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Abian da “Itsasoa, Ondarea
eta Euskara. Enrike Lekuona
Ikerketa Beka”
2017an zendutako ikerlari eta euskaltzalea omenduko du Arma Plaza Fundazioak, bi
urtean behin egingo den deialdi honekin
Arma Plaza Fundazioak “Itsasoa, Ondarea eta Euskara. Enrike Lekuona Ikerketa
beka”-ren lehenengo deialdia abian du.
Honen aurkezpena duela aste gutxi egin
zuten Txomin Sagarzazu Hondarribiko
alkate eta Arma Plazako presidenteak,
eta Xabier Isasik, EH Bilduko zinegotzi
eta fundazio honetako patronatuko kideak.

“Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz egingo dira. Proiektua aurkezteko
epea azaroaren 20an itxiko da. Bekaren
iraunaldia, gehienez, 18 hilabetekoa
izango da, beka esleitzen den egunetik
hasita. Diru zenbatekoa 10.000 eurokoa
izango da, eta noski, ikerketa-lanak originala eta argitaratu gabea izan behar du”
gehitu zuen Arma Plazako presidenteak.

“Aski ezaguna genuen eta 2017ko uztailean zendu zen Enrike Lekuona Muñoz
zenaren omenez abian jarri den ikerketa
beka” dela esan uen Txomin Sagarzazuk.
Izenak argi erakusten duen moduan,
itsasoa, ondarea eta euskara, bere bizi
tzan oso garrantzitsuak izan ziren hiru
alor biltzen dituen beka deialdia da Honi
buruzko xehetasun guztiak www.armaplaza.eus webgunean aurkitzen dira.

Itsasoa izango da ikergaia
Xabier Isasik, bere aldetik eskerrak eman
zizkion “lehenik eta behin Enrike Lekuonaren familiari, baita Arma Plaza Funda-

zioari eta Alkateari ere. COVID 19agatik
luzatu egin den zerbait da baina pozik
gaude beka hau aurrera atera delako”,
esan zuen Isakik.
“Enrike arrantzarekin erabat lotuta zegoen, ondarea ezinbestekoa zuen Aranzadi Zientzia Elkartearekin egindako
lan handiek erakusten duten moduan,
eta zer esanik ez, euskaltzalea. Bere bizitzako hiru ardatz horiek ongi jasotzen
dira ikerketa beka deialdian. Azpimarratu nahiko nuke, ikerketa beka kontzeptuan, eta lan onak egingo direla ziur gaude” gehitu zuen zinegotzi abertzaleak.

“2019ko urriaren 31ko Udalbatzan ahobatez onartu zen ekimena abiaraztea. Eskerrak eman nahi dizkiot Xabier Isasi EH
BILDUko zinegotzi eta patronoari, baita
EH BILDUri ere. Ideia beraiena izan zen,
eta horregatik aurkezten dugu batera.
Beka ikerketa bi urtean behin egingo da,
eta itsasoa, ondarea zein euskara oinarri nagusitzat baditu, oraingoan itsasoa
izango da proiektuaren ikergaia”, azaldu
zuen alkateak.
Xabier Isasi eta Txomin Sagarzazu, beka berri honen deialdiaren aurkezpena egiten.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Udalak 300.000 euro bideratuko
ditu bonoen bidez hiriko ekonomia
suspertzeko
Eusko Jaurlaritzaren ekimenekin bat eginaz, merkatari, ostalari eta turismo enpresek
izena eman ostean, hiritarrei zuzendutako kanpaina abiatuko da
Hondarribiko Udalak bat egin du Eusko
Jaurlaritzak abian jarri duen “Euskadi
Bono-Merkataritza eta Euskadi Turismo
Bonoa” kanpainarekin. Horretarako,
300.000 euroko ekarpena egin du Hondarribiko establezimenduetan kontsumitzeko. Hala jakinarazi dute Txomin
Sagarzazu Alkateak eta Maria Serrano
Merkataritza eta Ekonomia Sustapeneko
Zinegotziak.

Beharrezko izen-ematea
Maria Serrano Merkataritza eta Ekonomia Sustapen zinegotziak kanpainaren
inguruko xehetasun gehiago eman ditu.
“Hasiera batean, establezimenduetan jarri dugu indarra, ezinbestekoa baita ekimenarekin bat egitea Eusko Jaurlaritzak
emandako plataformaren bidez”.

“Ondoren, kanpaina bat abiaraziko da
herritarrak deskontu bonuak lortzen
has daitezen. Baina, horretarako, zenbat
establezimenduk parte hartzen duten
jakin behar dugu, gaur egun 45 baitira.
Gure nahia ahalik eta gehien izatea da”,
adierazi du Serranok.

“Hondarribiko Udaletik ahaleginak eta
baliabideak batu nahi izan ditugu Eusko Jaurlaritzka, Foru Aldundiak eta hiriburuetako udalak parte hartzen duten
kudeaketa-sistema bakar baten bidez,
eta horretarako 300.000 euroko ekarpena egin dugu; horietatik 150.000 euro
merkataritzarako izango dira, eta beste
150.000 euro turismo-bonorako”, adierazi du Txomin Sagarzazu alkateak. “Ziur
gaude hala eraginkorragoa izango dela”.
“Helburua da programa honi atxikitako
Hondarribiko establezimenduetan kon
tsumoa sustatzea, beren jarduerari eusten laguntzeko, COVID-19ren krisiaren
ondorioz jarduera hori kolpatu baita.
Badakigu une gogorrak direla, horregatik, Udalak kanpainarekin bat egiten du,
kontsumorako pizgarri izan dadin eta
gure hiriak bizirik iraun dezan”, gaineratu du Sagarzazuk.
Sagarzazu eta Serrano, bonoen ekimena aurkezten prentsaren aurrean.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Udaleko Gizarte Zerbitzuek 215.292 euro
bideratu dituzte prestazio desberdinetarako,
urteko lehen bederatzi hilabeteetan
Lehen 9 hilabete hauetan, 193 Gizarte Larrialdiko Laguntza eta beste 29 famili laguntza
tramitatu dira
Gotzone Larrarte Gizarte Zerbitzuetako
zinegotziak bizitzen ari garen pandemia
egoera honetan egiten ari den lanaren balorazioa egin du duela zenbait egun.
Honela, COVID-19aren krisialdia hasi
zenetik, Gizarte Zerbitzuetako departamentuak 193 Gizarte Larrialdiko Lagun
tza eta beste 29 famili laguntza tramitatu
dituela azaldu du zinegotziak.
“Gobernu Taldeak, beharra zuten hondarribiar guztiei lagundu ahal izateko, gizarte laguntzei dagokien aurrekontua bikoizteko erabakia hartu  zuen. Hori hala
izanik, iraila bitarte Udalak Gizarte Zerbitzuen bidez prestazioetarako bideratu
duen kopurua 215.292’77 eurokoa izan
da, eta urte bukerararte 265.855’20 euroko
ordainketak onartuak ditugu. Horietatik
180.981’34 euro Gizarte Larrialdietarako
laguntzetan erabili dira, beste 21.815’11
euro Famili Laguntzetarako izan dira eta
12.496’32 euro energia gastuetarako” zehaztu du Gotzone Larrartek.
Etengabeko lanean
Gizarte Larrialdietako Laguntzen artean,
lehen mailako premietarako 76, beste
68 alokairu gastuak ordaintzeko, energia gastuei aurre egiteko 66, mantenu
gastuetarako 65, hipoteken gastuetarako

15, eta beste bakan batzuk etxebizitzako
tresnerietarako adibidez eman dira.
“Gizarte larrialdietarako laguntzen eskaerak ia bikoiztu egin dira aurten,
103tik 193ra hain zuzen. Iaz hilero batez
beste 11 gizarte larrialdietarako laguntza
bideratzen bagenituen, aurten ia 22 dira.
Hilabete gogorrena apirila izan zen, 64
laguntzekin, maiatzean 21 bideratu ziren eta apurka jaisten joan dira irailean
2 bakarrik izan direlarik. Baliteke joera
hau udazkenean aldatzea, eta zentzu horretan argi utziko nuke Udaletik prest
gaudela beharra duten herritarrei lagun
tzeko” gehitu du Larrartek.

“Herritar guztiei gogorarazi nahi diet
beraien zerbitzura gaudela eta gurekin
harremanetan jar daitezkeela 943111291
zenbakian. Bertan, informazioa jaso eta
aholkularitza eskatu eta arreta pertsonalizatua eta integrala ematen zaie” amaitu
du Larrartek.

Aipatutako gastuez gain, beharra zuten
herritarrei begira interneterako konexioak ziurtatzeko inbertsioak ere egin
dira, baita Caritas-en bidez elikagaiak
erosi, edota Gurutze Gorriaren laguntzaz
ere erosketak egin, behar zutenentzat.
Gainera, besteak beste, “Irungo Udalarekin batera, aldi baterako ostatu-zerbitzuak
eskaintzen dira Zubia Zentroan, etxebizitza-gabeziagatiko
bazterketa-egoerak
prebenitzeko eta horiei erantzuteko. Urte
honetan, Hondarribiko Udalak 226.636’59
euro bideratu dizkio zerbitzu horri”, gaineratu zuen zinegotziak.

