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1921eko ekainaren 26an argitaratutako El Bidasoa aldizkariak 
orain dela 100 urte Irunen albiste ziren gertaerak biltzen ditu. 
Aldizkariaren 304. zenbakia “San-Juan Arri” artikuluarekin 
hasten da. Lehen artikulu horretan E. R. kolaboratzaileak, 
San Juan plazaren izen aldaketa gaitzesteaz gainera, San Juan 
Eguneko hiriko ohiturak gogoratzen ditu. Jarraian, “Varias 
preguntas” izeneko atalean galdera laburren bitartez Irunen 
hobetzeko dauden kontuak salatzen dira. Yole olerkariak bere 
atalean maitasunak eragindako minaz hitz egiten du. Arkalek 
aldizkariaren aurreko zenbakietan argitaratutako istorioen 
atalei jarraipena ematen die ekaineko azken alean, Eusebiaren 
abenturen hirugarren atalarekin. Orrialdeko azken lerroetan 
Enrique Borredá eta lagun talde batek esku artean proiektu 
garrantzitsu bat dutela kontatzen da, ustez etorkizunean 
aberastasun handia ekarriko diena. 

Bigarren orrialdearen hasieran Alardeko Jeneralaren 
eginkizunez eta alardearen barnean dauzkan ardurez hitz 
egiten duen idatzia irakur daiteke. Hurrengo artikuluan, Irunek 
kirol zelai berri bat behar duela salatzen du “Un deportista” 
izenordearekin sinatzen duen kolaboratzaileak. Ondoren, 
Bilbon egindako Aduanako Agenteen bilera aipatzen da. Udal 
bilkurako erabakiak laburbiltzen ditu “Notas Municipales” 
atalak eta segidan aldizkariko irakurleei problema matematiko 
baten ebazpena asmatzeko erronka luzatze zaie.

“Ecos de sociedad” atalak Irungo biztanle aberats eta ezagunen 
bizitzen nobedadeak errepasatzen ditu. Kirol kronikan, aldiz, 
gai ugari biltzen dira: Irungo futbol txapelketaren emaitzak, 
San Pedro Eguneko kirol ekitaldiak eta Amuteko hurrengo 
partiduaren xehetasunak. Azkenik, “Noticias” atalean albiste 
laburren sorta bat argitaratzen da gaurkotasun handiko gaiak 
lantzeko. Ohiko moduan aldizkaria hiriko zerbitzu eta saltokien 
iragarkiekin osatutako orrialdearekin amaitzen da. 

Argazkiak: 

38425: San Juan plaza eta udaletxea; ezkerrean, “Casino de la 
Amistad” terraza eta Jesus kaleko eskailerak (1908-1909).

38601: Mendibilen Ramon y Cajal izenarekin inauguratutako 
parke publiko berria (1913. urte inguruko irudia).

40385: Hondarribia kalea trenbidearen zubitik ikusia, Geltoki 
kalearen bidegurutzean. Argazkian tranbiaren bideak ikusten 
dira.
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 Erraldoiek eta buruhandiek harreman es-
tua dute Irungo jaiekin. Irunen hiru dira erraldoiak 
dauzkaten elkarteak: Ondare Kultur Elkartea, Irun-
go Atsegiña eta Bidasoako erraldoiak. Iñigo Mangas 
Ondare Kultur Elkarteko lehendakariak erraldoi 
konpartsek bizi duten egoera azaldu du, jaietako 
ekintzarik gabeko urte honetan. 

Erraldoiek Irungo jaiekin lotura estua dute?
Bai, betidanik erraldoiak Irungo jaietan ikusi ditugu. 
Gainera, Ondare Kultur Elkarteko erraldoiek hiriaren 
historia kontatzen dute. Nik egia esan, ez ditut erraldoi-
rik gabeko jaiak imajinatzen.

Irungo historia kontatzeaz gainera, zuen erraldoie-
tako batzuk Irungo jaietako pertsonaiak dira?
Bai, batez ere, alardearekin lotura duten pare bat erral-
doi dauzkagu, Irungo historiako une ezberdinak kon-
tatzen dituztenez gain. Gure elkarteaz gainera, Irunen 
erraldoiak dauzkaten beste bi konpartsa daude eta 
haien erraldoiak ere hiriko jaien parte direla esan de-
zakegu. 

Zein urtetik parte hartzen du Ondare elkarteak San-
martzialetako ekintzetan?
2012. urtean hasi zen Ondare Sanmartzialetako jardue-
retan parte hartzen. Egia esan, ez dugu ekintza handirik 
antolatzen egun horietan, izan ere, gure konpartsa ekai-
naren 28an soilik ateratzen da Irungo kaleetara. Gure 
konpartsako kide asko gainontzeko egunetan Irungo A- 
tsegiñako edo Bidasoako Erraldoiak konpartsako erral-

doiak dantzatzen dituztelako. Egun horietan Irunen 
ekintza asko daude konpainien entsegu eta bestelakoen 
artean, beraz, guk nahiago dugu lasaiago ibiltzea. 

Iaz jaietako ekintzak egokitu eta erraldoiak dantza-
tu ordez, erakusteta bat osatzera pasa ziren?
Kultura arloarekin hitz egin genuen, zerbait prestatze-
ko asmoa genuelako. Youtube plataformaren bitartez, 
gomazko erraldoien dantza txapelketa antolatu genuen 
eta bideo asko jaso genituen. Horretaz gain, erraldoiak 
Ficobara eraman genituen eta bertako beiratean ikusgai 
egon ziren ekainaren 29ra arte. San Pedro egunean, be-
rriz, Ficobatik Irungo erdigunera igo genituen. 

Nolakoa izan zen gomazko erraldoiekin txapelketa 
birtuala antolatzeko esperientzia?
Esperientzia oso ona izan zen, gainera, aurretik proba-
tua genuen, Kateako jaietan, maiatzean arrakasta han-
dia izan baitzuen. Ekimenak auzoko jaietan izandako 
arrakasta ikusita, Irungo jaietan errepikatzea erabaki 
genuen

Aurten, ordea, ez ditugu Ondareko erraldoiak Irun-
go kaleetan ikusiko?
Ez, guk kalera atera nahiko genituzke, baina Irungo Uda-
lak ez digu horretarako baimenik ematen, beraz, hemen 
gordeta jarraituko dute. 

Momentuko egoerak elkartearen jarduera etetea 
eragin du?
Bai, Ondareren ekintzak guztiz eten dira. Azken finean, 

ezin gara kalera atera eta gure lokala txikia denez, ez 
dugu entseguak antolatzeko aukerarik. Gainera, ume bat 
erraldoiaren barruan sartzen den bakoitzean erraldoi 
osoa desinfektatu beharko bagenu, eromena litzateke. 

Pandemia iritsi aurretik, Ondare elkarteak kide 
asko zituen?
Bai, momentu oso ona bizi genuen eta horren erakus-
le dira une horretako eskari handiari erantzuteko egin 
genituen erraldoiak. Erraldoiak dantzatu nahi zituzten 
ume asko genituen eta egoera honek guztiz geldiarazi 
gaitu. 

Hurrengo hilabeteetan elkartearen jarduera be-
rreskuratu ahal izatea espero duzue?
Aurretik azaldu dudan moduan gu prest gaude. Dena 
dela, udalak zein gainontzeko instituzioek zer dioten 
ikusi beharko da. Lehenik eta behin entseguekin hastea 
gustatuko litzaiguke eta gure 10. urteurrena ospatzeko 
zerbait egitea gustatuko litzaiguke. 

Zer proiektu dauzkazue esku artean?
Koronabirusa iritsi aurretik sorpresa bat prestatzen 
ari ginen. Izan ere, 10. urteurrena aprobetxatuz, bes-
te erraldoi bikote bat aurkezteko ideia genuen. Jada 4 
erraldoi txiki eta 4 ertain dauzkagu, ertainetako bi ora-
indik aurkezteko dauden arren. Bi erraldoi handi geneu-
zkanez, gure familia beste bi erraldoi handik osatutako 
bikotearekin borobildu nahi genuen. Urteurren berezia 
ospatzeko Irungo musika bandarekin emanaldi berezia 
prestatzea adostuta genuen eta oraingoz proiek- 
tu horiek guztiak eten egin behar izan ditugu. 

