2021eko MARTXOA

Hondarribia Herri Aldizkaria

HONDARRIBIA
#352

herri aldizkaria
↘ ERREPORTAJEA

↘ KOLABORAZIOA - SAIOA ZABALA

↘ HERRIAN BARRENA

Ostalaritza eta
merkataritza
laguntzeko ekimenak

Hondarribiarrak,
zenbat ginen eta
zenbat gara?

Azoka indartzeko
ekimen berriak
martxan dira

↘ ELKARRIZKETA

Emekiren 30 urteen
inguruan blagan

HONDARRIBIA
EUSKARAZ
BIZI!

ALE HONETAN

↘ HERRIAN BARRENA

Euskal Herriko Itzulia gure
artean izango da 04
Hondarribiko Azoka
indartzeko pauso berriak 05
Migranteen egoeran
laguntzeko atondu dute
Jostaldi 06

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Martxoa · #352

↘ KOLABORAZIOA: “Saioa Zabala”

Hondarribiarrak, zenbat
ginen eta zenbat gara? 15–17
↘ HONDARRIBIAR.T

Artista gazteak 19
↘ KOLABORAZIOA: “Pedro Barruso”

Ramon Iribarren: Olatuak
ikertzen zituen gizona (I) 22–23

↘ LORAITZ HAURTZAINDEGIA

Loraitz haurtzaindegian
2021-2022 ikasturterako
matrikulazio epea aste
gutxitan zabalduko da 07

↘ HISTORIAREN LEIHOTIK: “Koldo Ortega”

Munduko martxoak 8
Hondarribian ere 24–25
↘ AISIALDIA: “Ernesto Villar”

↘ ERREPORTAJEA

Ostalaritza eta
merkataritza laguntzeko
ekimenak 10–11
↘ ELKARRIZKETA

Ana Mari Aristondo, Mariaje
Berrotaran, Tzane Carrillo,
Tamara Sastre eta Kontxi Ymaz
30 urte betetzen dituen atzoko
eta gaurko Emeki elkarteko
juntakideak 12–13

MEAT PUPPETS 26
↘ GANBARAKO KUTXA – LEHIAKETA

Hijas de la Cruz-eko
ikasleak, 1953-1954
ikasturtean 28–29
↘ ALBISTE ONA

105.408 erabiltzaili izan zituen
udal webguneak iaz 30
eta gehiago…
↘ KZ GUNEA 08–09
↘ TXISTE GRAFIKOA 14
↘ SAINDUA 18

↘ GAZTE INFORMAZIOA 18
↘ UDAL TALDEEN TXOKOA 20
↘ ASPALDIAN HONDARRIBIAN 21
↘ AISIALDIA 26-27
↘ HERRIA ZENBAKIETAN 31

Argitaratzailea: Hondarribiko Udala, Euskara Zerbitzua. Aldizkariaren koordinatzailea: Karmelo Goikoetxea. Enpresa: UTE HiruBibat ABEE.
Erredakzioa: Xabier Sagarzazu. Diseinu eta maketazioa: Bibat Studio. Kolaboratzaileak: Inaxio Nogueras, Koldo Ortega, J.M. Mendizabal, Aritz
Diez Oronoz, Floren Portu, Ernesto Villar, Gorka Bereziartua, Ketxus Ponce. Inprimategia: Antza.
L.G.: SS 122/86. ISSN: 2530–1713

LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.

