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2022ko ekainak 15

Aurten 500 urte betetzen dira 1522ko ekainaren 

30ean Aldabe mendian lortutako garaipenetik. 

Gertakari historikoa San Martzial Gudua edo Aldabe 

Mendiko Gudua izenez ezagutzen da eta gaur 

egun Irungo jaiak garaipen horren ospakizunean 

oinarritzen dira. 

Ekainaren 30ean, San Martzial egunean, 1522an tropa 

frantziarren aurka lortutako garaipena oroitzen dute 

irundarrek. Gertakari historiko horretan oinarrituta 

hiriko jaiak antolatzen dituzte irundarrek. San Pedro 

egunean, ekainaren 29an, hurrengo egunean alardean 

parte hatuko duten tropen eta armen ikuskapena egiten 

da. 

San Pedro eta San Martzial Egunak, hiriko festa egun 

nagusiak dira, izan ere,  1522ko ekainaren 30ean 

Aldabe mendian lortutako garaipena ospatzeko modua 

dira. Auñamendi Eusko Entziklopedian azaltzen 

denez, “Errituaren jatorrian prozesioa dago, kabildo 

sekularrek eta elizakoek garaipenaren ondoren San 

Martziali eskerrak emateko emandako botoa betez”. 

Entziklopedia berean irakurri daitekeenez, prozesioa 

antolatzen hasi zenean hamarnaka bat herrikide 

zihoazen des�ilean, suzko armekin ohorezko salbetarako, 

ordena militarrean, herriko banderarekin eta kaxa eta 

danbolinaren erritmoan. Ohorezko eskolta hura, itxura 

formalean derrigorrezko alarde militarren antzekoa, 

gutxienez 1717tik ezagutzen da izen berarekin.

Ospakizunaren jatorria

Gertakari horiek guztiak Esteban de Garibay Carlos 

V.a erregearen kronikagileak idatzitako testuetan 

biltzen dira. Gatazka testuinguruan kokatzeko 

1521eko urrira arte egin behar da atzera denboran 

, egun horretan Hondarribiko hiribildua Nafarroako 

indarrek Frantziako tropen laguntzarekin hartu zuten 

egunera. Nafarroako Enrique II.aren izenean, helburua 

1512an Gaztelako tropek konkistatutako Nafarroako 

Erresuma berreskuratzea zen. Hainbat saiakera egin 

ostean, 1522ko ekainaren 28an 4.500 mertzenariok, 

eta lapurtarrek eta alemaniarrek osatutako gudari 

talde batek ibaia gurutzatzea lortu zuen eta ordura arte 

Aldabe izenez ezagutzen zen mendian posizioak hartu 

zituzten. 

Hurrengo egunean, ekainaren 29an, San Pedro egunean, 

tropa alemaniarrek Gazteluzar gotorlekua hartu zuten. 

Eraso horren aurrean, Juan Pérez de Azcue eta Miguel 

de Ambulodi Irungo kapitainek, tropen buru, gerrarako 

hautagai ziren gizon guztiak deitu zituzten, 400 gizon 

besterik ez.

Bestalde, Irungo emakumeen eta haurren papera 

funtsezkoa izan zen. Errenteriako elizgizonak, Mosén 

Pedro de Hirizarrek, hiribildu horretako bizilagunak, 

eta gotorleku sarjentuaren lanbidea zeukanak, laurehun 

aizkora makila baino gehiago erosi eta banatu zituen 

hiriko emakume eta haurren artean, isilean eta aizkorak 

sutan, legoa batez garai hartako Errege Bidearen 

goialdetik igarotzeko. Bideak Errenteria eta Oiartzun 

zatitzen zituen. Horrela, soldadu irundarrak bertan 

bilduak zeudela sinestarazi zien etsaiei, soldaduak 

Aldabe mendirako bidean zeuden bitartean. 

Emakumeak eta haurrak Errege Bidean zehar zihoazela, 

Irungo tropak, Gipuzkoako Kapitain Nagusi Beltran de 

la Cuevaren laguntzarekin, gudura infanteriaren zati 

batekin joan zena, 1.500 gizon eta 150 zaldi, alegia, 

astiro eta isilka aurreratu ziren kontrako aldetik, 

lehenik mendian lo zeuden Lapurdiko indarrak eta 

gero Gazteluzarreko alemanak ustekabean harrapatuz. 

Bizirik atera ziren soldadu alemaniarrak lapurtarren 

bila joan ziren korrika, Aldabe haitzean gertatutakoari 

eta irundarrek hil zituzten soldaduei jaramonik egin 

gabe.

Alardearen bilakaera

San Martzial Gudua Nafarroa birkonkistatzeko saioen 

artean kokatu behar da. Gertakari eta ondorioei 

dagokienez garrantzi militar gutxiko gatazkak izan 

baziren ere, irundarrentzat sekulako garaipena suposatu 

zuen. Izan ere, herritarrei etsaiek hartutako herrira 

itzultzea ahalbidetu zielako eta, bestetik, arrakasta 

lortzeko gainontzeko gipuzkoarrek eta errege tropek 

lagundu zutelako. 

Garaipena lortu ostean, borrokaren tokian, hau da, 

Aldabe gainean, ermita bat eraiki zen eta harrez geroztik 

San Martzial izenez ezagutzen da mendia. Urtero 

esker oneko zina betetzeko helburuarekin prozesioa 

antolatzen hasi zen. Auñamendi entziklopediak 

adierazten duen moduan, “borrokak garrantzi sinboliko 

handia izan du herri-nortasunaren eraikuntzan”.

Alardearen izaera, ordea, urteen poderioz aldatzen joan 

da. 1707ra arte derrigorrezkoak izan ziren alardeak gero 

eta gutxiagotan egiten hasi ziren, besteak beste, bolbora 

gastua saihesteko. 1880tik aurrera, arma alarde bat 

dagoela egiaztatzen duten dokumentu idatziak daude, 

gaur egun des�ilearen funtsezko zati izaten jarraitzen 

duten �iguren presentziarekin. Geroago, 1773ko eta 

1804ko udal ordenantzek erakusten dutenez, prozesio 

zibil eta erlijiosoaren baitan txertatu zituzten eginkizun 

militarrak, borroka gogorarazteko helburuarekin. 

Zehazki, mendeetan zehar, San Pedro egunean, ekainaren 

29an, egin zen arma-alardea, eta hurrengo egunean 

San Martzial prozesioa, 1804an elizako kabildoak eta 

kabildo sekularrak alardea eta botoa bateratu zituzten 

urtera arte, eta, egun berean, prozesioa eta alardea 

uztartzean, festan aldaketa prozesu bat hasi zen.

