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Jo
ló

 K
a
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a

 Lapitze auzoan dago, Lope de Primaut eta Lapitze kaleak lot-
zen ditu. 1971ko maiatzaren 25eko Osoko Bilkuran jarri zioten izena, 
Gobernazio Batzordearen proposamenez. Martxa militar bat da Joló 
abestia. Felipe Igiñizen arabera, San Martzialeko Alardean txertatu 
zen azken aurreko musika konposizioa izan zen, 1900 inguruan. 

Felipe Igiñizek azaldu zuen, Figuerido abizeneko musikari batek osatu 
zuela obra. Manuel Figuerido Udal Musika Bandako lehen zuzendaria 
izan zen, César semea biolin-jotzaile aparta izan zen, eta bandako 
zuzendaria, 1908tik aurrera. Bietako batek sortu zuen Joló martxa.

Igiñizek berak baieztatu zuen Villarobledoko dianarekin batera, Alar-
deko ikusleen artean zirrara gehien eragiten duen musika dela. Batez 
ere, lehen aldiz jotzen denean, Jeneralak, San Juan plazan Alardeko 
agintea eskuratu ondoren, elizarako bidea hartu aurretik. 

Hitzaren esanahiari dagokionez, euskal jatorria duela ondoriozta 
daiteke, “jo” erroak, musika instrumentu bat jotzeari erreferentzia 
egin diezaiokeelako. “Jole” hitza musika instrumentua jotzen duena 
izendatzeko erabiltzen da.
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BERRIA                                                                                                              IRUNERO

Urteurrenez beterik egongo dira 
aurtengo sanmartzialak. Alde bate-
tik, Alarde Tradizionaleko Artille-
ria Bateriak eta Alarde Batzordeak 
Erret-Aginduaren 200. urteurrena os-
patzeko ekintza ugari antolatu dituzte 
Irungo hiritarrentzat. Bestetik, Alarde 
Tradizionaleko Lapitze Konpainiak, 
konpainiaren berrantolaketaren 75. 
urteurrena ospatuko du, bazkari be-
rezi baten bitartez. 

200 urte beteko dira 1817ko uztailaren 
28an Fernando VII.a erregeak Irungo 
hiriarekin Erret-Agindua sinatu zuene-
tik. Data garrantzitsu honetan, erregeak 
Irungo hiriari bi titulu garrantzitsu eman 
zizkion. Tituluez gainera, Irungo hiriak 
ekainaren 30ean zein abuztuaren 31n 
salbak egiteko baimena jaso zuen,  salba 
horiek burutzeko kanoi batekin batera.

Data garrantzitsu hori oroitarazteko 
ekintza ugari antolatu dituzte Alarde 
Tradizionaleko Artilleria Bateriak eta 
Alardeko Batzordeak, elkarlanean. Ekint-
za horien barnean, ekainaren 1etik 11ra 
arte, Palmera Montero Gunean erakuske-
ta bat prestatu dute, 1817ko Erret-Agin-
duaren inguruan. Bertan, Artilleria Bate-
riarekin erlazionaturiko material ugari 
ikusgai egon da, hala nola, 3 kanoi, kanti-
nera zein soldadu jantziak edo garai har-
tako dokumentuak eta gutun ugari. 

 “Irungo hiriarentzat prestaturi-
ko erakusketa izan da, eta bertan, Irun-
go  historiaren inguruan gauza asko 
ikasteko aukera eduki dute irundarrek”, 
azaldu du Agustin Camarero Artilleriako 
Kapitainak. Gainera, erakusketa zabalik 
egongo den egunetan zehar hitzaldi uga-
ri antolatu dituzte, 200. urteurren honen 
inguruan sakontzeko. 

Artilleriako Kapitainak adierazi du lan 
handia eman diela erakusketa honen 
prestaketak: “Bi hilabete inguru pasa di-
tugu erakusketarekin loturiko kon

tuak lotzen”. Kapitainak azpimarratu du 
jendeak ez duela prestaketa lanek eskat-
zen duten lana imajinatzen: “Esaterako, 
erakusketan ikusgai egongo diren ka-
noiak mugitu ahal izateko, baimen be-
reziak eskuratu behar izan ditugu, eta ez 
da lan erraza izan”.

Urteurrenaren ospakizunerako ekintzak 
ez dira hor amaitu. Erakusketaz gainera, 
abuztuaren 31n, San Ramon egunean, 
San Martzial mendian meza bat ospa-
tuko dute. Mendira, erakusketan ikusgai 
egon diren kanoietako bat igoko dute, 
mezaren ostean salbak egiteko. Honen 
ostean, Sagrario Arrizabalaga historiala-
ri irundarrak urteurreneko gertakarien 
inguruko hitzaldi bat eskainiko du. 

Konpainiaren berrantolaketa gogora-
tuko du Lapitzek

 Bestetik, Lapitze Konpainiak 75 
urte beteko ditu, konpainiaren berran-
tolaketa gertatu zenetik. Izan ere, 1942. 
urtean lortu zuen Lapitze Konpainiak 
Irungo Alardean berriro desfilatzea, Ge-
rra Zibileko geldialdiaren ostean. Gerra 
Zibilaren aurretik Lapitzek Alardeko 9. 
postuan desfilatzen zuen, baina, etenal-
diaren ostean, azken postuan desfilatze-
ra behartua izan zen. 

Urteurrena ospatzeko, konpainiak ba-
zkari bat antolatu du ekainaren 18rako, 

Irungo Atsegiña Elkartean. Bazkarian, 
konpainiako kideez gainera, aurreko ur-
teetako kantinerak ere elkartuko dira. 
Guztira, 76 kantineretatik, bazkarian 55 
kantinera bilduko dituztela uste dute, 
horien artean, Florentina Altuna Lapit-
ze Konpainiako lehen Kantinera. Manu 
Larrion Lapitze Konpainiako Kapitainak 
azaldu du urteurrena ospatzeko, bazka-
riaz gainera, DVD bat eta zigiluak presta-
tu dituztela, Lapitze Konpainiako kideen 
artean saltzeko. 

Hirugarren urtea izango da aurten Manu 
Larrionentzat Lapitze Konpainiako Ka-
pitain moduan. Lapitzeko Kapitainak 
onartu du ardura horrek lan handia es-
katzen duela: “Eginbeharrak ez dira soi-
lik ekaineko hilabetera mugatzen, lehen 
bilerak urria edo azaroa inguruan egiten 
baitira. Hala ere, buruturiko lana ekai-
naren 30ean saritzen da”. Lapitzeko Ka-
pitainarentzat, konpainia goizean lehen 
aldiz batzen den unea oso berezia da, 
egun handiaren hasiera markatzen duen 
momentua delako.

“Irungo hiriarentzat 
prestaturiko 

erakusketa izan da, 
eta bertan, Irungo 

historiaren inguruan 
gauza asko ikasteko 
aukera eduki dute 

irundarrek”

Agustin Camarero, 
Artilleriako Kapitaina

Urteurrenez 
beteriko 
sanmartzialak
Ospakizunetan dira 
Alarde Tradizionaleko 
Artilleria Bateria eta 
Lapitze Konpainia
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Aurten ere ekaineko hilabetea ekintza bereziez bete dute Caser 
Residencial Anaka egoitzan. Jarduera horiez gainera, azken ur-
teetan bezala, aurten ere egoitzako egoiliarren artean kantinera 
eta sarjentua aukeratu dituzte. 

Conchita Irazu eta Juan Rufaco dira  Caser Residencial Anaka egoit-
zako 2017ko Kantinera eta Kapitaina. Conchita Irazu Bergaran jaio zen 
1925 urtean eta egun gutxi batzuk baino ez zituenean gurasoekin Iru-
nera bizitzera etorri zen. Gaztetan, bi aldiz izan zen kantinera hautagai, 
baina aurten izango du azkenik kantineraz janzteko aukera. Conchitak 
berak azaldu du: “sanmartzialak beti ilusio handiz bizi izan ditut eta jai 
hauetaz asko disfrutatu dut”.

Juan Rufaco aurtengo Caser egoitzako Sarjentua Badajozen jaiotakoa 
da. Irunera zerbitzu militarrean lizentziatu ondoren etorri zen, eta La-
rreaundi auzoan bizi izan da beti. Nahiz eta ez desfilatu, sanmartzialak 
beti gertutik bizi izan ditu Juan Rufacok, Larretxipi kalean Alardea iku-
siz edo San Martzial mendiko erromerian.

Kantineraren eta sarjentuaren aukeraketaz gainera, ekaineko hilabe-
tean sanmartzialekin loturiko ekintza ugari ospatuko dituzte. Ekintza 
horien barnean, Alarde Tradizionaleko San Miguel eta Anaka Konpai-
niek egoitzara bisitak burutuko dituzte. San Miguel Konpainia izango 
da egoitza bisitatzen lehena, ekainaren 17an arratsaldeko 18:00etan. 
Bertan, entseguak burutuko dituzte egoitzaren barnetik zein kanpoal-
detik. Ekainaren 24an Anaka Konpainiaren txanda izango da, arratsal-
deko 18:00tan, baita ere. San Miguel Konpainiaren moduan, egoiliarre-
kin entseguak burutuko dituzte.

Ekintza hauez gainera, Caser egoitzaren ekaineko egitaraua jardueraz 
beterik dago. Hilabete osoan zehar eskulan, emanaldi, irteera eta le-
hiaketa ugari burutuko dituzte. Jaietako egun bereziekin batera, era 
askotariko ekintzak izango dituzte. Esaterako, ekainaren 28an kan-
tineren aurkezpenaren eguna denez, egoitzan kantinerei omenaldia 
egingo diete majoretteek. 

Ekainaren 29an, jaietako egun handiaren bezpera ospatzeko, Caser 
egoitzan bingo lehiaketak prestatu dituzte. Azkenik, ekainaren 30ean, 
egoitzako egoiliarrek  Alardea telebistatik zuzenean ikusteko aukera 
izango dute. Ostean, bazkari berezia izango dute, sanmartzialetako 
jaiak behar den moduan ospatzeko.