Ondareko kideek erraldoiekin kalera itzultzeko go-
goa dute?
Bai, denetarik dugu. Oain dela egun batzuk kalean elkar-
teko ume baten amak esan zidan bere semea erraldoiak 
dantzatzeko irriketan dagoela. Alabaina, gurekin zen-
biltzan beste zenbait ume orain martxan dauden ekintza 
berrietan izena eman dute eta erraldoiak ahaztu dituzte. 

Egoera konplexuari aurre egiteko erakundeen ba-
bes gehiago beharko zenukete?
Bai, orain arte ez dugu bestelako abisu edo laguntzarik 
jaso. Irungo Udalak Gabonetan zerbait egiteko aukera 
eman zigun. Hala ere, elkarteak aurrera jarraitzen du 
eta diru-sarrerarik izan ez arren, gastuek bere horretan 
jarraitzen dute: erraldoien konponketak, mantentze la-
nak, lokaleko asegurua eta alokairua eta bestelako gastu 
finkoak. Hortaz, laguntza jasotzea eskertu genuke, kon-
finamenduan zehar etxetik ekintzak antolatzen jarraitu 
genuelako. 

“Ez ditut erraldoirik gabeko jaiak imajinatzen”
Iñigo Mangas, Ondare Kultur Elkateko lehendakaria:



 Burrunba Elektrotxaranga plazetara itzul- 
tzeko esperoan jarraitzen du. Bitartean, pandemia-
ren ondorioz ezarritako neurriak betetzeko ema-
naldien formatua goitik behera aldatu behar izan 
dute. Dena den, elektrotxarangak lanean dihardu 
ohiko emanaldiak berreskuratzea posible denean 
jarraitzaileak harritzeko. 

Orain dela gutxira arte Burrunba Elektrotxarangak hi- 
tzorduz gainezka zuen egutegia: Irungo Herri Bazkariko 
itzulera, Sanmartzialak, San Tomas, herri eta auzoetako 
festak, etab. Azken urtean, berriz, txarangaren egute-
gia hutsik gelditu da. Peio Irigoien, Ander Jimenez, Jon 
Olaizola eta Mikel Ramirez Burrunbako kideek elektro-
txarangak azken urtean zehar gainditutako erronkak 
azaldu dituzte. Burrunbako kideek baieztatu dutenez 
aurreko urtea nahiko konplikatua izan da haientzat. 
Izan ere, konfinamenduaren hasierarekin instrumen-
tuak kutxetan gorde eta egun batetik bestera taldearen 
kontzertu guztiak bertan behera gelditu ziren. Peio Iri-
goienek adierazi duenez, “alde handia nabaritu genuen, 
hain zuzen ere, astero edo astebururo kontzertuak iza-
tetik guztiz geldi egotera pasa gara”.

Konfinamendu garaian, sare sozialetako edukiak in-
dartu zituzten, bakoitzak etxean eskura zeuzkan ba-
liabideekin bideoak grabatuz. Ander Jimenezek azaldu 
duenez, “ordenagailua etxera eraman eta aspertu beha-
rrean lanean ibili ginen”. Bideoek jarraitzaileen artean 
izandako harrerarekin pozik agertu dira taldekideak. 
Ander Jimenezek gaineratu duenez, “zaleek horrelako 
ekimenak asko eskertu dituzte, baita guk ere. Izan ere, 
geldirik egon ordez, horri esker zerbait egiteko modua 
topatu genuelako”. 

Formatu aldaketa

Abenduan pantailetatik berriro eszenatokira salto egite-
ko aukera topatu zuen taldeak. Irun Kultura KM0 jardu-
naldien bitartez, Amaia antzokiko eszenatokian jotzeko 
aukera bitan pentsatu gabe aprobetxatu zuen Burrunba 
Elektrotxarangak. Mikel Ramirezek azaldu duenez, “urte 
osoa geldirik egon ostean bagenekien formatua aldatzea 
izango zela kontzertuetara itzultzeko aukera bakarra”. 
Horrela, kontzertuetan herrietako bazter batetik beste-
ra mugitzeko erabili ohi duten karroa etxean utzi zuten 
Amaia antzokiko eszenatokira igotzeko. Mikelek onartu 
duenez, hasieran apur bat arraroa izan zen jendea ese-
rita eta eskuetan tragorik gabe ikustea. Dena den, talde-
kideek erronka polita izan zela eta primeran pasa zutela 
gehitu dute. Zehazki, Burrunbaren kontzertuen forma-
tu berriak izandako arrakasta honela deskribatu dute: 
“funtziona”. 

Burrunba Elektrotxarangak abenduaren 28an eta 30ean 
Irun Kultura KM0 egitasmoaren barruan eskainitako 
emanaldiak harrera bikaina izan zuen publiko aldetik. 
Elektrotxarangako kideek onartu dutenez, ikuskizu-
naren amaieran ikusle askok emanaldi luzeago bat en- 
tzuteko gogoarekin gelditu zirela aitortu zieten, beraz, 
taldekideentzat seinale ona da hori. Jon Olaizolaren hit-
zetan, “jendea asko hurbildu zen Amaia antzokira eta 
bi kon- tzertu ezberdin egin genituenez, jende askok 
errepikatu eta bietara etorri zela jakiteak asko poztu 
gintuen”. 

Pandemiaren aurretik Burrunba Elektrotxarangaren 
emanaldien bereizgarrietako bat publikoarekiko hur-
biltasuna zen. Covid-19ak, aldiz, ikuskizun eredu horri 
eustea ezinezko bihurtu du oraingoz. Peio Irigoienek 
azaldu duenez, orain zailagoa zaie jendearen berota-
suna sentitzea, baina kaleko festak itzuli bitartean ahal 
den moduan aurrera egiteko asmoa dute. Mikel Rami-

rezek adierazi duenez, kontratazio aldetik, iraila eta 
azarorako mugimendua dagoela dirudi. Egoerak laster 
hobera egingo duelakoan, hainbat udal eta erakundeek 
urte amaierarako emanaldiak prestatzen hasteko in-
tentzioa dutela dirudi. Nolanahi ere, data hurbiltzen de-
nean aztertu beharko da benetan horrelako ekitaldiak 
antolatzeko aukerarik dagoen. 

Itxaropena, kontzertuak
Ohiko kontzertu formatua berreskuratu bitartean, 
eszenatokiek eskaintzen dieten aukera aprobetxatzeko 
prest daude Burrunbako kideak. Are gehiago, aurtengo 
udararako pare bat kontzertuetarako data ixtea lortu 
dute eta beste zenbait emanaldi lotzeko zorian daude. 
Kontzertu horietako lehena Elgetako Kafe Antzokian 
eskainiko dute, uztailaren 3ko arratsaldean. Bestetik, 
udaran zehar Irunen kontzertu bat eskaintzeko aukera 
izango dutela aurreratu dute, gerora jakinaraziko diren 
data eta tokian. Gainera, etxeko emanaldian Burrunbak 
“show” berezia eskainiko duela azaldu dute taldeko mu-
sikariek, ikuskizuna girotzeko gai berezia aukeratu dute 
eta. Dena den, taldeak kontratazio proposamen berriak 
jasotzeko prestasuna adierazi du eta haien sare soziale-
tan aurki daitezkeen harremanetarako atalean agenda 
osatzeko eskariak beso zabalik jasoko dituzte.  

Bien bitartean, unean-unean indarrean egon diren se-
gurtasun neurriak errespetatuz, Burrunba Elektrotxa-
ranga entseguetara itzuli da. Lehen kontzertuak ate joka 
izateak taldearen motibazioa handitzen dutela adierazi 
dute elektrotxarangako kideek. Horrela, aurtengo den-
boraldirako abesti berriak prestatzen hasi dira, aurre-
tik egiten zuten moduan, urtero abestien errepertorio 
berrituta eskaintzeko. Entseguetan abesti eta bertsio 
desberdinak probatzen dituzte, ohiko kontzertuak itzul- 
tzen direnean dena prest egon dadin. Bestalde, denbo-
ra aprobetxatzeko, kantu batzuk grabatzen hasi dira, 
horretarako kide gutxiago elkartu behar direla aprobe-
txatzeko.