Gurutze Gorriko boluntarioak, erosketa bat
egiten pandemiaren eraginez itxialdian zeuden
pertsonentzat.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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MINTZALAGUNA ELKARREKIN!
Euskara bizi, erabili.
Parte hartzeko prest? Urrian zein urtarrilean izena emateko aukera zabalik.
Urrian ikasturtea hastearekin batera,
Mintzalagun talde berriak sortuko dira,
komunitatearen sareak ehuntzen jarraituko du. Mintzalaguna euskara bizi eta
erabiltzeko aukera paregabea da. Zure
herriko euskaldunekin esperientziak
partekatzeko prest?
Etxealdian, Mintzalagunon sareari esker,
komunitateko kideek interneten bidez
harremanetan jarraitu dute. Uda ondoren,
bidelariak eta bidelagunak astero biltzen
hasiko dira. Izan ere, asteroko hitzorduei
ekingo diete berriro, elkarrekin esperien
tzia aberasgarriak bizitzeko gogoz. Berriz
mintzapraktika egiteko bilduko dira,
elkar zainduz eta erantzukizunez.
Komunitatea sendotzeko lehenengo izen
emate deialdia urrian abiatuko da. Etengabe ehuntzen doan sarearen parte izateko aukera paregabea duzue eskura. Min
tzalagunak euskaraz bizi nahi dutelako,
beldurrei aurre egin nahi
dietelako,
ahaztutakoak
berriz
gogorarazteko,
euskara maila hobetzeko
edota euskaraz gozatzeko
ematen dute izena. Eta zu,
animatzen zara? Elkarrekin euskara bizi eta erabili
dezagun. Parte hartu!
Nondik norakoak
Mintzalaguna
euskaraz
hitz egin ohi duten per
tsonak euskaraz egin nahi

duten pertsonekin euskaraz aritzeko
elkartzen dituen programa da. Funtzionamenduari dagokionez, parte hartzaileen artean talde txikiak egiten dira eta
astean behin ordu betez beraien aisialdi
garaian elkartuko dira paseoan, kafetegian, parkean... euskaraz aritzeko, euskaraz bizitzeko.
Bi modutara parte har daiteke, euskara
praktikatuz (bidelaria) eta euskara praktikatzen lagunduz (bidelaguna). Mintzalagun bihurtzeko baldintza bakarrak, euskaraz komunikatzeko gai izatea eta astean
ordubetez elkartzeko prest egotea dira.
Euskara bizi, erabili
Euskaraz aritzeko ohitura, trebetasuna
eta erraztasuna lortu nahi dutenak eta
euskaraz normaltasunez aritzen diren
laguntzaileekin mintzapraktika taldeak
antolatzen ditugu.

Parte hartzeko bi baldintza bete behar
dira:
•
•

Euskaraz komunikatzeko gai izatea.
Astean ordubetez elkartzeko prest
egotea.

Mintzalagunak bospasei laguneko taldetan elkarturik, adiskide giroan arituko
dira hizketan eta pixkanaka somatuko
dute mintzapraktikaren efektua: kalean
ere imajinatzen ez luketen hamaika pertsonekin hasiko dira euskaraz hitz egiten.
Euskaraz aritzeko ohitura, trebetasuna
eta erraztasuna lortu nahi dutenak eta
euskaraz normaltasunez aritzen diren
laguntzaileekin mintzapraktika taldeak
antolatzen ditugu.
Izen ematea
Izena emateko beharrezko informazioa,
herriko euskara elkartean,
euskaltegian,
udalean edota https://
mintzalaguna.topagunea.eus/
webgunean
aurki daiteke.
Garaiz zaude Hondarribiko
Mintzalagunan izena emateko,
hemen: https://labur.
eus/Hondarribiko_
Mintzalaguna

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Eman izena, badator
MINTZALAGUNA!
Herritarrek Belarriprest edo Ahobizi moduan izena emateko epea ireki da!! Irailaren 24tik aurrera (azaroaren 19ra arte)
herritarrek izena eman ahal izango dute,
duela 2 urte bezala, Belarriprest edo Ahobizi izateko. Rol bakoitza zer den gogoratzea gaizki etorriko ez zaigunez, hara:
•

•

AHOBIZI: Euskara ulertzen duten
guztiekin euskaraz egingo dut une
oro. Hizketan beti euskaraz hasiko
naiz, parekoak euskaraz ez duela
ulertzen esaten didan arte. Gazteleraz erantzuten badit ere, eta euskara
ulertzen badu, nik euskaraz hitz egiten jarraituko dut.
BELARRIPREST: Niri euskaraz hitz
egitea nahi dudala adieraziko dut,
eta nik erabakiko dut noiz eta norekin egin euskaraz. Baliteke euskaraz
ongi jakitea, baina hainbat arrazoigatik, ezin dut konpromisoa hartu
euskara ulertzen duten guztiekin
euskaraz hitz egiteko.

Rol bat edo bestea hartzea ez dago euskararen ezagutzarekin lotuta, hartu nahi
den konpromisoarekin baizik! Adibidez,
euskaldunzaharra naiz eta euskaraz ongi
hitz egiten badut ere, ez dut konpromisoa hartu nahi, eta nire arrazoiak baditut, euskaraz ulertzen duten guztiekin
euskaraz hitz egiteko. Hortaz, Belarriprest rolean emango dut izena. Edo, euskara ikasten ari naiz eta hitz egitea kosta
egiten bazait ere, aukera paregabea dela
uste dut 15 egunetan euskara praktikat-

zeko. Hortaz, Ahobizi rolean emango dut
izena.
Horiek denak ongi azaltzeko, eta 15 egun
horietan rol bakoitzarekin nola jokatu
ahal izango dudan barneratzeko formazio-saioak egiteko asmoa dugu, eta laster
emango dugu horren berri. Erne egon,
bada! Gure sare sozialak jarraitzea ez legoke gaizki!! Informazio fresko-freskoa
jasotzeko!
Twitter: @EuskaraldiaH
Facebook: Euskaraldia Hondarribian
Instagram: @euskaraldia.hondarribian
Bitartean, izena emateko esteka hauxe
duzue:
https://izenematea.euskaraldia.eus/
http://www.hondarribia.eus/eu/

edo

Aurten Internet bidez izena ematea hobetsiko dugu, kontaktuak ahalik eta gehien ekiditeko asmoz…
Aurreko saioan bezala, aurten ere TAILERRAK egingo ditugu, Belarriprest edo
Ahobizi rolak nola landuko ditugun ongi
ulertu eta barneratzeko. Pandemia egoeragatik, aforo mugatua izango dutenez,
tailer bakarra egin ordez, 3 tailer izango dira Belarriprest rolerako eta beste 3
tailer Ahobizi rolerako. Beraz, norberarentzat egokiena izan daitekeen eguna
aukeratu ahal izango da, bertaratzea
errazteko. Doan izango badira ere, sarrerak (gonbidapenak) aurrez hartu behar-

ko dira, http://www.hondarribia.eus/eu/
webgunean edo https://ticket.kutxabank.
es/ webgunean.
Belarriprest tailerra (Kultur Etxea)
7-20 LAGUN
3 prestakuntza saio
2020-10-28 (asteazkena)
2020-11-11(asteazkena)
2020-11-18 (asteazkena)
18:30-20:30
Ahobizi tailerra (Kultur Etxea)
7-20 LAGUN
3 prestakuntza saio
2020-10-29 (osteguna)
2020-11-12 (osteguna)
2020-11-19 (osteguna)
18:30-20:30
Ahobizi + Belarriprest tailerra (Itsas
Etxea) 122 LAGUN
Ahobizi edo belarriprest tailerra egin dutenentzat
2020-11-25 (asteazkena)
18:30- 20:00
Sarrerak dohainik, baina https://ticket.
kutxabank.es/ aplikazioaren bidez edo
Arma Plaza Fundazioan jaso behar dira.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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ANDREA AZKUNE
ARTETXE
Arte martzialetako irakasle, Espainiako
txapelduna ere eta orohar kirolari
amorratua da Andrea Azkune. Aurten,
ezagun egin da 30 urteko hondarribiar
gazte hau, ETB2ko “El Conquistador
del Caribe” saioan izandako partehartzearekin.

“El Conquisera itzultzeko
gogoa badut, baina ez
da nire esku bakarrik
dagoen gauza”
jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Hilabete batzuk pasa dira dagoeneko
zure Karibeko abenturatik. Nolakoa
izan da zuretzat esperientzia hau?
Oso abentura bizia, gogorra eta sinestezina izan da niretzat El Conquisen parte
hartzea. Kirolari gisa, zure gorputza mugetaraino eramaten duzu. Ez da deskribatu ahal dudan gauza bat. Joan eta bizi
duzun arte ez duzu bururatzen nola sentimenduak eta dena ehun aldiz biderka
tzen diren. Han pasatako egun bakoitza
ohiko bizitzako hiru egun bezalakoa da.
Eta nik pasa nuen hilabetea, hiru hilabete izango balira bizi nuen gauza izan zen.
Fisikoki asko eskatuko zizun esperientzia izango zela jakingo zenuen,
joan aurretik. Baina burua prest egoten al da honelako abentura gogorrerako?
Jakin, banekien sufritzera nindoala, fisikoki asko eskatuko zidan esperientzia
izango zela, egun batzuetan ez nuela ia
lorik ere egingo, gosea ere pasako nuela… Baina han egonda, oraindik gogorragoa izan da. Zazpi egun eman nituen
ia ezer jan gabe, kanporatu ninduen
erronkaren aurretik. Gauez, abenturakideren batzuk negarrez entzuten zenituen, hainbeste sufritzen ari ziren eta. Ni
buruz eta gorputzez prestatua joan nin
tzen, baina sufritu, asko sufritu nuen ere.

Baduzu El Conquisera itzuli eta esperientzia errepikatzeko gogorik?
Gogoz itzuliko nintzateke, baina berriz
ere joatea ez dago bakarrik nire esku.
Azken proban jota geratu nintzen, nire
gorputza ez baitzegoen ondo. Amorrua
eman zidan horrek. Ni El Conquisera
lehiatu eta irabazten saiatzera joan nin
tzen, baina ez nuen helburua lortu. Itzu
li eta esperientzia errepikatuko nuke,
gustura. Beste zerbait da ni berriz joatea
nahiko ote duten antolatzaileek.

“Polita izan da jendearen animoak jasotzea,
hasieran konfinamenduak harrapatu bagintuen ere”
Telebistaren mundua ezagutzen zenuen lehendik? Zer iruditu zaizu telebista bera barrutik ezagutzea?
Aspalditik nuen gogoan El Conquisera joateko, baina nire burua telebistan
erakusteak nolabaiteko lotsa edo ematen
zidan, aldi berean. Horregatik kosta zi
tzaidan hainbeste castingera aurkeztea.

