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Irun atzo Irun gaur

Argazki lehiaketa

Ander Pérez
Santiago bidearen gezia San Miguel auzoan.
Argazki lehiaketan edonor izan daiteke parte hartzaile. Ez
dago adinari edo bizitokiari dagokion mugarik.

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

Lekaenea kalea

IUA: 40539

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.
Argazkiak bidaltzeko: jarozena@irunero.com

Irunero
Joseba Arozena eta
Unai Oiartzun
Unai Oiartzun

Sonia Garcia Olazabal,
Amaia Terrazas
amaiaterrazasruiz@gmail.com

Lekaenea kalearen izena 1965eko uztailaren
Osoko Bilkuran jarri zen gobernazioaren batzordea, Jose Legasa eta Joaquin Simon Ruizen eskariz.

Ion Otxoa
ion@943sansebastian.com
837 comunicación y
publicidad S.L.
ISSN: 1134-0606
Lege gordailua:
SS-230-94.
Tel: 693 828 099

Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du

Lekaenea toponimoa entzute handikoa izan
da Irungo historian, izen bereko baserriaren
inguruko paraje osoari eman ziolarik izena,
baita han zeuden eskolei eta zona horretan
duela gutxi arte egondako garbitegi publikoei ere.

Lope Martinez Isastiren “Compedio Histrial
de la M.N. y M.L Provincia de Guipúzcoa”,
1625, lanean ere agertzen da “Lecaiena” baserriaren izena. Ziuraski Lekaenea bera da.

hezea, baba edo liko likatsua, beraz, pentsa
dezakegu agian lekaenearen esanahia toki
hezeko etxea edo baba etxea izan daitekeela,
gerta daitekeelako era horretako landare
landatzeko toki egokia izatea.

1815ean baserri hau Juan Jose Lekuonarena
zen eta urtean Udalari zerga moduan 300 kobrezko erreal ordaintzen zizkion.
Iturria: José Monje.

Irungo kaleen izenak.

“Euskararen Agintaritza Hiztegiak” dioenez,
leka hitzak esanahi bat baino gehiago du, horien artean nabarmenduz: baina, mamia,

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

Erakunde honek Irunero diruz laguntzen du

3

Gema Urtizberea:

“Duela hamar urte pentsatzen nuen euskaltegiak ez zirela iritsiko 2016. urtera. Baino hemen gaude eta duela hamasei urte baino jende gehiagorekin”
Gema Urtizberea eskola publikoan hasi zen
irakasle lanetan. Lankide bat bi hilabetez ordezkatzeko iritsi zen Herri Jakintza euskaltegira eta bi hilabetetako ordezkapena 23 urteko
ibilbidean bihurtu da.

Nola sortu zen Herri Jakintza euskaltegia?Nik uste dut EAJk sortu zituela gau eskolak eta gero 87an HABEren
homologazioa lortu zuenetik euskaltegia
da.

Nola dago antolatuta Herri Jakintza?
2016-2017. Kurtso honetan hamabi talde
ditugu. A1-eko talde bat, A2-ko beste bat,
B1-eko bi eta besteak B2 eta C1ean mailakatuta daude.

“Hurbilak gara. Ikasleak oso
ondo ezagutzen ditugu”
Euskaltegiak metodologia jakin bat jarraitzen du euskara irakasteko?
Gaur egun erabiltzen ari garen metodologia HABEk pasa den urtean sortu zuen A1,
A2, B1, B2 eta C1 da. Orain curriculuma
egiten ari gara, irailerako prest izan behar
duguna. Orduan, erabiltzen dugun metodologia gehien bat da HABEk daukana,
ikasbilen eskegita edo berak sortu duen
materiala: beran, harian…

Aldatu egin dugu pixka bat. Lehen, liburuak asko erabiltzen genituen ika, bakarka,
kimetz. Orain ari gara gehiago erabiltzen

HABEk online daukan materiala.

Ohiko klase egun batean ikasleak zer
egingo luke?
Ariketak edo entzumen bat eta bertatik
ateratzen den teoria. Unitateak antolatzen
ditugu, ez da lehen bezala “gaur nor-norinork eta bihar nor-nork”, ez. Entzumen bat
eta entzumen horretan agian aterako dira
nominalizazioak eta horren gainean sortzen dugu unitate bat.

Herri Jakintza euskaltegia beste euskaltegietatik zertan ezberdintzen da?
Malguak gara. Dauzkagu Osakidetzako langile asko, irakasle, udaltzain, ertzain… Orduan, hauek askotan behar dute
malgutasuna. Aste batean goizez, beste
batean arratsaldez edo gauez behar dituzte klaseak.

Oso hurbilak gara. Ikasleak oso ondo ezagutzen ditugu eta ez zaigu axola ordu erdi
bat gehiago geratzea beraiekin, lasai geratu daitezen.

Irunen Euskara ze egoeran dago?
Nik uste dut gutxi hitz egiten dela. Duela
hamar urte pentsatzen nuen euskaltegiak
ez zirela iritsiko 2016. urtera. Baino hemen
gaude eta duela hamasei urte baina jende
gehiagorekin. Jendeak jakin badaki euskara, baina ez du praktikatzen. Orduan,
hutsune handia dago.

Euskara kaleko hizkuntza ez izan arren,
eboluzioren bat sumatzen da?
Honetan, beti, ezkorra izaten naiz. Egia

esan ez dut ikusten inolako bilakaerarik.
Nik baditut bi seme 18 eta 13 urtekoak eta
beraiek lagunekin nekez hitz egiten dute
euskaraz. Naiz eta abizen euskalduna izan.

Nik uste ez zaio garrantzia handirik ematen
eskoletan edo ez dakit non, baino nonbait
huts egiten du prozesu horrek. Baina ez
dakit zerk.

Euskaltegiak Behe Bidasoako euskalkiaren baitan, lanen bat egiten du?
Ez. Euskaltegi honetara etortzen den ikasleriaren gehiengoak nahi duena da titulua
lortu. Horretarako, euskara estandarra
behar duzu eta horretan dihardugu. Euskalki horretan ez daukagu ikastarorik.

