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Boxeolaria eta aktorea. Irunen jaioa 1914an. 30 urterenbueltan egin zituen lehen boxeo-borrokaldiak, afizionatugisa. Amerikara urratsa eman zuen gero, Paulino Uzcu-dun pugil famatuarekin. Noizbehinka zineman ere ibilizen, aktore. Ondorengo filmetan aritu zen, besteak beste:J. Mihuraren “Maldición gitana” (1953), J.A.Nieves Con-deren “Los peces rojos” (1955), R.Torradoren “Lavande-ras de Portugal” (1957), Francisco Borjaren “El hereje”(1957), Vittorio Cottafaviren “La rivolta dei gladiatori”(1958), edo J. Summersen eta M.Köhlerren “La casa delas mil muñecas” (1968). 1957 urtean, oihartzun gehien eduki zuen filma errodatuzuen, Stanley eta Kramer zuzendariekin: “The pride andthe Passion”, Cary Grant, Frank Sinatra eta Sophia Lorenaktoreek parte hartu zuten filmean. Boxeoari dagokio-nez, profesionala izan zen Argentinan, Txilen, Venezue-lan eta Espainian. 1981ean jaioterrira itzuli zen. 1983anzendu zen. 

Iturria: Agustin Morate.
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Irungo Udalaren eta Gipuzkoako Foru Al-dundiaren arteko eztabaida eragin duIrungo hegoaldeko sarbideak, azken aste-etan. Gaia konponbidean dela frogatudute, ordea, erakundeen azken adierazpe-nek. AP-8ko sarbide berria eta autopista-
ren paraleloa izango den hego ingurabi-dea diruztatuko ditu Gipuzkoako Foru Al-dundiak. Aintzane Oiarbide BideAzpiegituretako diputatuak baieztatu dufinantziazioa ez dela inoiz zalantzan egon,eta Irungo Udalak komunikabideetan ez-

tabaida “antzuak” planteatu dituela. Mar-kel Olano ahaldun nagusiak, bestalde, na-barmendu du Gipuzkoako Foru Aldundiakirundarrekiko zuen “konpromisoa” beteduela: “Urte asko daramatzate irundarrekauto-ilarak jasaten, hirian sartu eta berta-tik irteteko. Hiritarren mugikortasuna ho-betuko du sarbide berriak”. José Antonio Santano Irungo alkateak ba-lorazio baikorra egin du, azpimarratuz be-rria “berandu” datorrela: “Asko kostazaigu puntu honetara iristea. Baina tira,Gipuzkoako Foru Aldundiak bere konpro-misoa beteko du, eta poztekoa da, berri

ona baita”. Azken asteetan Olano ahaldunnagusiari lau gutun bidali dizkiola adie-razi du Santanok, bilera bat eskatuz, edofinantziazioaren konfirmazioa galdeginez.“Ez dut erantzunik eduki, eta albistea, ko-munikabideen bidez jaso dut”. Xabier Iri-doy Irungo EAJko bozeramaileak erealbistearen inguruko balorazioa egin nahiizan du, baieztatuz “esku hartu” beharizan duela: “Instituzioen arteko harrema-nak lubrifikatu behar izan ditugu, hondat-zen ari baitziren”. Datozen hilabeteetan,beraz, Irungo ibilgailuen zirkulazioari ar-nasa ematea helburu izango duen sarbi-dea eraikitzen hasiko dira. 

Hegoaldeko sarbidea edukiko du Irunek

A8rako sarbide berria eta hego ingurabidea finantzatuko ditu Gipuzko-
ako Foru Aldundiak. 6 milioi euro bideratuko ditu. Bidegiren ekarpena kontuan
hartuta, 14 milioi euro aterako dira Gipuzkoako diru-kutxatik, Irungo hegoal-
deko sarbidea eraikitzeko. 2018 urtea bukatu aurretik, AP-8ko konexio berria
eraikitzeari ekingo dio Bidegik. Oinaurreko biribilgunetik abiatuko da. Bertatik,
etorkizuneko hego ingurabidea irtengo da. Irungo Udalaren eskumena da hori,
eta dagoeneko proiektuaren erredakzioa esleitu dio Sestra Ingeniería y Arqui-
tectura S.L. enpresari, 20.364 euroren truke, bi hilabeteko epearekin. 

BERRIAK2018ko maiatzak 15
3

Finantziazioa konfirmatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak

Euskara eta frantsesa lantzeko aukera emango
du „Etorri avec nous‰ ekimenak

Astelehenetik ostiralera egingo dituzte Etorri
avec nous udaleku irekiak. Goizez asteazkeneraarte, eta egun osoz ostegunean, gaua pasako bai-tute Martindozenea gaztelekuan. Hiru txandaegongo dira: abuztuaren 6tik 10era (15 plaza),13tik 17ra (15 plaza) eta 20tik 24ra (15 plaza).Euskara eta frantsesa landuko dituzte, Hondarri-bira, Hendaiara, Donibane-Lohizunera eta Donos-

tiara txangoak eginez, eta jarduera ezberdinakburutuz: surf, stand up paddle, scape room, tran-polinak etab. “Aukera ona da gure inguruaz go-zatzeko, eta bizikidetza, adiskidetasuna etaerrespetua garatzeko. Ahaztu gabe, jakina, udale-kuek euskara eta frantsesa lantzeko aukera ema-ten dutela”, azaldu du Mónica Martinez Gazteriaeta Hezkuntza arloetako ordezkariak. 

Irungo Udalak bigarren aldiz antolatu ditu Etorri avec
nous udaleku irekiak. Euskara eta frantsesa lantzeko aukera
izango dute parte hartzen duten gazteek, aisialdi-jardueren bidez.
Abuztuan izango dira, eta 45 plaza daude, 12 eta 14 urte arteko
gazteentzat (2004, 2005 eta 2006 urteetan jaioak). Maiatzaren
25era arte izena eman daiteke, BAZ-SAC bulegoko terminaletan,
010 telefonora deituta edo irun.org web gunearen bidez. 70 eta 28
euro artean ordaindu beharko du familia bakoitzak, izena ematen
duten gazteen kopuruaren arabera.

