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IRUNERO

1920ko apirilaren 18an argitaratutako “El
Bidasoa” aldizkarian hiriko garai hartako bizimodua
eta albisteak islatzen dira. Lehenengo albistean udalean
zinegotzi errepublikarrek bileren ordutegia aldatzeko
egindako eskakizunaren harira sortutako iskanbila
aipatzen da. “En el ateneo obrero” Leandro Pikabea
medikuaren irudia goraipatzen da. Hirian egindako
ekarpena gogoratzeaz gainera, “X.Z”-ak medikuaren
lana omentzeko festa bat antolatzea proposatzen
du. “Un poco de todo” atalean, tituluak aurreratzen
duenez, Emeric Stefani eta Elias Gochicoa musikariek
nazioartean lortu duten arrakastaren berri emanten
da eta, informazio horren harira, San Pedro eta San
Martzial jaietako programan musikak protagonismo
gehiago izatea eskatzen du “RE-LA-MI-DO”-k.

G29228

G40969

Kirol kronikan Real Union eta Realaren lehen taldeek
Atochan lortutako berdinketaren berri ematen da
eta arratsalde horretan bertan Amuten errepikatuko
den partiduaren xehetasunak azaltzen dira. Gainera,
bitxikeria moduan, bi talde horiek elkarren aurka
1915. urtetik jokatutakoIUA
partiduen
G29198 emaitza guztiak
argitaratzen ditu aldizkariak. Mañuelek “Cosas que
se pasan en Irun” titulua daraman artikuluan Irunen
eskean ibiltzen diren emakumeen inguruan hitz egiten
du. Orrialde berean ageri den azken idatzian Aduana
kalean izandako suteaz hitz egiten du “E.R”-k “Santa
Barbara y el desollinador” titulua daraman artikuluan.
Arkalek idatzitako testuan, modu dibertigarri batean,
senar-emazte batzuen arteko eztabaida kontatzen du,
gizona parrandan gehiegi luzatu ostean. Horren ostean,
“X.” hizkiaz sinatzen duen kolaboratzaileak hiriko albiste
nagusian bihurtu den Aduana kaleko sutearen inguruko
beste idatzi bat argitaratzen du. “Notas Municipales”
atalean azken udal bilkuran hartutako erabakiak
zerrendatu ostean, antzokien hurrengo egunetako
programazioa errepasatzen da eta, “Noticias” atalean
azken berri laburrak aipatu ondoren, aldizkariaren
ohiko azken publizitate orrialdearekin amaitzen da.
Argazki-oinak:
G29228: Aduana eraikina izen bereko kalean kokatua.
G40969: Colon pasealekua eta Aduana kalearen artean
kokatutako eraikin egun Txanaleta plaza den orubearen
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Bertako merkataritza laguntzeko bultzada

COVID-19aren krisiaren harira hartutako
neurriek buruhauste asko eragin dizkiete hiriko
merkatari eta ostalariei. Alarma-egoeraren ondorioz, oinarrizko elikagaiak edo ondasunak saltzen
ez dituzten sektoreetako dendariek saltokietako
pertsianak jaitsi behar izan dituzten, etorkizun
beltz eta ezjakina saihestu ezinik. Ahal den neurrian krisialdian zehar edo behin normaltasunera
hurbiltzen den egoera berreskuratzen denean, hiritarren kolaborazioa eta kontsumoa ezinbestekoak
izango dira hilabete hauetan zehar saltokiek pilatutako alokairu, zerga, faktura eta maileguei aurre
egin ahal izateko.
Telefono bidezko salmenta
Mercairunek telefono bidezko salmenta eta etxez etxeko banaketa zerbitzua martxan jarri du tokiko merkataritzaren aldeko apustu batean. Irungo merkatuko
establezimenduek euren produktuak herritarrengana
hurbiltzen dituzte, etxetik ateratzeko beharrik izan ez
dezaten.

Covid19ren pandemiak eragindako krisiaren aurrean,
salbuespenezko mugimenduak bakarrik baimendurik
dauden unean, Mercairunek aurrerapauso bat eman du
bere produktuak telefono bidez eskaini eta etxez etxeko
banaketa zerbitzua martxan jartzeko.
Mercairungo sei establezimenduk bat egin dute ekimenarekin, eta txarkuteria, fruta, barazki eta bakailao
produktuak eskainiko dituzte. Atxikitutako dendak eta
harremanetarako telefonoak honako hauek dira: Bacalao Bakailuak (943 63 7117), Carlos Zubikoa urdaitegia
(943 63 40 23), Genoveva urdaitegia (943 62 13 60),

Josimiri urdaitegia (943 63 17 82), Pilartxo fruta eta barazkiak (943 62 45 64) eta Juncal barazkiak (943 63 26
36).
Mercairungo postuei buruzko informazio gehiago eakuratzeko, 943 63 83 94 telefono zenbakira dei dezakete
interesa duten pertsona guztiek. Bestetik, Mercairun
Merkataritza Guneko beheko solairuan dauden instalazioetara ere zuzenean erosketak egitera joateko aukera
dago. Alarma Egoera dela eta, ordutegia honakoa da:
9:00etatik 13:30etara goizean eta16:30etik 19:00etara
arratsaldean.

Lehen lehiaketan hiritarrentzako erronka haien etxeetako balkoi edo leihoetatik argazki bat ateratzea izan
zen. Lehen lehiaketako irabazlea jakinarazi ostean, bigarren lehiaketan proposatutako gaia etxeko txoko bat
irudikatzea izango da. Lehiaketan parte hartzeko inprimaki txiki bat bete (izena, abizenak eta helbide elektroniko bat) eta argazkia udalaren webgunetik igo beharko
da lehenengo. Ondoren, argazkia sare sozialetan partekatu beharko da erronka bakoitzerako aukeratutako
traolarekin. Bigarren lehiaketa honetan, argazkiak sare
sozialen bitartez partekatzeko #NireEtxekoTxokoa traola aukerartu da.

“Irun etxetik” izenburupean, irundarrei dei egiten zaie
ekimean parte hartu dezaten. Ekimen horrek hainbat
gai jorratuko ditu datozen asteetan, funtsezko bi helburuekin. Lehenengoa, alarma-egoeraren ondoriozko
konfinamendu-egoera gainditzen lagunduko duten jarduerak sortzea, lehiaketa formatu pizgarriaren bidez;
eta, bigarrena, txikizkako merkataritzan eta ostalaritzan
kontsumoa suspertzera eta biziberritzera animatzea,
konfinamendua amaitu ondoren bertako establezimenduetan trukatzeko bonoak oparituz.

Astelehenero jakinaraziko dute lehiaketa bakoitzeko
irabazlearen izena, eta hurrengoa zabalduko dute; parte
hartzeko epea beti igande gauerdira artekoa izango da.
Lehiaketaren bilakaera Irungo Udalaren profil ofizialen
bidez jarraitu ahal izango da Twitterren (@irun_informa), Instagramen (@irun_infoma) eta Facebooken (@
irunON). Kanal horien bitartez, astelehenero lehiaketa
berriak argitaratzen joango dira. Balkoietatik ateratako
argazkiez gain, herritarrei gastronomiarekin edo modarekin lotutako beste proposamen batzuk ere egingo
zaizkie.