Euskaltegiak klaseetatik kanpoko mintzapraktikak sustatzen ditu?

Bai. Badaude taldeak izugarrizko harremana dutenak, sortu dute Whats up taldea, asteburuetan elkarrekin ibiltzeko
gelditzen dira, euskaraz hitz egiteko. Klasetik aparte beraiek egiten dute. Irakasleak batzuetan joaten gara, baina beraiek
ia-ia astebururo joaten dira. Badaude taldeak oso motibatuak daudenak.

Herri jakintza euskaltegiaren kurtso hasiera nolakoa izan da?
Primeran, inoiz baino hobetoago. Oso lan
talde majoa daukagu aurten. Bost pertsona gaude: Javi, Ana, Iñaki, Idoia eta ni.
Oso ondo moldatzen gara, elkarri laguntzen diogun bost lankide gara eta hori ere
ikasleek ikusten dute. 170 ikasle ditugu eta
oso kontent gaude.
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Ibai Esteibarlanda:

“Instituzioek, herritarrek, sare ekonomikoak eta komunikabideek ez dute
eskualdea integralki lantzen”
Tokiko garapena sustatzeko, Ikerketak ezinbestekotzat jotzen du euskara

Hiritik At kooperatibako Ibai Esteibarlandak
Bidasoako azterketa sozioekonomikoa eta informatiboa aztertu du. Lan honen bitartez eskualdea modu integral batean eta mugaz
gaindi ulertzea bultzatu nahi da. Tokiko garapenean eskualdearen klabe eta agenteak
identifikatu eta komunikabideen garrantzia,
presentzia, gabeziak eta aukerak aztertu dira.

Azterketa gauzatu ahal izateko Esteibarlandandak hiru motako eragileak aztertu ditu. Lehenik, tokiko garapena, lurralde antolamendua,
ekonomia soziala eta komunikabideen alderdi
teorikoa. Bestelako eskualdeekin alderaketak
gauzatzeko Argia eta Holatukoop aztertu dira.
Azkenik eskualdean tokiko garapena eta ekonomia soziala lantzen duten agenteak aztertu
dira. Horien artean Hiritik At kooperatiba, Antxeta Irratia eta Irunero hamabostekaria.

Azterketak gauzatu ondoren Ibai Esteibarlandaren ikerketako hipotesi nagusia frogatu da:
“eskualdea ez zuela ia inork modu integral batean lantzen, ez instituzioek, ez sare ekonomikoak eta ezta ere medioek edo komunikazio
bitartekoek”. Eskualdea bi administrazio ezber-

dinetan banatua egotea laguntza urrikoa dela
azpimarratu da.

Azterketaren bigarren hipotesia ekonomia soziala eta tokiko garapena lantzen duten agenteen arteko komunikazio falta da. Hau ere
frogatutzat eman du arkitektoak eta ohiko harremanen gaindiko proiektu eta programa falta
aurkitu du azterketak.

Azterketa Antxeta Irratiarekin batera gauzatu
da eta hirugarren hipotesia irratiaren lekua aztertzen dela, azaldu du Esteibarlandak: “Antxeta Irratiak ere ez zuela oso argi nola eragin
hor edo ze toki zeukan. Bai kontuak egiten ari
zela eta eskertzekoa beti hori, baina hausnarketa baten ondorio ote zen?”.
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Argazkia: Asier Perez-Karkamo
Bidasoa, mugaz gaindiko eskualdea
Eskualdea bi estaturen artean banatua egon arren mugaz
gaindiko ezaugarriak betetzen direla, azaldu du Ibai Esteibarlandak: “Geograﬁkoki badu ere mugaz gaindiko toki
baten ezaugarriak. Badia bat delako eta bertako jendea
herri ezberdinen artean joan etorrian dabil”.

Bidasoak erreferente izateko aukera duela uste dut Ibaik.
Izan ere, berezitasun geograﬁkoa abantaila bihur daiteke,
eragile kopurua handia delako, harremana lausoa izan
arren. Muga administratiboei dagokienez, gainditu beharrekoak direla, uste du Esteibarlandak: “Ezin dugulako
mugak administratiboki gainditzeari itxaroten egon. Egon
daitezke proiektu batzuk europar maila mugaz gaindi sustatzen dutenak, baina bidea egunez egun egin behar da”.

Instituzioen lurralde lanketa ez integralarekin amaitzeko
kohesiorako plan bat ez egoteak Esteibarlanda atsekabetzen du: “Badaukagu Bidasoa garapen agentzia eta Irun eta
Hondarribiari bakarrik erantzuten dio. Hankamotz geratzen da”. Partzuergoaren kasua ere aipatu da.
Ekonomia sozialaren harremanak
Azterketaren ildoetako bat agenteen harremanak dira.

Bertan, harreman sozial, juridiko eta legalak daudela frogatu da. Hauek, fundazio, mutualitate eta kooperatiben
bidez bideratzen dira. Harreman hau Esteibarlandarentzat
harreman “ekonomiko eta enpresarialera” mugatzen da.

Bestalde, ekonomia sozialaren baitan ikuspuntu sozialeko
proiektuak ere badaude eskualdean. Horien artean Hiritik
At, Emaus eta Lehen sektoreko hainbat baratza kooperatiba daude. Hauen arteko harremanak badaude, informalak izan arren, ikerketaren arabera. Eskualdeko ekonomia
sozialaren sarea landu dute Bidasoa Bizirik garapen agentziak, Hiritik at kooperatibak eta Emausek. Hausnarketa
hau aktibatzeke dagoela azaldu du Ibai Esteibarlandak.

Euskara kohesio elementu
Ibai Estebaibarlankak Euskara ezinbestekotzat jotzen du
tokiko garapena gauzatu ahal izateko: “Euskara da bi aldeak elkartu ditzakena. Toki honetako hizkuntza natural
bakarra euskara da”. Hizkuntzaren ildoa jarraituz komunikabideen papera aztertu da. Ikerketaren arabera komunikabideen funtzioa garrantzizkoa da jendearen pertzepzioa
indartu edo gaiztotu daitekeelako. Hortaz, komunikabideen lana ezinbestekoa da eta hainbat zentzutan landu
beharrekoa ikerketaren arabera.

