urte
daramatza papera marmorizatuz koadernoen tapak egiteko.

Gerora, animaliak sartu ziren plazan ZOOZOOM kale ikuskizunarekin. Mediterraneoan dagoen itsas maskor batek
itsasoko faunaren animalien hotsak ekarri
zituen eta ikusleekin batera animali hauek
interpretatu ziren. Haurrek biziki gozatu
zuten antzerkia.

Eguna ixteko, euskara oholtzara

Eguneko azken aurreko ekitaldia Aurreratu elkartearen “Jendartean Bidaide” ikuskizuna izan da. Ana Elordi aktoreak oltzan lagun talde bat ilusioak aurrera ateratzen ikusiko direla, azaldu du: “Ikusiko da talde bat lan bat prestatzen, entseguetan, ahalegina
egiten, gizarteko arazoei aurre egiten eta euren arazo pertsonalei ere aurre egiten”.
Telmo Iruretagoiena aktoreak eguna bi arrazoigatik berezia, dela adierazi du: “ez da
bakarrik euskararen eguna, ezgaitasunen eguna ere da”.

Azkenik, Joxe Cruz Gurrutxaga aktorea Palace kafetegian “Umorea” bakarrizketa aurkeztu du. Umoristak mikrofono aurrean egunerokotasunez, harremanetaz, haurretaz
eta familiaz mintzatu da, aktorearen esanetan “eguneroko bizitzan gertatzen diren
pasadizoak”.
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Gabonetako lehen erosketak

Hamaikagarren urtez, Gabonetako Euskal Kostako Azoka Fikobara gerturatu da. Bertan, 140
erakusleek erakuts azokako hiru pabiloiak hartu
dituzte . Lehen unetik ferian jende andana batu
da gabonetako erosketak gauzatzeko. Feria abenduak 6,7 eta 8 an irekia egon da eta 16.172 pertsona pasa dira.

Feriaren irekieran Ander Sarrateak, Ficobako gerentea, Gabonetako Azoka Gipuzkoako azokarik “bisitatuena” dela azpimarratu
du. Komertziante txiki eta handiak batzen
dira erakuts azokan eta guztientzako aukerak sortzeko gunea eta marketin erreminta
da, orotara 400 pertsonek lan egiten dute
ferian. 2016. urteko berritasunak Iparraldeko produktuen stand-a eta Irungo merkatarien “emozioak oparitu” stand-a da.

Arantza Madariaga, Basquetour-eko zuzendariarentzat albiste hona da Euskadiko hiru
herrialdeetan azoka ezberdinak egotea,
barne turismoaren sustapenagatik. Maite
Cruzado Foru Aldundiko turismo zuzendariak, ekonomia eta gizartearen garatzen
dela azaldu du. Era berean, feriak lana sor
dezakeela, adierazi du: “lan munduan barneratzeko bidea izan daiteke”.

140 stand
Ferian jatorri eta mota ezberdinetako komertzialariak batu dira. Kontsumitzaileek
moda, zerbitzuak, janaria edo txerrikiak eskuratzeko aukera eduki dute ferian. Aroa
Gorriti bigarrenez gerturatu da azokara
eztia, propolia eta jalea erreala saltzera.
Azoka bezero berriak egiteko erreminta

dela, azaldu du: “jende asko etortzen da,
hemen ere, Irun eta Frantzia dago eta jendea ezagutzen duzu eta urtean zehar eskaerak egiteko deitzen dizute”.

Xabi Castanchoa, berriz, lehenengoz gerturatu da feriara, Ezpelettako piperra saltzera.
Castantchoaren helburu nagusia produktua
ezagutzera ematea da. Yolanda Sanchez-ek
zeta eta artilezko produktuak egiten ditu
eta jendearen harrera “atsegina” dela, adierazi du.

Gabonetako lehen erosketak
Erakusleihoen beste aldean txoko ezberdinetako erosleak batu dira, gabonetako
lehen erosketak egiteko. Sorkunde lehenengoz bisitatu du azoka, Donostiatik. Pozarren agertu da esperientziaz: “oso ondo
dago, kanpoko produktu batzuk ere ikusi ditugu, ezagutzen ditugun markak. Oso ederra iruditu zait eta batez ere ikusten dut oso
espaziosoa dela. Erosketa poltsan, Kantabriako sobatuak gehituta, aurrera jarraitzen
du sorkundek. Pilar eta senarra egun pasa
eginez bisitatuko dute azoka. Aurreko urteko stand baten bila gerturatu dira Errenteriatik eta erosketak egiteko intentzioz
gerturatu dira.