ELKARRIZKETA
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Gainera, oso lehiakorra naiz egiten dudan guztian eta nire asmoa ez zen ondo
pasatzera edo esperientzia bat bizitzera
joatea soilik. Horregatik kosta zitzaidan
animatzea. Polita izan da telebista barrutik nolakoa den ezagutzea. Norberak
bere bizipenak ditu eta bero, telebistan,
beste modu batean ikusten dira, hori bai.
Arte martzialetan aditua zara eta
azken bi urteetan, oztopoen lasterketa egiten hasi eta Munduko Txapelketan hirugarren izatera ere iritsi zinen,
talde mistoetan. Zein erronka dituzu
martxan oraintxe?
Konfinamenduak eta koronabirusak ia
dena geldiarazi dute. Espainiako Oztopo
Lasterketen Liga jokatzen hasi ginen baina
han eta hemen probak bertan behera gelditzen ari dira. Gainera, oso konplikatua da
musukoa jarrita korrika egitea, oso arraroa.
Nire helburuak ekainean jokatu behar izan
zen Europako Txapelketa eta laster joka
tzekoa den Munduko Txapelketara joatea
ziren, baina bertan behera utzi behar izan
ditut. Momentu honetan, ahalik eta gogorren entrenatzen saiatzen ari naiz. Sendo
nago lasterketan eta suspentsioko erronketan indartzen ari naiz, bereziki. Beti ere,
segurtasun neurri guztiekin. Zorionez, entrenatzeko baimen berezia badut eta ahal
dudan bezain gogor ari naiz lanean.

Kirola eta abenturaz gain, El Conquisek ere ezagun egiten zaitu ikusleen
artean. Jendeak kalean geratzen al
zaitu? Nola bizi duzu pertsona ezaguna izatearen alderdi hau?
Karibetik bueltan, abentura grabatu ostean, konfinamenduak harrapatu gintuen, eta hasieran behintzat, ez nuen telebistan ikusten nindutenekin harreman
gehiegirik. Gero, kalera ateratzen hasi
ginenean hasi nintzen hori bizitzen eta
ez bakarrik Hondarribian edo Euskal Herrian zehar. Deigarria egin zitzaidan Palenciara edo Zaragozara lasterketak egitera joan eta han jendeak ni ezagutu eta
agurtzea, animoak ere ematen zizkidaten eta telebistan ikusi nindutela esaten
zidaten. Polita da jendearen maitasun
hori jasotzea, bereziki umeena.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Plantxa bat
azpiegituran
Plantxa!!! Horrela esnatu nintzen, kolpez,
urriaren 10ean goizeko 5ean. Fenomena
jaialdia hasi behar zen egunean. Musika
jaialdi bat antolatzen denean gauza nagusiak dira arazo gutxien ematen dutenak. Soinu eta argi ekipoa, azpiegitura
nagusia (oholtza eta abar), profesionalen

eskuetan badago ez luke arazorik egon
behar, beraz atal horretan lasai. Ehunka
dauden gauza txikiak, detaileak (eta Fenomenan detailista hutsak izaten sai
atzen gara) eta ez hain txikiak diren erabaki asko dago hartu beharra eta horrek
buruhauste ederra suposatzen du. Maika

Egilea: Ernesto Villar

Makovski artistak plantxa eta taula eskatuak zituen, ez genuen ardura hartu eta
goizeko 5etan puntu puntuan amets gaiz
to batetik esnatzen zaren bezala esnatu
ninduen plantxa madarikatuak!
Egunean zehar azpiegitura aurrera zihoan

Maika Makovski izan da Fenomenaren programako artista erakargarrienetako bat

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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bitartean eta plantxarena konpondua zegoela banuen beste arazo txiki bat. Crudo
Pimento taldeak eskatutako mahaia! Baina ez edozein mahai, whatsappak horrela
zioen: “mesa teclista tipo pupitre, como
de pupitre pero sin barras de abajo, que
no sea muy grande, ni muy alta, no me
vale pies de teclado. El teclista es muy delicao”. Ez dakit nolatan ez nintzen esnatu
4:45tan mahaiaren kontuarekin!
Jakina, azkenean plantxa eta mahaia
ezarritako orduan eta behar zen tokira
iristea lortu genuen eta baita bi artisten
esker ona jasotzea ere.
Butakak, sofa, ispiluak … iraila iristen de-

nean Fenomenook hor gabiltza Garbigunetik pasa, eta zabor puntu guztietan begia botatzen, sofa, alfonbrak eta butakak
behar izaten ditugulako jaialdiko backstagea edo kamerinoak goxo prestatzeko.
Pilotalekua ez da inoiz musikarentzat
leku egokia izan, inoiz ez … pandemia
egoera bat daukagunean izan ezik. Soinu
uhinek errebotatu egiten dute hormetan
eta lan zakarra izaten da soinu teknikarientzat. Hala eta guztiz ere oholtza parean uste baino askoz hobeto entzuten
zen. Alboetan eta harmaila altuetan berriz bi kontzertu entzuten ziren: berez
gertatzen ari zena eta 2x1 eskaintza berezia, alegia, frontisak bidaltzen zuena.
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Artista batzuk nahiz eta 4 izarreko hotela
eskatu, afaltzeko edo bazkaltzeko, aukera eskainiz gero, Elkarte Gastronomikoa
hautatzen dute. Hautatutako erabakiaz
ez damutzeko baditugu sukaldari apartak
lan taldean. Larunbateko menua: bertako
tomate entsalada, muskuiluak, legatza
eta almejak xalxa berdian eta postrean
Yogourt helatua piña beroarekin. Igandeko Bazkarian: Bertako tomate entsalada
hegaluxearekin, piperrak, arroza almejekin eta frantxipana. Txoratuak joan ziren
bakoitza bere herrira (Mallorca, Bartzelona, Murtzia, Valentzia, Alikante, Leon,
Bera, Iruñea …)
Lan taldea aipatu dut. Ezinezkoa litzate-

Crudo Pimento, eszenatoki gainean

ARKITEKTURA
AHOLKULARITZA
· Proiektuak
· ITEak
· Barne diseinua
· Berritze lanak
· Aktibitate lizentziak
· Eraginkortasun energetikoa
· Ingurumena
· Kalitatea

Harresilanda Kalea 7, behea
mamba@mamba-studio.com
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ke egun Fenomenak duen tamainarekin
ezer egitea hainbat herritarren lagun
tzarik gabe: sukaldean, txalekoekin ibili
zaretenak, itzulpenetan, argazkilari edo
bideo lanetan, backstagea txukuntzeko lanetan, udaleko zinegotzi eta teknikariak,
kazetariak eta, batez ere, senideak…
Egoera arrunt batean jende asko hurbiltzen zen ekitaldira, aldiz, errealitate
anormal honetan jendea musika entzutera hurbildu da. Musikak lehentasuna
izanak asko rekonfortatu (ejem) nau. Musikariek ere sentitu zuten, airean zegoen
arretak lortzen duen indar berezi hori.
Ziur aski aurten, ikusita zein egoera larrian dagoen musikarien gremioa, FNMNk ekitaldi bezala garrantzi handiagoa
izan du.
Amaitzeko musikariak. FNMN edizio guztietan azpimarratzekoa izan da musikari
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guztien portaera. Ospe handikoak b
atzuk, ezezagunak besteak, atzerrikoak,
nahiz estatukoak edo bertakoak, orain
arte profesionaltasun guztiz jokatu dute,
ilusio handiz iritsi dira Hondarribira,
kontzertu ederrak eskaini dituzte eta
etxean bezala sentitu direla esan digute. Esker oneko jendea. Musikarien bizi
tza askotan gogorra dela ezin da ukatu,
arrantzaleak bezala etxetik kanpo, milaka kilometro eginez kamaña antzeko
furgoneta batean, nekea eta ahulezia ere
berdintsuak … baina guzti hori bat batean desagertzen dela ikusi dugu norbaitek beren musika arretarekin zaintzen
badu, eta are gehiago, merezi dute eta
asko baloratzen dute nonbaiten goxotasunez zaintzen badituzte.
Fenomenan horretan saiatzen gara eta
hortxe dugu jaialdi bat altxatzeko arrazoi
nagusietako bat.

Hasierako urtean hitza erabiltzeak
ere arrotza egiten zitzaigun. Fenomema erakundea zen, eta urrian antolatzen genuena Fenomena zen ere,
Jaialdi hitza aipatu nahiko ez bagenu
bezala. Momentu hartan, orain dela 5
urte bakarrik, gure inguruak jaialdiz
beteta zeuden. Eta beste antzeko bat
montatzeak ez zigun asko erakartzen,
egia esan.
Jaialdia, noski, jaia hitzetik dator, eta
jaiarekin erlazionatuta dauden zenbait aspekto ez zetozen bat gure helburuekin: gaua, alkohola, burrunba, …
Egunez, edukierak asko zainduz eta
baldintza teknikoak ahal bezain ongi
erazarriz amesten genuen gure Fenomena.
Aurten, berriz, jaialdi hitza berreskuratu nahi dugu. Jaiaren beharra dugu,
dudarik gabe. Gehiegi sufritu dugu
denok, eta aisialdia hainbeste zaildu
zaigunean, argi izpi txiki bat bezala
nahi izan dugu gure aurtengo Fenomena izatea. Kultura beharrezkoa
da, eta jai bat antolatzen ari garela
esaten dugunean, kultura bigarren
plano batera pasatzen dela ematen
du. Jaiak burura ekartzen dizkigun
irudiak momentu honetan oso popularrak ez dira, egia esan. Beste era
batera antolatu daitezke ekitaldiak,
eserita, musukoarekin, aldendurik, …,
baina bai kultura gosea eta baita jai
grina ere bete dezaketenak. Eta kulturan dabiltzaten aktoreek ekitaldien
beharra latza badute, guk jai pixka
baten beharrean gaude ere, aurtengoa atzean uzteko, momentu batez
bakarrik bada ere.
Aurtengo Fenomena, beraz, jaialdia
da, lehenengo urtez.

Asier Vázquez
Maika Makovskiren kontzertuko beste une bat

PREBENTZIO KOMUNITARIOA
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Hondarribiko Gaztelekua
Covid garaian
Hilabete asko daramatza Saindua Gaztelekuak puntalean kokaturik baina aurtengo egoerak ateak itxita mantendu
ditu denbora luzez, ez hezitzaileen lana
ordea, etxetik jarraitu baitute gazteekin
buru belarri lanean.
Kurtso berriarekin batera, Gaztelekua
irekitzeko prozesua martxan jarri da.
Urte hau denontzat oso gorabeheratsua
izaten ari da, uneoro aldaketak ikusten
eta bizitzen ari ditugu. Aipatu aldaketak
gure bizimoduan eta egunerokotasunean
duten eragina dela eta, Hondarribiko
Gaztelekua garai berri honetara egokitu
da. Irailean aurreko ikasturtetik gaztelekuko erabiltzaileak ziren koadrila ezberdinekin prozesu parte hartzaile batean
murgildu gara, elkarlanean zerbitzuaren
funtzionamendu berria eraikitzeko.