Abuztuan egingo dituzte udaleku irekiak, 12 eta 14 urte arteko gazteei zuzenduta
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Zein da zure balorazioa, ETAren azken
komunikatuaren eta Kanboko adieraz-
penaren inguruan?Helburua ETAren desegite ordenatua zen,nazioarteko ikuskatzaileen egiaztatzeare-kin, Euskal Herriko eragileen aurrean.Hori horrela izan da. Gainera, Espainiakoeta Frantziako gobernuek onartu duteETAren desagertzea. Alde horretatik, na-zioarteko pertsonalitate horiei eskertunahi diegu Aietetik hona egindako lana,zailtasunak-zailtasun. 

Zer iritzi duzu erakundeek egin dieten
aitortzaz?Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako Gober-nuak eta Iparraldeko instituzioek egin-dako lana aitortu diete, elementu batzueninguruan kritikoak izan badira ere. Aldiz,Espainiako eta Frantziako gobernuek ezdiete egindako lan hori aitortu. Alde horretatik, nazioarteko ikuskatzai-leak harrituta daude hemen ikusi dutena-rekin. Ezagutu dituzten beste gatazketan,estatuek modu positiboan hartu dituztebake prozesuak, gizartearentzat onakdiren aldetik. Kasu honetan, ez da horrelagertatu. Zentzu horretan, sentsazio gazi-gozo batekin joan dira. Alde gozoa, hemen

gizarte zibil determinatua eta ahaldunduatopatu dutela, prozesua bururaino erama-teko prest egon dena. 
Zein izan da Foro Sozialaren lana,
azken urteetan?Foro Soziala 2013an sortu zen, Lokarrireneta Bake Bidearen bultzadaz. Alde batetik,nazioarteko gatazken konponbiderakobeste esperientziak aztertzeko, eta EuskalHerriko errealitatea kontuan hartuta, pro-posamenak egiteko. Horietako asko au-rrera eraman dira. Beste bake prozesu batzuetan, Kolonbianadibidez, askotan aipatzen da gizarte zi-bilaren parte hartzea. Baina gero, erreali-tatea da parte hartze hori oso txikia dela.Normalean eliteen esku uzten dira pro-zesu horiek. Euskal Herriaren kasuan ezda horrela izan. Armagabetzean ikusi ge-nuen iaz, eta orain ere bai. 
Zailtasun handiak topatu dituzue?Nagusia estatuen jarrera izan da. Askotanesaten da estatuek jarrera pasiboa edukidutela. Baina gu ez gaude ados, estatuak,batez ere Espainiakoa, jarrera aktibo ba-tean egon dira. Armagabetze prozesuan,adibidez, oztopatzen ahalegindu dira, ar-magabetze hori egitera zihoan jendea at-xilotuz.Gu konbentzituta gaude bake iraunkor batlortzeko prozesua ona dela euskal gizar-tearentzat, baina baita Espainiakoarent-zat ere. Are gehiago, Kanbon egon dirennazioarteko pertsonalitateek azpimarratudute prozesua ona dela Europarentzat,Europako azken gatazka armatua bukatudelako.

Lorpenak ere izan dira, beraz. Lorpen handiena da zailtasun guzti horiekgainditu izana, gizarte zibilaren boronda-tearekin, eta guk beti defendatzen duguntriangulazioarekin: tokiko gobernuak, na-zioarteko ikuskaritza eta gizarte zibila.
Oso irakurketa ezberdinak entzun izan
dira, egunotan, ETAren amaieraren in-
guruan. Gu akordio puntuak azpimarratzen saiat-

zen gara beti. Gaur egun, bi aspektu daudeadostasun osoa dutenak. Lehena, ETAdesagertu dela eta hori ona dela euskal gi-zarte osoarentzat. Aurrera pauso bat da.Bigarrena, hemen bizikidetza demokra-tiko bat eraiki beharra dagoela. Horrekemango ditu berriro ez errepikatzeko ber-meak. Bi elementu horien inguruko kont-sentsua erabatekoa da. Irakurketakritikoak hor daude, guk errespetatzenditugu, baina ez ditugu baloratzen.

„Sentimendu eta pentsamendu
guztiek lekua eduki behar dute
bizikidetza demokratikoan‰
Gizarte zibilaren parte hartze aktiboa izan da Euskal Herriko bake pro-

zesuaren ezaugarri bereizgarrietako bat. Maiatzaren 13an,ETAk bere amaiera
iragarri eta hamar egunera, hain zuzen ere, gizarte zibilak izan duen rola aitort-
zeko ekitaldia antolatu du Foro Sozialak, Donostiako Saguesen, Nestor Baste-
rretxearen Bakearen Usoa eskulturan. Agus Hernan (Irun, 1962) Antxeta
Irratiko presidentea da Foro Sozial Iraunkorreko koordinatzailea. 

AGUS HERNAN, Foro Sozialeko koordinatzailea:

„Nazioarteko 
pertsonalitateek az-
pimarratu dute pro-
zesua ona dela
Europarentzat‰
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Zein izango dira erronka nagusiak, he-
mendik aurrera?Sentimendu eta pentsamendu guztieklekua eduki behar dute bizikidetza demo-kratikoan. Sektore guztiak kontuan har-tuta eraiki behar dugu. Ezin duguplanteatu sektore bat kanpoan uztea, edobiktima bat marjinatua sentitzea. Oso ga-rrantzitsua da dinamika inklusibo bat egi-tea. Horretarako, badaude hiru gaibereziki landu behar direnak: biktimak,preso eta iheslarien gaia, eta memoria ba-teratzailea. 