Heme shop, espazio ezberdin bat
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Heme denda zortzi aste bete dituen denda berria da. Mendelu auzoan kokatua dago, zubi
muxuko bihurgune parean. Dendan arropa
apur bat eta mota anitzeko zapatak saltzen dira.
Dendaren izaera ezagutzeko, Martin Basurko
jabea ezagutu behar da. Basurkok 22 urte daramatza zapaten munduan eta egon ezin bati
erantzuteko sortu du Heme.
“Lehenagotik margotzen nuen eta maila
artistikoan hainbat gauza egin ditut eta betidanik faltan bota dut egindakoa adierazteko leku bat”, adierazi du Basurkok. Heme
shop negozio bat izateaz gain, inguruko

jendearentzako sormen txoko bat da. Bertan, lan artistikoak edo artisau lanak erakusteko aukera dago. Honela, artisauek
lana erakusteko eta lana saltzeko beste
bide bat irekiko die dendak.

Dagoeneko Hemek baditu hainbat erakusgai. Ernesto Larrarteren margoak aurki daitezke, Monica Zamoraren bizikleta
eraberrituak eta Galiziatik ekarritako zeramikako bitxiak. Dendaren helburuen artean erakusgaiak hilabetero aldatzea dago
eta edozer erakutsi nahi duen orok dendaren web gunea balia dezake kontaktuan
jartzeko. Martin Basurkorentzat denda ez
da ohiko salmenta gune batera mugatzen:
“gehiago da, espazio ezberdin bat da.”
Heme
Dendaren izena Martin Basurkoren gertuko pertsonetatik dator. Martin beraren
izena m letrarekin hasten da, Martinen
amak Madalena izena du eta amonek
Maria. Izena familian sortu zela azaldu du
Basurkok eta denborarekin familia barnean arrakasta lortuz joan dela. Basurkorentzat Heme izenak familia “barneratzen”
du.

Sei asteko lana
Lokala alokatu ondoren, sei astetan ireki

da lokala. Irekitze ekitaldian udan zehar
Hondarribian abesten dabilen falimia Poloniarra abesten egon zen: “Etorri zen
jende guztiari gustatu zitzaion eta giro atsegina sorrarazi zuten”.

Dendak lokalaren esentzia nagusiena
mantentzen saihatu da. Garaiko dendari
pintura kapa bat gehitu zaio eta eskuz
egindako altzairuak jarri dira dendan.

Zapata-denda
Dendan zapata mota anitzak aurki daitezke eta modan dauden markak daude:
Mustang, Sketcher, Hunter… Baita ere, kalitate handiko zapatak aurkitu direla,
azaldu du Martin Basurkok: “hain ezagunak ez diren markak ere ekarri ditugu eta
kalitate handikoak dira. Gehiengoak erosotasun eta kalitate irizpideak jarraitzen dituzte. Baina bereziki prezio ikusgarrietan”.
Multinazional handiekin borroka egiteko,
zapaten prezio asko fabrikakoak dira.
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kirolak

“Joko olinpikoetan domina
lortzea oso zaila da, partehartzea bera oso zaila izaten da eta domina lortzea
zer esanik ez”

ANDER ELOSEGI

“Nahiz eta hirugarren joko olinpiko hauetan emaitzarik txarrena lortu,
nire burua ikusi dut inoiz baino gertuago domina hori lortzeko”

Ander Elosegi ur bizietako piraguista da eta eslalom modalitatean parte-hartzen du. 2016. urtean hirugarrenez egon da
olinpiar jokoetan. 2008an, Pekinen laugarren postua eskuratu
zuen, Londresen laugarren postua eskuratu zuen eta Rion
zortzigarren postua.
Rioko esperientzia pasata nola ikusten
duzu esperientzia?
Hasieran, ﬁnala bukatu nuenean sentsazioa izan zen, pena sentsazioa edo amorru
sentsazioa. Banekien hobe egiteko nengoela eta jaitsiera ez zen oso ona izan. Hala
ere, ez zen hain kaxkarra izan, hori banekien, baina jakinik ze egoeran nengoen,
banekien hobe egin nezakeela.

Hotzean ikusita, jakinik goi mailako kirolean halako gauzak gerta daitezkeela, kontent. Azkenean, beste ﬁnal bat da
zortzigarren egin nuen, diploma aldi berean eta hirugarren diploma izanda kontent, baina jakinik hobe egiteko aukera
nuela. Nahiz eta hirugarren joko olinpiko
hauetan emaitzarik txarrena lortu, neure
burua ikusi dut inoiz baino gertuago domina hori lortzeko. Azkenean, horrek
harro sentiarazten nau jakiteko hor nagoela.

Oihartzun artetik domina lortu ez izanak
itzalean uzten du hiru olinpiar jokoetan
ﬁnalista izatera iristea?
Ez dakit, ez dut uste. Joko olinpikoetan domina lortzea oso zaila da, parte-hartzea
bera oso zaila izaten da eta domina lortzea
zer esanik ez. Nik uste dut gertu egon nai-

zela, joko olinpiar hauetan pixkat urrutixeago, baina hiru alditan parte-hartzeak
badu meritua eta hirutan diploma postuan
egotea ere, ez da batere marka txarra. Egia
da, ez lortzeak eta jendeak hori zen espero
zuena. Nik uste dut, hor dagoela eta jendeak orokorrean oso positiboki baloratu
duela.

