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O Musikaria. 1938 urtean Irunen jaioa. Donostiako Kont-serbatorioan hasi zituen bere ikasketak, eta amaieranPiano Karrera Amaierako Lehen Saria jaso zuen. 1957urtean Parisko Musikako Goi Mailako KontserbatorioNazionalean sartu zen. Ondoren, 1962an GenevakoKontserbatorioan  ( Suitza) sartu zen. 1967 eta 1970 ur-teen artean, berriz, Alemanian ikasten jarraitu zuenDeutsche Akademische Austauschdienst eta HumboldtFundazioak emandako beka bati esker. Horrez gain, Dar-lington (Ingalaterra), Santiago de Compostela , Cascais(Portugal) eta Siena (Italia)  bezalako hirietako ikasta-roetan parte hartu du. Bere bizitzan zehar jasotako sari garrantzitsuen artean,azpimarratzekoa da V. Perlemuter klasean eskuratutakoLehen Piano Saria. Ourenseko Nazioarteko Piano Lehia-ketako Saria eta Genevako Kontserbatorioko LehenengoSaria eta Sari Berezia ere irabazi zituen. HanburgokoGoi-mailako Musika Eskolan, Madrilgo Goi-mailakoKantu Eskolan, Euskalerriaren Adiskideen ElkartekoGoi-mailako  Eskolan pedagogia klaseak eman ditu.

Iturria: Agustin Morate.
Irun y sus gentes.
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Hondarribia kalea berrurbanizatzeko lanak hasi dira maiatzaren 21ean. Zazpi hilabeteeta erdiko iraupena edukiko dute. 2011 urtean egindako lanen jarraipena dira. Orduan,Zubimuxu biribilgunearen eta Anzaran kalearen artean egin zituzten lanak. Orain, Hon-darribia kaleko 13.ean hasiko dira obrak, Gipuzkoa plazaren parean. 
Igoerako bi erreietako bat eta ondoko aparkalekuak hartuko dituzte lanek. Hortaz, An-zaran kaletik ezin izango da Hondarribia kalera igo, ibilgailuz. Zubimuxu biribilgune-raino jaitsi beharko da norabidea aldatzeko. Eremuko bizilagunek, merkatariek etaostalariek 143 plaza edukiko dituzte eskura Pinarreko parking-ean. 
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Abian da Hondarribia kaleko berrurbanizazioa

2016an hasitako lanak amaitu ditu Irungo Udalak, Etxeberri landa bidearen bigarren zatia konponduta.Laskoain eta Arbelaitztxipi baserrien arteko 350m-ko eremuan egin dituzte lanak. Oso hondatua zegoenzenbait puntutan, ura bilduko zuen arekarik ez zegoelako. Gainazala ordezkatu dute, alboko sakangunebat atonduz, ura biltzeko. 3 eta 3,2m inguruko zabalera du bideak, eta %3ko aldapa, gehienez. 606.800 euroko inbertsioa egin du udalak, hiru urteko epean, hiriko landa eremuan bideak konpontzeko.2016an Etxeberri bidearen lehen zatia konpondu zuen, Ama Xantalen ermitaren eta Ibaietako Gainarenartean. Guztira, 2km ditu Etxeberri bideak, Makatzondo baserriraino. Meaka eta Olaberria auzoen artekomuinoan dago bidea. “Etxeberri bide nagusietako bat da hiriko landa eremuan. Hainbat baserriri eta ne-kazaritza-ustiategiri ematen dio zerbitzua, ingurua hirigunearekin konektatuz”, azaldu du Cristina La-borda Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra arloko ordezkariak: “Horregatik, hiriko kaleek edo hiribideekjasotzen duten arreta merezi du”. 

Etxeberri bidea konpondu du udalak
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La Sirena Roja idatzi zenuenean, saga baten ha-
siera izango zela imajinatzen zenuen?Bai, pertsonaiek bilakaera handiagoa eduki zezake-tela iruditu zitzaidan. Gainera komisaria sortu nuen,pertsonaia gehiagorekin, lan talde batekin... Niri gus-tatzen zaizkit polizia sagak, eta irakurleek ere jarrai-pena eskatu didate.
Gero eta ñabardura gehiago dituzte pertsonaiek.
Garapen bat eman nahi izan diezu?Nik oso barneratuta ditut, baina era berean, egoerajakin batzuetan, ordura arte aurreikusita ez nituenjokabideak agertzen dira. Nirekin batera hazi dirapertsonaiak.
Familia desegituratuak sortu dituzu. Gaur egun-
goak, neurri batean.Dibortzioak, senideak galdu dituzten pertsonaiak...Egia da. Egoera pertsonal zailak bizi dituzte pertso-naia batzuek. Irakurleak identifikatuta senti daitez-keela uste dut. 
Protagonistek ikertzen duten kasuari dagokio-
nez, orain arteko beltzena da, ilunena. Hala da. Emakumeen salerosketa nazkagarria irudit-zen zait. Gizakiaren alde okerrena noraino heltzenden erakusten du. Profil kriminal hori landu nahinuen. Familia, emaztea eta seme-alabak dituen gi-zona, baina emakumeak bahitu eta esklabo edukit-zen dituen organizazio baten buru dena. Asko kezkatzen nauen gaia da. Duela gutxi, Donos-tian bertan emakumeen salerosketan zebiltzan bisare desegin dituzte. Bertan dago, eta ez dugu ikus-ten. Iruditzen zait oihartzuna eman behar zaiola,haren kontra borrokatzeko. 