MINTZALAGUNA
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Hondarribiko Mintzalagunen
ekintza osagarriak urte hasieran
Aurreko aldizkarietan hainbatetan aditzera eman izan dugun moduan, Hondarribiko Mintzalagunok aktiboan jarraitzen
dugu eta pandemia-egoerak ekarri duen
asaldurarekin ere ez gara geldirik egon!
Beti indarrean dauden segurtasun-neurri
guzti-guztiak zorrotz beteta jarraitu dugu
elkartzen, euskaraz mintzatzen, praktikatzen… giro jator eta atseginean.
Horretaz gain, hau da, ohiko mintzapraktikaz gain, atal honetako irakurle fin zaretenek badakizue ekintza osagarriak ere
antolatzen ditugula, eta urte hasiera honetan hiru antolatuta ditugu dagoeneko:
Batetik, herrikoa den Estitxu Ortolaiz argazkilariak prestatu duen Haziya argazki-erakusketa bisitatu dugu urtarrilaren
30ean Estitxurekin berarekin. Hondarribiko baserritarren bizimodua nolakoa
den adierazteaz gain, makina bat bizipen
ere kontatu zizkigun bisitaldian. 4 kideko taldeetan egin behar zenez, hainbat
saio egin behar izan genituen (eskerrak,
Estitxu!! Hori pazientzia!!) eta saio bat
bukatzen zen bakoitzerako, partaideekin
nekazal-produktuen azokara hurbiltzea
zen asmoa. Euria zela eta azoka ez zenez
burutu, planaren zati bat bertan behera
utzi behar izan genuen zoritxarrez. Eskerrak Itxaropena tabernako Asierrek mahai pare bat erreserbatu zigun, han elkartu ahal izan baikenuen, talde txikietan
berriz ere, erakusketari buruz pixka bat
hitz egiteko. Oso gustura aritu ginen, eta
Estitxuri gure eskerrik onena eman nahi
diogu jarri duen ilusio eta gogoarengatik!
Hori gutxi ez, eta ekintza osagarrietan
ezaugarri ezberdinetako Mintzalagunengana iritsi nahian, elkartzea eskatzen ez

duen bestelako ekintza bat ere martxan
jarri dugu martxoan zehar: mugikorretarako Egunean Behin joko ezagunean
Mintzalagunon taldea antolatu, eta denboraldi amaieran (martxo bukaeran) sailkapenean lehenengo tokian gelditzen
denak saria izango du. Beste sari bat ere
zozketan banatuko diogu, gainera, parte-hartzaile izan diren guztien arteko
bati. Egunean Behin aplikazioan egunero 10 galdera erantzun behar dira, euskaraz, Trivial moduko jokoan. Eta ongi
erantzuteagatik ez ezik, denbora gutxienean erantzun dutenek ere puntu-sorta
handiagoa izango dute. 11 partaide ditugu lehian aurreneko deialdi honetan, eta,
ekintza arrakastatsua bada, gehiagotan

eskaintzeko asmoz ekin diogu.
Martxoaren amaieran, halaber, Euskal
Herriko beste Mintzalagunekin batera
Mintzatxotx! lehiaketa burutuko dugu,
online, aurten ezinezkoa baitzaigu sagardotegian elkartzea… Honen berri, baina,
hurrengo aldizkarian izango dugu!  
Gogoratu Mintzalagunak ez ezik, laguntzaileak ere behar ditugula! Gure
herritarrei euskaraz gehiago mintzatzen
lagunduko dieten pertsonak, astean ordubetez, bere denbora libretik tartetxo
bat eskaintzeko prest daudenak. Zatozte
gugana!! Euskara bizi, erabili!
https://labur.eus/Hondarribiko_Mintzalaguna

Mintzalagunak, Haziya erakusketa bisitatzen, Estitxu
Ortolaizek gidatuta

Mintzalagunek
Egunean Behin jokoan
taldea osatu dute,
modu dibertigarrian
praktikatzeko

Izena emateko bideak:

1.- E-postaz: mintzalaguna@hondarribia.eus

2.- Internet bidez: www.blogak.eus/mintzalaguna_hondarribia edo www.hondarribia.eus
3.- Paperean inprimatutako esku-orria bete eta Udaleko euskara sailera helarazi postaz edo
udalera eramanda: Hondarribiko Udala. Euskara Zerbitzua. Kale Nagusia 20, 20280 Hondarribia / Informazio gehiago: 688 865 398

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Euskal Herriko Itzulia gure
artean izango da
Apirilaren 8an helmuga izango da Hondarribia eta biharamunean, irteera

Euskal Herriko Itzulia Hondarribian
izango da bi egunez. Apirilaren 8an gure
herrira iritsiko da Gasteiztik, eta 9an irteera puntua izango da Ondarrun amaituko den etaparako. Aurkezpen ofiziala
duela egun gutxi burutu da Udaletxeko
Areto Nagusian, eta han izan ziren Txomin Sagarzazu alkatea, Gonzalo Carrion
Zerbitzuetako zinegotzia, eta Julian Eraso, Itzuliko zuzendaria.

bat abian jarriko dugu hiritar denak ongi
informatuak egon daitezen. Datozen egunetan www.hondarribia.eus gunean trafiko aldetik sortuko diren aldaketa guztien
berri emango dugu, eta bizilagun, dendari
eta ostalaritzako saltoki guztietan informazio interesgarria helaraziko diegu”.

