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Gure iraganean ikertzea 
gustatzen zaigu eta 
horretarako bekak 
ditugu: Ribera artea eta 
antropologia, kultura eta 
ibaia fusionantzen 
dituzten beka 
aitzindariak, Loidi bekak 
euskarazko lanak 
bultzatzeko eta Serapio 
Mujika bekak aldiz,  
bertako historiaren zatiak 
berreskuratzen 
laguntzenko.

7

Udaletxea, 
XVIII.mendeko itzelezko 
eraikin barrokoa, gure 
hiriaren historiagatik 
harro egoteko beste 
adibide bat.

3

Parke eskaintza berezia. 
Auzo eta txoko 
bakoitzean, hiriko 
txikienek aire zabalean 
jolas dezaten leku bat 
dago.

2

Muga autobusez 
gurutzatu dezakegu. 
Hegobusek Bidasoaren 
beste aldearekin 
elkartzen gaitu urteko 
egun guztietan.

4
Esfortzurik gabe gora 
egiten dugu. Igogailuek 
eta eskailera mekanikoek 
denontzako hiria 
bihurtzen dute Irun. 
Igogailuak Artaleku, 
Udaletxean eta Artian. 
Gure azken erronka, 
Iñigo de Loiolako 
patioak, Larreaundin.

6
Gure gainditze historia 
luzea, krisialdi bakoitzean 
aukera berri bat ikusten 
dugu hiria hobetzeko.

1

Emakume izena  
duen  
erakusgela: 
Menchu Gal. 
Bertan 
abangoardia 
eta gure 
historiaren 
inguruko 
erakusketak 
egiten dira.

8

Plaiaundi parke 
Ekologikoa, hegazti 
migratzaileentzako toki 
aparta, nazioarteak bere 
balio naturala  aitortu du. 

5



Borrokazaleak gara eta 
ez dugu atsedenik hartu 
Aldundiak, irundarrokin 
errepide kontuan zuen 
zorra, behintzat neurri 
batean, kitatu arte. 
Berandu izan arren A.-8 
arekin loturaren 
proiektua martxan jarri 
da eta Hegoko 
Errondaren �nantzazioa 
lortu dugu. Doan izatea 
lortuko dugu?

12

Irunen euripean jolastu 
daiteke. Olaketako 
koloretako estalpean 
edo Ventaseko frontoian; 
laster, San Migueleko, 
Julián Sánchez parkea 
ere egongo da 
eskuragarri. 

10

Ez ditugu gezurrak maite. 
Zurrumurruen kontrako 
tailerra dugu: 
atzerritarren eta 
errefuxiatuen inguruan 
sortzen diren faltsukeriak 
borrokatzeko.

15

Hezkuntzan sinesten 
dugu eta ikaskuntza 
integralerako zentroak 
edukitzeko zortea 
daukagu: Haur 
Eskoletatik hasita, 
Unibertsitateraino. 
Etorkizuneko irundarrak 
prestatzen dituzte.

11 Gure txikiak zaintzen 
ditugu. Batez ere 
zailtasunak dituzten 
txikiak. Bere atentzioa 
hobetu dugu eta 
Osakidetzarekin eta 
eskolekin dugun 
koordinazioa hobetu 
dugu babesgabetasun 
arazoak antzemateko. 

14

Solidarioak gara gaizki 
pasatzen dutenekin eta 
jantokiaz eta elkargune 
solidarioaz gain, gaueko 
harrera gunea daukagu.

16

Oso gogoko dugu 
musika, bai entzuteko bai 
aztertzeko. 700 ikasle 
inguruk ikasten dute 
Musika Eskolan eta Udal 
Kontserbatorioan.

13

Ama Xantalen 
ermita. Bere 
nekropoli 
indigena 
eta tenplu 
erromatarra 
gure historiaren 
kontalariak dira.

9



1936an gertatutako 
suteak erakusten digu 
berriz gertatu behar ez 
dena eta gertakizun 
horretatik Irun nola 
suspertu zen ekartzen 
digu gogora. Gogoan 
hartu behar dena eta 
inoiz existitu behar ez 
zatekeena ezabatzera 
gogora ekartzen digun 
memoria historikoaren 
kontzientzia dugu. 