EKAINAREN 16TIK 12RA 
17:30 

KAFETEGIANESKULANAK

EKAINAK 13, ASTEARTEA
17:30 

EGUNEKO ZENTROAN
NAGUSILANEN AKTUAZIOA

EKAINAK 17 , LARUNBATA
18:00 

EGOITZA BARNETIK ETA KANPOTIK
SAN MIGUEL KONPAINIAREN ENTSEGUA

EKAINAK 20, ASTEARTEA 
16:00

IRUNDIK IRTEERA

EIKAINAK 21, ASTEAZKENA
10:00 , HIRUZTARA IRTEERA

EKAINAK 22, OSTEGUNA
17:30

IRUNI BURUZKO BIDEO PROIEKZIOAK

EKAINAK 23, OSTIRALA 
17:30 

AKTIBITATE SALAN HILEKO URTEBETETZE OSPAKETA 
ETA SAN JUANI DESIOAK

EKAINAK 24, LARUNBATA
18:00 

EGOITZA BARNETIK ETA KANPOTIK
ANAKA KONPAINIAREN ENTSEGUA

EKAINAK 26, ASTELEHENA 17:30
PATATA TORTILLA TXAPELKETA AKTIBITATE SALAN

EIKAINAK 27, ASTEARTEA 17:30
17 ETA 24 EGUNEKO ARGAZKI PROIEKZIOA

EKAINAK 28, ASTEAZKENA 17:30
EGUNEKO ZENTROAN

KANTINEREI OMENALDIA MAJORETTEKIN

EKAINAK 29, OSTEGUNA 18:00
BINGO BEREZIA 1.GO SOLAIRUAN

ETA 18:30 BEHEKO SOLAIRUAN

EKAINAK 30, OSTIRALA 
ALARDEAREN EMANALDIA ETA MENU BEREZIA



AGENDA                                                 IRUNERO

DANBORRADA
26
23:00 Urdanibia plazan
27
22:00 Urdanibia plazan

BANDA 
21
21:30 San Juan plazan
26
23:00 Urdanibia plazan

BEHOBIA 
19, 20 eta 22 
21:00 Kaiolan tabernan

BENTAS
17, 22 eta 23 
21:30 Ongi Etorri taberna

MEAKA
19, 21 eta 22 
21:00 Errota Zaharren

BIDASOA
19, 21 eta 22
 21:00 Alundan

SAN MIGEL
20, 21 eta 22 
21:00 Geltokia kalean

OLABERRIA
19, 21 eta 22 
20:30 Estebenean

AMA XANTALEN
20, 22 eta 23 
21:15 Urdanibia plazan

ANAKA
20, 21 eta 22 
21:00 Aiako Harria kalean

BUENOS AMIGOS
19, 21 eta 22 
21:15 Erromes plazan

URANZU
20, 21 eta 22 
21:15 Uranzu Kalean

SANTIAGO
20, 22 eta 23 
20:45 Platanondoen 
plazan

LAPITZE
20, 22 eta 23 
21:15 Aduana kalean

REAL UNION
20, 22 eta 23 
21:00 Zabaltza plazan

AZKEN PORTU
19, 20 eta 22 
21:00 Pio Baroja kalean 
eta Auzo Elkartean

BELASKOENEA
19, 21 eta 22 
21:00 Belaskoenea Auzo 
Elkartean

LANDETXA
20, 23 eta 25 

20:00 Auzo Elkartean.

BIDASOA
20, 22 eta 23 

20:30 Palmera-Montero 
plazan.

OLABERRIA
22, 23 eta 26 

20:30 Willy tabernan.

AMA XANTALEN 
21, 23 eta 26 

20:00 Peña kalean.

LAPITZE
19, 21 eta 22 

20:00 Pio XII plazan. 

ANAKA
19 eta 22 

20:30 Txanaleta plazan.

SANTIAGO
19, 21 eta 26 

20:30 Triangelu plazan. 
 

DANBORRADA
27 

21:00 Urdanibia plazan.

BANDA ETA 
DANBORRADA

29 
20:00 Urdanibia plazan.

2017ko
ALARDEETAKO
ENTSEGUAK

TRADIZIONALAPUBLIKOA
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                    BERRIA2017ko ekainak 15

 Hiru Kapitain berri izango ditu aurten Alar-
de Publikoak. Gazteak dira hiruak, Alardeko be-
launaldi berriaren ordezkariak. Aitziber Tranche 
(Lapitze) eta Francisca Alzamora (Santiago), aspal-
diko ezagunak dira, batera izan baitziren kantinera 
2014an. “Gogoan dut, orduan batera joaten ginela 
elkarrizketetara”, azaldu du Francisca Alzamorak: 
“Erantzunetako batean, esan genuen gure Alardeko 
onena dela postu guztiak ezagutzeko aukera ema-
ten duela”. Beste ikuspegi bat ezagutuko dute aur-
ten, elkarrekin, berriro. Hirugarren berritasuna, 
Xabier Martinez Bidasoako Kapitaina izango da. Ki-
deek baino esperientzia handiagoa du, konpainiako 
Teniente eta Alferez izan baita lehenago. 

Arrazoi berdina azpimarratu dute hiruek, kapitain iza-
teko proposamenari baiezkoa eman izana azaltzeko: 
konpromisoa. “Alardea aurrera atera behar da, eta ho-
rretarako, ardurak hartu beharra dago”, baieztatu du

Aitziber Tranchek. Zalantzak izan zituen berak, orain 
arte, adin jakin batetik gorako jendearekin lotu izan bai-
titu agintari postuak. Gazteegia zela pentsatu izan zuen, 
horregatik. Francisca Alzamorak azpimarratu du belau-
naldi aldaketa behar-beharrezkoa dela: “Gure helburua-
ren bila aurrera egiten jarraitu nahi baldin badugu, gaz-
teok aurrera pausoa eman behar dugu”. 

Xabi Martinezek ulertzen du gazteek halako erabakiak 
har ditzaten zaila dela: “Jendeak oso ondo pasatzen du 
txilibitoarekin, kuadrillakoekin, edo Alardean ezagutu 
dituen lagunekin etab.”. Hala ere, badira ardurak hart-
zera ausartzen direnak. “Nik adibidez, aurten teniente 
bat bilatu behar izan dut, eta ez da zaila izan. Aizpea Ba-
bazek hartu du lekukoa. Orain arte, Irungo bandera era-
man du”, aipatu du Martinezek. Kantinerei dagokienez 
ere, antzeko zerbait gertatzen da. Konpainia batzuek 
zailtasunak eduki dituzte kantinerak lortzeko. “Nor-
mala da, soldadu ateratzea oso erosoa delako. Ardura 
gutxiago, jendearen arreta gutxiago...”, argudiatu du Al-
zamorak. Emakumeek aukeratzeko “askatasuna” dutela 
nabarmendu du, hala ere, Tranchek: “Onena da papera 
hautatu dezaketela”.

Kezkak eta ilusioak

2017ko Alardea antolatzea izan da, orain arte, Kapitain 
gisa izan duten lana. “Harrigarria da Alardeak atzetik 
daraman lana. Horretaz jabetzeko, ezagutu beharra 
dago”, azpimarratu du Francisca Alzamorak. Laster jarri 
beharko dira konpainiaren buruan, eta orduan, haren 
erantzule nagusi izango dira. “Lehen, laguntza behar 
baldin bazen, eskaintzen genuen. Baina orain guk

eskatu beharko diogu laguntza jendeari. Konpainiaren 
behar guztietan pentsatzea egokitzen zaio kapitainari. 
Konpainian edozer gertatzen dela ere, bera da ardura-
duna.”, adierazi du Aitziber Tranchek.

Urduri dago Francisca Alzamora, eta onartu du tentsio 
handiagoarekin biziko duela aurtengo Alardea. Eskertu 
du, dena den, laguntza eta babes handia eskaini dizkion 
jende asko duela inguruan.  Lasaitzeko aholkua eman 
dio Xabi Martinezek: “Orain hobe seguru egon, zalantza-
rik ez eduki. Momentuan sortuko zaizkigu, baina aurre 
egingo diegu”. Ahalik eta gehien gozatzen ahaleginduko 
dira hiruak, eta ilusio bereziarekin espero dituzte zen-
bait momentu: “Niri arrankada gustatzen zait gehien. 
Gero eta jende gehiago egoten da, gainera”. Arratsal-
dean Kale Nagusia jaistea da Trancheri gehien gustatzen 
zaion momentua. “Oilo-ipurdia jartzen zait”, aitortu du: 
“Aldeko eta kontrako jende asko egoten da. Momentu 
horretan, askoz gehiago baloratzen dituzu txaloak, agu-
rrak etab.”.

Helburua ahaztu gabe

Gertutik ezagutu ahal izan dute aurten Alarde Publi-
koaren antolaketa, eta haren ibilbidearen eta etorki-
zunaren inguruko balorazioa egin dute. Alardeak izan 
duen bilakaera nabarmendu du Alzamorak: “Hazkundea 
ikaragarria izan da. Orain kaleak zeharkatzea gozatzeko 
modukoa da. Ez gaude estankatuta, aurrera goaz”. 

Hirian zabaldu den “normaltasun” egoerak kezkatzen 
ditu, dena den, Martinez eta Tranche. Uste dute bi Alarde 
egotea ez dela egoera normala. “Guk bakarra lortu nahi 
dugu. Nahi duenak atera ahal izatea, inolako mugarik 
gabe”, gogorarazi du Xabi Martinezek. Autokritika ere 
egin du Aitziber Tranchek: “Gure Alardea gero eta ho-
beto egitea lortzen dugu, baina ez dugu hirian onarpen 
maila handiagoa eskuratzen”. Alarde Publikoari pauso 
hori falta zaiola uste dute aurtengo Kapitain berriek. 

Ardurak hartu dituzte gazteek
Kapitain izango dira, lehen aldiz, Aitziber Tranche, Francisca Alzamora eta Xabi Martinez

“Momentuan sortuko 
zaizkigu zalantzak, 
baina aurre egingo 

diegu”

Xabi Martinez, Bidasoa 
Konpainiako Kapitaina

“Soldadu ateratzea 
oso erosoa da. Ardura 
gutxiago, jendearen 
arreta gutxiago...”

Francisca Alzamora, 
Santiago konpainiako 

“Konpainiaren behar 
guztietan pentsatzea 

egokitzen zaio 
Kapitainari”

Aitziber Tranche, Lapitze 
konpainiako Kapitaina

Gure etxea da Irun, eta etxea 
topera bizitzea da gurea.

GORA SAN MARTZIAL

BAINUONTZIAK, DUTXAK, KOMUNAK, SAUNAK, 
BEROGAILUAK, GALDARAK, TXORROTAK

Av. Letxunborro, 98. 20305 Irun
T. 943 616 078 — F. 943 616 849 — www.ogaur.com

SUMINISTROS SANITARIOS Y DE CONFOR T

7



ERREPORTAJEAK                                                                                                              IRUNERO

Soldadu izatetik 
kantinera izatera
Iune Dorronsoro izango da Alarde Publikoko 
Olaberria Konpainiako Kantinera

 Bost urte zituenean parte 
hartu zuen Iune Dorronsorok, 
lehen aldiz, Hondarribiko Alardean, 
bertakoa baitu ama. Irunen 14 
urterekin hasi zen desfilatzen, eta 
ordutik, Olaberria Konpainian 
desfilatu du urtero. Aurtengoa urte 
berezia izango da,  soldadu jantzia eta 
txilibitua alde batera utziko baititu 
Dorronsorok, abanikoa eskuan duela, 
familiaren zein lagunen babesarekin 
eguna kantinera moduan bizitzeko. 

Zer da zuretzat kantinera izatea?

Txikitatik daukazun ilusio bat da. 
Nahiz eta bost urte nituenetik desfilatu 
izan dudan, ilusio handia egiten didan 
zerbait da.

Nola gogoratzen duzu kantinera 
aukeratua izan zinen momentua?

Nik banekien aurkeztua nengoela, beraz, 
etxean oso urduri nengoen, banekielako 
aukeratua izanez gero etxera etorriko 
zirela. Tinbrea jo ostean etxe guztia 
jendez bete zen, eta lagunak etxera 
etorri ziren. Etxean ospatzen hasi ginen, 
baina gero kalera joan ginen, larunbata 
zela aprobetxatuz. 

Kantinera izateko gauza asko 
prestatu behar dira. Nola 
daramatzazu prestaketa horiek?

Lehen unetik jendea opariak egiten 
hasten da. Opariez gainera, jendeak 
bere laguntza eskaini dit, zerbait falta 
zaidan edo ekainaren 30ean zerbaitetan 
laguntza beharko dudan galdetuz. Esan 
dezaket jendeak ahalegin guztiak egiten 
dituela ahal duen guztian laguntzeko. 
Azkenean jendeak denetarik oparitu 
dit eta falta zaidan gauza bakarra amak 
egiten ari didan soineko zuria da. 