Ez da informazio gehiegi zabaltzen, gaiaren ingu-
ruan. Nola egin duzu dokumentazio lana?Egia esan ez nintzen gehiegi dokumentatu. Istorioabururatu zitzaidan, eta amaitu nuenean zalantzaksartu zitzaizkidan. Ez nekielako jendeak sinistuko otezuen edo ez. Kriminologia ikasi duen lagun bati gal-detu nion, eta berak hainbat kasu kontatu zizkidan,liburuan kontatzen dena urrun uzten dutenak. Erre-alitateak fikzioa gainditzen du, beste behin. 

Eleberri iluna izateaz gainera, kritika eta sala-
keta dosi handiak dauzka. Zorrotza izan zara.Oso inplikatua izan naiz txikitatik, aldarrikatzailea.Ez dut beldurrik behar bezain urruti iristeko. Nirigustatzen zait, irakurtzen ditudan liburuetan, sala-keta topatzea. Haren bidez, beste gizarteak ezagut-zea. 
Ez ohiko egitura du liburuak. Aldatu nahi izan
duzu, aurreko atalekiko?Bai. Ez dago susmagarririk, ezta galdeketarik ere. Ho-rrela, ikerketa biziagoa dela iruditzen zait. Gainera,irakurleak abantaila du, badakielako zergatik gertatuden erailketa. Zaltzak nituen, alde horretatik, bainaondo funtzionatu duela uste dut.
Erreferentzia anitzak nabaritzen dira, zentzu ho-
rretan?Bai. Orain, esate baterako, Domestic Noir azpigene-roko eleberri bat bukatu berri dut. Ez dago ia inbes-tigaziorik, emakume bat da protagonista, eta idazleaere bai. Gero sagako laugarren atala etorriko da, etahori ere ezberdina izango da. Esperimentatzea gus-tatzen zait, eta nire irakurketak nabaritzen dira.

Aurreko eleberrietako erreferentziak agertzen
dira. Hala ere, bakarka irakur daitezke?Bai, oreka bilatzen ahalegintzen naiz, irakurle berrieipertsonaien inguruko argibideak eman arren, ira-kurle zaharrak ez aspertzeko. Nik uste aberasgarriadela saga hasieratik irakurtzea, baina amaieratik hasidirenak ere badira. 
Irun agertzen da berriro, kasu honetan, Irun ilu-
nena. 90eko hamarkadako Hondarribia kalearen
deskribapen latza egin duzu.Bai, eta ez da fikziozkoa. Nik hura bizi izan nuen.Hondarribia kalea gabatxoz eta maderoz beteta ze-goela esaten genuen denok. Badakit, adibidez, male-tegian errifleak eta bateak eramaten zituen jendeazegoela. Auzoetan ez zen putetxerik falta, Belaskoenean, PioXIIn, Larreaundin, edonon. Orain hiria aldatu egin da,nahiko argitsua dirudi, azalean, behintzat. Gauzakgertatzen dira, hala ere. Poliziak badaki hori. EuskalTijuana deitu izan dute Irun.
Ondo al doaz promozioa eta salmentak?Urtea amaitu arte ez dut zehatz jakingo, baina orainarte Erein argitaletxeko Cosecha Roja bilduman ge-hien saltzen duenetako bat izan naiz. Ekaina promo-zioz betea dut, Bilbon, Portugaleten, Plentzian...Uztailean Gijongo Aste Beltzean egongo naiz. Nire inguruan saltzen dut batez ere, argitaletxe txikibatekin zaila baita gehiago zabaltzea. Publizitateaoso murriztua da. Hemen oso pozik nago jendearenbabesarekin, baina egia da kanpoan ez nauela inorkezagutzen.
Idazketa tailerrak ematen dituzu Irunen. Zer
moduz doaz?Oso pozik nago. CBAn erakusketa bat egin dugu, ar-gazkietan oinarritutako mikroerrelatoekin. Osopozik nago taldearekin. 