Epe luzerako aplikazioa
Helburuak gauzatu ahal izateko pausu txikiak garrantzia
handikoak izango dira eta instituzio ezberdinak harremanean jarri beharko direla azaldu du ikerketak, proiektuak
eskatuz edo proposatuz. Administrazioak, udaletxeak eta
garapen agentzien muga gaindiko erlazioa beharrezkoa
izango da, horren adibidetzat Baionako komertzio ganbera eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren erlazioa aurkeztu
du Estebaibarlandak.

Ekonomia sozialaren inguruko ezagutza areagotzeko eta
proiektu eta harremanak sustatzeko, proiektuen mapa
edo katalogoa sortzea aurre-ikusten du ikerketak. Katalogoaren bitartez ekonomia sozialaren beharrak aurreikustea errazagoa izango da.
Hedabideen kasuan eskualdeko garapena eta eskualdeko
ekonomia soziala jarraitzeko hautua egiten bada, ikerketaren arabera, jendearengana iristea errazagoa izango
dute eta erreferentzia irabaziko dute.

6

Inkesta

Zer iruditzen zaizu hainbeste Supermerkatu berri irekitzea Irunen?

Estitxu Encinas
Oso ondo iruditzen zait. Orain
aukera gehiago ditugu erosketak egiteko. Dena den, ez dut
uste denak beteko direnik...
Agian gehiegi dira. Niretzat ez
da sorpresa izan, orain dela
denbora asko esan zuten supermerkatu berriak irekiko zituztela.

Josu Bayo

Egia esan, ondo iruditzen zait
hainbeste
supermerkatu
berri irekitzea aukera gehiago ditugulako; baina, bestalde, pena ematen dit
merkatu txikiak bezeroak galduko dituztelako.

Ez dut uste gehiago irekiko direnik, behar bada, ixten joango dira.

Irunek, ez dirudi, baina komertzio asko dauka. Ez da
Donostia bezalakoa, baina
Frantziar asko etortzen dira.
Enpresek, horregatik, aukera
ona ikusten dute Irunen.

Teofilo Hernández

Josune Etxeberria

Barietate gehiago, produktu
gehiago eta, askotan, merkeago. Ongi iruditzen zait, ni
betiko supermerkatura joaten naiz baina aukera gehiago izatea ona da.
Bestalde, eskualderako ona
izan da lan postu asko sortu
dira eta.

Ez zait oso ondo iruditzen.
Kontsumismo hutsa dela
uste dut. Zentzu horretan,
errespetatzen dut hainbeste
irekitzea baina ez dut ideia
hori konpartitzen. Supermerkatu berriak ez ditut ezta zapaltzen ere. Azken ﬁnean,
globalizazioan sartuta gaude
eta horren aurka gutxi egin
dezakegu.

Conchi Gómez Alonso
Niri ondo iruditzen zait supermarkatu berriak irekitzea,
gauza da auzoko dendak bezero asko galdu dituztela.
Ireki dituzten bi berrietatik
bat asko gustatzen zait. Bestalde, uste dut, supermerkatu berri hauekin gehien
galdu duena Alcampo dela.
Nik auzoko supermerkatuetan jarraitzen dut erosketak
egiten. Oso kontent nago.

Hamahiru urte izua sortarazten
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Urtero eszena berriak gehitzen dira pasartera eta errepikatutako eszenak, urtero eraldatzen ditu elkarteak

Hamahirugarrenez Santiagoko Deabruak elkarteak
beldurraren pasartea ekarri du. FICOBA-ko sarreran
bi mila haur, gazte eta heldu batu dira, beldurra pasatzeko irrikaz. 2016. Urteko beldurraren pasarteak
ez dauka zer ikusirik garaiko, Santiagoko bidegorriko,
pasartearekin.

Pasartearen harrera iragarle atsegin baten
eskutik dator. Hilarriz betetako bide bat
pasa eta lehen izualdia senarra hil berri
duen ezkonberri baten eskutik dator. Zonbiz betetako hilerria zeharkatu ondoren
bide estu batera bideratzen da bidea. Bertan, beltzez jantzitako gizon bat aurrez topatu eta desagertu egin da. Hurrengo
logelan, negarrez dagoen neskato txikia
dago, ez dirudi beldurgarria, baina apaizaren bedeinkapena jaso ondoren, deabruak
neskatoaren gorputza hartu du. Pasartearen amaieran, ziega batean atxilotua dagoen zonbiak soinu ukitua ematen dio
ibilaldiari.

Pasartea zeharkatu duen lehen taldea banatuta iritsi da. Izuaren eraginez taldea
bitan banatu da hilerrian eta gutxika iritsi
dira amaierara. Eneko, Irati, Maren, Aimar
eta Paula ordea, batuta iritsi dira. Beldurra
pasa arren, esperientzia positibotzat deﬁnitzen dute. Untxiek eta motozerrek sortu
diete ikara gehien.

Beldur pasartea antolatzearen ideia, bidaia batean sortu zen. Santiagoko Deabruak taldeko hainbat partaide parke
tematiko bateko beldurraren pasartea bisitatu eta esperientzia Irunera eraman
behar zela proposatu zuten.

Bidegorrian hasi zen esperientzia
Lehenengo pasarteak Santiagoko bidegorrian ospatu ziren. Mikel Calvo boluntarioak bidegorria bitan banatzen zela,
azaldu du: “Tarteko hesi eta plastikoekin
bideak banatzen genituen eta eszena ezberdinak sortzen genituen… Bidegorriko
guneak ixten genituen eszenak sortzeko
eta jendea bideratzeko”.
Azken urteetan, beldurraren pasartea FICOBAN kokatzen da. Muntaia komisio
batek antolatzen du eta batzar batean
ideiak jasotzen dira. Proposamenak zehaztu ondoren egur eta oihalezko egitura

eraikitzen da eta “attrezzo”-a gehitzen
dute boluntarioek.