Urrian Gaztelekuaren irekiera ofiziala egin
dugu. Esan bezala, hainbat aldaketa egitea
nahitaezkoa izan da, funtzionamenduari
dagokionez beharrezkoak diren segurtasun neurriak bermatu ahal izateko.
GAZTELEKURAKO NEURRIAK
Gaztelekuan gehienez 15 pertsona
egon daitezke, 13 gazte + 2 hezitzaile.

zea oso garrantzitsua baita.
ASTEBURUA
17:00-21:00

Ostirala

eta

larunbata.

Bi txanda egongo dira: 17:00-18:45/ 19:0020:45
Momentuz ez da hitzordurik emango.
Neurri hau espazioa betetzen den baitan
erabiliko da.

Ordutegiari dagokionez:
ASTE TARTEZ Astearte, asteazken eta ostegun. 17:00-20:00
18:00tik 19:00tara ekintza, tailer edo
ikastaroak eskainiko dira. Programatutako ekintza hauetan parte hartzeko
ekintzetarako izen emate orri berezia
bete beharko da, izan ere, ratioak betet-

Gaztelekuan hartzen diren neurriak (esku garbiketa, musukoa)

Bestalde, ohiko legez, Gaztelekuaren erabilera egin ahal izateko inskripzio orri
bat bete beharko da, bertan gaztelekuan
egoteko beharrezkoak diren segurtasun
neurriak beteko drenaren konpromisoa
ere jasota geratuko den. Izen emate orri
hau Gazteriko web orrian deskargatu
daiteke edota gaztelekuan bertan lortu.
http://www.hondarribia.eus/eu/gazteria

Hezitzaileak hartzen diren neurriak azaltzeko egin duten bideoaren irudietan

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Madalena.
Barriotxino.
Portua.
Oso aipatuak dira Hondarribian setioak
eta guduak, baina apenas inork ezagutzen duen herrian bertan, kaletik portura,
alde zaharretik auzo berrira, zer nolako
gatazkak eta iskanbilak eta tirabirak
mantendu ziren duela berrehun bat urte,
gutxi gorabehera. Neuk ere ez nekien horretaz asko; baina, Hilario Martinezen eskutik, Joxe Ramon Enparan Ortizek ida
tzitako «El Arrabal de la Magdalena: un
barrio desconocido» liburuxka irakurtzeko ditxa izan berri dut eta begiak ireki
dizkit, begiak ireki dizkidanez.
Izan ere, gaur egun Portua edo La Marina
izenez ezagutzen dugun auzo bizi jende
tsu dendaz eta jatetxez josia, hiriaren erdigunea dirudiena, XVIII. mendearen akaberetan eta XIX.aren hasieretan murruz
kanpoko auzo baztertua baitzen, aldiria,
arrantzale batzuen bizitoki txoll pobrea,
herriko agintarientzat legez kanpokoa;
eta Madalena, berriz, errebala, bazterreko auzoa, barriotxinoa.
Madalena kalean, Barriotxinon, jartzen
bagara bazterrei begira, etxe eta xai tipikoak ikusiko ditugu aspaldikoak, eta
eskailera mekaniko berriak. Ordea, ezin
ikusi ditugu hortxe bertako biztanleek
(arrantzaleek) izandako miseriak eta
egindako borrokak udaletxeko botere
tsuen kontra. Ezin ikusi ditugun bezala,
dagoeneko betirako galduak direnak:
Basilika, ospitalea, lemixiko dendak,
harrizko galtzada, labaderua, “Segunda
pixukoa” zena, eta hamaikatxo halako.

Jexuxmari Mendizabal
Idazlea eta bertsolaria

Ezer baino lehen, esan beharra dago,
garai hartako hainbeste kanoikada eta
setio eta bonbardaketen ondorioz, hiri-barnea xehe-xehe egina zegoela: «esan
liteke Hondarribiko gotorlekua ez dela
dagoeneko existitzen; triskantza eta hondamendia besterik ez da geratzen». 129
etxe zeuden bertan, gehienak nolabait;
Madalena auzoan 73 etxe, txikiagoak bai,
baina jendez bete-beteak; baserriak, berriz, 190 omen ziren, lur jabetza motzekin. Bestalde, 1786ko errolda baten arabera, Hondarribiak 2351 biztanle zituen
(1132 baserrietan, 867 murru barrenean,
352 Portuan). Horietatik arrantzale edo
marinel zirenak, erdiak gutxi gorabehera, errebalean bizi ziren; beste erdiak
alde zaharrean edo baserrietan. (Esan
gabe doa, askotxo kanpoan ibilki zirela:
Caracas, Cadiz, gerraontzi, …).
Arestian aipatutako gatazketako bat, partikularra, seinalagarria, galanta, orain
dela 221 urte doi-doi, 1799ko ekainaren
30ean, gertatu zen Hondarribian. Meza
nagusia aditu ondoren, udaletxeko areto
nagusian bilera garrantzitsua egin zen,
Sanzetenea jauna alkate eta Casadevante
jauna alkate-ordeko zirela, zertarako?,
eta arrantzaleen kofradiako abade eta
abarrak hautatzeko. Ez beste ezertarako,
nonbait. Bildu dira 98 kofrade, banatu
dituzte boto-paperak eta…, hartan, kofradetako batek eskatu du hitza, esanez
bazela arrantzaleen artean, hautaketez
aparte, arazo premiazkoagorik (batik bat:
“matrikulatuen” kontua eta benta tokia-

jarri hemen
zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri
nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz
“utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

rena)… Alkate eta alkate-ordeak, ordea,
ezetz! Bilera hura abade berria hautatzeko zela eta kito! Gainerako arazoak, hor
konpon!
Handik aurrerako iskanbilak hemen laburtzea ia ezinezkoa da. Batetik, egoera
ikusita, kofrade protestaria hizketan ari
zela, Lajust alkate ohiak hala esan omen
zien alkateari-eta: «Goazen hemendik, hemen alfer-alferrik gaude eta!». Aretotik irteten hasi orduko, ordea, jendeak inguratu,
zamarretik itxeki, bultzaka eraso eta atea
itxi omen zieten; hurrena, balkoitik balkoira (arrisku handiz) iragotzen saiatu omen
ziren… Bestetik, berriz, udaletxe atarira
soldadu batzuk agertu omen ziren baioneta eta guzti, Casadevantek abisatuta; baina,
ezin izan omen zuten barrenera sartu, barrenekoek «Egin tiro nahi badizia!» esaka,
ez omen zeuden-eta inoren aurrean errenditzeko, haserrearen suak hartuta. Eta,
azken batean, atera kontuak nola egongo
zen herriko jendea egoera latz haien guztien aurrean, goizeko hamaika eta erdietatik eguerdiko ordu biak arte: bazkaltzera joateko batere asmorik gabe, kaleetan
geldi, oihuka eta garrasi eginez, leiho eta
balkoietatik begira-begira…
Handik eta ondorengo kontuak ere luzeegiak dira hemen zorrozki xehe konta ahal
izateko. XVIII. mendeko azken urte gorabeheratsu hura Kofradiako Anaientzat
eta Errebaleko bizilagunentzat txol bereziak izanketu zirela, dudarik ez da, baldinbetan. Kalekoen (murruz barrukoen)

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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nagusigoak eta agintaritzak portukoen
(Madalena ingurukoen) mendekotasuna
eta morrontza agintzen zuen. Beraz,
ekaineko 30 hartan udalean gertatuak
gertatu ondoren, Sanzetenea eta Casadevante jauntxoak ez zeuden, jakina,
isildu eta amore emateko, eta, epailetara
jota, egundoko anabasa eta sakabanaketa eragin zuten herrian: batzuk Tolosako
kartzelara eraman zituzten, beste batzuk
Hondarribia bertako ilun-zulora; askok
eta askok ihes egin zuten auskalo nora,

beste ugarik Irunen aurkitu zuten ezkuta
tokia… Azaroaren lehen egunetan askatu
omen zituzten preso hartuak; eta handik
aurrera poliki-poliki baretuz joan bide
ziren gauzak… (Gehiago nahi duenak jo
dezala J. R. Enparan-en liburutxora).
Eta, akaberara biltze aldera, hamaikatxo datu eta data alde batera utziz, aipa
ditzadan hemen bi gutun bitxi. Bata,
1782an, Errebalean bizi ziren zenbait
damek (Manuela Campos, Fermina Es-

BIZARGORRI
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ponda, Rosa Fernandez, Rosa Etxeberria
eta F. R. Irigoienek) udaletxera bidalitakoa. Esaten zuten, alizikan, batere
denda edo saltokirik ez izaki auzoan,
egundalako kalteak sortzen zitzaizkiela
bertako bizilagunei, batik bat, arrantzaleei, gaueko ordu txikietan itsasoratzen
ohi zirelako sarri, ahorako deus ere inguru hurbilean lortu ezinik; eta eskatzen zuten baimena, ogia eta txokolate
pixka bat eta elikadurarako beharrezko
ziren hainbat gauza saldu ahal izateko.