Prestaketa lanen artean egon al da 
bereziki arreta deitu dizun zereginik?

Zehazki ezer ez, baina orokorrean 
guztia. Izan ere, nik ez nuen uste 
kantinera izateko hainbeste gauza 
prestatu behar zirenik, ezta hainbeste 
denbora eskaini behar diozunik ere. 
Baina azkenean ilusioarekin egiten 
duzu, eta gogo handiekin. 

Kantinera izan aurretik soldadu izan 
zara, zenbat urtez desfilatu duzu 
soldadu moduan?

Hondarribian hasi nintzen desfilatzen 

bost urte neuzkala, kubero moduan. 
Baina Irunen 14 urterekin hasi nintzen, 
soldadu moduan. Orain arte, beti 
Olaberria Konpainian desfilatu dut. 
Irunen lagun batekin atera nintzen 
lehen aldiz, gurasoak ateratzen ziren 
konpainia berean elkarrekin joateko, 
baina azken urteetan, lagunekin 
ateratzen naiz, nahiz eta familia 
inguruan ibili, beti ere. 

Soldadu moduan desfilatu duzunean, 
zein izan da Alardearekin bizi izan 
duzun unerik bereziena?

Egia esan, ez dakit. Baina, nik uste 
Alardean desfilatzen dugun guztiontzat 
arrankada dela eguneko momenturik 
hunkigarriena. Izan ere, hori da eguna 
hasten den momentua. Gainera, urtez-
urte, gero eta jende gehiago hurbiltzen 

da gu ikustera, eta hori pasada bat da. 

Nola espero dituzu konpainiarekin 
egingo dituzun entseguak?

Egia esan urduri nago, baina espero 
dut lehenengo entsegua egin ostean, 
jada lasaitasunez hartzea. Hurrengo 
bi entseguak eta ekainaren 29 eta 30a 
urduritasunez baino, ilusioz beteriko 
egunak izatea. 

Ekainaren 29a, arma-ikuskatzeen 
eguna, nolakoa izango da zuretzat?

Nire konpainiarekin arma-ikuskatzea 
pasako dut auzoan. Gainera, egun 
berezia izango da, egun horretako 
ibilbidea luzea izango delako eta 
nire alboan jende asko eramateko 
aukera izango dudalako. Beraz, familia 
zein lagunak alboan eramateko 
aprobetxatuko dut. Konpainiarekin 
bukatu ostean, Urdanibia plazan 
Bandaren eta Danborradaren entsegua 
ikusteko intentzioa daukat, eta gauean 
deskantsatzeko gai izatea espero dut.

Nola hasiko da ekainaren 30a 
zuretzat?

Egun horretan lo gutxi egin ostean goiz 
esnatzeko arazorik izango ez dudala 
uste dut, egun hori iristeko ilusio handia 
dudalako. Etxera orrazten zein janzten 
lagunduko didatenak sartzen diren 
momentuan, eguna bizitzen hasiko 
naizela uste dut, eta hortik gauera arte.

Ekainaren 30ean zehar zuretzat 
bereziki hunkigarria izango den 
momenturik espero duzu?

Nik uste goizetik arratsaldera negarrez 
egongo naizela. Nahiz eta arrankadaren 
momentua berezia izango den, aurten 
elizara jaitsiera anai-arrebekin egingo 
dut eta une hori iristeko gogo asko 
dauzkat. 

    
Zein desio daukazu aurtengo 
sanmartzialetarako?

Nire desioa da jai zoriontsuak edukitzea 
eta mundu guztiak disfrutatzea. Nire 
gomendioa, desfilatzen ateratzeko 
zalantzan dagoen edozeini, gizon zein 
emakume, anima dadila, jaiak barrutik 
bizitzeak merezi duelako.

“Zalantzan daudenak 
anima daitezela, 

jaiak barrutik 
bizitzeak merezi 

duelako”

“Urtez-urte, gero 
eta jende gehiago 
hurbiltzen da gu 

ikustera”
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 1971ko maiatzaren 25eko Osoko Bilkuran jarri 
zioten izena, Gobernazio Batzordearen proposamenez. 
Lapitze auzoan dago, eta Eusebio Pedrós Alardeko 
Jenerala kalea eta Elizatxo hiribidea lotzen ditu.

San Martzial Alardeari dagokionez, Jeneralaren 
aginduetara soldaduek eskopetaz salbak botatzen 
dituzten unea da, burrunba ikaragarria ateratzen dute, 
eta ikusleek txalotu egiten dituzte, are gehiago, tiroak 
batera egiten baldin badituzte. Deskarga egitearen 
funtsa bikoitza da: agintariak agurtzea, alde batetik, eta 
su-armek ongi funtzionatzen dutela ziurtatzea, bestetik.

Arratsaldeko deskarga bakoitzaren ondoren, izen 
bereko musika jotzen du bandak. Felipe Igiñizek 
adierazi zuen ohore egiteko dei militar bat dela, XIX.
mendearen hasierakoa. 
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 Alardean kantinera ateratzea-
rekin amets egiten dute neska askok 
txikitatik. Hala ere, gutxi batzuk dira 
urtero amets hori errealitate bihurt-
zea lortzen dutenak.  Horien artean 
egongo da aurten Cristina Ramajo. 
2012ko sanmartzialak bereziak 
izan ziren berarentzat, bere ahizpa 
konpainia berean kantinera atera 
baitzen. 2017 urtea, ordea,  benetan 
berezia izango da, inoiz baino gertua-
gotik biziko baititu Ramajok Irungo 
jaiak.

Zer sentitzen da kantinera zarenean?

CRISTINA RAMAJO: Ilusio handia egiten 
dizun zerbait da. Azken finean, txikitatik 
espero duzu, eta orain gertutik bizitzeko 
aukera izatea oso polita da. Duela bost 
urte nire ahizparekin batera gertutik 
bizitzeko aukera izan nuen, baina aur-
tengoa guztiz desberdina izango dela 
uste dut. Izan ere, oraingoan ni neu naiz 
protagonista.

Nolako izan zen kantinera hautatua 
izan zinen gaua?

CRISTINA RAMAJO: Oso gau berezia izan 
zen. Egun osoan zehar oso lasai egon 
nintzen, egia esan, eta nire ingurukoak 
ziren urduriago zeudenak, baina bozke-
taren ordua iritsi zenean urduriago jarri 
nintzen. Etxean zain egon ostean, txirri-
nak jo zuenean, etxeko begirada guztiak 
nigana zuzendu ziren eta oso une polita 
izan zen. 

Prestaketa lanak errazagoak izan dira 
zure ahizparen laguntzarekin?

CRISTINA RAMAJO: Gauza bera esaten 
dit jende askok, baina egia esan, guztiz 
desberdinak gara, eta bakoitzak bere 
eginbeharrak dauzka. Ahizpak aholku 
asko eman dizkit eta behar dudan 
guztian laguntzeko prest dago. Hautake-
taren osteko astean hasi ginen zeregi-
nekin eta jada eginbehar nagusiak prest 
dauzkat. 

LORENA RAMAJO: Behar duen guztian 
laguntzen diot, nahiz eta lan kontuenga-
tik uneoro berarekin egotea ezinezkoa 
zaidan. Oso polita da berarekin dena 
berriro bizitzea,  izan ere, bera orain 
bizitzen ari dena nik aurretik bizia dut 
eta uneoro sentitzen ari dena imajinatu 
dezaket.

Nola espero dituzu konpainiarekin 
burutuko dituzun entseguak?

CRISTINA RAMAJO: Lehen entseguan, 
etxetik pixkanaka konpainia nola hur-
biltzen den entzutea berezia izango da, 
eta konpainia nire etxe azpian ikusten 
dudan unean, hunkituko naizela uste 
dut. Etxeko atea ireki eta nire aurrean 

auzo guztia ikustea oso polita izango 
da. Arrankadillaren egunean urduriago 
egongo naizela uste dut, auzotik atera 
eta Irun osoa bertan ikusiko baitut.

Ekainaren 28a eta 29a egun bereziak 
izango dira ezta?

CRISTINA RAMAJO: Ekainaren 28an  
kantineren aurkezpenean Zabaltza Pla-
zako kioskotik nire izena eta San Migel 
Konpainiako 2017ko kantinera naizela 
entzuten dudan unea oso hunkigarria 
izango da. Eta 29an konpainiarekin ba-
tera armen-ikuskatzea burutzeko gogo 
asko dauzkat, asko gustatzen zaidan egu-
na delako, eta egun horretan, gainera, 
kanpoko familia Irunera etorriko delako. 

Zeintzuk izango dira ekainaren 30eko 
momenturik berezienak zuretzat?

CRISTINA RAMAJO: Etxean kantineraz 
janzten hasteko gogo asko dauzkat,  
etxekoekin partekatuko dudan eguneko 

momentu berezienetariko bat izango 
dela uste baitut. Hala ere, Alardean zehar 
familia eta lagunak ikusten ditudanean 
asko hunkituko naizela uste dut. Gainera, 
aurretik ikusi ez ditudan lekuetatik igaro 
eta une horiek nolakoak diren ikusteko 
irrikan nago. 

Nolakoak izan ziren Lorenaren 
2012ko sarmartzialetako unerik 
berezienak?

LORENA RAMAJO: Cristinak aipatu 
duen moduan, nire bila konpainia etorri 
zenean oso une berezia eta hunkigarria 
izan zen. Arratsaldean, Alardea amaitu 
ostean etxean utzi ninduten unea ere ai-
pagarria da, eguna amaitzen zela ikusita 
mundua gainera jauzi zitzaidalako.

Nola amaituko du Cristinak aurten 
ekainaren 30a? 

CRISTINA RAMAJO: Konpainiarekin etxe-
ra itzultzeko unea polita izango dela uste 
dut, eguna amaitzeko gogorik izango ez 
dudan arren. Horregatik, auzoan zehar 
konpainiako kapitainak ematen dizkidan 
itzuli guztiak emateko prest egongo naiz.  

Errealitate 
bihurturiko ametsa
Alarde Tradizionaleko San Migel Konpainiako 
Kantinera izango da Cristina Ramajo

“Arrankadillaren 
egunean urduriago 
egongo naizela uste 
dut, auzotik atera 

eta Irun osoa bertan 
ikusiko baitut”
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AURRERA EGINGO DU 
HERRI BAZKARIAK

 Udaberrian zehar izan diren zurrumurruak ezeztatu 
ditu Betti Gotti Euskara Kultur Elkarteak, maiatzaren amaieran, 
2017ko Herri Bazkariaren aurkezpenarekin, eta ohar argigarri 
batekin: “Aurten ere Herri Bazkaria antolatuko da”. Segidan dato-
rren esaldiak, dena den, azken urteetan bizi izan duten egoeraren 
berri ematen du: “Hala ere, argitu nahi dugu erabakia hartzea ez 
dela kontu erraza izan. Herri Bazkariaren dimentsioak eta jen-
de baten jarrera desegokiek ekimen honen antolaketa zailtzen 
dute”. Ekainaren 24an izango 2017ko Herri Bazkaria. 

