ALKATEAREN AGURRA
Hamarkada asko dira, udak amaiera duenean, Iruran Sanmiel jaiak ospatzen direla.
Herritar guztiok, elkarrekin, modu alaiean partekatzeko egunak bizitzen ditugula.
Aurtengoan ere iritsi gara, egunak eta hilabeteak zuhaitzetatik lurrera eroritako hostoak
bezala igaro dira. Modu nabarmenean batzuetan, oharkabean besteetan. Hain zuzen
ere, maiztasunarekin, oharkabean, kasik hanka punttetan darraiten horiek dira gure
bizitzako bizipenik garrantzitsuenetakoak. Falta direnean bakarrik ohartzen bagara ere.
Horregatik, aurten menpekotasuna duten pertsonen zaintzaz arduratzen diren
emakumeek emango diete hasiera Sanmiel jaiei, txupinazoa botaz. Beraien lana
aitortzea eta ikustaraztea gizartearen zereginetako bat baita. Aitortu eta ikustarazi
bai, eta euren lana gizon eta emakumeek parekidetasunez egin beharrekoa dela
aldarrikatzea ere beharrezkoa da. Emakume hauek ez dute aisiaz gozatzeko aukera
handirik eta aurtengoan gure jaien protagonistak egin nahi izan ditugu.
Hain zuzen ere, jaiek, beste gauza askoren artean, aniztasuna dute ageriko, adin, sexu
eta jatorri anitzetako pertsonak agertoki bera konpartitzen. Beste behin, jai batzordea
guztientzako egitaraua osatzen aritu da ilusioz. Nire eskerrik beroenak!
Iruratar guztioi, jai zoriontsuak opa dizkizuet! Umorez, errespetuz eta berdintasunez
ospa itzazue! Gora Irura, ta gora Sanmielak!
Hace ya varias décadas que, junto con el final del
verano, celebramos las fiestas de San Miguel en Irura.
Los días y los meses han pasado casi sin darnos
cuenta.
Son, en muchas ocasiones, estas vivencias que pasan
desapercibidas las más importantes de nuestras
vidas. Así pasan, a menudo, las mujeres que trabajan
en el cuidado de las personas con dependencia.
Este año queremos visualizar y reconocer su labor.
Reconocimiento sí, pero también quiero reivindicar
la necesidad de que este trabajo se reparta en
igualdad entre hombres y mujeres. Estas mujeres no
suelen tener la oportunidad de disfrutar, en muchas
ocasiones, de su tiempo libre, ni de las fiestas.
Esperemos que, siendo las encargadas de lanzar el
txupinazo, puedan hacerlo.
A todos y todas las iruratarras, os deseo felices fiestas,
que las disfrutéis con humor, respeto y desde la
igualdad. Gora Irura y Gora San Miguel!

GORKA MURUA MACUSO

Irailaren 7an eta 14an
17:00
Trinketean, “San Miel Xare irekia-IrurakoUdala Sari
Nagusia” torneoaren ligaxkako partidak

Irailaren 18an
19:00
Trinketean, “San Miel Xare irekia-IrurakoUdala Sari
Nagusia” torneoaren ligaxkako partidak

Irailaren 20a, ostirala
18:30
Agurra, txupinazoa eta HERENSUGEAREN JAITSIERA
19:00
Kalejira buruhandiekin, erraldoiekin eta Loatzo musika
eskolako musikariekin
21:00
Barrikotea San Migel plazan. Oharrak: jan-ontziak eta
mahai-tresnak norberak ekarri behar ditu, koadrilla
bakoitzeko hiru kidek agertu behar dute, mahaiak era
egokian jartzeko hutsunerik utzi gabe, eta afalostean
mahaiak bildu behar dira. Oharra eguraldi txarra
balego frontoian izango da.
Ondoren, Erromeria.eus taldearen emanaldia plazan

Irailaren 21a, larunbata

Irailaren 22a, igandea

09:00
Gazte-festaren hasiera San Migel plazatik
11:00-13:00 eta 15:30-18:30
Haur-parkea garbilekuko plazan
13:00
Gazteen dantza-soka San Migel plazan
14:00
Haurren bazkaria
Oharra: beharrezkoa da udaleko kultura
bulegoan izena ematea, irailaren 18a arte
14:30
Gazteen bazkaria
18:30
Poteo musikatua Elektropapo
elektro-txarangarekin
21:00
Gazteen afaria
23:30