Egoera aldakor honetan instituzio eta erakundeen babe-
sa ezinbestekoa dutela adierazi dute Burrunbako kideek. 
Peio Irigoienek azaldu duenez, “azken urtean zehar ba- 
tzuetan babesik gabe aurkitu gara”. Orain arte egindako 
ekimenek ordea, kultura segurua dela argi utzi dute, hau 
da, murriztapen eta segurtasun neurriak errespetatu-
ta aurrera egin daitekeela. Ander Jimenezek gaineratu 
duenez, “berriro jotzeko aukera izateko edozer egiteko 
prest geunden”. 

Pandemiaren aurreko osasun egoera berreskuratu be-
zain laster Burrunba Elektrotxaranga herrietako kale 
eta plazetara itzuliko dela baieztatu dute aho batez. 
Izan ere, kontzertuen formatu klasikoa berreskuratzeko 
unea zein izango ote den asmatzeko apustua egin dute 
taldean. Batzuek, itzulera handia San Tomas eguna izan-
go dela uste dute, besteek, aldiz, San Valentin egunaren 
aldeko apustua egin dute. Argi dagoen gauza bakarra 
da egun hori iristen denean Burrunba Elektrotxaranga 
are gogo handiagoekin murgilduko dela berriz ere jai 
giroan.
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“Musikariok entzulerik gabe ez gara ezer”
Garikoitz González, Irun Hiria Musika Bandako zuzendaria: 

 Irun Hiria Musika Bandak lotura estua du 
Irungo festekin. Bereziki, ekainaren 29an, San Pe-
dro Egunean, hiriko bandak hainbat ekitaldietan 
parte hartzen du. Udalak aurtengo jaiak bertan be-
hera utzi ostean, bandak ez ditu ohiko moduan hi-
riko kaleak musikarekin alaituko. Garikoitz Gonzá-
lez Irun Hiria Musika Bandako zuzendariak bandak 
Irungo festetan duen garrantzia azaldu du. 

Jaietako zein ekintzetan parte hartzen du Irun Hiria 
Musika Bandak?
Denboraren poderioz, Irungo Musika Bandak jaietan 
izan duen parte hartzea aldatuz joan da. Egun, bandak 
hiriko jaiekin loturik burutzen dituen ekintza gehienak 
ekainaren 29koak, San Pedro Egunekoak alegia. Eguna 
goizeko 8:00etako Dianarekin hasten dugu eta Txana-
leta plazatik kalejiran ateratzen garen arte. Arma ikus-
katzeetan izan ezik, egun guztia leku batetik bestera 
ematen dugu. Duela urte asko, bandak ziren herrietan 
zegoen pizgarri kultural bakarra. Iraganeko jaietako 
egitarauak aztertuz gero, Irungo jaietan dantzaldi eta 
kontzertu asko zeudela ikusiko dugu. Irungo bandaz 
gain, Donostia, Hondarribia, Pasaia edo beste leku bat-
zuetatik etorritako bandek hiriko jaietan parte hartzen 
zuten. Gainera, 1997. urtera arte bandak alardean eta 
kantineren aurkezpen ekitaldian parte hartzen zuen, 
baina alardearen inguruko gatazka piztu zenetik, ban-
daren jarduna San Pedroko ekitaldietara mugatzen da. 

Irungo banda eta hiriko festen arteko lotura aspal-
ditik dator, ezta?

Bai, eta ordutik abesti ia berdinak jotzen direla esan dai-
teke. Esaterako, San Pedro Eguneko Dianaren partitura 
kontserbatzen dugu oraindik, aurretik Banda Militarrak 
jotzen zuena eta orain guk geuk jotzen duguna. XIX. 
mendearen amaierako lan bat da, beraz, orain arte sor-
tutako piezen oinordekoak direla esan dezakegu. 

Iaz ekitaldiak momentuko egoerara egokitzeko mo-
dua topatu zenuten?
Bai. Normalean San Pedroko Dianan 50 edo 55 musi-
karik parte hartu ohi dute eta joan den urtean 25 mu-
sikarik osatutako talde murriztuarekin hiriko hainbat 
puntutan diana jotzea lortu genuen. Irun osoa zehar-
katu ostean, goizeko 10:30etan San Juan plazan Diana 
jotzea lortu genuen. Horrekin batera, San Martzialeko 
himnoa jo genuen eta bertan bildu ginen pertsonentzat 
oso momentu hunkigarria izan zen bertan bildutakoen- 
tzat. Bestetik, Amaia antzokian obra eta martxa batzuk 
grabatu genituen. Udaletxeko eskaileretan, Txistularien 
Bandarekin batera, Alkate Soinua grabatu genituen eta 
polit bezain berezia izan zen.

Aurten, ordea, festetako ekitaldi guztiak bertan be-
hera gelditu dira?
Hala dirudi. Gure azken kontzertua iazko urriaren 
amaieran eskaini genuen eta ordutik gure jarduera 
erabat etenda dago. Izan ere, ez dugu ez entseatzeko 
ez emanaldiak eskaintzeko aukerarik eta jaiekin gauza 
bera gertatuko da. Espero dut, behin ikasturtea amaitu-
ta eta egoerak hobera egiten badu, entseatzen hasteko 
aukera izatea. 

San Pedro Eguneko zein ekitalditan parte hartzen 
du Irun Hiria Musika Bandak?
Goizeko zortzietan martxan jartzen gara, udaletxeko 
kanpaiekin batera diana jotzen. San Juan plazan diana 
entzuteko esnatu berri direnak eta gaupasa egitetik 
datozenak elkartu ohi dira. Ostean, autobusera igo eta 
Irungo auzoetan zehar ibiltzen gara. Orotara, hiru ibilbi-
de dauzkagu, hiru urtean behin ibilbideak errepikatzen 
ditugu, hiriko auzo eta leku guztietara iristen saiatzeko. 
10:00etan San Juan plazan bigarren diana jotzen dugu, 
kasu horretan udalbatzaren aurrean, ondoren haiekin 
batera Junkaleko Andre Mari Elizarako bidea egiteko. 
Ibilaldia Atsegiñako erraldoiekin eta Irungo Txistulari 
bandarekin egiten dugu Alkate Soinua joaz. Hiri edo he-
rri bakoitzak Alkate Soinuaren bertsio propioa du eta, 
gure kasuan, José María González Bastidak 60ko hamar-
kadan egokitutakoa da. Udaletxera itzulitakoan kapela 
eta jaka kendu eta San Pedroko kontzertua eskaintzen 
dugu. Nirezat urte osoko emanaldi garrantzitsuena da. 
Kontzertuaren lehen zatian askotariko errepertorioa 
jotzen dugu, bigarren zatian, aldiz, San Martzial martxak 
interpretatzen ditugu. Askok pentsatuko dute San Pedro 
Egunean San Martzial martxa jotzeko ohitura aspalditik 
datorrela, alabaina, 1993. urtean hasitako ohitura bat 
da. Izan ere, partiturak oso baldintza txarretan aurkitu 
zituzten, asko ordurako galduta zeuden eta Bandako 
Zuzendaritza Batzordeak Josetxo Silguero bandako 
kideari partiturak berridaztea enkargatu zion, betie-
re, partitura originaletan oinarrituz. Horrela sortu zen 
martxak ekainaren 29an jotzeko ideia. Armen ikuskat-
zeak ikusi ondoren, gaueko 21:00ak aldera Txanaleta 
plazatik San Juan plaza arteko bidea egiten dugu, San 
Martzial himnoa joaz. 

Musikari irundarrentzat lan handiko eguna izan 
arren, gogobetegarria da ekintza horietan parte 
hartzea?
Bai, zalantzarik gabe. Urteko kontzertu bereziena iza-
teaz gainera, San Pedro egunean pilatzen diren ekitaldi 
guztiengatik oso egun berezia da bandako musikarion- 
tzat. Publikoa oso hurbil sentitzeko aukera ematen digu-
te. Musikariok entzulerik gabe ez gara ezer. 