Joxeja Zabalo Betti Gotti Euskara Kultur Elkarteko kideak baieztatu 
du Herri Bazkaria ez dela desagertzeko zorian egon. Hala ere, onartu 
du “kolokan” hitza erabili dutela: “Batez ere jendea eta administrazioa 
hausnartzera bultzatzeko”. Edonola ere, begien bistakoa da Herri Ba-
zkariak bederatzi edizioko ibilbidean izan duen hazkundea. Gaur egun, 
1.8000 lagunentzako bazkaria eskaintzen du, eta 3.000 inguru hartzen 
ditu, arratsaldean, dantzaldian eta ondorengo kalejiran. 

Boluntarioen lanari esker eutsi izan dio Betti Gottik, urtetan, Herri 
Bazkariaren antolaketari. Azken edizioetan, baina, behera egin du bo-
luntarioen kopuruak. “Aurtengo egoera larria da. Betti Gottiko bi kide 
bakarrik egongo gara egun osoan zehar antolakuntza lanetan, eta bo-
luntarioen laguntza behar dugu”, nabarmendu du Zabalok. bettigotti@
hotmail.com helbide elektronikoaren edo 609 890 830 telefono zenba-
kiaren bidez jar daiteke harremanetan Betti Gotti elkartearekin. 

Murrizketak izan dira egitarauan
Hala ere, boluntarioen lana eskertzeaz gainera, azpiegitura handiago 
baten beharra aldarrikatu du Betti Gottik, tamaina horretako ekimen 
bati eutsiko badio. Zenbait zerbitzu kontratazio bidez bermatzen ditu 
dagoeneko, baina baliabide gehiago behar dituztela aldarrikatu du 
Joxeja Zabalok. Aurten zenbait murrizketa egin behar izan dituzte. 
“Guk ez genuen nahi, eta udalak ere ez. Baina benetan, ez gara iristen”, 
adierazi du Zabalok. 

Horiek horrela, Kuadrillen Olinpiadak egun bakarrean egingo dira, 
adibidez. Ekainaren 24an izango dira, bazkariaren egunean berean, 
9:30etan Urdanibia plazan. Izena ematen duten talde guztiek parte 
hartuko dute, eta zortzi lagunentzako Port Aventurara bidaia egongo 
da jokoan. Kamiseta lehiaketarik ere ez da egongo. Kuadrillek haien 
kamisetak egin ditzaten animatu nahi izan ditu Zabalok, hala ere: 
“Sekulako arrakasta izan du urtetik-urtera, eta jendea animatu nahi 
genuke kamisetak egiten jarraitzera. Oso aberatsa da sortzen duten gi-
roa eta kolorea”. Aurtengo kolore nagusiari dagokionez, turkesa izango 
da Herri Bazkariko zapia. 

Kuadrillen Olinpiadekin batera, bi txaranga ariko dira, eguerdian, Alde 

Zaharreko kaleak girotzen. Kalejira 13:30etan abiatuko da Ficoba al-
dera. Bazkaria 14:15ean izango da, lehen eta bigarren pabiloietan. Ba-
tean 24 urtetik beherakoak egongo dira, eta 24tik gorakoak, bestean. 
18 euroren truke erosi dituzte sarrerak, eta bakoitzeko euro bat, Hon-
darribia-Katsikas Boluntario Taldeak jasoko du. Arratsaldean, dant-
zaldia izango da, Ficobako hirugarren pabiloian. Hirigunera bueltako 
kalejira 20:30etan abiatuko da, Burrunba Elektrotxarangarekin. 

Jarrera desegokiak eta errespetu faltak
Joxeja Zabalok azpimarratu du Herri Bazkarian parte hartzen duen 
jende gehien-gehienaren portaera ona dela: “Gurekin identifikatzen 
dira, eta laguntzeko ahaleginak egiten dituzte. Ficoban eta kalejiran 
zehar izaten den giro ona ikustea besterik ez dago”. Gutxieneko batek, 
alabaina, errespetu faltak, eta batzuetan, “jarrera desegokiak” izaten 
dituela aitortu du Zabalok. “Aldarrikatu nahi dugu festak ondo pasatze-
ko direla, eta ez neurrigabeko gauzak egiteko. Denok pasatu izan gara 
noizbait, baina neurrian. Eta hemen gauza larriak ikusi ditugu. Foku 
erakargarria bihurtu da Herri Bazkaria, bestelako substantziak saltzen 
dituen jendearentzat”.

Zabaldutako oharrean, zenbait neurriren berri eman du Betti Gottik. 
Antolakuntzako jendearekiko errespetua eta mahaien eta aulkien 
zaintza eta haiekiko arreta eskatu ditu. “Gauzak jaurtitzea” debekatua 
dagoela gogorarazi du. Bestalde, nabarmendu du alkoholaren eta dro-
gen eraginpean dagoenari ez zaiola Ficoban sartzen utziko: “Arauak 
ez betetzeak, gizabidez ez jokatzeak, Ficobatik kanporatzea dakar. Eta 
egoeraren arabera, aginpide, autoritateen esku jartzea”. Joxeja Zabalok 
parte hartzaile guztien ahalegina eskatu du, “denon artean” jarrera 
desegokiekin amaitzeko. 

Kokapenaren eztabaida
Herri Bazkariaren kokapena bera da Betti Gottiren hausnarketa proze-
suaren puntu nagusietako bat. Ficoba erosoa dela onartu du Joxeja 
Zabalok, eta bertako arduradunek laguntza handia ematen dietela. 
Ficobak planteatzen dituen arazoak zehaztu ditu, hala ere: “Legediak 
eta lizentziak errespetatu behar ditugu, eta Ficobak aforo mugatuak 
ditu. Herri Bazkaria urtetik-urtera handituz doala kontuan hartuta, 
ulertzekoa da Ficobak ez duela tamaina honetako ekimen bat hartzeko 
ahalmenik”. 

Muga horiek gainditzeko Herri Bazkaria hirigunera lekualdatzea 
proposatu du Betti Gottik, tokia zehaztu gabe. “Herri Bazkaria herri 
guztiarentzat sortu zen, parte hartu nahi zuen edonorentzat. Horrela 
izan behar luke”, aipatu du Zabalok. Juncal Eizaguirre Irungo Udaleko 
Kultura Arloko ordezkariak adierazi du aldarrikapena ulertzen duela. 
Udalaren jarrera irmoa dela azpimarratu du.

“Boluntarioen 
laguntza behar 

dugu”
Joxeja Zabalo

“Herri Bazkarian 
parte hartzen 

duen jende gehien-
gehienaren portaera 

ona da”
Joxeja Zabalo

Zailtasunak zailtasun, bederatzigarren edizioa egingo du, 
aurten, Betti Gottik antolatzen duen ekimenak
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 Irundarren postontzietan da jada San 
Pedro eta San Martzial jaietako egitaraua. 
Ekainaren 7an aurkeztu zuen Irungo Udalak, 
hilabetetako lanaren ondoren. Kultura arloak du 
jarduerak antolatzeko ardura nagusia, Kirola, 
Euskara eta Gazteria arloekin batera, bereziki. 
Juncal Eizaguirre Kultura arloko ordezkariak, 
alabaina, egitaraua aberasten duten hiriko 
elkarteen lana azpimarratu du. 

Zenbat denbora darama Kultura arloak 
sanmartzialetako egitaraua prestatzen?

Paperak mahai gainean ditugula, bi-hiru hilabete, 
egunero egitarauko jardueren inguruan lanean. Baina 
egia esan, prestaketak urte bete lehenago hasten dira, 
uztailean, jaien ondorengo balorazioarekin. 

Egitaraua itxita eta aurkeztuta, pozik gelditu 
zarete?

Oso kontent gaude. Inoiz baino jarduera gehiago 
edukiko ditugu aurten, 140 inguru. Egitarauaren 
baitan bi lan ildo egoten dira beti. Alde batetik, 
udalak antolatzen dituen ekimenak. Kultura arloak 
bereziki, baina besteek ere parte hartzen dute: 
Kirola, Euskara, Gazteria etab. Bigarren lan ildoa, 
azpimarratu beharrekoa, hiriko elkarte eta entitate 
ezberdinek antolatzen dituzten jarduerena da. Urtero-
urtero egiten dituzte haien ekarpenak, eta egitaraua 
aberasten dute.

Berritasunik izango al da aurtengo egitarauan?

Alde batetik, tradizio handia duten hitzorduak 
mantentzen ditugu, baina berritasunak ere eskaintzen 
ahalegintzen gara. Bi dira aurtengo berritasun 

nagusiak. Alde batetik, San Martzial Gune ekimena. San 
Juanen prestatuko dugun espazioa izango da, artista 
irundarrek edozein diziplina eta espezialitatetan duten 
talentua erakutsi ahal izan dezaten: musika, antzerkia 
edo dena delakoa. Oso pozik gaude ekimenarekin. 
Mateo Vergara gure pregoilariak dinamizatuko du. 
Txikia izango da ekimena, hasieran, baina uste dugu 
hazteko aukera handiak dituela. 

Txosnak irekitzen diren egunean iritsiko da beste 
berritasun nagusia.

Hori da. Inaugurazio ekitaldi bat egingo dugu. 
Azken urteotan, txosnak jarri dituzten entitateetako 
arduradunek esan izan digute nahiko oharkabean 
pasatzen dela txosnak irekitzen diren eguna. 
Horregatik, ekainaren 22an bi jarduera antolatu ditugu 
aurten, Mondragon Unibertsitatearekin elkarlanean: 
bubble soccer edo aire burbuila dibertigarriak egongo 
dira, eta batuka talde bat ere bai. Txosnei eta Urdanibia 
plazari berari protagonismoa emateko modua izango 
da. 

Parte-hartze prozesua birmoldatu duzue aurten 
jaietako kontzertuetako taldeak hautatzeko. 
Zergatik?

Aurten, irabazi dutenek babes handiagoa izan 
dezaten lortu dugu. Iaz 40-50 taldez edo bakarlariz 
osatutako zerrenda luzea proposatu genuen. Aurten 
20ra murriztu dugu zerrenda, hiritarren botoak 
kontzentratuago gera zitezen. Modu horretan, irabazi 
duten taldeek irundarren babes handia jaso dute, 
eta oso pozik gaude horrekin. Teloneroekin ere bai, 
batzuek hilabeteak daramatzatelako entseatzen. 
Haientzat, ilusio ikaragarria da sanmartzialetan jo ahal 
izatea.

Taldeen hautaketarekin bezala, kartelen 

lehiaketarekin ere polemika izaten da urtero.

Joan den urtera arte, bozketa irekia zen, edonork 
bozka zezakeen aurkeztutako karteletako edozein. 
Iaz artearen eta diseinuaren munduko profesionalez 
osatutako epaimahaia sartu genuen, haien irizpideen 

arabera onenak ziren kartelen aurre-hautaketa bat 
egin zezaten, beti ere, kartelen artean aniztasun bat 
egon zedin lortuz.

Egia da, hala ere, beti izaten dela eztabaida, eta ez 
dela formula perfektua existitzen. Dena den, uste dut 
tarteko hau egokia dela. Epaimahaiaren presentziak 
kalitatea bermatzen du, baina hiritarren borondatea 
ere presente dago aukeraketan.

Zer nolako harremana duzue egitarauko zenbait 
jarduera antolatzen dituzten elkarteekin?

