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IRUN ATZO, IRUN GAUR

MARIA JUNCAL LABANDIBAR KALEA

IRUNERO

1983ko uztailaren 24ko Osoko Bilkuran
jarri zioten izena, Kaleen Batzorde bereziaren
proposamenez. Behobia auzoan dago, Juan Thalamas
Labandibar hiribidearen amaieran, ezker aldean. Etxe
multzoari buelta eman, eta kalearen hasierarekin lotzen
da berriro.

1924an jaio zen Maria Juncal Labandibar, Behobian.
Bere bizitza laburra poesiari eskaini zion. Bere luma
soilaren bitartez, modu eder eta delikatuan azaldu zuen
atsegin eta maite zuen guztia. Haren olerkiak El Diario
IUA G29198
Vasco egunkarian, El Bidasoa sailean argitaratu ziren
lehen aldiz, 1944.urtean. 1951ko martxoaren 5ean
zendu zen, 27 urte besterik ez zituela.
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Topagune irekia du Irungo arteak
Marte sorkuntza laborategia martxan jarri dute Ainara Oskoz eta Miren Gonzalez Goikoetxea
artista plastikoek
Jakin-minez hartu dute Larreaundiko bizilagunek Marte sorkuntza laborategiaren irekiera. “Zer
saltzen duzue?” galdetu izan dietela
aipatu du Miren Gonzalez Goikoetxea
margolariak (Tolosa, 1973) . Ainara
Oskoz artista plastikoarekin (Irun,
1976) elkarbanatzen du Marteko estudioa. Hori baino gehiago eskaini
nahi izan dute, hala ere: artearen topagune bat, hiritarrentzako irekia
izango dena. Tailerrak antolatu dituzte urtarrilaz geroztik, eta udaran ere,
jardueraz beteta egongo da lokala.
Irunen bertan dagoen Bitamine faktorian ezagutu zuten elkar. Ordurako, urtetako ibilbidea burutua zuten, artearen
munduan. Lan egiteko moduan, eta artea ulertzeko filosofian bat egiten zutela
konturatu ziren. Horiek horrela, indarrak
elkartzea erabaki zuten. Buruan zeukatena aurrera eramateko egokia izan zitekeen lokala topatu zuten Larreaundi auzoan. Argitsua da, beirate zabalak baititu.
Bi alde ditu, horma batez bananduak, baina ate batez konektatuak. “Atea beti dago
zabalik. Etortzen diren guztiek ikusten
dute nola egiten dugun lan. Aberastasun
handia ematen du horrek”, adierazi du
Oskozek.

Alde batetik, “kobazuloa” dagoela aipatu du Gonzalez Goikoetxeak: “Gu egoten
gara bertan, gure lanak sortzen”. Collage-aren inguruan lanean ari da, momentu honetan, margolaria. Ainara Oskozek,
aldiz, erretratuarekin dihardu. Serieka
lan egin ohi dute biek, eta denbora luzea
eman dezakete horietako bakoitzarekin. Artea esperimentazio gisa ulertzea
da batzen dituen beste puntu nagusia.
“Batzuek pentsatzen dute ideiak besterik
gabe etortzen zaizkigula, eta ez da horrela, koadro batek edo eskultura batek,
ibilbide luze bat daukate”, azaldu du Oskozek.
Kobazulora heldu aurretik, ordea, kanpora begira eratutako espazioa dago. “Leku
plurala sortu nahi dugu, eta mugimendua
eragin, sorkuntzaren inguruan”, aipatu
du Miren Gonzalez Goikoetxeak. Horretarako, tailerrak eta ikastaro bereziak antolatu dituzte. Ekainean amaitu dira ikasturte osoko ikastaroak. Ostiralero haurrei
zuzenduta egin dutena, eta Familia Taile-

“Emaitza ez da
garrantzitsuena,
bidean ikasten
dena baizik”
Ainara Oskoz

rra, hilean behin burutu duten egitasmo
berezia. Azken horren helburuen berri
eman du Gonzalez Goikoetxeak: “Familiako kideak sorkuntzarekin inguruan
elkarrekin lan egiten jartzea, alde batetik.
Bestetik, euskara sustatzea, Irunen ikusten dugun hutsune handi bat baita”.
Uda bizia edukiko dute
Udaran zehar, haurrentzako tailer artistiko bat burutzen ari dira, astelehenetik
ostiralera, 9:30etatik 13:00era. 3-12 urte
arteko haurrei zuzenduta dago, eta astero
gai ezberdin bat lantzen dute. Astez-aste
izena emateko aukera dago. “Ludikoagoa
izango da udarako martxa. Indioen astea
egingo dugu, adibidez. Dendak eraiki eta
kalean jarriko ditugu, jostailuak egingo
ditugu etab.”, jakinarazi du Oskozek. Ez
dituzte haurrak adinen arabera banatuko, interesgarria iruditzen zaielako
adin ezberdinekoen arteko hartu-emana.
“Etortzen den jendearen arabera, moldatu egingo gara. Asko izaten du inprobisaziotik”, aitortu du Oskozek.

Tailerretan, haien filosofia zabaltzea izaten da Marteko arduradunen ahalegin
handienetako bat. Ainara Oskozek azaldu
du: “Batez ere, emaitza ez dela garrantzitsuena, bidean ikasten denak baizik. Gu ez
gara inor haur bati ondo edo gaizki margotzen duen esateko”. Orokorrean, haurrek filosofia ondo barneratzen dutela
baieztatu dute. Gehien kostatzen zaiena
da onartzea ez dituztela Marten egindako lanak etxera eramango. “Gauzak
elkarlanean egiten saiatzen gara, inork ez
du ezer etxera eramaten. Denon artean
egindako gauzak izaten dira, eta hemen
geratzen dira, tailerrean”, argudiatu du
Miren Gonzalez Goikoetxeak. Batzuetan,
gurasoekin izaten dituzte zailtasunik
handienak. Goikoetxeak berak azaldu du:
“Oso barneratuta dugu emaitzaren kultura. Gurasoek segituan galdetzen diete
haurrei, ea zer egin duten. Hori izan da
gure hezkuntza. Haurra pozik atera baldin bada, zer gehiago nahi duzu?”