Barrio Txino, Portuko eremu historikoa
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Handik denboratxo batera, 1783an, luzea
bezain gogorra iritsi zitzaien erantzuna:
alizikan, Portuko Errebalean, baietz!, galarazia zegoela zernahi gauzen salmenta;
han ez zela merkaderiarik egundo izanketu; karga-deskargak eta komertzioa Hiriko
Harresien barruetan egin behar zirela eta
kito; murruz kanpotik bizi zirenak libreago bizi omen zirela murru barrukoak baino, eta oso gutxi arrimatzen zirela kaleetako etxe kanoikadaz hautsi eta eraitsiak
jasotzen laguntzera; eta bukatzeko to!:
«Herrialdearen libertatea batzuek nahi
bezain zabal hartzea, Jainkorik eta Erregerik eta Legerik gabe bizitzea litzatekeela”.
(Artean “gorri-separatista-masoi” hitzak
asmatu gabe zeudelako, bestela…!).
Handik eta hogeita hamaika urtera ere
debekuak lehenean zeuden, harik eta
1815ean ogi egosia saltzeko baimena
Portura iritsi zen arte; eta gero 1817an,
azkenean!, Udalak eta Kofradiak bakeak
egin zituzten arte. Eta Madalena kalean
hiru etxe berri egin ziren, baita hiru denda ipini ere zenbait produkturen saltoki: ardoa, olioa, pattarra eta “huskeria”
franko, hala nola galipota, orratzak, balea olioa, kandelak, xaboia… Inola ere
ez, halere, jantzirik eta oinetakorik eta
etxerako tresna-ontzirik; are gutxiago
harri-bitxi edota luxuzko ezertxo… Hori
guztia, derrigor, murru zaharren barruan
erosi beharra zegoen… Ulertzekoak, beraz, baldinbaitere!, “kaletarren” eta “portuarren” arteko betiko gatazkak…
Nireak honekin du akabera. Arestian aipatu liburuxkan datozenak eta Hondarribiak azken ehunka urtean irago dituenak
kabitzen ez direlako hemen.
Xarma bereziko gunea

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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GAZTE BULEGOA

17

Ikas-jolas
berriro martxan
Gazteria Departamenduko Prebentzio
Komunitarioko Udal Zerbitzuko Hezitzaileek Ikas Jolas programa abian jarri dute
aurten ere Soroeta auzoan.
Ikas Jolas programak bi funtzio betetzen
dituen topagune bat eskaintzen du: alde
batetik, haurrak ikas ohiturak lantzeko
prestatuta dagoen espazio bat; eta beste
alde batetik, aisialdirako bakarrik erabiliko den esparru bat, jolasteko eta kirola
egiteko esperientziak eta tailerrak eskainiz, ondo pasatzeko eta entretenitzeko
helburuarekin.
Ikas Jolas Soroetan
15:30etik
19:00etara
astelehenero,
D.B.H.ko 1.go eta 2. mailetako ikasleei
zuzenduta. Hasiera data azaroaren 2an
izango da.
16:30etik 19:00etara asteartero, Lehen
Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetako ikasleei zuzenduta. Hasiera data azaroaren
3an izango da.
Proiektu honetan interesatuta daudenak
Prebentzio Komunitarioko Bulegotik
pasa beharko dira izen emate orria betetzera. Argibide gehiago izateko Preben
tzio Komunitarioko Udal Zerbitzura deitu dezakezue, 943 11 40 00 telefonora.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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urtetan atzera…
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EUSKAL JAIAK
HONDARRIBIAN
Duela 20 urte, urri-azaroan,
Hondarribian egin ziren Euskal Jaien
inguruko ale berezia atera zuen gure
aldizkaria.Honetan, urte horretan
egingo zen ekimenaren egitaraua eta
xehetasunak azaltzeaz gain, Euskal
Jaiek gure hirian izandako historia
eta bereziki, 1925 eta 1975 urteetan
egindako jaiak gogora ekarri ziren,
orduko ekitaldien berri emanez, argazki
zahar eder askoz lagunduta.

Urte honetan, gai
administratiboak zirela eta,
ez zen Hondarribia Aldizkaria
argitaratu.

Ama Guadalupekoarekin sekulako denboraldia egin ondoren, Osertz Aldayk Hondarribia Arraun Elkartea utzi du 30
urteko ibilbidearen ondoren.
Datorren urtean, Lekeitioko
Isuntza
arraun
elkartean
arraunlari eta traineruko entrenatzaile izango da. “Hunkituta eta eskertuta” ageri
da azken aste hauetan etxean
zein Bizkaia aldean jaso dituen
animo eta hitz ederrengatik.
Zergatik eman duzu Isuntzara
joateko pausoa? Aspalditik zenuen ideia buruan?
Denboraldi hasieran, taldeko helburuez
gain, nik neuk ere nire helburu pertsonalak edo finkatu ohi izan ditut beti. Denboraren poderioz, gorputzean nuen noizbait
entrenatzaile modura aritzeko grina hori
eta helburu hori gauzatzeko unea heldu
dela ikusi dut. Isuntzan duela 20 urte aritu
ginen Eñaut Labaien eta biok arraunean,
eta harreman ona izan dut beti beraiekin. Eskaintza egin didate eta onartu egin
dut, bai erronka pertsonal hori betetzen
saiatzeko aukera delako, baita ere, etxean,
Hondarribia Arraun Elkartean, gauzak oso
ondo daudela ikusita. Lasai noa erronka
berriaren bila, ikusiaz nire betiko kluba
oso osasuntsu dagoela: harrobi izugarriarekin, jendearen eta babesleen sustenguarekin eta oso lan txukuna egiten ari diren
ibia
eta zuzendaritzarekin.
Hondarrentrenatzaile
Isuntzarena izan al da eskaintza
bakarra?
Bai, bakarra izan da. Gainera ez dut nire
burua arraunean edo entrenatzaile bezala beste edozein klubetan ikusten. Hondarribikoa nire etxea da eta Isuntza ere,
bihotzean daramat, oso oroitzapen politak
ditut han. Elkartea eta instalazioak ezagutzen ditut, hango jendea eta bere inplikazioa ere bai, konfidantza eman didate eta
epe ertainerako proiektua jarriko dugu

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

MINTZALAGUNAREN
AURKEZPENA
Duela bost urte, 2015eko urrian,
Mintzalaguna ekimenaren aurkezpena
ekarri genuen gure azalera, euskara ikasten
ari zirenak eta hauei mintzapraktika
egiten lagundu ahal zietenak partehartzera animatzeko asmoz. Honi buruzko
informazio zabala emateaz gain, urrian
egindako Amuteko jaiak ere hizpide izan
genituen, “Ezagutu zure hiria” hitzaldi eta
ibilaldien bigarren sasoiaren berri eman
genuen eta San Pedro kaleko berritzearen
azken zatiko obren hasierari buru ere.
Gainera, Alex Múgica iruindarrak irabazi
zuen Itsas Etxean egindako X. Euskal
Herriko Pintxo Txapelketa eta elkarrizketan,
etxeko klubean 30 urteko ibilbidearen
ondoren Isuntza Arraun Elkartera
entrenatzaile gisa joateko erabakia hartu
berri zuen Osertz Aldayrekin aritu ginen.

TXISTE GRAFIKOA

Kiara Emazabel

TXISTE GRAFIKO LEHIAKETA
B - MAILA
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“Arrainen
memoria”
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· Etxebizitzen salmentak eta
alokairuak.
· Oporretarako alokairuak.
· Lokalen diseinu eta erreformak.
· Etxebizitza eta lokalen erreformen
proiektuak.
· Gremio-koordinazioa eta Obren
Zuzendaritza.
Domingo Egia 4, 20280 Hondarribia
943 646 347 / 687 377 174
kaiberri@kaiberri.com · www.kaiberri.com
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2021EKO
TASAK EZ
IGOTZEA
PROPOSATUKO
DUGU

Gobernu taldeak, azkeneko
Osoko Bilkuran, tasak eta zerga
publikoak ez igotzea proposatu eta onartu zuen, eta bestetik,
2020 honetan bide publikoaren
okupazioa ez kobratzea.
8. urtez jarraian tasa eta zerga publikoak izoztea proposatu
du Gobernu Taldeak. Arrazoiak
begi-bistakoak dira, Udalak halako pausuak eman behar dituela

argi daukagu gure inguruak bizi
duen egoeran laguntzeko. Hortaz
gain, pandemia garaian aurreratu
genuen moduan, 2020/01/01etik
2020/12/31ra bitarteko eraginarekin mahai, aulki eta antzeko
tresneriarekin bide publikoa okupatzearen tasarengatik ezer ez
ordaintzea proposatu dugu, hau
da, ordaindu beharreko kuotaren
%100eko hobaria ofizioz aplika

tzea. Nagusiki ostalari eta komer
tzioei begira hartzen den neurria
da.
Ondasun Higiezinen Zergarekin loturik, zenbait hobari onartu ditugu ere, aurretik HIRUKIDE
familia ugarien elkartearekin
hainbat bilera mantendu ostean.
Laguntza horiek familia ugariei
zuzentzen zaizkie.
		
EAJ-PNV

UDAL ZERGEN
JAITSIERA
PROPOSATUKO
DUGU

Bizi dugun pandemiak eragin
izugarria izan du gizartean. Covid-19ak tsunami itxurako larrialdi egoera bat eragin zuen urte
hasieran eta urtea amaitzeko bidean gauden honetan, itsasoa ez
da baretu. Oraindik behera dator
olatua.
Hondarribiko gizarteak eta
ehun ekonomikoak jasan duten
kolpea izugarria izaten ari da.
Pertsona ugari gaixotu eta gaixotuko da, ia guztiok bizitu dugu
itxialdia eta horrek, besteak bes-

te, haur eta menpeko pertsonen
zaintza lanak asko zaildu ditu,
langabezia tasa igo egin da, langile asko ERTE egoeran dago, lantegi gehienek inoiz ezagutu gabeko
fakturazio jaitsiera izan dute…
Datozen hilabeteetako aurreikuspen sozio-ekonomikoak kontuan izanik, Hondarribiko Udalak
arduraz jokatu eta herritarrak babestu behar ditu. Gogoratu behar
dugu udal soberakina 55 miloi
eurokoa dela, aurreko urteotako
zergak erabili ez izanagatik pila-

tutakoa.
Abotsanitz Udal Taldeak 2021
urteko udal tasen jaitsiera planteatuko du urriko plenoan. 2020
urteko KPIa jaitsi egingo denez,
udal tasak gutxienez KPIaren jai
tsieraren adina jaistea exijituko
dugu. Hori aintzat hartzen ez
duen proposamenak zergak igo
tzea suposatuko luke eta, egungo
egoeran, ez litzateke onargarria
izango.