Tokio 2020 buruan duzu edo ordu-arte
iristeko lan asko dago oraindik?
Momentu honetan ez. Aurreko joko olinpikoak prestatu ditut lau urteko zikloan,
buruan joko olinpikoak edukita eta orain
ikusten dut urtez-urte joan behar dudala.
Badakit ondo nagoela eta ondo zainduta
iritsiko nitzakeela, baina orain nahiago dut
urtez-urte joan. Ikusten badut egokia eta
ondo nagoela, saiatuko naiz Tokion partehartzen, baina momentu honetan nahiago
dut urtez-urteko planign-a egin eta ez gehiegi pentsatu.
Olinpiar jokoetan kirolariek oihartzun
handia dute hedabideetan eta beste lau
urteetan ez hainbeste. Nolako babesa
sentitzen duzu zentzu horretan?
Bai, hori nabaria da. Gure kirola ez da oso
famatua nolabait, prentsan oihartzun handia dauka joko olinpikoen garaian eta gero

jaitsiera handia somatzen dugu. Baina ohituta gaude eta badakigu zer den hori eta
onartzen dugu eta nik bizi izan ditudan
hiru joko olinpikoetan oso nabaria izan da.
Horrela dela badakigu, baliteke bestela
izango balitz, kirolarentzako hobeagoa
izango litzakeela, baina horrela izatea tokatu zaigu.

Hamarkada luze batez goi mailan aritu
zara piraguismoan, esan daiteke piraguismoaz bizi daitekeela?
Egiten den bitartean eta emaitzak lortzen
diren bitartean baditugu laguntzak,
bekak… etab. Lanik egin gabe bizi daiteke,
baina garbi dugu emaitzarik lortzen ez dugunean beste zerbait egin behar dugula.
Hau ez da futbola eta oso argi dugu hau
amaitzen denean eta emaitzetara iristen
ez garenean goi mailako kirola utzi beharko dugula eta beste gauzetan sartu.

Nere kasuan baditut diru laguntzak jarraitzeko, baina badakit eta oso kontziente
naiz, ni eta nire kirolean parte hartzen dugunok, hori bukatzen denean aurrera jarraitu behar dela eta beste gauzetan hasi.

Zein izaten da zure egunerokoa entrenamendu aldetik? Askotan kanpora joan
behar duzue entrenatzera?
Bai, gure kirolak eskatzen duena da mugimendu handia. Egia da piragua errekari
lotuta dagoela, baina horretaz aparte goi
mailako lehiaketak eskatzen digu erreka
mota askotan entrenatzea. Horrek eskatzen du negu garaian kanpora joatea entrenatzera, udan lehiaketak direla eta
Europako herri askotan egotea entrenatzen eta egia da exigentzia maila hori altua
dela.

kirolak
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Sendotasunez garaitu du Bidasoa XXI ek Getxo
Azken portu kiroldegiko igerilekuan emakumezkoen Bidasoa XXI taldeak 25-3 irabazi dio Getxoko waterpolo taldeari. Garaipen sendoa lortu du
Bidasoa XXI taldeak eta tinko jarraitzen du Euskal
Herriko emakumezko ligako B taldeko bigarren
postuaren lehian.
Getxo eta Bidasoako hamabi jokalariak
eta bi atezainak uretan sartu ondoren,
epaileak baloia uretara bota eta jokalariak igeri bizian gerturatu dira baloia eskuratzera. Lehen jokaldiak jolastu
ondoren, partiduko lehen tantoa Bidasoa XXI taldeak lortu du. Hurrengo erasoan, Getxok ezin izan du golik sartu eta
Bidasoako atezainak baloia eskutan
duenean Bidasoako neskak abiadura bizian igotzen dira aurkariaren zelaira.

Yari Etxabe:

Lehen zatiaren amaieran, lehen galdaketak gauzatu ondoren, Bidasoa XXI taldea ondo desmarkatzen da erasoetan
Getxoko jokalarien artean zuloak sortzeko. Defentsan zailtasunak eduki
arren, Getxoko jokalariak ez dute
amore eman eta lehen gola igerileku erditik sartzea lortu dute. Kanpoaldetik
gola sartzeko hainbat saiakera egin ditu
Getxok eta baloia botatzen den bakoitzean, irmoki animatzen dute igerilekuko