“Eskerrak eman nahi dizkiot Itzuliari
Hondarribia hautatzeagatik. Guretzat
aukera paregabea da, nahiz eta argi esan
nahi dudan COVID-19ak baldintzatutako
edizio bat izango den. Gure herritarren
tzat aukera ona da, baina ahal den neurrian etxeetatik, balkoietatik ikustea
gomendatzen da, unean-uneko osasun
neurriak errespetatu behar ditugu eta”
esan zuen Txomin Sagarzazu Alkateak.

“Iazko Itzulia bertan behera utzi behar
izan genuenean, pentsatu genuen gutxienez hurrengo urterako lanak eginak
genituela. Halere, bi helmuga bertan behera geratu zaizkigu, Ibardin eta Errenteria hain zuzen ere. Helmuga posibleak
bilatzen ari ginenean, Hondarribia atera

Etapa luzeena

zitzaigun, eta guretzat argia ikustea bezala izan zen. Eskerrak eman nahi dizkiot Udalari, guretzat oso garrantzitsua
izan baita”, esan zuen Julian Erasok, Itzuliaren zuzendariak.
“Osteguneko etapa, Gasteiztik atera
eta Hondarribira iritsiko dena, Itzuliko luzeena izango da, 200 kilometrotik
gora. Ostiralekoa aldiz, hondartza inguruko gune ederretik aterako da, eta
omenaldi moduan, Hondarribian zehar
5 kilometroko neutralizatua egingo da,
herritarrek ikuskizun honetaz goza dezaten, hori bai, distanzia sozialak ongi
errespetatuz. Hori behin eta berriz gogoratu behar dugu, osasuna denon lehentasuna baita” azpimarratu zuen Erasok.

“Itzuliak maila handia duela argi dago,
World Tour-en barnean dago eta horrek
asko esaten du. Gure herrian kirol asko
egiten dira. Batzuk hegemonikoak dira
besteak ez hainbeste, baina Udaletik argi
dugu kirolaren sustapenaren alde egiten
dugula. Zentzu horretan doa gure lankidetza Euskal Herriko Itzuliarekin”, esan
zuen udal buruak.
Gonzalo Carrionek esan zuenez, “saiatu
gara Itzuliak ahalik eta Hondarribiko kale
edo gune gehien zeharkatzea, herri denak
goza dezan. Badakigu molestiak ere sortuko dituela, eta komunikazio kanpaina
Gonzalo Carrión, Txomin Sagarzazu eta Julian Eraso, udaletxean egin zuten aurkezpenean.

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

HERRIAN BARRENA
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Hondarribiko Azoka
indartzeko pauso berriak
Irudi berria, erosketa-saskiak eta herritarrei zuzendutako galdeketa abian dira

Hondarribiko Udalak lehen sektorearen
eta honen produktu eta ekoizleen aldeko
apustua egin du azken urteetan, Hondarribiko Azoka martxan jarri eta berrau
indartu eta sendotzeko helburuz neurri
desberdinak martxan jarriz.
Azken aste hauetan izan ditugu zenbait
berrikuntza. Hala nola, adibidez, otsailaren amaiera aldera aurkeztu zen Hondarribiko Azokaren irudi berria.
Irudi berritu honek azoka, bertako sal
tzaileak eta Hondarribiko produktua
indartzea du helburu, eta “asmo huek
bete-betean sartzen dira ‘Hondarribia
Abian’ enplegu eta garapen ekonomikorako planean. Plan horren helburu
nagusia hiriaren suspertze ekonomiko
eta soziala bultzatzen duten proiektuak
erraztea eta bultzatzea baita”, esan zuen
aurkezpenean Juan Silanes zinegotziak.

tzea herritarrei helarazteko, www.hondarribia.eus gunean eskaera egin ondoren.

