2022 AISIALDIRAKO GiDA AZAROA

A25

AISIALDIRAKO

EMAKUMEENGANAKO
INDARKERIAREN
AURKAKO EGUNA

2022 GiDA
AZAROA

Herriko eragileekin batera Irurako
Ikastolak, ludotekak, gaztelekuak…
gaiaren lanketa egingo dute astean zehar.

25/ ostirala 18:00 San Migel plazan
ELKARRETARATZEA

A25aren Eguneko ekitaldien
baitan, elkarretaratzea egingo
da plazan. Jarraian, guztiok
elkarrekin Kulturunera
gerturatuko gara bertso saiora.
· Euskaraz
· Publiko guztia
(Irura Moretuz emakume taldeak antolatuta)

27/ igandea 11:00 San Migel plazan

25/ ostirala 18:15 Kulturunean
BERTSO SAIOA

A25aren Eguneko ekitaldien baitan, bertso saio goxo eta
intimoa izango da Kulturunean. Gai jartzailea Amaia Agirre
izango da. Bertsolariak, Alaia Martin eta Saioa Alkaiza.
· Euskaraz
· Publiko guztia
(Irura Moretuz emakume taldeak antolatuta)

Hondakinak murrizteko eta berrerabilpena sustatzeko azoka.
Azokan parte hartzeko bi modu daude:
-Norberak bere postua jartzea. Interesa duenak
irurabizi@gmail.com helbidera idatzi azaroaren 20a
baino lehen. Norberak bere postuan saltzen dituen
gauzen dirua norberarentzat izango da.
- Postua jarri nahi ez duenak aukera du etxean dituen
objektuak Irura Biziren postuan uzteko: egunean bertan
10:00etatik 11:00etara bitartean, edo aurrez irurabizi@
gmail.com idatzi eta adostutako egun eta orduan. Postu
horretan saltzen diren gauzen dirua Iruran ekintza berriak
antolatzeko erabiliko du Irura Bizi elkarteak.
· Publiko guztia
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

27/ igandea 12:00 San Migel plazan
“BIGARREN BIZITZA BAT”
SORMEN TAILERRA
Umeek gauza ezberdinak
birsortzeko aukera izango
dute berrerabilitako
materialarekin.
· Euskaraz
· HH eta LHko umeentzat
(Irura Bizi elkarteak
antolatuta)

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

euskara

IRURAK

2. ESKUKO AZOKA

castellano

EZ DU

29/ asteartea 18:30 Herri eskolan

ERASO
SEXISTARIK
ONARTZEN

ARGITU ENERGIA TAILERRA

Tailer honen helburua herritarrei etxeko
energia-kontsumoa modu pertsonalizatuan diagnostikatu
eta ulertu ahal izateko beharrezko tresnak ematea da,
baita energia-eraginkortasuna hobetzeko eta faktura
elektrikoa murrizteko irtenbideak proposatzea ere.
Udalaren bitartez, interesdunei “Energia Argitu Kit”
maletak banatuko zaizkie. Kit horrek aukera ematen
du etxeetan neurketak egiteko, energia-gabeziak
detektatzeko (aire-ihesak, berokuntza-erradiadoreetako
galerak, ur-emariaren kontrola, instalazioaren
errendimendua eta galerak, eta abar) eta % 5 eta % 10
arteko aurrezpenak eragin ditzaketen neurri sinpleak
hartzea proposatzen du.
· Gazte eta helduak
· Izen ematea azaroaren 25a baino lehenago:
628532303 telefonoan (astelehenetik ostiralera
9:00 – 18:00) edo argitu@gipuzkoa.eus
(Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra
Hidraulikoetako Departamentua eta Irurako Udala)

AZAROAK 8-15
“ABENTURA ASTEA”

2022 AISIALDIRAKO GiDA AZAROA

03/ osteguna 19:00 Herri eskolan

11/ ostirala 19:00 Kulturunean

17/ osteguna 17:30 Liburutegian

Arau eta lokarririk gabe heriotzaz
hitz egiteko lekua.
Bihotzetik elkarteko kide batek
bideratua.
Gehienez 15 – 20ko taldea.
· Elebiduna
· + 16 urte
· Gonbidapena eskatzen du
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

TOMIRIS mendeku zilegiaren gaineko
bakarkako ikuskizuna da. Ardatz
nagusitzat biolentzia matxista
daukalarik, errealitatea eta fikzioa
uztartzen dituan istorioa. Gordin bezain
sentsuala, erreal bezain fantastikoa,
zorrotz bezain zolia.
· Euskaraz
· + 16 urte

IPUIN MUSIKATUA ANDURIÑA ETA
TXEFOREKIN
Baziren behin elefantea, sagua, sorgina,
kometa… eta dantza egin nahi zutenez
ipuinak asmatu zituzten baxu elektrikoaren
eta Haizearen txorien laguntzaz. Entzun nahi?
· Euskaraz
· Publiko familiarra