harmailetan. Lehen zatia 7-1 eko emaitzarekin amaitu da.
Bigarren zatian gogor sartu da Bidasoa
XII eta 4-0 eko partziala lortu du. Zatia
15-2 amaitu arren, Getxoko jokalariak
gutxinaka sartzen ari dira partidan. Hirugarren zatian, segituan eskuratu du
baloia Bidasoak eta baloia alboz-albo
mugitu du, Bidasoako buia libre gelditu
arte. Hirugarren zatian Getxok defentsa
gogortu du eta neska Irundarrak zailago

iritsi dira atera. Hirugarren zatia 21-3
amaitu da.
Azken zatiko lehen erasoa Bidasoarena
izan da, baina epaileak falta adierazi du.
Getxoko taldea bat bateko defentsa baliatu du, aurkarien mugimendua galarazteko. Laugarren zatiko azken hiru
minutuetan 25-3ra iritsi da partida.
Azen jokaldia Getxorena izan da eta baloia urrutitik bota arren, baloia langa
gainetik irten da.

“Uretan sentitzen dudan adrenalina ikaragarria da”

Yari Etxabe eta Ona perez, Bidasoa XXi taldeko jokalariak
Zenbat denbora daramazue
waterpoloan jolasten?
Yari Etxabe: Bederatzi urterekin
hasi nintzen eta Bidasoara duela
hiru urte iritsi nintzen. Tximistarrin, oraingo Fortunan, hasi
nintzen. Neska bakarra nintzen
eta entrenamenduetan partehartzen nuen soilik, jokatzeko
talderik ez nuelako.

Ona Perez: Zortzi urterekin hasi
nintzen, Askartzan. Iruña eta
Gasteizetik pasa naiz eta orain
hemen nago.

Ze irakurketa egiten diozue
gaurko partidari?
O.P: Hobetzea falta da eta
emaitza espero genuen. Partidua lasaia izan dela esan genezake, kakotx artean. Oraindik,
lan asko daukagu eta talde gogorragoak falta dira.

Zerk erakartzen dizu gehien
watepolotik?
Y.E: Ez dakit zer den, baina uretan sentitzen dudan adrenalina
ikaragarria da. Waterpoloan jokatu ez baduzu zaila da sentsazio hori sentitzea.

O.P: Azkenean, txikitatik hasten
zara. Edozein haurri gustatzen
zaiona daukazu: igerilekua, baloia eta horrekin guztia dauka.

Partida osoan zehar zorua ez
ukitzeko eta igerian mantentzeko, zer egin behar da?
O.P: Zaila baino, txikikeri bat da.
Kanpotik gehiago dirudi, errealitatean dena baino. Oinak bata
bestearen atzetik astindu behar
dira, goian mantentzeko.

Y.E: Kanpora eta barrura zirkuluak egin behar dira, ez dauka
misteriorik. Gakoa harrapatu
behar da. Ohitzearekin nahikoa
da.

Astean zehar zenbat entrenatzen duzue?
O.P: Egunero ordu eta erdi entrenatzen dugu. Bederatzietan
ordu-erdiko entrenamendu ﬁsikoa gauzatzen dugu eta 10.30
amaitzen dugu. Azkenean, igerileku guztia behar dugu eta
bazkideak joan arte ezin izaten
dugu hasi.

Maria Teresa Lacave, Irungo Hiritar Foroa:

“Hiria hain garrantzitsua denez, ezin daiteke politikarien eskuetan bakarrik utzi”
Lehen foroaren esperientzia amaitu zenean hainbat
partaidek esperientziarekin
beste elkarte batean jarraitu zutela, azaldu du
Agustin Gonzalez Lehendakariak: “bazegoen jendea
hiri kontuetan lan egin nahi
zuena eta potentzial hori
aprobetxatu zen”. Elkartea
udalarekiko independenteki
sortu zen eta lehen lanak
2003-2004. Urteetan hasi
ziren, arazoak detektatzen
eta hauentzako soluzioa bilatzen.

Elkartearen lehen gestioetan komun publikoen eskaera, hirugarren adineko
jendearentzako
apartamentu tutelatuak, Lekaenean eta pregoia balkoitik
egitearen proposamena.
Maria Teresa Lacave idazkariarentzat, ekintza hauek:
“ez dira bandera kontuak,
baina ez dira ikusten”.

Proposamen berrien artean
Puianako baratzeak eta prozesu
parte-hartzaileak
daude. 2014ko hiriaren
egoeraren plenoa gauzatzearen eskaera egin zuten eta
taldearen borroka nagusienetako bat Arbeseko hirugarren
adineko
jendearentzako erresidentzia da. Proiektua bideratzen
ari dela, azaldu du Agustin
Gonzalezek: “badirudi bideratzen doala eta Udala eta
Foru Aldundiaren artean
konpromisoa dagoela dirudi”.