Haiek dira prozedura hoberen ezagutzen dutenak, 
urte asko daramatzatelako parte hartzen. HAZ/SAC 
zerbitzuaren bidez jarduerak proposatzen dituzte. 
Gero, banan-banan bilduz eta antolatuz joaten gara. 
Elkarteek proposatzen dituzten jarduera guztiak 
kontuan hartzen ditugu. Batzuetan, Irundik kanpoko 
entitateen proposamenak heltzen zaizkigu. Baina 
jarduera berdina Irungo entitate batek proposatzen 
baldin badu, Irungoa lehenesten dugu beti. 

Betti Gottik antolatzen duen Herri Bazkaria 
izaten da jende gehien biltzen duen jardueretako 
bat. Ficobatik hirigunera lekualdatzeko nahia 
aldarrikatu dute aurten ere. Ez al da posible?

Bi urte daramatzagu proposamen hori eztabaidatzen. 
Nik ulertzen dut nahi horren funtsa, Herri Bazkaria 
hiriaren bihotzean egotea. Baina praktikoa izanik, 
eta 3.000 lagun biltzen dituen bazkari batek dituen 
beharrak kontuan hartuta, ez dago Ficoba baino leku 
hoberik. Udalaren jarrera argia da, segurtasuna eta 
logistika bermatu behar ditugu.

Jaietako egunetan lan egin beharko duzu? 
Gozatzeko aukera ere edukiko al duzu?

Aurrez aurreko lana izaten da sanmartzialetakoa, batez 
ere. Ilusio eta energia guztiarekin egiten dut, irribarrea 
aurpegian, asko gustatzen zaidalako. Kudeaketa lana 
eginda dago, eta orain gozatzea egokitzen zaigu, 
zinegotzi moduan, baina irundar gisa, batez ere. 

“Egitaraua osatzeko prestaketak 
uztailean hasten dira, jaien ondorengo 
balorazioarekin”

JUNCAL EIZAGUIRRE, Kultura zinegotzia:

“Inoiz baino jarduera 
gehiago edukiko ditugu 

aurten, 140 inguru”

“Bozketa irabazi duten 
musika taldeek irundarren 
babes handia jaso dute”
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Parte hartze prozesua burutu du Irungo Udalak, San 
Pedro eta San Martzial jaietako musika emanaldiak 
zein taldek eskainiko dituzten erabakitzeko. Iaz bezala, 
hiru zerrenda egin ditu udalak: euskarazko taldearena, 
estatu mailako taldeena, eta tributu taldeena. 32 
proposamen egin ditu guztira, eta 2.766 irundarrek 
parte hartu dute, internet bidezko bozketan. Iaz baino 
404 gehiago izan dira. 

Euskarazko taldeen artean, Ken Zazpi taldeak jaso du 
babes handiena, botoen %44,9 eskuratu baitu (1.242 
boto). 1996an Gernikan sortutako taldea da Ken 
Zazpi. 2001an argitaratu zuen Atzo da bihar lehen 
lana, eta arrakasta ikaragarria eduki zuen, 20.000 
ale saltzeraino. Bidean (2003) bigarren lanak eman 
zien, hala ere, benetako arrakasta. 2005ean, Gelditu 
Denbora disko akustikoa argitaratu zuten, aurreko 
laneko Ilargia edo Haizea kantuetan hartutako bidean 
sakonduz. Argiak (2007) diskoak taldearen norabide 
aldaketa konfirmatuko zuen, rock-a alde batera utzi eta 
pop doinuekin ausartuz. Ortzemugak begietan (2010) 
lanetik aurrera, doinu sinfonikoa ere landu izan dute, 

apustu hori muturreraino eramanez: Ken Zazpi & 
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (2014). Phoenicoperus 
(2015) da Ken Zazpiren azken lana, esperimentaziotik 
asko duena.

Tributu taldeari daokionez, La Poptelerak lortu du boto 
gehien, 605, hain zuzen ere (%21,8). 70, 80 eta 90ko 
hamarkadetako Espainiako pop eta rock musikako 
abesti ezagunak jotzen dituzte: Los Secretos, Ducan dhu, 
Radio Futura, Gabinete Galigari, Celtas Cortos, Alaska 
etab. Kolaborazio bereziak izaten dituzte zuzenekoetan, 
gainera: Miguel Costas Siniestro Total-eko abeslari ohia 
edo Bernando Vázquez, The Refrescos taldeko kidea, 
“Aquí no hay playa” abesti ezagunaren egilea. 

Estatuko taldeen zerrendan, Mägo de Oz izan da garailea, 
botoen %22rekin (610). Banda beteranoa da, 1988an 
sortua, metala eta rock-a folkarekin uztartu izan duena. 
Folk zelta izan da nagusi, orain arte egin duen ibilbide 
luzean. Eszenografia landuak eta ikuskizun bereziak 
izaten dira nagusi haien kontzertuetan. Taldekide 
aldaketa ugari izan du ibilbidean zehar, eta Txus di 

Fellatio bateria jotzailea da hasierako formaziotik 
geratzen den kide bakarra. Estudioko hamalau disko, 
eta zuzeneko bost argitaratu dituzte orain arte, beste 
zenbait bildumaz gainera. 

Hiru talde nagusi horietako bakoitzaren aurretik, 
Irungo talde batek joko du. Horiek hautatzeko ere parte 
hartze prozesua burutu du Irungo Udalak. Iaz ez bezala, 
filtroa pasa du aldez aurretik, eta taldeak proposatu 
ditu udalak berak.  Irungo taldeen artean Los Secos-ek 
jaso du bozka gehien (695). Son de Rue izan da bigarren 
(577) eta New Straits hirugarren (516). 

Ekainaren 23an Son de Rue taldeak joko du, Ken Zazpiren 
aurretik. 2015ean sortutako frantsesezko rap taldea da. 
Frontière izeneko diskoa kaleratu du. Ekainaren 28an, 
New Straits taldea ariko da La Poptelera baino lehen. 
Esperientzia handiko bost musikarik osatzen dute New 
Straits, eta Dire Straits rock talde klasikoaren bertsioak 
egiten ditu. Ekainaren 28an, Mägo de Oz-en aurretik Los 
Secos talde gazteak joko du. Urte bete inguru daramate 
elkarrekin jotzen, eta 60-70-80ko hamarkadetako rock 
taldeen bertsioak egiten dituzte.

Hiru musika emanaldi nagusi egongo dira 2017ko 
San Pedro eta San Martzial jaietan. Ekainaren 
23an,  San Juan bezperan, Son de Rue eta Ken 
Zazpi ariko dira. Hurrengo egunean, ekainaren 
24an, New Straits eta La Poptelera taldeek 
eskainiko dituzte emanaldiak. Ekainaren 28an, 
Los Secos eta Mägo de Oz taldeak igoko dira 
Urdanibia plazako eszenatokira.

Etxeko taldeak izango 
dituzte telonero.

Ken Zazpi 
eta Mägo 
de Oz dira 
musika 
egitarauko 
kartel 
buruak
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“Ez gara musikari onak, 
baina lagun asko ditugu”

Zuen generoa ez da ohikoa, egungo gazteen 
artean. Denak zarete zaleak?

ENRIQUE MORCILLO: Niri asko eragin didate Beñaten 
eta Mikelen gustuek. Haiei esker musika mota hau 
ezagutzen ari gara. Egia esan, oso-oso atsegina da 
jotzeko. Ikusleek kantuetako batzuk ezagutzen dituzte, 
zein talderena den ez badakite ere, iragarkietan edo 
filmetan agertzen direlako. 

MAIALEN HEREZA: Nik musika ezberdina entzuten 
dut normalean, egia esan. Dena den, taldekideekin 
jotzen hasi nintzenean, ondo pasatzen nuela ikusi nuen. 
Pixkanaka, zaletzen ari naiz.

Ez da garai ona zuzenekoentzat. Hala ere 
kontzertu asko eman dituzue.

ENRIQUE MORCILLO: Egia esan dezente jo dugu. Gure 
musika irakasleari eskerrak eman behar dizkiogu, 
kontaktu asko dituelako eta kontzertu batzuk lortu 
dizkigulako. Horrez gain, gure kabuz mugitu gara Irungo 
eta inguruko herrietako tabernetan. Aurpegia behar da 
kontzertuak lortzeko.

MAIALEN HEREZA: Jende dezente mugitu dugu, 
daramagun denbora kontuan hartuta. Pozik gaude alde 
horretatik. Iritzi baikorrak jaso ditugu, gainera.

Kontzertuetan gozatzen duzue gehien?

BEÑAT GONZALEZ: Ez pentsa, etxean ere oso ondo 
pasatzen dugu. Ordu asko ematen ditugu elkarrekin, 
2-3 aldiz elkartzen gara entseatzeko. Momentu onak 
egoten dira, ez horren onak ere bai. Los Secos izena 
hautatu genuen, berez, garagardorik gabe entseatzeko 
asmoa genuelako. Baina lehenengo egunean, jada, araua 
hautsi genuen. 

ENRIQUE MORCILLO: Esperientzia baikorrak ezagutu 
ditugu: kontzertuetara joatea, ondorengo garagardoak 
lagunekin... Ez genuen sekula halako bizipenik izan. 
Izan ere, orain arte ezagutzen genuen banda bakarra, 
sanmartzialetako konpainiakoa zen.

Sanmartzialetarako kontzertuen hautaketan, 
bozka gehien jaso duzuen taldea zarete, 
Irungoen artean.

BEÑAT GONZALEZ:  Ez gara musikari onak, baina 
lagunak baditugu, asko gainera. Haien babesa dugu, 
eta eskertzekoa da. Nik uste jendea animatu egiten 
dela, ikusita ez garela telebistako artista horietako 
bat. Kuadrillako lagunak gara, instrumentuak hartzera 
ausartu garenak. Oso gertuko taldea garela uste dut.

ENRIQUE MORCILLO: Jende askok bozkatu gaitu, eta gu 
oso eskertuta gaude, benetan. Gure burua ezagutzera 
emateko aukera bikaina da. Oso animatuta gaude, 
eta urduri ere bai. Gogoan dut duela pare bat urte, 
Urdanibia plazako eszenatokiaren ondotik pasatzen 
ginen bakoitzean, nola pentsatzen genuen noizbait 
bertan jotzea gustatuko litzaigukeela.

“Los Secos izena hautatu 
genuen, garagardorik 

gabe entseatzeko asmoa 
genuelako”

Urte bete ere ez daramate taldea eratu zutenetik, 
eta hamar kontzertu baino gehiago eman dituzte, 
haien proposamen bereziarekin. 60-70-80ko 
hamarkadetako rock and roll taldeen bertsioak 
egiten ditu Los Socos-ek. Count Five edo The 
Sonics taldeen moduko garage rocka da haien 
erreferentzia nagusietako bat. “Gu bezalako 
gazte askok instrumentuak hartu eta garajeetan 
biltzen hasi ziren, 60ko hamarkadan,  garaiko 
talde handiak, The Beatles edo The Rolling Stones 
imitatzeko”, azaldu du Beñat Gonzalez bateria 
jotzaileak. Bere garajean entseatzen dute, hain 
zuzen ere, Los Secos taldeko kideek. Enrique 
Morcillo gitarra jotzailea da, Maialen Hereza baxu 
jotzailea, eta Mikel Etxegarai abeslaria. 