Lokalaren kanpoaldean haien aztarnak
utzi izan dituzte maiz: gauzak zuhaitzetatik zintzilikatu, muralak egin etab. Orain
arte ez dute inolako arazorik eduki Larreaundiko bizilagunekin. Are gehiago,
baikorrak izan dira jaso dituzten mezu
guztiak. “Uste dut jendeari asko gustatzen zaiola kalean bizitzeko ohitura hori,
galduz doana, berreskuratzea. Poztu egiten da jendea, bizitza ikusiz”, adierazi du
Gonzalez Goikoetxeak. Lokaletik oso gertu Mentxu Gal aretoa dagoela baliatuta,
txangoak ere egin izan dituzte haurrekin,
beste artisten lanak ikustera. Birziklatzeko moduko materialaren bila ere irteten
dira maiz. “Harrigarria da zenbat gauza
botatzen ditugun gaur egun, bigarren
aukera bat merezi dutenak”, aipatu du
Oskozek.
Kulturtruk proiektuan parte hartzen
dute
Extramartes izenpean, beste zenbait lan
ildo biltzen dituzte Marteko arduradunek: aldi baterako ikastaroak emateko
artistak gonbidatzea, eskoletan tailerrak
ematea, eta Kulturtruk proiektua, adibidez. Azken horren berri eman du Miren
Gonzalez Goikoetxeak: “Duela bizpahiru
urte sortu genuen. Artista talde bat gara,
eta gure artean lanak elkar-trukatzen ditugu”. Proiektu horri esker, Marteko hirugarren kide bilakatu da Jone Gonzalez.
“Lan egiteko leku bat utzi diogu, eta berak
komunikazioan laguntzen digu. Laguntza
handia da guretzat, eskapatu egiten zaigulako”, azaldu du Gonzalez Goikoetxeak.
Arte Ederretan ikasketak egin zituen
Gonzalezek, baina lan merkatuan murgiltzean, artearen mundutik desbideratu
egin zen. Hamar urtez programatzaile
lanean ibili da, web guneak egiten. Orain, Kulturtruk proiektuari eta Marte
sorkuntza laborategiari esker, artearen
norabidea hartu du berriro: “Lokartuta
zegoen aldea berpiztu dit aukera honek.
Nik proiektuan sinisten dut, eta oso polita izaten ari da horretan laguntzea”.

“Leku plurala
sortu nahi dugu,
eta mugimendua
eragin,
sorkuntzaren
inguruan”
Miren Gonzalez
Goikoetxea
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Entrenamendu funtzionalaren zaleek
hitzordua dute Ficoban
Irun Games ekimenaren
hirugarren edizioa hartuko
du erakustazokak, uztailaren
22an eta 23an

Hiruzpalau urte dira CrossFit izeneko gimnasioko entrenamendu mota Euskal Herrian zabaldu zenetik. Ameriketako Estatu Batuetan du
jatorria, eta polizien, militarren eta suhiltzaileen
entrenamendu gisa erabili izan da. Gurean entrenamendu funtzional izenarekin ere eskaini izan da
gimnasioetan, baina CrossFit marka erregistratuak
eman dio, azken aldian, oihartzun gehien. Irunen,
Antzaran auzoan dagoen Nae System zentroa da
erreferentzia nagusietako bat. Haren ekimena da,
hain zuzen ere, Irun Games ekitaldiaren antolaketa.
Uztailaren 22an eta 23an izango da aurten, Ficoba
Erakustazokan. Entrenamendu funtzionaleko lehiaketak, hitzaldiak eta azoka egongo dira.

Auditorioa ere erabiliko dute, hitzaldiak eskaintzeko,
kirol nutrizioari eta genetikari buruz. Pabiloiko standetan, entrenamendu funtzionalaren arloan lanean ari
diren marka nagusietako asko egongo dira presente.
Lehiaketari dagokionez, entrenamendu funtzionalaz
gainera, strongman eta kettelbel modalitateetan ere
probak egongo dira. Gainera, oztopo lasterketa bat
egongo da, Farinato Race markaren eskutik. “Oztopo
lasterketetan garrantzitsuena da Espainiako Estatuan”,
argitu du Pereirak: “Face to Face erako lasterketa izango
da: bikoteka ariko dira parte hartzaileak, bata bestearen
kontra”.

Aitzindaria izan zen Irun Games-en lehen edizioa,
2015ean. Entrenamendu Funtzionaleko lehen lehiaketa
izan zen Euskal Herrian. Uranzu pilotalekuan burutu zuten lehen edizio hura, Juanma Garate zikloturista martxaren egitarauaren baitan. Bigarrena ere Uranzun izan
zen 2016an, baina orduan, Garateko egitarautik kanpo,
parte hartzaileen kopurua bikoitza izan zen. Hirugarren
ediziorako, beste urrats bat eman dute antolatzaileek.
Ficoban kokatzeak, lehiaketez gain azoka ere eskaintzea
ahalbidetu die. Europa hegoalde osoan ez dago halako
beste ekimenik, entrenamendu funtzionalaren munduan. “Badaude salmentarako azokak, alde batetik, eta
lehiaketak, bestetik. Guk biak uztartu ditugu”, zehaztu
du Jose Pereira antolatzaileak.