Galdeketa
Gainera, “Gipuzkoako azoken sarea” egitasmoaren baitan, Hondarribiko Azoka
berrindartzeko dinamikarekin bat datorren galdetegi bat betetzeko gonbidapena luzatu die Udalak herritarrei. Galdeketa hori helbide honetan dago erantzun
nahi duen ororen esku: https://labur.eus/4LkxW
Elika Fundazioarekin batera eta Aldundiaren eta zenbait udalen laguntzarekin,

Landaola (Gipuzkoako Landa Garapenerako Elkarteen Federazioa), gure herrietako ekonomiaren, kulturaren eta tradizioaren elementu egituratzaile diren
Gipuzkoako azokak dinamizatzeko egitasmo bat sustatzen ari da, Gipuzkoako
Azoken Sarea sortzeko asmoz.
“Hondarribiko azokaren egungo errealitatea ulertu eta aurrera begirako premia
nagusiak eta nahiak zeintzuk diren ezagutzeko, funtsezkoa da azoka ardazten
duten eragile guztien iritzia barneratzea.
Horregatik, Hondarribiko Azoka balioan
jartzeko eta bere etorkizuna elkarrekin
hausnartzeko, galdetegia luzatu zaie
hondarribiarrei.

“Hondarribiko Azokaren Irudi berriak
bertako produktua kontsumitzearen garrantzia islatu nahi du, 0 kilometrokoa,
bere ontasunena eta kalitate gorenarena.
Poltsak, kartelak eta marketin-materiala
prestatu ditugu, Hondarribiko herritarrei
eta bisitatzen gaituzten guztiei helarazteko. Udaletik baserritarrekin egiten dugun
apustuak hondarribiarraren laguntza behar du ezinbestean. Oso garrantzitsua
da”azpimarratu zuen Silanesek.
Ildo berekoa da abiatu berri den beste ekimena: tokiko produktuen saskiak presta
Hondarribiko Azokaren irudi berriaren aurkezpeneko une bat.

· 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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Migranteen egoeran laguntzeko
atondu dute Jostaldi
Orain artean ez da erabiltzeko beharrik izan, Irungo eta Elkano Aterpetxeko baliabideekin
nahikoa izan baita

Azken asteetan, Irungo mugara migrante
ugari etorri dira, Afrikatik Kanarietara
iritsi ostean, Penintsulara iritsi eta Europarantzko bidaia jarraitzeko asmoz
muga pasatzeko saiakeran.

asmoa eta hala jarraitzen du izaten, baina Hondarribitik prest gaude eta egongo
gara behar denean laguntza emateko”,
esan zuen Sagarzazuk bileraren ostean,
Udalak bidalitako oharrean.

Migrante kopuru garrantzitsua kon
tzentratu da Irunen eta horregatik, martxoaren 10ean, Hondarribiko Udalak Jostaldi pilotalekua pertsona hauei aterpea
emateko atondu zuen eta Eusko Jaurlaritzak abian jarritako kontingentzia
planaren esku jarri, Gurutze Gorriaren
laguntzarekin.

Bilera honetan, Migratzaileen Presako
Harrera Koordinatzeko Erakunde arteko
Mahai Instituzionalean parte hartzeko

gonbitea egin zioten Hondarribiko Udalari, Hondarribiak adierazi duen inplikazioagatik. “Inongo zalantzarik gabe onartu egin dugu gonbitea, eta hala, Gotzone
Larrarte Gizarte Zerbitzu, Berdintasun
eta Lankidetzarako zinegotzia izango da
Udalaren ordezkaria mahai horretan”
iragarri zuen Sagarzazuk.

