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G57399

1920. urteko aldizkaririk aurkitu ezean, 1918
urteko ekainaren 2an argitaratutako “El Bidasoa” aldizkaria
duela 100 urte eskualdean bizi zen errealitatearen isla izan
daiteke. Aldizkarian Espainia eta Frantzia arteko trenbideen
egokitzapen lanen nobedadeak aipatzen ditu lehen artikulu
zabal batek. “Tarjeta postal” tituluarekin Titok hitz batzuk
eskaintzen dizkio Enrique Borredari. Jarraian, Satarkak
“Ilargi Gaba”izeneko olerkia argitaratzen du aldizkariaren
zenbaki honetan. “Charlas Femeninas” izeneko atalean,
berriz, Irungo haurren heziketa desegokiaz hitz egiten da,
etorkizunean izan ditzakeen ondorioen inguruko gogoeta
eginez. Lehen orrialdearen amaieran, “Cosas que se pasan
en Irun” atalak urpekari zein bestelako langileen uniforme
aldaketaren berri ematen du.
Ekaineko hilabetearen hasierarekin San Martzialeko egun
euritsu baten oroitzapenak partekatzen ditu Gaucho
Pamperok aldizkariaren bigarren orrialdearen hasieran.
Ondoren, Irungo Bandak Bilbon izandako kontzertuak
eragindako desplazamendu gastu guztiak argitaratzen
dira. “Corpus Christi” idatzian Corpuseko prozesioko
eguna nolakoa izan zen kontatzen
da. Kirol kronikan
IUA G29198
Futbol Batzorde Nazionalaren bilerari arreta eskaintzen
zaio, bileran hartutako erabakiak jakinarazteko. Ondoren,
Irunera irisi berri den gaixotasunaz hitz egiten da,
kutsatzeak saihesteko aholkuak emateaz gainera. Ricardo
Barojak alarde egunaren amaierako giroaren inguruan
idatzitako artikulua irakur daiteke jarraian.

G57656

Azkenik, “La Popular” txarangako kideek maiatzaren 26ean
egindako kontzertua antolatzetan lagundu duten guztiei
eskerrak ematen dizkiete. “Notas Municipales”, “Hace años
...”, “Ecos de Sociedad” eta “Noticias” dira aldizkariaren
amaieran ageri diren azken idatziak, hiriko saltokien
publizitatez betetako orrialdearen aurretik.
Argazki-oinak:
57399: Espainia eta Frantzia arteko trenbide sarea lotzen
dituen Nazioarteko zubia, 1910. hamarkadan zehar eraikia
izan zena.

57656: Corpus Christi prozesioa Eliza kaletik 1940-1950
urteen artean.

G7720

57720: Argi fabrika eta Viteri eskolak, egungo Iparralde
etorbidean kokatuak, atzean Mendibil inguruko baratzak
eta etxeak ikusten direlarik.
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Hamar urte bete ditu Menchu Gal erakusketa aretoak
2020. urtean hamar urte betetzen dira Menchu
Gal erakusketa aretoa inauguratu zenetik. Margolari
irundarra omentzeko asmoz sortu zen aretoaren urteurrenaren aitzakia aprobetxatuz, Kultura arloak jakinarazi du lehen hamarkada honetan zehar aretotik igaro
diren artisten errepasoa egingo dela.

Aretoan antolatutako erakusketen errepaso hasteko
2016 urtean José Luis Zumetaren inguruan egindako
“Zumeta berrikusten” erakusketa aukeratu da. María
José Aranzasti historialariaren komisariotza pean antolatutako erakusketaren bideoa Irungo Udalaren YouTubeko kanalaren bitartez partekatu da. Sare sozial honen bitartez partekatuko dira erakusketaren errepasoa
egingo duten bideo guztiak, hurrengo atalean Dora Salazarren lanak bilduko direlarik.

Menchu Gal eta Bidasoako margolaritza
Menchu Gal izeneko erakusketa aretoa 2010. urteko urtarrilaren 22an inauguratu zen Sancho Urdanibia Jauregiaren beheko solairuan. Aretoa margolari irundarra
gogoratu eta, era berean, Bidasoako margolariei eskainitako espazio bat sortzeko helburuarekin sortu zen.

Aretoan aldi baterako erakusketak antolatzen dira eta
hainbat artisten lanak bildu ditu aretoa inauguratu zenetik. Hasiera batean Menchu Galen obrak erakutsi ostean,
Gaur taldea osatzen duten artisten lanak bildu ditu, besteak beste, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Amable Arias,
Néstor Basterretxea, Remigio Mendiburu, Rafael Ruiz
Balerdi, José Luis Zumeta eta José Antonio Sistiagaren
sorkuntzak.Hortaz gain, azken urteetan zehar sorkuntza
berriko lanen erakusketak ere antolatu dira, emakume
artistei ikusgarritasuna emateko. Horrela, María Cueto,

Rosa Valverde, María José Recalde edo Carmen Mauraren lanak bisitatu ahal izan dira.

Alarma-egoera ezarri ostean aretoa itxi zenean, Sistiaga
Mosoren erakusketa bisitatzeko aukera eskaintzen zuen
Menchu Gal aretoak, hain zuzen ere, Gaur taldearen
errepasoa amaitzen zuen erakusketa. Hasiera batean
erakusketa horren amaiera maiatzaren 17rako aurreikusita zegoen. Menchu Gal aretoak ekainaren 2tik aurrera berreskuratuko du ohiko jarduera.

Horrela, Sistiaga Mosoren erakusketa uztailaren 12ra
arte bisitatzeko aukera egongo da. Aretoak asteartetik
larunbatera 18:00etatik 21:00etara eta igandeetan eta
jaiegunetan 11:30etatik 13:30etara irekiko ditu ateak
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Noelia Lorenzo Pino, idazlea:

“Liburuko
pasarteak Irunen
kokatzea atsegin
dut, oso ondo
ezagutzen dudan
hiria delako”
Noelia Lorenzo Pinok “La estrella de quince puntas” izeneko bere
azken liburua argitaratu zuen alarma-egoera ezarri baino aste batzuk
lehenago. Liburu-dendak itxi ostean,
pribilegiatu gutxi batzuk izan dute
berrogeialdian zehar Jon Ander eta
Eider ikertzaileen abentura berriaz
gozatzeko aukera. Idazle irundarrak
azaldu duenez, datozen hilabeteetan
zehar eleberria ezagutzera emateko
ekintzak antolatzen jarraitzeko asmoa du.
Zure azken nobela alarma-egoera ezarri aurreko asteetan publikatu zen.
Argitalpen datak liburuaren arrakastan eragina izango du?
Bai noski, liburua banatzen hasi eta egun
gutxira liburu-dendak itxi ziren, beraz,
Euskadiko dendetako erakusleihoetara
iritsi zen soilik. Liburu aurkezpen asko
antolaturik neuzkan, baina, tamalez
bertan behera gelditu dira. Batetik, une
txarrean harrapatu nau argitaletxeak
nobelarekiko apustu handia egin baitu
tirada handituz. Bestetik, ordea, konfinamendua hasi aurretik argitaratu zen
lanetako bat izan denez, asko hitz egin
da liburuaren inguruan eta dendak itxi
aurretik edo internet bidez erosi zutenek
berrogeialdian zehar irakurtzeko aukera
izan dute.
Egoerak salmentetan eragina izango
duela aurreikusten duzu?
Egia esan ez dakit, denbora librea aprobetxatzeko jendea gehiago irakurtzen ari
dela dirudi. Hala ere, lehenago edo beranduago krisialdiak idazle, liburu-dendetako saltzaile eta argitaletxeetan eragina
izango duela uste dut.

Irakurketa berrogeialdia arintzeko
salbazioa izan da askorentzat?
Bai, sare-sozialen bitartez irakurle asko
nirekin harremanetan jarri dira haien
esperientziak kontatzeko. Era berean,
konfinamenduan zehar jende berri askok
ezagutu nauela nabaritu dut, hortaz, hori
izan daiteke krisialdiaren eragin baikorra.