Parte hartze muga bat ezarri dutela adierazi du Pereirak: “Antolakuntza ona bermatzeko, iruditzen zait beharrezkoa dela”. Frantziatik, Italiatik eta beste zenbait
herrialdetatik lehiakideak hurbilduko direla ere nabarmendu du antolatzaileak: “Ez du esan nahi bertakoak
baino hobeak izango direnik, baina beste oihartzun bat
emango diote lehiaketari”. Haurrentzako lehiaketa egokituak, eta Aurreratu elkartearentzat dirua biltzeko lehiaketa berezi bat ere bai (Hezkuntza premia bereziak
dituzten haurren eta gazteen senideen elkartea da). Genero berdintasunaren alde ere ahaleginak egingo dituztela baieztatu du Jose Pereirak: “Nahiz eta jakin %50eko
parte hartzea ez dugula lortuko, baldintza guztiak beteko ditugu, hori hala izan dadin”.

Ficobako hirugarren pabiloia (2.000 m2) eta kanpoaldeko eremua hartuko ditu (6.000 m2) Irun Games-ek.

Parte hartzea eta sarrerak

Uztailaren 22an (15:00-22:00) eta 23an (10:00-15:00)
irekiko dituzte Ficobako ateak, 5 euroren truke, lehiaketetan parte hartzen ez dutenentzat (doan haurrentzat).
“Ez dugu Ficoba kuxkuxeroz bete nahi. Nahiago dugu
jende gutxiago eduki, baina benetan interesa duena.
Horretarako, sarrera kobratu beharra dago”, argudiatu
du Pereirak. Etorkizunari begira, hazkunde joerari eusteko motibazioa duela baieztatu du Jose Pereirak. Hala
ere, aurreikusi du entrenamendu funtzionaleko lehiaketek gaina joko dutela noizbait: “Beste jarduerekin gertatu izan da. Ekitaldiak antolatzea erraza da, ondo egitea,
aldiz, beste kontu bat da. Momentu honetan lehiaketen
saturazio puntu bat dago”.
Edonola ere, box izena hartu duten gimnasioetan, gero
eta jende gehiago dabil. Entrenamendu funtzionalak,
ohiko gimnasioetan haren lekua topatzen ez zuen jendearekin asmatu duela uste du Pereirak: “Jendeak ez zituen klase kolektiboak nahi, aisian zentratzen direlako.
Muskulazio aretoak ere ez zitzaizkien gehiegi gustatzen,
aspergarriak izan daitezkeelako”. Entrenamendu funtzionala edonorentzat izan daitekeela zabaldu izan da,
baina Jose Pereira ez dago ados: “Sufritzeko ahalmena
ez duenarentzat, behintzat, ez da egokia”. Eraginkorra
da entrenamendu funtzionala, baina gogorra ere bai.

ANDER SARRATEA, Ficobako gerentea:

“Ficobaren erronka da, hiruzpalau
urteko epean, finantziazio
mendekotasunik ez edukitzea”
Hamabost urte beteko ditu, datorren
urtean, Ficoba Euskal Kostaldeko Nazioarteko Azokak. 2003an zabaldu
zituen ateak, 21 milioi euroko inbertsioa behar izan zuten hiru urteko lanen ondoren. Irungo Udalaren apustu hark zalantza handiak sortu zituen
garai hartan. Lehen urteetan defizita
eragin zuen, eta erakunde publikoen
laguntza handia behar izan zuen.
Azken urteetan, ordea, superabita
sortuz joan da Ficoba, hasierako inbertsioa amortizatzeraino. 2016an,
diru-sarrerek %11 egin zuten gora,
150.000 euroko superabitarekin. Ander Sarrateak (Irun, 1972) duela bost
urte hartu zuen Ficobako gerentzia,
eta erakustazokaren ibilbidea goranzkoa izan da harrezkero. Informazio Sistemetan ingeniaria formazioz,
enpresa munduan ibili eta gero heldu
zion proiektuari.
Urtearen erdia gaindituta, zein balorazio egingo zenuke 2017ari dagokionez?
Urtea oso ondo hasi da guretzat. Lehen
sei hilabeteetan ekitaldi mordoa eduki
dugu. Baina garrantzitsuena da horietako asko berriak izan direla. Badirudi,
gainera, gehienak geratzeko iritsi direla,
lehen edizioak onak izan baitira. Pozik
esan dezaket lehen sei hilabeteak positiboak izan direla Ficobarentzat.
Erakustazoka goiburua darama Ficobak, baina hori baino gehiago da.
Mugaz gaindiko proiektua den aldetik,
muga hori ahal den neurrian desagertu
araztea da helburu nagusia. Iparraldeko
eta Hegoaldeko euskal herritarrek ekitaldiak antolatzeko eta elkar ezagutzeko
leku aproposa dute hemen. Xede europar
bat dauka, nolabait esateko.
Jarduerak dibertsifikatzeko hautua
egin du Ficobak azken urteotan. Zergatik?
Dibertsifikazioa garrantzitsua da sektore
guztietan, dependentzia handirik ez edukitzeko. Azokak dauzkagu pabiloietan,
baina aretoetan eta auditorioan ere beste motatako ekitaldiak edukitzen ditugu.
Oreka mantentzen ahalegintzen gara,
jarduera baten galerak Ficobaren jardun
osoan eragina izan ez dezan.
Erakustazoken sektorean, krisiak gogor jo du. Nola eraman du Ficobak?
Azokaren sektorearen inguruko anali-

sia egin genuen. Iruditu zitzaigun krisia aukera izan zitekeela Ficobarentzat.
Estatuko erakustazoka txikiena gara.
Krisiarekin, azokak txikitu egin dira, eta
beste erakustazokei gertatu zaie espazioa soberan dutela. Gurean ez da hori
gertatzen, eta horrek Ficoba errentagarri egin du. Sektorean kokatzeko eta
antolatzaile berriak erakartzeko aukera
izan da, beraz, krisia. Azken finean, beste
lekuetan ekitaldiak antolatzea askoz garestiagoa delako.

