2021 AISIALDIRAKO GiDA azaroa

IRURAKO KZGUNEAren berrirekiera
Azaroaren

02tik aurrera / goizez liburutegian

Ordutegia: astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:00etara eta
17:00etatik 19:00etara.

ERAKUSKETAK
15,16 eta 17 / 18:00/ 20:00 Herri Eskola

IPARRALDEKO 21-22 NEGUKO XARE TXAPELKETA
GAZTEAK ETA GAZTETXOAK

05etik abenduaren 03ra Ametsa trinketea
Egutegia eta ordutegiak Irurako Udalaren Appan.

“IRURA AINTZINEAN” ARGAZKI ERAKUSKETA

IRURAKO SENDIEN ETA
BESTE ASPALDIKO ARGAZKIAK

1888-1978 urte bitarteko Irurako sendien eta beste
aspaldiko argazkiak ikusi eta ezagutzeko aukera.
· Euskaraz.
· publiko guztia.
(Irura Bizi Elkarteak antolatua)
Sinbolo hau publikoki erakusteak berarekin
dakar emakume eta gizonen arteko berdintasun
eza oinarri duen era honetako indarkeriaren
kontrako konpromiso aktiboa.

25 / osteguna 16:30/ 18:30

Zuen postontzietan topatuko duzuen puntu morea
etxeko leihoetan itsastera anima zaitezte.

ERAKUSKETA:
ZER DA GURETZAT GENERO INDARKERIA?

NOTA
Toda la información en castellano en
www.irura.eus o en la oficina de cultura

Plaza /

Herri Eskola

Herriko haurrentzat genero indarkeria zer den islatzen
duten marrazkiez osatutako erakusketa.
· Publiko guztia

2021 GiDA
azaroa

Argazki eta istori zaharren erakusketa, Irurako herria
aintzinean nolakoa zen ezagutzeko.
(Irura Bizi elkarteak antolatua)

23 / asteartea 18:00/20:00 Herri Eskola

AISIALDIRAKO

2022EKO EGUTEGIRAKO ARGAZKI LEHIAKETA
Gaia: Edertasuna.
Lanak aurkezteko epea: azaroak 14.
Oinarriak ikusgai www.irura.eus webgunean.
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

ESKULAN IKASTAROA
HELDUENTZAT

Noiz: 11/08tik 12/ 27ra.
Ordutegia: Astelehenetan 15:00tik 16:30era,
Gaia: gabonetako apaingarriak.
Iraupena: 10 ordu.
Prezioa: 20€
Izenematea: kultura@irura.eus.
Izenemateko epea: 11/04
Taldea osatzeko gutxienez 6 pertsonak
eman behar dute izena.

Azaroak 25
Emakumeen Kontrako Indarkeriaren
Aurkako Nazioarteko Eguna
euskara

castellano

2021 AISIALDIRAKO GiDA azaroa

03 / asteazkena 18:00 Herri Eskola

13 / larunbata eguerditik aurrera Gazte Alaiak Elkartea

Benetan posible da edozein herritan,
ekintzaile moduan proiektuak abiatzea?
Hizlariak: Mondragon Unibertsitatea (LEINN graduko ikasleak),
Tolosaldea Garatzen (Ekintzailetza saila) eta herriko ekintzailea.
· Euskaraz.
· Publiko gaztea eta heldua
·	Gonbidapena eskatzen du.

Egun guztiko jaia bazkideentzat
Egitaraua eta xehetasunak
Elkarteko Iragarki taulan.
(K.K.J. GAZTE ALAIAK Elkarteak
antolatua)

TOKIKO EKINTZAILETZA SUSTATZEKO HITZALDIA

K.K.J.J. GAZTE ALAIAK
ELKARTEAREN EGUNA

20 / larunbata 10:30/13:30

San Migel Plazan / frontoian
HAURREN ESKUBIDEEN NAZIOARTEKO EGUNA
KALAKA ZUREZKO JOKOAK

Goizean zehar haurrek trebetasuna, imaginazioa,
zehaztasuna, kontzentrazioa, oreka eta koordinazioa
bezalako alderdiak garatu ahal izango dituzte hainbat joko
ezberdinen bidez.