Lan berria, baina, aurretik ezagututako pertsonai eta istorioari jarraipena eman diozu bertan?
Saga bereko laugarren liburua da publikatu berri dena. Oso erraza zait pertsonai
hauekin lan egitea, oso ondo ezagutzen
ditudalako. Liburu bakoitzean kasu berri bat aztertzen dute pertsonaiek. Dena
dela, “La estrella de quince puntas” berez
bildumako hirugarren liburua izateko
asmoa nuen hasieran, baina, bere sakontasunarengatik lan asko eman didan liburua izan denez, “Corazones negros”
liburua sartu nuen tartean. Bi edo hiru
urteko lanaren ostean, berriz, liburua
amaitzea lortu dut.

Berriro ere zenbait gertaera Irunen
kokatzeko apustua egin duzu?
Lehen liburua idatzi nuenetik egin dudan
zerbait da, haien bizilekuaren inguruan
istorioak idazten dituzten idazleak
irakurtzea gustuko dudan aldetik. Liburuko pasarteak Irunen kokatzea atsegin dut, oso ondo ezagutzen dudan hiria
delako eta, era berean, erabaki horrek
dokumentazio lana errazten didalako.

“Denbora librea
aprobetxatzeko
jendea gehiago
irakurtzen ari
dela dirudi”

Erraza zaizu tentsioa liburu amaierara arte mantentzeko modua topatzea?
Nobela beltzaren generoa lantzen dudanez erraza iruditzen zait. Bestelako
generoen bitartez irakurleak amaierara
arte erakartzea zailagoa izan behar dela
uste dut. Zaila da gertakariak banatzeko
formula aproposa aurkitzea, nahiz eta
milaka aukera izan.
Lotura duten lau eleberri idatzi ostean, ideiak amaitzen zaizkizu?
Orain arte ez zait horrelakorik gertatu.

Hala ere, independentea izango den eleberri berria idazten hasi naiz, irakurle
berriak erakartzeko asmoz. Lan berri
hori amaitu bezain laster sagarekin jarraitzeko asmoa dut, Jon Ander eta Eider
ikertzaileentzat aproposa izan daitekeen
istorio berria bururatu zait eta, istorioari
bestelako amaiera eman ahal izateko.
Egia da guztiz berria izango den lan baten
sorrerak lan bikoitza duela atzetik, gauza
asko pentsatu eta lotu behar direlako.
Nobela beltza haurrentzako liburuekin tartekatzen jarraitzeko asmoa
duzu?
Txikia naizenetik idazten dudanez ipuinak idazten hasi nintzen, ondoren, nobela beltzerako saltoa egiteko. Horrela,
balantza orekatzen saiatzen naiz eta,
harrigarria iruditu arren, asko dira haurrentzako ipuinak eta nobela beltza lantzen dituzten idazleak.
Liburu berriaren promozioa egiteko
modu berririk topatu duzu?
Bai, momentuz aurrez aurreko ekitaldirik antolatzea ezinezkoa izango bada
ere, sare sozial eta teknologia berrien laguntzaz aurkezpenak eta ekintzak antolatzeko asmoa dut. Irunen nire jarraitzaileentzako zerbait antolatu nahiko nuke,
baina, oso konplikatua da egoera honetan

irakurle guztiekin elkartzea.

Koronabirusa edo pandemia etorkizuneko eleberri baterako gai posible
gisa ikusten dituzu?
Egia esan ez dut gaiaren inguruan idazteko gogorik, egoera lehenbailehen gainditu eta azkar aurretik ezagutzen genuen
normaltasunera itzultzea gustatuko litzaidake. Etorkizunean, ordea, gaia lanaren
ardatz nagusia izan ez arren, azken hilabete hauetan bizitako egoera ezohikoa aipatzea ezinbestekoa izango da. Ikertzaile
eta gaizkileen arteko ohiko harremanak
islatzen jarraitzeko asmoa dut nik.

“Konfinamenduan
zehar jende berri
askok ezagutu
nauela nabaritu
dut”
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Lorez apaindutako konfinamendua
Endanea Garden, duela 40
urte baino gehiago, haztegi gisa jaio
zen lorezaintza zentroa da. Inguruko
negozio guztien antzera, azken hilabeteetan zehar Covid-19ak eragindako
osasun krisialdiaren ondorioak pairatu ditu. Hala ere, Endaneako langileek
udaberria lorez betetzeko buru-belarri lanean jarraitu dute.
Martxoaren 15an alarma-egoera ezartzearekin batera itxi zen Endanea Gardenek Hondarribiko Jaizubia auzoan duen
denda. Mari Carmen Gonzalez Endaneako jabekideak adierazi duenez, “Hasieran denda itxi genuenean ez genuen
hurrengo asteetan biziko genuen egoera
larria imajinatzen ”. Mari Carmen Gonzalezek azaldu duenez, udaberriaren hasiera lan handiko garai izan ohi da Endanea
Garden zentroan, bai landare berriak
landatu zein landareen salmentari dagokionez.

Denda itxi eta lehen astea egoera ulertu
nahian igaro arren, lorezaintza zentroko
zereginekin aurrera jarraitzea ezinbestekoa izan zen, animaliek zein loreek ez
baitute etenaldirik onartzen. Erosleek
dendara zuzenean joateko aukerarik
izan ez arren, denboraldiko loreak landatzen jarraitu zuten Endaneako langileek.
Negozioa aurrera ateratzeko lan ezinbestekoa egiteaz gainera, sare sozialen
munduan murgildu eta konfinamenduan
zehar jarraitzaileei landareen modu egokian zaindu edo lorezaintzako trikimailuak erakusteko edukiak ere sortu zituzten.

Mari Carmen Gonzalezek onartzen zuenez, konfinamenduan zehar telefonoz
deituz zein Endaneako webgunearen
bitartez egindako eskari asko jaso zituzten. “Telefono zein webgunearen bitartez
jasotako eskariek denboraldiko loreak
saltzen jarraitzeko aukera eman digute”,
azaldu du Endaneako jabekideak. Webgunearen kasuan, “bezeroen erosketak
laguntzeko garraio-kostuak murriztu
genituen”. Hortaz gain, gehiegizko produkzioa zutela ikusita, eskaintza bereziak
egiteko erabakia hartu zuten Endanean,
horretarako, deskontuak iragarri eta landareen prezioa jaitsiz. Konfinamenduko
eskaerei dagokienez, eskaera gehienak
hirietako herritarrek eginak izan direla
nabaritu zuten.
Zentzu horretan, Mari Carmen Gozalezek
adierazi duenez, alarma-egoeran zehar
bezero berri askoren eskariak jaso zituzten. “Orain arte lorezaintzarako denborarik ez zuen jendeak denbora librea

aprobetxatu eta lorategi, balkoi zein leihoak txukuntzeko tartea atera du”, gaineratu du Maria Carmen Gonzalezek. Ohiko
bezeroek orokorrean denda fisikoaren
irekierara arte itxaron dute, aurreko denboraldietan dendan erositako materialak
eskura zituztenez, ez zuten gauza berriak
erosteko hainbesteko beharrik.
Irundarrek egindako eskarien banaketa
egin zituztenean, hiriko zonalde askotan
giro auzotar atsegina antzeman zuten
enpresako banatzaileek. Izan ere, Endanea Gardeneko furgonetan banaketa bat
egitera joan eta beste hainbat eskari berriekin itzultzen zen dendara. Gainera,
auzotarrek inguruko bizilagunekin Endanea Gardenek etxerako banaketa zerbitzua martxan zuelaren albistea ahozaho partekatzen zutela ikusi zuten banatzaileek.
Osasun krisialdiak eragindako egoeraren ondorioz sanmartzialetako ekitaldi
gehienak bertan behera gelditu direla
iragarri arren, jendea dendara kolore zuri-gorriko landareak erostera hurbildu
dela azaldu du Mari Carmen Gonzalezek.
Horrela, geranio, sesamo edo bestelako
loreak erosten ari dira leiho zein balkoiak
apaindu eta urte ezohiko honetan jai giroa falta ez dadin.