Los 
Secos

“Aurpegia behar da 
kontzertuak emateko”
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IUA 56389

IUA 21304

IUA 11460

IUA 26377

IUA 21022

8



ERREPORTAJEAK2017ko ekainak 15    

IUA 57486

IUA 21157

IUA 27295
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Sanmartzialetako egitarauan, bada kirol arloko altxor bat. 
98.edizioa beteko du aurten San Pedro Sari Nagusia-Irun Hiria 
Klasikak. Afizionatuen mailako proba zaharrena da estatuan, 
duela 129 urte, 1888.urteko ekainaren 29an egin baitzuten lehen 
aldiz. Gaur egun, oraindik ere, ospea duen proba da, eta maila 
handiko txirrindulariak erakartzeko gaitasuna du. “San Pedro 
Sari Nagusiko podiumera igo  diren txirrindulari asko eta asko 
pasa izan dira profesionaletara”, gogorarazi du Juanjo Garagarza 
Irungo Txirrindulari Elkarteko presidenteak.

Ekainaren 29an, 9:30etan irtengo dira txirrindulariak Colon Ibilbidetik. 
Elite eta 23 urtez azpiko mailetako txirrindulariak ariko dira lehian, 
eta azkarrenak 13:30 inguruan iritsiko direla aurreikusten dute Irungo 
Txirrindulari Elkarteko antolatzaileek. Ondoren, Zabaltza plazako 
kioskoan egingo dute sari banaketa. Ez da egunik egokiena izaten 
ikusleak erakartzeko, ezta lan egiteko ere. “Ahalegin handia eskatzen 
du, goiz horretan, eta aurreko egunetan ere bai. Urtero-urtero, leher 
eginda iristen gara uztailaren lehenera”, adierazi du Javier Uranga 
Irungo Txirrindulari Elkarteko kirol zuzendariak. Irungo jaietako 
egitarauaren parte izateak baditu bere abantailak, hala ere. “Eskerrak 
horri, eta udalaren babes osoari. Bestela, lasterketa bideraezina izango 
litzateke”, onartu du Urangak.

Txirrindularientzat ere, ez da sasoi egokia izaten, Espainiako 
Txapelketa jokatzen baita aurreko asteburuan. Lehiaketa horrek 

parte hartzaileen kopurua baldintzatzen duela azpimarratu du Javier 
Urangak: “Ekainaren  29a, aurten bezala, osteguna baldin bada, 
adibidez, txirrindulari onenak hurbil daitezke. Bestela, Espainiako 
Txapelketan parte hartu ez duen jendea etortzen da, eta maila ez da 
berdina izaten”. Izen-ematea librea eta irekia da, ez du gonbidapen 
bidez funtzionatzen, Bidasoa Itzuliak bezala, adibidez. Horregatik, 
lasterketaren egunera arte, ez dute jakiten zenbat parte hartzaile 
edukiko dituzten. Urte txar batzuk eduki dituztela aitortu du Javier 
Urangak, eta 70-80 kidera murriztu izan dela tropela. “Gaur egun 
100-120ko kopuruak berreskuratu ditugu, eta pozik gaude horiekin”, 
zehaztu du kirol zuzendariak.

Ibilbidearekin ere, antolatzaileak ez daude erabat konforme, Irundik 
urrun ibiltzen delako tropela, denbora luzez. Iruritaraino (Baztan) 
joaten dira txirrindulariak, Zigako gaina igotzen dute, eta N-121 
errepidetik bueltatzen dira Irunera. Erlaitz igotzen dute orduan, eta 
Gurutzetik jaisten dira, Colon ibilbidean amaitzeko. “Politena litzateke 
Irunen inguruan itzuliak eman ahal izatea. Duela 15-20 urte egin 
genuen, Olaberria-Landetxa itzuliarekin. Baina horretarako, denbora 
luzez itxi behar dira Irungo errepideak”, argudiatu du Urangak. 

Gaur egungo ibilbidearekin, txirrindulari osoa izan beharra dago, 
San Pedro Sari Nagusia irabazteko. Ordeka asko dauka, baina Erlaitz 
mendate gogorra lasterketaren buruan pasatzeko gaitasuna ez dago 
edonoren esku. “Taldekideek lan handia egiten dute Nafarroako 
errepideetan, igotzaileak Ola sagardotegian tropelaren aurrealdean 
egon daitezen, hormaren kontra jo baino lehen”, argitu du Javier 
Urangak. 

Etenak eta aldaketak izan ditu probak.

Zabaltza plaza da, gaur egun, San Pedro Sari Nagusia-Irun Hiria 
Klasikaren erdigunea. Hasieran, lehen edizioan ere, hura izan zen 
kokapena. “Maila handiko txirrindulariak hurbildu ziren, Baionatik, 
Bordeletik eta Paristik, esate baterako”, azpimarratu du Juanjo 
Garagarza Irungo Txirrindulari Elkarteko presidenteak. XX.mendean 
zehar etenak izan zituen lasterketak, gerrak zirela eta, batez ere. 
Antolakuntzan ere aldaketak izan dira, hiriko klub ezberdinek izan 
dutelako antolatzeko ardura. 

1896an, hiriko lehen txirrindularitza elkartea sortu zen, gaur 
egungoaren izen berarekin: Club Ciclista Irunés. Elkarte hark bere 
gain hartu zuen lasterketa antolatzeko ardura, 1901 urtean desagertu 
zen arte. Real Unionek heldu zion lekukoari zenbait urteren buruan, 
txirrindularitza sekzioa izan baitzuen klubaren ibilbideko lehen 
urteetan. Beranduago, Club Ciclista San Miguelek izan zuen lasterketa 
antolatzeko ardura, eta urtetan mantendu zuen. 1989an hartu zuen 
lekukoa Irungo Txirrindulari Elkarteak, eta gaur egunera arte eutsi dio. 

PROBA 
HISTORIKOA DA 
SAN PEDRO SARI 
NAGUSIA-IRUN 
HIRIA KLASIKA

Duela 129 urte jokatu zuten lehen edizioa

 
“100-120 parte hartzaileko kopuruak 
berreskuratu ditugu, eta pozik gaude 

horrekin”

 “Taldekideek lan handia egiten 
dute Nafarroako errepideetan, 
igotzaileak Ola sagardotegian 
tropelaren aurrealdean egon 

daitezen”

Javier Uranga, I.T.E.ko kirol 
zuzendaria
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Hamarnaka futbol 
zale ariko dira Gorriz 
txapelketan
Ekainaren 17-18 eta 24-25ean izango da, 
Stadium Galen

XVII. edizioa beteko du aurten Alberto Gorriz futbol 7 txapelketak, Real Unionek eta 
Irungo Udalak antolatuta. Sanmartzialekin batera izaten da urtero, bi asteburutan. 
Oraingoan, ekainaren 17-18 eta 24-25 asteburuetan, Stadium Galeko belar artifizialeko 
zelaian. Ekainaren 10ean egin dute taldeen zozketa, eta 15 eta 16an entregatuko dute. 

Garaikurrez gainera, bost sari banatuko dituzte, talde onenen artean. Irabazleek 
Madrilera bidaia egin ahal izango dute, garraioa, ostatua eta futbol partida bat ikusteko 
sarrerak barne. Bigarren geratzen den taldeak, Gabiria jatetxean afaria irabaziko 
du. Hirugarrenek, kirol masajea jasoko dute, Jon Ancisarren eskutik. Laugarrenek 
kamiseta bana jasoko dute, eta galtzak, berriz, bosgarrenek. 

 Santiagotarrak Kirol Elkarteak urarekin loturiko ekintza eskaintza zabala 
proposatzen du udara honetarako. Ekintza horien artean ikastaroak eta udalekuak 
antolatu ditu elkarteak. Bietan parte hartu ahal izateko, igeri egiten jakitea 
derrigorrezkoa izango da. 

Ikastaro eskaintza zabala proposatu du udara honetarako Santiagotarrak Kirol 
Elkarteak:  ur lasaietako piraguismoa, aulki mugikorreko arrauna, ur bizietako 
piraguismoa, stand up paddel edo jolas piraguismoa. Gainera, ur lasaietako 
piraguismoaren barnean bi maila bereziko dira, ezagutza mailaren arabera: dortokak 
eta amuarrainak.  Uztaila edo abuztuan zehar izango da ikastaro hauetan parte 
hartzeko aukera. Gainera, ordutegi desberdinen artean aukeratzeko aukera egongo 
da.

Ikastaroetan matrikulatzeko epea ekainaren 5tetik aurrera zabalik dago, eta 
elkartearen instalazioetan egin ahal izango da. Ikastaroaren arabera matrikularen 
prezioak desberdinak izango dira. Ur lasai, arraun edo ur bizietako ikastaro batean 
matrikulatzeak 80 euroko kostua edukiko du. Hala ere, bigarren ikastarotik aurrera, 
edo bigarren anai-arrebatik aurrera, matrikula merkeagoa izango da eta 60 euro 
balioko du. Bestetik, stand up paddel edo jolas-piraguismoko ikastaroen matrikula 
50 eurokoa izango da.
 
Udalekuak uretan

Ikastaroez gainera, Santiagotarrak Kirol Elkarteak “Uraleku” izeneko egitasmoa 
antolatu du udara honetarako. Udalekuen antzeko zerbait izango da, baina 
astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:00era arte. Hala ere, haurrak goizeko 8:30etatik 
aurrera utzi eta 13:30etan jasotzeko aukera egongo da.
Uralekuetan haurrek egunero 2 orduko ur-ekintza saioak burutuko dituzte. Saio 
hauetan era askotariko ekintzetan parte hartuko dute: piraguismoa, ur biziak, 
arrauna, stan up paddel eta beste hainbat. 
Prezioei dagokionez, astebeteko matrikulak 80 euro balioko du, eta bi astekoak, 
berriz, 150 euro. Dena dela, hirugarren astetik aurrera edo bigarren anai arrebatik 
aurrera, %25-eko deskontua egingo da. 

Udara honetan, 
uretara!

Santiagotarrak Kirol Elkarteak ikastaroak eta 
“Uralekuak” antolatu ditu
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Irungo Toki Alai HH
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              - Kukurruku
 - Zer diozu?
 - Buruan miñ
 - Zeñek egin?
 - Ollarrak
 - Non dago?
 - Errota´zpian
 - Zertan?
 - Iriña egiten
 - Zeñentzako?
 - Olloai emateko
 - Olloa zertako?
 - Arrautza egiteko
 - Arrautza zertako?
 - Apaizai emateko
 - Apaiza zertako?
 - Meza emateko
 - Meza zertako?
 - Gu eta mundo guztia 
 salbatzeko

Irungo Lekaenea LH3
Euskaraz, 
Irunen 
barrena

Hondarribian jaio eta Irunen bizi diren Inazio Maria eta 
Jose Luis Maria Ezeiza Arana, 8 eta 6 urteko anaiei jasoa. 
Aita Beizamakoa dute eta Ama Zumarragakoa. Bilduma 
honetako 39. Ipuinaren bertsio bat da hau. Amari ikasi 
diote eta honek era berean amari ikasi zion Zumarra-
gan. (El Bidasoa, 1959-XI-7)

Iturria: Nikolas Alzola Gerdiaga
Euskaraz, Irunen barrena.

 Kukurruku
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BETI GAZTE                           IRUNERO

Irungo Udaleko Gazteria Arloak Gaz-
te Gunea antolatu du sanmartzialeta-
rako, bigarren aldiz jarraian.  Istilla-
ga plazan kokatuko dute, Santiagoko 
Euskal Jai frontoian, ekainaren 25etik 
27ra. Karpa handi bat egongo da, 
hainbat jarduera bilduko dituena. 