11:00
Patata-tortilla lehiaketa San Migel plazan
Parte hartzeko arauak:
• Izena eman behar da liburutegian irailaren 9tik
aurrera, su txikia erreserbatzeko
• Osagaiak eta tresneria norberak ekarri behar ditu
• 2008-2010 urteen artean jaiotakoek binaka parte
hartu dezakete, heldu baten laguntzarekin
• DBHko ikasleek hirunaka, helduen laguntzarik gabe
• Egunean bertan plazan izena ematen dutenek sua
ere beraiek ekarri beharko dute
Guztientzako sariak egongo dira. Tortilak egileek eta
ikusleek dastatuko dituzte
11:30-13:30
Herri kirolak haurrentzat Kulkiren eskutik
16:00
Talde-jokoak frontoian DBHkoentzat
17:00
“San Miel Xare irekia Irurako Udala Sari Nagusia”
torneoaren finalerdiak trinketean
19:00
Sagardo dastatzea San Migel plazan

GOVERNORS eta BAD SOUND

Irailaren 27a, ostirala

Irailaren 28a, larunbata

11:00
Jokoak haurrentzat (HH eta LH) San Migel plazan.
Ondoren, buruhandi txikiak
17:30
Gora Kasete haur ikuskizuna plazan, EIDABE
taldearen eskutik. Oharra eguraldi txarra balego
trinketean izango da.
17:30
Patinete erakustaldia Skate parkean Muturreko
Kirolak taldearekin. Oharra eguraldi txarra balego
frontoian izango da.
18:30
Kalejira San Migel plazatik buruhandi eta
erraldoiekin, Loatzo Musika Eskolako txistulari eta
trikitilariek lagunduta
Ondoren, txistor-jatea Share Elkartean
22:30
Play Back jaialdia eta laburmetraien lehiaketako
lanen emanaldia San Migel plazan
Ondoren, zuzeneko musika emanaldiak gazteen
karpan, Ikastolako tabernan, Errekalde tabernan eta
Enara tabernan.

12:00
San Miel Xare irekia Irurako Udala Sari Nagusia
torneoaren finala trinketean
13:00
Herri bazkarira doazenek mahaiak eta aulkiak
jarriko dituzte plazan. Ondoren triki-poteoa
14:00
Herri-bazkaria San Migel plazan: 14:00etan umeak,
14:30ean helduak
Helduen menua: 22 €. Haurren menua: 10 €.
Langabetu, ikasle eta jubilatuen menua: 17 €
Oharrak: bazkarirako txartelak salgai udaletxeko
harreran, kultura bulegoan eta trinketean, irailaren
20a arte. Bazkalostean, bazkaltiarrek jaso beharko
dituzte mahaiak eta aulkiak.
Ondoren, musika dantzagarria zuzenean, Olatz eta
Xabi bikotearen eskutik.
19:00
Nafarroako Joten emanaldia Oliteko Escuela
de Jotas taldearekin eta Irurako Eguzki Goxo
abesbatzaren emanaldia plazan.
23:30
Gaueko dantzaldia FAN&GO taldearekin

Irailaren 29a, igandea
09:00
Diana txistulariekin
11:00
Meza Nagusia
Ondoren, Irurako Lats dantza taldearen emanaldia
Jarraian, hamaiketako herrikoia San Migel plazan
17:00
Lur-ikara kabareta plazan, Pantzart Teatroren
eskutik
18:30
Bertso saioa elizan. Gai-jartzailea: Maddi Sarasola.
Bertsolariak: Miren Amuriza, Beñat Iguaran, Amaia
Agirre eta Aitor Mendiluze.

21:00
Herensugea erretzea plazan
Ondoren, azken-txotx Errekalde tabernan,
jai-batzordean zozketa bidez aukeratua.
Aurrerantzean lekua txandakatuko da.