Irungo Hiritar Foroa Udaleko hirigintza, ogasuna, ongizate eta kulturako komisio
informatiboetan parte hartzen du. Taldeak aholkularitza kontseiluetan iritzia
emateko aukera dauka,
baina ez botoa ematekoa.
Parte-hartzea sustatzeko
Udala eta Oiasso 2000 elkartearekin parte-hartze
arautegia garatzen ari dira.
Aurrekontu parte-hartzailea
Irungo Hiritar Foroak aurre-

kontu parte-hartzailean
proiektuak aurkeztuz eta
parte-hartzea bultzatuz lan
egiten duela azaldu du,
Agustin Gonzalezek: “guri
interesatzen zaiguna jendeak parte-hartzea eta inplikatzea da. Ez da nahikoa
lau urtero botoa ematea
eta ahaztea“. Foroak hirian
parte-hartze aktiboa edukitzeari garrantzia handia
ematen diotela, azaldu du
Maria Teresa Lacavek: “hiria
hain garrantzitsua denez,
ezin daiteke politikarien eskuetan bakarrik utzi”

Aurrekontu parte-hartzaileetan boto kopurua eta
parte-hartzea, botazio sistemagatik, jaitsi egin dutela
azaldu du foroak. Taldeak
Mendibilgo parkearen garbiketa eta egokitze lanak
gauzatzeko proiektua hiru
urtez aurkeztu ondoren
aurtengo aurrekontuetan
aukeratu egin da. 2015. urtean Nafarroa Hiribideko
espaloiaren zati baten konponketa proposatu zen eta
une honetan proiektua burutzen ari da.

Hitzaldiak
Foroaren beste funtzioetako bat hitzaldiak antolatzea da. Azken hitzaldian,
Javier Urra psikologoa Irunera gerturatu zen. Hitzaldia entzutera 200 pertsona
inguru gerturatu ziren. Calatayud epailea eta Garbiñe
Bihurrun ere hitzaldiak
ematera gonbidatu ditu Foroak.

Gazteengana gerturatzea,
zail
Elkartearen “arazoa” bazkide gehienak helduak direla da. Gazte kontuak
garatzeko Agustin Gonzalezek zailtasunak daudela,
azaldu du: “arazoa daukagu
gazteekin eta politikariekin,
gazteekin inplikatzen ez direlako eta politikariekin ez
direlako oroitzen gazteak
izan direla eta gerturatzen
ez dakitelako”.

Irungo Hiritar foroa 50 bazkideko foroa da. Foroaren jatorria 2002. urtean
dago. Urte honetan hiritarren foroa osatu zuen Irungo Udalak. Hiriaren
etorkizuna eztabaidatzeko ekimen bat izan zen eta hainbat hilabetetan 400
pertsona inguruk komisio ezberdinetan parte hartu zuten.

haurren leihoa
San Vicente de Paul LH2
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Valhalla Tattoo

Euskaraz,
Irunen
barrena
s.R.A. andreari jasoa (1959-III-24). (El Bidasoa, 1959-V-16)

Olentzero
Valhalla tattoo Irungo tatuaje denda bat da. Bertako nagusiak
bularreko minbiziaren kontrako proiektu bat egitea erabaki du
eta , nire ustez, oso interesgarria izan daiteke.

Lehen esan bezala, tatuaje denda hau Irunen dago, Eguzkitza kalean. Bertan hiru langile daude ; dendako nagusiari
“El Momias” deitzen diote baina inork ez daki benetako
izena.
Proiektua, bularreko minbiziaren aurkako borrokan, tatuaje
batzuk dohainik egitea da.

Egitasmo honetan parte hartzeko, tatuaje bat egiten duzu,
bularreko minbiziarekin lotura duena, eta zuk jartzen duzu
prezioa, zenbat ordaindu nahi duzun, alegia.; beraz, tatuajea
egin dezakezu eta listo baina , horretaz gain, nahi duzun
dirua eman dezakezu eta biltzen den guzti horrekin bularreko
minbiziaren kontrako GKE edo elkarte bati eman.

Berez, proiektu hau urrian bakarrik egin behar zuten baina,
jende askok parte hartu duenez, azaroan ere jarraitzeko
asmoa erakutsi dute.

Ekimen hau interesatzen bazaizu, eta parte hartu nahi baduzu, dendako nagusiarekin kontaktuan jarri, dendara hurbilduz, telefonoz , edo sare sozial hauen bitartez.