„Emakumeen salerosketa nazkagarria da‰

NOELIA LORENZO PINO, idazlea:

„Oso inplikatua izan
naiz txikitatik, 
aldarrikatzailea‰

Orain arteko kasurik ilunenari aurre
egin diote Eider Chassereau eta Jon Ander
Macua Ertzaintzako agenteek. Hirugarren
abentura dute Noelia Lorenzo Pino (Irun, 1978)
idazleak sortutako pertsonaiek. La Sirena Roja
eta La chica olvidada eleberrien ondoren, sa-
gako hirugarren atala, Corazones Negros argita-
ratu du aurten idazle irundarrak, Erein
argitaletxearekin. Chamusquinarekin egin zuen
debuta, 2013an. Pixkanaka, Euskal Herriko ele-
berri beltzaren munduan nabarmenduz doa. 

„Euskal Tijuana deitu
izan dute Irun‰
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300.000 euroko inbertsioa egingo duTxinzerrek, eta hiru hilabeteko epea dulanak aurrera eramateko. 2025 Inbert-sio Planaren baitako hobekuntza lanakdira momentu honetan aurrera erama-ten ari direnak. Lehen fase bat burutuzuten 2014 urtean, Urdanibia plaza be-rritzeko obra aprobetxatuta. Orduan,Santa Elena kalearen azpitik Ermita ka-leko zubiraino doan zatiko hoditeria al-datu zuten. Orain, berriz, landaeremuan egingo dituzte lanak. Hortaz,ez dute inolako eraginik edukiko hirikotrafikoan eta aparkalekuetan.Lanak bukatu bitarteko hiru hilabetee-tan, Ibaietako deposituak ez du zerbit-zurik emango. Haren ordez, alabaina,Blaia eta Artia artean dagoen Buena-bista muinoko depositutik egingo dutelotura, bypass erakoa.  “Gure helburuada hiritarrei inolako kalterik ez eragi-tea, normaltasunez bizitzen jarraituahal izan dezaten haien egunerokoan”,argitu du Leire Zubiturrek. Edatekourarena oinarrizko zerbitzua izanik,

lanak diseinatzerakoan “oso zuhur”ibili direla baieztatu du Txingudiko Zer-bitzuak-eko gerenteak. Edozein arazoedo zalantza edukiz gero, 900 119 384telefono zenbakira deitzeko edo txin-gudi@txinzer.com helbide elektroni-kora idazteko gonbidapena luzatu duZubiturrek. 
Kaleak garbitzeko makina berriak Irungo eta Hondarribiko kaleak garbit-zeko gailu elektriko berriak ditu Txin-gudiko Zerbitzuak-ek. Kutsaduramurrizteko aukera emango dute, ez du-telako CO2rik isurtzen, ezta olio hidrau-likoaren jariorik ere. Gainera, zaratagutxiago ateratzen dute, %30 gutxiago,zehatzago. Makina berriek litiozko ba-teriekin funtzionatzen dute. Zortzi-be-deratzi orduko autonomia dute, etazazpi ordu behar dituzte erabat kargat-zeko. 148.356 euroko kostua du gailubakoitzak. Datozen egunetan egongodira martxan, hiriko kaleetan. 

Hoditeria berritzen ari da Txinzer
Hiritarrek ez dute hobekuntza lanen eraginik jasango

Edateko uraren sarea hobetzeko lanean ari da Txinzer Txingudiko
Zerbitzuen Mankomunitatea. Zehatzago, Ibaietako depositutik Olaberria,
Larreaundi, Santiago, Mendibil auzoetara eta hiri erdira ur edangarria era-
maten duten hodiak berritzen ari da entitate publikoa. “Lehentasun han-
diko lanak” zirela baieztatu du Leire Zubitur Txinzerreko gerenteak, 50
urte baino gehiago zituztelako zaharrek: “Edateko urarena oinarrizko zer-
bitzua da”.

„Edateko urarena 
oinarrizko zerbitzua

da‰

Leire Zubitur, Txinzerreko gerentea

„Gure helburua da
hiritarrei inolako

kalterik ez 
eragitea‰
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Endaneara ateraldia egin dute maiatzaren 7an. Bisitaldiaz gozatzeaz gainera, materialaerosi dute, zentroan lorezaintza tailerra egiteko. Arratsaldean, Analia dantza taldearenemanaldia egon da. Astearte goizean xaboi tailer bat egin dute; arratsaldean, bingo be-rezi bat. Asteazken goizean jolas ginkana bat egin dute, eta arratsaldean zinema ema-naldia egon da. Ostegun goizean, lorezaintza tailerra egin dute, Endanean erositakomaterial guztiarekin. Arratsaldean dantza orientalen emanaldiaz gozatu dute. Ostirala

sukaldaritzaren eta gastronomiaren eguna izan da. Goizean gazta tarta prestatu dute,sukaldaritza tailerrean. Eguerdian bazkari berezia egon da, eta arratsaldean musika,egoiliarrekin eta senideekin. Gazta tarta dastatu ahal izan dute. Eguneko zentrora goizean goiz iristen dira adinekoak, gehienak autobusez. Bertan go-saltzen dute, eta dutxatu egiten dituzte. Goizean tailerrak edukitzen dituzte, eta bazkalondoren, jarduera eta animazio ezberdinak edukitzen dituzte. 18:00ak aldera etxerakobidea hartzen dute. Gaitasun fisiko eta mentalak garatzeaz gainera, sozializatu ere egi-ten dira. Egoiliarrekin elkarbizitza edukitzen dute, eta ateraldi batzuk elkarrekin egitendituzte. Plaza pribatuak daude eguneko zentroan, baina hitzartuak ere bai, GipuzkoakoForu Aldundiarekin eta Pirinio Atlantikoetako departamentuarekin. Izan ere, Hen-daiako bizilagunak ere joaten dira eguneko zentrora, eta autobusa bera, bertatik pa-satzen da. 