Lehiaketa sare sozialetan
Irungo Udalak kanpaina bat abiatu du asteotan sare
sozialetan, herriko merkataritza eta ostalaritza laguntzeko eta, alarma-egoera gainditutakoan, hiritarrek
erosketak establezimendu horietan egitea sustatzeko.
Astelehenero, udal sare sozialen bidez, herritar guztiei
irekita dagoen lehiaketa zabalduko da, Irungo saltokietan eta ostalaritzan kontsumitzeko bonoak saritzat
izango dituena.

Bozka gehien jaso dituzten bost argazkiak 300 euroko
bonoaren zozketan sartuko dira. Lau irudi finalistek 20
euroko bonoa eramango dute, eta gainerako parte-hartzaileen artean 20 euroko beste 46 bonu zozkatuko dituzte; guztira, lehiaketa bakoitzak 20 euroko 50 bonu
banatuko ditu, eta 300 euroko bat. Horiek guztiek hiriko
merkataritza-lokaletan eta ostalaritza-establezimenduetan kontsumitzeko balioko dute.
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Hiriak
Covid-19a
geldiarazteko
borrokan
jarraitzen du
Lehen asteetako ezjakintasuna eta urduritasunak gainditu eta
alarma-egoeraren barneko bigarren
hamabostaldiari aurre egin diote irundarrek. Hiriko kaleak ohiko itxuratik
urruti egon arren, hiritarrek egoera ezezagun berrira egokitu dituzte haien bizimoduak, lehenbailehen
egoera kontrolpean izan eta osasun
krisialdiaren aurreko bizimodua berreskuratzeko nahiak bultzatuta.
Murriztapen neurri irakunkorrak
Alarma-egoeraren ezarri osteko lehen
egun eta asteetan ezarritako neurri eta
murriztapen gehienak mantendu dira berrogeialdiaren bigarren hamabostaldian
zehar. Horrela, martxoaren 28an Pedro
Sanchez estatuko presidenteak oinarrizkoak ez diren enpresen etenaldia agindu ostean, apirilaren 13tik aurrera ohiko
jarduerara itzuli ziren bi aste lehenago
etendako enpresa asko. COVID-19 gaixotasunaren kutsaketa ekiditen jarraitzeko
helburuarekin, Txingudiko Zerbitzuetako
langileek jendea gehien ibiltzen den tokiak desinfektatzeko lanekin jarraituko
dute.
Apirilaren 4ean estatuko presidenteak
alarma-egoeraren luzapena iragarri zuen
apirilaren 26ra arte, soilik bost egun beranduago, apirilaren 9an, berriz, etorkizunean ziur aski egoeraren beste luzapen
bat eskatzea beharrezkoa izango dela

aurreratzeko. Amaiera data zehatzik gabeko alarma-egoeraren barnean, Eusko
Jaurlaritzak nekazaritza-azokak debekua
ezarri zuen, produktuen zuzeneko salmenta egiten duten merkatu eta azoken
funtzionamendua oztopatuz. Egun batzuk beranduago neurria bertan behera
uzteko erabakia hartu zuten agintariek.

Aste Santuko jai egunetan zehar koronabirus berriaren gaiaren inguruan nobedade gutxi izan dira. Apirilaren 14ean,
berriz, funtsezkoak ez diren enpresa eta
lantokiak lanera itzuli ziren gobernuak
agindutako etenaldiaren ostean. Egun
horretan bertan Irungo Arasoko Garbigunearen ateak ireki ziren berriro eta
hiriko autobus zerbitzuek alarma-egoerak ezarritako ordutegi murriztapenekin
jarraitu zuten lanean. Jose Antonio Santano Irungo alkateak eta Txomin Sagarzazu
Hondarribiako alkateak indarrak batu
eta Eusko Jaurlaritzako Osasun sailarekin
harremanetan jarri dira Bidasoako Ospitaldean larrialdietako pediatria zerbitzua
mantenduko dela ziurtatzeko.
Datu itxaropentsuak
Martxoaren 18tik Euskadi.eus webguneko atal berezitu batean Covid-19ak Euskadin izandako bilakaeraren inguruko
datuak biltzen dira. Txosten horietan,
beste datu esanguratsu batzuen artean,
Euskadiko udalerri bakoitzean erregistratutako kasu positiboen kopurua egu-

Egoera arintzeko laguntzak
Murriztapen eta gaixotasunak eragindako mehatsuaren artean, egoera arintzen saiatzeko hainbat neurri hartu
dira. MerkaIrunek erosketak telefonoz
egin eta eskariak etxeko atean jasotzeko
zerbitzua martxan jarri duen bitartean,
Irungo Udalak, behin osasun krisialdia
amaituta, hiriko merkataritza eta ostalaritza sustatzeko lehiaketa abiatu du sare
sozialen bitartez (informazio gehiago aldizkariaren 3. orrialdean).
neratzen da egunero. Grafikoan bildutako datuek erakusten dutenez, Irunen
Covid-19 gaixotasunak zabalpen azkarra
izan zuen alarma-egoera ezarri osteko
lehen 15 egunetan, egun batetik bestera
kasuak era nabarmeneagoan gora egin
zutelarik. Alarma-egoeraren bigarren
hamabostaldian kasu berriak detektatu
arren, kutsatze erritmoa era nabarmenean murriztu da prebentzio neurrien
eraginkortasuna erakutsiz. Modu berean,
hurrengo egun eta asteetan zehar kutsatutako pertsona berrien kopuruak behera egiten jarraitzea espero da.

Arau-hauste arduragabeak
Apirilaren 8an Irungo udaltzainek alarma-egoeraren barneko lehen atxiloketa
burutu zuten. Udaltzainek banku batean
alkoholaren eraginpean lo zegoen gizon
bat aurkitu zuten eta, bere burua identifikatzeari uko egin ostean, gizona atxilotu zuten. Alarma-egoera ezarri zenetik
udaltzainek 2.598 ibilgailu kontrolatu
ditu eta 389 espediente-zigorgaile ireki zaizkiek murriztapenak errespetatu
ez dituzte hiritarrei. Apirilaren 10ean,
berriz, Behobiako zubiaren itxiera indarrean sartu zen.

Bidasoa bizirik elkarteak, aldiz, eskualdeko enpresa, atunomo eta langabetuen
informazioa eta arreta zerbitzua ziurtatzeko lanean jarraitzen du. Era honetan,
elkarteak informazio eguneratu eskaintzeaz gainera, diru-laguntzen berri eman
eta laguntzen kudeaketa egokia egiteko
laguntza eskaintzen du. Elkarteak komunikabide ezberdinak martxan jarri ditu
informazioa eskualdeko bazter guztietara zabaldu ahal izateko.
Irundarrek osasun krisialdi honen aurrean osasun zentroetako langileen lana
eta esfortzua egunero txalotzen dute
erlojuak arrtsaldeko 20:00ak markatzen
dituenean. Profesionalen lana errazteko
ahalegina jarraituz, Bidasoa Instituko
aparkalekua Irun Erdialdeko anbulategiko langileek erabili ahal izateko prestatu da. Horrela, OTAren ezabapenarekin

osasun zentroko langileei autoa aparkatzeko erraztasunak eman nahi zaizkie.
Aparkalekua goizeko 7:00etan irekiko da
eta udaltzainek gaueko 21:00ak arte kontrolatuko dute aparkalekurako sarrera.