20
Luis Mariano, gure 
embaxadore onena. 
Operetaren printze 
irundarra, bere izena 
duten lorategietan 
oroitzen dugu, baita 
aparta den kantu 
lehiaketa eta opera 
programazio inbidigarria 
eskaintzen duen elkarte 
batean ere.

19 Errealistak izatea gustoko 
dugu. Aparkamendua 
arazo bat dela badakigu 
baina benetako 
konponbideak bilatu 
behar ditugula ere 
badakigu. Harrobietan 
eta Arbesen  azaleko 
arparkaleku berriak 
ditugu eta  Pinar, Ficoba 
eta San Juaneko 
parkinetan alokairu 
formula berriak martxan 
jarri ditugu.

21
Gure Faisaien uhartea, 
munduko  kondominio 
txikiena eta Pirinioetako 
bakearen sinaduraren 
agertokia da.

22Herritarren indar 
paregabea, mota 
guztietako entitateek eta 
elkarteek eszenatoki 
berdingabea eratzen 
dute Irunen.

18

Etxebizitza publiko bat 
behar dutenei laguntzen 
jarraitzen die Irunvik. 
Alokairuko 
etxebizitzarekin dugu 
konpromisoa orain. 
Azken urteotan, 
alokatzeko 200 bat 
etxebizitza babestu 
sustatu dira.

23

Merkataritza 
berezia dugu; 
desberdina, 
profesionala eta 
erakargarria. Irun 
merkatariza hiria 
izan da, gaur egun 
ere bada eta 
denon artean 
horrela izaten 
jarraitzea lortuko 
dugu. K-Biziak 
programak ia 100 
saltoki irekitzen 
lagundu du 
2010etik.

17



Familiak eta kulturak; 
parkeak eta dibertsioak: 
#Girabira edo kalean 
egindako eta adin 
guztietarako ikuskizunak.

24
Gure auzoak maite 
ditugu. Iparretik hegora, 
mendebaldetik 
ekialdera. 26.000.000 
euro baino gehiago 
inbertitu ditugu Auzo 
Planaren bidez Irun hiri 
atseginagoa izateko.

27

Gure alkateak 
erantzunak ematen ditu! 
Alkatea auzoetan 
programaren baitan 17 
saio egin, eta 504 
eskaera jaso dira. 
Horietako %70tik gora 
dagoeneko gauzatu dira 
edo gauzatze prozesuan 
daude.

28

Gure nagusiek 
arduratzen gaituzte eta 
horregatik egiten dugu 
lan bakardadea eta 
ahultasun egoerak 
sahiesteko. Lagundu 
egiten dugu etxean 
behar dutena izan 
dezaten Etxekoko 
Laguntza Zerbitzua 
hobetzen eta hedatzen.

29

Bi gurpilen gainean 
mugitzea gustoko dugu. 
Kaleak txirrinda eta 
kotxeen artean 
partekatzen ditugu eta 
Letxunborro, Aldabe 
Mendia eta Behobiako 
bidegorrien alde 
apustua egin dugu.

25

Hirigunearen taupada 
San Juan da. Autorik 
gabe eta biziaz betea. 
San Juan plaza hiritarren 
gustura berregituratu zen 
eta gaur egun 
kulturaren, elkartzearen 
eta hiritarren bizitzaren 
espazioa da.

26

Irun berdea da. 
900.000m2 
baino gehiago 
ditu berdegune 
eta miloi erdi 
euro bideratzen 
ditugu urtero 
horietara.

30



Inauteriak gustoko 
ditugu. Ospakizunez 
betetako asteburua eta 
hori prestatzeko 
hilabeteak. Bidasoako 
sambodromoa.

35
CBA, liburutegia baino 
askoz gehiago da; 
hiriaren bihotzean 
kokatua dago eta 
etorkizun handiko kultura 
etxea da, hain zuzen.

37

Jende guztiak kirola egin 
ahal izatea gustatzen 
zaigu. 2016. urteaz gero, 
kirol egokituaren 
jardunaldi bat egiten 
dugu Igande Sasoi 
jardueren baitan. 
Hilabeteko igande 
horretan, Kolon 
pasealekua moztu 
egiten dugu, kirolaz 
gozatzeko.

34

#Irunzuzenean, musika 
eta bertako taldeen 
aldeko apostu tinkoa da. 
Baietz doinu polita 
eduki!?