Ibilbide horretan alardearen ospakizunak hainbat eten 

izan ditu, Lehen Mundu Gerra, Gerra Zibila edo Covid-

19aren pandemia tarteko. 2022an Irungo alardea kalera 

itzuliko da aspaldi hasitako ohitura berreskuratzeko. 

Aurten 500 urte beteko dira Irunen historia 
aldatu zuen gudua gertatu zenetik 
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Ametsa abesbatza kultur elkarteak, elkartearen  

ohiko lan erritmoa berreskuratzearekin batera, 

bere egutegiko hitzordu garrantzitsuenetako bat 

berreskuratu du. Ekainaren 19an Amaia Kultur 

Zentroan. Irungo jaietako beste ekintzekin gertatu 

bezala, azken bi urteetan ezin izan da kontzertua 

antolatu. Horregatik, Ametsako kideek aho batez 

adierazi dutenez, ilusio berezia egiten die aurtengo 

festetako hitzordua iragartzeak. 

Kontzertua ekainaren 19an arratsaldeko 18:00etan 

egingo da Amaia Kultur Zentroan. Sarrerak Irungo 

turismo bulegoan edo emanaldiaren egunean bertan 

antzokiko leihatilan lortu daitezke. Sarrera orokorrak 

20 euroko prezioa du, bazkideentzat 12 euro eta 30 

urtetik beherako gazteentzat eta haurrentzat 10 euro. 

Fernando Etxepare arduratuko da kontzertuaren 

zuzendaritza lanaz. 

Betiko Ametsak eta Ametsa abesbatzak parte 

hartuko dute kontzertuan. Gainera, Irungo festekin 

loturik urtero Ametsa elkarteak antolatu ohi duen 

ezinbesteko hitzordu bihurtu da urteen poderioz. 

Kontzertuan Oiasso Kamerata musika taldea izango 

dute lagun. Javier Izaguirre Ametsa Kultur Elkarteko 

lehendakariordeak adierazi duenez kontzertuak bi zati 

izango ditu. Izaguirrek azaldu duenez, “emanaldiaren 

lehen zatian folklore musika eskainiko dugu eta, 

bigarrenean, aldiz, Olaizolaren Urte Leloak”. Kulturako 

lehendakariordearen hitzetan oso pieza bitxiak eta 

politak dira aldi berean eta uste du publikoarentzat 

entzuteko oso atseginak izango direla.

Itsasne Fernández Oiasso Kamerata taldeko kidea 

da. Itsasne Ametsako tailerreko irakaslea da gainera 

eta musikariak azaldu duenez, “ekainaren 3an lehen 

entsegua egin genuen eta oso ondo atera zen dena, 

izan ere, Fernandorekin lan egitea oso erraza da”. Javier 

Izaguirre lehendakariordeak azaldu du abesbatzek ia 

hiru hilabete eman dituztela kontzertu hau prestatzen. 

Urtez urte errepikatzen den hitzordua izanda, 

kontzertuaren itzulera oso arrakastatsua izatea espero 

dute Ametsako kideek. 

Pandemiak errotik moztu zuen abesbatzen jarduera. 

Etenaldi behartuan abesbatzaren jarduera guztiz eten 

ostean, pixkanaka normaltasunera itzultzen ari da 

Ametsa. Javier Izaguirreren hitzetan, “kalera itzultzeko 

eta berriro kontzertuak emateko gogo handia daukagu”. 

Gainera, Itsasne Izaguirre tailer irakasleak gehitu 

duenez, oso garrantzitsua iruditzen zaio abesbatzako 

kideak lanean jarraitzeko gogoa izatea, antolatzen 

diren ekintzetara jendea animatzea oso ideia ona baita. 

Izan ere, kantarientzat kontzertuak motibazio handia 

dira, hobetzen saiatzera bultzatzen baitute jendea. 

Isabel Perez Ametsa elkarteko batzordekideak adierazi 

duenez, “pandemiaren ostean bada abesbatzara itzuli 

ez den jendea, baina itzuli direnek asko eskertu dute 

berriro kantatzeko aukera izatea”. 

Urteurrenen urtea 

Fernando Etxepare Ametsa elkarteko lehendakariak 

adierazi duenez, “niri ilusio berezia egiten dit kontzertu 

hau eskaini ahal izateak gauza askoren urteurrenak 

betetzen direlako aurten. Izan ere, aurten 10 urte 

betetzen dira gaur egun elkarteko lehendakaria den 

Fernando Etxepareren aita hil zenetik. “Kontzertu 

honen antolaketa aita pertsonalki omentzeko erabiltzen 

ari naiz”, adierazi du Fernando Etxeparek. Gainera, 

Ametsaren lehendakariak azaldu duenez, orain dela 60 

urte Fernando Etxepare aitak prestatutako obra da eta 

abesbatza berarekin abestu zuena, gainera. “Kontzertu 

horren grabazioa interneten dagoela badakit, baina ez 

da batere erraza hori topatzea”, gaineratu du Etxepare 

semeak. 

Kontzertuan soilik Ametsa eta Betiko Ametsa abesbatzek 

parte hartuko duten arren, Fernando Etxepareren ustez 

elkarteko txikienen urrezko ezteiak ospatzeko balioko 

du. “Kontua da aurten haurren 50. urteurrena betetzen 

dela, eta parte hartuko ez duten arren, nik buruan 

dauzkat uneoro”, azaldu du lehendakariak. Gainera, 

kontzertuan Fernando Etxepare aitak Betiko Ametsa 

abesbatzarentzat propio prestatutako obra abestuko du 

abesbatzak berak, Etxepareren hitzetan Jon Aizpururen 

moldaketa “oso interesgarri eta xumearekin”. Era 

berean, kontzertuan Oiasso Kamerata lagun izango 

dute, Fernando Etxepare semeak bere ikasketak amaitu 

berritan Irunen sortutako Oiasso Musika taldearen 

bilakaera izan dena. “Egungoak nik hasitako musika 

taldearekin zerikusi gutxi duen arren, oso musikari 

diziplinatuak dira eta maila ona dute”, gehitu du 

Fernandok. 

Ezerezetik normaltasunera

Covid-19aren pandemiak era nabarian eragin die 

abesbatzei. Abesbatzek ezin izan dute beren jarduera 

berreskuratu maskararen derrigorrezko erabilera eta 

gainontzeko murriztapen neurriak ia guztiz arindu arte. 