Hortaz gain, hiriko adineko pertsonak
egoera honen aurrean babesteko lanari
eutsi diote Ongizate arloko udal langileek. Hirian 75 urtetik gora dituzten eta
bakarrik bizi diren pertsonekin harremanetan jartzea lortu da. Kasu gehienetan
oinarrizko beharrak aseturik zeuzkatela
egiaztau da, baina, 113 esku-hartze egin
dira ahultasun egoera aurkitzen zirenak
laguntzeko. Horren ostean, gizarte-zerbitzuek 65 urtetik gorako pertsonak deitu dituzte oinarrizko beharrak asetzeko
baliabideak edo inguruan zereginetan
laguntzeko senide sarerik duten ezagutzeko. Jarraian, beste adineko pertsona
baten konpainian bizi diren adineko hiritarren egoera egiaztatu nahi izan da, guztira, 5.600 hiritarren egoera aztertzeko.
Apirilaren 9tik aurrera, Behobiako Europa kaleko kamioien aparkalekuan kamioilarientzako edaria eta konpainia
eskaintzen zaie kamioilariei Zaisa eta
Gurutze Gorriaren arteko kolaborazioari
esker, egoerak sortutako gabeziak arintzeko saiakera batean. Besteitk, Irunen
maskarak ekoizteko lanean dabilen
Hazlan enpresak lantegian langile gehia-

go kontratatzeko beharraren berri eman
du. Langileei josketa, josketa makinen
edo makina industrialen erabilerarekin
lotutako ezagutzak izatea eskatzen zaie.
Interesatutako pertsonak Hazlanen webguneko harremanetarako orrian aurkituko dute enpresarekin harremanetan
jartzeko bidea.

Etxean aspertzeko astirik ez
Apirileko hilabetearen hasierarekin,
etxeko handi zein txikiak entretenitzeko
proposamen ezberdinak zabaldu dira.
Hilabete berriaren inguruan Irungo marrazki eta pintura akademiak loreak irudikatzen dituzten eskulanak sortzeko
proposamena luzatu die irundarrei, behin berrogeialdia gaindituta, kalean ikusgai egongo den obra erraldoi bat sortzeko (informazio gehiago aldizkariaren 15.
orrialdean).
Apirilaren 3, adibidez, hiriko musikariek
zuzeneko kontzertuak eskaini zituzten
haien sare sozialen bitartez. Udaleko
kultura arloak antolatutako ekimenean
Slimfit, Autumn, Eddy Krontraband, Ras
Miguel, Uxue Urdin eta Amaia Adin musika taldeetako artistek eta bakarlariek
parte hartu zuten. Oiasso Erromatar
Museoak, berriz, “Oiasso Quiz” izeneko jolasa prestatu du, parte-hartzaileei
museoaren webgunean ezkutatutako
erronkak erantzutea proposatzen diena.

Jolasa Oiasso museoaren webgunetik
deskargatu ahalko da eta, galderen erantzun guztiak asmatzen dituztenek opari
bat irabazteko aukera izango dute.

Era berean, udalak adineko pertsonentzako ekintzak proposatzen jarraitzeko
apustuari eutsi nahi izan dio, horretarako, udalaren YouTubeko kontuan argiratutako bideoak baliatuz. Proposatutako ekintzen artean adimena lantzeko
ariketak, audioliburuak, Taichi eseria edo
murlak ( yoga eskuekin egiteko), gorputza eta adimena lantzeko ariektak eta
lerroko dantzen zein munduko dantzak
erakusten dituzten bideoak partekatuko
dira.
CBA udal liburutegiak, berriz, etxetik entzun ahalko diren ipuin kontaketak prestatu ditu euskaraz eta gazteleraz, Oihulari
taldearen kolaborazioarekin, datozen asteetan zehar etxeko txikiak entretenitzeko. Hortaz gain, apirilaren 23an ospatzen
den Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzeko, CBA liburutegiak ohiko irakurketa publikoak etxetik egiteko modua
topatu du eta irundarrek irakurritako Miguel de Cervantesen El Quijote eta Joseba
Peñaren Hariak lanak izan dira aurtengo
irakurketarako hautatuko lanak.
Neurri berrien bitartez pandemiaren eragina gutxitzea bilatzen da.
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Babes Zibileko
boluntarioen lan
ezinbestekoa
berrogeialdian
zehar hiritarren
beharrak asetzeko

Berrogeialdiak hainat zailtasun eragin ditu
azken asteetan zehar Irungo hiritarren artean. Horregatik, gizartean sortutako beharrei erantzuna
emateko, Irungo Babes Zibileko boluntario taldea
lan ezinbestekoa burutzen ari da alarma-egoera
ezarri zenetik. Iñaki Corral Bizikidetza eta Babes
Zibileko ofizialordeak, azken egunetan zehar boluntario taldeak aurrera eramandako ekintza eta
zerbitzuen berri eman du.

“Oinarrizko zerbitzuekin
amaitu ostean, haurrak
zoriontzeko denbora
ateratzen saiatzen
gara”

Zein ekintza burutzen ari da Babes Zibileko taldea
berrogeialdian laguntzeko?
Hainbat zereginetaz arduratzen gara momentu honetan.
Batetik, elikagaien banaketa etxez etxe egiteaz arduratzen gara, inguruan senide sarerik ez duten adineko
pertsonen beharrak erantzuteko. Horrela, behar dituzten elikagaien erosketa guk geuk egiten diegu eta etxeraino eramaten dizkiegu.

Iñaki Corral, Bizikidetza eta
Babes Zibileko ofizialordea

Nola osatu duzue laguntza behar duten adineko
pertsonen zerrenda?
Irungo Udalak hiriko adineko pertsonen egoeraren berri izateko deiak egin ditu eta, bildutako informazioarekin, laguntza behar duten biztanleen zerrenda osatu
da. Horrela, gure zeregina adineko pertsonen beharrak
asetzen laguntzea da.
Kasu bakoitzaren beharretara egokitzen zarete?
Bai, haiekin harremanetan jartzen gara eta erosketa
noiz egin beharko duten adierazten digute. Horrela,
egindako erosketen bitartez bi edo hiru egunerako elikagaiak eramaten saiatzen gara.

Nolako prozesua jarraitzen duzue horrelako zerbitzu bakoitzean?
Erosketa guk egin arren, haiek dira erosketa zerrenda
egin eta erosi nahi dituzten gauzak aukeratzen dituztenak. Erosketa egin aurretik, haien etxeetara hurbiltzen
gara erosi beharreko gauzen zerrenda eta dirua jasotzeko. Erosketa egin ostean, haien etxeetara irultzen gara
erositakoa uztera.

Elikagaiez gainera, eskolako materialaren banaketaz ere arduratu zarete?
Bai, hiriko zenbait ikastetxeetako material osagarria
zein ordenagailuak banatu behar izan dituzte ikasleek
etxetik ikasturteko plangintzarekin jarraitu ahal izateko. Horrela, Hezkuntza Sailarekin harremanetan jarri
ostean, materialaren banaketan laguntzeko eskaria jaso
genuen.