Kursaala, BEC edo Bordeleko erakustazoka gertu daude. Konpetentzia
dira, edo zein harreman duzue haiekin?
Gipuzkoako pabiloia da Ficoba. Zabalera handiko lekua behar duten ekitaldiak
hartzen diru, Kursaalak ez bezala. Barakaldon BEC daukagu, Iruñean Refena,
eta Halle d’Iraty Biarritzen. Bakoitzak
bere bidea bilatzen du. Edonola ere, instalazioak ez dira dena. Lan talde profesionala eta sendoa behar da, urteetan
zehar lortutako esperientzia duena. Alde
horretatik, oso ondo kokatuta gaude.
Bestalde, topoa oso gertu dugu, tren geltokiak ere bai, autopista bertatik pasatzen da... Oso leku estrategikoa da. Horrek
eragina du, azkenean.
Ekonomia arloan urterik zailenak
gaindituta, zein da, gaur egun, Ficobaren osasuna?
Egia da eraikina ordainduta dagoela, ez dagoela zorrik. Hala ere, Ficobak
udalaren laguntza behar du, mantenua
ordaintzeko. Urtero behar dituen diru-laguntzak gero eta gutxiago dira, eta
bide horretatik jarraitu beharra dago.
Erronka da, hiruzpalau urteko epean,
finantziazio mendekotasunik ez edukitzea. Dena den, hor eztabaida dago. Izan
ere, diru-laguntza publikoak jasotzearen
truke, Ficobak ekitaldi sozialagoak hartu
behar baldin baditu, beharbada merezi
dezake.
Zein eragin du Ficobak hirian eta eskualdean?
Eragin soziala handia da. Gazte asko Gabonetako Haur Parkera etorri ziren txikitan, gaur egun 25 urte dituzte, eta Bioterra azokara etortzen dira, esate baterako.
Haien bizitza osoan zehar etorri izan dira
Ficobara, ekitaldi ezberdinetara. Badakite beti izaten dela aktibitatea Ficoban,
batzuetan interesgarriagoa, haientzat,
beste batzuetan gutxiago.
Irun Rock-ek Ficoba utzi eta hirira
bueltatzeko hautua egin du. Betti Go-

ttirren Herri Bazkariak ere aldarrikapen hori egin du. Nola interpretatuko zenituzke deslotura horiek?
Deslotura naturalak dira. Guk oso gertuko harremana dugu Betti Gottirekin,
saiatzen gara ahal dugun guztian laguntzen, ekitaldien munduko ikuspegi profesionalarekin. Baina haiek dira bazkaria
non antolatu erabaki behar dutenak. Nik
hogei urte edukiko banitu, nahiago nuke
Moskuko enparantzan bazkaldu. Gaur
egun, segurtasun aldetik bete behar diren neurriak kontuan hartuta, Ficoba
moduko azpiegitura bat hautatuko nuke.
Ez dakit, ni ez naiz nor bazkaria non egin
behar duten esateko. Baina aldarrikapen
hori ulertzen dut, oso ondo gainera.
Lehen urteetan kritikak jaso zituen
proiektuak.
Proiektu berrien inguruan beti egoten
dira eztabaidak. Batzuk alde egoten dira,
beste batzuk kontra. Hala ere, kontrakoa
dirudien arren, proiektu hau nahiko txikia da, eta hartu beharreko arriskua ez
zen handia. Poliki-poliki aurrera atera
da. Orain jarraipena eman behar zaio, eta
hori da gure lana.
Denborarekin pertzepzioa aldatu da?
Hori agerikoa da, batez ere ikusita zenbat jende etortzen den gure ekitaldietara. Uste dut Ficobaren balioa onartuta
dagoela jada.

SOLASEAN
elkarrizketa zikloa
Behe Bidasoko euskarazko
hedabideon elkarlan egitasmoa
(Irunero, Txingudi Online,
Antxeta Irratia, Hitza)
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Presarik
gabeko
lehen
jaitsiera
Uztailaren 22an izango da
Bidasoa Ibaiaren Nazioarteko
Jaitsiera, berritasun
esanguratsuekin
Ezberdina izango da aurtengo Bidasoa
Ibaiaren Nazioarteko Jaitsiera. Endarlatsako presa izan du, hamarkadetan zehar, sinbolo nagusi.
2016ko irailean, ordea, presa eraitsi zuten. Bidasoko izokinaren arrantza tradizionalaren zaleek bezala, piraguista askok ere penaz hartu zuten berria.
Xarma berezia ematen baitzion probari. “Piraguatik
atera beharra zegoen, porteatu... Jende asko irristatzen zen urtero. Lasterketa osoa baldintza zezakeen”,
gogorarazi du Ramon Gorrotxategi piraguista ohiak.
Gaur egun antolaketa lanetan dabil, ordea, eta argi
dauka, segurtasunari dagokionez, aurrera pausoa
izango dela. Aurtengo beste berritasuna, herri jaitsiera izango da.
Proba bakana da Santiagotarrak-ek antolatzen duen
Bidasoa Ibaiaren Nazioarteko Jaitsiera, estatuko piraguismo egutegian. Izan ere, maratoiei edo distantzia
luzeko probei dagokienez, antolatzaile gehienek ibaien
bokaletara jo izan dute azken urteotan, segurtasunari
dagokionez, erosoagoak baitira. Gutxi dira ur korronteak dituzten ibaietan antolatzen diren lasterketak. Sellako Nazioarteko Jaitsiera famatua da horietako bat.
Hurrengoa, ospeari dagokionez, Bidasoako Nazioarteko
Jaitsiera izan daiteke. “Izen handia du”, berretsi du Ramón Gorrotxategik: “Txikia da, Sellarekin alderatuta,
baina maratoien zirkuituan fama ona du”. Garai batean,
Sellako jaitsierara joaten ziren atzerritar guztiak Irundik pasatzen ziren lehenengo. Hortik nazioarteko izena.
“Azken aldian, berriz, urrunegi daude egutegian”, adierazi du Gorrotxategik. Sellan parte hartzen duten Euskal
Herriko piraguistek, hala ere, prestaketa gisa erabiltzen
dute.