Ondorioz, kantari taldeei asko kostatu zaie erritmoa 

hartzea etenaldiaren ostean. Fernando Etxepare 

Ametsa Kultur Elkarteko lehendakariak azaldu duenez, 

“pandemiaren ondorioz uste nuena baino gehiago 

sufritu dugu guztiok”. Pandemiaren egoera egonkortu 

bada ere, Etxeparek azaldu du Ametsa abesbatzan ez 

direla guztiz Covid-19az ahaztu. “Kontuz ibili behar 

dugu, abesbatzan adineko jendea eta haurrak baitaude”, 

adierazi du elkarteko lehendakariak. 

Ohiko normaltasuna guztiz berreskuratzeko apur bat 

falta bada ere, Ametsari ez zaizkio falta kontzertuak 

eta irteera proposamenak. Jaietako kontzertua 

elkartearentzat egutegian markatutako hurrengo 

data esanguratsua bada ere, Ametsak bestelako 

konpromisoak ditu. Udaran, pandemia iritsi arte 

egindako moduan, musika herrikoiarekin lotutako 

irteera bat egingo du Betiko Ametsa abesbatzak, 

ikasturtea amaitzeko. Era berean, hainbat grabazio 

eskaera ere jaso ditu, horietako bat Bartzelonarako 

meza baterako egindako bi grabazioak, bata latinez eta 

bestea euskaraz. 

Txikiak ere musikaren erritmoan

Betiko Ametsa eta Ametsa Abesbatza elkarteko talde 

ezagunenak dira eskualdean eta baita eskualdetik kanpo 

ere, eskaintzen dituzten emanaldi guztiengatik. Hala 

ere, Ametsa elkartean etxeko txikienek ere badute lekua. 

Esaterako, 0 eta 3 urte bitarteko haurrekin musikarako 

animazio goiztiarreko tailerra dute, hain zuzen ere, 

Itsasne Fernandezek gidatutako eskolekin. Era berean, 

ikasle gazteenek musika tailerrean eta abesbatza txikian 

parte hartzeko aukera ere badute. Udaran ere kantuak 

ez du etenik Ametsak udalekuak proposatzen baititu eta 

elkarteak lanean jarraituko du etorkizuneko kantariak 

bermatzeko. 

Ametsa Abesbatzak Oiasso Kameratarekin 
batera kontzertua eskainiko du ekainaren 19an
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 Bi urteko geldialdiaren ondoren, Koadrilen 

Eguna inoiz baino indartsuago dator. Ekainaren 

25ean ospatuko da Irungo Lagun taldeek luzez 

esperotako eguna. Betti Gotti euskara kultur 

elkarteak antolaturik, zailtasunak zailtasun, 

bazkarirako sarrerak saldu dira jada, beraz, eguna 

iristea falta da soilik. 

Betti Gotti elkarteak, urteroko jaieguna antolatzerakoan 

pandemia garaian gaizki pasatako guztiak omenduko 

ditu 2022an. Horregatik, aurtengo zapiaren kolorea 

beltza izango da, pandemiaren ondorioz zendutakoak 

gogoratzeko. Era berean, 2008 urteko lehen koadrila 

egunean izandako zapi beltzera itzuliko dira. 

Urtero moduan, aurten ere Betti Gotti elkartearen 

helburua herritar guztiei eskainitako Koadrila Eguna 

antolatzea izan da. Izan ere, elkarteko kideen ustez 

Koadrila Egunak ez du adin zehatzik, norberak 

jartzen dio adina. Hala ere, elkarteko kideek azaldu 

dute  koadrila eguna antolatzeko zailtasun handiak 

izan dituztela, Udalaren ekarpena ez baita nahikoa 

horrelako ekitaldi batek eskatzen dituen segurtasun 

berme guztiak asetzeko. Datozen urteetarako egoera 

hau aldatzea eskatu du elkarteak eta Herri Bazkaria 

hirigunera ekartzeko asmoari eusten dio. 

Herri Bazkaria

Koadrila Egunaren barneko ekitaldi jendetsuenetako bat 

da Ficobako bi pabilioietan egiten den Herri Bazkaria. 

Aurreko urteetan bezala, aurten 1.800 pertsona bilduko 

ditu. Bazkariak 20 euroko prezioa izango du eta sarrera 

bakoitzeko euro bat Pausoka elkarteari emango zaio, 

behar bereziak dituzten haurren elkarteari.

Bazkariaren egitura mantendu arren, txartelak 

saltzeko modua aldatu egin da. Izan ere, txartelak 

Betti Gotti elkartearen webgunearen bitartez saldu 

ziren maiatzaren 27aren eta 29aren artean. Dena den, 

bazkariko txartelak ekainaren 3an banatu ziren !isikoki. 

Sarrerak bi taldetan banatu dira, Ficobako pabilioiak 

mahaikideen adinaren arabera banatzeko. Alde batetik, 

23 urtetik gorakoentzako sarrerak eta bestetik, 22 

urtetik beherakoentzat.

Goitiberak olinpiaden ordez

Aurten koadrilen olinpiaden etapa amaitutzat eman 

du Betti Gottik, baina ekintza berri bat proposatu du. 

Goitibera  lehiaketa bat antolatu dute 18 urtetik gorako 

edonorentzat eta Irungo koadrilei bertan parte hartzeko 

deia egiten die. Koadrilen Eguneko goizeko 9:30etan 

partaideak aurkeztu eta gosariarekin indarrak hartu 

ostean, 10:00etan hasiko da txapelketa. Goitiberen 

txapelketarako izen ematea ere webgunearen bitartez 

egin zen eta sariak izena ematen duen jende kopuruaren 

arabera banatuko dira. Aurten, Betti Gotti elkarteak 

jarriko ditu goitiberak, baina datozen urteei begira, 

asmoa da jendeak propio diseina ditzala beraien 

goitiberak. Hala ere, norbaitek aurten berea egin nahiko 

balu elkartearekin harremanetan jarri beharko du. Beti 

bezala parte-hartzaileei pintxo bana emango zaie trago 

eta guzti triki-poteo momentuan, eguerdi aldera.

Antolaketa

Aurretik bi urteko hutsunea izan den arren, 2022ko 

Koadrilen Egunak aurreko urteetako eskema bera 

jarraituko du. Eguna goiz hasiko da, 9:30etan Urdanibia 

plazan egingo den Koadrilen gosariarekin. Jarraian, Irun 

Hiriko Goitiberen Txapelketaren Sari Nagusiaren txanda 

izango da. 12:00etatik aurrera txarangek eta batukadek 

girotuko dituzte alde zaharreko karrikak. 