Pasarteko eszenak urtero aldatzen dira.
Hainbat egitura errepikatzen dira baina urtero egiturak berreraikitzen direla, azaldu
du Calvok: “Helburua urtero ibilbidea eraldatzen joatea da. Antzekoa izan daiteke,
baina urtero ezberdintasunak daude. Errepikatzen diren eszenak ere urtero eraldatzen ditugu”.

Makillaje lana
Amaia Navarrok zazpi urte daramatza pasarteko pertsonaiak makillatzen. Makillalarien lana ez da ohiko lana, “Odolarekin
lan asko egiten dugu, aurpegiak zuritzen
ditugu, begi-zuloak eta halako lanak egiten
ditugu. Nahiko bereziak dira, baina lan interesgarriak egiten ditugu.”

Urtez urte teknikak eta materialak berriztatuz doa makillaje taldea. Aurtengo edizioan latex berri batekin lanean dabil
taldea. Makillatutako pertsonaien artean,
sorginak, ehorzlea eta zonbiak daude. Zonbien aurpegiko koskorrak nola egiten
diren, azaldu du Navarrok: “Kotoiari latexa
jartzen diogu eta itsatsi egiten da. Gero,
kotoiari beltz, berde eta gorriz margotzen
da eta pixkat mugitzen da azal puskatu
sentsazioa lortzeko”.

Lau urtez beldurra sortzen
Pasartea gauzatzeko ezinbestekoak dira
pertsonaiak. Mireia Gongora txerri harakinaren larruan sartu da pasarterako. Lau
urte daramatza beldurra sortzen. Gongorak erreakzio anitzak ikusi ditu beldur pasartean: “Denetik dago. Haur txikiak
normalean izutu egiten dira. Batzuk korrika irteten dira eta ez dute ibilbidea
amaitzen. Izutzen ez denik ere badago, denetik dago.” Txerri harakinaren mozorroa
kareta eta odolez zipriztindutako amantalaz osatuta dago.
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kirolak

Eguraldi nahasiak ezin izan du korrikalariekin

Mendatetik pasa diren lehenak Handbike eta
gurpildun aulkietan doazen parte-hartzaileak
dira. 16 minututan iritsi dira lehenengoak
Gaintxurizketara eta hauekin batera Roller estiloko lehen tropela pasa da. Urtez urte roller kopurua handitzen doa eta aurtegoan 214
patinatzailek hartu dute parte.

Lehen korrikalariak 20 minututan irititsi dira
mendatera. Lasterketa buruan Carles Castillejo,
garailea, eta José Manuel Dias pasa dira. Gaintxurizketa gainditzen hirugarrena Pedro Nimo
Galiziarra izan da eta bere atzetik lehen korrikalari tropela pasa da. Carles Castillejo Katalanak
Gaintxurizketa gainditu ondoren ez du aurkaririk eduki amaiera arte.
Aroa Merino Lantzarotetarra izan da amaierara

iritsi den lehen emakumea, 1:10:55eko lana
egin ondoren. Bigarren postua Raquel Gómezentzat, 2015. urteko garailea, izan da.

Eguraldi nahasia
Gaintxurizketan eguraldia nahasia egon da lasterketan zehar. Hainbat unetan haizea eta euriak korrikalariei aurrez jo die. Hala ere,
publikoaren animoez lagunduta aurrera egin
dute korrikalariek. Korrikalari askok bertaratutako publikoa animatuz gainditu du mendatea.

Ezagunak ere korrika
Korrikalari tropelean Edurne Pasaban, Andoni
Aizpuru, Jon Sistiaga eta Raul Gomez, Maraton
Man, pasa dira, azkena telebista saio bat grabatzen. Hala ere, atentzio gehiena jirafaz edo
txerriz mozorrotutako korrikalariek lortu dute.

Gorka Yubero: “Beste karreretatik ezberdina da. Berdin du lehenengoa edo azkenekoa joan, jendeak txalotzen du eta animatzen du”
Bidasoa Atletico Taldean 20
kidek osatzen dute talde
amateurra. Gorka Yubero
Irundarrak bi urte daramatza
korrika eta bigarrenez egingo
du korri Behobian. Yuberorentzat taldean korrika egitea erosoagoa da eta
hobekuntzak nabarmenagoak dira.

Zelan joan zen aurreko esperientzia?
Oso polita izan zen, baina,
oso gogorra ere. Bero asko
egin zuen eta oso gogorra
izan zen. Gainera, gogorra
den lasterketa da. Ez baldin
bada irteten den jendeagatik, oso oso polita da eta sentitzen dena ikaragarria da.
Baina, gogorra da.
Zenbat denbora daramazu
lasterketa prestatzen?
Urtean zehar B.A.T-eko tal-

dearekin nago. Urte osoan
joaten gara lasterketak prestatzen eta duela bi hilabete
hasi ginen Behobia prestatzen.

Azken bi hilabetetan zerbait
bereziagoa egin duzue entrenatzeko?
Entrenamenduak luzatzen
hasten gara, kilometro gehiago egiteko eta 20 kilometrotara iristeko. Lehenago,
8-10 kilometroko karrerak
egiten genituen eta orain luzatu ditugu. Gainera, orain
aldapekin hasi gera, oinak
lasterketara ohitzeko.

Zuretzat Behobia-SS lasterketa zer da?
Aurreko urtean egin nuen lehenengoz eta hainbeste
jende ateratzen da kalera.
Beste karreretatik ezberdina
da. Berdin du lehenengoa

edo azkenekoa joan, jendeak
txalotzen du eta animatzen
du. Beste lasterketekin konparatuta oso ezberdina da.

Ibilbideko zatirik gogorrena
zein da?
Gogorrena Gaintxurizketa
izango da. Baino, hasieran
dagoenez gainditzea errazagoa da. Niretzako Capuchinos-eko aldapa oso gogorra
izan zen. Azkenean, Mira
Cruz-eko aldapa dago, baina
hainbeste jende dago, hainbeste animatzen dizute, lagundu egiten dizutela.