DEATH-CAFE: HERIOTZAZ ETA DOLUAZ
HITZ EGITEKO GUNEA

ABENTURA ASTEA

08/ asteartea 19:00 Herri eskolan
ARRASTOAN
DOKUMENTALA

ONDOREN, SOLASALDIA
IKER IRIARTEREKIN ETA JOSU
IZTUETAREKIN
XX. mendearen hasieran
norvegiarrak etorri zirenetik,
eskualdeko kirolari asko
nabarmendu dira eskian, eta
beste jende askok egin ditu
askotariko zeharkaldiak han-hemenka. Esaterako, 2018an,
lau lagunek Laponiara bidaiatu zuten, eta han egindako
eski-zeharkaldiaren kontakizuna da dokumental hau.
Zeharkaldian zehar, hainbat gauza ezagutu eta landu zituzten:
kulturartekotasuna, harremana finlandiarrekin eta samiekin,
hizkuntza gutxituak, joik inprobisatzaileak, orein-zaintzaileak…
· Euskaraz
· Publiko guztia
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

10/ osteguna 19:00 Herri eskolan
“BIDAIATU GABEKO BIDAIA”
IMANOL ARTOLA
“FELIX”EK KONTATUA
Euskal Herriari itzulia bizikletaz.
· Euskaraz
· Publiko guztia
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

“TOMIRIS” MENDEKU ZILEGI
BATEN ISTORIOA

12/ larunbata eguarditik aurrera

Gazte Alaiak Elkartea
K.K.J. GAZTE ALAIAK ELKARTEAREN EGUNA

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

“IPUINAK JO ETA MUSIKAK
KONTATU”

18tik abenduaren 2ra
EUSKARALDIA

Herriko eragile ezberdinek (Irurako Udala, Ikastola,
ludoteka…) Euskaraldian parte hartuko dute entitate edo
norbanako bezala eta gaia landuko dute.

18/ ostirala 19:00 Herri eskolan
ERDALDUN BERRIEN KLUBA

15/ asteartea 18:30

Herri eskolan
BIDEAK DOKUMENTALA

ONDOREN, SOLASALDIA ARITZ
GANBOA ARTZAINAREKIN
ETA XABIER UNANUA
ZUZENDARIAREKIN.
Artzain baten jatorritik abiatzen da
“Bideak” dokumentala. Gazta bat soinean,
nafar mendietan barrena korrika erronka
batean murgiltzen da Aritz Ganboa
artzaina bere arbasoen herriak lotzeko:
Sakanako Arruazu eta Erronkariko Izaba.
Artzaintza ardatz hartuta, ibilbide horretan zehar hamaika ahots
eta lekukotza jasotzen dira, guztiek helburu bera dutelarik:
landa eremua eta kultura balioan jartzea eta landa eremu bizi
bat aldarrikatzea, hiriaren eta landa eremuaren arteko zubiak
eraikiz. Artzain baten hasierako ideia xume batetik sortutako
proiektuaren fruitua da honako dokumental hau.
· Euskaraz
· Publiko guztia
(Irura Bizi elkarteak antolatuta)

BAKARRIZKETA UMORETSUA
Irantzuren klubean gutxi dira. Lau katu.
Eta sekula ez dute saririk jaso. Ez dituzte
telebistan aipatzen. Ez diete elkarrizketarik
egiten. Irantzuren kluba ezezaguna da.
Klandestinoa. Badakizue zergatik? Irantzuren
Kluba, ERDALDUN BERRIEN KLUBA delako eta erdaldun-berri
gehienek ez dakite erdaldun berriak direnik. Izan ere, zer arraio
da erdaldun berria izatea? Ondoren mokadutxoa San Migel
plazan Euskaraldiaren hasiera ospatzeko.
· Euskaraz
· Publiko heldu eta familiarra
(Irurako Euskaraldia taldeak antolatuta)

19/ larunbata 18:00 Tolosako Leidor antzokian
MOTXILA 21 KONTZERUA

Motxila 21, Down Sindromea
duten gazteen eskutik musika
kontzertua eskainiko dute.
· Publiko guztia
· Sarrerak Kutxabank-en salgai
(Irurako Ikastolak antolatuta)

20

HAUR ETA NERABEEN ESKUBIDEEN
NAZIOARTEKO EGUNA

14-20/ Irurako leiho eta balkoietan
HAURREN MEZUAK, LEIHO EDOTA BALKOIETAN

Irurako Udaleko Gazteria sailak eta Irurako Ikastolak adingabeek
dituzten eskubideak aldarrikatu eta haien tratu onak bermatzera
bultzatu nahi zaituzte. Horretarako zuen etxeetako leiho eta
balkoietan ikastola, ludoteka, kultura bulego zein www.irura.eus
web-orri bitartez eskuragarri izango dituzuen kometak jartzeko
gonbidapena luzatzen zaizue azaroaren 14tik 20ra bitartean.
· Publiko guztia

20/ igandea 11:00 Frontoiean
HAUR ETA NERABEENTZAKO JOLASAK

Haurren eta Nerabeen Eskubideen Nazioarteko Eguna
ospatzeko jolas eta puzgarriak egongo dira frontoiean.
· Haur eta nerabeak

23/ asteazkena 18:00
Herri eskolan
“MUNDUKO
EMAKUMEAK”

NARRAZIO MUSIKATUA
Munduak badu txokorik, eta txoko horietako batzuetan
istorioak suertatzen dira, sortu, eraldatu. Eta hala, helduentzako
ipuin kontaketa musikatu honetan bost emakumeren
istorioak kontatuko dituzte, munduko bazterretan bizi
diren emakume horienak.
Haien indarrak elkartuz eta beraiengan sinetsiz lortuak dira
kontakizun hauek.
Kontalaria: Amaia Elizagoien (Ameli eta Xirrikituen jostunak)
· Euskaraz
· + 16 urte