Eguerdiko 13:15etan Urdanibia plazatik hasita koadrilek 

Ficobarako bidea hartuko dute. Ficobara dantza eta 

musika artean iritsi ostean, bazkaria 14:15etan hasiko 

da globotxupinazoarekin. Bazkalostean, Ficobako ateak 

arratsaldeko 16:00etan irekiko dira, DJ Balberren 

emanaldiarekin batera. 17:00etan, berriz Gozategik 

kontzertua emango du taldeak 30 urte betetzen dituela 

ospatzeko. Ficobako ateak guztiz itxi aurretik 19:00etan 

DJ Balberrek bigarren saio bat eskainiko du 20:30ak 

arte. Matraka elektrotxarangaren erritmoan itzuliko 

dira koadrilak hiriko erdigunera, festak etenik izan ez 

dezan. 

2008. urteaz geroztik urtero koadrilen artean kamisetak 

edo atorrak egitea sustatu du Betti Gottik. Elkarteko 

kideek adierazi dutenez, “polita da koadrilen marrazki 

edo logoak ikustea, kamisetak edo atorrak apainduz 

jendeak duen irudimenaren indarra”. Hala ere, aurten 

ezin izan dute egitasmo hau lehiaketa bidez sustatu, 

bestelako baliabideak sendotu behar izan dituztelako 

eta horrek eragindako egoera ekonomikoak ez 

dielako lehiaketa berririk sustatzeko tarterik eman. 

Lehiaketarik antolatu ez arren, Betti Gotti elkartetik 

dinamikarekin jarraitzera gonbidatu dituzte parte-

hartzaileak, Koadrilen Eguna kolore eta mezu alaiez 

girotzeko modua baita. 

Errespetua festarako funtsezkoa

Betti Gottiko kideek azaldu dutenez Herri Bazkaria 

ondo joan dadin errespetua ezinbestekoa da. Bai 

herri bazkaria zein Koadrilen Eguna antolatzeko 

pertsona askoren lana eta parte-hartzea beharrezkoa 

da, beraz, parte-hartzaileei eskatu diete errespetuz 

eta lasaitasunez jokatzea. Betebeharrak oinarrizkoak 

dira eta dena ondo ateratzeko beharrezkoa da horiek 

errespetatzea. 

Bestalde, Betti Gottitik gogoratu dute ekimen hau 

aurrera eraman ahal izateko boluntario askoren laguntza 

beharrezkoa dela eta beraz, inor laguntzeko prest baldin 

badago, jar dadila elkarteko kideekin harremanetan 

bettigotti@hotmail.com elkartearekin. 

Koadrilen Eguna nobedadeez beterik dator 
2022an 
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 Urtero moduan, musika izango da Irungo 

San Pedro eta San Martzial festen bezperako 

egunetako protagonistetako bat. Gauzak horrela, 

jaietako kontzertu nagusiak ekainaren 18an, 23an, 

25ean eta 28an egingo dira Urdanibia plazako 

eszenatokian. Hala ere, sanmartzialetako musika 

programazioa ekaineko bi asteetan Irungo beste 

lekuetan egingo diren emanaldiekin osatuko da. 

Juncal Eizaguirre Kultura ordezkariak adierazi duenez, 

“Gertatu den guztiarekin, gogo izugarria dugu jaiak 

berreskuratzeko, eta munduko ilusio guztia jarri dugu”. 

Kultura ordezkariak azaldu duenez, Kultura arloak 

hilabeteak daramatza Irungo Udaleko beste arloekin 

eta Irungo erakundeekin eta kolektibo ugariekin 

elkarlanean aurtengo jaietako programazioa osatzeko. 

Eizaguirrek azpimarratu duenez, “Maila oso oneko 

musika-eskaintza dugu, askotarikoa, prestigio handikoa 

eta tokiko artistei ere protagonismoa ematen diena”. 

Bi urteko etenaldiaren ostean, Sanmartzialetako 

musika programazioa berritasunez beterik dator. Izan 

ere, aurten ohi baino kontzertu bat gehiago egingo da, 

beste urteetan antolatutako hiru kontzertuei laugarren 

bat gehituko baitzaie. Dena den, musika emanaldien 

erdigune izango den eszenatokia Urdanibia plaza izango 

da aurten ere. Urdanibia plazako lehen emanaldia 

ekainaren 18an izango da, La Mala Rodríguezen eskutik; 

hilaren 23an, jaietako lehen egun o�izialarekin batera, 

Burrunba elektrotxarangaren txanda izango da, eta 

ikuskizun berezia emango dute kolaboratzaileekin 

batera. Ekainaren 25ean, aldiz, Macacok joko du Irunen, 

eta azken kontzertua Varry Bravak eskainiko du hilaren 

28an.

Tokiko taldeak taula gainean

Bestetik, Irungo festetan emanaldia eskainiko duten 

tokiko taldeen izenak jakinarazi ditu Kultura arloak. 

Ekainaren 18an, MORA SDR taldeak kontzertua 

eskainiko du La Mala Rodríguezen emanaldiaren 

aurretik. Ekainaren 25ean, larunbatean, Ezinezkoa 

taldeak bidea irekiko dio Macacori. Azkenik, ekainaren 

28an Malforta talde irundarra Urdanibia plazako 

agertoki gainean ikusteko aukera egongo da, Varry 

Brava entzun aurretik. 

Gogoan izan behar da Burrunba elektrotxarangak 

ere kontzertua eskainiko duela hilaren 23an jaietako 

programaren barruan. Ez da hasierako talderik izango, 

baina talde irundarrak iragarri du emanaldi berezia 

egingo dutela artista kolaboratzaileen laguntzarekin.

Festetan parte hartuko duten tokiko taldeak herritarrei 

irekitako bozketa bidez aukeratu dira. Bozketan 1.855 

irundarren botoak jaso dira. Parte-hartzaileek aldez 

aurretik prozesuan izena eman zuten 10 taldeen artean 

aukeratu behar zuten.  Malfortak lortu du boto gehien 

(433), atzetik Mora SDR (319) eta Ezinezkoa (280) 

zituela. Guztira, hiru talde hauek 2.301 boto jaso dituzte.  

Izan ere, parte-hartzaile bakoitzak talde bat baino 

gehiago bozkatzeko aukera zuen. 

Juncal Eizaguirre Kulturako ordezkariak hautatutako 

taldeak zoriondu ditu, eta eskerrak eman dizkie, 

halaber, gainerako talde guztiei, parte hartzeagatik, bai 

eta aurtengo jaietako musika-eskaintza prestatzeko 

beren iritzia eman duten irundarrei ere. “Aurtengoa 

oso berezia izango da zuzeneko musika hirira itzuliko 

delako pandemiaren une latzenak atzean utzi ondoren, 

eta berriz ere tokiko artistak izango dira protagonistak”, 

azaldu du Kultura ordezkariak. 