Ekainaren 25ean Holi Festa izango da, 
koloretako hautsen jaurtiketarekin. Gai-
nera, ur jarduerez gozatu ahal izango da 
Dunboako kanalean. Peña Poteo txaran-
gak musikaz girotuko du ingurua. Dany 
Sampayo “Traceur”-ak ikuskizuna eskai-
niko du, eta Garikoitz Muruak Musika&-
Graffiti proiektua zuzenean eskainiko du. 
Kontzertuek borobilduko dute eguna: 
La Basu eta Aneguria rap abeslariak eta 
Huntza Bilboko unibertsitate giroan sor-

tutako talde ezaguna ariko dira. 

Ekainaren 26an, Ivan Despertavlogs, Hai-
zea Gallagher eta Larrusketch youtuber 
ezagunak egongo dira karpan. Twin Me-
lody bikoteak modako abestien bertsioak 
egingo dituzte. Amaitzeko, Oihan Vega 
DJak jarriko du musika.

Ekainaren 27an, Bocabeats Komediak 
herri abestiak eta rap-a nahasiko di-
tuen emanaldia eskainiko du. Bestelako 
kontzertuak egongo dira ondoren: Soma 
Sound System, Brigada Improductiva, 
Psyco Clown. Pirotekniak eta argi efek-
tuek lagunduko dute ikuskizuna. 

GAZTE GUNEA 
IZANGO DA 
ISTILLAGA PLAZAN

GRAFFITI TAILERRA! ANIMA 

ZAITEZ!

Egunak: ekainaren 14, 15, 21 eta 22an
Ordutegia: 17:30 - 19:30

Lekua: Matindozenea Gaztelekuan (Irun)
Adina: 12 - 17 urte

Hizkuntza: euskaraz eta erderaz
Prezioa:doainik

Antolatzailea: Gazte ARTEan 
Koordinatzailea: GKo Gallery 

Begiralea: Garikoitz C. Murua Fierro

Izen emateak: Gaztelekuan, IGazte edo
 whatsapp: 607 771 173, email: 

gazteartean@irun.org

INGELES IRAKASLE BAT 

BEHAR DUGU

Zer? Haurrei ingeles dinamikoa 
irakasteko irakasle bat behar dugu 
Txispum! Aretoan (Hondarribian):

Eskatzen den pertsona:
- Oso ingeles maila altukoa

- Sortzailea, dinamikoa eta kanporakoia
- Haurrekin lan egiten esperientziaduna
- Astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 

20:00etara

Bidali curriculuma txispum@hotmail.com 
helbidera

IRUN UDAN 2017. 

AKTIBITATEAK ONDO 

PASATZEKO UDAN !!!
 

Udalekuak, Kanpamenduak, Kirol 
ekintzak: Tenisa, Zaldiketa, Igeriketa, 

Arrauna, Piraguismoa, Surfa...

Informazioa gehiago: www.irun.org eta 
www.irun.org/Igatze
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EKAINAK

23

24

12:00
MENDIBIL VIII. PA-
TATA TORTILLA LE-

HIAKETA. Biteri plazan.
Antolatzailea: Mendibil 
Merkataritza Guneko 
Jabeen komunitatea.

18:30
AFIZIONATUEN ES-
KU-PILOTAKO LXV. 
KURPIL KIROLAK 

TXAPELKETA. Uranzu 
pilotalekuan. 21:30ak 

arte.
Antolatzailea: Kurpil Kiro-

lak Pilota Elkartea.

19:00
SAN JUAN ZUHAIT-

ZA JARRIKO DA 
Irungo Txistulari taldearen 
emanaldiarekin. San Juan 

plazan.
Ezingo da igo sua pizten 
den arte, 21:45ean. 16 
urtetik beherakoentzat 

debekatuta dago.

19:30
KALEJIRA. Irungo 

Atseginako erraldoi eta 
buruhandiak, Bidasoako 

Erraldoiak, Txorima-
loak Soinu Taldea eta 

San Vicente de Pauleko 
majoretteak, Peña Poteo 
txarangak lagunduta.
Ibilbidea: Alberto An-
guera plaza, Oiartzun, 
Hondarribia, Zubiaurre, 
Geltoki kaleak, Colon 

ibilbidea eta Foruen karri-
ka, Karrika Nagusia eta 

San Juan plaza.

20:45
AURRESKUA SUAREN 

INGURUAN, Kemen 
dantza taldearekin. San 

Juan plazan.

21:30
SAN PEDRO ETA SAN 
MARTZIAL JAIETAKO 
AGUR OFIZIALA egin-
go du MATEO VERGARA 
SHOWMANAK. Udale-

txeko balkoitik.

21:45
SUA PIZTUKO DU 

Alkate jaunak. San Juan 
plazan.

22:30
MUSIKA. SON DE 

RUE HERRIKO TAL-
DEAREN KONTZER-

TUA. 
Urdanibia plazan.

22:30
LOS PEROLAS FAN-

FARREA. San Juan plaza 
eta inguruetan.

22:45
BURRUNBA ELEK-

TROTXARANGAREN 
EMANALDIA. San Juan 

plaza eta inguruetan.

23:00
TRUMOIAK IKUSKI-

ZUN PIROTEKNIKOA, 
San Juan plazan.  

Parte hartu nahi dutenent-
zako gomendioa: erabili 
arropa bakeroa edo ko-

toizkoa, lepo-itxikoa, beso 
luzekoa, zapia, txanoa 
eta oinetako malguak 

eta itxiak. Udalak ez du 
erantzukizunik hartuko 

bere gain ekitaldi honetan 
gerta litekeen inolako 

gorabeheraren aurrean.
Antolatzailea: Santiagoko 

Deabruak

23:30
MUSIKA ANIMA-

ZIOA, NEW TOCA-
DOS TXARANGARE-

KIN. Zabaltza plazan eta 
Karrika Nagusian.

00:15
MUSIKA. KEN ZAZPI 
TALDEAREN KONT-
ZERTUA. Urdanibia 

plazan.

8:00
TIRAKETAKO IRUN 
HIRIA SARI NAGU-
SIA. San Martzialeko 

tiro-zelaia. 19:00ak arte.
Antolatzailea: San Mart-

zial tiro-elkartea

9:00
IRRATIZALEEN 

ERAKUSTALDIA. San 
Pedro eta San Mart-

zial jaietako aktibazio 
berezia. San Martzial 

mendian. 19:00ak arte.
Antolatzailea: URE Bida-

soa Irratizaleak

9:00
XXVIII. SAN MART-

ZIAL DERBI HIPIKOA, 
IRUN HIRIA SARI NA-
GUSIA. Jaizubia Hipika 

Kluba. 16:00ak arte.
Antolatzailea: Jaizubia 

Hipika Kluba.

9:00
ALBERTO GORRIZ 

XVIII. FUTBOL-7 TOR-
NEOKO FINALAK. 

Stadium Gal.

9:00
 XVI. IRUN HIRIA 

PADEL TORNEOKO 
FINALAK. Padel indoor 
Bidasoa klubean (Katea 
auzoko Bidaurre-Ureder 
poligonoan).  19:00ak 

arte.

9:00
MOTOZALEEN IV. TO-
PAGUNEA. Urdanibia 
plazan. 14:00ak arte.
Antolatzailea: Irungo 

Motor Elkartea

9:00
PALA EGOKITUKO 
TXAPELKETA. Ra-

muntxo berri trinketea. 
12:00ak arte.

Antolatzailea: Aurreratu 
Elkartea

9:30
KUADRILLEN ARTE-
KO OLINPIADA ETA 
HAMAIKETAKOA. 

Urdanibia plaza.
Antolatzailea: Betti Gotti 
Euskara Kultur Elkartea.

10:00
XLI. IGOERA ATLETI-
KOA SAN MARTZIA-
LERA. Irteera Urdanibia 

plazatik.

25
08:00

TIRAKETAKO IRUN 
HIRIA SARI NAGU-
SIA. San Martzialeko 

tiro-zelaia. 19:00ak arte.
Antolatzailea: San Mart-

zial tiroelkartea.

08:00
PETANKA TXAPE-
LKETA. San Migeleko 

petanka zelaian. 20:00ak 
arte.

Antolatzailea: Petanca 
Txingudi Kirol Kluba.

08:00
MENDI IBILALDIA. 

Irteera Urdanibia plazatik 
eta Irun inguruan ibili 
ondoren San Martzial 
mendian amaituko da. 

Hamaiketako txiki bat eta 
musika.

Antolatzailea: Irungo 
Mendizaleak.

9:00
HAURREN XXX. MA-
RRAZKI ETA PINTURA 
LEHIAKETA. Junkaleko 

plaza txikian.
Antolatzailea: Lagun 

Artean Elkartea.

9:00
BAKAILAOA PIL-PI-
LEAN XLII. LEHIAKE-
TA. Urdanibia plazan.

Izen emateko lekua Jostai-
llu elkartea (943 623673)

Antolatzailea: Jostallu 
elkartea.

9:00
ALBERTO GORRIZ 

XVIII. Futbol-7 torneoko 
finalak. Stadium Gal 

ondoan.

9:00
IRUN HIRIA XVI. Padel 

torneoko finalak.Txepe-
txa Saria. Padel indoor 

Bidasoa klubean (Katea 
auzoko Bidaurre-Ureder 
poligonoan). 19:00ak 

arte.

11:00
GAZTEGUNEAREN 

INAUGURAZIOA. Holi 
Jaia, Gaztelekuko DJ-ekin. 
Gaztegunea - Santiagoko 

pilotalekua.

11:00
URETAKO EKINTZAK 
ETA PADDLE SURF. 

Dunboa kanalean (Gaz-
tegunea - Santiagoko 

pilotalekuaren parean).

11:30-13:30 
16:00-20:00

UMEENTZAKO 
ATRAKZIOAK. Katea 
auzoko pilotalekuan eta 
Behobiako futbol-zelaia.

 
12:00

PEÑA POTEO TXA-
RANGA. Ibilbidea: 

Santiagotik Gaztegunera.

12:00
MUTXIKOEN ERRO-
MERIA ETA EUSKAL 

DANTZA, Xoxote ban-
darekin. San Juan plazan.
Antolatzailea: Meakako 

Adixkideak.

16:30
BINAKAKO XIII. 

PUZZLE LEHIAKETA. 
Erromes plazan.

Antolatzailea: Santiagoko 
Deabruak.

17:00
HAURREN XXX. MA-
RRAZKI ETA PINTURA 

LEHIAKETAKO jaial-
dia eta sari banaketa. 

Junkaleko plaza txikian. 
Antolatzailea: Lagun 

Artean Elkartea.

17:00
PARKOUR TAILERRA, 

Dani Sampayorekin. 
Gaztegunea - Santiagoko 

pilotalekua.

18:00
MUSIKA&GRAFFITI 

PROIEKTUA zuzenean 
Garikoitz C. Muruarekin. 
Gaztegunea - Santiagoko 

pilotalekua.

18:00
PEÑA POTEO TXA-
RANGA. Ibilbidea: 

Urdanibia plazatik Gazte-
gunera.

18:30
KALEJIRA BIDA-

SOAKO ERRALDOIE-
KIN. Ibilbidea: Junkaleko 
plaza txikia eta Santiago 

auzoa.