Zein lanketa planteatzen duzue, bikti-
men inguruan?Biolentzia guztien biktimek behar duteegia, justizia eta erreparazioa. Mekanis-moak artikulatu behar dira hori aurreraeramateko. Ezin dugu biktima bat bazte-rrean utzi. Denak sentitu behar dira erre-paratuak. Alde horretatik, pauso handiakeman dira, hemen, jada, inork ez duelakolehen mailako eta bigarren mailako bikti-mei buruz hitz egiten.
Preso eta iheslarien gaiari dagokionez,

Frantziako estatuak lehen pausoak
eman ditu, jada. Espainian espetxe po-
litika aldatzeko aukera ikusten duzu? Frantzian lan esparru bat sortu dute, Ipa-rraldeko ordezkaritzaren eta justizia mi-nisterioaren artean. Orain arte 14 presogerturatu dituzte,  baina badakigu denenegoera aztertzen ari direla. Beste kontubat da epeak eta erritmoak zeintzukdiren. Espainiaren kasuan, gaur egungo politikaaldatzeko, elementu batzuk beharrezkoak

ziren. Alde batetik, presoen kolektiboarenerabaki propioa eta akordio sozial zabalbat. Gaur egun, euskal gizartearen ge-hiena espetxe politika berri baten aldedago. Alderdi politiko gehienak ere bai. Orain, falta dena de Espainian aldeko iritzikorronte bat sortzea, zuzenbidearenmunduan, eta alderdi politikoetan. Adibi-dez, azken egunotan PSOE aldekoa delaikusi dugu, eta Podemosek bere jarreraberretsi du. Gero eta ahots gehiago altxat-zen ari dira. Egia da ez dugula estatuarenkeinurik ikusten, baina baldintzak betet-zen ari dira. 

Memoriarena, errelatoarena da ezta-
baida politikoaren muinetako bat. Errelatoaren gatazka terminoa entzutendugun bakoitzean sutan jartzen gara. Ja-kina memoria bat eraiki behar dela, orriapasatzen ez duena, ahaztu gabe hemenbizi izan duguna. Baina memoria horrekbateratzailea behar du izan, alde guztiakasetzea lortu behar du. Denok gure lekua eduki behar dugu gi-zarte honetan, eta horretarako, ezin daerrelato baztertzailerik egon. Bakeareneta giza eskubideen kultura sortu behardugu. 
Lanean jarraituko al du Foro Sozialak?Jakina. Foro Sozialak estimatzen du, ger-tatutakoa ez errepikatzeko bermeak edu-kitzeko, lana egin beharra dagoelaoraindik. Bake prozesua ez da bukatu Ge-nevan maiatzaren 3an. Lehen aipatutakohiru erronkak izango dira gure lan ildoak.Batzuk uste dute Aietetik Kanbora urteasko pasa direla. Baina nazioarteko bestekasuetan askoz luzeagoak izan dira epeak.Gauzak poliki egin behar dira, segurta-suna emanez alde guztiei. Hori da emaitzaonak lortzeko formula.

„Memoriak 
bateratzailea behar

du izan‰



Hamabost urte beteko ditu Bioterrak

Nekazaritza ekologikoa da Bioterra azokaren zutabe nagusietako bat. ENEEK Euska-diko Elikaduraren eta Nekazaritza Ekologikoaren Kontseiluak koordinatuta eta babes-tuta, haien produktuak eskainiko dituzte Euskal Herriko eragile ekologikoek. 108metro karratuko espazioa edukiko dute, EkoEuskadi izenekoa. Arantza Eguskiza ENE-EKeko presidenteak Bioterraren balioa azpimarratu du: “Euskal Herriko publikoarekinharreman zuzena edukitzeko topagune garrantzitsua da”. Nekazaritza eta elikaduraekologikoari buruzko informazioa emango du ENEEKek Ficoban. Gainera, familient-zako antzerkiak eta tailerrak eskainiko ditu. ENEEKeko Arantza Eguskizak azpimarratu du produktu ekologikoen kontsumoa %14hazi dela estatuan, 2017an. Produktu ekologikoen salmentarako 26 establezimendubabesten ditu ENEEKek EAEn. Gainera, transformazio eta komertzializazio enpresenkopurua nabarmen handitu da, 75 ziren 2016an, eta 95, aldiz, 2017an. Horien %44 Gi-puzkoan daude, gehienak okindegiak, kontserba begetalen ingurukoak, sagardoarenprodukzioan ari direnak, esnekien transformazio enpresak, eta zatitze aretoak. 
Moda iraunkorra eta gastronomia ekologikoaSektore anitza da Bioterrak lantzen duena. Modak ere tokia edukiko du, esate baterako,Espainiako Moda Iraunkorraren Elkartearen eta Gipuzkoako Moda Klusterraren esku-tik. Garbiñe Tolosa Maripuri Tijeritas enpresako arduradunak moda iraunkorraren ba-lioa aldarrikatu du: “Benetako ehungintza produkzio iraunkorra ez da merkea,kalitatezkoa bai, ordea. Horrelako kontsumoak, planeta babesteaz gainera, lanpostuaksortu eta tokiko ekonomia aberasten du”. Gastronomia ekologikoa ere presente egongo da Bioterran, Sukaldean espazioan. Xa-bier Mendizabal Hondarribiko El Curry Verde jatetxeko arduradunak munduko sukal-daritza begetarianoaren inguruko erakustaldia eskainiko du. Bioterra azokak berenegozioan izan duen eragina azpimarratu du Mendizabalek: “Hornitzaile berriak eza-gutzeko eta harremanak indartzeko aukera eskaintzen du Bioterrak. Ikuspegi zabalagobat kontuan hartuta, pozgarria da ikustea elikadura iraunkorraren inguruko interesaeta kezka handitu direla. Gure bezeroen artean antzematen dugu hori”. Ekainaren 1ean, 12:00etan zabalduko ditu ateak aurtengo Bioterra azokak. 20:00akarte irekiko dute ostiralean eta igandean, eta 21:00ak arte larunbatean. 3 euro baliokodu sarrerak, baina 12 urtetik beherako haurrak doan sartu ahal izango dira. 
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Produktu ekologikoen, bioeraikuntzaren, energia berriztagarrien eta
kontsumo iraunkorraren azoka da Bioterra. 2004 urtean sortu zen, 70 erakus-
ketari eta 6.000 bisitari ingururekin. Gaur egun, kopuru horiek nabarmen han-
ditu ditu, 170 erakusketari eta 12.000 bisitarirekin. Sektoreak azken urteetan
izan duen bilakaeraren isla da azoka. Izan ere, Ficobako hiru pabiloiak eta kan-
poko parkina hartuko ditu ekainaren 1etik 3ra. 