Aukeratutakoez gain, beste talde eta musikari hauek 

eman zuten izena Kultura arloaren ekimen honetan 

parte hartzeko: Mugalariak, Hitboyz, Calle Beat, Kaos 

Kooperativ, Kitzika Taldea, We eta Wondersoul.

Aukeraketa prozesuan aldaketa

Beste aldaketa esanguratsu batek musika 

programazioaren antolakuntzarekin du zerikusia. Hain 

zuzen ere, azken urteetan Sanmartzialetan kontzertua 

eskainiko zuten taldeak aukeratzeko bozketa herrikoi 

bat antolatu ohi zen jaiak hasi aurreko hilabeteetan. 

Tokiko taldeak aukeratzeko aurreko urteetako sistema 

bera erabili den arren, talde nagusien aukeraketarako 

sistema aldatzea erabaki da, hainbat arrazoi direla 

medio. 

Juncal Eizaguirre Kultura ordezkariak azaldu duenez, 

“prozesu horiek egiteko epe jakin batzuk bete behar 

dira, eta taldeen agendak ixteko arazoak sortzen zituen 

horrek”. Era berean, Kultura ordezkariak gaineratu 

duenez, azken urteetan aldaketak izan dira musikaren 

merkatuaren funtzionamenduan eta, ondorioz, taldeek, 

promotoreen eta agenteen bidez, gero eta traba gehiago 

zituzten horrelako proposamenak onartzeko, askotariko 

arrazoiak tarteko. 

Beraz, sistema aldatzeko erabakia azken urteotan 

egindako hausnarketa baten ondorioa da, eta musika-

industriak berak proposatuta egin da. Izatez, Irun 

zen lurraldean kontzertuak horrela antolatzen zituen 

hiri bakarra. Juncal Eizaguirrek azpimarratu duenez, 

“oreka bilatu nahi izan dugu musika-panoramako 

erreferentziazko artistak ekartzearen eta herritarren 

parte-hartze handia bermatzearen artean”. 

Sanmartzialetako musika programazioa 
zabaldu da festen itzulera ospatzeko



                   ERREPORTAJEA
7

2022ko ekainak 15

Irunek jai erraldoiak biziko ditu San Pedro eta 
San Martzial festen itzuleran

 Ekaineko hilabetean sartzearekin batera 

Irungo jaiak ospatzeko atzera kontaketa hasten 

da. Bi urteko etenaren ostean, festak are gogo 

gehiagorekin espero dituzte irundarrek. Jaien 

itzulera ospatzeko Kultura arloak festa egunetarako 

ekintzen egitarau zabala prestatu du, aurreko 

urteko jaietako programaren egitura mantenduz, 

baina, hainbat berrikuntza sartuz. 

Juncal Eizaguirre Kultura arloko ordezkariak adierazi 

duenez, “berriz ere elkarrekin egoteko festak izatea 

nahi dugu”. Kultura ordezkariak azaldu duenez azken 

bi urte hauek oso gogorrak izan dira, beraz, aurtengo 

Sanmartzialak oso bereziak izango dira. “Ilusio 

handiz osatu dugu jaietako programa hau, Udalaren 

gainerako arloen laguntzarekin eta hiriko erakunde 

eta elkarteen parte-hartze handiarekin”, adierazi du 

Juncal Eizaguirrek. Jaien egitarauaren egitura aurreko 

urteetakoaren oso antzekoa da. “ Aurten pozarren diot 

egitura beste urte batzuetakoaren antzekoa dela, uste 

baitut 2019koen antzeko sanmartzialak izango ditugula 

esan ahal izatea denok besoak zabalik hartzen dugun 

zerbait dela”. 

Guztira, 140 jarduera berezi egingo dira Irungo 

jaien barnean, honela banatuta: antzezlanak, zirku 

ikuskizunak eta/edo bakarrizketak (6); dantza (6); kirol 

ekimenak (39); musika animazioa eta/edo kalejirak (19); 

haurrentzako animazioak, erraldoiak eta buruhandiak 

(19); su arti�izialak eta/edo jarduera piroteknikoak 

(3); kontzertuak, berbenak eta/edo zarzuelak (28); 

bestelako jarduerak (29). Udalak zuzenean antolatutako 

jarduerak 76 dira, eta gainerako 64ak 16 kirol erakundek 

eta 22 erakunde kultural eta sozialek antolatuko dituzte. 

Juncal Eizaguirreren hitzetan, “oso urte gogorrak izan 

dira kultura sektorearentzat, eta horrelako jarduerarik 

ez egoteak hondamena eragin du sektorean”.  Zehazki, 

aurten 409.768,25 euro bideratu dira jaietako ekintzak 

antolatzeko, 2019an baino ia 60.000 euro gehiago.

Musika gehiago

Musika  izango da 2022ko Sanmartzialetako ekintza 

indartsuenetako bat. Juncal Eizaguirreren hitzetan, 

“aurtengoak musikaren sanmartzialak izango direla esan 

dezakegu”. Esaterako, Urdanibia plazako emanaldiei 

beste kontzertu egun bat gehitu zaie eta Ficoban 

Koadrilen bazkarian Gozategik kontzertua eskainiko du. 

“Irun lehen mailako hiria da guretzat eta uste dugu lehen 

mailako musika programazioa merezi duela”, adierazi 

du Kultura ordezkariak. Festetako programak bestelako 

musika nobedadeak ere badakartza. Ekainaren 17an 

Irun Hiria Musika Bandak rantxera eta bolero kontzertu 

bat eskainiko du Santiago auzoko frontoian. 

Gainera, ostiral horretan bertan, ekainaren 17an, 

txosnagunea irekitzeko dantza emanaldia eskainiko 

dute Irungo dantza akademiek. 22 Academyko Josune 

Gurruchagak azpimarratu duenez, “Irungo dantza 

akademiak oso eskertuta gaude gure hiriko jaietan 

parte hartzeko eskaini zaigun aukerarengatik”. Sheila 

Gurruchaga, Josuneren ahizpa eta lankideak, adierazi 

duenez, “ekainean dantza eskolen ikasturte amaiera 

ospatzeko modu polita izango delakoan gaude”. Miren 

Gomezek, berriz, ekitaldian parte hartuko duten 

akademien izenak gogoratu ditu: 22 Academy, My Dance 

Studio, Toxic, Pausoka, Jazzarte eta Studio de Danza 

Miren Gómez. 