Antzeko ezaugarriak dituzte Sellak eta Bidasoak: ur korronteak, ur gutxiko eremuak etab. Azken asteetako euriak uraren maila handitu du, eta antolatzaileek eskertu
egin dute. “Bestela, harri gehiegi egon daitezke”, zehaztu
du Gorrotxategik. Urtetan, arrisku puntu nagusia Endarlatsako presa igarotzea izan da. Jende askok jaitsieran
parte hartzeari uko egiten zion, ezaugarri berezi horregatik. Materiala hausteko arriskurik ez hartzeko, batez
ere. Ramón Gorrotxategik ez du aurreratu nahi izan presa eraitsi izanak jende gehiago erakarriko duen, edo ez.
Onartu du, dena den, propaganda horrekin jokatzen ari
direla. Ahalegin berezia egin dute, gainera, Iparraldeko,
Frantziako estatuko, eta beste zenbait herrialdetako piraguistak erakartzeko. Gorrotxategik jakinarazi du, alabaina, zaila dela parte hartzeari dagokionez aurreikuspenak egitea: “Izen-emateak ixten diren arte, ezin dugu
asko jakin”.
Zaila izango da iazko kopuruak gainditzea. 50.urteurrena ospatu zuten, orduan, Santiagotarrak Kirol Elkarteak

eta Bidasoa Ibaiaren Nazioarteko Jaitsierak berak. Ondorioz, ahalegin handia egin zuten, indar berezia emateko. Bezperan, Ibaietako Espainiako Txapelketa antolatu
zuten, eta ondorioz, maila handiko parte hartzea izan
zen biharamuneko jaitsieran ere. Urtetatik kanpo, ehun

“Txikia da, Sellarekin
alderatuta, baina izen
handia du”

Ramón Gorrotxategi,
Santiagotarrak K.E.ko kidea
bat boluntario mugiarazi zituen Santiagotarrak-ek: taberna handi bat antolatu zuten, kanpotik etorri ziren
piraguistei lo egiteko lekua eskaini zieten, eta lehen edizioetan Santiago kalean egiten zen desfilea berreskuratu zuten. Taldekako sailkapena irabazita borobildu zuen
jardunaldia Santiagotarrak-ek. Aurten ere helburu hori
dutela baieztatu du Ramón Gorrotxategik, eta beste bat
ere aurreratu du: “Bi K2 indartsu ditugu, eta proba nagusia irabazteko lehian egon daitezkeela uste dugu”.
Lehen aldiz egingo dute herri jaitsiera
Proba nagusia 17:00etan irtengo da Villanuevako bihurgunetik. 12km-ko ibilbidea osatu beharko dute, eta
ordu bete eskas beharko dute azkarrenek. Bost minuturo, irteera ezberdinak egongo dira. Gazte kategorietako
piraguistak San Miguel eremutik aterako dira, eta 8km
egin beharko dituzte ibaian behera. Bertatik aterako da,
era berean, herri jaitsiera. 18:00 emango diote irteera
aurtengo berritasuna izango den probari. Piraguista
ohiek, edo noizean behin piraguan ibiltzeko ohitura dutenek parte hartu ahal izango dute. “Piraguak eskainiko
ditugu alokairuan, oso merke”, adierazi du Ramón Gorrotxategik. Parte hartzeek lagunartean egin ahal izango
dute jaitsiera, giro lasaian. Bestalde, aurten Paracanoe
edo piraguismo egokituak ere ordezkaritza izango duela
aurreratu du Gorrotxategik, aniztasun funtzionala duen
parte hartzaile bat baino gehiago egongo baita.
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“Bi K2 indartsu ditugu,
eta proba nagusia
irabazteko lehian egon
gaitezkeela uste dugu”
Ramón Gorrotxategi,
Santiagotarrak K.E.ko kidea
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“Lehen urte honetako
helburua ikastea da,
jarduera berria delako
eta emaitzak oraindik
ikusteko daudelako”
Antxon Arellano,
Santiagotarrak Kirol Elkarteko
presidenteordea

IRUNERO
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Uraleku: udaraz
disfrutatzeko
modu berri bat

“Aldaketa garai
berrietara egokitzeko
asmoz burutu da”
Antxon Arellano,
Santiagotarrak Kirol Elkarteko
presidenteordea
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Santiagotarrak Kirol Elkarteak udako ikastaroak berritzearen
alde apustu egin du
Uraleku izeneko ekimena martxan jarri du Santiagotarrak Kirol Elkarteak udara honetarako. Orain arte
uda garaian antolaturiko ekintzak berritu ditu elkarteak, udarako ikastaroei bultzada bat emateko asmoz.
Uraleku ikastaroaren barnean egunero bi orduko ur-ekintzak burutuko dituzte haurrek, beste hainbat aktibitateren artean.
Orain dela bi urte piztu zen Uraleku ikastaroak sortzeko ideia. Antxon Arellano Santiagotarrak Kirol Elkarteko presidenteordeak azaldu du: “Aldaketa, garai berrietara egokitzeko asmoz burutu da”. Azken urteetan jende gutxiago
hurbiltzen zen elkarteak antolaturiko udako ikastaroetara, beraz, jendea berriro erakartzeko helburuarekin sorturiko berrikuntza dela azaldu du elkarteko presidente ordeak.
Udara hasi baino ez da egin eta Uraleku martxan da jada. Uztaileko ikastaroetan 45 haur inguruk parte hartuko
dute. Begiraleak, berriz, hiru izango dira, printzipioz, eta haurrek burutuko dituzten ekintza guztiak gainbegiratuko
dituzte. Abuztuko zerrendak, ordea, itxi gabe daude oraindik, beraz, aurtengo Uralekuetan parte hartzeko aukera
zabalik dago.