Urriaren 6a, igandea

12:00
Meza Nagusia
14:00
Bazkaria trinketean jubilatu eta pentsiodunentzat
Ondoren, musika dantzagarria Joxe Mendizabalen
eskutik. Oharra: bazkarian parte hartzeko, izena
eman behar da jubilatuen biltokian eta 12 €
ordaindu behar dira.
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TXUPINAZOA : ZAINTZAILEAK
Hementxe naukazue, orri zuri baten aurrean, aurtengo
festetan, tarte bat eskainiko diguten honetan, hitz batzuk
idazten hastera, familiko zaintzaile naizen honetatik. Zer
esan? Nola azaldu? Pello asko maite dut, berarentzat
arretarik onena nahi dut eta arreta hori neronek ematen
diot. Horrek nire bizitzan aukeraketa bat egitea dakar,
hau da, senidea zaindu eta beste gauza asko baztertu
behar izatea.
Zer uzten dudan alde batera? Pentsatzen jarrita,
denbora behar dut erantzuteko, egunerokoan, ia
ahaztuta baitauzkat lehen egiten nituenak. Lagunekin
ateratzea, paseatzea, niretzako aisia izatea, oporrak
ere baldintzatuta,… Geure burua bigarren maila
batean jartzen dugu eta, oro har, familiaren bizitza ere
baldintzatzen dugu. Hori guzita, batzuetan, gogorra
egiten da.
Zentzu honetan, autolaguntza taldeak asko ematen
digu. Talde hau gurea da, guretzat sortuta baitago.
Modu honetan, beste taldekideek ere gure errealitatea
bizi dutela ikusten baitugu, esperientzi eta aholkuak
trukatuz, zama arinduz, eta egoera normalizatuz.
Eta, gainera, elkar ezagutu eta lagun bihurtzen gara,
bidailagun.
Zaintzaile bat hartuko banu..., buruan askotan
dabilkigun ideia da. Amaia ezagutzen dut, zaintzailea
da eta hark askotan kontatzen dizkit bere lanaren
inguruko pasadizoak. Bere ahotik askotan entzun
dut, pertsonarekin lan egiten dutela, zuzenean, oso
gertuko harremanean, oinarrizko gauzetarako ere behar
baitituzte. Afektu eta lotura berezia sortzen dela bien
artean. Egia esan, gustuko dute euren lana, pertsonaren
bizitza erdigunean jartzen dute, pertsonaren ongizatea
baita euren lanaren oinarria.
Eta lerro hauek idazten ari naizen honetan, konturatzen
ari naiz ia erabat feminizatutako lan hauek -familiko
zaintzaileak, etxez etxe dabiltzan zaintzaileak, egoitzetan
lanean dabiltzanak, “interna” modura dabiltzanak,...benetan daukaten garrantziaren mailan jarri behar
direla. Eta herriko festetako programan idazteko eman
didaten aukera horretarako ere badela!

XAREA IRURAN:
100 URTEKO HISTORIA GORABEHERATSUA

Irurako haurrek 1919an izan zuten lehenengo harremana xare-jokoarekin, apaiza bati esker.
Hark tresna egiten zien eta jokatzen erakusten zien.
1952. urtean hartu zuten lehenengoz irurar batzuek munduko xare txapelketa batean. Elizako
arkupeetan jolasten zen Iruran xarez, 1956. urtean galdu zen arte, inork ez zituelako xareak
egiten.
1970ean berriro iritsi zen xarea Irurara: gazte batek xaregile heldu bati ikasi zion egurrezko
eta harizko tresna egiten eta beste batzuek Argentinan ikasi zuten kirolaren teknika. Gainera,
hamarkada horretan, eskolako maisuak ikasle guztiak xarez jokatzen jartzen zituen egunero.
1987an Ametsa trinketea eraiki zuten eta urte berean eskualdeko trinketeko pilota eskola
sortu zute n. 90eko hamarkadan izan zuen indarrik handiena xareak Iruran, maila handiko
jokalari asko baitzeuden herrian eta nazioarteko txapelketa ugari irabazi zituzten.
2000ko hamarkadan gainbehera etorri zen, izan ere, herrian haur gutxi jaio ziren aurreko
urteetan, gazte gutxi zeuden eta gutxiago ziren jokatzen
zutenak.
2010eko hamarkadan herria handitu zenez, eskola
indartzeko aukera aprobetxatu zuten Ametsa Elkartekoek;
baita lortu ere. Etorkizunari begira, nazioartean lehiakorra
izateko itxaropena pizteko moduan daude herritarrak.
Bide horretatik, udaberrian eskolako ikasleen txapelketa
arrakastatsua eta gazteen txapelketa jokatu dituzta
aurten eta San Migel jaietan txapelketa irekia antolatu da
iparraldeko eta Irurako pilotariekin. Ea ba irurarrek berriro ere
trinketeko harmailak betetzen dituzten eta guztioi sartzen
zaigun Eutsi geurea, eutsi Xarea! oihukatzeko gogoa.