Hamabost urte bete ditu Caser
Anakako eguneko zentroak

Aste osoko egitaraua antolatu dute

Ospakizun astea eduki dute maiatzaren 7tik 11ra, Caser Anaka adine-
koen egoitzako eguneko zentroan. Hamabost urte bete ditu aurten, eta egitarau
berezia antolatu dute. Goiza eta arratsaldea igarotzeko aukera ematen du egu-
neko zentroak, jendez inguratuta, eta garapen sozial, fisiko eta mentalak garat-
zeko jarduerekin. 943 66 77 80 telefono zenbakira deituta, gizarte langilearekin
hitzordua eskatzea da lehen urratsa, zerbitzua baliatu ahal izateko. Eguneko
zentroa egunero egoten da irekita, jai egunetan ere bai. Caserreko zerbitzu guz-
tiak eskaintzen ditu: errehabilitazioa, psikologia, ile-apaindegia etab. 



Hutsune nabariak eduki ditu aurten Super Amara Bida-soa Atletiko Taldeak, gizonezkoetan. Aurreko urteetanmaila handia eman duten atleta batzuek kluba utzi dute,Ohorezko Mailan ari diren taldeetan lehiatzeko. “Horidela eta, pentsatzen genuen Estatuko Lehen Mailan ja-rraitzeko lehian ibiliko ginela”, adierazi du Ibon MuñozBATeko kirol zuzendariak. Lehen bi jardunaldietan, ala-baina, ezustekoa eman eta garaipenak lortu dituzte, Mon-zonen (Huesca) eta Donostian. Atleta gehienak haien mailaren gainetik ibili direlaonartu du Muñozek. Mikel Ruiz Lasa beteranoak azalpenargia du: “Klubeko jende askorentzat, liga da lehentasunnagusia, banakako lehiaketetan nabarmentzeko aukera-rik ez dugulako. Horregatik motibazio bereziarekin helt-zen diogu”. Mailarik onena eman beharko dute berriro,azken jardunaldian, arerio gogorrak gainditzeko. “Oso-oso estu egongo da. Zentimetro eta zentesima kontuaizango da”, baieztatu du Muñozek: “Surco Aventura datalderik indartsuena. Baina gainerakoak oso gertu gaudeelkarrengandik”. 
Urtetako lanaren emaitzaSaria handia izan daiteke. Mikel Ruiz Lasak Euskadiko bi-garren mailan ezagutu du BAT, EAEko zortzi talde one-nen artean ere ez zegoenean. “Estatuko Lehen Mailarairitsi ginenetik, mailari eusteko borrokan ibili gara beti”,argitu du Ruiz Lasak. Orain, Ohorezko Mailara igotzekoabagunea du BATek. “Klubarentzat ametsa litzateke bitaldeak Ohorezko Mailan edukitzea. Euskadin ez dagohalako kasurik, eta estatuan ere gutxi dira, gehienak, pro-bintzia hiriburuetako klubak”, argudiatu du Muñozek:“Arlo ekonomikoan ez litzateke aldaketa handirikegongo. Baina aitortza lortzen saiatuko ginateke”. Ekainaren 16an izango da hirugarren eta azken jardunal-dia, Salamancan. Autobusa jarriko du klubak, animatzenden jendeak gerturatzeko aukera izan dezan. Proba ba-koitzeko atleta bakarra ariko da. 

Aurreikuspenak bete dituzte emakumeekOhorezko Mailan ari dira Super Amara Bidasoa AtletikoTaldeko emakumeak, bigarren urtez. Iaz asko sufritubehar izan zuten mailari eusteko. Aurten, aldiz, ez dirudihala izango denik. Haien mailan aritu dira lehen bi jar-dunaldietan, hirugarren postuan. “Hutsune batzuk edukiditugu, baina ordezkatu ahal izan ditugu”, aipatu du Ibon

Muñozek. Ekainaren 16an Valladoliden, azken jardunal-dian, mailari eusteko helburua edukiko dute. Ondo bide-ratua dute, eta ezustekorik ez baldin bada, ez dute arazohandirik edukiko. 
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Espero zitekeen mailaren gainetik ibili dira
Super Amara Bidasoa Atletiko Taldeko gizonezkoak,
Estatuko Lehen Mailako ligan. Lehen bi jardunaldiak
irabazi dituzte, eta igoeraren bila ariko dira hiruga-
rrenean. Ohorezko Mailara jauzia emateko benetako
aukerak dituzte, lehen aldiz. Klubeko emakumeek,
bestalde, maila gorenari eustea ondo bideratua dute.
Hortaz, datorren urtean bi taldeak Ohorezko Mailan
eduki ditzake BATek. 