Ikastaro mota honen berrikuntza nagusia ordutegi zabalak dira. Antxon Arellanok esandakoaren arabera gurasoen
beharretan aldaketa bat eman da azken urteetan. Hain zuzen ere, behar horri erantzuteko asmoz sortu da Uraleku.
Dena dela, hau ez da berrikuntza bakarra, izan ere, udako ikastaro klasikoen ordutegiak luzatu dira, gurasoen beharretara egokitzeko asmoz.
Uralekuak goiz osoa hartzen duten ikastaroak dira, zeinetan ur-ekintzak eta bestelako jolasak tartekatzen diren.
Ekintza hauek astelehenetik ostiralera burutuko dira, goizeko 9:00etatik 13:00ak arte, Santiagotarrak Kirol Elkartearen instalazioetan. Hala ere, gurasoek haurrak 8:30etatik aurrera utzi eta 13:30ak arte jasotzeko aukera izango
dute.
Uraleku ikastaroen barnean haurrek egunero bi orduko ur-ekintzak burutuko dituzte. Ekintza horien artean piraguismoa, ur biziak, arrauna eta stand-up paddle eta bestelako ekintzak burutuko dituzte. Jarduera horiez gainera,
bestelako jolasak eta dinamikak burutuko dituzte ikastaroko begiraleekin batera.

Uralekuen helburu nagusia haurrek ur-ekintzekin gozatzea da. Horretarako, orain arteko udarako ikastaroetan ez
bezala, ikastaro bakoitzaren barnean hainbat diziplina ezagutzeko aukera edukiko dute haurrek, egun bakoitzean
aktibitate desberdin bat probatuko baitute. Noski, ikastaroen ostean haurren batek diziplinaren batean sakontzeko
interesa edukiko balu, teknifikazio ikastaroetan ateak zabalik edukiko ditu. Honela, nahi izanez geroz, datorren
urtean elkarteko kide bihurtu daitezke haurrak, haien gustukoa den kirola urte osoan praktikatuz.

Ikastaroak astebete edo bi asteko iraupena izango du. Astebeteko ikastaroak 80 euroko prezioa du eta, bi astekoak,
berriz, 150 euroko prezioa. Ikastaroa luzatu nahi izanez gero, hirugarren astetik aurrera %25eko beherapena egingo da. Honetaz gainera, ikastaroan matrikulaturiko bigarren anai-arrebatik aurrera %25eko deskontua egingo da,
baita ere.

Ikasteko udara
Uraleku ekimena duela bi urte jaio zen, baina, aurreko urtean ezinezkoa izan zenez, aurtengoa da ikastaro honen
lehen edizioa. “Lehen urte honetako helburua ikastea da, jarduera berria delako eta emaitzak oraindik ikusteko
daudelako”, adierazi du Antxon Arellano Santiagotarrak Kirol Elkarteko presidenteordeak. Era honetan, datorren
urtean Uraleku errepikatzeko asmoa dute, aurtengo esperientzia lagun izango dutelarik.
Bi aste daramatzaten arren, lehenengo aldaketak burutu dituzte jada. Hasierako planteamenduaren arabera,
ur-ekintzen iraupena bi ordukoa izan behar zen. Ikastaroa abiatu eta egun pare batera, ordea,ur-ekintzen iraupena
luzatzeko joera nagusituz joan zen, haurren eskakizunei erantzunez. Hala ere, eguraldiaren arabera antolatzen dira
eguneko ekintzak, horrela, haurren erosotasuna bilatuz.

IRUNERO
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Irungo San Vicente de Paul HH5

HAURREN LEHIOA
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Euskaraz,
Irunen
barrena
KONPARAZIYUAK:
POZA
1. Txakurra kukusorik gabe
biñon pozago.
2. Aurrak zapata berriyakiñ
biñon pozago.
3. Txoriyak kantari biñon
pozago.
4. Katua xagua jaten biñon
pozago.
5. Gaztiak erromeriyan
biñon pozago.
6. Auntza untza jaten biñon
pozago.
7. Andria kafia artzen biñon
pozago.

Irungo S.R.A. andereari jasoa (1959ko
abuztua). (El Bidasoa, 1959-X-10).

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena.

IRUNERO
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Elikatu, mugitu eta bizi
Garazi Lizarragarekin
Osasuntsu egoteko elikadura egoki bat mantentzea ezinbestekoa da
Elikatu, mugitu eta bizi. Hauxe da Garazi
Lizarraga dietista eta nutrizionistak lan egiterako
orduan defendatzen duen leloa. Jarduera fisikoan
eta haurren elikaduran espezializatu ostean, urtebete inguru darama bere kontsultan, eta haurrekin zein helduekin lan egiteko gogoak soberan
dauzka. Kontsultako lanaz gainera, Antxeta Irratian
zein bere blogean kronika bereziak burutzen ditu,
unean-uneko gaietan zentratuz.
Zerk bultzatu zintuen dietetika eta nutrizioa ikastera?
Denok bezala, 18 urterekin ez nekien oso ondo zer ikasi
nahi nuen. Karreren eskaintza begiratzen hasi nintzenean, dietetikak atentzioa deitu zidan. Izan ere, etxean
beti eduki izan dugu elikadura egoki bat eramateko ohitura eta, horrela, dietetikaren munduan abiatzea erabaki nuen.

Zeintzuk izan dira azken aldian dietetikaren eta nutrizioaren inguruan sortu diren modak?
Azken boladan sekulako alarma piztu da palma olioaren
inguruan. Askotan produktu baten osagai konkretuan
zentratzen gara eta ez diogu produktuak orokorrean
daramatzan beste osagaiei erreparatzen. Izan ere, palma olioaren inguruan hitz egiterakoan kontuan izatekoa
da, palma olioa eraman ohi duten elikagaiek normalean
irin finduak edo azukre finduak eraman ohi dituztela.
Hau da, produktu ultraprozesatuak izategatik baztertu
beharko genituzkeela eta ez palma olioa eramateagatik
bakarrik.