Zereginen artean, berrogeialdian urteak betetzen
dituzten haurrak zoriontzeko denbora topatzen duzue?
Bai, gure Facebook atarian ekimen honen berri eman
dugu urtebetetze bat zoriondu nahi duten pertsonek
gurekin harremanetan jartzeko aukera izan dezaten.
Emailez informazioa bidali eta urtebetetzearen egunean, oinarrizko zerbitzuekin amaitu ostean, haurrak
zoriontzeko denbora ateratzen saiatzen gara. Dena dela,
orain arte eskatu zaizkigun urtebetetze guztiak zoriontzea lortu dugu.
Ekimenak arrakasta izan du?
Bai, asko gainera, izan ere, pertsona helduen urtebetetzeak zoriontzea eskatu zaigu, baina, 10 urtetik behe-
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Jardueraren etendura
amaitu ostean lanera itzuli
dira irundar asko

rako haurrei zuzentzeko erabakia hartu dugu. Bestela,
ezinezkoa izango litzateke iristen zaizkigun eskakizun
guztiak erantzutea.

Hortaz gain, garbiketa lanak burutzen dituzue?
Bai, Bidasoako Ospitalearen zein anbulategietako sarrerak garbitzen dituzte boluntarioek gauen, osasun zentroetarako sarrerak desinfektatzeko.
Zenbat boluntariok osartzen dute berrogeialdian
zehar lanean ari den taldea?
Guztira 15 boluntario dira, baina, berrogeialdian zehar
7 edo 8 boluntario ari dira lanean, baina, boluntarioen
kopurua egun batetik bestera aldakorra da.
Erraza izan da lan-taldea zeregin berri hauetara
egokitzea?
Denborarekin sortutako beharretara egokitzen saiatu
gara. Momentura arte sortutako beharrei erantzuteko gai izan garela uste dut eta etorkizunean sortu daitezkeen premia berriak asetzen ahaleginduko gara ere.

Gainera, sare sozialen bitartez hiritarrentzako informazio baliagarria partekatzen duzue?
Bai, batez ere Facebookaren bitartez informazioa zabaltzeko ahalegina egiten ari gara eta baliagarria iruditzen zaigun informazio eta aholkuak partekatzeko asmoa dugu.

Babes Zibileko boluntario gisa izen emateko aukera
zabalik duzue?
Bai, izen ematea urte osoan zabalik dugu eta, laguntza
behar izanez gero, laguntzeko prest dagoen boluntario
sare berria dugu inguruan. Hala ere, Babes Zibileko boluntario izan nahi direnek HAZ bulegoaren bitartez eskaera egin beharko dute, udal webgunean zehaztutako
betekizunak betetzeaz gainera. Babes Zibileko boluntarioek lan-taldera boluntario berriak batzeko prestutasuna dute beti.

Alarma-egoeraren neurriak indartzeko
ezarritako oinarrizkoak ez diren enpresen jardueraren etendura amaitu ostean, irundar asko lanera itzuli ziren. Apirilaren 14ean, Aste Santuko jai
egunen ostean, ekin zioten funtseskotzat jotzen ez
diren enpresek ohiko jarduera berreskuratzeko
prozesuari. Lanerako itzuleran prebentzio neurriak
errespetatzen direla ziurtatzeko, hainbat jarraibide
eta gomendio zabaldu dituzte Espainiako Gobernua
eta Eusko Jaurlaritzak.
Maskaren babes ezinbestekoa
Lanera garraio publikoz joaten diren hiritarren osasuna
babesten laguntzeko Irungo udalak 15.000 maskara higieniko banatzen ari da apirilaren 14tik aurrera. Babes
Zibileko agenteak eta Gurutze Gorriko boluntarioak,
Udaltzaingoaren laguntzarekin, arduratzen ari dira
maskarak hiritarren artean banatzeaz. Maskara higienikoak jende kopuru handia pilatzen den lekuetan banatuko dira lehenengo.

Maskaren banaketa Eusko Jaurlaritzak ezarritako protokoloa jarraituz egiten ari da. Protokolo horren arabera, garraio publikoko leku jendetsuetan banatuko dira
maskarak, garraio publiko bidez lanera mugitzen diren
langileen osasuna bermatzeko pertsonen arteko segurtasun-distantzia mantentzea zailagoa den tokietan.
Horrela, Irunen, maskarak honako leku hauetan banatuko dira: Fermin Calbeton kaleko eta EuskoTreneko hiri

barruko eta hiriarteko autobusen geralekuetan; RENFEren Kateako eta Irungo geltokietan (ibilbide luzeko autobusen irteeran ere banatuko dira), eta EuskoTreneko
Kolon ibilbideko eta Kateako geralekuetan. Jarduera-protokoloak ezartzen dituen puntu horiez gain,indargarri
gisa maskarak banatuko dira 1. lineako (Behobia-Zaisa) eta 2. lineako (Katea-Erdialdea) hiri-autobusetan. Banaketa bi unetan egingo da: lehena, 07:00etatik 10:00etara, eta bigarrena, 14:00etatik 17:00etara.

Nabarmentzekoa da, ezarritako protokoloari jarraituz, lehen maskara sorta hau garraio publikoan beren
lanpostuetara joaten diren pertsonei zuzenduta dagoela. Ez dira Irunera iritsiko diren maskara bakarrak
izango, eta, beraz, herritarrek laster izango dute horiek
eskuratzeko aukera. Espainiako Gobernuak jakinarazi
duen bezala, aurreikusten da datozen egunetan botiketan maskarak eskuratu ahal izango direla.
Prebentziozko neurriak lanean
Langileen osasuna babesterako orduan, maskara higienikoen erabileraz gainera, bestelako prebentzio
neurriak zabaldu dira. Horrela, konfinamenduko lehen
asteen ondorioz lorutako aurrerapenetan atzerapausorik gertatzea ekidin nahi da. Salvador Illa Osasun ministroak adierazi duenez, distantzia soziala mantentzea,
espazio publiko eta pribatuetako higiene neurriak indartzea eta eskuak garbitzea dira errespetatzen saiatu
beharko diren prebentzio neurriak.

Gobernuak zabaldutako gidan azaltzen denez, enpresei
langileen arteko bi metroko tartea errespetatzea eskatzen zaie. Hortaz gain, zerginak aurretik antolatuta eta
ordutegiak mailakatzeko beharra azpimarratu da gobernutik langileen pilaketak saihesteko helburuarekin.
Era berean, ahal den neurrian eremu komunen erabilera
saihestea aholkatzen da. Gainera, enpresek segurtasuna
bermatzeko ekipamendua jarri beharko dute langileen
eskura.
Langileek hurbileko agurrak eragotzi eta lan-ekipoak
ez partekatzeko ahalegina egin beharko dute. Materiala partekatzea ezinbestekoa den kasuetan, lan-ekipoa
erabili aurretik ekipoa desinfektatzeko denbora hartzea
eskatzen zaie. Ekipoa garbitzea ezinezkoa balitz, erabiltzen amaitu bezain laster eskuak garbitzea eta ahoa, begiak eta sudurrak ukitzea ekiditea eskatzen da.