EAJ udal gobernu taldeak ez
du oraindik udal eremuetan wifi
sare irekia izateko partida erabili.
Ekimen hori sozialistek sustatua
da, eta 2020rako onartutako aurrekontuan jaso zen. Hondarribian estaldura oso eskasa da, are
eskasagoa frantziar telefonia sartzen denean.
COVID-19ak agerian utzi du
herrian dagoen arrail digitala.
Beharrezkoa da Interneterako

irispide optimoa eta segurua.
Herritar askok haien lana telelanaren bidez egiten dute, eta gainera erakundeekiko eskabideak
internetez egiten dituzte, aurrez
aurre egiteko zailtasunak baitaude. Osasungintza, merkataritza
digitala eta udalarekiko harremana ere digitalak dira.
Aurreko guztiaz gain, herritarrak gehien kezkatzen dituena
ikasleak ikasturtean sartzea da.

Online heziketak gero eta nagusitasun handiagoa du eta familia
urrakorrenek ez dute interneterako sarbiderik. Horrek puskatu egiten du herritarren arteko
aukera berdintasuna. Eremu publikoetan internet zerbitzua izanez gero, herriko estaldura hobetzeaz gain, premia nagusi bat
aseko litzateke.

INTERNET
UDAL
ZERBITZUA
DOHAINIK
IZATEKO

Esaten dute justizia oso man tsona hiltzen denean oso mingaDIRULAGUNTZAK
tsoa denean justizia izateari uzten rria eta injustua da.
ESKATZEKO ETA
Osasun krisiari erantsi zaio
LORTZEKO MAS- diola. Egia da. Justizia alorrean
gertatzen den moduan gizarte krisi ekonomikoa eta soziala. HoTERRA

		

Abotsanitz

PSE-EE

direnean laguntzak eskuraezinak
bilakatzen dira. Zer gertatzen
da makina bat laguntza-eskaera
erantzun gabe geratzen direnean?
zerbitzuetan eta administrazioen rren aurrean ezohiko zerbitzuak Azkenean, laguntzak eskuratzelaguntzetan antzeko zerbait ger- etalaguntzak antolatzen dira. ko laguntzaileen laguntza behar
Ondo dago. Alabaina dirulaguntza izango dugu. Ez du ez hankarik ez
tatzen da.
Mendekotasun egoerari aurre horiek lortu ahal izateko betebe- bururik.
EH Bildu
egiteko laguntzak eskatzea eta harreko baldintzak eta jarraitu betzak
erantzuna jasotzea mendeko per harreko prozedurak jasangai
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BIDASOA BIZIRIK / GAZTE INFORMAZIOA

Bidasoa bizirikek eta MicroBankek
lankidetza hitzarmen bat sinatu dute
· Helburua mikroenpresen finantzabidea eta sustapena eta
enplegu autonomoaren sustapena hobetzea da
Bidasoa bizirikeko presidente Miguel Ángel Páezek, CaixaBankeko Banku Erakundeetako Zuzendari Gaspar Guembe
Martínezek eta MicroBankeko presidente Juan Carlos Gallegok
lankidetza hitzarmen bat aurkeztu dute mikrokredituen bidez
enpresa proiektuak finantzatzen laguntzeko.
Hitzarmen hau sinatuta eta emakumeen eta gizonen arteko
berdintasun aukerak, egoiliar berrienak, desgaitasunak dauzkatenenak eta bereziki zaurgarritasun egoeran dauden taldeenak
ahalbidetuta, milioi 1 euroko finantzabide lerro bat ezartzen da
autoenplegua sustatzeko eta ekintzailetza bultzatzeko.
Hitzarmen horren arabera, mikroenpresen, pertsona autonomoen negozioen eta autoenpleguaren sorrera edo haien handitzea finantzatuko da ekoizpen ehunaren garapenean eta aurrerabide sozialean aurrera egiten laguntzeko.
Profesional autonomoak eta hamar langile baino gutxiago
dauzkaten mikroenpresak izango dira onuradunak, betiere urtean bi milioi euroko fakturaziora iristen ez badira. Eskatzaileek gehienez ere 25.000 euroko mikrokredituak eskatu ahal
izango dituzte. Enpresa plan bat eta Bidasoa bizirikek landutako aldeko bideragarritasun txosten bat eduki behar dituzte
proiektuek.
MicroBanken mikrokredituak emateko irizpideak funtsean
kreditua eskatzen duen pertsonarekiko edo taldearekiko konfiantzan eta proiektuaren bideragarritasunean oinarritzen dira,
eta beraz, bermerik eta abalik ez duten pertsonek ere eskuratu
ditzakete kreditu horiek.
Hitzarmen honen arabera, entitateak bere gain hartzen du finantzabide beharrak hautemateko konpromisoa, autoenplegua
eta mikroenpresen sorrera, sendotzea edo handitzea eta pertsona autonomoen negozioak sustatzeko eta MicroBank erakundeak aholkatutako pertsona fisiko zein juridikoak bideratzeko,
MicroBankek finantzabide eskaerak aztertu ditzan eta, hala badagokio, finantzabide eskaerak onartu ditzan.
Euskal Herrian, MicroBankek 2.328 proiektu finantzatu ditu
urteko lehen zortzi hilabeteetan, guztira 19 milioi euro. Horietatik 6 milioi banakoei eta familiei egindako maileguek hartu
dute, 12 milioi ekintzaileei eta mikroenpresei eman zaizkie
kreditu gisa eta gainerakoa eragin sozialeko beste proiektu batzuetara zuzendu dira.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Victoriano
de la Serna.
Toreatzailea eta
udatiarra Hondarribian
Hondarribia, hiri
turistiko
gisa,
paisaiaz eta klimaz gain, hainbat
erakargarri izaten
saiatu zen, udatiarrak erakartzeko
edo entretenitzeko. Argi dago aisialdiaz gaur egun
ulertzen duguna
Victoriano de la Serna
ez dela XIX. mendearen amaieran
eta XX. mendearen hasieran bezala. Era
berean, argi dago aurreko garaietako turistaren profila eta oraingoa erabat desberdinak direla. Horrek azaltzen du Udalak hainbat ekimen bultzatu izana, hala
nola, hiriari kasino bat eta zezen-plaza
bat ematea. Hauek izan ziren Edouard
Waldteurfeld enpresariak 1869an lortu
zituen kontzesioak, bainuetxeaz gain.
Nolanahi ere, kontzesio hauek ez zuten
aurrera egin. Kasinoa Emile Dupressoirrek jarri zuen martxan eta zezen-plaza ez zen 1892ra arte eraiki.
Zezenek ere ez dute beste garai batzue-

tako zaletasunik, nahiz eta euskal jatorriko toreoko pertsonaia handiak izan
dituen. Horien artean Luis Mazzantini
(Elgoibar, 1856), Pedro Basauri Paguaga
“Pedrocho” (Eibar, 1893), Cástor Jaureguibeitia Ibarra “Cocherito de Bilbao” (Bilbo
1876) edo Augusto Cabrera García “Chatillo de Bilbao” (Deusto 1891) aipa ditzakegu. Ezin dugu ahaztu Pedro Ipiña “Morenito de Sestao” (Aranzazugoiti, 1903),
bere jaioterriko zinegotzi abertzalea
1931n, Eusko Gudarostearen “rebelión
de la Sal” batailoiko tenientea eta Gerra
Zibilean heriotzara kondenatua, Santoñan euskal batailoiak errenditu ondoren,
bere zigorra kommutatua izan zen arren.

Pedro Barruso Barés
Historialaria

Pedro Muguruza orojakileak hartu zuela
Hondarribiko zezen-plaza eraberritzeko
ardura, 1930ean.

Agian, beste une batean, Hondarribian
toreatzeaz arduratu behar da, XX. mendeko azken hamarkadetara arte zezen-plaza egon baitzen bertan, eta zezen-plaza
horren garrantziaz, zolata handiagoko
plazekin lehiatu behar baita, hala nola
Donostiako “el Chofre” plazarekin, eta
Gipuzkoan bertan Tolosakoarekin -hala
zioten “munduko plazarik handiena,
inoiz betetzen ez zelako” - Edo Azpeitiarekin. Bitxikeria gisa, aipatzekoa da

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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Pedro Muguruzak Victoriano de la Sernarentzat diseinatutako etxearen planoa (1938). Iturria: RABSAF

Baina zezenak eta Hondarribia erlazionatuz, oraingo honetan ez da euskalduna
toreatzailea. Victoriano de la Sernaz ari
gara, hainbat belaunalditako toreatzaile
dinastia bateko burua, Sepulvedan (Segovia) jaio zena 1908ko irailean. De la Serna 1930eko hamarkadako toreatzailerik
nabarmenetako bat izan zen eta 1931ko
urriaren 29an alternatiba hartu zuen. Nolanahi ere, bere ibilbidea arraro samarra
da, karrerako militarra eta medikua baita, 1933an lizentziatu zen, jada toreatzen
ari zenean. Hurrengo urteetan, toreatzaile ezagunenetako bat izan zen, 1932ko
abuztuaren 7an Donostiako zezen-plazan
larriki harrapatua izan zen arren. Hurrengo urteetan askotan toreatu zuen.
Gerra Zibilean mediku militarra izan
zen Francoren armadan. Gerra garaian
Iruñeko Elizbarrutiko Seminarioan prestatutako ospitalean jardun zuen, Alfonso
Carlos Ospitalean. 1940an erretiratu zen,
baina 1943an toreatzera itzuli zen eta
1944an behin betiko erretiratu zen.
1938an Pedro Muguruza arkitektoak
Puntaleko zabalgunean villa bat diseinatu zion, ziurrenik Hondarribian II.