Zein da orain Irun Hiria Musika Bandak bizi duen 
errealitatea?
Irungo bandaren jarduera erabat etenda dago, izan ere, 
Eusko Jaurlaritzaren araudiak talde ez-profesionalen 
entseguak eta kontzertuak eragozten ditu. Pixkanaka 
entseatzen hasteko aukera ematea espero dut, kirolean 
bezala, guk ere denboraldi-aurrea behar dugulako kon- 
tzertuak ematen hasi aurretik. Beraz, abuztu edo iraila 
aldera kontzertuak antolatzen hastea gustatuko litzai-
guke. 
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 Ditare mertzeriek josketarako material eta 
osagarriak eskaintzen dituzte. Gainera, ekainean 
zehar Irungo jaiak ospatzeko beharrezko osagarri 
eta apaingarri guztiak eskaintzen diete hiritarrei. 
2020. eta 2021. urteetan, ordea, Irungo festak ber-
tan behera gelditu ostean, dendaren jarduera ego-
kitzea ezinbestekoa izan da. 

1993. urtean Maria Angeles Zapirainek Ana Merino ala-
barekin batera Ditare izeneko lehen denda ireki zuen 
Irunen. 28 urteren ostean Irunen izen bereko bi denda 
dituzte, bata San Miguel auzoko Luis de Uranzu kaleko 
6. zenbakian, bestea, Nafarroa hiribideko 3. zenbakia. 
Urteen poderioz, denda kopurua handitzeaz gainera, 
lantaldea handitzea lortu dute, Myriam Merino alaba 
eta ahizpak, Amaia Marinek, Amaia eta Arantxa Aguirre 
ahizpek osatzen baitute egun taldea. 

Lehen dendaren hasierako urteak konplexuak izan zi-
rela azaldu du Maria Angeles Zapirainek: “Aduanak 
itxi berri ziren eta gure bizitzak birmoldatzeko aukera 
bakarra izan zen”. Zapirainek denda aurrera ateratze-
ko lan asko egin behar izan zutela onartu du. Izan ere, 
denbora gutxian joste-lanei buruzko gauza asko ikasi 
behar izan zituztelako. Dena den, Irungo hiriak oso ha-
rrera ona egin ziela gogoratu du duela 7 erretiratutako 
dendariak. Irungo bezeroez gainera, azken urte haue-
tan Nafarroatik eta mugaren beste aldetik, adibidez, 
Biarritzetik etorritako bezero asko izan dituztela aipatu 
du. Orain, aldiz, Donostiako geroz eta bezero gehiago 
dute.

Ana eta Myriam Merinok amak hasitako bideari jarrai-
pena ematen diote egun. Negozioaren hasierako urteak 
konplexuak izan ziren moduan, 2020an alabek eta Di-
tareko gainontzeko saltzaileek espero gabeko erronkei 
aurre egin behar izan zieten. Pandemairen ondorioz 
etxean bi hilabetez itxita egon ostean, Irungo San Pe-
dro eta San Martzial jaiak bertan behera gelditu ziren. 
Myriam Merinok azaldu duenez, “Sanmartzialak urte 
osoan lan handieneko garaia dira guretzat”. Hortaz, hi-
riko festak bertan behera uzteak kalte handiak eragin 
zituen Ditare dendetako salmentetan. 

Ekainean hiriko mertzeria hauetan saldu ohi diren 
gauzen zerrenda ia amaigabea da: Elosegui txapelak, 
jaietako zapi gorriak, gerrikoak, abanikoak, mototse-
rako orratzak... Horretaz gain, Ditare dendetan kantine-
ren bandak edo soldaduen poloetan alardeko konpai-
nietako armarriak bordatzeaz arduratzen dira. Festarik 
gabe bi urte beteko diren urte honetan Myriam Merino 
dendariak hiriko festen inguruan Ditaren saldu ohi di-
tuzten produktu guztien zerrenda osatzeko ama eta 
Amaia lankidearen laguntza behar izan du, gauzak zein 

azkar ahazten diren ohartu ostean. 

Maria Angeles Zapirain dendariak adierazi duenez, 
“lehen denda ireki genuenetik Irungo jaiekin loturiko 
produktuak saltzen hasi ginen”. Urteen joanarekin, or-
dea, oinarrizko osagarrien zerrendara produktu berriak 
gehitzen joan dira. Hala ere, denda ireki zenetik hiriko 
festekin loturiko oinarrizko gauzak saldu dituztela go-
goratu du. Adibidez, hasieratik bezeroak dendara txape-
lak erostera konfiantza osoarekin hurbiltzen zirela ai-
patu du, bezeroen hitzetan txapelak oso ondo ipintzen 
bai- tzituzten. Aurten, bigarren urtez jarraian, festetako 
produktuen salmenta ezerezean geldituko dela dirudi. 

Maskarak jaietan txertatuta
Ezohiko urte hauetan aurrera egiteko Ditare dendetan 
bezeroei eskainitako produktuak egokitu behar izan 
dituzte momentuko eskari eta beharretara egokitze-
ko. 2020ko ekainean Ana Merinok Sanmartzial jaiekin 
loturiko maskara bat sortzeko ideia bururatu zitzaion. 

Myriam Merinok azaldu duenez, ahizpak ideia pro-
posatu bezain laster maskarak egin ahal izateko ohial 
egokiak zeintzuk ziren aztertzen hasi ziren. Horrela, 
dendan orain dela 3 urte erositako bordatzeko maki-
nari esker San Martzial mendiko ermitaren irudia zuen 
maskara sortu zuten. Ana Merinok adierazi duenez, 
“2020a jairik gabeko eta maskara erabili beharreko 
urte bakarra izango zela pentsatu genuen”, hortaz, mas-
karari urte berezi horren zenbakia bordatzea erabaki 
zuten.
 
Aurreko urtean sortutako jaietako maskarak arrakasta 
handi izan zuela onartu dute dendariek, oso erritmo 
onean saldu baitzen. Izan ere, musukoen salmentak 
ekaineko salmentak lagundu bazituen ere, ezin daite-
ke alderatu ohiko salmenta kopuruekin. 2021. urteko 
ekainean kalean maskararen erabilera oraindik de-
rrigorrezkoa dela aprobetxatuz, Ditare dendetan lau 
diseinu izango dituzten musukoak salgai egongo dira. 
Myriam Merinok aipatu duenez musukoen diseinu be-
rri horiekin aurreko urtekoak izandako arrakasta erre-
pikatzeko itxaropena dute. 

Musukoez gain, hiriko armarriak dauzkaten banderak 
izan ziren 2020ko ekainean gehien saldutako beste 
produktuetako bat. Aurreko urtean bai Irungo Udalak 
zein hiriko beste entitateek hiriko balkoi eta leihoak 
apaintzea bultzatu zuten. Hiritarrek mezua jaso eta Di-
tare dendetan ohi baino bandera gehiago saldu zituz-
ten. Ana Merinok hiriko armarrien eskari handia oroi-
tuz, banderak agortu zitzaizkiela azaldu du. Era berean, 
armarriez gainera, apaingarriak egiteko kolore gorri, 
beltz eta zuriko begiztak eta bestelako apaingarri asko 
erosi zirela gaineratu du Myriam Merinok. 

Momentuko erronkak
Dena den, ekaineko salmentek azken urteetan izandako 
jaitsiera orekatzeko egun arruntetako salmentetan zen-
tratu behar izan dira. Ane Merinoren hitzetan, “Lehen 
denda ireki genuenean gurutze-puntua puri-purian 
zegoen eta, zentzu horretan, oso urte onak izan ziren 
guretzat”. Konfinamenduaren ostean, jende askok jos-
teko ohitura berreskuratu duela nabaritu dute Ditareko 
dendariek, izan ere, jendeak orain dela 20 urteko hariak 
berreskuratu eta berriro josten hasi da. Gurutze-pun-
tuaz gainera, makramea edo kakorratzez eginiko lanak 
modan daudela adierazi du Ana Merinok. 

Festarik gabeko bigarren urtea izan arren, Ditare den-
detan erakusleihoak apaintzeaz gainera, bezeroei ohi-
ko produktuak eskainiko dizkiete. Jaiak itzuli bitartean 
Ditareko dendariek hiria ilusioz janzteko lanean jarrai-
tuko dute. 