Garraiobideari dagokionez, ahal den neurrian, beste
pertsona batzuekin elkartzea eragiten ez duten garraiobideak erabiltzea aholkatzen da lanerako desplazamenduak egiteko. Hau da, langileei gomendatzen zaie
lanera ibilgailu partikularretan, bizikletaz edo oinez
joatea. Etxera itzultzerakoan, berriz, langileak senideen
arteko distantziak eta prebentzio neurriak errespetatu
beharko ditu, batez ere, gaixotasunaren aurrean ahulak
izan daitezkeen pertsonekin bizi bada.
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Paisaiaren historia ikertzen: zundaketa
geoarkeologikoak Bidasoako estuarioan
Josu Narbarte Hernandez
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Eduardo Cortez, Bidasoa XXI klubeko waterpoloko entrenatzailea:

“Egoera honen ondorioz orain arte lortutako
guztia airean dago”

Josu Narbarte Hernandez (Irun, 1992) arkeologoa da eta Euskal Herriko landa-paisaien bilakaerari buruz egin du bere tesia. Laborantzak,
abeltzaintzak eta basogintzak ingurugiroan duten
eragina ikertu du, besteak beste iturri dokumentalak, indusketa arkeologikoak, toponimia, ahozko
memoria eta lur-laginen analisi fisiko-kimikoak uztartuz. 2020ra begira, Eusko Jaurlaritzaren Kultur
Ondareko Zentroan proiektu bat aurkeztu du, euskal kostako padura-paisaia kulturalen ikerketa eta
balorizazioa jorratzeko.
Joan den otsailean, Eneko Iriartek (Burgoseko Unibertsitateko irakaslea) eta nik neuk (Aranzadi Zientzia
Elkarteko kidea) zundaketa geoarkeologikoak egin genituen Bidasoa Behereko zenbait puntutan, eskualdeko historia paleoekologikoa berreraikitzeko xedez. Lan
hauek Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako proiektu
baten baitan inskribatuta daude, eta euskal kostaldeko
gizarteen historian padura-ekosistemen eraldaketak
izandako garrantzia aztertzea dute helburu.

Zundaketa-metodologia sinplea eta ingurumenarekiko
ez-erasokorra da. Motordun zunda bat erabiltzen dugu
lurrean bost zentimetroko diametroa duen tutu bat
sartu, eta sedimentuz beteta ateratzeko. Metodo horri esker, sedimentuak metatu ziren egoera berean lor
ditzakegu; gainazalean dagoen lurra osatzen duten sedimentuak izango dira erregistro horretako laginik “berrienak”, sakontasuna handitu ahala sedimentu “zaharragoak” topatuko ditugularik. Metro bateko operazioak
kateatuz, sakonera handiko lur-erregistroak berreskura
daitezke, ikerketa-helburuen arabera, hainbat mende
edo milurteko sekuentziak osatzeraino.
Gure kasuan, azken bi mila urteetako datuak interesatzen zaizkigu batik bat: gizakiak ekosistema naturalak nola eraldatu dituen aztertu nahi dugu. Bereziki,
nekazaritza garatzeko lurrak nola egonkortu, aberastu
eta eraldatu dituen dokumentatzea da helburua, gauza
jakina baita gaur egun ikusten ditugun paisaiak guztiz
artifizializatuta daudela. Helburu horrekin, zundaketak
Holozenoari lotutako sedimentu “naturalak” azaltzean
gelditu ditugu, bagenekielako lur horietan jada ez genuela giza-jardueren arrasto zaharragorik topatuko.

Guztira, hiru zundaketa egin genituen: Amuten eta Mendelun (Hondarribia) bi metroko zundaketa bana atera
genuen, eta Alundako erriberan (Irun), berriz, hiru metroko zundaketa bat. Behin-behineko emaitzak nahiko
harrigarriak izan dira, kontraste handia erakusten baitute estuarioaren kanpoaldeko eta barnealdeko dinamiken artean.

Alde batetik, Amuten eta Mendelun hondar lodiz osatutako sedimentuak lurrazaletik nahiko hurbil agertu
ziren, duela gutxira arte eremu horiek mareen fluxuen
menpe zeudela frogatuz. Jakin badakigu egungo Kosta
kalea XVI. mendean eraiki zela, eta Amuteko, Mendeluko
zein Jaitzubiko padurak XVII. eta XVIII. mendeetan zehar lehortu zirela, gaur egungo baratze-paisaiak eratuz.
Antzeko prozesua jarraitu zuten Irungo zenbait parajek:
Bidasoako irlek, Osinbiribil aldeak eta Altzukaitz izeneko parajeak (egungo Palmera-Montero auzoa), adibidez.
Hala eta guztiz ere, jasotako lur laginek erakusten dutenez, lehortu baino lehen padura horiek estuario zabal
baten kanpoaldeko ekosistemari zegozkion, giza jardueren trazarik gabe: lur horiek urpean geldituko ziren itsasgoran, eta urak sedimentu lodi samarrak mugitzeko

moduko indarra zeukan. Labur esanda, XVIII. mendera
arte, Hondarribiko Alde Zaharrak urez inguratutako penintsula bat osatzen zuen, eta honen inguruan itsasoak
osatutako defentsa natural zabala zeukan, estuarioaren
parte zabal batean zehar hedatzen zena, gaur egungo
baratze-zerrenda tipikoak gabe.
Alundako kasua guztiz bestelakoa da. Lehenik eta behin,
paraje hau estuarioaren alderik babestuenean dago;
mareen indarra oso ahul iristen da bertara, eta ibaiaren
indarra da sedimentazio faktore nagusia. Jakin badakigu, gainera, inguruko baserriak Erdi Arotik gutxienez
egon izan direla bertan, Lastaola kasu. Gauzak horrela, ez da harritzekoa inguru honetan berreskuratutako
lur-laginek adieraztea paraje hau nahiko goiz eraldatu
zuela gizakiak, ibaiaren ibilbidea kanalizatuz eta uholdeen kontrako dikeak eraikiz, gaur egun ezagutzen ditugun erribera zabalak sortzeraino, Behobiatik Lamiarrira
eta, ibaiaren beste aldean, Biriatun. Zalantzarik gabe, lur
lau eta sakon hauek eskualdeko nekazaritza-baliabiderik aberatsenetarikoak izan ziren, gaur egun Irungo herrigunetik aparte samar gelditu badira ere.
Hurrengo hilabetetan, lur-erregistro horiek hainbat
analisiren bidez aztertuko ditugu: osaera kimikoa, materia organikoaren kontzentrazioa eta suszeptibilitate
magnetikoa bezalako froga fisikoak. Analisi bakoitza
hainbat aldiz errepikatuko dugu, zentimetroz zentimetro, sakonerarekin lurraren propietateak nola aldatzen
diren ikusteko. Aldaketa horiei esker, estratigrafia bat
osatu ahal izango dugu: hau da, propietate desberdinak dituzten unitateak desberdindu ahal izango ditugu
sakonera desberdinetan, eta propietate horien azterke-

tak lur horretan eman diren prozesu desberdinak identifikatzen lagunduko digute, gure eskualdean gizakiaren
eta ekosistemaren arteko harremana nolakoa izan den
ulertzeko pistak emanez.