Beroarekin korri egitea edo
euriarekin, zer duzu gustukoago?
Nik nahiago dut hotza eta
euria. Hotza egiten badu niretzako ez da arazo. Arazo
nagusiak euria eta haizea
dira.

Urteroko legean Behobia San Sebastian lasterketak
Irun zeharkatu du. Zazpi kilometroko bidea egiten
du lasterketak Irundik. Tartean, Nafarroako etorbidea, Arretxeko gaina eta Gaintxurizketa gainditu
behar izan dute 31.276 korrikalariek. Errepidean
zehar jende andana batu da korrikalariak animatzera
eta txoko jendetsuenetako bat Gaintxurizketa izan
da, eguraldia kontra eduki arren.
Iñaki Lopetegi: “Sentimendu berezi bat sortzen
zait lasterketa honekin”

Iñaki Lopetegi zortzi urterekin
hasi zen korrika egiten eta aurtengoa seigarren Behobia
izango da. Unibertsitateagatik
geldialdi bat izan arren, azken
urteetan gogor ekin dio lasterketa prestatzeari.

Zuretzat Behobia-SS lasterketa
zer da zuretzat?
Behobian bizi naiz eta betidanik
ikusi izan dut jendea berotzen
eta sentimendu berezi bat sortzen zait lasterketa honekin. Korrika egiteko gogoa beti izan dut
eta nire familia oso korrikalaria
da. Nire aita eta bi osabek korrika egiten dute eta nahiko
maila dute. Orduan, beti ikustera joan izan naiz. Beti sentitu
dut korri egiteko gogo hori.

Entrenamendua bereziagoa da
azken hilabeteetan?
Bai. Azken urte eta erdia lesionatuta egon naiz eta maiatza
bukaeran entrenatzen hasi nintzen. Lagun batekin hizketan,
helburu bat jarri behar nuela
esan nuen eta Behobia aukeratu nuen. Orain 66 kilo ditut
eta 76rekin hasi nintzen, maiat-

zan. Lehen bi hilabeteetako lanari lan zikina deitzen diogu.
Oso motel korrika ibili eta gimnasio asko egitean datza. Azken
bi hilabeteetan seriak eta distantzia luzeak egin ditugu. Asteko 90km egiten ditut.

Behobia-SS lasterketa seriotasunez hartzen ez duenik ere badago
Nire ustez ez dago ondo. Behobia egiteko gogor entrenatu
behar da? Ez, nire ustez hiru
egun astean, azken hiru-lau hilabeteetan, korrika egitera irten
behar da. Korrikaldi bakoitza ez
da 30 minutukoa izan behar,
gutxienez 40 ordu egin behar
dira. Tenperatura bero eta haizearekin sufrimendua gora doa
eta ondo prestatuta ez bazaude
gorputza ez da prest egongo.

Beroarekin korri egitea edo euriarekin, zer duzu gustukoago?
Hotza eta euria nahiago det. Beroarekin oso gaizki moldatzen
naiz. Beroa eta hego haizearekin nire errendimendua asko
jaisten da.

kirolak
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François Arambel:

“Defentsa pertsonalean egiten diren gauzetatik oso ezberdina da
Jun Fan-a. Ez da indarra erabiltzen”
François Arambel eta Arte martzialen arteko erlazioa gaztea zenean

hasi zen. Judoarekin hasi eta Karatearekin jarraitu zuen. Gerora, Es-

painiara iristsi zenean, Taekwondoa ezagutu eta zortzi urtez praktikatu zuen. Estatu Batuetan, Taekwondoaz “nazkatuta” bestelako

zerbait aurkitu nahian Ciarora joan eta kasualitatez Bruce Lee-ren

munduarekin topatu zen Arambel. Ciaron, Bruce Lee-ren ikasleekin
Jun Fan Gun arte martzialak lehen unetik erakarri zuen François

Arambel. Lehergarritasuna eta aurkariaren indarra kontrolatu ahal

izateak erakartzen du maisua diziplina honetara. 26 urte daramatza
Arambelek Jun Fan Gun estiloan eta James Ed Hart-en klubeko Jun

Fan irakaslea izan zen lau urtez. Frantziara bueltatu ostean klaseak
ematen eta espezialitatea eraldatzen jarraitu du Arambelek.

Nolatan iritsi zara Irunera?
Aurreko urtean iritsi nintzen. Baionan ikasleak eduki arren mugaz beste aldera pasatzea gustatzen zait. Hemen, jendea
atseginagoa, dibertigarriagoa eta positiboagoa da. Astero hemendik egoten naiz
gimnasioan edo Donostian. Donostiako
giroa biziki gustatzen zait.

Ikasleak aurki nitzakeen klub baten bila
iritsi nintzen eta zazpi ikasleko klase bat
daukat, zuhurrenik gaur arratsaldean
beste ikasle bat etorriko da. Urtea hamabost ikaslerekin amaitzea gustatuko litzaidake.

Zeintzuk dira ikasleen proﬁlak?
Ez dago proﬁl zehatzik, etortzea aski da.
Karate irakasle bat daukat, Frantzian full
contact-eko munduko txapeldun bat nuen,
Krav Maga irakasle bat eduki nuen. Orokorrean, pertsona hauek kontaktua edukitzean guztiz tinko jartzen dira, egin

beharrekoaren aurkakoa. Orduan, ikasteko
asko dago.

Indarra entrenatzen denean eta erresistentzia edukitzean gorputzaren joera aurkariaren mailan jartzea da, maila jatsi
beharrean. Nerabezaroan oso azkar berotzen nintzen eta segituan gainditzen zidaten norgehiagokan. Hau, lagungarria izan
zait bizitzarako. Orain, lasaiago hartzen
ditut gauzak.