38
Horniketa elektrikoen 
mozketa saihesteko eta 
egiten badira ahalik eta 
azkarren zerbitzua 
berrezartzeko EDP eta 
Iberdrolarekin 
Hitzarmenak sinatu 
dituen lehen Udala izan 
gara (hiriburuetaz gain).

36

Amaia Kultur Zentroa. 
Gure lagun �dela eta 
maitatua. Amaian 
noizbait izan ez den 
norbait ba al dago? 
Dena gertatzen da han.

32

Sasoiko gaude. Irungo bi 
kiroldegietan (Azken 
Portu eta Artaleku), 
orotara, 11.000 
harpidedun inguru 
ditugu, eta adin 
guztietarako kirol 
eskaintza ugari. 

33

Dinamikoak diren 
Palmera Montero 
zentroa bezalako 
partekatutako 
espazioetan 
sinisten dugu; 
bertan elkarteen 
lokalak, 
Unibertsitatea, 
nagusientzako 
gelak eta 
ekimenez beteriko 
aretoak daude.  

31



Gazteak 
alkatearekin hitz 
egitera esertzen 
dira. Gazteen 
udalbatzak, eskola 
bisitak eta 
parte-hartze saioak 
egiten dira 
Gaztelekuan. Hiria 
eurena ere bai 
baita.

46

Gure kirolak historia 
egiten du. Real Unionek 
futbolaren Liga 
Nazionalaren 
fundatzaileen artean 
izan zen, eta Bidasoa 
izan zen Europako titulu 
bat lortu zuen lehenengo 
euskal taldea.

41
Norbaitek ba al du 
gogoan nola joaten 
ginen oinez Karmengo 
auzotik San Juanera, 
Gain Gainean ireki 
aurretik? Parke hori 
izugarri gustatzen zaigu! 

44

Zinezko  hiri bat: 
#BizinemaBang Bang eta 
#DokuIrun bezalako 
programa berriek aukera 
ematen dute kalitatezko 
dokumentaletaz eta 
klasiko paregabetaz 
gozatzen jarraitzeko.

42

Historia eta etorkizuna 
elkartzen dira Uranzu 
pilotalekuan. Bertako 
pilotaren historiaren 
egoitza  da eta 
Bidasoaren lorpenen 
eszenatokia, baita bere 
hasierena ere. Orain 
eraikin modernoa eta 
gaurko egunera 
egokitua egongo da. 
Urdanibia plaza, 
maitatua eta bizitzaz 
betea; gaur egun 
berriztatua eta alde 
zaharraren bizitzara 
egokitua.

43

Ikasteko entzutea 
gustatzen zaigu. Hainbat 
proiektutako 
parte-hartzea oinarrizkoa 
da; esaterako, 
Hondarribia kalean, 
Vollmer plazan edo San 
Martzial kalean. Guztion 
artean erabaki hobeak 
hartzen ditugu!

45

Guztion artean 
aukeratzen ditugu 
gauzak: jaietako kartela, 
musika taldeak, 
berrurbanizazio 
aukerak… Edonoren 
iritzia ongi etorria izango 
da.

40

Ondoan ditugu bi 
hondartza zoragarrien 
artean aukeratu ahal 
dugu, baina joan den 
udatik aire zabaleko 
igerilekuak dauzkagu 
Txingudi -San Martzialeko 
instalazioetan.

39



Berritua izango den 
Parke Sargia dugu; San 
Martzial kalera irekia 
dagoen parkea da eta 
Uranzu pilotaleku 
berriztatuaren sarrera 
izango da.

47

Aurrekontu 
parte-hartzaileak jarri 
ditugu martxan, eta 
parte-hartzea 
areagotzen jarraitzen 
dugu. Elkarrekin 
erabakiko dugu zer 
erabilera emango zaien 
urtero, 1'5 milloi eurori.

51

Txikienek jolasteko leku 
gehiago izan ditzaten, 
astebururo eskolako 
patioak irekita izaten 
ditugu.