Eizaguirrek gogoratu du Irungo Atsegiña elkarteak 

aurten 100 urte betetzen dituela. Irungo Atsegiñak 

emanaldi bereziak eskainiko ditu bere mendeurrena 

ospatzeko. “Oso programa berezia prestatu dugu 

elkarrekin, eta, horri esker, erraldoiak ohi baino egun 

gehiagotan ikusi ahal izango ditugu”, azaldu du Kultura 

ordezkariak. Irungo Atsegiñako erraldoiak hiriko beste 

konpartsetako erraldoiekin eta hiritik kanpo etorritako 

bisitariekin ibiliko dira Irungo kaleetan. Eneko Calvo 

Irungo Atsegiñako ordezkariak udalari eskerrak eman 

dizkio aurtengo jaietako egun guztietan erraldoiak kalera 

atera ahal izateko proposamena onartzeagatik. “Beti 

gustatu izan zaigu erraldoiak kaleetan ikustea, biltegian 

gordeta ikustea baino gehiago”, adierazi du Eneko 

Calvok. Irungo Atsegiñako ordezkariak nabarmendu 

du mendeurrena dela eta Irun Hiria Musika Bandak 

Irungo Atsegiñarentzat bereziki sortutako konposizio 

bat oparitu diela eta ekainaren 29an entzun ahalko dela 

lehen aldiz. “Erraldoiek jarraitzaile asko dituzte Irunen 

eta oso jarduera arrakastatsuak izango direla uste dugu”, 

gaineratu du Juncal Eizaguirrek. 

Haurrak erdigunean 

Haurrentzako animazioak erreferentzia izango dira 

beste behin ere. Kultura ordezkariak azaldu duenez, 

auzoetatik eta auzo-elkarteetatik eskatu izan diete 

Irungo auzoetan kultur jarduera gehiago egitea. “Ildo 

horretatik, hiriko 6 auzoetan umeentzako kultur 

jarduerak egingo dira, beste urteetan jarri ohi ziren 

gaztelu puzgarriak ordezkatuz”. Hiriko sei auzotan 

egongo dira, txandaka. Katea, Behobia, Antzaran, 

Larreaundi, Palmera Montero, Anaka eta Belaskoenean. 

Gainera, haurrentzako ikuskizunak eta familia 

guztiarentzako emanaldiak egongo dira, hala nola 

kaleko antzerkia, dantza-ikustaldiak, erraldoiak eta 

buruhandiak, urteroko haurren pintura-lehiaketa, etab.

Jaietako agurra

Jaien hasiera o�iziala ekainaren 23an izango da, 

21:30etan. Agur o�iziala egingo da ordu horretan 

Udaletxeko balkoitik, eta aurten Gipuzkoako Aspace 

arduratuko da horretaz, haien 50. urteurrena da eta. 

Egun horretan, ohi bezala, 19:00etan San Juango 

zuhaitz tradizionala jarriko da eta txistulari-bandak 

emanaldia emango du; 20:45etan suaren inguruan 

aurreskua dantzatuko du Kemen Dantza Taldeak eta, 

agur o�izialaren ondoren, San Juan sua piztuko du José 

Antonio Santano alkateak, 21:45 aldera. 

Luis Marianoko postuak, bestalde, ekainaren 14an 

irekiko dira, eta uztailaren 1era arte egongo dira zabalik. 

Urdanibia plazako txosnek, aldiz, ekainaren 17tik 

uztailaren 1era bitartean funtzionatuko dute.  Urtero 

bezala, etxez etxe banatuko da programa hiri osoan, 

datozen egunotan.
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101. San Pedro Sari Nagusiaren irteera eta 
helmugan aldaketa nabariak izango dira 

Ekainaren 29an San Pedro Sari Nagusiaren 101. 

edizioa ospatuko da. Irungo Txirrindulari Klubak 

dena prest dauka San Pedro Eguneko txapelketa 

klasiko hau antolatzeko. San Pedro Sari Nagusian 

elite mailako eta 23 urtez azpikoek parte hartuko 

dute. Edurne Izagirre klubeko lehendakariak 

azaldu du lasterketa Blaia inguruan abiatuko dela 

eta 13:00etan San Martzial mendira iristea espero 

dela.

Bi urtez San Pedro Saria antolatu ezin izan duzuenez, 

aurtengoa antolatzea ohi baino gehiago kostatu da?

Ez pentsa zailegia izan denik, ez dugu sumatu zailtasun 

berezirik. Egia da horrelako lasterketak antolatzeko 

federazioan eta udalean lasterketaren eskaera egin 

behar dela. Eskaera gutxi gorabehera urrian egin 

genuen eta ekainaren 29a iritsi arte egun asko falta 

ziren oraindik, beraz, zaila zen pandemiaren egoera zein 

izango zen aurreikustea. Hala ere, aurreko urtean ikusi 

genuen txirrindularitza proba asko antolatu zirela eta 

guk ere aurten ez dugu zailtasun berezirik izan. 

Beraz, etenaldiaren ostean, proba ez da desagertzeko 

arriskuan egon?

Ez dugu horren beldurrik izan. Pena handia izango 

litzateke horrelako proba historiko bat desagertzea. 

Inoiz ez dugu eduki proba desagertzeko arriskuan 

zegoenaren susmoa eta lantaldeko inori ez zaio ideia 

hori burutik pasa. Beste urteetan antolatu ez bada 

unean uneko egoerarengatik izan da, baina proba 

berreskuratzeko aukera egon denean ez da batere 

arazorik izan. Pandemiak kalte asko eragin ditu, baina 

probaren itzulera gogoz eta indarrez hartu dugu. 

Aurreko urtean lasterketa antolatzeko saiakera 

egin zenuten, baina azkenean ez zen posible izan?

Horrelako lasterketak antolatzen direnean faktore asko 

eduki behar dira kontuan. Faktore horietako batek kale 

egiten duenean, % 100ean prest egon gabe ezinezkoa da 

aurrera egitea. Lasterketa egin nahi bai, baina azkenean 

ezin izan genuen. 

Elite mailan garrantzi handiko proba da San Pedro 

Saria. Babesleen laguntza handia behar duzue?

Bai, argi dago, orokorrean, kirolean babesleen laguntza 

oso garrantzitsua dela, bai maila honetako zein maila 

txikiagoetako probetan. Horregatik, klubean San Pedro 

Saria antolatzeko babesle bereziak ditugu, horien 

artean Irungo Udala. Orain arte antolatutako lasterketa 

guztietan babesle bezala parte hartu du udalak eta, 

udalaz gain, gainontzeko guztiei eskerrak eman behar 

dizkiegu eskaintzen diguten laguntzagatik. Lasterketak 

edo txirrindularitzarekin lotutako beste ekitaldiak 

antolatzeko babesleak behar ditugu. 

Zeintzuk dira aurtengo San Pedro Sariarekin 

loturiko nobedadeak?