Solidaritaterako tartea
Mari Carmen Gonzalezek azaldu duenez
Endanean produkzioa era mailakatuan
egiten da, hau da, landareak 15 egunean
behin landatzen dira, bi astero landare
berri eta freskoak eskaini ahalko dituzte-

“Bidasoako
Ospitalearekin
kontaktuan jarri
ginen langileei
loreak oparitzeko
egitasmoa
proposatzeko eta
segituan baietz
esan ziguten”
Mari Carmen
Gonzalez, Endanea
Gardeneko jabekidea

la ziurtatzeko. Krisialdi egoeran landare
guztiak saltzea ezinezkoa zela ikusita,
loreak ondatu eta soberakinak sortu aurretik, inguruko lore-ekoizleen ekimena
jarraitu eta loreak oparitzeko ideiarekin
bat egitea aproposa iruditu zitzaien. “Bidasoako Ospitalearekin kontaktuan jarri
ginen langileei loreak oparitzeko egitasmoa proposatzeko eta segituan baietz
esan ziguten”. Ospitalean egitasmoak
izandako arrera ona ikusi ostean, Hondarribiko hiritarrekin antzeko zerbait antolatu nahi izan genuen, baina, azken momentuko segurtasun arazoen ondorioz
ezinezkoan izan zen egitasmoa aurrera
ateratzea.
Hasiera berria
Konfinamenduan zehar, zereginak gutxitu ostean, langile kopurua murriztea beharrezkoa izan da. Osasun krisialdiaren

hasieran gutxienez langileen %30a aritu
zen lanean ondoren, egoera egonkortu
ahala langileen %50a lanean hasi arte. Ia
bi hilabeteren ostean, maiatzaren 11ean
Endanea Gardenek denda fisikoa irekitzeko aukera topatu zuen berriro Gobernuak ezarritako arau eta gomendio
guztiak errespetatuz. Pixkanaka normaltasuna Endanea Gardenera itzultzen den
bitartean, langileen %15a falta da soilik
pertsonal guztia berriro lanean izateko.
Endaneak astelehenetik larunbatera goizeko 10:00etatik 14:00etara telefonoz
aurretiazko hitzordua hartzeko aukera
eskaintzen die bezeroei. Hala ere, erosketako-orgak erabiltzen dituzten dendan
sartu daitekeen jende kopurua neurtzeko eta bezero bakoitzak erabili ostean,
orgak desinfektatzen dituzte, bestelako
segurtasun neurrien artean.
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Gizarte zerbitzuak inoiz baino gertuago
Gizarte Ongizate Arloak Covid-19ak eragindako osasun krisialdian zehar hiriko kolektibo ahulenen beharrei erantzun eta zerbitzua eskaintzeko
ahalegin berezia egin du. Horrela, eskainitako bestelako arreta zerbitzuen artean 250 familiek udalaren laguntza ekonomikoak jaso dituzte eta 6.000
adinekoekin harremanetan jarri dira.
Maiatzaren 14ean egindako Gizarte Ongizateko Aholku
Batzordean parte hartu zuen José Antonio Santano Irungo alkateak, Cristina Laborda ordezkariarekin batera.
Hitzordu horretan, egoera normalean, udaleko taldeekin eta sektoreko gizarte-sare osoarekin (hiriko elkarte
eta erakundeekin) batzordeen memoria partekatu eta
arloko jarduerak errepasatzen dira. Aurten, ordea, pandemia garaian Udaleko Gizarte Zerbitzuek egindako jardueren berri eman da.

Sarreran, alkateak eskerrak eman zizkien krisi honetan
funtsezko lana egiten ari diren Gizarte Zerbitzuetako
eta erakunde eta elkarteetako langile guztiei, eta bereziki Gurutze Gorriari, Babes Zibilari eta Nagusilani. Modu
telematikoan, Arloko arduradun teknikoek jarduera-ildo nagusiak zehaztu zituzten: Irunen pandemiaren ondorioei aurre egiteko erabilitako baliabideen eta aste
hauetan indartu edo aktibatu diren zerbitzuen balantzea, zifratan.

Alarma-egoeraren hasieratik, funtsezko premisa gizarte-arreta mantentzea izan da, kolektibo ahulenak lehenetsiz eta baita diru-laguntzen kudeaketa ere. Guztira,
Eusko Jaurlaritzak finantzatu eta Udalak kudeatzen
dituen Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) 263
espediente izapidetu dira; hau da, 263 familiak jaso dituzte laguntzak.
Laguntza bereziei dagokienez, GLLek edo DSBEk artatu ezin dituzten premiak betetzen dituzten salbuespenezko kasuetarako Irungo Udalak osorik finantzatu
dituenak, guztira 151 eman dira, eta horietatik 120
mantenu gisa izan dira. Gizarte Ongizate Arlotik azpimarratu da ahalik eta azkarren kudeatu direla eskaerak,
familiei lehenbailehen ordaindu ahal izateko. Irungo
Udalak 1,3 milioi euroko aurrekontua du diru-laguntza
horiek ordaintzeko.

Adinekoak ez daude bakarrik
Pandemiaren hasieratik lehentasun gehien izan duen
kolektiboa Irungo adinekoak izan dira. Bakarrik edo
adineko pertsonekin bizi diren 65 urtetik gorako 6.000
pertsona deitu dituzte Gizarte Zerbitzuek. Harreman
horien ondorioz, 81 pertsona artatu dira eta horietatik
8tan beste maila bateko laguntzak aktibatu behar izan
dira. Gehienbat, oinarrizko produktuak (elikadura, farmazia, etab.) erostera joateko laguntza eman zaie edo,
ekintza zehatzagoak, adibidez, zaborra atera. Lan horretan Babes Zibila eta Gurutze Gorria aritu dira. Era berean, harreman horiek balio izan dute otordu-zerbitzua
edo etxez etxeko laguntza-zerbitzua (ELZ) aktibatzeko.

Hain zuzen ere, aste hauetan asko erabili diren eta egoera berrira egokitu diren baliabideetako bi otordu-zerbitzua eta etxez etxeko laguntza-zerbitzua (ELZ) dira.
Otorduei dagokienez, otsaila eta apirilean zerbitzu hori
erabili duten etxebizitzen kopurua 133ra igo da. Etxez
etxeko laguntza Zerbitzua, berriz, babes-neurriekin
ematen da (maskarak, eskularruak, etab.), eta apirilaren
amaieran 173 erabiltzaile zituen.

Adinekoen lokalei dagokienez, nahiz eta instalazioak
itxi, zentroetako dinamizatzaileek telefono-laguntza
ematen diete beren borondatez telefonoa eman duten
lokaleko pertsonei, bai pertsonalki, bai taldeetan sortu
dituzten berehalako mezularitzako aplikazioen bidez.
Egoera hau hobeto eramateko zabaldu diren edukien
artean, memoria jokoak, abestiak, bideoak eta abar sortu dira, eta informazio hori Udalaren YouTube kanalean
ere eskegi da. Era berean, interesa duten adineko pertsona guztientzat, Irungo Udalak lankidetzan dihardu
Nagusilan boluntariotza-elkartearekin eta baita “zilarrezko haria” euren programarekin ere. Programa honetan doako laguntza-zerbitzu telefonikoa ematen da.
Era berean, bakardadeari aurre egiteko asmoz, Gizarte
Ongizate Arloak eta Itziar Sistiaga bertako idazleak programa bat jarri dute martxan, bakarrik bizi diren adinekoek gutun anonimoak jaso ahal izateko, eta horrela
lagunduago sentitzeko.
Indartutako zerbitzu gehiago
Gizarte Ongizatearen Arloak beste baliabide batzuk ere
indartu ditu, egoera ahulean dauden beste kolektibo
batzuk artatzeko, hala nola etxean elikadura beharra
duten familientzako laguntza. Zehazki, 585 familia dira
Nagusilaneko elikagai-bankuko elikagaiak jasotzen dituztenak. Banaketa Gurutze Gorriko pertsonalak egiten
du eta Udaleko Gizarte Zerbitzuek ere parte hartzen
dute.
Behar gehien duten pertsonek behar duten beste laguntza mota Jantoki Sozialaren ordezko janari-kitak
dira; udalerriko 73 pertsonak jasotzen dituzte egunero janari-kitak. Bestalde, gaur egun etxerik gabeko 40
pertsona Zubia zentroa eta Martindozenea erabiltzen

ari dira. Egoera honetarako salbuespenez prestatutako
instalazioa da, eta gaua pasatzeko, garbitzeko eta jateko
aukera dute.