48
Badakigu adi egoten, 
baita jaietan ere. 
Horregatik daukagu sexu 
erasoen prebentziorako 
programa bat: telefono 
morea, informazio 
mahaia, ahozapien 
banaketa…

50
Handinahiak gara, eta 
10 urteren buruan %100 
elektrikoa izango den 
autobus �ota eduki nahi 
dugu.

49

Mugaz gaindikoak gara. 
Eta inork baino hobeto 
dakigu ez dagoela 
mugarik. Txingudiko 
Badiak bereziak egiten 
gaitu.

52

San Martzial, 
Aldabe haitza, 
bertatik dagoen 
bista, gure 
historia... 

53



Aisialdiak ez dauka 
adinik. Auzo bakoitzean  
nagusientzako aretoak 
sortzen ditugu; Luis 
Mariano, Alde Zaharra, 
San Miguel, Belaskoenea, 
Lekaenea, Palmera 
Montero eta Behobia. 
Eta laster Anaka-Puiana 
irekiko dugu!

55

Autobusetan mugitzen 
gara. 1.700.000 baino 
bidai gehiago egin dira 
hiriko izkina guztietara 
iristeko.

61
Errespetuz, segurtasunez 
eta jasangarritasunez 
mugitzen gara. Gaur 
egun hirietan 30km/h  
abiadura ezartzen ari da. 
Irun aitzindari izan zen 
2013ko martxoaren 
30ean martxan jarri 
zuenean.

59

Gogoko dugu Irunen 
bertan erostea, baita 
eskolarako itzuleran ere. 
Eta Erosi eta Ikasi 
programarekin, 1.400 
familiak izaten dituzte 
zuzeneko onurak 
erosketetan.

60

Pertsonentzako hiri baten 
aldeko apustua egiten 
dugu, oinezkoentzako 
topaguneak sortuz, 
horiek baitira hiriko 
protagonistak. Irun 
pertsonekin atsegina den 
hiria izatea gustatzen 
zaigu.

57
Oso gogoko dugu 
berrikuntza, eta saritu 
egiten dugu. Irun 
Ekintzan sariek 5 urte 
bete dituzte, osasun 
onarekin eta Irungo 
enpresen proiektu 
handiekin.

56

Maskotak adiskideak 
ditugu; horregatik, 
Puianako Guau parkeari 
Gain Gainean eta 
Oxinbiribil txakurrentzako 
parkeak gehitu dizkiogu, 
azken urteotan.

58

San Martzial 
jaiak; maitatuak, 
kuttunak, 
historikoak, 
parte-hartzaileak. 
Jai irundarrak. 

54



Beldur barik 
programaren bidez lan 
egiten dugu hezkuntza 
etorkizunerako aldaketa 
delako, berdintasunean 
eta errespetuan, 
berdintasunean eta 
errespetuan oinarrituz, 
besteak beste. 

64

Irunen beti izaten da 
zerbait: Gabonak, 
inauteriak, antzerkia, 
auzoetako jaiak, kirol 
jarduerak... Edozein 
egunetan, beti izaten da 
zer ikusia eta zer egina.

65
Irisgarritasuna 
garrantzitsua da, baita 
etxebizitzan ere. Urteak 
daramatzagu etxebizitza 
partikularretan 
igogailuak jar ditzaten 
diru laguntzak ematen 
eta bainuontziak 
aldatzeko diru laguntzak 
ematen. Azken lau 
urteotan, miloi bat euro 
inguru jarri da eta 1300 
eskaerari erantzun zaie.

67

Aire zabalean kirol 
egitea gustoko dugu; 
Ventas edo Gain 
Gainean ditugun aire 
zabaleko gimnasioetaz 
gain eta Pinarreko eta 
Urdanibiako 
kirolguneetaz gozatzea 
gustoko dugu.

68

Hiri seguroa danontzako; 
emakumeen elkarteekin 
lan egiten dugu hiriko 
puntu beltza berriak 
deusestatzeko. 

63

Jakin-minean eta 
elkarrekiko ezagutzan 
oinarrituta hezten dugu. I 
Love Europe programak 
Europako beste gazte 
batzuk ezagutzera 
eramaten ditu geureak.

62
Oinez mugitzen gara, eta 
gure metrominutuari 
esker, badakigu zenbat 
denbora behar dugun 
batetik bestera joateko.

66

Arduratsuak gara. Gure 
eskualdeak %51 gorako 
birziklapen tasa dauka.