Ekainaren 1etik 3ra egingo dute azkoa Ficoban

„Publikoarekin harreman zuzena
edukitzeko topagune garrantzitsua

da Bioterra‰

Arantza Eguskiza, ENEEKeko presidentea

„Pozgarria da ikustea elikadura
iraunkorraren inguruko interesa eta

kezka handitu direla‰

Xabier Mendizabal, El Curry Verde jatetxeko
arduraduna
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Sukaldeko lan luzearen emaitza da Irungo merkataritza mahaia. Izan ere, ez da errazaizan horren izaera eta interes ezberdinak dituzten entitateak mahai baten inguruanelkartzea. Aniztasuna azpimarratu dute, hain zuzen ere, mahaia osatu duten entitate-etako ordezkariek. “Batasun irudi hau garrantzitsua da. Denok dugu konpromisoaIrungo merkataritza indartu eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko”, adierazi du Mi-guel Ángel Páez Bidasoa bizirik garapen agentziako presidenteak. Merkataritza ma-haiaren hiru lan ildo nagusien berri eman du Paezek: hiri merkataritza estrategiagaratzea, profesionalizazioa eta formazioa sustatzea eta hiriko merkataritzari buruzkoinformazio eguneratua osatzea eta sozializatzea. Azken horretarako, Bidasoa Bizirik-ek Erabat hiri behatokia indartuko duela baieztatu du Paezek. José Mari Lumbreras Bidashop elkarteko ordezkariak aitortu du hiriko merkatariakilusioa eta animoa galduta ibili direla azken urteetan. Zentzu horretan, merkataritzamahaia martxan jarri izana pizgarria izan dela nabarmendu du. “Mehatxuak hor daude,ezin dugu ukatu”, adierazi du Lumbrerasek: “Beharbada ez dugu soluzio magikorik to-

patuko. Baina garrantzitsuena da denok batera lan egiten ahaleginduko garela”. Orain-goz, Irungo merkataritzaren indarguneak eta ahulguneak identifikatu dituzte, horieninguruan hausnartuz. Irunek “kokapen estrategikoa” duela azpimarratu du MiguelÁngel Paezek, Donostiaren eta Baionaren arteko Eurohiriaren erdian dagoelako. Hirienarteko lehiakortasuna ere ematen dela onartu du Bidasoa bizirik-eko presidenteak.Amalur Angiozar Gipuzkoako Merkataritza Ganberako lurralde promozioko zuzenda-riak, aldiz, aukera gisa ikusi du hori: “Mehatxuekin larritu beharrean, jarrera baikorra-rekin lan egin behar dugu”.Tomáz Maeztu Mugan merkataritza elkarteko gerenteak adierazi du merkataritza “al-daketa” unean dagoela, eta beste metodo eta estrategia batzuetan sakondu beharraduela. Ideia horrekin ados dago Miguel Ángel Páez: “Errealitate berri bat sortu da sek-torean, sare sozialekin, komertzio teknologikoarekin, periferiakoarekin etab.”. Horiekhorrela, sektorearen profesionalizazioa lehentasunetako bat izango dela baieztatu du:“Formazio zentroekin eta unibertsitatearekin lan egin dugu. Sarean aritzeak arrakastadakar”. Eusko Jaurlaritzak ez du Irungo merkataritza mahaian zuzenean parte hartuko,baina bere babesa eman dio lehen bileran, Juan Emilio Andrades merkataritza zuzen-dariaren bidez: “Kolaborazio publiko-pribatuaren adibide bikaina da merkataritza ma-haia, ahaleginarena eta koordinazioarena”. Andradesek adierazi du, Irungomerkataritza mahaiarentzat bezala, Eusko Jaurlaritzako merkataritza arloarentzat eregarapen ekonomiko iraunkorra lortzea eta kalitatezko enplegua sortzea direla helburunagusiak. 

Merkataritza mahaia osatu dute Irunen

Apirilaren 24an elkartu da, lehen aldiz, Irungo merkataritza mahaia.
Udalaz gainera, Bidasoa bizirik garapen agentzia, Mugan eta Bidashop merka-
taritza elkarteak, Mendibil Merkataritza Gunea, Gipuzkoako Merkataritza El-
kartea eta Gipuzkoako Merkataritza Ganbera bildu dira Ficoban, Eusko
Jaurlaritzaren babesarekin. Erakunde horiek osatuko dute, hemendik aurrera,
gertuko hiri merkataritzari bultzada emateko sortu duten organismoa. 