7 y 14 de septiembre
17:00 Partidos de ligilla del torneo “San Miel Xare
irekia-IrurakoUdala Sari Nagusia”

18 de septiembre
19:00 Partidos de ligilla del torneo “San Miel Xare
irekia-IrurakoUdala Sari Nagusia”

Viernes 20 de septiembre
18:30 Saludo, chupinazo y bajada del dragón
19:00 Pasacalles con gigantes, cabezudos y
miembros de la escuela de música Loatzo.
21:00 Barricote. Aviso: cada cual deberá traer
sus cubiertos, platos, vasos y servilletas. Tres
miembros de cada cuadrilla deben presentarse
en la plaza para colocar las mesas de forma
adecuada y sin huecos. Al final de la cena se
deberán recoger las mesas.

Sábado 21 de septiembre
09:00 Comienzo de la “Gazte festa”
11:00-13:00 y 15:30-18:30Parque infantil en la
plaza del lavadero
13:00 Dantza-soka de jóvenes
14:00 Comida infantil
14:30 Comida de jóvenes
18:30 Poteo amenizado por la electrocharanga
Electropapo
21:00 Cena de jóvenes
23:30Actuación musical Governors y Bad Sound

Domingo 22 de septiembre
11:00 Concurso de tortilla de patatas en la plaza
San Miguel
-Hay que inscribirse en la biblioteca a partir del 9
de septiembre para reservar hornillo
-Cada participante deberá llevar los ingredientes
y utensilios necesarios
-Las personas nacidas entre 2008-2010 pueden
participar en grupos de dos con ayuda de una
persona adulta.
-Las alumnas y alumnos de Secundaria pueden
participar en grupos de tres y sin ayuda
-Quien se apunte el día del concurso en la
plaza, tendrá que llevar su propio hornillo. Habrá
premios para todas y todos. Podrán degustar las
tortillas tanto las personas concursantes como
las espectadoras
11:30-13:30 Kulki deportes rurales para niñas y
niños

16:00 Juegos en el frontón (12/16 años)
17:00 Semifinales del torneo Xare
19:00 Degustación de sidra en la plaza San
Miguel

Viernes 27 de septiembre

11:00 Juegos para niñas y niños de Infantil y
Primaria en la plaza San Miguel. A continuación
cabezudillos.
17:30 Espectáculo lnfantil Gora Kasete a cargo
de Eidabe
17:30 Exhibición en el Skate park a cargo de
“Muturreko Kirolak”.
18:30 Pasacalles desde la plaza San Miguel
con gigantes y cabezudos, acompañados de
músicos de la escuela de música Loatzo.
Despues chistorrada en la sociedad Share.
22:30 Festival Play Back y proyección de los
cortos. A continuación actuaciones de música
Enara, Errekalde, ikastola y carpa.

Sábado 28 de septiembre

12:00 Final del torneo de Xare Gran Premio Ayto.
de Irura
14.00 Comida popular tiquets en venta: en
las oficinas municipales y en el trinquete. A
continuación, bailables en directo a cargo de
Olatz eta Xabi.
Menú personas adultas: 22 €. Menú infantil: 10 €.
Menú personas desempleadas, estudiantes y
jubiladas: 17 €
19:00 Actuación de la Escuela de Jotas de Olite y
del coro Eguzki-goxo
23:30 Verbena popular con el grupo Fan&go

Domingo 29 de septiembre
09:00 Diana
11:00 Misa Mayor. A continuación, actuación de
dantzaris de Irura.Despues, almuerzo popularl
17:30 Espectáculo de calle Lur-ikara kabareta a
cargo de Pantzart Teatro
18:30 Festival de bersolaris en la iglesia. Maddi
Sarasola. Miren Amuriza, Beñat Iguaran, Amaia
Agirre y Aitor Mendiluze.
21:00 Quema del dragón en la plaza y brindis
final en el bar Errekalde, elegido a sorteo por la
comisión de fiestas. En adelante será rotativo.