**Alundako erriberan zundaketak egiten**

**Amuteko baratze-paisaia tipikoa, antzinako
paduren lehorketaren ondorio**

Alarma egoeraren ondorioz ezarritako berrogeialdiak eskualdeko kirol klubak noraezean
utzi ditu denboraldi amaierara begira. Ohiko entrenamenduekin batera, jokoan zeuden txapelketa eta
liga asko bertan behera gelditu dira. Eduardo Cortez
Bidasoa XXI klubeko waterpolo saileko entrenatzailea da eta klubeko kirolariak etxeko entrenamendu
berrietara nola egokitu diren azaldu du.
Denboraldiko zein momentutan zeudeten alarma
egoera ezarri zenean?
Denboraldiko bigarren zatian geunden, hau da, ligako
bigarren fasean. Nesken kasuan igoera-fasean sartzeko
borrokatzen ari ginen, ligako lehen postuen artean sailkatuta geundelako. Egoera honen ondorioz orain arte
lortutako guztia airean dago eta arazoa luzerako doala dirudienez, dena bertan behera geldituko dela uste
dugu.
Udal kirol instalakuntzen itxierak ustekabean iritsi
zen?
Bai, aste bateko aurrerapenarekin abisatu gintuzten eta
oso konplikatua izan zen, kirolariek lanean jarraitzeko
gogo asko zeuzkatelako.

Etxetik bada ere, entrenamenduekin jarraitzeko
saiakera egin duzue?
Bai, hiriko gainontzeko kluben antzera, WhatsApp-eko
taldeen bidez etxean egiteko ariketak bidaltzen dizkiegu, gutxienez, egunero ordu bateko ariketak egin ditzaten. Entrenamenduetan landutakoa jarraituz, etxean
entrenamendu fisikoak mantentzeko ahalegina egiten
ari gara.
Kirolariek seriotasunez jarraitzen dute entrenatzaileek agindutakoa?
Orokorrean bai, helduenek batez ere. Txikien kasuan,

“Kirolari bakoitzak
duen material, espazio
eta egoerara egokitu
behar zara”
Eduardo Cortez, Bidasoa
XXI klubeko waterpoloko
entrenatzailea
gurasoekin elkarlanean lan egiten saiatzen gara, haien
inplikazioaren bitartez etxeko txikiak lagundu ditzaten.

Nola antolatzen dituzue entrenamenduak?
Eguneko errutinak antolatzen dizkiegu, ahal den neurrian ohiko entrenamenduen ordutegiak errespetatuz.
Hortaz gain, haiekin hitz egin dugu bidaltzen dizkiegun
ariketekin nola moldatzen diren jakin eta zalantzak argitzeko. Era honetan, egoera normalizatzen saiatu eta
etxean ekintzak ezberdinak egiteko proposamena luzatu nahi diegu. Gainera, txikienen kasuan, kirolaren laguntzaz egoera ezohikoa bizitzen ari garela ulertarazten
lagundu nahi diegu, arduraz eta erantzukizunez jokatu
behar dela erakusteko.

Egoera honen aurrean, teknologia berriek komunikazioa erraztu dizuete?
Bai, klubeko antolaketa jarraituz talde ezberdinak sortu
ditugu eta taldekide guztien parte-hartzea ahalbidetzen
duten aplikazioak erabiltzen ditugu haiekin komunikatzeko.

Zaila da entrenamenduak etxetik antolatzea?
Bai, azken finean, denboraldirako aurreikusitako entrenamendu plana goitik behera aldatu eta egoera berrira
egokitu behar duzu. Kirolari bakoitzak duen material,
espazio eta egoerara egokitu behar zara.
Waterpoloaren kasuan, igerilekua ezinbestekoa da
ohiko entrenamenduei eusteko?
Gure kasuan urarekin kontaktua izatea ezinbestekoa
zaigu. Dena amaitzen denean uste dugu, gutxienez, hilabete bat beharko dugula uretara itzuli eta denbora tarte
honetan galdutako guztia hurrengo denboraldira begira
berreskuratzeko.
Federazioarekin kontaktuan zaudete?
Bai, dena bertan behera gelditu dela jakinarazi digute,
bai liga zein bestelako txapelketa guztiak.

Nola jaso dute klubeko kirolariek albistea?
Pena handiz, orokorrean emaitza onez betetako denboraldia egiten ari ginen eta, egun batetik bestera, dena
ezerezean gelditu da.
Kirola berrogeialdia hobeto kudeatzeko lagungarria izan daiteke?
Bai, orokorrean, guztiok etxean denbora asko pasatzen
dugunean ariketa fisiko gutxiago egiteaz gainera, okerrago jateko ohitura dugulako. Beraz, entrenamendu berezi hauen bitartez etxean mugitzeko motibazioa emateaz gainera, elikadura osasungarria mantentzearen
garrantziaz kontzientziatu nahi ditugu.
Txapelketak bertan behera gelditu arren, ahal bezain laster uretara itzuliko zarete?
Bai, berrogeialdia amaitu eta baimena jaso bezain laster
klubak lanean jarraitzeko asmoa du, izan ere, abuztuko
hilabetean gelditu ohi gara bakarrik oporrak hartzeko.
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Apirilak 8, Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna

KALE DOR KAYIKO, SIM ROMI, ASGIBA ETA
SIM ROMI GIPUZKOAQÉ ijito elkarteak, gure eguna
gogoan izan nahi dugu, Apririlak 8, Ijito Herriaren
Nazioarteko Eguna, gure iragana gogoratzeko eta
gure historia eta identitatearen errekonozimendua
aldarrikatzeko, gaurko egunean eta etorkizunean
ere.
Aurten, bizitzen ari garen egoera lazgarria dela eta, ezin
gara elkartu eta kalera irten gure eguna ospatzera, ezin
izango dugu gure Ibaiaren Zeremonia ospatu gure historiaren oroigarri diren loreak eta kandelak jartzera, baina horrek ezin du eragotzi guztion artean, gure etxeetatik, egun hau komunikabideen eta sare sozialen bidez
ikustaraztea, guretzako harro egoteko egun bat delako
eta gure kultur identitatea aitortzeko eta aldarrikatzeko egun garrantzitsua delako, alde batetik, historia eta
kultura propioa duen herria garelako eta bestalde, ia
600 urte daramatzagulako Euskadin, beraz, lurraldean
dagoen mosaiko kulturalaren parte gara.
Lerro hauen bidez, ijitoek gure historia eta kulturari
buruz hitz egin nahi dizuegu, gehiago ezagutu gaitzazuen eta egun hau ere partekatu eta gogora dezazuen,
Apirilaren 8a, Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna.

1971ko apirilaren 8an, Ijitoen I. Mundu Biltzarra egin
zen Londresen, mundu osoan dauden ijito-komunitateak bateratzeko eta haien aitorpena lortzeko helburuarekin. Biltzar honetan, “Djelem Djelem” gure himno
ofiziala izatea, ROM terminoa gure herriaren izendapenerako, mundu osoko pertsona ijito guztientzat, eta
gure bandera adostu zen.

Gure bandera bi koloretan banatuta, urdina eta berdea.
Urdina, gure sabaia izan den zerua bezala. Berdea, belarra bezala, zelaia, gure zorua izan dena. Gurpil gorri batekin erdian, munduan barrena eraman gaituen gurpila,
Indiatik egindako bidea, eta gorria, isuritako odolagatik
eta Indiako banderaren erradio berberekin, gure jatorria gogoan izateko.

“Djelem Djelem” (“anduve, anduve”), Jarko Jovanovic
musikari ijito jugoslaviarrak idatzi zuen, eta gure kultura bizirik mantendu duen izaera ibiltari eta nomadari
eta Bigarren Mundu Gerran gure herriaren genozidioari
egiten die erreferentzia (“porraimos”). Ijito herriaren
alemaniar tropen jazarpena gogorarazten duen ereserkiak.