Aurtengo lasterketa desberdina izango dela kontatu 

dezakegu. Aurreko edizioetan irteera eta helmuga Irun 

erdialdean kokatu izan da, hau da, Colón pasealekuan. 

Aurten, berriz, Blaia ingurutik aterako da lasterketa 

eta helmuga San Martzial mendian kokatuko da. 

Esan beharra dago nahiko lasterketa teknikoa izango 

dela, igoera eta jaitsiera asko ditu eta. Guztira, 2.000 

metroko desnibel positiboa dauka eta horrek lasterketa 

gogorra dela erakusten du. Egia esan, proban zehar 

edozer gauza gertatu daiteke. Hau da, txirrindulariak 

helmugara elkarren artean oso bananduak iristea edo 

ihesaldi bat gertatzea. Uste dugu aurtengo lasterketa 

oso interesgarria eta ikusgarria izango dela. 

Tra iko mozketekin arazo asko izan duzue?

Tra!ikoa moztu behar denean beti arazotxoak izan ohi 

dira. Horretarako, Ertzaintza eta Irungo Udaltzainak 

elkarlanean dena antolatzen ari dira eta guri horrek 

asko laguntzen digu. Guk ideia proposamen bat egiten 

dugu, baina gero beraien oniritzia jaso behar dugu 

lasterketak behar dituen tra!iko mozketak eta bestelako 

gauzak antolatzeko. Azkenean, beraien gomendioak 

eta aholkuak jarraitzen ditugu. Behin betiko ibilbidea 

erabaki aurretik beti beraiek proposatutako aldaketa 

txikiak izan ohi dira, probaren garapena egokiagoa izan 

dadin. 

Sari garrantzitsua izanda, parte hartze handia 

espero duzue?

Astean zehar izanda, hau da, asteazkenean, zailagoa 

izaten da jakitea zenbat talde eta txirrindulari 

animatuko diren. Irunen jaieguna da, baina gainontzeko 

herrietan laneguna da. Egia esan, lasterketa 

historikoa eta garrantzitsua da, beraz, uste dut aurten 

aukeratutako helmuga bereziarekin proba erakargarria 

izan daitekeela. Espero dugu beste urteetan bezainbeste 

korredore edukitzea, baina oraindik ez dakigu kopuru 

zehatza. Txapelketen egutegiaren barnean sartutako 

proba da eta eguna iristen den heinean ikusiko dugu ea 

nolako partaidetza dugun. 

Irungo Txirrindulari Elkartearentzat garrantzitsua 

izango da maila honetako txapelketa bat antolatzea?

Klubarentzat garrantzitsua da bai maila honetako 

zein beste maila txikiagoetako txapelketak antolatzea. 

Txirrindulariek kategoria honetara iristeko aurretik 

beste kategoria baxuagoetatik pasa behar dute. Klubeko 

txirrindulari txikiekin eta ez hain txikiekin honaino 

ilusioz iritsi daitezen eta txirrindulari izateko gogoa 

izan dezaten egiten den lana garrantzitsua da. Aurten 

San Pedro Sariaren 101. edizioa ospatuko da eta uste 

dut harro egoteko modukoa dela, ez bakarrik maila 

honetan dauden kirolariengatik, baizik eta atzetik 

datozen guztiak bizikletan ibiltzen jarraitu dezaten 

eta, horrela, guk ere horrelako lasterketak antolatzen 

jarraitu dezagun. 

Argazkia: Martin Early
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Osasunaren Aldeko Miliak egitasmoak duatloi formatuan 
Colón pasealekua hartuko du ekainaren 19an

 6. Osasunaren Aldeko Miliak jardunaldia 

ekainaren 19an ospatuko da. Bidasoa Atletiko 

Taldetik bultzatutako egitasmoak nobedadeak 

dauzka. Izan ere, ohiko moduan igande goiz osoa 

hartuko duen jardunaldia izango da eta Irungo 

erdigunean egingo da, baina ekintzetako batek 

duatloi formatua izango du Irungo Txirrindulari 

Elkartearen lankidetzari esker. Aurreko edizioetan 

bezalaxe, helburua izango da biztanleriaren sektore 

guztietan jarduera �isikoa sustatzea.

Eguna, ohi bezala, adineko pertsonekin hasiko da Ttipi-

Ttapa ibilaldi osasungarriarekin, baina ekintza ordu erdi 

aurreratu da eta goizeko 9:30ean hasiko da. Jarraian 

taldekako 4x1 miliako lasterketan talde herrikoiez gain, 

bigarren hezkuntzako ikastetxeetako ikasleek parte 

hartuko dute. 

Aniztasun funtzionala duten kirolariek ere beraien 

gaitasunetara egokitutako probak izango dituzte. 

11:00etan gurpildun aulkiek eta handbikek hartuko 

dute Cólon pasealekua. 11:15ean, berriz, aniztasun 

funtzionala duten kirolarien txanda izango da eta nahi 

duten pertsona guztiek lagundu ahalko dituzte mila bat 

eta erdiko luzera izango duen ibilbidean. 

Ondoren, 11:30ean, estreinatuko da Juanma Garate 

Txiki duatloiaren lehen edizioa, orain arte egindako 

binakako lasterketa ordezkatuz. Duatloia gaztetxoek 

parte hartzeko prestatu da, hau da, benjamin, kimu eta 

haur kategorietako haurrentzat. Izena emateko hiru 

euro ordaindu beharko dira eta ekarpena Gipuzkoako 

minbiziaren aurkako elkarteari laguntzeko erabiliko 

da. Iñigo Eseberri Bidasoa Atletiko Taldeko ekitaldi 

arduradunak azaldu duenez, “oso ohikoa ez den proba 

bat da, lasterketak txirrindularitzarekin lotzen dituena, 

kategoria eta adin bakoitzari egokitutako distantzietan”. 

Era berean, duatloian parte hartzera datozenei autoa 

Ficobako aparkalekuan aparkatzea gomendatu die 

Bidasoa Altetiko Taldeak. Era berean, Iñigo Eseberri 

klubeko ekitaldien antolakuntzako ordezkariak 

baieztatu duenez, Zabaltza plazan bizikletak gordetzeko 

kontsigna zerbitzua antolatuko da. 

Edariz, frutaz eta gailetez osatutako anoa postuak 

egongo dira proba guztietako parte hartzaileentzat. Hala 

ere, egunean zehar antolatuko diren proba guztiek ez 

dute txapelketa izaera izango. Beraz, Milia egokituetako 

eta errelebo lasterketetako parte-hartzaileentzako 

bakarrik izango dira sariak. 