Entitate publikoek eta pribatuek bat egin dute, hiriko merkataritza sustatzeko helburuarekin



Igeriketa ikastaroak izaten dira uztailekoeta abuztuko izarrak. Izan ere, ikasturteanzehar ez bezala, goizez eta arratsaldez es-kaintzen dituzte haurrentzako igeriketaikastaroak. Bi hilabete horietan zehar, 109igeriketa ikastaro egongo dira. Irailean,berriz, Artalekuko eta Azken Portuko ige-rilekuen mantenua egiten dute, eta itxiegiten dituzte. Areto ikastaroei dagokie-nez, irailean, Artalekun kontzentratukodituzte. Neguko eta udarako ikastaroenarteko beste diferentzia nagusia, iraupe-

nean dago. Ikasturtean zehar hiruhilekoikastaroak izaten dira. Udaran, berriz, hi-labetekoak. Aretoko ikastaroei dagokienez, 73 izangodira udaran. Hipokontrologia aurten egindute lehen aldiz, ikasturtean zehar. Hor-taz, udarako lehen edizioa izango du. Biz-kar Osasuntsuari dagokionez, urteakdaramatza programazioan, baina larunba-tetan egin izan dute beti. 2018ko udaran,astean zehar eskainiko dute lehen aldiz.

“Ikastaroen abangoardian gaude. Es-kaintza zabala dugu, gazteentzat, hel-duentzat, gizon-emakumeentzat”,azpimarratu du Iñigo Zumeaga kirolde-gietako gerenteak. 
Izen-emateen inguruko xehetasunakMaiatzaren 2an ireki dute aurre izen-emate prozesua. www.irunkirol.com webgunean izena eman daiteke, edo AzkenPortu eta Artaleku kiroldegietan, bestela.Maiatzaren 23an zozketa egingo dute, etaegun horretan argitaratuko dituzte ze-rrendak. Maiatzaren 28tik aurrera izen-emateak irekiko dituzte, aurrez-aurrekohitzorduen edo interneten bidez. Prozesuhorretarako, ezinbestekoa izango da IrunTxartela eguneratua edukitzea. “Minutu

gutxi batzuetako kontua da, internet bidezegin daiteke”, argitu du Iñigo Zumeaga ki-roldegietako kudeatzaileak. Maiatzaren26an igeriketa ikastaroetako probakegingo dituzte, 10:00etatik 11:00etaragoizez, eta 16:00etatik 17:00etara arrat-saldez, bi kiroldegietan.  Pedro Alegre Kirola arloko ordezkariakbaieztatu du kiroldegien kudeaketak “mo-mentu ona” bizi duela: “Errekor kopuruakditugu abonatuei dagokienez: 11.200.Azken abonatu kanpainan 750 lortu di-tugu”. Igerilekuetara eta gimnasioetarasarbide librea baliatzeaz gainera, ikasta-roetan izena ematera animatu nahi izanditu abonatuak. 

Uztailean hasiko da udarako sasoia Irungo Artaleku eta Azken Portu ki-
roldegietan. Jarduerak ez du etenik izango, 2.069 plaza eskainiko baitituzte, 182
ikastarotan. Hipokontrologia eta Bizkar Osasuntsua ikastaroak izango dira be-
rritasun nagusiak. Posturarekin, koordinazioarekin eta elastikotasunarekin lo-
tutako jarduerak dira biak.
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180 ikastaro baino gehiago eskaini dituzte
kiroldegiek udarako

Maiatzaren 22ra arte zabalik dago aurre izen-ematea

„Eskaintza zabala dugu, gazteentzat, 
adinekoentzat, gizon-emakumeentzat‰

Iñigo Zumeaga, kiroldegietako gerentea

„Errekor kopuruak ditugu abonatuei
dagokienez‰

Pedro Alegre, Kirola arloko ordezkaria
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Denboraldi nahasia eduki du Real Unionek. Hasiera onaren ondoren, gainbeheran erorizen urrian, entrenatzaile aldaketa eragiteraino. Jose Luis Riberak hartu zuen Asier San-tanaren tokia, eta urtarrilaren erditik aurrera, taldearen norabidea zuzendu zuen, neu-rri handi batean. Azken txanpan, ordea, larri samar ibili dira txuribeltzak berriro.Kostata bildu dituzte puntuak, eta arriskuan iritsi dira azken jardunaldietara. “Kon-fiantza gutxirekin ibili gara denboraldi osoan zehar, burua altxa ezinik”, onartu du IñakiUrkizu atzelariak. Zuloan sartuta, horixe izan da taldearen arazo handiena. Lesioekkalte handia eragin diote, era berean.Amaieran, gainera, egutegia ere kontra eduki du Real Unionek. Azken hiru jardunal-dietan, sailkapenaren buruko taldeen kontra aritu dira txuribeltzak. Aurkari zuzenek,berriz, Izarrak, Vitoriak eta Amorebietak, egutegi samurragoa eduki dute. Jaitsierakopromozio postua saihesteko lehian ibili dira lau taldeak. Azkenean, Real Unionek au-rretik zekarren abantaila txikiari etekina atera dio, eta arriskutik kanpo iritsi da azkenjardunaldira, Sporting Bren kontra berdindu eta gero. Emaitza hura lortu izan ez balu,dramatikoa zatekeen Racingen aurka Santanderren salbatu beharra. 