Domingo 6 de octubre
12:00 Misa Mayor.
14:00 Comida en el trinquete de jubiladas y
pensionistas. A continuación, bailables con Joxe
Mendizabal. Aviso: para la comida, hay que
pagar 12 € en el hogar de jubiladas/os.

Gastuak
Irailaren 20a ostirala
Buruhandien maskuriak
Loatzo musika eskolako musikarien eta
zaindarien ordezkarien askariak
Barrikoteko kafea eta edariak
Erromeria.eus

212
500
382
968

Irailaren 21 larunbata
Gazte festako musikariak
Haur parkea
Haurren bazkaria
Elektropapo elektrotxaranga
Governors eta musika ekipoa
Bad Sound

1.007
1.650
450
600
5.929
3.025

Irailaren 22a, igandea
Tortilla lehiaketa
kulki
jokuak
Sagardo dastatzea

500
781
200
1.200

Irailaren 27a, ostirala
Gora Kasete haur ikuskizuna
Skate erakustaldia
Share Elkarteko txistor-jatea
Play Back eta laburmetraien lehiaketako sariak

1.760
500
150
200

Irailaren 28a, larunbata
Xare torneoa
Herri bazkariko langabetuen, pilotarien eta
trikitilarien laguntza
Herri bazkariko musika
Jotas Navarras eta Eguzki goxokoen bazkaria
Fan&go
Irailaren 29a, igandea
Txistulariak
Hamaiketakoa
Lur-Ikara Kabareta
Bertso saioa

1.500
400
545
300
1.500
540
2.500
2.200
1.820

Urriaren 6a, igandea
Jubilatuen bazkaria
Jubilatuen bazkariko musikaria
Jubilatuen loreak
Gastu orokorrak
Programak eta kartelak
karpak eta beste material batzuk
Oholtza, komunak eta kamerinoa
alokatzea
Goxokiak, puxikak, zapiak, suziriak
Beste gastu batzuk
Gastuak guztira
(BEZ barne)

1.930
477
213		
2.238
960,60
4.130,34
1.144,25
2.000
44.412,19

Sarrerak
Taberna, denda eta lantokien
ekarpena
Sagardo eguneko pintxo eta basoak
Barraka eta salmenta postuen tasak
Jaietako zapien salmenta
Jubilatuen ekarpena bazkarirako

4.130
1.670
500
200
600

Sarrerak guztira

7.100

ERASO MATXISTA BATEN AURREAN
EGIN BEHARREKOA
Erasoa gertatu dela sumatzen baduzu:
• Adi egon
• Laguntza eta informazioa eskaini, behar baldin bada
Erasoa ikusi edo erasoaren berri izan baduzu:
• Erasotuari laguntza eskaini eta galdetu: Zerbait egin nahi duzu horren aurrean?
- Ez badu ezer egin nahi eta arriskurik ez badago, utzi lasai erasotuari, eskubidea
du eta EZ EPAITU.
- Erasoaren aurrean zerbait egin nahi badu, eskaini zure laguntza informazioa
eman.
- Erasoa larria izan bada, eta ezer egiterik nahi ez badu ere, arrisku maila altua
dela ikusten bada, DEITU 112 zenbakira. Bertan aktibatuko dituzte beharrezkoak
diren baliabide guztiak (osasun zerbitzuak, gizarte ongizate zerbitzuak, polizia,...).
Horrez gai.
Berehalako laguntzarako telefonoa:
• 112 SOS DEIAK
• Gipuzkoako larrialdiak: 943 224 411
• Eusko Jaurlaritzaren 24 orduko zerbitzua: 900 840111
• Horrez gain, berehalako laguntza behar ez bada, Irurako Udalera deitu daiteke
(943 691 333)
Kontuan eduki beharreko hainbat AHOLKU, edozein erasoren aurrean:
• Erasotuari laguntza eskaini.
• Leku lasai batera joateko aukera eman
• Konfiantzazko norbaiti deitzeko aukera eman
• Ez utzi bakarrik, hala nahi ez badu
• Ez behartu gertatutakoa kontatzera
• Ez epaitu erasotuak har ditzakeen erabakien aurrean
• Guztion ardura da erasoak saihesten laguntzea edo zerbait gertatutakoan
erantzutea.