Ohorezko Mailara igotzeko abagunea dute BATeko
gizonezkoek, lehen aldiz

Ekainaren 16an izango da ligako hirugarren eta azken jardunaldia

„Orain arte, mailari 
eusteko lehian ibili izan

gara beti‰

Mikel Ruiz Lasa, BATeko atleta

„Klubarentzat ametsa 
litzateke bi taldeak Oho-
rezko Mailan edukitzea‰

Ibon Muñoz, BATeko kirol zuzendaria



Behin baino gehiagotan aldatu izan du Irungo Txirrindulari Elkarteak Juanma GarateZikloturista Martxaren ibilbidea. Aurten, kirol erronka eta paisaia “pizgarriak” bilatunahi izan dituztela azpimarratu du Juanjo Garagarza I.T.E.ko presidenteak. “Bidasokoerrepide bihurrietan zehar ibiliko dira parte hartzaileak. Horiek izan dira Juanma Ga-rateren entrenamendu eremu, urtetan zehar”, azaldu du Garagarzak. Ibilbide luzeak122km eta 2.480m-ko desnibela edukiko du. Laburrak, berriz, 72km eta 1.245m-kodesnibela.Maiatzaren 17an izango da martxa, Sabiñanigon (Huesca) egiten den Quebrantahuesoszikloturista famatuaren aurreko astean. “Test bikaina izan daiteke”, adierazi du JuanjoGaragarzak. 8:00etan aterako dira parte hartzaile guztiak San Juan plazatik, Hondarri-biko Higer itsasargira, berriro Irunera itzultzeko. Tarte horretan, klubeko haurrak ereegongo dira errepidean, martxako parte hartzaileekin batera. Azken horiek N-121 erre-pidea hartuko dute ondoren, Lesakara bidean. Agina, Aritxulegi eta Gurutze igoko di-tuzte, eta Olaberriako mendatetik, San Juan plazara itzuliko dira. Bertan amaituko daibilbide laburra. Ibilbide luzearekin ausartzen direnek Erlaitz, Arkale eta Jaizkibel gainditu beharko di-tuzte oraindik, San Juan plazako helmugara iritsi aurretik. Bi ibilbideetako edozeinetanedo spinning maratoian parte hartzeko, kirolprobak.com web gunean egin daitezkeizen-emateak. Ekainaren 1etik aurrera, federatuek 35 euro ordaindu beharko dute, 45,aldiz, federatuta ez daudenek. Spinning maratoiko izen-emateak 25 euro balio du.Martxako dortsalak eta maillotak Bizikleta Festan emango dituzte, ekainaren 16an SanJuan Plazan, 17:30etatik 20:00etara. 

Palmaresaz haragoJuanma Garate txirrindulari profesional ohiaren izena darama Irungo Txirrindulari El-karteak antolatzen duen martxak. Bidasoko harrobitik ateratako txirrindularien ar-tean, palmares handiena duena da. Giroan, Tourrean eta Vueltan etapa garaipenak ditu,baita sailkapen orokor onak ere. Gaur egun, Ef-Drapac-Cannondale taldeko managerrada. Bere emaitzez harago, alabaina, klubari beti eskaini izan dion laguntza nabarmendudu Juanjo Garagarza Irungo Txirrindulari Elkarteko presidenteak: “Beti eskaintzen diz-kigu bere babesa eta irudia, harrobiko txirrindularitza sustatzeko edozein jarduera-tarako”. Garateren ondoan bizikletan aritzeko abagunea edukiko dute martxan partehartzen dutenek. 
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Eskualdeko mendate nagusiak igaroko ditu Juanma
Garate martxak

Txirrindularitzaren inguruko asteburua antolatu du Irungo Txirrindulari Elkarteak, ekainaren 16
eta 17rako

IX.edizioa izango du Juanma Garate Zikloturista Martxak. Egonkortuz
doa Irungo Txirrindulari Elkarteak antolatzen duen proba. Bi ibilbide edukiko
ditu aurten, 72km-koa laburra eta 122koa, luzea. Ekainaren 17an 8:00etan ir-
tengo dira txirrindulari guztiak San Juan plazatik. Bezperan, Bizikleta Festa
egongo da San Juanen bertan, 16:30etatik aurrera. Herri Spinning Maratoia eta
haurrentzako gymkana egingo dituzte.