Haurren unitateari eta babesgabetasun-kasuen arretari dagokienez, berriz, familiekiko esku-hartzeari eutsi
zaio. Psikologoen eta hezitzaileen taldeak saio terapeutikoak egin ditu urrutitik, teknologia berriak erabiliz, hala nola bideo-deiak eta abar. Gainera, ikastetxeek
posta bidez egiten dituzten eskaerei erantzuten ari dira,
haien eskaerak eta kezkak jasotzeko eta kasu zehatzei
erantzuna emateko. Era berean, indarkeria matxistaren
biktima diren emakumeei arreta emateko zerbitzuan
etengabeko jarraipena egin diote eta telefono bidezko
harremana mantendu da.

Azkenik, adierazi behar da Gizarte Zerbitzuak alde aurreko hitzordua eskatuta aurrez aurre ari direla lanean
maiatzaren 11tik aurrera, kolektibo zehatzen eskaerei erantzuteko Larrialdiko egoeretan izan ezik. Arreta-egunak astelehenak izango dira adinekoen kasuan,
eta astearteak eta ostegunak 65 urtetik beherakoentzat
eta baita haurren, babesgabetasunaren eta indarkeria
matxistaren gaietarako ere. Edozein zalantza izanez
gero, deitu telefono-zenbaki hauetara: 943 505357 edo
943 505358.

Horrela, apirilaren 26tik aurrera etxe berean bizi den
pertsona arduradun baten kontrolpean haurrak ordu
batez kalera irten ahal ziren etxe inguruko kilometro
bateko distantzian, baina, jolastoki edo kirol-guneak
erabili gabe. Apirileko azken igandean egindako haurren lehen irteeran pertsona arduradunek arau-hauste
ugari egin zituzten eta udaltzainek modu pedagogikoan
kalera ateratzeko baldintzak zeintzuk diren gogorarazi zizkieten. Udal webgunearen bitartez etxe inguruko
eremuan kilometro bateko distantzia noraino iristen
den kalkulatzeko daiteke, horrela, gurasoak haurrekin
paseatzera noraino joan ahalko diren kalkulatu ahal zuten Era berea, haurrek konfinamenduan zehar egindako
esfortzua saritzeko, Irungo Udalak diploma bat sortu du,
udal webgunean haurraren izen eta abizenekin pertsonalizatu eta etxean inprimatu ahalko dena.
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Hedabideak etenik gabeko informazioari segika

Bestelako sektoreen antzera, albisteak eta
informazioa behar-beharrezkoak dira krisialdi
egoera baten erdian. Are gehiago, berriak ugaritu
heinean, zuhurtziaz jokatzea ezinbestekoa izan daiteke. Aitziber Zapirain Antxeta irratiko koordinatzaileak, azken hilabeteetan zehar Antxeta irratian
osasun krisialdiari aurre egiteko hedabidean hartutako neurrien inguruan mintzatu da.
Zein neurri hartu zenituzten krisiaren hasieran
egoera berrira egokitzeko?
Antxetaren egoitza Hendaian kokatuta egon arren, Bidasoaren bi aldeetan hedatzen dugunez, konfinamenduak modu ezberdinean eragin digu alde batean zein
bestean bizi garenoi. Euskal Irratietako kide garenez,
programazioari begira neurri orokorrak hartu genituen
eta telelana lehenetsi genuen. Irratian bertan beti pertsona berdinek lan egin dute, asko jota bi pertsona, eta
gainontzekoak etxetik telelanarekin.
Hasieran batez ere, tokiko saioak alde batera utzi
eta Euskal Irratian egin zenuten lan?
Bai, ekainean berreskuratuko dugu gure Iparrorratza
magazina, 14:00etatik 15:00ak bitarte, gure ohiko ordutegi normala itzuliz. Horrela, tokiko informazioa modu
desberdinean landu behar izan dugu.
2019 urtearen amaieran hedapena zabaltzeko erabakia hartu zenuen. Proiektu berrian lanean hilabete gutxi eraman ostean, osasun krisialdiaren eragina nabaritu duzue?
Eragina berdina da Antxetan modu globalen eta, ondorioz, programazioa aldatzea ezinbestekoa izan da ere
kasu horretan.
Egoera ezohikora egokitzeko langile kopurua murriztu behar izan duzue?
Ez, ez zaigu horrelakorik gertatu, momentuz ez behintzat zorionez. Era berean, datozen hilabeteetara begira
ez dugu murrizketarik aplikatzea aurreikusten. Azken

batean, krisialdiak modan jarri du instituzio eta agintarien partetik bizitza eta zaintza erdigunean jartzea,
baina, guk irrati komunitario bezala eta ekonomia sozial
eta eraldatzaileko kide garenez gero, hasieratik egiten
dugun zerbait da. Horrela, lankideen lan kontratuak
bermatzea lehenetsi dugu, lan baldintza honetan eta
gure baloreei eutsiz.

izan arren, hiru zati administratiboetan banatuta badago, zati guztien informazio eman behar dugula. Guretzat
ezinbesteko da informazio batek toki batean eta bestean
izan dezakeen eragin ezberdina aipatzea.

Egoera ezohikoak sortutako informazio zurrunbiloan, gaurkotasunezko informazioa zabaltzea lagungarria izan da entzuleentzat?
Hasieran batez ere ezjakintasun handia zegoen, gaur
egun oraindik zenbait alorretan ere, beraz, informazioa
ez da gelditu.

Oraindik neurri bereziekin lanean jarraitzen duzue?
Hasieran ezarritako neurriak mantentzen ditugu oraindik. Entzuleek ekainean nabarituko dute poliki-poliki
gure ordutegi arrunta berreskuratzen dugula programazioan.

Mundu mailako krisia izan arren, tokiko albisteak
ez baztertzeko apustua egitea garrantzitsua izan da?
Zoritxarrez ez dugu “feedback” askorik eduki entzuleen
partetik gure programazioari begira. Jende askok, ordea,
haien sorkuntzak, gogoetak eta iritziak eskaini dizkigu
eta horri heldu diogu.

Hedabideek albiste faltsuak ezeztatzeko ohi baino
lan gehiago egin behar izan dute?
Bai, hedabide bezala ere kontuz ibili behar gara sare
sozialekin, zurrunbilo batean murgiltzeko arriskua
dagoelako eta aurrez egiaztatutako informazioa soilik
argitaratzeko konpromisoa dugu. Izan ere, gaur egun
mundu guztiak du zerbait idatzi eta zabaltzeko aukera.

Irratia konpainiarekin lotu ohi da eta egoera honetan ere horrela izan da?
Bai, jendearentzako lagungarria izango zela pentsatzen
dut. Niri pertsonalki asko lagundu nau, beraz, gure entzuleentzako ere gure presentzia lagungarria izango
zela pentsatu nahiko nuke.
Erraza izan da mugaren bi aldeetako errealitate ezberdinak islatzea?
Bai, etengabe presente dugu guretzat Euskal Herria bat

Momenturen batean albisteak amaitu edo gehiegi
errepikatzen zirela sentitu duzue?
Gai aniztasuna eskaintzeko ahalegina egin dugu, bestelako informazioa eskainiz. Horrela, jendeari beste
zerbaitetan pentsatzeko aukera eman nahi izan diogu.
Etengabe gai berdinaren inguruan aritzeak, jendearen
paranoia eta beldurretan behatza sartzea bestetik ez du
lortzen. Hau gertatzen ari da, baina bizitza aurrera doa
eta hedabideek hor badugu zeregina.