Olentzero ementzen ikaskillia eta eraman
ementzittuen egurrak Jesus jaio zen tokira,
eta eiñ emantzuen sua eta Amabirjiññak
esan ementziyon:

- Olentzero, zure eguna beti izango da señalatua, erregaloik onena zuk eiñ duzu.
Otzak gaundezen eta sua egin diguzu. Orregatik esaten da Olentzeron kantua:
Olentzero joan zaigu
mendira lanera

intentziyuarekin
ikatz egittera,

adittu zuenian

Jesus jayo zela

azkar joan zitzaigun
parte ematera

Iturria: Nikolas Alzola Gerdiaga
Euskaraz, Irunen barrena.

gaztea
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Bidasoako
euskalkiaren
eraldaketak
Irantzu Epeldek “Irun eta Hondarribiko gazteak hizketan: euskalkia eta euskara estandarra gaur” lana aurkeztu du. Gazteak, euskalkia eta euskara estandarra
lantzen dituen lan honek 2014ko Jose Antonio Loidi
bekaren garailea da. Irantzu Epelde Hondarribiarrak
Baionako IKER euskara eta euskal testuen ikerketa-zentroan garatzen du bere lana.

“Irun eta Hondarribiko gazteak hizketan:
euskalkia eta euskara estandarra gaur”
lanak hainbat aurrekari dauzka: Koldo Zuazoren euskalkien mapa, Euskaltzaindiaren
euskararen atlasa eta Txomin Sagarzazuk
Irun eta Hondarribiko euskara lantzen
duen ikerketa. Irantzu Epelderen lanean
Sagarzazuk ikerturiko giza-taldearen hurrengo belaunaldia ikertu da. Ikerketan 20
hiztunen erantzunak jaso dira, 30-40 urteko 16 hiztun eta lau hiztun helduago.
Hiztun gazteak eskolan edo etxean euskaratu direnen artean banatu dira.

Erantzunak jasotzeko elkarrizketatu bakoitzak 250 galdera zehatz erantzun ditu.
Galderak gazteleraz egin dira, erantzunak

ez kutsatzeko. Galdetegiak elkarrizketatuen etxean egin ditu Epeldek, elkarrizketak goxoagoak izateko eta elkarrizketatuen
konﬁantza areagotzeko.

Ikerketan etxeko euskara, eskolan ikasia
edo bien nahasketa erabiltzen den ikertu
da. Irantzu Epeldek solaskidearen eragina
“izugarrizkoa” dela azaldu du. Era berean,
hizkuntz elementuei buruz informazio
handia batu du. Aditzaren inguruan polimorﬁsmo ikaragarria dagoela azaldu du.
Doinuari dagokionez, Bidasoako euskalkiak bokalak hiru modutan batzen ditu: e
eta a batzean ia sortzen da, o eta a batzean
ua sortzen da eta i eta a batzean kontsonante bat sartzen da baturan. Irantzu Epel-

deren esanetan, “arauek arrastoa utzi
dute” arau zehatza ez ezagutu arren. Elkarrizketatuek euskara batua politagoa edo
dotoreagoa dela hainbatetan aipatzen
dute. Kontsonanteetan gazteleraren eragina nabarmena dela azaldu du Epeldek.
Esaterako, yeismoa gazteleran indarrez
sartu den joera da eta Euskal Herrian, euskaragatik, yeismoaren sarrera berantiarragoa da.

Euskara batua euskalkien ahoskerarekin
bateragarria dela uste du Epeldek, “tokiko
kolore horiek txertatu behar dira euskara
batuan. Euskara batuak ez du nahitaez
doinu bakarra izan behar, baizik eta tokian
tokikoa”.

Lexikoa aztertzeko Irantzu Epeldek gorputz
atalak aztertu ditu. Terminoko hainbat sinonimo plazaratu dira. Adibidez, “ﬂaco”
hitza itzultzeko elkarrizketatuek mehea,
ﬂakua eta argala sinonimoak baliatu dira.

Ondorioak
Ikerketa egin ostean sei ondorio plazaratu
ditu Irantzu Epeldek, euskalkiaren eraldaketetan: erabakigarriena hiztunak euskalkia edukitzea edo ez da, aldaketen
erritmoa ez da berdina, aldaketak uste
baino txikiagoak dira, euskaraz hitz egitean

gaztelerako tonuekin ahoskatzen da, belaunaldien arteko ezberdintasunak komunikazio baliabideetan daude eta gaztelera
eta frantsesaren eraginak nabarmenak
dira.

Euskalkiaren osasuna
Bidasoako euskalkian aldaketak egon diren
arren Irantzu Epeldek ezaugarri nagusiak
gordetzen direla, azaldu du: “ Badira aldaketak, ez dute aldaketa guztiek erritmo
berbera, badira martxa ezberdinak aldaketa horietan, baina esango nuke ez direla
sakon sakonak eta ez direla kalitatez ere
horrenbeste, gehiago espero nituen eta
sakonagoak”.

Etorkizuneko euskaldunak
Irantzu Epeldek ondorengo belaunaldiak
“kriminalizatuak” daudela azaldu du gaizki
hitz egiten duten etiketa ezarri zaielako eta
aldaketak aztertzerko belaunaldi interesgarria izango dela. Baita ere, euskararen
erabileraz kezkati agertu da “kezka handiena orain da euskaraz egitea, eta horrekin daukagu benetako kezka handia.
Ikusten dut harremanetan, whats up-etan,
facebookeko elkarrizketetan eta bestela
ere kalean erdarara jotzen dutela”.
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deskontuak zeintzuk diren
kontsultatzea bai Estatuan, bai
eta Europako eski estazioetan.