„Garatek beti eskaintzen dizkigu
bere babesa eta irudia, harrobiko
txirrindularitza sustatzeko edozein

jardueratarako‰
Juanjo Garagarza, Irungo Txirrindulari 

Elkarteko Presidentea

„Bidasoko errepide bihurrietan zehar
ibiliko dira parte hartzaileak‰
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Gipuzkoako Kostaldea II: 
Zarautz-Getaria-Zumaia-Deba

GORKA MARTINEZ
unpaisenmimochila.blogspot.com

Denbora: 4 ordu eta erdi (Geldialdirik gabe).
Distantzia: 21km.
Desnibela: 765m. 
Zailtasuna: Erraza. Luze samarra, baina ondo sei-naleztatua eta desnibel handirik gabekoa. Ez dagozailtasun teknikorik.

Zarautz eta Deba arteko bidea egingodugu, GR-121a eta Santiago Bidea uztar-tuz. Txakolin mahastietan eta flysh ikus-garrietan zehar ibiliko gara. Zarauzkohondartzan hasiko dugu ibilbidea. BertanSantiago bidea hartuko dugu, Getariaradoan errepidearen ondotik. Malkorbe etaGaztetape hondartzak ikusi ondoren, as-faltozko pista hartuko dugu, txakolin ma-hastietan gora eramango gaituena. Goian,GR-121 bidearekin bat egingo dugu. Ber-tatik, Ernio mendiaren ikuspegi ederrazgozatu ahal izango dugu.Aurrerago, Zumaia ikusiko dugu, beheal-dean. Aldapa jaitsita, herrian atsedentxiki bat hartu ahal izango dugu (1:30).Santiago bidea hartuko dugu berriro, al-dapan gora. Elorriaga merenderora irit-sita, bidegurutze bat topatuko dugu.GR-121 bidea hartuko dugu, Itziar herrirabeharrean, Flysch eremura eramango gai-tuena (2:15). Mendata eta Sakoneta hon-dartza ederrak ikusiko ditugu (3:00).Santa Katalina ermitara iritsiko gara, etabertatik, Deba herrira jaitsiko gara, ibilbi-dea bukatzeko (4:30). 
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Denborapasak
Abizenak

(Emaitzak: 15. orrialdean)
Bengoetxea, Aranburu, Fernandez, Alberdi, Olazabal
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DESIRA GOSE

Bistaratu deneanilargi zurbilaitxi dut kremailera,lotu zapatila.Gosea da desirabaten kiribilaNoan, zitara garaiziritsi nadila,Bihotza asetzekomenuaren bilaElkar topatu dugu,berriro, Izaro,eta irri bat egindidazu emaro.Aske zabiltza, alai,gustura zeharo,mahai gaineko urabaino gardenagoeta nire bihotzaegarriak dagoLehen galdera “Kaixo,zelan doa dena?”elkarrizketa sortuduen ekimena.Hitzez hitz sortzen joangara ondorena;ogi puska bat zara,pertsona onena,nire etxeko labeanegosiko dena!Elkarrizketak segiduenez primeranohartzerako gaudeetxeko harreran.Muxu bat emateanlehenengo aukerangure mingainak iajoan dira heganhelize forma dutenmakarroien eran.

Gose grina begitikahoratzen badanola jan gura bestebaina zerbait laga?Berriz ere hasi dazimurtzen izara!entsaladan dauden biurazen gisaragu ere hostoz hostobiluztuko gara!!Begiak distiratsu,masailak melenga;mingainak plazererantzaurkitu du xenda.Erantzi duguneangure azken prendazure_haragi xamurrezase nahi nuen baahoan urtu ordez ahoa urtzen da.Sagar eta udarepuskak ditugulamarrubi zaporeanola disimula,mazedonia goxobatetzat formula.Bion belarritara“mmm” azken xuxurlaesanaz jandakoagustatu zaigula!!Desioa zegoenmaitasunaren zain,pasiotik jan duguirriz hasteko lain.Lasaitutako gorputz,mindutako ezpain,bihotza asetzeangure goseaz gaindigestioa eginbehar dugu orain.

Lekaenea LH3

Doinua: Gaur gurutzatu gara

Egilea: Manu Goiogana Bengoetxea
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„Lan arlo honetan gizonezkoak
bezain eraginkorra naizela 

erakutsi dut‰

„Piezak diseinatzeko eta 
sortzeko 

aukerak eman zidan arreta‰

Nolatan erabaki zenuen, DBH buka-
tuta, Lanbide Heziketan hastea?Nire bizitzako bidea argi ez nuen arren,banekien zer nahi nuen inguruan. Batxi-lergoak ez zizkidan nire gustuko ateak ire-kitzen, horregatik, Lanbide Heziketanizena ematea erabaki  nuen, erakartzenninduten gai horietan zentratzeko.
Zergatik erakartzen zintuen mekanika
zikloak?Piezak diseinatzeko eta sortzeko aukerakeman zidan arreta... Ideia bat edukitzea,eta zuk zeuk aurrera eraman ahal izatea.Kontuan hartu nuen, era berean, gauregun Euskadin mekanika industrialak