Krisialdiek gizartearen eraldaketak eragin ohi dituzte. Azken hilabeteetako egoerak hedabideen
etorkizunean eraginik izango ote du?
Komunikabideak beti gaude krisian, beraz, guri dagokigu gure balore eta garrantzia erakustea. Horretarako,
kideren bat atzean gelditzen den zaindu beharko dugu,
kasu horretan, laguntza eskaini ahal izateko. Azken finean, sare kontua da dena, entzule zein hiritar bezala
gure hautuak garrantzi handikoak dira. Jende askok
hedabide nazionalak kontsumitzeko ohitura du, baina,
berari, inork baino hobeto, tokikoak emango dio eguneroko bizitzarako behar duen informazioa.
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Klubaren errutinari etxetik eusteko modua
topatu dute Bidasoa Xake Klubean
Xake aurrez aurreko kontaktuan oinarritutako kirola izan arren, Bidasoa Xake Klubean konfinamenduan zehar klubeko jarduera egokitu eta
etxetik jolasten jarraitzeko modua topatu dute. Horrela, klubeko kideek xakea praktikatzeko klaseak
jasotzeaz gainera, klubean zein Gipuzkoa mailan
antolatutako txapelketetan parte hartzeko aukera
izan dute Carlos Pascual klubeko lehendakariorde
eta ekintzen arduradunak adierazi duenez.
Osasun krisiaren hasierarekin, zeintzuk izan ziren
klubean hartutako lehen neurriak?
Ikastetxeak itxi behar zirela ikusi genuenean, aurrez aurreko klaseak eta hurrengo asteetako txapelketak bertan behera uztea erabaki genuen. Egoera luzatzen zenez,
jarduerekin era telematikoan jarraitzea erabaki genuen,
kirolak horretarako aukera ematen zuela ikusita.
Ikastaroekin jarraitzeko aukera eman dizue horrek?
Klubeko kideei eskolak emateaz gainera, teknologia berriek etxetik txapelketak jokatzeko aukera eskaintzen
digute . Egia da hasieran aplikazioen erabilerara ohitzeko zailtasunak izan genituela, baina, orain oso ondo
moldatzen gara eta, aurreikusita genuen moduan, ekaina erdialdera arte eskolak ematen jarraituko dugu. Hortaz gain, astero txapelketak antolatzen ditugu, nahiz eta
hasieran aplikazioak arazoak eman zizkigun.

Ikasleen formazioa laguntzeko materiala partekatu
duzue?
Bai, ikasleek teoria eskura izatea nahi genuen eta, horretarako, webgunean interesgarriak izan daitezkeen
edukiak partekatu ditugu. Hortaz gain, klaseetan eduki
horietan sakontzen dugu. Eduki honen bitartez etxeko
denbora librea aprobetxatzera gonbidatu ditugu.
Nola banatzen dituzue ikasle taldeak?
Jakintza maila da irizpide nagusia eta, horretarako,
ikasleak maila ezberdinetako taldeen arabera banatu ditugu, ohiko ordutegiak errespetatu arren. Adinak
nahastea berdin zaigu, baina maila ezberdinak bereiztea garrantzitsua da, zalantzak argitu eta gauza berriak
ikasten jarraitzeko.

Eskualdeko biztanleen artean xakera jolasteko gogoak piztu direla nabaritu duzue?
Bai, eskualdeko talde bat garenez, informazio interesgarria webgunean biztanle guztien eskura partekatzea
aproposa iruditu zaigu. Era honetan, kirola ezagutzen ez
zutenek gauzak ikasi eta probatzeko aukera dute. Gainera, datorren ikasturtera begira klubean izen-eman nahi
duten pertsonen eskariak jaso ditugu jada. Hortaz gain,
konfinamenduan zehar xakearen hastapenerako ikasta-

ro bat martxan jarri dugu eta jende askok aprobetxatu
du.

Eskolez gainera, txapelketak antolatzen jarraitzen
duzue?
Astero antolatzen ditugu. Parte-hartzaileak aplikazioan
erregistratu eta oso ondo moldatzen dira ordenagailutik
jolasteko. Bi kategoria bereizten ditugu, jokalariek kategoriaz aldatzeko motibazioa izan dezaten eta diplomak
bezalako sari sinbolikoak banatzen ditugu tarteka . Hortaz gain, Gipuzkoako beste kluben kontrako txapelketa
batean ere parte hartu genuen.
Garrantzitsua da, etxetik bada ere, praktikatzen jarraitzea?
Bai, gainontzeko kiroletan bezala, oso garrantzitsua da
xakea etengabe praktikatzea. Orain, denbora libre asko
izan dugula aprobetxatuz, entrenatzen jarraitu eta ikastaroak egiteko aprobetxatu dugu. Izan ere, txapelketetara itzultzen garenean jokatzeko ohitura mantentzen
dugula ikusi eta kategoriaz igotzea gustatuko litzaiguke.

Klubeko haurrek zein haien familiek konfinamenduan martxan jarritako jarduerak eskertu dituzte?
Asko gainera, batez ere, konfinamenduak zehar ekintza
hauek haurrak entretenitzeko laguntza handikoak izan
dira familiek azaldu digutenez. Izan ere, hasieran etxetik atera ezin zirenean denbora libre asko zuten. Hortaz gain, haurrek ere gogoz jaso dituzte proposatutako
ekintzak.

Noiz aurreikusten duzue aurrez aurreko partidak
jokatzera itzuli ahalko zaretela?
Ikasturte hau era telematikoan amaituko dugu, baina,
udaran aurrez aurreko ikastaroak egiteko asmoa dugu,
beti ere, agintariek horretarako baimena eman ostean.
Udako ikastaro horiek klubeko kide diren zein kide berrientzat pentsatuta daude.

Xakearen kasuan, erraza da kontaktua saihesteko
segurtasun neurriak errespetatzea?
Ekintzak antolatzen ditugunean neurri bereziak hartu
beharko ditugu, izan ere, jokalariek taula zein fitxak partekatzen dituzte normalean. Arauak betetzeko, jokalarien arteko ohiko distantzia bikoizteaz gainera, jokalari
bakoitzak taula eta fitxa propioekin jolastea ideia ona
izan daitekeela uste dugu, bertan, bere mugimenduez
gainera, pareko jokalariak egingo dituen mugimenduak
erreproduzituz.
Oso desberdina da xakera aurrez aurre edo internet
bidez jokatzea?
Bai, guztiz. Izan ere, internet bidez jokatzerakoan aurkariaren keinu zein begiradak galtzen dituzu eta, horrela,
bere estrategia edo ziurgabetasunak antzematea zailagoa da. Izan ere, xakean alde psikologikoak garrantzi
handia du. Hortaz gain, oso ezberdina da taula bi dimentsioetan edo hiru dimentsiotan ikustea. Hala ere,
egoera ezohiko honek iraun bitartean gutxienez internetek praktikatzen jarraitzeko aukera eman digu.
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Sandra Ramajo, futbolaria:

“Hainbeste urteren ostean momentu
ahaztezin asko daude”

Sandra Ramajok hogei urte inguru zituenean jaso zuen Realaren deia. Jokalari profesional
moduan Realarekin 11 urtez jokatu eta azken urtea
Albaceteko taldearekin jokatu ostean, futbol jokalari izateari utziko diola iragarri du. 306 partidu jokatu ostean, futbolari irundarrak futbolak emandako
une gazi-gozoak buruan dituelarik, etorkizunean
kirolaren munduaren inguruan ibiltzeko asmoa
duela iragarri du.
Nondik dator futbolarekiko duzun zaletasuna?
Kalean jolasten hasi nintzen, lagunekin zein bizilagunekin. Hortaz gain, etxean oso futbol zaleak gara. Ikastolan
kirolekin hasten zarenean argi nuen futbola nire kirola
zela. Mutilekin jolasten hasi nintzen nesken talde bat
sortu zen arte. Dunboa taldean jokatzen hasi nintzen,
edozein adineko neska edo emakumeen kontra, ligak ez
baitzeuden orain bezala banatuta. Ondoren, bost urtez
Mariñon jokatu nuen, nazionaleko bigarren maila batean eta Euskal Selekzioarekin zenbait kontzentrazio
egin nituen.
Lehen urte haietan jokalari profesionala moduan
ikusten zenuen zure burua?
Txikia zarenean zure nahi bakarra futbolera jokatzea
da. Egun batetik bestera profesionala izateko deia jasotzen duzu eta ametsa errealitate bihurtzen da. Hala ere,
ez da batere erraza dei hori jasotzea eta niretzat oso garrantzitsua izan zen.
Realaren lehen deia jaso zenuen unea gogoan duzu
oraindik?
Bai, Mariñorekin bigarren mailan nenbilen, baina, Realaren kamiseta jokalari moduan janzteko ametsa izan dut
beti. Amets hori duzunean eta zure taldeak deitzen zaituenean sekulakoa da, ni zein nire familia asko poztu ginen eta hortik aurrera nire ametsa errealitate egin zen.