Errepublika aldarrikatu zenetik gauzatu
zen arkitektoaren lehen proiektua. Muguruzak gaur egun Bidasoa etorbidea
eta Javier Ugarteko lorategien arteko izkinan dagoen txalet bat diseinatu zuen
berarentzat. Izkinan dorre bat zuen solairu bateko eraikina zen. Antza denez,
diseinua ez zen De la Sernaren gustukoa
izan eta Muguruzak bi solairuko eraikin
baten beste proiektu bat egin zuen. Arkitektoak proposatu zuen bigarren irtenbide hori gauzatu zen. Etxeak sotoa
eta beheko solairua zituen, bi solairu eta
sotoa izan beharrean, lehen proiektuan
aurreikusi bezala. Bigarren proiektuan,
etxebizitzaren ezkerraldeko dorrea mantendu zen. Proiektuak polemika gogorra
sortu zuen José Ángel Fernández de Casadevante udal arkitektoaren eta etorkizuneko alkatearen artean. Hala eta guztiz
ere, Sagarzazuren presioak proiektuak
arkitektoak proposatutako baldintzetan
aurrera egitea eragin zuen.
Victoriano de la Sernak, ikus dezakegun
bezala, lehen frankismoko Hondarribiara erakarri nahi zen turista ereduari
erantzuten dio. Garaiko goi mailako gi-

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Victoriano de la Sernaren jaiotetxea
(Sepúlveda, Segovian)

zarteko udatiarra zen, erregimenaren
aldekoa (hainbat dira Hondarribian villa
zuten garaiko pertsonaia nabarmenak,
hala nola José Múgica Múgica -El Diario
Vascoren sortzailea eta Donostiako alkate ohia- edo Juan Pujol idazle antisemita
eta germanofiloa) eta modako arkitektoak egindako egoitza adierazgarri bat
izatea bilatzen zuena.
Nolanahi ere, etxe hark eraldaketa ugari
jasan zituen. 1946an bere jabe berriak,
Antonio García Alegrek, villa handitu
zuen bigarren solairu batekin, 1967an
bere jabeak barrua eraberritu zuen eta
Muguruzaren proiektua desagertzeko lehen urratsa izan zen. Bere tokia egungo
“Txingudi” villak hartzen du, Victoriano
de la Serna toreatzailearentzat Pedro
Muguruza arkitektoak diseinatu zuen
etxearen tokian dagoena. Victoriano de
la Serna Almodóvar del Campon hil zen
1981eko maiatzean.
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Maria Sortzez Garbia
Hondarribian:
1620-2020
Kristau kultu eta liturgian, Sortzez Garbiaren eguna Andre Mariaren sortze
garbia —hau da, Andre Maria jatorrizko
bekaturik gabe sortu izanaren dogma
(1854)— ospatzeko eguna da.
Jai honen lehen aztarnak Ekialdean aurkitu ditugu, Palestinako monasterioetan.
VIII. mendean bizantziar Elizak Santa
Anaren ikuskera ospatu zuen. Eliza honetatik Italia hegoaldera hedatu zen,
eta Italiatik, IX. mendean Irlandara eta
Ingalaterrara pasa zen. Hurrengo urtean, Normandian ospatzen hasten da,
non oso ezaguna izatera iritsi zen: “Nazio normandiarraren jaia” deitua izan
zen, eta normandiar ikasleek Pariseko
Unibertsitatera eraman ziren. Parisetk
Frantzia osora zabaldu zen eta munduko
beste herrietara ere.
Euskal herrietan ere hasi zen ospatzen
Ama Birjinaren Sortzez Garbiaren jaia
eta, horrekin batera, baselizek, elizek
eta katedralek izen hori eramaten dute.
Haien artean, “Sortzez Garbiaren baseliza”, Trebiñuko San Vicentejo herrian dagoen baseliza erromanikoa dugu, baita
Gorlizko Sortzez Garbiko Andra Mariaren eliza ere, eta “Maria Sortzez Garbiaren katedrala” Gasteizen.
Wikipendiatik kopiaturiko datu hauek

guztiak, Sortzez Garbiaren fedearen misterioari dagozkio eta, historian zehar
eztabaidagai izan direnen lekuko Balendin Enbeitiaren betsook ditugu: “Ama
Sortzez Garbia / Ama Birgiña ixilik dago
/ Munduko eztabaidakaz, /
Sortzez garbia dala ta eztala
/ Dabiltzan zalapartakaz… /
Sortzez garbia zala ta ezala, /
Mundu dana eztabaidan”.
Elizaren kultua fededunentzat
utzita, ekarpen honetan kultura eta historia, soilik, kontuan
hartuko ditugu.
Izan ere, 1620ko azaroan, orain 400 urte, Gipuzkoako Batzar Nagusiek, Hondarribian
bilduta, Ama Birjina Sortzez
Garbiaren aldeko zina eta botoa egin zuten.
Hondarribiko elizako beirate batean, 1914an kokatua,
1620ko botoarena eta zinarena islatzen da.
Hona beiratean idatziriko testua: “¿Jura V.E. que Maria fue
concebida sin pecado original?
¡Juro!. Juramento de Guipuzcoa
en las Juntas de Fuenterrabia año

Koldo Ortega
Historialaria

de 1620. Donativo de la Excemª Diputacion de
Guipª año de 1914”. LUMA-k horrela enan
zuen euskaraz:
“Zin dagi Berroren Gorentasunak Maria
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jatorrizko bekaturik gabe sortu zela? Zin
dagit! Gipuzkoaren zina Hondarribiko
Batzar Nagusietan, 1620ko urtea. Gipuzkoako Diputazio Txit Agurgarriaren
Dohaintza. 1914. urtea”.
Gaur den egunetik ikusita, bitxikeria
historiko baten aurrean gaude: Pio IX.a
aita santuak, 1854ko abenduaren 8an,
Andre Mariaren sortze garbiaren dogma
deklaratu zuen baino 234 urte lehenago, Gipuzkoako Batzar Nagusiek dotrina
beraren botoaren zina egin zuten. Lehendabiziko aldia, Hondarribian egin zen
1620an eta 1859ra arte egiten zen derrigorrez.
HONDARRIBIKO BATZAR NAGUSIA
(1620)
Hondarribitik ikertuta, guri interesatzen
zaiguna argi daukagu: nola garatu zen
data historikoa hondarribiarren artean.
Horretarako, iturri ahalik eta fidagarrienak erabili behar dira: gure herriko aktak, artxiboan gordeak. Orain 100 urte,
Juan Ruiz de Larrinaga frantziskotar
fraideak ekarpen luze sakona idatzi zuen
(EUSKALERRIAREN ALDE: X-1920):”Guipúzcoa por la Inmaculada. El tricentenario de su primer Voto y Juramento en
Fuenterrabía. 21 de Noviembre de 1620”.
Lana osatzeko, gure aldetik, akta berriak
eta Udalaren kontu-liburua (1621) gehituko ditugu. Iturri hauekin batera, Jose
Ramon Enparan historialari hondarribiarraren ekarpena (“Hondarribia 16101620 urteetan”) egiten dut neure.
Ama Sortzez Garbiaren lehendabiziko
datua (1617-XI-29), aipaturiko azken li-

buruan aurkitzen da: Hondarribiko zinegotziek agindu zuten “que el día de
Nuestra Señora de la Limpia Concepción,
que era el 8 de diciembre, procurase esta
Villa con la mayor solemnidad y regocijo
que sus cortas fuerzas le diesen lugar, la
fiesta que a tal Señora se le debe por el
género humano”.
Hiru urte ondoren, Gipuzkoako Batzar
Nagusiek (1620-XI-21) Sortzez Garbiaren
botoa eta zina egin zuten Hondarribian.
Elkarren segidan aipatzen dira datu historiko aukeratuak.
Hondarribiko udalkideek (1620-X-7),
Domingo Aranburu eta Pedro Saenz de
Gainza alkateak zirelarik, Gipuzkoako
Batzar Orokorrarako neurriak hartu zituzten: predikatzailea ekartzea eta Torre
Arizmendi “letrado a sueldo de la villa”
izendatzea Batzarraren presidente. Udalaren “casa” txikia zenez Batzarra egiteko, Martin Kareagarena proposatu zen
“pues tiene sala más desembarazada y
anchurosa”.
Udalak urrats berria (1620-X-14) eman
zuen: Batzar Nagusirako Hondarribiko
“personas principales” izendatu zituen
“para que en dicha Junta puedan proponer, contradecir y votar todo lo que entendieren convenga al servicio de Dios y
de su Majestad y bien de esta provincia
de Guipúzcoa y de esta villa y sus vecinos
y lugares de su jurisdicción”.
Bileran noren etxeetan geldituko ziren
korregidorea (Jerónimo de Ribera), predikatzailea (Juan Ugarte fraidea), eskri-

HISTORIAREN LEIHOTIK
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baua, ofizialak eta batzarkideak erabaki
zuten, baita zaldiak eta nork eta non gorde eta zaindu ere.
Beste datu aipagarria Udalak (1620-XI-4)
erabaki zuen: “los vecinos de esta villa se
prevengan para que mientras en esta villa asistiese la Junta asistan con los vestidos más pláticos…se manda a los carniceros y los taberneros tengan buenos vinos
y buenas carnes para que se gasten en el
tiempo de la Junta”.
Hondarribia txukun egoteko, Udalak (1620-XI-10, bideak eta galtzadak
konpontzea agindu zion eta lan egiten
zuten pertsonei “se las hizo trabajar los
días de fiesta después de la misa mayor
con licencia del vicario (Gabriel Abendaño)”, hori bai, beraiei ogia, ardoa eta
sagardoa banatzearekin batera. Horrekin
batera, elizako hilobiak “que estaban con
desorden con alturas y bajuras” konpon
tzeaagindu zieten harginei.
Gipuzkoako Batzordeek (1620-XI-16)
Hondarribiko Batzar Nagusiaren saioa
eta egundoko jai programa egitea erabaki zuten. Horretarako, Gipuzkoak dirua
jarriko zuen , baina “que se busquen
dineros por cuenta de la Villa para todo
lo necesario”. Hondarribiko alkate Domingo Aranburuk baietza eman zuen. Gipuzkoako Batzordeek (1620-XI-24) erabaki zuen “el pago de algunos de los gastos
hechos en las fiestas”. Hasierako zinaren
data azaroaren 14a zen, gero 22a eta,
azkenean, ekitaldi historikoa azaroaren
21ean, larunbatean, egin zen.