momentu ona bizi duela.
Espero zenuen bezalakoa izan da?Egia esan ez, baina aurreikuspen handirikere ez nuen egin. Nire ustez, beste antola-mendu batekin, gehiago ikas zitekeengradu honetan.
Nolakoa izan da esperientzia?Ona izan da, formatzeko aukera izan dut,eta nahiz eta konturatu naizen ez dudalaarlo honetan jarraituko, etorkizunean la-gungarri izango zaizkidan gauza askoikasi ditut.Emakume gisa esan beharra dut, ikasge-

lan eta praktiketako enpresan bakarraizanik, ikasi dudala lan arloan norberakduela sexuen arteko ezberdintasunak eza-batzeko ardura.
Praktikak Italian egiten zabiltza. Non?
Zein enpresatan?Vicenzan nago, Veneto erregioan, Veneziaeta Verona artean. Meccanica Gasparottoenpresan nabil lanean. 
Erabakiarekin asmatu duzula uste
duzu?Praktikak atzerrian egitea orain arteeduki dudan esperientzia onena izan da,zalantzarik gabe. Asko ikasi dut arlo pert-sonalean, ia profesionalean baino gehiago.
Zein lan egiten ari zara?Piezak egiten ari naiz, tornuekin eta fre-sagailuekin. Oso gustura nago, parte hart-zen uzten didate. Oso aberasgarria izatenari da esperientzia, tailerrean lanean ariden lehen emakumea naizelako. Ema-

kume gisa, lan arlo horretan gizonezkoakbezain eraginkorra naizela erakutsi dut.
Lanean jarraitu nahiko zenuke gero?Nire lehentasuna formatzen jarraitzea da.Elektromekanikako erdi mailako gradua,lehenengo, eta automozioko goi mailakoa,ondoren.
Emakumeek ez dute Lanbide Heziketa
hautatzeko ohitura handirik. Zergatik?Faktore asko daude, eragiten dutenak, etabeharbada, graduen arabera izena ematenduten emakumeen ehunekoak aldatukodira. Orokorrean, esango nuke gizonez-koek azkarrago formatu nahi izaten du-tela, arlo praktiko batean zentratuz,lehenago lan egiten hasteko. Emakumeekgehiago jotzen dute unibertsitate ikaske-tetara, diziplina handiagoarekin. Uste dutjaso dugun heziketak sexuen arteko al-deak markatu dituela. 

„Ideia bat edukitzea eta zuk zeuk aurrera eraman
ahal izatea da gehien erakartzen nauena‰

MARIA YUBERO, mekanika ikaslea:

Enpresen langile eskariari erantzuteko zailtasunak ditu Lanbide Hezi-
ketak, industriaren sektorean, bereziki. Lana badago, ikasleak baino gehiago.
Bereziki emakumeen artean, gehien-gehienetan alboratu egiten den aukera da
Lanbide Heziketa. Irungo La Salleko erdi mailako mekanika zikloan, Maria Yu-
bero da salbuespena. Emakume bakarra izan da ikasgelan. Orain Italian dago,
praktikak egiten. Enpresan ere, emakume bakarra da. 



iGAZTE IRUNERO14

Jaien eremuan gazteen artean euskara
sustatzeko ekimena da Festan Blai

Bete beharreko baldintzak:
- 18 eta 25 urte artean edukitzea
- Euskaraz ongi hitz egitea
- Irun edo inguruko herriren batekoa
izatea
- Gazteekin lan egiteko gogoa eta gai-
tasuna
- Gauez lan egiteko aukera

Egin beharrekoak:
- Dinamizatzaileek gunearen antolaketa
eta dinamizazio lanak egin beharko di-
tuzte, gazteekin zuzeneko harremana
sortu eta parte hartzera animatuz
- Udan zehar hainbat herritako jaietan
burutuko da lana

Informazioa gehiago:
www.irun.org/igazte

Txikitatik teknologiaren, bideojokoen
edo entretenimenduaren sektoreko en-
presa erraldoi batean lan egitea amestu
baduzu, deialdi hau interesatuko zaizu: 

Pixar Animation, Disney Career, Goo-
gle, Amazon eta Sega enpresek bere-
kin lan egiteko eta talentu gaztea
erakartzeko praktikak aurkeztu berri di-
tuzte.

Hona deskripzioa:
- Praktikak Pixar Animation Studiosen
- Praktikak Disney Careerren
- Praktikak Googlen
- Praktikak Amazonen
- Praktikak Segan

Informazioa gehiago:
www.irun.org/igazte

- Aurrez aurre: Irungo CBA liburutegi berrian
- Telefonoz: 943 50 54 44 / 943 50 54 40 
- Posta elektronikoz: igazte@irun.org 
- Web gunean: www.irun.org/igazte
- WhatsApp bidez: 607 771 173

Festan Blai 
ekimenaren 
dinamizatzaile
izateko deialdia

Google edo
Pixar-entzat lan
egitea 
gustatuko 
litzaizuke?