Martxoaren 17an Xabier Legarreta Eusko
Jaurlaritgzako Migrazio-zuzendariarekin
eta Noemi Ostolaza Kabinete buruarekin
elkartu ziren Txomin Sagarzazu alkatea
eta Gotzone Larrarte, Gizarte Zerbitzuetako zinegotzia, migranteen egungo
egoeraz hitz egiteko eta erakundeen arteko lankidetzan koordinazio egoki bat
izaten jarraitzeko, egunero aldakorra
izan daiteken gai honetan uneoro prest
egoteko asmoz.
“Orain artean, Jostaldi pilotalekuan prestatu den ezohiko baliabidea ez da erabili
behar izan, nahikoa izan baita Juan Sebastian Elkano Aterpetxea, Irungo Hilanderas kaleko eraikuntza eta Erromesen
Aterpetxearekin. Hasiera batean hau zen
Jostaldi pilotalekua, migranteei aterpea emateko prest

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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Loraitz haurtzaindegian
2021-2022 ikasturterako
matrikulazio epea aste gutxitan
zabalduko da
Hondarribiko Loraitz Haurtzaindegian
aste gutxitan zabalduko da 2021-22 Ikasturterako matrikulazio epea Apirilaren
12tik 21ra (online eta aurrez aurre).

- Erditze anitzeko kasuetan edo haurreskolan anai-arrebaren bat edo gehiagorekin kointzidituz gero, bigarren eta hurrengo anai-arrebek kuota doan izango
lukete.

0-2 urteko Haurreskola publikoa da.
INFORMAZIO GEHIAGORAKO:
2010. urtean ireki zen, eta helburua, familiei hezkuntza eta laguntza-zerbitzua
ematea da, 0 urtetik 2 urtera bitarteko
haurren gaitasun fisiko, afektibo,sozial
eta intelektual guztiak bultzatzea, baita
prozesu horretan bidelagun izatea ere.

Telefonoa: 943642548
Helbidea: Higer bidea z/g
www.haurreskolak.eus
e-maila:
loraitz.hondarribia@haurreskolak.eus

Katukako haurrak margotzen

Pandemia garaian ere leku segurua, non
osasun neurri guztiak errespetatzen diren.
Eraikinak honako zerbitzuak eskaintzen
ditu:5 gela 0-1 urtekoentzat, 5 gela 1-2 urtekoentzat, areto haundi bat, psikomotrizitate gela, jangela, 2 patio eder, garajea
eta igogailua.
Eguraldi ona egiten duenerako, jarduera
moduan, haurtxoekin paseatzera atera
tzeko 2 karro dauzka Haurtzaindegiak.
Duela 3 urtetik hona, matrikulazioa
doakoa da honako kasu hauetan:
- 18.000 €ko irabaziak baino gutxiago dituzten familien kasuan.
Karroetan irteerak

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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KZgunea PLANIFIKAZIOEN ESKAINTZA
2021/04/01 - 2021/04/30
* Plazen libre egotea KZgunea zentruan edo KZgunearen
web orrialdean kontsulta dezakezu.
KOMUNIKAZIOA

Urrunekoa

Urrunekoa

Lehenengo pausoak marketin digitalean (20 ordu) EU
2021/04/12 - 2021/04/28

Komunikazio ez-presentzialerako tresnak (4 ordu) ES
2021/04/26 - 2021/05/05
OINARRIZKO FORMAKUNTZA

Google Data Studio. Zure datuak aztertu (20 ordu) EU
2021/04/12 - 2021/04/28
Sortu zure e-mail marketin kanpainak (20 ordu) ES
2021/04/12 - 2021/04/28

Aurrez aurrekoa
Smartphoneak eta tabletak. Zure Android
gailua erabiltzen ikasi (14 ordu) ES
2021/04/08 - 2021/04/16
09:00 - 11:00

Dropbox. Gorde zure artxiboak hodeian (4 ordu) EU
2021/04/26 - 2021/05/05

Smartphoneak eta tabletak. Zure Android
gailua erabiltzen ikasi (14 ordu) EU
2021/04/08 - 2021/04/16
16:00 - 18:00

Urrunekoa

AISIA ETA ENTRETENIMENDUA

SARE SOZIALAK

Aurrez aurrekoa

Urrunekoa

Musika aplikazioak zure Smartphonean (2 ordu) EU
2021/04/30
18:00 - 20:00

Marka pertsonala eta LinkedIn (20 ordu) ES
2021/04/12 - 2021/04/28

PROGRAMAZIOA ETA GARAPENA
Wordpress. Zure webgunea sortu (20 ordu) ES
2021/04/12 - 2021/04/28