Irakurleak nola anima daitezke Jun Fan-a
praktikatzera?
Defentsa pertsonalean egiten diren gauzetatik oso ezberdina da Jun Fan-a. Ez da indarra erabiltzen, ez da zorroztasuna
erabiltzen eta arte martzial guztietan erresistentzia apur bat dagoenean besteak indarra baliatuko du. Esaterako, Frantziako
Krav Maga kurtsoetan irakasleek ehun kilo
eta 1,90 metrokoak dira. Hauek, erraztasun handiarekin mugi nazakete eta erre-

sistitzen banaiz garaituko nau, baina Jun
Fan estiloan indartsuenarengandik defendatzeko aukera dago, arazo barik. Angeluak
eta
keinuak
abiadurarekin
aldatzearekin nahikoa da.

“Defentsa pertsonalean
egiten diren gauzetatik oso
ezberdina da Jun Fan-a.”

Indarra beharrezkoa ez denez, zorroztasuna ez denez behar eta indar basatia ez
direnez beharrekoak jende orori irekia
dago.

Diziplina hau autodefentsarako bakarrik
pentsatua dago edo badago lehiaketarik?
Ez. Ez dago lehiaketarik, defentsarako da
bakarrik. Oinarrian, emakumeentzako sor-

tua dago.

Puntu beltzetan diziplina honek nola
lagun dezake?
Beldurrarekin dezaket lagundu, baina nire
ikasleek konfrontazio egoeran beldurra
daukate. Izaera borrokalaria duten gutxi
batzuek ez. Beldurra konﬁantzarekin erlazionaturiko kontua da. Konﬁantza eduki
ahala beldurra jaitsi egiten da. Orduan,
aurkako indarraren planteamenduarekin
ez da ezer ere behar, klasean eskularru eta
kaskoak erabili arren.

Kalean ez dago inolako bermerik behar
bada geldiarazi zaitzakete. Gutxinaka, aurrerapenak lortuko dira. Planteamendua
ain sinplea denez indarra eskatzen du gorputzak. Horrexegatik, gorputza beste
modu batean erabiltzen ikasi behar da.
Noiz dira entrenamenduak?
Asteazken eta ostiraletan 19.00ak aldera
Olaketa gimnasioan izaten dira.

BIDASOAN ZEHAR: ETXALARRE (etnosa)

2016ko irailaren 2a. Osteguna. Goizeko 9ak dira.
Behobiatik Punttan zehar, Bidasoaren ertzetik, Gaztañalde baserria eta Alunda daude. Etxetxar barrenetik Lastaola. Aurreraxeago Lamitturri eta
Intxaurretaberri; Endarlatsa bertan da.

Bogako zubi zaharraren hondakinetatik errekako
presa handia agerian da. Bereak egin du ordea; laster botako dute arrainen mesederako eta zenbait
arrantzaleren “kalterako”. Halaxe diote, behintzat komunikabideek.

Tren txikito-ren bideari jarraiki, tunelak eta tunelak;
luzeenak ez du argirik eta norberak eraman behar.
Instalazioa eginda dago baina, dirudienez, pizgailua
nahita hondatzen omen dute. Ondorioz, nola hala,
egonarri handiz, igaro behar da. Ez dago argi konpontzea nori dagokion baina, itxura txarrekoa dauka.
Hondatzen dutelako, konpondu gabe ezin da utzi.

Hala ere, badabil jendea harat-honat, oinezko nahiz
bizikletazale.

Bera albora laga eta Lesakako bidegurutzean Etxalar aldera jo dut, bada mugimendua. Motor gaineko
Polizia ere hurbildu dira ostatura. Bide-bazterrak txukuntzen ari dira herrira bidean, txirrindulariak baitatoz
arratsaldean.

Herri-sarreran “Euskaraz bizi gara” izeneko kartel
erraldoia dago. Hilerri zaharra ikustera hurbildu naiz;
ederra benetan! Alboan bi emakumezko gazte solasean dabiltza. Gaztelaniaz sano-sano jardun ondoren, ADIO esanez agurtu dute elkar. Aurreraxeago
adineko bi lagun kaletik balkoira hizketan daude,
gaztelaniaz noski.

Usategietako aldapari ekin diot. Jendea, dagoeneko,
hasita dago bide bazterrak hartzen. Autokarabana
eta mahaiak arratsaldeko ikuskizunaren zain daude,
pagadien itzalpean ahal bada.

Lizaietako lepoan lasterketari dagozkion tramankulu
eta iragarkiak ezartzen ari dira. Eguzkia nagusi delarik, giro beroa.

Larrazkenea uso-pasea ikustatzeko leku paregabea
da. Nafarroako egunkariren batean bertako uso-kopuruen berri sarritan ematen dute. Nafarroa eta Iparraldeko zenbait elkartek burutzen dute behaketa.

Sara eta Etxalar muga-herri direnez, ehiza-tenorea
iristean elkarrekiko hitzarmena berritu ohi dute; hain
zuzen, garai horretan Etxalarkoek Sarako udalerrian
ipintzen baitituzte sareak azaroaren 20ra arte. Abuztuaren 28an elkartu ziren Lizarrietan Battite Laborde
Sarako alkatea, Migel Mari Irigoien Etxalarko alkatea
eta Ixabel Elizalde, Nafarroako gobernuaren izenean.

Lizaietako lepoan geratu da jendea txirrindularien
zain.

Jexux Aizpurua Barandiaran

haurren leihoa
Elatzeta LH1
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gaztea
Elatzeta LH3

Euskaraz,
Irunen
barrena
Jose Maria Perurena Hondarribiako 10 urteko haur portuarrak kontatua. (1959 IV27). (El Bidasoa, 1959-V-9).

Irun gizon

Béin fáten zirén irú gizón lánera beré áttakin. E´tzúten jakíñ erdéraz. Béin fántziren
irúak aldé baná.

Bátek ikási zun yo, béstiak por dinero eta
béstiak tiene usted razón.

Béin fántziren erréka bátera eta atzamántzuten gizón bat illa. Fántzen guardizibila eta
esántzion:
- Zéñek il du gizón áu?

Batek esántzion: yo.

Béstiak: por dinero.

Esántzion guardizibilak:
- Vamos a la cárcel.