Anduve, anduve por largos caminos
Encontré afortunados romà
Ay, romà, ¿de dónde venís
con las tiendas y los niños hambrientos?
¡Ay romà, ay muchachos!
También yo tenía una gran familia
fue asesinada por la Legión Negra
hombres y mujeres fueron descuartizados
entre ellos también niños pequeños.
¡Ay romà, ay muchachos!
Abre, Dios, las negras puertas
que pueda ver dónde está mi gente.
Volveré a recorrer los caminos
y caminaré con afortunados calós
¡Ay romà, ay muchachos!
¡Arriba, gitanos! Ahora es el momento
Venid conmigo los romà del mundo
La cara morena y los ojos oscuros
me gustan tanto como las uvas negras
¡Ay romà, ay muchachos! 
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Uxue Urdin, musikari irundarra:

“Zuzenean sortutako musika jendea
une zailetan laguntzeko aukera
bikaina izan daiteke”

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.

Uxue Urdin musikari gazteak apirilaren 3an
Irungo udaleko Kultura arloak Instagram bitartez
antolatutako Irun Zuzenea Etxetik kontzertu jardunaldian parte hartu zuen. Ordu erdiko iraupena
izan zuen kontzertuan 7 abesti propio eskaini zituen Uxue Urdin abeslariak. Emanaldia zuzenean
jarraitzeko aukerarik izan ez zutenek, YouTuben
Uxue Urdin izeneko kanalean edo bere instagrameko kontuan topatuko dituzte abeslari gazteak sortutako kantuak.
Noiz izan zenuen musikaren munduarekin lehen
kontaktua?
Haurra nintzenean kantatzea asko gustatzen zitzaidan
eta duela 9 urte gitarra jotzen hasi nintzen. Hasieran,
nire artista gogokoenen abestiak jotzen hasi nintzen,
baina, handik gutxira nire abesti propioak idazten hasi
nintzen. Ordutik, nire abesti propioak konposatzen ditut.
Musikari dagokionez, zein da jaso duzun formakuntza?
Lehenengo urtean Irungo musika irakasle batekin klase batzuk eman nituen, baina, hortik aurrera nire kontu
ikasten hasi nintzen, ikasketak direla eta nire bizilekua
aldatu ostean.

Nola jaso zenuen Irun Zuzenean Etxetik kontzertuetan parte hartzeko proposamena?
Horrelako ekitaldi batean parte hartzeko ideia asko
gustatu zitzaidan hasieratik, izan ere, formatu honekin
Instagramen zuzenean egiten diren kontzertuen jarraitzaile sutsua naizelako eta antzeko kontzertu asko ikusi
ditudalako azken egunetan zehar. Zuzenean sortutako

“Jardunaldiak hiriko
beste musikari batzuk
ezagutzeko aukera
eman dit”
musika jendea une zailetan laguntzeko aukera bikaina
izan daiteke.

Hiriko kontzertu hauek onuragarriak dira bertako
artisten lana ezagutzera emateko?
Bai eta ez hori bakarrik, kontzertu jardunaldiak hiriko
beste musikari batzuk ezagutzeko aukera eman dit. Horregatik, ideia bikaina dela uste dut, entzuleez gainera,
musikarien artean ere ezagutzeko aukera izan dugulako.

Behin kontzertazioa igarota, nola baloratuko
zenuke?
Hasieran urduri egon arren, zuzeneko emanaldia hasi
bezain laster zuzeneko kontzertu batean bezala sentitu
nintzen. Asko disfrutatu nuen gehien gustatzen zaidana
egiten, hau da, nire gitarrarekin batera abestea eta nik
sortutako 7 abesti aukeratu nituen kontzertutako.

Publikoaren berotasuna iritsi zitzaizun?
Bai, abestien artean jendeak bidalitako iruzkinak
irakurtzen saiatu nintzen, egindako galderak erantzuteko. Gainera, jendeak bidalitako iruzkin eta emotikonoen
bitartez publikoa gustura zegoela ikusi ahal izan nuen.
Kontzertuaren formatuarekin eroso sentitu naiz, entzu-

leen aurpegiak ikusi ez arren.

Jendeak etxetik horrelako emanaldiak ikusteko
aukera eskertzen du?
Bai, asko gainera, musikak jendea etxetik atera gabe entretenitzeko aukera ematen digulako.

Berrogeialdiak musikari denbora gehiago eskaintzeko aukera eman dizu?
Gradu Amaierako Lanean murgildurik nabil, beraz, atsedenaldietan gitarra hartzen saiatzen naiz. Hala ere,
ez dut abesti berriak konpoatzeko denbora gehiegirik.

“Kontzertuaren formatuarekin eroso sentitu
naiz, entzuleen aurpegiak ikusi ez arren”

Musika berrogeialdia hobeto kudeatzeko lagungarria izan daitekeela uste duzu?
Bai, niri pertsonalki asko laguntzen nau. Izan ere, Instagram eta bestelako sare sozialen bitartez sortutako
musika jaialdi eta kontzertuak jarraitzea asko gustatzen zait. Egoera ezohikoaren barnean normaltasuna
eta errutina bat jarraitzen laguntzen naute horrelako
ekimenek.
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BETI GAZTE

IRUNERO

Sare sozialei esker berrogeialdian
aspertzeko aukerarik ez

Gazteria arloak jarduera bereziak martxan jarri ditu berrogeialdiak iraun bitartean
haur, gazte eta familien interakzioa sustatzeko. Horrela, Haurtxoko, GazteARTEan
eta Gaztelekuko sare sozialetan eduki ezberdinak partekatuko dira. Helburua
era berean hezigarriak diren eduki digitalak eskaintzea da, ekintza dibertigarri,
osasungarriak eta sormenez beterikoak partekatzearekin batera. Era honetan,
etxetik egin daitezkeen ekintzak proposatuko dira, ondoren, komunitate osoarekin
partekatu ahalko direnak.

Agenda
GazteARTEan

Esan Nola
Daramazun

GazteARTEanen Instagrameko
profilaren bitartez etxetik disfrutatu
daitezkeen arte, antzerki, musika,
masterclass, hitzaldi eta zuzeneko
emanaldi guztien berri emango da.
Egunero, instagram kontuaren “stories”
atalean egun horretan bertan sare
sozialen bitartez eskainiko diren
emanaldi eta ekintzen berri emango da

Egoera honek bizitza aldatu digu
guztioi. Gazteen kasuan, klaseak
eten egin dira, lanean eta errutinetan
aldaketak izan dira. Gainera, kontaktu
soziala, edozeinentzat garrantzitsua
bada, are garrantzitsuagoa da
gazteentzat, eta konfinamendu egoera
honetara nola egokitzen diren ezagutu
nahi dugu Gazteen Euskal Behatokian.

Gaztelekuko
hezitzaileekin
Irungo Martindozenea Gaztelekuko
begiraleekin bideo-dei bat egin nahi
duzu? Larunbatetan arratsaldeko
17:00etatik 19:30etara hitzorduak
eskaintzen dituzte gaztelekuko
hezitzaileek. Bideo-deiak bakarka edo
taldean egiteko aukera eskaintzen
da eta Skype aplikazioaren bitartez
egindo dira deiak.
Hitzordua erreserbatzeko:
Gaztelekuko Instagrameko kontuaren
bitartez erreserbatu beharko da
hitzordua, DM bat bidaliz.

