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IRUÑA, BERDE. Iruñeak 26 m2 lorategi ditu biztanleko, 
eta Europako hiri berdeenetako bat da. 

Bestalde, Go Green estrategia abiatu du Iruñeak 
ekonomia berdeko aukera berriak sortze aldera

IRUÑEAN, GASTRONOMIA. Iruñean da munduan metro 
koadroko taberna gehien dituen kalea: San Nikolas kaleak 21 
taberna ditu 19 metro eskasetan (bat, 9,04 metroko). 

Iruñeak 960 taberna eta jatetxe ditu guztira: hortaz, bada non 
gozatu nafar barazkiez, txistorraz, barrubeteez, onddoez, 
haragiez eta bertako produktu tradizionalez, betiere Nafarroako 
jatorri-deiturako ardo zuri, gorri eta beltzekin lagunduta. 

IRUÑEAN, SANFERMINAK. Sanferminak, hiriko kaleetan 
barnako zezen-entzierroak dituztela, ezagun dira nazioartean. 
Festa bereziak inondik ere, kosmopolitak eta jendetsuak, guztiz 
ezagunak Ernest Heminwayren hitzei esker: “Igande eguerdian, 
uztailaren 6an, festa lehertu zen. Beste modurik ez dago deskribat-
zeko. (…) Hasia zen fiesta egiaz. Gauez eta egunez jarraitu zuen, 
zazpi egunez. Dantzak jarraitu zuen, edariak jarraitu zuen, zaratak 
jarraitu zuen”. Fiesta. Eguzkia jaikitzen da (Ernest Hemingway, 
1926).

Sanferminak uztailaren 6tik 14ra bitarte izaten dira, baina 
haien magia urteko edozein sasoitan biziberri daiteke Iruñeko 
kaleetan barna paseatzean.
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HONA HEMEN PRIMERAKO HIRIA



IRUÑA, OSASUN HIRIA. Erreferente bat da nazioartean, 
medikuntza- eta ospitale-sistema publiko eta pribatua-
ren ospeagatik, Nafarroako Unibertsitate Klinikarekin. 

Buru da Espainiako osasun publikoaren rankingetan. 
Iruñeko osasun-sistema Espainiako lehena da, eta 
Europako 16.a, mediku-kopuruari dagokionez: 54 
sendagile 10.000 biztanleko. 

Iruindarren bizi-itxaropena 84,4 urtekoa da, hau da, 
munduko altuenetako bat.

IRUÑA, HEZKUNTZAREN HIRIA. Kualifikazio altua dute iruinda-
rrek (% 48,4 goi-mailako tituludunak dira, OCDEko % 39,6aren 
aldean). 

Hiriak 25.000 ikasle unibertsitariotik gora hartzen du urtero 
Nafarroako Unibertsitateko eta NUPeko campusetan, biak ere, 
unibertsitate hoberenen artean baitaude hala irakaskuntzan 
nola ikerkuntzan. 

Nafarroako Unibertsitatea izen handienekoa da Espainakoetan, 
eta munduko lehen 100en artean dago. 

IRUÑA, NAFARROAKO HIRIBURUA. Nafar erresuma 
historikoa Espainiako iparraldean dago, Frantziarekiko 
mugan, Iberiar penintsula eta Europako gainerakoa lotzen 
dituen leku estrategiko batean. 

Horrez gain, Donejakue bide frantziarreko lehen hiria da, 
eta horrek hiriaren historiari eta nortasunari eragin die 
aspaldi-aspalditik. 
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IRUÑA, ONDARE HISTORIKOA. 5 km harresi baino gehia-
go, eta zitadela bat, monumentu nazional izendatua. 
Horiek guztiek Europan ondoen kontserbatzen den Errena-
zimentuko gune militar interesgarrienetako bat osatzen 
dute. 

Hiria 1423an sortu zen, Erdi Aroko hiru burguen batu 
zirenean: haien trazadura hauteman daiteke oraindik, 
Iruñeko Alde Zaharrean.
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