Eta irugárrenak esántzion: tiene usted
razón.
Iturria: Nikolas Alzola Gerdiaga
Euskaraz, Irunen barrena.

gaztea
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Burdin arrastoen bila, Pio Baroja institutua induskatu da
Aurkitutako arrastoak industrializazio aurrekoak direla uste da

Pio Baroja institutuko lorategietan
indusketa lanak hasi dira. Arkeolan
fundazioaren laguntzarekin, institutuko hamabost ikaslek burdin arrastoak bilatzen jardun dute. Lehen
burdin arrastoak institutuko baratzean, lurra mugitzean, aurkitu ziren.

Burdin arrastoen aitzakiarekin Pio Baroja Institutuak eta
Oiasso Museoak hiru oinarriko akordioa sinatu dute.
Akordioari esker, ikasleek Irungo Arkeologia Zinemaldian
parte-hartuko dute, Oiasso museoa ezagutuko dute eta
institutuko lurrak induskatuko dira.
Elena Zalakain irakaslearen esanetan institutuak bazekien
lorategian burdin arrastoak zeudela: “Irakasle desberdinen bitartez eta aurreko zuzendariengatik bagenekien bazeudela”. Akordioaren ostean, institutuak lorategia urriko
lau asteartetan induskatu du. Oraingoz, metro karratu bateko bost puntu induskatu dira. Ikasleek azterketak amaitzean, urtarrilean, ikerketa lanekin hasiko dira. Ikasturtea
amaitzean komunikazio lanak ere gauzatuko dituzte ikas-

leek. Proiektuaren helburuetako bat ikasleak “protagonista” rola hartzea da.

Urrian lorategia induskatu ondoren, ikasleek gainazala aztertu dute. Hurrengo pausoak materiala garbitzea, etiketatzea, identiﬁkatzea, ﬁtxak egitea eta argazkiak
ateratzea. Indusketa aurrera joan ahala, ikasleak sakonago
aztertuko dute lorategia eta lortutako datu berrien arabera burdinak datazioa jasoko du. Taldearen hipotesia
burdin arrastoak industrializazio aurrekoak direla, azaldu
du Pía Alkainek: “Ez dakigu erdi arokoak izango diren edo
aurrekoak, baina nik uste tarte horretako arrastoak dira”.
Burdina Irungo antzinako meatzaritzarekin lotuta dagoela
uste da.

Indusketa eta ikerketa lanak gauzatu ahal izateko Pía Alkainen laguntza jaso dute ikasleek: “Indusketa formazio
ikastaro batekin lotuta doa eta nahiko mantso goaz, metodologia sartzen diegu gazteei, teoria ere.” Proiektuak
hogei plaza eskaini ditu eta urtez-urte jendea berria sartzen joango dela azaldu du Zalakainek. Ikasleek metodologia eta taldean lan egiten ikasi dute.
Lehen edizioa gauzatu ondoren, ikasleen erreakzioa “harrigarria” da Zalakainen hitzetan. Institutuak ez zuen halako parte-hartzea espero eta Pía Alkainentzat
esperientzia positiboa izan da: “Indar handia daukate.
Denak bolondres etorri dira, ez dira behartuak etorri”. Es-

perientzian diziplina ezberdinetako ikasleek parte-hartu
dute eta hauen konpetentzien arabera proiektuari ikuspuntu ezberdina eskaini diote.

Proiektua ahalbidetzeko crowdfunding-a
Proiektua gauzatu ahal izateko, crowdunﬁng prozesu bat
zabaldu du Arkeolanek. Momentuz 4727 euro jaso ditu
proiektuak. Jaso beharreko gutxiengo diru kopurua 4.250
euro dira eta abenduko laugarren eguna arte proiektua
ﬁnantzatzeko aukera dago, 5400 euro lortzeko.
Lortutako dirua formazio ikasketak ordaintzeko, teknikariak eta espezialistak ordaintzeko, materiala erosteko eta
egin beharreko lan guztiak ordaintzeko baliatuko da.

Proiektu amaiera
Esperientzia amaitzeko, euskarri digitaleko erakusketa bat
gauzatuko da. Bertan, indusketako une interesgarrienak
jasoko dira eta jasotako material arkeologikoaren material
dibulgatzaile funtzioa beteko du.

Parte-hartze irekia
Proiektuan parte-hartze aktiboa edukitzeko aukera dago.
Arkeolan fundazioak memoria zientiﬁkoak euskara, frantses eta ingelesera itzultzeko laguntza eskatu du. Proiektuan zehar jasotako ikus-entzunezko materiala editatzeko
eta sare sozialetan proiektua zabaltzeko ere laguntza eskatu du fundazioak.
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DISNEYLAND PARISEN JARDUTEKO LAN ESKAINTZA

Lan postuak:
- Ostalaritza
- Sarreren salmenta eta parkeko dendatan dendaria.
- Harrera hotel eta alojamenduetan
- Animazioa atrakzioetan

Epaimahaia kritikaren eta ikusentzunezkoen munduko ospe
aitortua duten profesionalek
osatuko dute. Lehiaketari
abenduak 29an emango zaio
amaiera, eta azken egun honetan banatuko dira sariak ere.

Sariak: ·Bideoan egindako fikziozko Film labur onenaren
saria: 1.500 euro. ·

"Labur Gehiago" Saileko Irabazlearen saria: 400 euro. ·

Bidasoa Eskualdeko Film labur
onenaren saria: 200 euro eta
50 Espainiako jaialdietan izeneko zine festibaleko izenematea.
Informazio gehiago:
w w w. ir un. or g

ZINEA: "LA NOCHE DEL
RATÓN " DAVID R. LOSADA

Zer? Sandra goiz jaiki da, Alvaro bere senargaia kexu bada
ere, laneko bilera bat baitauka.
Jorge bere lankidearekin joango da bilerara. Bidea lasaia
izango dela ematen du, baina
gauzak, batzuetan, espero
dugun bezala gertatzen dira,
eta, beste batzuetan, bide
erdia istorio desberdin baten
hasiera bihurtzen da. Sandra
eta Jorge ez dira inoiz iritsiko
bilerara.