Aktibitateak, jokuak, arte tailerrak... dinamizatu, gonbidatuei
harrera eta laguntza, mantenu
eta berreraikitze lanak, belar
mozketa, margoketa, etab.
Scout kanpamentuan.

Noiz: segituan !!!!

Non: "Madarski konnik" Scout
cluben
Lekua: Shumen, Bulgaria

Adina: 17 - 30 urte

Informazio gehiago:
w w w. ir un. or g

sariak:
sudaderak
eta
nikiak Gainera, sariak BBoy
onenari, BGirl onenari eta Breaker Txiki onenariEpaileak:
BBoy Heady, Koreakoa, BBoy
Niño, Venezuelakoa eta Bboy
Shey, Bartzelonakoa

Eguna: abenduak 16

Ordua: 19:00Lekua: Amaia KZ
(Pio XII, 4)

Gazte-txartela Europan homologatuta dago eta European
Youth
Card
Association
(EYCA) elkartearen barne dauden herrialdeetan ere abantailak dituzu.

Andaluzia, Andorra, Aragoi, Asturias, Errioxa, Kantabria, Katalunia,
Nafarroa
eta...
Europan ere bai.

14-29 urte badituzu eta Euskadin erroldatuta bazaude, zeren
zain zaude?, eskatu zure
Gazte-txartela!!!

Sarrerak:- Interneten bidezLehiatilan txapelketako egun
berean- Irungo Turismo Bulegoan (Luis Mariano plazan)

BREAK DANCE XI.
KETA

TXAPEL-

Erondak, Freestyle saioak, musika animazioa DJ Lady Funkaren eskutik... eta Ambolo
artista edukiko dugu mikrofonoan aurkezten.

Sariak: 1. saria 800€ 2. eta 3.

Prezioa: 4,10 euro

ELURRETARA BAZOAZ, ERABILI ZURE GAZTE-TXARTELA!!!

Hainbat abantaila izango duzu
bai Espainian, bai Europan
Elurra gustuko baduzu eta Estatuko edo Europako edozein
eski-estaziotara joateko asmoa
baduzu,ez ahaztu Gazte-txartela izateagatik dagozkizun

ZER EGIN DEZAKET GABONETAN?
Ez dakizula zer egin
Eguberrietan?

Jarduera pilo bat bildu ditugu zuretzat eta haien
artean hautatzeko aukera izango duzu.Eguberri hauetaz disfrutatzeko

publiko guztientzako eskaintza zabala. Tailerrak,
irteerak, izotz pista,
ipuin-kontalaria…
eta
askoz gehiago.

Informazio guztia:
w w w. ir un. or g/ igazte

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40
- Posta elektronikoz: igazte@ ir un. or g
- Webean: w w w. ir un. or g/ igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

"HEZIKETA SEXUALA OSASUNGARRIA"
ASEXORA ZAITEZ
Sexu aholkularitza
IGazten
Eguna: abenduaren 30

Ordua: 17:00 - 19:00

Tokia: IGazte (CBA Kultur Gunea, San Juan Arria,
z/g, -1. solairua)

Eta nahiago baduzu, "Egin zure galdera"
web
orriaren
bidez,
w w w. i r u n. o r g / i g a z t e
emailez: igazte@irun.org, telefonoz: 943 505 444
edo 943 505 440, edo whatsapp bidez: 607 771 173

ZER EGIN DEZAKET GABONETAN?

Irungo Gazteriak antolatutako ekintzak gabonetan:
tailerrak, erakusketak, Irun Break, Gazte Bideoaren
Lehiaketa, Mugikortasuna…

a aisia
SANTO TOMAS AZOKA
Abenduaren 21 ean Irungo
Urdanibia plazan hainbat
ekitaldi gauzatuko dira,
Santo Tomas eguna ospatzeko.
Non? Urdanibia plaza

Zer? Musika Eskolako Abesbatza eta Irungo Kontserbatorioko akordeoi Orkestraren
kontzertua.

Abenduak 15

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.
Ordua? 19.30

Sarrera: Gonbidapenarekin.

San Juan plaza.

Ordua? 17.00-21.00

Prezioa: doan.

Zer? Olentzero eta Mari Domingi Meakako auzo elkartera hurbilduko dira.
Animaliak eta taloak egongo
dira.

Abenduak 23

Zer? Gabonetako ongintzako
kontzertua. Ma Non Troppo
taldeak eta Ametsa abesbatzak eskainiko dute kontzertua.

Non? Meakako auzo elkartean

Ordua?19.30.