Ditare mertzeriek Sanmartzialak ospatzeko 
beharrezko osagarri guztiak eskaintzen dituzte

“Lehen denda ireki 
genuenetik Irungo 

jaiekin loturiko 
produktuak saltzen hasi 

ginen”

Maria Angeles Zapirain, 
Ditare mertzeriako sortzailea

“2020a jairik gabeko 
eta maskara erabili be-
harreko urte bakarra 

izango zela pentsatu ge-
nuen”

Ana Merino, Ditareko 
dendaria
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 Hamaika interiorismok sukaldeen erabe-
rritze lanak errazten ditu. Prozesua hasi aurretik 
bezeroen beharrak entzun eta erabilgarri dagoen 
espazioa aztertzeaz arduratzen dira. Ostean, era-
berritzearekin loturiko gremioak koordinatzen di-
tuzte, prozesua ahal bezain beste azkartu eta erraz-
teko. Beti ere, Hamaikak  bezeroen gogobetetasun 
osoa du helburu. 

Zer egin behar da lehenik sukalde bat erreformatze-
ko erabakia hartzen denean? 
Jabeak Hamaikarengan jarri behar du konfiantza, gu ar-
duratzen garelako egungo sukaldea neurtzeaz eta sukal-
dearen banaketa eta diseinua antolatzeaz. Dauden auke-
rak aztertzen ditugu, eta diseinua eta banaketa erabaki 
ondoren, materialak eta akaberak aukeratzen dira. 3Dn 
lan egiten dugu, hasi aurretik sukalde amaitua bistaratu 
ahal izateko.

Garrantzitsua al da ideia argi bat izatea erreforma-
rekin hasi aurretik? 
Hamaikan, asko baloratzen dugu bezeroak zer ez duen 
nahi jakitea, diseinu- eta banaketa-aukerak gehiago es-
kaini ahal izateko.

Aurretiazko plangintza on batek lagundu al dezake 
erreforma behar bezala garatzen? 
Egin beharreko lanak ondo planifikatzea ez ezik, erre-
forma behar bezala gauzatzeko oinarria ere bada. Kro-
nologikoki ordenatu behar dira esku hartzen duten gre-
mioak, denborak arintzeko eta dena aurreikusitakoaren 
arabera joan dadin.

Nola erraztu dezake erreforma baten garapena inte-
riorismo enpresa bat kontratatzeak? 
Barne-diseinatzaile batek erreforma bat egitea errazten 

du, espazioa aztertzen duelako eta bezeroaren premie-
tara eta bizitzeko modura egokitzen delako. Batez ere, 
konponbidea ematen die erreforma batean konpondu 
beharreko alderdi guztiei, lanak koordinatuz, hura nahi 
den espazioan bihurtzeko.

Espazio erabilgarriak zenbateraino baldintza de-
zake erreforma baten emaitza? 
Eskuragarri dagoen espazioa da erreforma baten bal-
dintza nagusia, eta behin erabilgarri dagoen espazioa 
aztertuta, oso garrantzitsua da banaketa onena bila- 
tzea. Garrantzitsua da argia eta biltegiratze eremuak 
kontuan hartzea. 

Bezeroen beharrak asko aldatzen dira sukaldeari 
ematen dioten erabileraren arabera? 
Bezero bakoitzak bizitzeko modu ezberdina du eta bere 
beharrak aztertu behar dira bere sukaldean edo bere 
etxeko edozein espaziotan konpondu ahal izateko.

Sukaldean erreforma bat egiteko orduan, garran- 
tzitsua al da materialak aukeratzea? 
Erreforma osatuko duten elementu guztiak garrantzi- 
tsuak dira, bai materialak, horien kalitateak, akaberak, ...

Zertan fijatzen zarete bezeroaren beharretara ho-
bekien egokitzen den sukaldea sortzeko? 
Garrantzitsuena da oso ondo antolatzea sukaldeko es-
pazioen banaketa, bertan jantokirik dagoen ala ez, gar-
biketa-gune gisa eman beharreko erabilerak, biltegira- 
tze handia behar duen ala ez.

Gremioak behar bezala koordinatzea garrantzitsua 
da erreformaren epeak laburtu ahal izateko? 
Jakina, Hamaikan plannig batekin lan egiten dugu egin 
beharreko lanak kronologikoki koordinatzeko, gremio 

baten eta bestearen arteko espazioak laburtzeko eta en-
trega-epea atzerapenik gabe betetzeko.

Baimenik behar da sukaldea eraberritzeko? 
Instalazio berriak egin behar badira, material-hondaki-
nak kendu behar badira, leihoa aldatu behar bada edo 
galdararen kokalekua aldatu behar bada, erreforma-bai-
mena eskatu behar da.

Zer bilatzen dute bezeroek sukaldea eraberritzeko 
erabakia hartzen dutenean? 
Bezero gehienek barruko instalazioak eguneratu nahi 
dituzte, eta, jakina, erosoago egon nahi dute sukalde be-
rrian.

Nola antolatzen dituzue sukaldeko erreformak ja-
beei ahalik eta enbarazu gutxien egiteko? 
Gu arduratzen gara guztiaz, baimena eskatzeaz, lana 
planteatzeaz eta gremioak koordinatzeaz, bezeroek 
erreforma-prozesua ahalik eta gutxien sufritu dezaten. 
Obra hasi aurretik, zenbat eta zehatzagoa izan proiek-
tua, orduan eta eragozpen gutxiago sortuko diegu.

Zertan inspiratzen zarete bezeroari proposamen 
erakargarriak eskaintzeko? 
Merkatuak eskaintzen dituen material berrietan, joera 
berrienetan eta gustuetan.

Zein dira sukaldeak eraberritzeko azken joerak?
Sukalde-berrikuntzetan gehien eskatzen den joera egon-
gelarekin bateratzea da, etxebizitzaren familia-nukleo 
bihurtzeko. Sukaldeko materialei dagokienez, gehienak 
ate lauak dira, erpuruko tiratzaileekin eta kolore natu-
ral, zuri eta grisetan, sukalde berrietan gehien ikusten 
direnak.

Hamaika interiorismok sukalde eraberritze 
lanak errazten ditu 



ELKARRIZKETA 92021eko ekainak 15

Luis Mariano Lirika Elkarteak ez dio hutsik 
egingo urteroko zarzuelaren hitzorduari

“Gure publiko fidelari 
esker sarrera guztiak 
salduko direla uste 

dugu”

 Luis Mariano Lirika Elkarteak “El hués-
ped del Sevillano” zarzuela eskainiko du ekaina-
ren 27an Amaia antzokian. Pandemiaren ondorioz 
iazko hitzordua bertan behera utzi ostean, hiriko 
jaien harira zarzuelarekin duen hitzorduari eutsi 
nahi zaio. Angel Pazos elkarteko eszena-zuzenda-
riak ekainaren amaieran antzeztuko den obraren 
xehetasunak azaldu ditu. 

Zarzuela Amaia kultur zentrora itzuliko da ekai-
nean?
Bai, elkarte lirikoa sorreratik, lehen bi edo hiru urteak 
kenduta, Irungo jaietarako zarzuela bat antolatu izan 
dugu urtero. Hasieratik gure helburua ikusle irunda-
rrei lan ezagunak eskaintzea izan da, besaulkietatik 
abestien zatitxoak abesteko aukera izan zezaten. Jardu-
naldia jaietako egitarauaren barnean txertatuta dago. 
Zarzuelak dibertigarriak eta entretenigarriak dira eta 
Irungo jaietarako jarduera aproposa izan zitekeela 
pentsatu genuen. 

Joan den urtean zarzuela jaietako egitarauan man-
tentzea ezinezkoa izan zen, ezta?
2020. urtean 50 urte bete ziren Luis Marianoren he-
riotzatik eta ideia opereta bat antolatzea zen. Ekainean 
egitea ezinezkoa izan zenez, azkenean abuztuaren 
13an egin genuen, Luis Marianoren jaiotzaren urteu-
rrena aprobetxatuz. Izan ere, iazko urtean Irungo jaien 
inguruan antolatu zen ekintza bakarrenetako bat izan 
zen. Abuztuan, ordea, jendeak ikuskizunaz gozatu zuen. 