Konekta Labs
Online
Gazte ikasleen esperientziak ezagutu
nahi dituzu? Martxoaren 14ean
Palmera Montero gunean egitekoa zen
ekintza online egingo da azkenean.
Horrela, ekimen honek gaztei ikasleen
esperientziak partekatzeko aukera
emango die.
Parte hartzeko: 656 79 43 72
zenbakiko WhatsApp zerbitzuan
informazio gehiago jasoko duzu.

Norentzat:
EsanNolaDaramazun inkesta 15 eta
34 urte bitarteko Euskadiko gazteei
zuzenduta dago.
Galdetegia: Esteka Gazteaukera
programaren webgunean aurkituko
duzu.
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Apirileko bigarren hamabostaldirako ekintzak
Adineko pertsonentzako ekintzak

Apirilak 23, Liburuaren Nazioarteko
Eguna

Haurrentzako ipuin-kontalariak
etxetik

Adineko pertsonentzako lokalak itxi ostean,
zentroetako dinamizatzaileek mezularitzako aplikazioak
erabiliz zentroetako ohiko erabiltzaileei bi motako
jarduerak bidaltzen dizkiete egunero: Behobiako
lokalekoekin online bidezko ortografiako tailer bat hasi
da eta, gainera, jarduera fisikoa, Taichia, erlaxazioa
eta abarri buruzko bideoak trukatzen dira.

Apirilaren 23an Liburuaren Nazioarteko
Egunaren inguruan antolatu ohi den irakurketa publikoa
etxetik entzun ahalko da aurten. Alarma-egoeraren
ondorioz, aukeratutako liburuen irakurketa haien
etxeetan egingo dute ekimenean izena eman duten
hiritarrek. Horrela, aukeratutako pasartea jaso eta
bideoz grabatuko dituzte irakurketak parte-hartzaileek
haien etxeetan.

CBA Kultur Guneak Irungo udaleko YouTube
kanalaren bitartez haurrentzako ipuin-kontalarien
saioak eskainiko ditu. Oihulari taldearen laguntzaz,
CBA Kultur Guneko ohiko kolaboratzailea, 6 ipuin
kontaketa partekatzeko asmoa dago. Euskaraz eta
gaztelerazko ipuinen irakurketak egingo dituzte.

Gainera, jarduera kopurua handitzeko asmoz, udalaren
YouTube kanalaren bitartez adineko pertsonentzako
eta haien familientzako erabilgarria izan daitekeen
materiala zabalduko dira. Zehazki, hauek izango dira
landuko diren edukiak: memoria lantzeko ariketak,
off ahotsean kontatuako eta ilustrazioekin osatutako
bideoliburuak, eseritako taichi dinamikak eta mudrak
(yoga eskuekin egiteko jarraibideak), garuna martxan
jartzeko ariketak (gogoa eta gorputza elkartzeko)
eta lerrozko zein munduko dantzei buruzko bideo
didaktikoak etxean dantzatzeko.

Apirilaren 23an, berriz, jasotako irakurketa zati
guztiekin bideoa osatu eta Liburuaren Nazioarteko
Eguna ospatzeko lanen emaitzak erakutsiko ditu CBA
liburutegiak. Ohikoa denez, euskara eta gaztelerazko
liburu bana aukeratu dira. Ohiturak jarraituz, Miguel
de Cervantesen “El Quijote” liburua irakurriko da
gazteleraz, euskaraz, aldiz, Joseba Peñaren “Hariak”
liburua irakurriko da.

Apirilaren 8an eta 14ean lehen liburuen irakurketak
partekatu ziren, Maite Frankoren “Zuhaitz lehorra”
eta Rakel Imazen eskutik “Los Colores” ipuina.
Horrela, hurrengo asteetan zehar etxeko txikientzako
4 ipuin kontakizun berri argitaratzeko asmoa dago.

Apirileko Lore Guztiak

Etxetik ikasteko aukera

Zorionak online

Udal Marrazki eta Pintura akademiak irundarrek
haien etxeetan, udaberria eta loreen gaia ardatz
hartuta, sortutako eskulanak biltzeko ekimena martxan
jarri du. “Apirileko lore guztiak” tituluarekin, akademiak
berrogeialdian zehar loreak irudikatzen dituzten lan
guztiekin inslatazio bat sortzeko asmoa du, krisi egoera
gainditu ostean ikusgai jarriko dena.

Bidasoa bizirik elkartearen webguneko
El Espazio izeneko atalean berrogeialdian zehar
etxetik egin daitezkeen ikastaro eta internet bidezko
formakuntzen inguruko informazioa biltzen da. Horrela,
konfinamendu garaia, formakuntza osatu eta gauza
berriak ikasteko aukera batean bihurtu daiteke.

Irungo Udalak berrogeialdian zehar urtean
betetzen dituzten hiritarrak zoriontzeko ekimena
martxan jarri du. Udalaren sare sozialen bitartez
urteak betetzen dituen pertsona zorionduko da,
argazki eta mezu pertsonalizatu baten bitartez,
hiriaren gertutasun helarazteko helburuarekin.

Horrela, internet bidez gauza berriak ikasteko
lagungarriak izan daitezkeen hainbat webguneren
izenak partekatzen dira: Bidasoa biziriken aulaNET,
MiriadaX, COURSEA, EDX, Open Course Ware,
UDEMY, UNED abierta, MEMRISE, BUSUU, AULACLIC,
AULA MENTOR, AULAFACIL, GCF Global edo GCF
Aprende Libre webguneak, besteak beste.

Ekimen honen bitartez senide edo lagunen bat
zoriondu nahi duten pertsonek covid19@irun.
org helbidearen bitartez bidali beharko dute
haien eskakizuna. Mezuan urteak betetzen dituen
pertsonaren izena, urtebetetze data zehaztu eta
argazki bat erantsi beharko da. Zorion mezuak
Twitter eta Instagrameko @irun_informa kontuetan
partekatuko dira.

Ekintzan parte hartzeko asmoa duten pertsona
guztiek apirilaren 1etik 30era haien sorkuntzen
argazkiak
pinturamargoa@irun.org
helbidera
bidaltzeko aukera izango dute. Era guztietako sormen
teknika onartzen dira: marrazketa, pintura, collage-a,
argazkilaritza, baliabide digitalak, hari eta jostorratzak,
papiroflexia, egur zizelketa, etab. Ekimenean parte
hartzeko betebehar bakarra egindako lanari argazkia
atera eta .jpg formatuan bidaltzea izango da, gehienez
DIN A4 orri baten tamaina izango duena.
Akademian lanak inprimatu eta bidalitako argazkietako
loreak moztuko dira. Bildutako lore guztiekin, behin
ezohiko egoera hau gaindituta, jendeak bisitatu ahalko
duen instalazio bat sortzeko.

Euskal esaera-zahar batek dio
eroriz ikasten dela oinez.
Laster bidean sortutako oztopoak gainditzeko modua topatuko dugulakoan, 837
enpresako langileen partetik gure baikortasuna eta indarra helarazi nahi dizkizuegu.

Elkarrekin altxatu
eta aurrera jarraitzeko
bidea topatuko dugu!

www.837comunicacion.com