19:00
MUSIKA. LA BASU 
TALDEAREN KONT-

ZERTUA. Gaztegunea - 
Santiagoko pilotalekua.

19:00
MUSIKA. LUISA FER-
NANDA ZARZUELA. 

Amaia KZ.
Sarrerak: 25€ bazkideak, 
32€ bazkide ez direnak 
eta 5€ 30 urtez behe-

rakoak.
Antolatzailea: Irungo Luis 
Mariano Lirika Elkartea.

19:00
GAUERDI FANFA-

RREA. San Juan plaza 
eta inguruetan.

20:30
MUSIKA. ANEGURIA 
TALDEAREN KONT-

ZERTUA. Gaztegunea - 
Santiagoko pilotalekua.

22:00
FESTAN BLAI. 14 eta 
16 urte bitarteko gazte-
entzat: jokoak, opariak, 
erronkak … Gaztegunea 
- Santiagoko pilotalekua. 
24:00ak arte. #irunfes-

tanblai

22:30
MUSIKA. HUNTZA 
TALDEAREN KONT-

ZERTUA. Gaztegunea - 
Santiagoko pilotalekua.
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26
11:30-13:30 
16:00-20:00

UMEENTZAKO 
ATRAKZIOAK. 

Belaskoenea eskolako 
jolastokian eta Eguzkitza 

eskolako jolastokian.

12:00
2017KO IRUN HIRIA-
SAN MARTZIAL XXV. 
Erakusleiho lehiaketako 

sari banaketa.
Antolatzailea: Irungo 
merkatarien elkartea-

Mugan.

12:30
TRENA IRTENGO DA 
FICOBARA, adinekoen 

bazkari-omenaldira 
joateko. Jenaro Etxeandia 
(Bixera egon zen tokian). 

14:00
BAZKARI 

OMENALDIA 
adinekoentzat eta dantza 

Tsunami orkestrarekin. 
Ficobako 3 pabiloian. 

17:00
TRENA IRTENGO 

DA San Juan plazara. 
FICOBA. 

17:30
PEÑA POTEO 

TXARANGA. Ibilbidea: 
Santiagotik Gaztegunera.

18:00
HAURRENTZAKO 

ANTZERKIA. Tomaxen 
Abenturak “Hiru 

ipuin” ikuskizunarekin. 
Urdanibia plazan.

18:30
TOPAKETA Ivan 

Despertavlogs, Aizea 
Gallagher eta Larrusketch 

YOUTUBERREKIN. 
Santiagoko pilotalekua.

20:00
ZIRKU IKUSKIZUNA 

Xarivari blues taldearekin. 
San Juan plazan.

21:00
MUSIKA. TWIN 

MELODY bikotearen 
kontzertua eta Oihan 

Vega DJ. Gaztegunea - 
Santiagoko pilotalekua.

22:00
FESTAN BLAI. 14 eta 16 
urte bitarteko gazteentzat 

jokoak. Santiagoko 
pilotalekua. 24:00ak arte. 

#irunfestanblai.

29

30

22:30
DISKOFESTA. Urdanibia 

plazan.

23:00
MUSIKA. VOCES 

NAVARRAS taldearen 
jota kontzertua eta 

mariachi jai inperiala. 
Zabaltza plazan.

08:00
SAN PEDRO 

EGUNEKO DIANA 
“Irun Hiria” Musika 

Bandarekin. San Juan 
plazan eta hainbat 

auzotan.

08:00
XCVIII. SAN PEDRO 
SARIA – XXIII. Irungo 

klasikoa Txirrindulari 
lasterketa irtengo da, Elite 

eta 23z azpiko mailak. 
Colon ibilbidea.

Antolatzailea: Irungo 
Txirrindulari Elkartea

10:40
Udalbatza irtengo da, 

IRUNGO TXISTULARI 
TALDEAK, “Irun Hiria” 

Musika Bandak eta Irungo 
Atsegiñako erraldoiek 
lagunduta. San Juan 

plazatik Junkaleko Andre 
Maria elizara joango 

dira.

11:00
MEZA NAGUSIA, 

Junkaleko Andre 
Mariaren Parrokia 

Elizan. Bertan izango da 
Udalbatza.

Eskaintzan, Parrokiko 
Koruak, hiriko beste 

abesbatza batzuetako 
kideek lagunduta, 

Eslavaren “Tu es petrus” 
abestuko du.

Ondoren, Junkaleko 
plaza txikian, Aurreskua 

dantzatuko du 
Udalbatzak.

12:30
San Pedro eguneko 
TRADIZIOZKO 

KONTZERTUA emango 
du Irun Hiria Musika 
Bandak. Udaletxeko 

arkupetan.

13:00
XCVIII SAN PEDRO 
SARIA – XXIII. Irungo 

Klasikoa txirrindulari 
lasterketa iritsiko da, Elite 
eta 23z azpiko mailak. 

Colon ibilbidea.
Antolatzailea: Irungo 
Txirrindulari Elkartea.

21:00
KALEJIRA “Irun Hiria” 
Musika Banda eta Los 

Tranquilos fanfarrearekin.
Ibilbidea: Txanaleta 

plaza, Colon ibilbidea, 
Foruen karrika, Karrika 
Nagusia eta San Juan 

plaza.

21:30
LOS TRANQUILOS 

FANFARREA irtengo da 
eta hiriko hainbat kaletan 

ibiliko da.

22:00
LASTARGIEN 

EKITALDIAREN 
OROITZAPENA. 

Gipuzkoa hiribideko 
Anbulatoriotik irtengo da.

Ibilbidea: Artaleku, 
Karrika Nagusia, San 
Juan, San Martzial, 

Sargia, Larretxipi, Ermita, 
Arbesko Errota eta 

Artiako zubia.
Antolatzailea: Pagoki 

Gazte Elkartea

11:30-13:30 
16:00-20:00

UMEENTZAKO 
ATRAKZIOAK. 
Anzaran plazan

17:00
San Martzial gunea, 

TALENTU IRUNDARRA 
ESZENATOKIAN. 

Mateo Vergara, 2017ko 
jaietako Pregoilariak 
dinamizatuta. Jenaro 

Etxeandiako plaza txikian 
(CBA sarrera ondoan).

18:30
KALEJIRA. Irungo 

Atsegiñako buruhandiak 
eta erraldoiak, Bidasoako 

erraldoiak eta Ondare 
Kultur Elkartea, Irungo 
Atsegiñako fanfarreak, 
Talka Batukada (Skola 

Musik), Irungo Txistularien 
Udal Banda eta Txingudi 

Dultzaineroak.
Ibilbidea: Alberto 

Anguera plaza, Oiartzun, 
Hondarribia, Zubiaurre, 
Geltoki kaleak, Colon 

ibilbidea, Foruen karrika, 
Karrika Nagusia eta San 

Juan plaza.

23:00
MUSIKA. LOS SECOS 

herriko taldearen 
kontzertua. Urdanibia 

plazan.

23:30
MUSIKA. JAMAICA 
SHOW orkestraren 
kontzertua. San Juan 

plazan.

24:00
MUSIKA ANIMAZIOA 

Rockalean taldearekin. 
Zabaltza plazan eta 
Karrika Nagusian.

00:15
SU ARTIFIZIALAK 

Pirotecnia Focs d’Artifici 
Europlá etxearenak. 

Santiagoko bidegorritik.

00:30
MUSIKA. MÄGO DE 

OZ taldearen kontzertua. 
Urdanibia plazan.

01:00
MUSIKA ANIMAZIOA 

Granujas a Todo Ritmo 
taldearekin. Zabaltza 
plazan eta Karrika 

Nagusian.

27 28
9:30

IRUN HIRIA 
BIKOTEEN XIX. ibilaldi 

neurtua. Irteera Luis 
Mariano Pentsiodunen 

Etxetik eta 8 km inguruko 
ibilbidea.

Antolatzailea: Makila 
elkartea.

11:30-13:30 
16:00-20:00

UMEENTZAKO 
ATRAKZIOAK. Anaka 
auzoko Pedro Manuel 

de Aristegui, Petit plazan 
eta Palmera- Montero 

auzoko Ricardo Alberdi 
zumardian.

18:00
PEÑA POTEO 

TXARANGA. Ibilbidea: 
Santiagotik Gaztegunera.

18:00
MUSIKA. Go!azen 

saioko aktore taldearekin 
dantza eta kantuak. 
Urdanibia plazan..

19:00
MUSIKA ETA 

KOMEDIA Bocabeats 
taldearekin. Gaztegunea 
- Santiagoko pilotalekua.

20:00
ANTZERKI 

FAMILIARRA. Trapu 
Zaharra konpainia “A cal 
y canto” ikuskizunarekin. 

San Juan plazan.

20:00
MUSIKA. Soma 

Sound System taldearen 
kontzertua. Gaztegunea - 
Santiagoko pilotalekua.

21:00
PEÑA POTEO 

TXARANGA. San Juan 
plaza eta inguruetan.

21:00
MUSIKA. Brigada 

improductiva taldearen 
kontzertua. Gaztegunea - 
Santiagoko pilotalekua.

21:30
DANTZA. Kemen 

dantza taldearen saioa. 
Urdanibia plazan.

22:30
PERKUSIO MUSIKA 
ANIMAZIOA, Zo-

Zongó taldearen Psyco 
Clown ikuskizunarekin. 
Santiagoko pilotalekua.
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ALARDE 
TRADIZIONALEKO 

KANTINERAK 
2017

DANBORRADA

Elena Garayalde 
Aseguinolaza

BANDA

Amaia Aranburu 
Escamochero

ZALDITERIA

Marina García 
Fernández

BEHOBIA

Amaiur Ugarte 
Moso

BENTAS

Maider Beltrán 
Erquicia

9
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MEAKA

Saioa Iriarte 
Etxegia

BIDASOA

Ane Rekarte 
Toledo

SAN MIGEL

Cristina Ramajo 
Gutiérrez

OLABERRIA

June Sánchez 
Martínez de Iturrate

AMA XANTALEN

Junkal Susperregui 
Gamboa

11
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ANAKA

Shandra Ordoñez 
Garcia

BUENOS AMIGOS

Juncal Calderón 
Vesga

URANZU

Maitane Mindegia 
Urroz

SANTIAGO

Sara Moreno
Madrid

LAPITZE

Leire Legorburu 
Gallego
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REAL UNION

Elena Murga 
Martínez

AZKEN PORTU

Casandra Gamindez 
Alonso

BELASKOENEA

María Macarro 
Barroso

ARTILLERIA

Miriam Martínez 
Serrano

13



KANTINERAK                                                 IRUNERO

DANBORRADA

Ainitze Amador 
Mendizabal

BANDA

Isabel Guevara 
Gracenea

ZALDITERIA

Ariane Bergara 
Sancho

AMA XANTALEN

Sandra Castro 
Naval

LAPITZE

Arantxa De Las Heras 
Urrestarazu

ANAKA

Iraia Maillo 
Alonso
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ALARDE 
PUBLIKOKO 
KANTINERAK 
2017

LANDETXA

Amaia Balda 
Arruti

BIDASOA

Adriana Muñoz 
Villar

OLABERRIA

Iune Dorronsoro 
Larruskain

SANTIAGO

Maialen Agirresarobe 
Barandiaran

ARTILLERIA BATERIA

Oihana Fierro 
Sanchez
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