26

AISIALDIA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2020ko Urria · #347

Literatura eta musika
KONTRAKO EZTARRITIK
Uxue Alberdi
Uxue Alberdi idazle eta bertsolariak
hamabost bertsolari elkarrizketatu
ditu LISIPEren bosgarren ale
honetan. Helburua, aldiz, ez da
bertsogintzaren teknika finduez,
koplen kalitateaz edo zortzikoen
flow-az mintzatzea, ezpada horiek
guztiak nortzuek, nondik era
norentzat sortuak diren aztertzea; bertsolaritza praktika
sozial bat baita era praktika sozial oro baita gure garaiko
botere harremanen dispositibo. Hala adieraziko dute
elkarrizketatuek.
Emakume mordoak omen dihardu bertsolaritzan. Hori
entzuten dugu behin eta berriro, baina datuak eta
pertzepzioak ez datoz bat. Guk badakigu emakumeen
ikusgarritasuna gizonezkoen desiraren neurrira egina
dela, eta, Alberdik bikain argitzen duen moduan, gizon
publikoaren osagarri rola betetzen duen bitartean,
emakumea (singularrean) onartua da gizonen espazioetan,
baina gizonenak dira espazio publikoak.

17 SEGUNDO
Kirmen Uribe
Hamazazpi segundo baino ez
ditu igarotzen bisitariak koadro
bati begira. Hamazazpi segundo
batez beste. Egina omen dute
ikerketa. Hori da koadro bati
eskaini ahal diogun astia gure
garai ero hauetan. Pentsatzen
jarrita, poesiaren erritmoa
guztiz bestelakoa da. Poesia
da denbora gelditzea, poesia da begirada, poesia da
desagertuko denari arreta jartzea. Inguruari begira egon,
pentsatu gauza horiek hortxe egon direla aurretik, eta
hor egongo direla beharbada, aurrerago. Liburu honek
hamazazpi urtez idatzitako poemak biltzen ditu, 2002tik
2019ra. Hamazazpi segundo bezain hamazazpi urte luze.
Intsumisioa, Japonia, Euskal Herria, New York, natura,
Artea, haikuak, prosa, ondarruera. Daudenak eta ez
daudenak. Hainbat mundu eta kontamolde bildu ditu
Kirmen Uribek liburu honetan.

SASIESKOLA
Garbiñe Ubeda
JOEMAK ETA POLASAK
Iñigo Astiz Martinez
Maite Mutuberria (Il. )
Jolas egiteko poema-liburu ilustratua
Ume listoentzat edo heldu
tontoentzako poema liburua da hau.
Iñigo Astiz idazleak eta Maite Mutuberriak jolasean eginikoa,
poemaz eta ilustrazioez osatua. Jostaria eta umoretsua ez
ezik, iradokitzailea eta sortzailea. Ondo pasatu eta hitzen eta
ilustrazioen indar iradokitzaileaz gozatzeko.

Ostegun buruzuri bat da eta Larraitz,
institutuan piper eginda, mendi aldera
joan da, Martinekin, ezagutu orduko
bihotza taupaka jarri zion mutilarekin.
Askatasun gose eta egarri da eta prest
dago dena atzean uzteko. Euren arteko
maitasunean sinetsita dago. Baina bizitza
itzulipurdikatuko zaio, han mendian, hilketa baten lekuko
isila izango delako. 1984 urtea da eta biharamunean honela
jasoko dute egunkariek berria: “Mueren tres terroristas en un
tiroteo”. Ke arteko egunak dira Euskal Herrian. Bizitza benetan
irauliko diona, ordea, Martinen abandonatzea izango da, babes
eman beharrean, bizkarra emanez. Sentimendu eta emozio
zurrunbilo horretan, konplize bakarra aurkituko du Larraitzek.

GESTIOA:
· Kontuhartzailetza,
Fiskala eta
Lanarekin lotutakoa
· Aseguruak
San Pedro, 3 · Atzekaldea / Fax: 943 11 05 45 / Tel.: 943 64 03 66

Hondarbiko Hitzak
Ketxus Ponce
Euskaltzalea
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Denborapasak
S

U

D

O

ATXAMARTA
Gauza, tramankuilu, katxarro, trastoa
70eko hamarkadan ikastolarentzako dirua biltzeko Hondarribian
atxamarta azoka egin zen, alizikan, jendeak etxean zuten atxamarta,
traste ta maxin zaharrak ekarriaz eta ikastolaren esku utzita 2..eskuko
merkatu bat bezala funtzionatzen zuen. Gurasoak egindako eskulanak
ere saltzen ziren eta orduan “gazte” zen ikastolen mugimendua
indartzeko diru bilketa moduan baliagarria izan zen.

IDURPIA / IDORPIA
Estalkia
IDURPIAN sartuzte busti gabe...

MALIXKURRA / MALIXURRA
MANIXURRA/MAIXURRA
MARIXURRA / KORKOLIXA
Taba, tortolos, kurkulux, txoko, saka
Arkumearen belauneko hezurraren zatia esku joko batera
jostatzeko erabiltzen zen.
(txerriarenak ere balio omen zuten)

hondarbiko.hitzak

GOZOTEGIA
KAFETEGIA
San Pedro, 4 · 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 641 047

K

U
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Ezkontza zaharraren
antzezpena, 1965. urtean
Hilabete honetan, Mattin Eizaguirre Camiok 1965. urteko bi argazki bitxi bidali
dizkigu. Honela azaldu digu berak:
“Gernikako Arbolako belardian frontoia
zegoen eta bertan, aita Ladislaok antzinako ezkontza antolatu zuen, hiriko jaietan. Taldeko argazkian agertzen direnak
honako hauek dira:

Goiko lerroan: Juanita Etxebeste Ana
Mª Sagarzazu, Maritxu Etxebeste, Maribel González eta Jose Mª Bertiz. Beheko
lerroan: Atte Iridoi, Pili Sagarzazu, Mari
Carmen Sobrón, Javier Gojenola, José
Manuel Carton eta “monaguillo”, Juan
Carlos Martínez.

Gure eskerrik beroenak Mattini, irudi
eder hauengatik eta emandako azalpenengatik. Zorionak, zurea duzu saria!
Eta zuek, irakurleok, animatu zuen
etxeetako irudi horiek begiratu eta gurekin partekatzera. Sari ederra dago
jokoan!

URRIKO IRABAZLEA!

Mattin Eizaguirre
Saria: Beko Errotan otordua.

*Zorionak! Gogoratu datorren hilaren bukaerara arte gozatu ahalko
duzula saria eta ez ahaztu NANa eta aldizkaria zurekin eramatea.

*Hemendik aurrera, gure lehiaketa eta honen saria,
Beko Errotak oparitzen digun bazkari edo afaria,
Ganbarako Kutxarekin lotuko dugu.

Hona gure proposamena: Bidali zuen etxeko argazki zahar eta
kuttun horiek, ahalik eta datu eta xehetasun gehienekin. Hilero,
guk aukeratuko dugu zein den argazki eder eta esanguratsuena
eta horri egokituko zaio saria.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

Paperean argitaratzeko erresoluzio/tamaina egokia (300 ppp).
Antzinatasuna: 1970. urtea baino lehenagokoa.
Argazkian ageri diren pertsonei buruzko datuen erabileraren ardura igorlearena izango da.
Baloratuko dira: antzinatasuna, ikusgarritasuna eta argazkian ageri diren pertsonak identifikatzea.

Bidali zuen argazki horiek eta hauei buruzko xehetasunak, zuen izen-abizenak, helbidea eta telefonoarekin
batera, hondarribia.aldizkaria@gmail.com helbidera, datorren hileko 15a baino lehen.

Dastatu Gure Gosariak...
Kafe ezberdinak, zukuak, ama masa ogi txigortu
desberdinak, zure gusturako tostak
(urdaiazpikoa, ahuakatea, ...)

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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Hobekuntza lanak
Kai Zaharrean
Eremu honekiko eskumena
duten Portu eta Itsas
Gaietako Zuzendaritza ari
da obra burutzen

Eusko Jaurlaritzako Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzak hobekuntza lanak
hasi berri ditu Hondarribiko Kai Zaharrean. Hala eman du aditzera Udaletik
Gonzalo Carrionek, Obra eta Zerbitzuetako zinegotziak.

kaltetu izan duten guneak merezi duen
itxura izango du.

“Lan hauek ekainean egitea aurreikusten zuten, eta eskatu genien ahal izanez
gero, uda pasata egitea egokitze lanak,
eta horregatik, urriaren amaieran hasi
eta hiru asteetan egingo dira”, esan dute
Udaletik.
Butron pasealekuaren haseran dagoen
plazatxo honi deitzen zaio Kai Zaharra.
Eremu honen mantenimendua ez dagokio Udalari, eta egoera onenean ez zegoenez, eskaria egin zitzaion Jaurlaritzari
bertan hobekuntzak egiteko. Carriónek,
Udalaren izenean, “eskertu” egin nahi
izan dio Portu eta Kaietako Zuzendaritzari hobekuntza hauek egitea.
Honela, azaroaren erdialderako, azken
urteetan zenbait ekaitz erasko nahiko
Kai Zaharrean egiten ari diren lanen ikuspegi bat

SARRAILAGINTZA

24
ORDUZ

Txiplau poligonoa, 1 · Tel: 943 64 36 42 / Fax: 943 64 60 94
Santiago kalea, 21 · Tel: 943 64 17 88 · HONDARRIBIA
www.ferreteriamarinel.com · info@ferreteriamarinel.com

31

HERRIA ZENBAKIETAN

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2020ko Urria · #347

2020ko IRAILA

Eguraldia
FENOMENOAK

11

1

9

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2020.09.14

2020.09.27

9.4°

20.2°

138.8

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

35.1°

4

2020.09.24

31.5

11

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2020.09.8

2020.09.23

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

194.1

%51

6.5

1026.1

1008.0

1017.2

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
Txitxarroa

4.336,80 k
774,30 k

Antxoa

3.015,90 k

Lanpo

24,90 k

Zarakuntza

185.527,30 k

Makarela
Itsas belarrak

54.345,00 k
1.570,00 k

Beste

352,90 k

Melba

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

8

9

337

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Konjuru eskarlata”
JULIO SANTOS

“Miñan”
AMETS ARZALLUS

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Super humor”
F. IBAÑEZ

“Rewind”
JUAN TALLÓN

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

6

51

1454

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

14

5

35

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

943 11 12 13
943 11 13 13 / 902 20 30 99

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.

www.hondarribia.eus