Zailagoa da pandemia baten erdian zarzuela ema-
naldi bat antolatzea?
Orain zarzuela bat edo beste edozein emanaldi anto-
latzea konplikatuagoa da. Gure emanaldiak urte bateko 
tartearekin antolatzen ditugu aurrekontuak kalkulatze-
ko. Lehen kalkulu horietan aurtengo ekainean antzokia-

ren edukiera osorik erabiltzeko aukera izango genuela 
pentsatu genuen, hala ere, besaulkien erdia soilik be-
tetzeko aukera izango dugu. Hortaz, neurri horrek kalte 
ekonomiko handia eragingo digu, sarreren salmentaren 
bitartez diru gehiago lortzea espero genuelako. Abesba- 
tzak, berriz, musukoarekin abestu beharko du. Orain 
arte egindako beste emanaldietan horrelaxe egin dugu. 
Gure jarduera iaz, abuztuan, berreskuratu genuen eta 
ordutik ez dugu pandemiarekin loturiko ustekaberik 
izan, beraz, neurri egokiak hartu ditugula dirudi. Gure 
jarduera berriro etetea saihesteko, nahiago duug segur-
tasun neurriak hartzea.

Ekainean “El huésped del Sevillano” lana antzez-
tuko da. Zein izan da lana aukeratzeko arrazoia?
Beste gauza batzuen artean, orain arteko 18 denboral-
dietan ez dugulako zarzuela lanik errepikatu. Zarzuela 
ospetsuenak egin ditugu eta ikusleei lan asko ezagutze-
ko aukera eskaini diegu. Geroz eta zailagoa zaigu orain 
arte egin ez dugu lan bat aurkitzea. Zarzuela asko idatzi 
diren arren, ezagunenak 20 edo 25 izango dira. Lehen 
ekitaldian, “Fiel espada triunfadora” abesti ospetsua na-
barmentzen da. Zarzuela arin bat da eta kasu honetan, 
ostalaria Miguel de Cervantes da, zarzuela guztien ohiko 
korapiloa Toledoko ostatu batean ikusten duena. Titulu 
ospetsu erakargarria da, egiteko genuen horietako bat. 
Noizbait antzezlanen bat errepikatu beharko dugu. 

Obra abesti ezagunez osatuta egoteak publikoa 
erakartzen laguntzen du?
Bai, orain arte egindako zarzuela gehienetan sarrera 
guztiak edo ia guztiak saltzea lortu dugu. Urtero ema-
naldi bakarra eskaintzen dugu eta aurten, gainera, edu-
kiera erdira murriztuta izango dugu. Alde horretatik, 
sarrerak azkar saltzen ari direla uste dut. Harpidedunak 
dauzkagunez, leihatilara soilik 150 sarrera atera ahalko 
ditugu. Alde horretatik, gure publiko fidelari esker sa-

rrera guztiak salduko direla uste dugu.

Nola moldatzen zarete Irunera maila altuko artis-
tak ekartzeko?
Operen kasuan ez, baina zarzueletarako Jose Antonio 
Irastorzarekin lan egiten dugu, generoan esperientzia 
handia duela aprobetxatzeko. Bere ekarpena oso lagun-
garria da aktoreak eta abeslariak aukeratzeko unean. 
Kalitate egiaztatuta duten bakarlariekin lan egitea gus-
tatzen zaigu, hori bai, Ainhoa Arteta edo Plácido Domin-
go bezalako abeslari ezagunik gabe.

Non lor daitezke emanaldira sarrerak?
Beti bezala sarrerak Colon pasealekuko turismo bule-
goan edo sarreren salmentarako udal webgunean eros 
daitezke. Gure bazkideentzako sarrerek 25 euroko 
prezioa dute, publiko orokorrak 32 euroren truke es-
kuratu ahalko ditu eta gazteentzako sarrerak 5 eurotan 
mantendu ditugu. Prezio erakargarri hori esker gero eta 
gehiago dira gure emanaldietara hurbiltzen diren 30 ur-
tetik beherako gazteak. 

Pandemiaren eraginez elkartearen ohiko jarduera 
asko aldatu da?
Elkartearen egunerokotasunean eragin gutxi izan du, 
gure bulegotik lan egiten jarraitzen dugulako. Emanal-
diak antolatzeko orduan, lana apur bat zaildu zaigu. 
Izan ere, artisten bidaiak kontu handiz antolatu behar 
ditugu, indarrean dauden arau guztiak errespetatzeko. 
Ikusleen artean eserleku bateko hutsunea egongo da. 
Gure helburu nagusia emanaldiak edonola salbatzea da, 
buruhausteen gainetik kulturak aurrera egin dezan. 

Zein beste emanaldi eskainiko ditu Luis Mariano Li-
rika Elkarteak urtea amaitu aurretik?
2021. urtea amaitu aurretik beste bi ikuskizun eskaini-
ko ditugu. Batetik, elkarteko presidente izandako José 
Luis Barrios omentzeko emanaldi bat antolatuko dugu. 
Horretarako, urriaren 2an “Un réquiem alemán” ema-
naldia eskainiko dugu, Ametsa abesbatza, gure abesba- 
tza eta gure orkestraren arteko elkarlanari esker. Ba-
rrios kultura alemaniarraren zaletu amorratua zenez, 
uste dugu egin diezaiokegun omenaldi onena izango 
dela. Azaro erdialdean, berriz, Mozarten Don Giovan-
ni operaren txanda izango da. Opera hori 2009. urtean 
egin genuen, baina aurten formatu ezberdin batean 
prestatu dugu. Esandako moduan, tituluak ez errepi-
katzeko ahalegin berezia egiten dugun arren, batzuetan 
saihestezina da, ikusleen eskakizunak erantzun ahal 
izateko. Gainera, astearte askotan zine operak antola- 
tzen ditugu, munduko antzoki famatuenetako operak 
ikusteko. Urtea amaitu aurretik bi ikuskizun antolatzea 
falta bazaigu ere, jada 2022. urterako prestatzen ari 
gara. Are gehiago, 2023. urterako zenbait ideia dauzka-
gu, elkartearen 20. urteurrena ospatzeko



 Ekainaren 18an, lokatzetan topatu diren 
pieza arkeologikoen erakusketa irekiko dugu Oias-
so museoan.  Bertan I. mendetik XVI. mendera bitar-
teko bidaia bat egiteko aukera izango dugu. Erakus-
ketaren irekiera, gainera, Europako Arkeologia 
Jardunaldiak egiteko aitzakia ezin hobea izango da. 

Lokatzetatik urrundu izan ohi gara beti. Zikindu egiten 
du, edota irrist egiteko arriskuan jartzen gaituen ele-
mentu honek hainbat izen baditu euskaraz, denek esa-
nahi berbera ez badute ere, hala nola lohi, basa, idoi… 
Erakusketa  honen oinarri nagusia eguneroko bizitzaren 
piezak badira ere, lokatza izango da denak lotuko dituen 
protagonista ukaezina. 

Gure inguruko arkeologiak ez du Erromatarren garaiko 
eraikuntza edo monumentu handirik; hala ere, jarduera 
siderurgikoei, meatze-adierazpenei edo urpean geratu-
tako metaketa arkeologikoei lotutako ondare oso abe-
ratsa du. Aurkikuntzak gureraino heldu dira, material 
arkeologikoak hezetasun egoeran gorde baitira, alegia, 
lokatz arteanhainbat kasutan bi mila urtez. Eta loka- 
tzari esker, eguneroko bizitzaren testigu diren hainbat 
eta hainbat material organikoek biziraun dute, mendee-
tan barrena. 

Arkeologo eta ikerlarien lana ez da samurra, ez horixe! 
Hainbat kasutan, gure inguru honetan behintzat, indus-
ketak gehienetan kanpoaldean egiten dira, eta ikerla-
riek eguraldiaren gorabehera guztiak bizi behar izaten 
dituzte: gupidarik gabeko eguzkia edota euri jasa eten-
gabeak. Gure lurraldean gainera, altxorrik handienak 
lokatz artean aurkitu izan dira edota lur azpian estalita 
geratu diren antzinako putzu beltzetan. Bertan jasotako 
piezek, duela bi mila urte gure inguruan bizi zirenen in-
formazio benetan aberatsa eskaintzen dute. 