Realean hainbeste urte eman ostean, zure etxea bezala sentitzen duzu?
Bai, Reala nire familia izan da. Gaztetxo bezala sartu

“Egun batetik bestera
profesionala izateko
deia jasotzen duzu
eta ametsa errealitate
bihurtzen da”
nintzen eta bertan gauza eta momentu asko bizitzeko
aukera izan dut. Klubaren bilakaera ikusteaz gainera,
zuk zeu ere nola hazten zaren ikusi dezakezu atzera begiratzen duzunean.

Realean kapitain izatera iritsi zinen. Ardura pisutsua dela esango zenuke?
Ardura bat da, baina, gustura hartzen duzu. Ez dut
uste inork ezetz esango zuenik bere bihotzeko taldearen kapitaina izatea proposatzen diotenean. Egia da ez
dela bakarrik besoan brazaletea ipintzea, zelaian zein
kanpoan ardurak dauzkazulako, baina, taldekide zein
aurreko kapitainaz asko ikasteko aukera izan nuen.

Asko nabaritu duzu Reala atzean utzi eta Albaceten
jolasten hasteko aldaketa?
Bai, nire bizitza osoa etxetik gertu ibili naiz eta ez da
erraza inguratzen zaituzten lagun eta senideez urruntzea. Realetik atera nintzenean psikologikoki oso kargatuta nengoen hainbeste urteren ostean, une politen
atzean, ardurak eta momentu gogorrak ere bizitzen
ditugulako. Nire buruak eta gorputzak aldaketa behar
zuten orokorrean. Leku eta jende ezezagunera ohitu behar izan nintzen Albacetera iritsi nintzenean eta beste
futbol bat da jokalari ezberdinak diren aldetik. Hala ere,
Albaceteko jendeak asko lagundu nauela onartu behar
dut, bigarren familia batean bihurtu dira eta orain askoz
hobeto sentitzen naiz.
Zailtasunen gainetik, zeintzuk dira futbolak oparitu

dizkizun unerik berezienak?
Hainbeste urteren ostean momentu ahaztezin asko daude. Zerrenda amaigabea da, Erreginaren Kopa irabaztea ahaztezina izan zen, baina, Realera iritsi zein nire
agurrean Zubietan egindako omenaldia. Hortaz gain,
egunerokoan eta bidaietan ere momentu bereziak bizitzen dira. Tartean momentu zailak bizi izan ditut eta
asko ikasteko aukera eman didate, adibidez, belauneko
lesioarekin edo gure prestatzaile fisikoaren heriotzarekin. Kolpe gogorrak dira, baina aurrera ateratzen ikasten duzu.

Jokalari izateari utziko diozula iragarri duzunean,
jendeak elkartasuna adierazi dizu?
Bai, hainbeste urteren ostean jende asko ezagutu dut.
Mezu asko jaso ditut, elkarrizketak eta oso pozgarria eta
eskertzekoa da omenaldi moduko hori jasotzea.

Emakumezkoen futbola asko aldatu da urte hauetan zehar?
Asko, izan ere, orain ligak maila ezberdinetan banatuta daude. Realean egon naizen urteetan aldaketa asko
ikusi dituzu, izan ere, hasieran ez genuen ez kontratu ez
soldatarik, bidaiak autobusez egiten genituen eta mutilen neurriko kamisetak eta galtzak erabiltzen genituen.
Pausoak pixkanaka eman dira, aldaketak onerako izan
dira, baldintza hobeagoetan jokatu ahal izateko, baina,
oraindik ere lan asko egiteko dago.
Ez da erraza futbola uzteko erabakia hartzea, ezta?
Behin erabakia hartu eta jakinarazi nuenetik egun batzuk pasa dira eta orain lasaiago nago. Emakumezkoen
futbola berriro martxan jartzen denean arraroa izango
da neskekin zelaira ez itzultzea. Dena dela, futbolaren
inguruan jarraitzeko asmoa dut, ez dakit non oraindik.
Lehenengo entrenatzailearen titulua atera dut eta orain
bigarrena ateratzeko asmoa dut, beste ikastaro batzuen
artean. Erabakiak hartzeko denbora behar dut, baina,
zaletu gisa hor inguruan ibiliko naizela argi eta garbi
dut.
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Normaltasun berriaren bigarren zatia
Konfinamendua arintzeko bigarren fasean
sartu ostean, aldaketa nabariak gertatu dira Irunen.
Pixkanaka hiritarrek askatasun sentsazioa berreskuratu eta osasun krisialdia mundu mailan zabaldu
aurreko errealitatera hurbilduz doaz. Normaltasun
berriaren atarian, ordea, segurtasun neurri bereziak errespetatu eta pertsonen arteko distantziak
mantentzea ezinbesteko baldintzak dira, denbora
luzez gizartean indarrean jarraituko dutenak.
Maiatzaren 25an sartu zen Irun konfinamendua arintzeko bigarren fasean. Baimendutako ekintza berrien
artean pertsonen mugikortasuna mugatzen zuten ordutegi-tarteen desagerpena izan da aldaketa nagusia. Izan
ere, goizeko 10:00etatik 12:00etara eta arratsaldeetan
19:00etatik 20:00etara mantentzen dira soilik 70 urtetik gorako adineko pertsona eta arrisku taldeentzako
lehentasunezko denbora tarteak.
Maiatzaren 15ean Irungo udalak San Pedro eta San
Martzial jaietako ekitaldi instituzionalak bertan behera gelditzen zirela iragarri zuen. Bigarren fasean zehar
etxean zein gune itxietan egiten diren pertsonen arteko bileretan 15 pertsona elkartu ahalko dira gehienez.
Hortaz gain, adineko egoitza edo antzeko ezaugarriak
dauzkaten zentroetan bisitak egiteko aukera dago berriro. Era berean, gizarte prestazioak eskaintzen dituzten
zentroek jarduera berreskuratu dute. Adibidez, Iraso
zein Luis Mariano zentro sozialetan ile-apaindegi eta
podologia zerbitzuak eskaintzen hasiko dira.

Kalean, berriz, pertsonen arteko distantzia mantentzea
errazteko, hiriko zenbait kale egokitu dira espaloiak era
probisionalean zabalduz, adibidez, Letxunborro hiribidean, Colón pasealekuan, Behobiako bidegorrian edo
San Miguel zein Pio XII. inguruan. TAO zerbitzua, berriz,
maiatzaren 25etik indarrean dago. Gainera, hiriko erdiguneko errepideetan bizikletaren erabilera sustatu eta
babesteko marka berriak ipini dira.
Ostalaritza eta merkataritza
Ostalaritza establezimenduetan terrazen gehienezko
edukiera %50era zabaltzeaz gainera, establezimenduetako barneko espazioak ere %50eko edukierarekin
zabaltzeko aukera izango dute. Era berean, elkarte gastronomikoak ostalaritzarentzat ezarritako edukiera eta
segurtasun neurri berdinak errespetatuz erabili ahalko
dira.

Hortaz gain, hiriko merkataritza sustatzen jarraitzeko,
on-line egin diren zenbait ikastaro berri antolatu dira,
Irun Aurrera planean aurreikusi zen bezala. Larunbatetan Urdanibia plazan egin ohi den azokan, berriz, maiatzaren 30etik aurrera osasun krisialdia hasi aurreko
postu guztiek parte hartu zuten lehen aldiz, hain zuzen
ere, elikagaien saltzaileei bestelako produktuak saltzen
dituzten gainontzeko merkatariak batu baitzitzaizkien.
Kirolerako tartea
Ordutegiak malgutzearekin batera, kirola eguneko

edozein ordutan praktikatzeko aukera dago ere. Hortaz,
neurri berrien malgutasuna aprobetxatuz, hiriko udal
instalakuntzak erabiltzen dituzten klubek kirola praktikatzen hasteko aukera dute berriro. Murriztapenak
errespetatuz, Plaiaundiko atletismo pista, arraun eta
piraguarako pabilioiak, Sonia Etxezarreta Mahai-tenis
Teknifikazio Zentroa, Uranzu frontoia, Artiako Trinketea
edo San Martzialeko tiro-zelaia dira martxan jarri diren
instalakuntzak, nahiz eta erabilera, orokorrean, klub ezberdinetako bazkide edo kirolariei mugatuta egon.
Kulturaren aurpegi berria
Kulturaren sektorean nobedade garrantzitsuak daude
bigarren fasean. Izan ere, espazio itxietako museoetan
gehienezko edukiera %50ekoa izango den bitartean,
antzokiak, kultur etxeak eta zinemetan gehienez ohiko
erabiltzaileen %30a sartu ahalko da. Ekintza kulturalek
ohiko formatua berreskuratzen duten bitartean, Irungo

Haurtxokoek, Hiriko Musika Bandak, GazteARTEan eta
Ander Izagirrek, besteak beste, udalaren sare sozialen
bitartez jarraitu ahal izan den edukia sortzen jarraitu
dute.