ASEXORA- T

Ba al duzu zalantzarik sexualitateari, maitasun-, sexu-harremanei,
sexu orientazioari, nortasun sexualari buruz?

Gazteria Zerbitzuak gune hau sortu du gazteok hitz egiteko eta sexualitatearekin
eduki ditzakezuen zalantzak argitzeko: maitasun-, sexu-harremanak, kontrazepzioa,
sexu orientazioa, gorputzaren biologia, hausnarketak? 

ANIMA ZAITEZ ETA BOTA GALDERA!

http://www.irun.org//enlaces/00034296.pdf estekan irakurri ahal dituzu Igazteko
Asexora-T Txokoan egiten dituzuen galderak.

Gainera, HILABETEKO AZKEN OSTEGUNETAN, 17:00etatik 20:00, Raquel Calvo
hezitzaile eta sexologoak zure kezkei erantzungo die aurrez aurre eta banaka MAR-
TINDOZENEA GAZTELEKUAN.
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1-3

Zer?
V. Erdi Aroko azoka Be-

hobia auzoan

Ordua:
11:00etatik 23:00ak

arte

Non?
Behobia auzoan

Prezioa? 
Doan

8-10

Zer?
Out market! Gipuzko-

ako oulet azoka

Ordua?
10:00-22:00

Non? 
Ficoban.

Informazio gehiago?
feriaoutletguipuzcoa.com

1-4
Anaka-Puiana auzoko Jaiak

8

Zer?
Lacunzak antolatutako es-
kulan tailerra ingelesez.
8-12 urte bitarteko hau-

rrentzat

Ordua?
17:30-18:30

Non: CBA Udal 
Liburutegian. 

Izen-ematea?
Udal liburutegian edo

943505421 telefonora
deituz, astelehenetik osti-

ralera 09:00etatik
20:00etara edo larunba-
tetan 8:30etik13:00era.

Denborapasen emaitzak

1ean
- 17:00: Umeen margo
lehiaketa elkartearen

egoitzan.

- 17:00: Martindozenea
Gaztelekuaren eskutik,

Gaztetxef 13 eta 17 urte
bitarteko gazteentzat Em-
bajador Aristegi enpa-

rantzan. 

- 19:00: Jaien hasiera.
Frontoitik atera eta au-
zoko kaleetan zehar

erraldoiak eta buruhan-
diak ibiliko dira Bidaso-

ako Txarangaren
eskutik. 

- 21:30: Rock kontzertua
Embajador Aristegi enpa-
rantzan. La Polla Records

eta Barricadaren ome-
nezko taldeak.

2an
- 10:00: 3x3 Basket txa-
pelketa, Erroibide Klubak

antolatua, Enbajador
Aristegi enparantzan. 

- 12:00: Brotxe tailerrak
hirugarren adinekoent-

zat, Caser-ek antolatuta,
Embajador Aristegi enpa-

rantzan.

- 14:00: Herri bazkaria
Embajador Aristegi enpa-
rantzan. Txartelak maiat-

zak 30 arte salgai
egongo dira Ana okinde-
gian.(Prezioak: 22€ hel-
duak eta 10€ umeak).

- 16:00: Puianako BTT
zirkuituan Irun Hiriko Sari
Nagusia: Alebin eta In-
fantil mailak (lehiaketa

ofiziala). 

- 16:30: Truk txapelketa

Jaizkibel tabernan.
- 18:00: Batukada: au-

zoan zehar Zozongo tal-
dearekin. 

- 20:00: Berbena Tsu-
mani orkestrarekin Emba-

jador Aristegi
enparantzan.

3an
- 09:00: Txistularien Udal
Banda auzoko kaleetan

zehar. 

- 10:00: Patata tortilla le-
hiaketa, Washington ta-

bernaren
ondoan. Izen-ematea:
maiatzak 17 eta 24

Auzo Elkartean (19:00 -
20:00) Eguraldi txarra
izatekotan, Embajador

Aristegi Enparantzan os-
patuko da. 

- 11:30: Auntxa Trikitixa

Eskola eta Kontserbato-
rioko trikitixa taldea au-

zoko kaleetan zehar
ibiliko dira. 

- 12:30: Toka txapelketa:
Mariñok antolatuta, ta-

bernaren aurrean.

- 12:30: Bandaren kont-
zertua Embajador Aris-

tegi enparantzan. 

- 16:30: Umeentzako jo-
koak. 

- 18:00: Txokolatada
Caser egoitzak antola-

tuta. 
- 18:30: Dantza erakus-

taldia.

4ean
Embajador Aristegi enpa-

rantzako barraketan
umeen eguna. 

Eskulan tailerra 
ingelesez

Erdi Aroko Azoka
Behobian

Out market! azoka