Abenduak 26, 27
eta 28

Abenduak 18

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.
Prezioa: 15€

Zer? Olentzeroren etorrera.
(17.00) Alberto Angera plazatik irtengo da. Ibilbidea: Hondarribia kalea, Zubiaurre
kalea, Geltoki Kalea, Colon
Ibilbidea, Foru Karrika, Karrika Nagusia eta San Juan
plazan bukatzeko. (18.0021.00) Olentzero Irungo udaletxeko arkupetan egongo da
eta umeen gutunak bilduko
ditu.

Abenduak 23

Non? Irungo kaleetan eta

Ordua? 17:30

Prezioa: doan

Zer? Irungo gazte bideo leihaketa.

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.
Prezioa: Doan.

Zer? Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoen “Patxistein
doktorea” ikuskizuna.

Abenduak 30

Non? Amaia KZ. Pio XII, 4.
Ordua? 17.00

Prezioa: 4,10€

Egitaraua:
10.00: Berdura, Animalia
eta Ezti lehiaketa
17.00: Dantza eta Trikitixa
taldeak
22.00: Burrunba elektrotxaranga
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Oscar Etxebeste:

“Kontsumitzaileek egunerokotasunean
behar dena hemen aurkitzea nahi dugu”
Oscar Etxebeste eta Elena Martínezek
La Bioteka super merkatu biologiko eta
ekologikoa ireki berri dute. Bertan, artisau ogia, inguruko barazkiak, gluten
gabeko janaria eta janari veganoa erosteko aukera dago. Super merkatua Beraketa kaleko 15. ean dago.

Denda irekitzeko argudioa osasunean eta
ingurugiroan dagoen kontzientzia dela
azaldu du Etxebestek: “Honi ematen
zaion garrantziari jarraituz egin dugu.
Baita ere, Irunen zerbait falta zela ikusten
genuen, super merkatu estiloko denda
bat”.

Dendan saltzen diren produktuen %98%99-a jatorri ekologikoa eta biologikoa
dauka. Dendariek produktu bakoitzaren
jatorria eta kalitatea lehenesten dute
kontsumitzaileak aurkituko dituen produktuak aukeratzeko.

Ohiko supermerkatu batekin alderatua,
produktuak jatorrian, jasotako tratamenduan eta kontuz egindakoak direla da.
Oscar Etxebeste eta Elena Martínezek
produktuaren jatorria asko zaintzen dute:
“produktua gertukoa izatea saiatzen gara.
Geroz eta gertuago hobeto eta kalitatezkoa”. Dendako hainbat barazki eta fruta
Hondarribiakoak dira.

Bertako ekoizleengana gerturatzeko
Oscar eta Elena denda iriki aurretik inguruko ekoizleen artean hautaketa bat egin
dute eta ekoizle berriak gerturatzeko esperentza dute dendariek. Iparraldean
produktu ekologiko gehiago dagoela,
azaldu dute dendariek: “bertan kontzientziazioa handiagoa da eta errazagoa da
produktu ekologikoak bertan aurkitzea”.

Kontsumitzaileak
Dendara gerturatu diren lehen erosleek
produktu biologikoak eta ekologikoak
ezagutzen dituzte eta pestizidarik eta adi-

tiborik gabeko produktuen bila joan dira.
Oscar Etxebesteren ustetan, orain osasun
kontuei garrantzia gehiago ematen zaiola
azaldu du: “Lehen zerbait edukitzean edo
medikuak esatean hasten ginen zaintzen.
Orain, jendeak asko prebenitzen dela somatzen da”.

Dendaren lehen bi asteetan gehien saldu
diren produktuak barazkiak, ogia eta zerealak izan dira. Edari begetalek ere harrakasta handia dute, “jendeak geroz eta
behi esne gutxiago kontsumitzen du eta”.

Zihurtagiriak
La Bioteka dendako produktu guztiek zihurtagiri ezberdinak dituzte. Produktu gehienek europako produktu ekologikoen
zihurtagiria dute eta beste hainbatek Demeter zihurtagiria. Zihurtagiriak lortzeko,
lanaren jarraipen handia gauzatzen dela,
azaldu du Elena Marinezek: “Produktuaren urtetako jarraipena egiten da eta denetik ikuskatzen da: produkzio moduak,
kontserbatzeko gehitzen diren produktuak… Denpora epe luze bateko kontua
da. Edonork ezin dezake zigilurik jaso”.

Produktu osasuntsuak
Elena Martínez eta Oscar Etxebestek beraien produktuak osasunan eragina dutela adierazten dute. Izan ere osasuna ez
kentzeko balia daitezke produktua ekologikoak: “Azkenean, ohiko produktuek jasaten dituzten tratamenduak ez izateko”.
Produktu freskoetan zapore gehiago somatzen dela azaldu du Oscar Etxebestek.