Onena eman du une erabakigarrianLidergoa eskuratzeko lehian iritsi zen Sporting B Stadium Galera, azken aurreko jar-dunaldian. Talde fina da filial asturiarra, eta agerian gelditu zen Irungo berdegunean.Haren mailan jartzea lortu zuen Unionek, hala ere, sasoiko norgehiagoka onena eginez.“Partida borobila egin genuela uste dut”, adierazi du Urkizuk. Presioa eta urduritasunaalde batera utzi, eta ausardiaz jokatu zuen José Luis Riberaren taldeak. Partida biziaizan zen, intentsitate handikoa, eta abagunez betea. Eraginkortasun falta arazo iraunkorra izan da, ordea, aurtengo Real Unionentzat. Mu-turrera iritsi zen, Sportingen aurkakoan, 58.minutuan Mikel Orbegozok penaltia hutsegin zuenean. Galeko harmailetan larritasuna zabaldu zen zaleen artean. Taldeak, ait-zitik, ez zuen burua galdu. “Penaltiaren ondoren ere, lehiatzen jarraitu genuen”, nabar-mendu du Urkizuk. Lanak saria ekarri zuen, 70.minutuan Juan Domínguez kapitainak1-0ekoa sartu zuenean. Amorruz ospatu zuen gola, eta pozez inguratu zitzaizkion tal-dekideak. Harmailari ere lasaitasun puntu bat eman zion 1-0koak. Azken minutuetan, hala ere,ez zen ospakizunetan hasteko tarterik egon. Sportingen oldarraldiek estu hartu zutenetxeko taldea. Nekeak eta tentsioak eraginda, baloiak urruntzeko zailtasunak eduki zi-tuen Unionek. 87.minutuan, Traverrek banakoa sartu zuen, azkenean. Hortaz, sufritzeaegokitu zitzaion Real Unioni. Kontzentrazioari eutsita eta zaleen babesarekin, 2.B mai-lan jarraitzeko balio duen puntua lotu zuen Jose Luis Riberaren taldeak. “Zama handiakendu dugu gainetik”, aitortu du entrenatzaileak: “Erantzukizun handiko egoera zen.Klubarentzat oso garrantzitsua da 2.B mailan egotea”. 

Azken aurreko jardunaldira arte itxaron behar izan du Real Unionek
lasai atseden hartzeko. Etxeko lanak garaiz egin ez eta jaitsiera promozioaren
mehatxua gainean eduki du azken txanpan. Stadium Galen Sporting Bren aurka
berdinduta (1-1), ordea, hurrengo sasoian 2.B mailan jarraitzea bermatu du
talde txuribeltzak. Azkenean 13.postuan amaitu du liga, 46 punturekin, azken
jardunaldian El Sardineron Racingi irabazi eta gero (0-2).

Ataka estua gainditu du Real Unionek
Jaitsiera promozioa saihesteko lehian ibili da talde txuribeltza
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Iñaki U
rkizu, Real U

nioneko 
jokalaria
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a
inetik

‰

Jose Luis Ribera, Real U
nioneko

entrenatzailea



BERRIA IRUNERO10

Euskal Herriko mapa interaktiboa osatzen ari da Batura egitasmoa, ekonomia sozialeraldatzailearen printzipioen baitan lanean ari diren eragileak irudikatuko dituena.Behe Bidasoa eskualdean, Hiritik At kooperatiba izan du bidelagun. “Zortzi hilabeteeman ditugu enpresak identifikatu eta haiekin elkarrizketak egiten”, azaldu du Iker Ei-zagirre Hiritik At-eko kideak. 40 enpresa inguru identifikatu dituzte, eta horietako25ekin elkarrizketa sakonak egin dituzte. Balorazio positiboa egin dutela baieztatu duIker Eizagirrek: “Oso pozik gaude, uste baino potentzial handiagoa ikusten dugulakogure eskualdean eredu ekonomiko alternatibo hau ezartzeko bidean”. Ekonomia egiteko modu horrek hiru jardunbide nagusi betetzen ditu. Alde batetik,barne demokrazia, langileak jarduera ekonomikoaren arduradun izatea. Bestetik, lu-rraldearekiko konpromisoa. Errentagarritasunaz harago, enpresa hartzen duen lurral-dean ekarpen sozial bat egitea. Azkenik, konpromiso hori maila ekologikora ereeramatea, jarduera ekonomikoak eragiten dituen inpaktu ekologikoak gutxituz. “Iden-tifikatu ditugun enpresek oso barneratuta dute lan egiteko modu hori. Orain, ikusi nahiduguna da ea gai garen printzipio horiek aglutinatzen dituen aterki komun bat sort-zeko”, azaldu du Eizagirrek. 

Tailer praktikoa egingo dute maiatzaren 18anMaiatzaren 12an egin dute jardunaldietako lehen saioa. Bertan, Kataluniako ekonomiasozialaren mapa osatu duen Pam a Pam ekimeneko kideak egon dira, alde batetik.“Duela lau urte inguru hasi ziren horretan, beraz, guk baino aurreratuago daramateprozesua”, aipatu du Iker Eizagirrek. Gainera, Olatukoop Euskal Herriko sarean partehartzen duten proiektu ezberdinen esperientziak ere entzun ahal izan dituzte. Maiatzaren 18an, esperientzia horiek Euskal Herrira nola ekarri aztertuko dute. Tailerformatua edukiko du saioak, 19:00etatik aurrera, Palmera-Montero gunean. Lan tal-deetan antolatuko dituzte parte hartzaileak, gai ezberdinak lantzeko: elkarlana, koo-perazioa, inteligentzia kooperatiboa etab. Galdera ezberdinei erantzuna ematenahaleginduko dira: “Nola sortu proiektu komunak enpresa guztiak indartzeko, nolaeman ikusgarritasuna ekonomia egiteko modu honi, zein interkooperazio proiektu jardezakegun martxan,  jakintza kolektibo hori nola antolatu eredu berri hau egonkort-zeko”. Ekainaren erdi aldera ekimen “publikoago” bat egiteko asmoa dutela aurreratu du IkerEizagirrek. Data eta formatua ez dituzte zehaztu, baina ekonomia sozial eraldatzailea-ren inguruan eskualdeak duen potentzialtasuna gizarteratzen ahaleginduko dira ber-tan. Argazki orokor bat egite aldera, Eizagirrek azaldu du lehen sektoreko enpresa askodagoela, alde batetik: baratze kooperatibak, kontsumo elkarteak, haragi ekoizleak etab.Hirugarren sektorean, zerbitzu kulturalak, ikus-entzunezkoak, artea eta diseinua, ar-kitektura edo hirigintza zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak daude. Gehienak, hirueta zortzi langile artekoak. Kooperatiben kasuan, ordea, bazkideen sare handiekin funt-zionatzen dute. 