17 / asteazkena

06 / larunbata 17:00 / 19:00 Frontoia
BIZIKLETA JARDUERAK

Bizikletarekin, hainbat jarduera eta proba egingo ditugu.
Parte hartzeko ezinbestekoa izango da ondorengo QR
kodean sartzea, eta izen-emate orria betetzea eta bidaltzea.
· Derrigorrezkoa izango da norberak bere
bizikleta, kaskoa eta musukoa eramatea.
· LH3 –LH6ko ikasleentzat
(Irura Bizi elkarteak antolatua)

06 / larunbata 17:00/18:30
Herri eskola
BIZIKLETEN
KONPONKETA-TAILERRA

Bizikleten oinarrizko konponketak
egiteko tailerra egingo dugu eta
honako hauek erakutsiko ditugu:
gurpiletako zuloak nola konpondu,
zure bizikleta zure neurrira jartzen
ikasi, etab.
Parte hartzeko QR honetan sartu eta
galdetegia bete beharko da
· LH6-DBH 4ko ikasleentzat
(Irura Bizi elkarteak antolatua)

19 / ostirala 19:00 Kulturunea

“BIRRITAN BORTXATUA” ANTZEZLANA

Nagorek beldurrak gaindituz, salaketa jartzea erabakitzen
du. Orduan hasten da Nagoreren bigarren amesgaiztoa.
Epaiketan zehar bizi eta sufritutakoak kontatuko dizkigu, baita
gizartearen partetik jasotako epaiak ere.
· Euskaraz.
· Publiko gaztea eta heldua
·	Gonbidapena eskatzen du.

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN
KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA

Irura moretuz emakume taldearen ekitaldia.
· Euskaraz
· Publiko guztia
(Irura Moretuz emakume taldeak antolatua)

26 / ostirala 20:00 kulturunea edo Herri Eskola
(edukiera beharren arabera)

18:30 Liburutegia
IRAKURLE TALDEA

Alaine Agirreren “Bi aldiz erditu
zinen nitaz, ama” liburuaz
solasteko elkartuko gara
oraingoan. Idazlea gurekin izango
dugu. Animatzen?
· Euskaraz.
· + 16 urte
· Informazioa:
irakurletaldeairura@gmail.com

25 / osteguna 18:00 Plaza

TAUPADA

2012an sortutako taldea. 5 urteko rock-heavy-metal
etaparen ondoren, bere ohiko melodiak, ahotsak eta
akordeak hirukote akustikoan aurkeztera itzuli da.
· Euskaraz.
· Publiko guztia
·	Gonbidapena eskatzen du.

22 / astelehena 18:00 Eliza

XEXILI EGUNEKO
ONINTZA ABESBATZAREN KONTZERTUA

· Hainbat hizkuntza
· Publiko guztia
·	Gonbidapena eskatzen du
(Onintza abesbatzak antolatua)

23 / asteartea 18:30 San Migel Plaza /

eliza

LOATZO MUSIKA ESKOLAKO IKASLEEN
XEXILI EGUNEKO EMANALDIA

Orkestra, Zirubi Taldea eta Irurako taldea
· Hainbat hizkuntza
· Publiko guztia
(Loatzo Musika Eskolak antolatua)

24 / asteazkena 18:30/20:30 Herri Eskola

TAILER/TERTULIA: “NORK BERE BURUA ONDO
ZAINTZEN ETA MAITATZEN IKASI”

Osasun mentala, fisikoa eta emozionala zaintzeaz,
autoestimuaz, autoezagutzaz eta garapen pertsonal eta
kolektiboaz hitz egiteko gunea da.
· Elebitan
· Emakumeei zuzendua
·	Gonbidapena eskatzen du

27/ larunbata 16:00/19:00 Gaztelekua
SEXU ETA GENERO AHOLKULARITZA

Sexune elkartearen eskutik bakarkako edo taldeko
aholkularitza saioak
· Euskaraz
· 11-16 urte (LH6-DBH4)
·	Gonbidapena eskatzen du, gaztelekuan eskatu hitzordua
azaroaren 20a baino lehen.