Datu itxaropentsuak
Azken hamabostaldian zehar Covid-19ak hirian bildutako datuak oso itxaropentsuak dira. Izan ere, maiatzaren 14tik eta maiatzaren 29ra arte ez da kasu positibo
berririk erregistratu Irunen, beraz, osasun krisialdi guztian zehar hirian kutsatutako pertsonen kopurua 227
mantendu da. Hortaz gain, aurreko asteetan zehar bildutako datuek kutsaketen erritmoa era esanguratsuan
murriztu zela irudikatzen zuten, egun batetik bestera
kasu positiboen kopuruan aldaketa txikiak gertatzen
ziren bitartean. Horrela, konfinamendua arintzeko neurriekin batera, kutsatu kopuruak ohiko normaltasun lehenbailehen berreskuratzen lagundu nahi duela dirudi.
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BETI GAZTE

Elatzeta 6. maila

Poeta eta Moriko
(Doinua: Zazpiak ohial batetik
-JM Ostolaza Xalbardin)
Egilea: Xabier Isasi Balanzategi
1
Hondarribiko Asturiagan
harkaitzak eta arteak
berrogeita hamar polizi zeuden
fusilak balaz beteak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

7
Nori ireki bazizkioten
haien etxeko ateak
Zer gertatzen zen ez zekitela
zeintzuk zitezkeen kalteak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

2
Hirurogeita hamalaugarren
egin zituen urteak
maiatzak hogei egun eta gau
lautan goia jo mareak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

8
Cocolisoren bihotz ustela
onak gazteen usteak
berak hilketa prestatu zuen
hiltzaile ziren besteak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

3
Donibanetik itsasoratu
hiru eskifaikideak:
poliziaren salataria
eta bi militanteak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

9
Heriotzara zihoazela
hala beharko suerteak
nahiz uste zuten haiek zirela
borrokalari askeak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

4
Iheslariak iparraldean
han bizi ziren gordeak
errefuxiatu kartila zuten
bazekien gendarmeak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

10
Lehorreratuz, zabaldu ziren
infernuaren ateak
tirokatuta zauri eta hil
garondon bala kolpeak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

5
Roke maitea kontuz ibili
esan zion emazteak
beldurrez bizi ziren artean
militanteen senideak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

11
Asturiaga estali zuen
hiltzaileen tiro-keak
horrela bertan piztu zituzten
GAL erasoen suteak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

6
Ugari ziren guardia zibilen
erasoen albisteak
faxistek eta militar askok
erasokor aldarteak
Santurtzi eta Arrasateko
Roke, Jose Luis gazteak
haiek gogoan ez du etenik
oroimenaren kateak

12
Gogoramena ez du hil behar
diktaduraren tankeak
hil ziren baina gugan dauzkate
oroimenaren etxeak
santurtziar ta arrasatear
bi gazte abertzaleak
gazte haiei zor dizkiegu gaur
guztion libertateak
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Mendibil Prestakuntza Zentroak aurrematrikula epea
irekiko du ekainaren 1etik 19ra

Mendibil Prestakuntza Zentroak hurrengo
ikasturterako aurrematrikulazio epea irekiko du
ekainaren 1etik 19ra. Letxumborro etorbidearen
58. zenbakian kokaturik dagoen Mendibil Prestakuntza Zentroak Oinarrizko Lanbide Heziketako
eta Erdi-Mailako graduen eskaintza zabala aurkeztu
du datorren ikasturtera begira.
Oinarrizko Lanbide Heziketaren barruan, Mendibil Prestakuntza Zentroak 3 modalitate eskaintzen
ditu: Informatika eta Komunikazioa, Sukaldaritza eta
Ile-apainketa. Erdi-mailako graduen artean, berriz, alde
batetik, Ile-apainketa eta Kosmetika eta, bestetik Estetika eta Edergintza graduak daude aukeran. Mendibil
Prestakuntza Zentrotik gogoratu dutenez, Estetika eta
Edergintza erdi-mailako gradua izan ezik, gainontzeko
formazioa eskaintza publikoaren barnean sartzen da,
beraz, ez du inolako kostu ekonomikorik.
Hurrengo ikasturtean Mendibil Prestakuntza Zentroan
izena emateko asmoa duten ikasleek zentroarekin harremanetan jartzeko bide ugari dauzkate eskura. Alde

batetik, Mendibil Prestakuntza Zentroaren webgunean
(www.apmendibil.eus) webgunea ikastaroen inguruko
informazio osagarria aurkituko dute. Hortaz gain, zentroak info@apmendibil.eus posta-elektronikora idatziz,
943 610 610 telefono zenbakira deituz edo WhatsApp
aplikazioaren bitartez 627 130 721 zenbakira idatziz
gero zentroko profesionalekin harremanetan jartzeko
aukera izango dute zalantza guztiak argitu ahal izateko.

Oinarrizko Lanbide Heziketa
Oinarrizko Lanbide Heziketaren barnean eskainitako
ikastaroek bi urteko iraupena dute. Mota honetako ikastaroak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketak
amaitu gabe, haien formazioa Lanbide Heziketaren bitartez jarraitu nahi duten ikasleentzat pentsatuta daude. Horrela, ikastaro hauek, oinarrizko ikasketen multzoan sartzen direnez, doako eskaintzaren parte dira.
Erdi-mailako graduak
Erdi-mailako graduek bi urteko iraupena izango dute,
guztira, 2.000 orduko formazio eta bigarren ikasturtean
lantokietan zuzenean egingo diren praktikekin osatuko

dena. Hortaz gain, Erdi-mailako Graduetan izena eman
ahal izateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua izatea ezinbestekoa izango da.

Zentroaren filosofia
Mendibil Prestakuntza Zentroak aurkeztutako formazio
ikastaroen eskaintza zabalaren artean aukeratuz, ikasleei etorkizun profesional zabaleko lanbideetara sarbidea izateko aukera eman nahi zaie. Izan ere, Mendibilen
heziketa prozesu integral gisa ulertzen da, heziketaren
bitartez hazkunde pertsonalerako prozesua garatzeko
aukera ematen duena. Era berean, heziketa prozesua
ikasleen beharretara egokitzeko ahalegina egiten dute.
Hortaz gain, ikasleengan Irun eta Bidasoako inguru fisiko, sozial eta kulturalarekiko jakin-mina pizten da.
Gainera, ikasleen artean elkarbizitza konstruktiboa garatzen dute, zentroko jardueretan era aktiboan parte
hartzeko gaitasuna lantzen duten bitartean.
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16 eta 30 urte bitarteko
gazteentzako doako online
ikastaroak
Gazte Enplegurako Programa Operatiboa
Biltegiko laguntzailea (iraila)
Saltzailea janari lasterreko establezimenduetan (ekaina)
Zein kolektiborentzat dira eta zein baldintza bete behar dituzte?
16-30 urte bitarteko gazteentzat, NAN edo AIZ (lan-baimena) dutenak eta
programa hasteko unean ikasten edo lanean ez daudenak eta Gazte Bermean
inskribatutako gazteak.
Informazioa eta izen-emateak:
Gurutze Gorria Irun - Euskal Herria hirib., 14 (Partxis etxeak), 678 505 577, 678
505 588 edo 943 621 162 telefono zenbakietara deituta edo naerto@cruzroja.es
zein raquel.delrio@cruzroja.es posta-elektronikoetara idatziz.