Eguna: azaroak 18

Ordua: 20:00

Baldintzak:
- Ostalaritzen eta turismoan esperientzia izatea
- Ingelesa eta frantsesa ondo
hitz egitea
- 18 urte baino gehiago izatea

Eskaintzen diren kontratuek bi
aste eta 8 hilabete bitarteko
iraupenak dituzte. Asteko 35
ordu. Eta gustatzen zaizuna
dantza egitea baldin bada...
Disenyland Pariseko dantzariak hautatzeko onarpen probak Madrilen
Data: 2016ko azaroak 22
Ordua: 10:00etan
Lekua: Teatros del Canal (Madrid). Cea Bermúdez, 1,
28003, Madril

Tokia: AMAIA KZn

LANA BILATU ETA AURKITU GABONETAN
"Gabonetan lan egitea". Eguberrietan langileak enplegatzen dituzten sektoreak eta enpresak ezagutzeko jarduera Lanbidek antolatuta.
Iraupena: hiru ordu.

Informazio gehiago:
h ttp: / / apps. l an b ide. eus kadi. n et/

Lana non bilatu?
Europa Press agentziak argitaratzen duenez, El
Corte Inglés, Amazon, Carrefour, Toys 'R' Us eta
Seur kontratazio berriak egingo dituzte hurrengo
kanpainan.

Eta gainera, IGazten "Lan eskaintzak Gabonetan"dokumentua argitaratzen dugu. Bertan
egunkarietan, sare sozialetan, lan webguneetan... agertzen diren lan eskaintzen biltzen ditugu: w w w. ir un. com/ 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

ATZERRIAN HIZKUNTZAK IKASTEKO
BEKAK. 2017KO UDA

Zer? Eusko Jaurlaritzak
533 plaza eskaintzen
ditu Irlandan, Erresuma
Batuan, Frantzian eta
Alemanian hiru asteko
egonaldi eta hizkuntzako
ikastaroak
egiteko
2017ko udan.

Norentzat? DBHko 3.
eta 4. maila eta Batxilergoko 1. eta 2. maila ikasten duten ikasleak

Betekizunak:
- 19 urtetik beherakoa
izatea edo 2017an betetzea

- Aurreko ikasturtean 7
puntuko gutxieneko nota
lortu izana eskatutako
hizkuntza/hizkuntzetan,

eta 16 puntuko edo gehiagoko puntuazio osoa
lortu izana aurreko ikaturteko batez besteko
notaren eta eskatutako
hizkuntzako notaren arteko baturan.

- Eskatzen den plazari
dagokion/dagozkion hizkuntza/hizkuntzak ikasten
aritzea
eskaera-dataren aurreko
bi ikasturteetan (20142015 eta 2015-2016)
Epea? 2016ko azaroaren 4tik abenduaren 5era

a aisia
Zer? Billabong Txingudi Surf
Txapelketa izango dugu Hendaiako hondartzan.

Azaroak 19-20

Zer? Aitor Pucheren hitzaldia, "Irun en la II República y
en la Guerra Civil de 1936"
izenburuan.

Azaroak 17

Non? Oiasso Erromatar Museoan.

Ordua? 19:00.

Prezioa: doan.

Surf Teknika eta Surf Division
elkarteek Hendaiako udaletxearen laguntzarekin antolatzen duten txapelketaren
xedea Bidasoa eskualdeko
surflariak elkartzea da Alfre,
Egoitz eta Telleren oroimenez.
Aurten maila berriak izango
ditugu partehartzea aberatsagoa izan Darin.

Non? Hendaiako Hondartzan

Ordutegia? 08:00etatik aurrera. Finalak 15:00etatik aurrera.
Prezioa? 15 euro.

Zer? Bidasoako XVI nazioarteko zinemaldi arkeologikoa.

Azaroak 21-25

Zer? “Hedabideei buruzko
gogoetak” hitzaldia Iñaki Sotoren eskutik, GARA egunkariaren zuzendaria.

Azaroak 17

Non? Kabigorrin.

Ordua?19.00.

Prezioa: doan.

Non? CBA udal liburutegia
eta Amaia KZ

Ordua? 9:00-13:00.

Prezioa: Dohanik.

Zer? Garikoitz Fragak, Belleza Infinita argitaletxeko arduradunak, eskainitako
edizio artistikoko tailerra.

Azaroak 23-24

Non? Bitamine Faktorian

Ordua? 16:00-20:00

Prezioa: 27 euro.

Zer? Aniztasun Biologikoko
Nazioarteko Urteagatik CSICek (Ikerketa Zientifikoko Goi
Batzordeak) egindako erakusketa. Bertan, testuak eta irudiak
konbinatzen
duten
dibulgazio-panelen bitartez,
biodibertsitate-kontzeptuari
ekiten dio, bere mehatxu nagusiak eta kontserbazioa.

Azaroak 27 arte

Non? Txingudi Ekoetxea
Pierre Loti Ibilbidean, Plaiaundin.
Ordutegia? Astelehenetik
igandera: 10:00-14:00 eta
16:00-19:00
Prezioa: doan.

Zer? AFI/IAE elkarteak antolatzen duen “Irun hiria” argazkilehiaketak 27. deialdira
iritsi da. Erakusketa honetan,
2016ko edizioan aurkeztutako lan hautatuak aurkezten
dira.

Abenduak 11 arte

Non? AMAIA KZ erakusketa
aretoan.

Ordua? Asteartetik larunbatera: 18:00-21:00 / Igande
eta jaiegunetan: 11:30-13:30
Prezioa: doainik

FICOAUTO 2016 - BIGARREN ESKUKO
AUTOMOBILEN AZOKA

Azaroaren 18tik 20ra Ficoban egingo da
Ficoauto, Bigarren Eskuko Automobilen
Azoka. Ekitaldia CM Gipuzkoa sozietateak
antolatu du Ficobaren lankidetzarekin. Gipuzkoan dauden auto marka garrantzitsuen eta automobilaren sektoreko beste
enpresa batzuen parte hartzea izango da.

Ordutegia: Ostirala: 16:00-20:00; Larunbata-Igandea: 10:00-20:00.

Non? Ficoban

Prezioa? Doako sarrera eta aparkalekua.
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