69

Aiako Harria 
Parke Naturala, 
paregabeko 
edertasuna 
duen parke 
naturala. 
De�nitzen 
gaituen pro�la.

70



 Iruni buruzko informazio 
ugari edukitzea 
gustatzen zaigu; 
horregatik, 11.500 
irundarrek 7 Egun 
Buletina jasotzen dute 
astero, gaur-gaurko 
gaiekin. Ez al duzu 
jasotzen? Eman izena, 
doan, irun.org 
webgunean.

77

Urtero apirilaren 25ean 
opila usaina dago 
Irunen. Gora amabitxiak!

73

Garraioetan ere 
jasangarriak gara. Irun 
aitzindaria izan da L1 
Zaisa- Hospital bidean 
100% autobus elektrikoak 
erabiltzearekin.

78Nerabeek badakite zer 
nahi duten, eta 
Udalarekin batera euren 
aisialdia antolatzen dute 
Martindozenea 
Gaztelekuan, gazteek 
gazteentzat sortutako 
espazioan.

72
Irundarrekin batera 
osatutako udal egutegia 
daukagu. Aurten, Irungo 
txokoak erakusten 
dizkigu.

76

Elebidunak gara eta 
lanean ari gara Irunen 
guztiok euskaraz, zein 
gazteleraz bizi ahal 
izateko.

75

Gure ondarea zaintzen 
dugu. Bikain argiztatu 
dugu udaletxea, 
Behobiako ate gotortua 
lehengoratu, San 
Migelgo geltokia berritu, 
Ama Xantalen ermitako 
hainbat irudi konpondu…

74

Bidasoa Ibaia, 
elkartu eta 
banatzen 
gaituena; Izaera 
berezia eta  
nortasuna 
ematen diguna.

71



Oiasso da gure jatorria, 
eta honen erakuslea 
den museoa dugu: 
bertan ikasi, ezagutu, 
ondo pasatu, bidaiatu 
daiteke eta baita ikus 
dezakegu garai 
erromatarrean Irun 
dagoeneko giltzarria 
zela. Gainera FICAB 
estatuko Nazioarteko 
Zinemaldi Arkeologiko 
bakarra da.

81

Parekorik ez duen 
helmuga turistikoa gara. 
Historia, ondarea, natura, 
merkataritza, aisialdia… 
Hemengoak ez bagina, 
turista moduan etorri 
nahiko genuke.

80

Paseoek elkartzen 
gaituzte, azkena 
Bidasoaren ibaiertzean; 
txirrindan edo oinez 
hiriaren ibai-ertzaz 
gozatzeko.

83
Gogoko dugu natura, 
eta gure basoak zaintzen 
ditugu. Lau urtetan 16 
hektarea basoberritu 
dira. Irundar bakoitzak 
gorosti bat jasotzen du, 
elkarrekin haz daitezen. 
Hainbat belaunalditan, 
jaioberriek euren 
zuhaitza landatu dute.

84
Udal gardentasunean 
oso nota ona lortu dugu. 
80tik 66!

82

Azken 2 urte hauetan, 
Puianan ditugun ia 80 
ekobaratzeak bertako 
produktuen zaintzan 
diharduten familien eta 
eskolako umeen 
gozagarri dira.

85

Irunen ibiltzea  
gustuko dugu: 
espaloiak 
handitzen dira 
eta etengabe 
berriztatzen dira 
auzo guztietan. 
Azken 
jardueretako 
batek 
Hondarribia 
kale berria 
ekarri digu.

79



Irunen jolastu egiten 
da… asko, gainera! Gure 
Haur Txokoek hazten eta 
hobetzen jarraitzen dute.

87
Irun Ekintzan Irungo 
enpleguaren aldeko 
itunak 14 urte bete ditu. 
Enpresen, sindikatuen 
eta prestakuntza eta 
laneratze zentroen 
eskutik, lanari ekin diogu. 
Gazteak, emakumeak 
eta lan gabe luzaro 
daramatenak 
kontratatzeko laguntzak 
eta hirian negozio berriei 
ekiteko ideia berrien 
sustapena da.

86

Landa autobusa edo 
gure landa auzoak 
hirigunetik gertuago 
egoteko sortu den 
zerbitzua dugu.