Proba guztietarako izen emateak zabalik daude 

Kirolprobak webgunean. Dena den, jardunaldiaren 

egunean bertan ere izena eman ahalko da goizean 

zehar egingo diren probetarako. Lasterketen prezioak 

mantendu egiten dira: 7 euro pertsonako – 28 euro 

4x1 miliako taldeek. Duatloiak 3 euroko prezioa izango 

du. Lasterkariaren poltsaren bilketa irteeran egingo da 

zuzenean, igandeko 8:45etik aurrera.

Borja Olazabal Irungo Udaleko Kirol ordezkariak Iñigo 

Lavado jatetxean egindako prentsaurrekoan adierazi 

duenez, udala horrelako ekitaldien antolaketarako 

ahal bezain beste erraztasun ematen ahalegintzen da, 

baina Bidasoa Atletiko Taldea edo Irungo Txirrindulari 

Klubak bezalako entitateek egiten duten lana eta 

ahalegina gabe ezinezkoa litzateke halakorik antolatzea. 

Borja Olazabalek adierazi du, “pozgarria iruditzen zait 

Irungo erdialdea bi klubek elkarlanean antolatutako 

proba horrekin bete ahal izatea”. Horrelako ekintzek 

igande goizetan Colón pasealekuan auto, ke eta zarata 

desagerraraztea laguntzeaz gain, ekintza osasungarriak 

sustatzen dituztela gogoratu du ordezkariak. Gainera, 

Kirol ordezkariak, kirola sustatzeko helburuaz gain, 

probaren izaera solidarioa azpimarratu du. 

Elkartasunaren aldeko jarduera

Osasunaren aldeko miliak, biztanlerian kirol jarduera 

sustatzeaz gain, beste helburu solidario bat izango du. 

Ekitaldiaren antolaketaren bitartez bildutako diru guztia 

Gipuzkoako Minbiziaren Aurkako Elkarteak jasoko 

baitu. Eguerdiko 13:00etan Milia solidarioa izeneko 

eguneko azken lasterketaren txanda izango da. Parte-

hartzaileek ibilbidea oinez edo korrika egiteko aukera 

izango dute. Iñigo Eseberrik gogoratu du ekarpenak 

egiteko modua oso erraza dela; goiz osoan zehar dortsal 

solidarioak eta probako kamisetak salduko dira Zabaltza 

plazaren inguruan. Egun horretan zehar boluntarioek 

biltzen dituzten diru ekarpen guzti-guztiak Gipuzkoako 

Minbiziaren aurkako elkarteak jasoko ditu.. Gainera, 

aurten ekitaldiaren oroimenezko kamisetak ere erosi 

ahal izango dira 5 euroren truke.

Gemma Landatxe Bidasoako Minbiziaren Aurkako 

Elkartearen egoitzako gizarte langilea da eta 

jardunaldiaren irabaziak hirugarren urtez jarraian 

beraien elkartearentzat izatea asko eskertu du. 

“Horrelako diru ekarpenak Bidasoako egoitzan 

minbiziarekin loturik egiten diren jarduera guztietarako 

ekarpen zuzenak dira”, adierazi du Gemmak. 

Elkartearentzako ekarpen ekonomiko garrantzitsua 

jasotzeaz gain, gizarte langileak azpimarratu du 

Osasunaren Aldeko Miliak jardunaldiaren bitartez 

Bidasoa Atletiko Taldeak Minbiziaren Aurkako 

Elkartearen jarduera ezagutarazten eta zabaltzen 

duela. Era berean, ekarpen ekonomikoak elkarteak 

eskaintzen dituen zerbitzuak zabaltzeko aukera ematen 

dio elkarteari. Diruaz gain, Gemma Landatxek elkarteak 

boluntarioen behar handia duela gogoratu du.

Bidasoa Atletiko Taldeak eskerrak eman dizkio Salto 

Systems enpresari lasterketa antolatzeko emandako 

babes garrantzitsuagatik. Ane Zabala Salto Systems 

enpresako ordezkariak adierazi duenez, “Salto 

Systemsentzat ohore handia da kirola eta elkartasuna 

batzen dituen proba honen antolakuntzan lagundu ahal 

izatea”. Era berean, antolakuntzak eskertu du Irungo 

Udalaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Osakidetzaren, 

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren, Kirol Egokituaren 

Federazioaren eta Minbiziaren Aurkako Espainiako 

Elkartearen Gipuzkoako Ordezkaritzaren laguntza.
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ALARDE
TRADIZIONALEKO 
KANTINERAK

2022

ANE IGIÑIZ ZUBIA

DANBORRADA

ALBA PÉREZ PARRA 

VENTAS

ANE ENCABO AGUIRRE 

MEAKA

NEKANE GALARZA MUGIKA

BIDASOA

Argazkiak: Estudio Gover
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NEREA MERINO GAZTELUMENDI

AMA SHANTALEN

MARINA MONSERRAT SORONDO

BANDA

AIA GARCÍA PASCUAL 

ZALDITERIA

LEIRE AGUIRREZABALA SAIZ

BEHOBIA

IXARO UGARTE JÁUREGUI 

OLABERRIA

MARINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

SAN MIGUEL
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ANE ALONSO EGUIAZABAL

URANZU

SANDRA AROCENA LOPESINO

AZKEN PORTU

ELENA NARBARTE HERNANDEZ

BUENOS AMIGOS

AITANA LLORENTE PÉREZ

 ANAKA
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2022ko ekainak 15

NEREA PATERNAIN NAVARRO

SANTIAGO

NAIARA HERMOSO HERNÁNDEZ 

LAPICE

MARTA SAGÜÉS OLASAGASTI

REAL UNIÓN

MÍRIAM AMUNARRIZ LARRAÑAGA 

ARTILLERIA

CELIA GRAVINA CORTIJO

BELASKOENEA
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GAROA BRAVO AMADOR

DANBORRADA

NAIALE LOPETEGI AMOSTEGI

BANDA

AMETS UGARTE ISASA

OLABERRIA

NAROA DE LA FUENTE RIVAS

AMA XANTALEN 

CELIA FERNANDEZ ANTELO

LAPITZE

ALARDE
PUBLIKOKO 
KANTINERAK

2022
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2022ko ekainak 15

NAROA PERURENA VALERO

ZALDITERIA

NAIARA MARTINEZ CRESPÁN

LANDETXA

NICOLA SZWECHLOWICZ ORLOWSKA

BIDASOA

TYNA GASMI

ANAKA

JUNE CASTRO FERNÁNDEZ

SANTIAGO

NAIARA LARRAZA MALMIERCA

ARTILLERIA BATERIA