Egun indarra hartu duen beste gai bat azukrearena da.
Azukrearen kontsumoaren inguruan lanketa indartsua egiten ari da sare sozialen bitartez eta azukrearen
kontsumoaren inguruan kontzientziatzeko egitasmoak
ugaritu dira. Izan ere, askotan ez gara konturatzen, baina gantzak bezala azukreak ere eragin negatiboak izan
ditzake.
Sare sozialak aipatu dituzula, lagungarriak edo kaltegarriak al dira dietistaren lanerako?

Gai guztietan bezala, erabilgarriak dira oso zure mezua
plazaratzeko. Dena dela, beste gai askorekin gertatzen
den moduan, gaur egun erraz topatu daitekeen era asko-

tariko informazioak partekatzen dira bertan, beraz, lagungarria izango zaigun informazioa topatzeko hautua
egitea garrantzitsua izango da.

Elikadurarekin loturik burutzen dituzun kroniketan, zein gai lantzen duzu?
Blogean zein irratian burutzen ditudan saioetan momentuko gaiak lantzen saiatu naiz. Horien artean ikerketak, kontsultan jendeak eginiko galderak edo ondoegi
ezagutzen ez ditugun elikagaiak lantzen saiatzen naiz,
gaurkotasunezko gaiak izan daitezen saiatuz.
						
Askotan jendeak pisu asko denbora gutxian galtzea
eskatzen du. Nola bideratuko zenuke honelako eskaera bat?
Ezin da. Hau da, esandako denbora tartea eta pertsona
horren egoera aztertzea garrantzitsua izango da. Askotan pisuan bakarrik zentratzen gara, baina askotan
gantz kopuruaren portzentajea kontrolatzearekin nahikoa izango litzateke. Hoberena, pixkana egitea eta elikadura ohiturak aldatzea izango litzateke.

“Askotan produktu baten osagai konkretuan
zentratzen gara eta ez
diogu produktuak orokorrean daramatzan beste
osagaiei erreparatzen”
Jendeari elikaduran burutu beharreko aldaketak
esaten dizkiozunean, erraztasunez onartzen al dituzte aldaketak?
Askotan, aldaketek ez dute denbora kopuru bera eskatzen. Badira egun batetik bestera burutu ezin diren
aldaketak eta, bestetik, errazago burutzen direnak ere,
mentalizatuago datozelako edo beraien egoera errazagoa delako. Beste kasu batzuetan, ordea, pausu txikiak
eman behar dira, horien bitartez aldaketa osoa burutzeko.
Sukaldaritza tailerrak egiteko asmoa duzu?

Datorren kurtsoan tailer hauek martxan jartzeko intentzioa daukat. Haurrentzako merienda tailerrak eta lanera
eramateko azkar prestatzen diren menuen tailerrak egiteko ideiak dauzkat oraingoz. Horiez gainera, postre eta
izozkien inguruan tailerren bat egingo dut, agian.
Nola azalduko zenuke elikadura egoki bat mantentzearen garrantzia?

Zure osasuna eta zure gorputza da, eta, azkenean, zure
gorputza maite baduzu eta osasun egoki bat eduki nahi
baduzu, ezinbestekoa izango da elikadura egoki bat
mantentzea. Noski, denok dauzkagu gehiago edo gutxiago gustatzen zaizkigun gauzak, ez da ona obsesionatzea,
baina elikadura osasuntsua mantentzea garrantzitsua
da, hala ere.
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IRUNERO

GAZTEEI
ZUZENDUTAKO
PROGRAMEI
ETA JARDUEREI
DIRULAGUNTZAK
Norentzat:

FARO
BEKAK

UDA
GAZTE-IRTEERAK

Norentzat:

Norentzat:

Bekak, atzerrian praktika profesionalak
egin nahi dituzten unibertsitateko
ikasleentzat.

12 eta 25 urte bitarteko gazteei.

Baldintzak:
-Ikaslea izatea, 30 urte baino
gazteagoa eta erresidentzia legala
Espainiako estatuan izatea eta
Espainiako unibertsitate batean
ikasketak egiten egotea.
-Gradu, Lizentziatura,Ingeniaritza,
Ingeniaritza tekniko, Arkitektura edo
Arkitektura teknikoko ikasketetan
matrikulatua egotea. Titulua lortzeko
beharrezko diren kredituen %70
gaindituta izatea.
-Mugikortasun beka bat lehenago ez
jaso izana (Argo, Faro, Integrants).
Deialdia egiten duena:
Hezkuntza, Kultura eta Kirol
Ministerioa.
Tokiak:
Europa, Estatu Batuak, Kanada, Asia
eta Ozeania.
Iraupena:
5 eta 6 hilabete artean.
Epea:
2017/12/31.
Kontaktua:
Hiritarrentzako Informazio Zentroa. Los
Madrazo, 15 28014 Madril
Telefonoa: 913277681.

Uztailak 19:
URPEKARITZA (Hondarribia)
- Irteera: 9:00 - Iritsiera: 15:00.
- Prezioa: 21,75 euro.
- Izen-emateak uztailaren 18ra arte.

- Gazte elkarteentzat eta haur, nerabe
eta gazteekin lan egiten duten eta
egoitza Irunen duten elkarteentzat.
- Irundik kanpokoak izanda ere lanaren
zati handi bat Irunen egiten duten
elkarteentzat.

Igazte: CBA Kultur Gunean.
Telefonoak: 943 505 444
943 505 440
WatshApp: 607 771 173.

Egunak: ostiralero.
Ordua: 20:00etatik aurrera.
Lekua: QUEENS Pub-en (Cipriano
Larrañaga kalea, 8 – Irun.

- Euskal Autonomia Erkidegoko
Elkarteen Erregistro Orokorrean izena
eman izana.
- Zerga arloko betebeharrak egunean
izatea.
Zenbatekoa:
10.000 euro.
Epea:
uztailak 21.
Aurkezteko modua:
HAZ edo irun.org.