Udalekuak
eta Solas Jolas
bertan
behera
Irungo Udalak jakinarazi duenez,

uda honetan bertan behera utzi du
haurrentzako eskaintza presentziala;
alegia, udaleku programak eta SOLAS
JOLAS.

Beste administrazio batzuek
hartu dituzten antzeko erabakien
ildotik, egungo egoera kontuan
izanik, segurtasun arrazoiak direlaeta hartu da neurria, oso zaila daeta programa hauetan Covid-19
pandemiari aurre egiteko ezarritako
osasun protokoloak betetzea, hala nola
2 metroko distantzia soziala uztea.
Euskara Arloak komunikazio bat
helaraziko die izena emateko
prozesuari ekin zioten familia
guztiei, neurri horren berri emateko.
Gazteria Arloak, berriz, ez zuen hasia
udalekuetan izena emateko prozesua.

Errenta
Fundazioko
4 bekak,
COVID-19ak
kaltetutako
Beka jasoko duen ikasle bakoitzak
5.000 euro arte jasoko ditu
ikastetxe pribatuko zein publikoko
matrikula ordaintzeko. Era berean,
ikasketetarako beharrezkoak diren
errenta edo ostatua ordaintzeko ere
erabil daiteke.
Epea: 2020ko irailaren 15a.

Zeuk Esan,
haurtzarorako
eta
nerabezarorako
laguntza
zerbitzua
116111 Zeuk Esan 10 urte bete ditu
haurrei eta nerabeei informazioa,
aholkularitza eta orientazioa ematen.
Adingabea bazara edo laguntza
behar duen adingaberik ezagutzen
baduzu ... deitu! Zeuk esan 116 111

Asexora-T
eta gozatu
irakurtzen!
Gazteria zerbitzuak sortutako gune
honen helburua sexualitateaz hitz
egitea eta, era berean, zure zalantzak
erantzutea da.
Era honetan, maitasuna, sexuharreman, kontzepzioa, sexu
orientazioa, gorputzaren biologia
edo gaiaren inguruko hausnarketetan
sortu daitezkeen galderak erantzuten
saiatuko gara.
Gazteek galderak asexorate@irun.
org helbidera edo zuzenean udal
webguneko galdetegia betez bidali
ahalko dituzte. Zerbitzua guztiz
konfidentziala eta doakoa da.
Gainera, Asexora-T zerbitzuak
iGazteko webgunearen bitartez zenbait
irakurketa proposamen argitaratu ditu.
Proposamenak bi multzotan banaturik
daude, batetik 12 eta 17 urte arteko
gazteentzako irakurketa proposamenak
eta, bestetik 18 eta 25 urte bitarteko
gazteentzako gomendioak.
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Ekaina
Ekintza kulturalak etxetik

CBA Udal Liburutegia

Ekainaren 1etik aurrera liburuak eta bestelako
materiala maileguan emateko eta jasotzeko zerbitzua
bakarrik jarriko da martxan. Gainera, aldez aurretik
hitzordua eskatuta sartu beharko da, 943 505421
telefonora deituz, whatsapp bidez 600 039849
telefonora mezua bidaliz edo biblioteca@irun.org
Arratsaldeko 20:00etan, berriz, dantzarako tartea helbidera mezu elektronikoa bidaliz. Liburuak edo
izango da El Colectif Eflirkoa taldearen eskutik. Flora beste materialak maileguan hartu nahi dituenak online
Bougues , Zoé Dumont , Arantxa Lannes , Anna Konopska katalogoan begiratu dezake ea libre dagoen, lanak
dantzariek, Eric Lenormand eta Iker Martin musikarien errazte aldera.
erritmoa jarraituz eskainiko dute dantza emanaldia.
Azkenik, arratsaldeko 20:15etan Xabi Sorte aktoreak Liburutegiko gainerako zerbitzuak pixkanaka irekiko
bakarrizketarekin amaiera emango dio kultur ekitaldiz dira, deseskalatzeak aurrera egiten duen neurrian.
Beraz, dena normal badoa, kontsultarako aretoa
betetako larunbatari.
uztailaren 1ean irekiko dela aurreikusten da eta,
Ekintza guzti hauek Irungo udalak Youtuben duen gainerako guztia, irailaren 14an.
kanalaren bitartez jarraitu ahalko dira.
Ekainaren 6ean Aritz magoak “Magia Etxetik”
emanaldiaren bigarren zatia eskainiko du. Magia
emanaldia arratsaldeko 19:30etan hasiko da. Jarraian,
arratsaldeko 19:45etan Ezezagunok antzerki taldeak
“Exacticamente diversa” antzezlana eskainiko du.

Oiasso Erromatar Museoa
Oiassok Erromatar Museoa ekainaren
5ean, ostiralean, hasiko da lanean. Edukiera %
50ekoa izango da, 180 pertsona, hain zuzen ere.
Maskarak erabiltzea derrigorrezkoa izango da,
museoko aretoetan bi metroko segurtasun-distantzia
mantendu ezin den guztietan.
Museoak udako ordutegia izango du; asteartetik
larunbatera 10:00etatik 20:00etara eta igandeetan,
10:00etatik 14:00etara, baina bisita gidatuak
museoko erakusketa iraunkorrean bakarrik egingo
dira eta honako egunetan: asteazkena, ostirala
eta larunbata 12:00etan. Bisita gidatuen taldeak,
gehienez ere, 15 lagunekoak izango dira eta
derrigorrezkoa izango da maskara eramatea. Santa
Elena eta Irugurutzeko bisitak ondorengo faseetan
berreskuratuko dira.

Amaia KZ

Hemen erabaki, herritarrok erabaki

Izen-emate datak

		
Amaia Kultur Zentroak ekainaren
2an, asteartean, irekiko ditu ateak, astelehenetan itxita
egoten delako. Baina, erakusketa-galeria izango da
normaltasunera itzuliko den bakarra. Hitzaldi-aretoan
eta auditorioa ezingo dira erabili. Galerian pintura eta
marrazki akademiaren erakusketa egongo da ikusgai
eta ekainaren 3tik aurrera ikus daiteke, aretoaren ohiko
ordutegian: asteartetik larunbatera, 18:00 – 21:00,
igande eta jaiegunetan, 11:30 – 13:30.

Gure Esku Irunek ekitaldia antolatu du ekainaren 7rako
Irungo zabaltza plazan. Ekitaldiaren bitartez plazak
berreskuratu eta tokiko erabaki burujabeak aldarrikatuko
dira, momentuko eta etokizuneko krisiari denon artean
erantzun ahal izateko.

Irungo Udal Kontserbatorio, Musika Eskola
eta Udal Haur Eskolarako 2020/2021 ikasturterako
izen-emate epea ekainaren 1an hasiko da.
Musika Eskolaren kasuan izen ematea ekainaren 10era
arte egin ahalko da . Matrikula Kontserbatorioaren
webgunea erabiliz on-line egitea lehenetsiko da.
Bestela, 943.505.710 telefono zenbakira deitu
eta hitzordua hartuz, matrikula zentroan bertan
egin ahalko da. Sarrera probak behar dituzten
espezialitateen kasuan, berriz, ekainaren 22 eta
23an egingo dira

Ekitaldia goizeko 11:00etan hasi eta 14:00etara
luzatuko da, pilaketak eta elkar kutsatzeko arriskua
saihesteko. Bakoitzak kartoi edo kartulina batean
etxetik bere aldarrikapena idatzita ekarri beharko
du.
Era
guztietako
aldarrikapenak
elkarren
ondoan jarrita, irudi indartsu bat osatuko da.

Irungo Udal Haur Eskolaren matrikula epea, berriz,
ekainaren 1etik 12ra zabalik egongo da 2018.,
2019. eta 2020. urteen artean jaiotako umeentzat.
Kasu honetan ere, Irun Txartela erabiliz udal
webgunearen bitartez matrikula egitea aholkatzen
da, nahiz eta HAZ egoitzan aurretiazko hitzordua
hartuz izen-ematea egiteko aukera egongo den.

www.837comunicacion.com