Oiasso portuko kaien aurkikuntza, garrantzitsua be-
netan, ondoren etorri ziren beste aurkikuntza askoren 
hasiera izan zen. Aurkikuntzak portu erromatarraren 
azpiegitura erakutsi zigun, Iberiar penintsulan topatu 
den lehena eta baldintza hauetan bakarra da gainera.
 
Baina portu horretako aurkikuntzak hiri-aglomera-
zioari buruzko informazio ugari ere ekarri zuen. Hau da, 
Irungo Santiago kaleko, edota Tadeo Murgiako portue-
tan, lokatz artean sedimentu arkeologiko ugari aurkitu 
ziren. Lokatzak baldintza anaerobikoetan mantendu 
ditu, alegia, hezetasunean eta oxigenorik gabe objektu 
organiko horiek babestuta mantendu dira, eta horri es-
ker hainbeste urtez iraun dute euren itxura mantenduz. 
Depositu horiek, normalean, eraikuntza berriekin estali 
egiten dira, eta lur azpian geratzen dira. Gaur egun, bi 
metrotik beherako kotan topatzen dira.

“Lokatza, historiaren zaindari” erakusketan Santiago 
kaleko portua eta Tadeo Murgia kaleko ontzira lekuaz 
eta bertan topatutako piezez gain, Oiassoko museoa Gi-
jóneko Arkeologia Museoetako arduradunekin aritu da 
elkarlanean. Gijóneko Tabakalera Fabrikako pu- tzu-de-
positu batean 2008tik 2009ra bi indusketa egin zituz-
ten. Eta putzu horretako lokatz artean, VI. mendetik VIII.
era bitarteko pieza benetan ikusgarriak topatu zituzten: 
oinetakoak, egurrezko ontzi eta tresneriak, eta aulki bat. 

Erakusketa honen bidaia ez da hor amaitzen ordea, hain 
zuzen ere, Irun, Azpeitia edo Elgoibarreko putzu ba- 
tzuetan, lokatz artean, Erdi Aroko elementu organiko 
eta metal noble edo erdi-nobleak topatu ziren. Piezak 
benetan azpimarragarriak dira, bai egurrezko ontzi edo 
tresnak, eta zapata edo bota ugari. 

Baina arkeologia lana ez da pieza topatu eta ikertzea-
rekin amaitzen, ez horixe! Piezak jasoko ez balute be-

harrezkoa tratamendua, lokatzetik atera bezain laster 
desegingo lirateke. Horretarako Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren Gordailuan zaharberritze eta kontserbazio 
zentroan tratatu dira. Gordailua Irunen dagoen gune 
ikusgarria da. Bertan biltegi ikaragarria edukitzeaz gain, 
zaharberritze eta kontserbazio laborategia ere badute, 
objektu arkeologikoak eta batez ere elementu organi-
koak tratatzeko teknologiaz hornituta, eta nola ez, goi 
mailako adituek dituzten lanok.

Arestian aipatu bezala, erakusketa honetako diren ob-
jektu organikoak I. mendetik XVI. mendera arteko egu-
neroko bizitzaren lekuko dira. Lokatzari esker iraganera 
bidaia egiteko aukera izateaz gain, erakusketak arkeo-
logoen arteko lankidetzaren garrantzia islatzen du, mu-
seoen arteko elkarlana eta arkeologoen prozesu guztia-
ren zaintzari buruzko pedagogia egin nahi du. 

Horretarako adituekin mahai-inguruak antolatu ahal 
izatea gustatuko litzaiguke. Horregatik, mahai-inguru 
bat antolatuko da eta bertan parte hartuko dute Mertxe 
Urteagak (Arkeologoa eta Oiassoko Portuko indusketen 
zuzendaria) eta Paloma García Díazek (Gijóngo Museoen 
zuzendaria). Bestalde, neska-mutilentzat Arkeolab tai-
lerrak ere antolatuko dira, eta bisita gidatu bereziak. 

Lokatzetan blai busti gabe, gure iraganera gerturatzeko 
aukera paregabea!

Oiassotik Irunera      IRUNERO10

Erakusketa: Lokatza historiaren zaindari
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LEKAENRA HH

Denbora-pasak

Txapel, danbor, kantinera, zapi, bolbora, deskarga, abaniko. 

7 hitz: Sanmartzialak
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IRUNGO LA SALLE LH6

FRANTZIAKO KONSTITUZIO KONTSEILUAREN 
EBAZPENAREN HARIRA

Doinua: Nik zonbat pertsu alde

Egilea: Egoitz Zelaia Perez

1.
Champs-Élysées -tik heldu

berri da herrira
ume batzuk jolasten

dabiltzan tokira.
Hark ere jolastu nahi 

luke, baina tira,
ez duenez ulertzen

hitzen narratiba
erdi haserreturik 

besteei begira
frantsesez aritzeko 

agintzen hasi da.

2. 
-“Gurekin jolasteko
halako nahastea?
hortarako aski da

pixkat ikastea
ta ez gure hizkuntza 

alda araztea”.
hau entzunik pentsatu  

du hark ebaztea:
-“ez baldin bada haizu 

frantsesez hastea
debekatu behar da 

hemen jolastea”.

3.
-Zer egin guri hala

baletorkiguke?-
Umeek jolasean
lasai dihardute.

Gehiago enerbatu 
da -Erranen nuke-
eta haren bekaitza

bihurtu da sute.
Mugi ondorenean  
zeru zein zerupe
parkean jolastea
debekatu dute.

4. 
Gure herriko haurrak,

edozein modura,
jolasten jarraitzeko

badute ohitura.
-Gehiago indartu da

zeukaten lotura-.
Ez dutenez ahanzteko

Pariseko hura
hurbiltzen dira haren

etxe ingurura
pilotak botatzeko

bere teilatura.
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Haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroaren 
alorreko GazteARTEan bekaren hirugarren 

deialdia antolatu du Udalak

GazteARTEan Irungo Udaleko Gazteria Zerbitzu- 
ak GazteARTEan bekaren hirugarren edizioa aur-
keztu du. Haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroaren 
alorreko gaiak ikertzeko beka bat da eta 35 urtetik 
beherako gazteei zuzenduta dago.

GazteARTEan bekara proiektuak aurkezteko azken egu-
na 2021eko uztailaren 19a izango da. Santi Jiménez Gaz-
teria arloko ordezkariak azaldu duenez, “bekaren xedea 
da gorabidean doan ekimenaren garapen autonomoa 
babestea, gazteen artean ikerketa-lana sustatzea eta, 
aldi berean, Udalak eta gazteek elkarrekin lan egiteko 
ildo berriak irekitzea”. 

Ikerketa-lanak 8.000 euroko aurrekontu-zuzkidura du, 
eta, gehienez ere, 8 hilabeteko iraupena izango du, eslei-
pena egiten denetik hasita. Ikerketa lana burutu ostean, 
azterketaren amaierako emaitza entregatzeko hainbat 
formatutako proposamenen artean aukeratu ahalko 
dute ikertzaile gazteek: proiektua, prozesua edo ekintza 
(dibulgazioko materiala, prozesu kolaboratzaileak eta/
edo parte-hartzaileak…).

Bekaren asmoa da gazteei eskubide osoko herritar gisa 

gaitzen laguntzea. Hau da, herritar gazte erantzukizuna, 
kontziente, proaktibo eta emantzipatuak sustatzea. Era 
berean, Udalaren eta irundar gazteen arteko lan espa-
rru bat sortu nahi da, harreman horizontal eta orekatu 
batean oinarrituta. Hain zuzen ere, harremanak gazteak 
ezagutzeko, konektatzeko, kontrastatzeko, eztabaidat-
zeko eta eraikitzeko aukera emango du. 