Nafarroa ibilbidea, 7 – IRUN  +34 669 408 705
info@ekarinmobiliaria.com
www.ekarinmobiliaria.com

PRIMERAKO AUKERAK

Uztailak 27:
SURF (Zarautz)
- Irteera: 16:00 - Iritsiera: 20:00.
- Prezioa: 10,90 euro.
- Izen-emateak: uztailaren 26ra arte.

Izen-emateak:
Martindozenea Gaztelekuan.
gazteartean@irun.org
Telefonoa: 943 636 826.

Zer: Ingelesa ikasteko modu
dibertigarria.

Eskakizunak:

Uztailak 22:
AQUALAND ARCACHON
- Irteera: 8:30 - Iritsiera: 20:00.
- Prezioa: 21,75 euro.
- Izen-emateak: uztailaren 20ra arte.

Uztailak 29:
AZKEN FESTA
- Prezioa: DOAN

CHAT ROOM.
Hello!,
How are you?...

Pisua salgai Irun Alde-zaharra
Azalera 50 m², 2 gela,
bainugela, egongela, sukaldea,
berokuntza, balkoia,
hegoalderuntz, oso argitsua.
Erreformatua.

Ref: 04209

75.000 €

Pisua salgai Irun San Juan

Azalera 102 m², 2 gela, bainugela,
egongela, sukaldea, balkoi itxia, ,
tximinia, gas berokuntza,
hegoalderuntz eta oso eguzkitxua.
Hirugarren pisua igogailurik gabe.
Ref: 04090

145.000 €

Pisua salgai Irun Kolon

Azalera 113 m², 3 gela, 2 bainugela,
egongela, sukaldea, gas berokuntza,
igogailua, trastelekua, 2 balkoi.
Guztiz erreformatua.
Garaje bikoitza itxita (+55.000€).
Ref: 04588

310.000 €

Pisua salgai Irun Larreaundi

Azalera 75 m², 3 gela,
bainugela, egongela, sukaldea,
gas berokuntza, 2 balkoi, trastelekua,
hegoalderuntz, oso argitsua.
Guztiz erreformatua.
Ref: 04560

127.000 €

Pisua salgai Irun Azken-Portu

Azalera 97 m², 3 gela, 2 bainugela,
egongela, sukaldea, terraza,
eguzkitxua, berokuntza elek., igogailua.
Trastelekua eta garaje itxita
(+25.000€).
Ref: 04568

179.000 €

Etxea salgai Hendaia

Azalera 116 m², 3 gela, bainugela,
komuna, egongela, sukaldea,
tximinia, balkoia, terraza, lorategia,
gas berokuntza, hegoalderuntz,
garaje itxia barne.
Ref: 04574

299.000 €

Pisua salgai Irun Azken-Portu
Azalera 76 m², 3 gela,
bainugela, egongela, sukaldea,
terraza itxita eta igogailua.
Erreformatzeko.

Ref: 4608

129.000 €

Pisua salgai Irun Dunboa

Azalera 80 m², 3 gela, 2 bainugela,
egongela, sukaldea, igogailua,
gas berokuntza, 2 balkoia.
Trastalekua eta garaje itxia barne.
Ref: 04597

240.000 €

Etxea salgai Irun Ventas

Azalera 200 m², 4 gela, 2 bainugela,
2 komun, egongela, sukaldea, tximinia,
2 terraza, gas berokuntza,
hegoalderuntz, txokoa, trastalekua
eta garaje bikoitza barne.
Ref: 03226

407.000 €

“ALQUILER PREMIUM” ALOKATU PISUAK LASAITASUN OSOZ, KONTSULTATU!!

2017ko uztailak 15

		

			

AGENDA

15

UZTAILAK
16

16

16

Margo
erakusketa:
“José Ramón
Rudy”

Kontzertua:
“Los Txamukos”
mariatxiak

Dies Oiassonis:
Erromatar VIII.
Jaialdia

Ordua: 20:30.
Lekua: Pio XII plaza.
Prezioa: doan.

Noiz: 16ra arte.
Non: Oiasso museoan
eta inguruan.

Noiz:16ra arte.
Ordutegia:
astelehenetik
larunbatera: 18:0021:00 / Igandeak eta
jaiegunak: 11:30-13:30.
Lekua: Laboral Kutxa.
Colon ibilbidea, 13.
Prezioa: doan.

Antzinako Oiasso erromatarrera egun batzuez
itzultzeko aukera eskaintzen du Irunek, garai hori
deskubritzeko, ezagutzeko eta disfrutatzeko. Programak
birsorkuntzak biltzen ditu, bisitariak 2.000 urte
atzera lekualdatzeko gai direnak: antzerkia, zirkua,
legionarioak, gastronomia, merkatua, artisautza,
bitxigintza eta jokoak.
Ikuskizun nagusia Navigium Isidis izango da.
Isis jainkosaren aldeko prozesio bat da eta antzinatean
nabigazio-denboraldia inauguratzeko egiten zen.
Prozesioa Irungo hainbat herritarren parte-hartzeari
esker ospatzen da.

20

21

21

27

Kontzertua:
Duo Paton (Paco
Flores eta Tonino
Prieto)

Zinema
kalean: Sing
Along Mamma
Miarekin

Margo
erakusketa:
Antonio Valverde

Ordua: 20:00.
Lekua: Eskoleta kalea.
Prezioa: doan.

Ordua: 22:00.
Lekua: Junkal
plazatxoa.
Prezioa: doan.

“Iritsi da uda
azkenean!
Eguzkiaren
inguruko
kondairak eta
mitoak”

Noiz: 21etik aurrera.
Ordutegia: asteartetik
larunbatera 18:0021:00 / Igandetan eta
jaiegunetan 11:3013.30.
Lekua: Amaia KZ
erakusketa aretoa.
Prezioa: doan.

Ordua: 11:00.
Lekua: Caser Anaka
egoitzan.
Izen-ematea:
943 63 01 15
Prezioa: doan.
*Hitzaldia gaztelaniaz
izango da.