88

Gure egonaldi 
artistikoak. Honen 
adibide dira #Irunfactory, 
Kontenporanea, Barrio 
Creativo, Artisten 
reidentziak, RiBera edo 
Soinulabor. Eta horrela 
jarraituko dugu!

89

Hiri segurua gara. 
2018an, delituen datuek 
behera egin dute 
eskualdean; Gipuzkoan 
eta EAEn, aldiz, gora 
egin dute.

92

Gure Herritarren Arreta 
Zerbitzua (HAZ) 
aitzindaria, praktikoa eta 
erabilgarria da. Izugarri 
gustatzen zaigu! 
Gainera, irun.org-en ez 
ditu inoiz ateak ixten.

90

San Juan Harri Zutabea 
hiriaren nortasun 
propioaren 
erakusgarria da.

91

Gustuko dugu 
Irunen bizi eta lan 
egin ahal izatea. 
Enpresa 
handienentzat 
pabiloiak 
eskaintzen jarraitu 
dugu, enpresa 
berritzaileentzat 
eraikin 
bulegodunak 
(esaterako, Arretxe 
Ugalde) eta 
ekintzaileentzat 
zuzeneko laguntzak 
eman ditugu.

93



Etorkizun oparoa dugu 
aurretik. Irunek abagune 
bereziak ditu Vía Irunen 
garapenarekin; hots, 
gure nazioarteko tren 
geltokiarekin. Gainera, 
aukera dugu hirigunea 
hobea izan dadin.

97

Betiko parkeak zaintzen 
ditugu. Gain Gainean, 
Mendibil eta Oxinbiribil 
parkeak berritu ditugu 
oraintsu. Eta aurki 
helduko diogu 
Sargiakoari.

95

Berdintasunaren alde lan 
egiten dugu. III 
Berdintasun planeko 
ekintzen %69 martxan 
jarri da dagoeneko eta 
IV Berdintasun Planarekin 
hasi gara.

99

Geure-geurea den 
txartela daukagu: Irun 
Txartela.

98 Ficoba, erakustazoka 
gaztea eta �nkatua. 
Gero eta handiagoa 
den aktibitatearekin, ia 
300 ekitaldi gauzatzen 
dira urtero. Gipuzkoako 
ekonomian   28 miloi 
euroko eragina izan zuen 
2016an.

100

7800 pertsona baino 
gehiagok bisitatu duten 
erromes aterpetxea 
dugu.

96
Irundarrak gara, eta hori 
bada nahiko arrazoi 
harro egoteko.

101

94

Dies Oiassonis; 
hiria 
enperadorek, 
gladiatorek, eta 
koadrigek 
hartzen dute 
uztaileko egun 
horiek. 
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Irunetaz 
harro egoteko
100 arrazoi 
baino gehiago.  

Herritar horiek

Jakin badakit irrika bat partekatzen dudala zuetariko askorekin: 
Irun. Bai, irundarroi izugarri gustatzen baitzaigu gure hiria. 

Gipuzkoako txoko batean gaude, leku ez bezelakoan, 
Bidasoaren urertzean, mugaz gaindiko izaerarekin, eta bizilagun 
nafartarrekin harreman ezin hobea daukagu. Berez ez da tokirik 
ikaragarrizkoena edo harrigarriena izango, baina bertan bizi 
garenok harrotzeko daukagun arrazoirik handiena da.

Hiri abegitsua da Irun, aukerez eta bizitzaz betea. Hamaikatxo 
istorio ditu kontatzeko, eta hamaikatxo bazter ezagutzeko. Nik 
gogoko dut, izugarri atsegin dut. Munduan tokirik bada, hauxe 
da nirea. Iruditzen zait gure desberdintasun eta ñabarduretan 
bakarrak garela. 

Ezin konta ahala arrazoi dauzkagu hiriagatik harro sentitzeko, 
bertan gozatzen jarraitzeko, eta etorkizuneko erronka zein 
proiektu berriekin amesten jarraitzeko, atzetik datozen belau-
naldiek ere Irunen bizitzen eta lanean jarraitzeko aukera eta 
gogoa izan dezaten.

Irundarrok harro egoteko ditugun ezin konta ahala arrazoi 
horietatik batzuk baino ez ditut bildu hemen. Irakurri eta 
gozatuko duzuelakoan nago.

Irun-go Alkatea

José Antonio Santano