Alde horretatik, bereziki interesgarriak dira Irungo 
gazteek ikerketa eta ekintza proiektuaren garapenean 
zuzenean eta aktiboki parte hartzeko proposamenak. 
Erabiltzen den metodologiaren originaltasun eta be-
rritasuna baloratuko da, baita hausnarketari irekita 
dauden prozesuak sartzea ere, herritar gazteen esperi-
mentazioa eta baterako ikaskuntza sustatzen dutenak. 
Gainera, GazteARTEan bekaren hirugarren edizioko 
proiektu irabazlea aukeratzeko orduan ikerketaren 
planteamendu globalean genero-ikuspegia txertatzea 
ere aintzat hartuko da.

Azkenik, aipatzekoa da deialdi honetan Gazteria arloko 
ideiak islatzen direla, beraz, autonomiaren, sorkuntza- 
ren eta berrikuntzaren garapenari eta izaera esperi-
mentalari balioa eman nahi zaiela.

Betekizunak
GazteARTEan beka  pertsona fisikoek eskatu ahal izango 
dute, banaka edo horretarako sortutako taldeetan. Biga-
rren kasu horretan (nortasun juridikorik gabeko per- 
tsona fisikoen taldeak) ikerlanaren zuzendari-ardura-
dun bat izendatu beharko da. Deialdian parte hartu ahal 
izateko ezinbestekoa izango da unibertsitateko gradu 
bat edo lizentziatura bat izatea. Lantaldeen kasuan, de-
nek frogatu beharko dute aipatutako gaitasuna. Gainera, 
beka eskatzen den urteko abenduaren 31n 35 urte bete 
gabe izan beharko ditu eskatzaileak.

Eskariak aurkezteko era
Eskaeren aurkezpena Udal Egoitza Elektronikoan edo 
HAZen (Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzua) aurkeztu be-
harko da. Eskaera elektronikoa egiteko NAN, IZENPE 
edo FNMT-ren ziurtagiri elektronikoak, Irun Txartela 
edo bestelako sinadura elektronikoetarako sistemak 
erabili beharko dira. 

Eskabidean beraziaz jaso beharko dira taldeko kide 
bakoitzak hartutako egikaritze konpromisoak, bai eta 
bakoitzari aplikatu beharreko diru-laguntzaren zenba-
tekoa ere, horiek ere onuradun izango baitira.

Bekaren aurrekariak
GazteARTEan bekaren aurreko edizioei dagokienez, 
2018an «Eta orain, zer?» proposamena saritu zen. Iker-
keta hartan, gazteek beren etorkizuna aukeratzeko mo-
mentua aztertzen zen: lan-merkatura sartzeko unea, 
helduaroko ardurak beren gain hartzeko eta gurasoen 
etxetik independizatzekoa, beren bizitzari ekiteko mo-
mentua, etab. 

2019an, aldiz «Maitasun-harremanak eta sexu-portae-
rak nerabezaroan» izeneko ikerketa-proiektuak jaso 
zuen laguntza. Ekintza horretan Irungo nerabeen mai-
tasun-harremanak eta sexu-portaerak aztertu ziren, bai 
eta azken urteetan sortutako arazoak ere, teknologia 
berrien masifikazioaren ondorioz, adingabeek jaso- 
tzen duten edukiaren aurrean babesa eta eskolako se-
xu-hezkuntza falta dira.

GazteARTEan bekaren hirugarren ediziorako proiektu proposamenak uztailaren 19ra arte 
aurkeztu ahalko dira
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Irungo sortzaileek beraien produktuak 
salgai jarriko dituzte: ilustrazioak, 
arropa, makramea, koadroak...

Eguna: Ekainak 19.

Ordua: 16:00etatik 20:30etara.

Lekua: Irungo Gaztelekua 
(Martindozenea).

Sortzaileen 
azoka

Doktorego 
aurreko 

ikerketarako 
Fulbright beken 

2021/2022 
deialdia

Udara ate joka daukagu. Gazte-txar-
telak eta Klinika Bavierak eguzkitako 
betaurrekoak oparitu nahi dizkizu, 

detailerik txikiena ere gal ez dezazun!

Parte hartzeko modua: iGazteren 
webgunean aurkituko duzun formula-

rioa bete beharko duzu. 

Azken eguna: Ekainak 27.

UdaGazte

12-17 urte bitarte badituzu... uztaileko udagaztea zuretzako da!

Aurten uztailean ez gara Martindozenea eraikinean egongo, baina irteera, ekin- 
tza eta tailerrez betetako UdaGaztea prestatu dugu zuentzat! 

Ondo begiratu ekintza bakoitzaren ordutegia eta elkartze gunea, ez baita egune-
ro berdina izango!

Gogoratu UdaGazteko ekintzetan parte hartzeko baimen orria betetzea beha-
rrezkoa izango dela.

Ikasturtean zehar baimen orria entregatu duten gazteek ez dute berriz bidali 
beharko.

Hilabetean zehar programaketan aldaketak eman daitezke. 

UdaGazte programaren barnean antolatutako ekintzen inguruko informazioa 
iGazte eta Martindozenea Gaztelekuaren webgunean kontsultatu daiteke. 

Eguzkitako 
betaurrekoen 

zozketa

UDA 2021 
kirol-jardueren 

kanpaina

Ikastaroak: tenisa, atletismoa, futbola, 
eskubaloia, surfa, igeriketa, gimnasia 

erritmikoa, hipika, squasha, padela, pi-
raguismoa: pista, ur-biziak, aisialdikoa, 

SUP, arraunketa, errugbia...

Noiz: Uztaila eta abuztua.

Adina: 16 urte arte.

Arte erakusketa 
eta sariketa

“18 cm” arte-erakusketa da, teknika 
artistiko askotarikoak biltzen dituena.

Teknikak: pintura, eskultura, graba-
tua, serigrafia, argazkigintza, ikus-ent-

zunezkoak...
Gaia: “Haurtzaroa”.

Epea: Uztailak 25.

Erakusketa: Abuztuaren 20tik iraila-
ren 5era.

Lekua: Amaia KZn.

Fulbright bekak 
AEB ikasketa
 artistikoak 

egiteko
Fulbright bekak. Estatu Batuetan ikaske-

ta artistikoak zabaltzeko.

Espezialitateak: Ikus-entzunezko 
arteak, arte eszenikoak, arte ikusikoaz 

eta ikusmenekoak, musika eta musi-
kologia, museologia eta ondarearen 

kontserbazioa.

Epea: uztailak 3
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Ekainak 

Kontu kontari haurrentzat

Zer: Kontu kontari haurrentzat ingelesez.
 
Non: CBA Udal Liburutegian. 

Ordua: 11:00etan. 

Sarrera: Doakoa, toki mugatuak. 

Izen-emateak: 943 50 54 21 telefono-zenbakira 
deituta.

19
Antzerkia

Zer: B Vocal taldeak “Vocaladuras” ikuskizuna 
eskainiko du musika eta umorea uztartuko dituen 
emanaldi batean. 

Non: Amaia Kultur Zentroan. 

Ordua: 19:00etan. 

Prezioa: 7,50 euro. 

Sarrerak: Internet bidez, Irungo turismo bulegoan 
edo antzokiaren leihatilan emanaldiaren egunean 
bertan. 

19

Liburu aurkezpena

Zer: Aritz Galarragaren “Gogoan dut” liburuaren 
aurkezpena. 

Non: CBA Udal Liburutegian. 

Ordua: 19:00etan. 

25
Erakusketa

Zer: Irungo Marrazki eta Pintura Akademiako 
ikasleek 2020-2021 ikasturtean egindako lanen 
erakusketa.

Non: Oiasso museo erromatarra. 

Ordutegia: Asteartetik larunbatera 10:00etatik 
20:00etara eta igandeetan: 10:00etatik 14:00tara. 

20ra arte
Literatur mintegia

Zer: “Alda Merini, delito y delirio de vida” literatur 
mintegia Carlos de Agustinen eskutik. 

Non: CBA Udal Liburutegian. 

Ordua: 16:00etan. 

Oharra: Aldez aurretik izena ematea beharrezkoa 
da.

24

Denbora-pasen emaitzak

Zinema frantsesa

Zer: Bruno Merleren “Felicità” filmaren emankizuna. 

Non: CBA Udal Liburutegian.
 
Ordua: 18:45etan. 

Izen-ematea: 943 50 54 21 telefono-zenbakira 
deituta. 

18
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