Bi jardunaldi antolatu ditu Olatukoop ekonomia sozial eraldatzailearen
sareak Irunen. Maiatzaren 12an izan da lehena, eta 18an egingo dute bigarrena.
Euskal Herriko eta Kataluniako proiektu ezberdinen esperientziak ezagutu di-
tuzte lehenengoan, hitzaldi sorta baten bidez. Maiatzaren 18an, berriz, espe-
rientzia horiek Behe Bidasoara nola ekarri aztertuko dute, tailer batekin.
19:00etan izango da, Palmera-Montero gunean.

Alternatiba ikusaraziz
Bidasoko ekonomia sozial eraldatzailearen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte

„Uste baino potentzial 
handiagoa ikusten dugu gure
eskualdean eredu ekonomiko

hau ezartzeko bidean‰
Iker Eizagirre, 

Olatukoop-eko kidea
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Elatzeta HH

Denborapasak
Irungo bost kale



Euskaraz,
Irunen 
barrena

Lagunaken artean

Esantzion lagun batek bestiari:- Nora faki zara?- Illia moztera.Eta bestiak esantzion:- Eztuzu ta illerik. Nola illia moztu b´ar duzu?Eta bestiak esantzion:-Baña eztut pagatu b´ar.

Iturria: Nikolas Alzola Gerediaga
Euskaraz, Irunen barrena

Hondarribiko Portuko Javier Intxausti Aizpiolea,12 urteko haurrari jasoa. (1959-X-13). (El Bida-soa, 1959-XI-7)

Hirubide DBH1
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Batez besteko adina altua izan da IrungoUdalak azken urteetan martxan jarri di-tuen parte hartze prozesuetan. Zaila izanda, bileretan, hogeita hamar urtetik behe-rako gazteak ikustea. Gazteen aurrekontuparte hartzaileen prozesuak berak behe-raldi nabarmena jasan du, zenbait propo-samen oso bozka gutxirekin onartzeraino.“Datuak hobetu nahi ditugu”, aitortu duJosé Antonio Santanok. Gazteen partehartzea sustatzeko, planteamendu irekiaegin dutela azpimarratu du alkateak:“Gazteak parte hartzean hezteko konpro-misoa dugu. Lan pedagogiko hori eginnahi dugu”. Oraingoz, bilera bat deitu duudalak maiatzaren 18rako. Kokapenarenazalpena eman du Mónica Martinez Gaz-teria arloko ordezkariak: “Haientzat atse-gina izango den giro batean planteatunahi izan dugu. Gaztelekura asko etortzendira, gehienetan, aisialdiarekin lotutakojarduerak aurrera eramateko”.Alkateak eta Gazteria eta Hiritarren ParteHartzea arloetako zinegotziek parte har-tuko dute topaketan. Hasteko, udalarenfuntzionamenduaren inguruko oinarrizkoazalpenak emango dituztela azaldu dute.“Gaur egun parte hartzeko zein aukera etabide daukaten azalduko diegu”, adierazi

du alkateak. Ondoren, alabaina, gazteeiemango diete hitza. Entzutean oinarri-tuko baita topaketa. Ikastetxeetara hur-biltzera ohituta dago Santano, eta gazteekproposamen “interesgarriak” eta “prakti-koak” egiten dituztela uste du: “Ondoazaltzen dituzte proposamenak, eta bideerrazak bilatzen dituzte beti, proiektuakaurrera eraman ahal izateko. Haien kez-kek lotura handia izaten dute orainaldia-rekin, asiarekin; hiri espazioarekin erebai. Nerabezaroan izaera kritikoa handiaizaten da”. 
Organo iraunkor baten aukera Gidoirik zehaztu ez badute ere, aurre-kontu parte hartzaileen gaia aterako delabaieztatu du Pedro Alegre HiritarrenParte Hartzea arloko zinegotziak. Era be-rean, udalak jakin nahi luke, gazteenustez, zein den udalarekin harremanetanjartzeko komunikazio kanal egokiena.Santanok berak ez du baztertu, etorkizu-nean, gazteen organo edo kontseilu iraun-kor bat osatzeko aukera, udalaren etagazteen arteko komunikazioa arina eta ja-rraitua izan dadin. Nolanahi ere, maiatza-ren 18ko bilerak ematen dituen emaitzenarabera zehaztuko dituzte hurrengo pau-soak. 
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Hamabi eta hamazazpi urte arteko neska-mutilak deitu ditu Irungo Uda-
lak, maiatzaren 18an bilera ireki bat egiteko. Martindozenea gaztelekuan izango
da, 18:00etan. José Antonio Santano alkatea bera gerturatuko da, Mónica Mar-
tinez Gazteria zinegotziarekin eta Pedro Alegre Hiritarren Parte Hartzea arloko
ordezkariarekin batera. Gazteen kezkak, kexuak, proposamenak eta ideiak ent-
zungo dituzte, haiek gogoan hartzeko.

Gazteekin hitzordua deitu du udalak
Maiatzaren 18an 18:00etan izango da topaketa, Martindozenea gaztelekuan

„Haientzat atsegina izango den giro 
batean planteatu nahi izan dugu‰

Mónica Martinez, Gazteria arloko ordezkaria

„Gazteen kezkek lotura handia dute 
orainaldiarekin, asiarekin; hiri 

espazioarekin ere bai‰

José Antonio Santano Irungo alkatea



Jaien eremuan gazteen artean euskara
sustatzeko ekimena da Festan Blai

Bete beharreko baldiltzak:
- 18 eta 25 urte artean izatea
- 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
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Google edo
Pixar-entzat lan
egitea gusta-
tuko litzaizuke?

Ikastaroak: "Hodeia" eta
"Zure Smartphone edo 

Tableta"
1. "–––Hodeiko tresna ofimatikoak"
Ikastaro honetan doako lineak gauzatzen diren aplikazio informatikoak erabiltzen
ikasiko duzu, baita Google Suite-ren utilitate praktikoak ere

Iraupena: 20 ordu

Hasiera: 2018ko maiatzaren 7an

Lekua: Bidasoa bizirik (Hendaia kalea, 8 - Ducorau jauregia - Irun)

2. "Erabili ezazu erraz zure Smartphonea edo Tableta "
Ikastaro honetan, ANDROID sistema operatiboaren funtzionalitate praktikoak ikasiko
dituzu; zein aplikazio diren ezinbestekoak eta nola egokitu zure gailu mugikorrak
zure beharretara

Iraupena: 20 ordu

Hasiera: 2018ko maiatzaren 28a

Lekua: Bidasoa bizirik (Hendaia kalea, 8 - Ducorau jauregia - Irun)

Informazio gehiago: www.elespazio.com
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Hitzaldia: "El
juego, una 

necesidad en el
niño"

Merkatu 
solidarioa 

16 19arte

Zer:
0 eta 3 urte bitarteko

haurrak dituzten guraso-
entzat. Haurtzaindegi
zerbitzua egongo da

.Ordua: 
11:00etatik 12etara

Non: 
Amaia KZn

Prezioa: Doan

Zer:
Merkatu solidarioa ONG

Txingudik antolatuta 

Ordutegia: 
10:00-13:00 eta 16:00-

20:00

Non: Geltoki kalea, Irun

Informazio gehiago:
www.txingudivida.org

DOKUIRUN 
"Elkarrekin -
Thogether"

18

Zer:
Migueltxo Molina, Pablo
Iraburu eta Igor Otxoak
zuzendutako dokumenta-

laren emanaldia

Ordua: 
20:00etan.

Non: CBA Udal Liburu-
tegia 

Prezioa eta sale-
menta: Doan baina

gonbidapenekin: 
-Irungo Turismo bule-

goan, Luis Mariano pla-
zan 

-Amaia KZko leihatilan:
ikuskizunaren egun be-

rean, ordu bat lehenago

Denborapasen emaitzak

15, 22,
29

Zer?
“Gu ere bertsotan”

bertso jaialdien 11. edi-
zioa. Maiatzaren 8, 15,
22 eta 29an, asteartea-
rekin, ospatzen ari dira
Amaia Kultur Zentroan
2017-2018 ikasturteko

Bertso Jaialdien lau
saioak. 

Ordutegia?
15:00etan

Non? 
Amaia KZ erakusketa

aretoan

Prezioa? 
Doan

18, 19 eta 20an 
San Isidro Jaiak (Landetxa auzoa)

18an
- 17:15: Pregoia eta Txupi-
nazo koloretsua frontoian 
- 17:30: Haur eta gazteent-
zako Txokolatada Me-
rienda frontoian 
- 18:00: Potxin eta Patxin
Pailazoak frontoian 
- 19:00: Peña Poteo Txa-
ranga auzotik 
- 19:00: Buruhandiak fron-
toian eta Arbiun Plazatxo-
aren inguruan 
- 19:30: Kolore Jaia fron-
toian. Zatoz txuriz jantzita! 
- 19:30: Los Secos taldea-
ren kontzertua Ongi Etorri
tabernan 
- 20:00: Pintxo Potea au-
zoko tabernetan eta txos-
nan 
- 21:00: Koadrilen Afaria
AEan. Lehenagoko txarte-
len salmenta 
- 23:30: Diskofesta
Nemux-en eskutik frontoian

19an
- 09:00: Auzoko txistula-
rien Diana 
- 09:00: XXXVIII. Plater Ti-
raketa eta Sari banaketa
Arkalen 
- 10:00: Marrazki Lehia-
keta Elatzeta eskolan 
- 10:30: XXXII. Patata Torti-
lla Lehiaketa AE.ko arkupe-
etan. Lehenagotik eman
izena AE.an edo Hegazti
Elkartean 
- 11:00: Haurrentzako Jo-
lasak Elatzeta eskolan 
- 14:00: Herri Paellada
frontoian. Lehenagoko txar-
telen salmenta eta egunean
bertan ere amaitu bitar-
tean. Anima zaitez elkar-
banatzeko postrea
ekartzera! 
- 16:30: Giza Futbolin Txa-
pelketa Mundiala, 8-16
urte bitartekoentzat, kirol-
gunean. Lehenagotik eman

izena AE.an 
- 17:30: Danborrada La-
purdi kaleko hasieratik ate-
rako da eta euria egiten
badu frontoian. 
- 18:00: XXVI. Bakailao
Txapelketa AE.ko arkupee-
tan. Txapelketa bitartean,
Igel Tiraketa 
- 18:00: Giza Futbolin Txa-
pelketa Mundiala helduent-
zat, kirolgunean.
Lehenagotik eman izena
AEan 
- 19:00: Peña Poteo Txa-
ranga auzotik 
- 19:00: Buruhandiak fron-
toian eta Arbiun plazatxo-
aren inguruan 
- 20:00: Batukada Talkaren
eskutik frontoitik abiatuta 
- 23:30: Berbena Yatagan
orkestraren eskutik

20an
- 09:00: Irungo txistularien

Diana 
- 11:00: Kross Txiki Arbiun
plazatxotik aterata 
- 11:30: Meza jubilatuen
alde elizan 
- 12:00: Toka finala eliza
atzean, euria egitekotan
AE.ko arkupetan 
- 12:15: Salda frontoian 
- 12:30: Irungo Musika
Bandaren Kontzertua fron-
toian. Euria egitekotan eli-
zan 
- 14:00: Jubilatuen Bazka-
ria Ongi Etorri tabernan.
Lehenagoko txartelen sal-
menta AE.an 
- 18:00: Herri Kirolen Era-
kustaldia Perurenaren esku-
tik, frontoian. 
- 19:00: Barbakoa. (Elatze-
tako 6. mailako ikasleak) 
- 19:30: Euskal Dantzak 
- 20:00| Trikitixak