Urrunekoa
Wikiloc. Sortu eta partekatu zure kanpoko
ekintzen ibilbideak (20 ordu) ES
2021/04/12 - 2021/04/28

Twitter. Momentuan momentuko informazioa (4 ordu) EU
2021/04/26 - 2021/05/05
Facebook. Egunerokotasuna partekatu (4 ordu) ES
2021/04/26 - 2021/05/05
Instagram, argazkiak atera eta partekatu zure unerik onenak
(4 ordu) EU
2021/04/26 - 2021/05/05

OFIMATIKA
Aurrez aurrekoa

SEGURTASUNA

Ofimatika tresnak - LibreOffice (20 ordu) ES
2021/04/19 - 2021/04/30
11:00 - 13:00

Urrunekoa
Erosketa eta salmenta seguruak Internet bidez (20 ordu) ES
2021/04/12 - 2021/04/28

PRODUKTIBITATEA
Aurrez aurrekoa
Google Aplikazioak zure Smartphonean (18 ordu) ES
2021/04/19 - 2021/04/29
18:00 - 20:00

Zibersegurtasuna. Arriskuak, zaurgarritasunak eta mehatxuak
(20 ordu) EU
2021/04/12 - 2021/04/28

HONDARRIBIA KZGUNEA
kzguneatic

@kzguneatic

kzgunea.blog.euskadi.eus

www.kzgunea.eus

tutor.hondarribia@kzgunea.net

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

Harresilanda Kalea 7, behea
mamba@mamba-studio.com

KZ GUNEA
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FORMAKUNTZA IBILBIDEAK
PC

GAILU MUGIKORRA

OINARRIZKO

OINARRIZKO FORMAKUNTZA

FORMAKUNTZA

Smartphoneak y Tabletak

PCa erabiltzen ikasi

2021/01
03/2021

Oinarrizko Interneta

KATEGORIAK

KOMUNIKAZIOA
Mezularitza eta
bideokonferentziak

PC

Bideratua: Modalitatea:

Oinarrizko formakuntza
IRUDIA ETA BIDEOA

OFIMATIKA

IRUDIA ETA BIDEOA

Argazki ukitua eta
bideo edizioa

LibreOffice

Ukituak egin zure argazkiei
eta sortu bideoak

SARE SOZIALAK
Facebook, Twitter
eta Instagram

PRODUKTIBITATEA

PRODUKTIBITATEA

Zure eguneroko bizitza hobetu
Google eta bestelako tresnekin

Zure eguneroko bizitza hobetu
Google eta bestelako app-ekin

Gailu mugikorra

Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia

PCa, teklatua eta sagua hasieratik nola erabili ikas ezazu (6h)
Oinarrizko Interneta. Nabigatzen eta e-mailak bidaltzen ikasi (20h)
Mekanografia. Ikasi hutsetik (10h)
Smartphoneak eta Tabletak. Zure Android gailua erabiltzen ikasi (14h)
Android-en mantentze lanak. Luzatu zure gailuaren bizitza (4h)
Android Sistema Eragilea (40h)
Mekanografia. Ikasi hutsetik (4h)

Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia

Facebook. Konektatu lagun eta senideekin (8h)
Facebook zure Smartphonean (6h)
Twitter zure Smartphonean (4h)
Instagram. Partekatu zure argazki eta bideo onenak (4h)
TikTok, sare sozial hau ikasi (2h)
Sare sozialak. Facebook, Twitter eta YouTube (40h)
Marka pertsonala eta LinkedIn (20h)
Facebook. Egunerokotasuna partekatu (4h)
Instagram. Argazkiak atera eta partekatu zure unerik onenak (4h)
Twitter. Momentuan momentuko informazioa (4h)
Pinterest. Zure inspirazio-iturria (4h)
Facebook zure Smartphonean (4h)
Twitter zure Smartphonean (4h)
Instagram. Partekatu zure argazki eta bideo onenak (4h)

Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia

WhatsApp. Bat-bateko mezularitza zure Smartphonean (4h)
Komunikazio ez-presentzialerako tresnak (4h)
Podcast, sortu zure irrati saioa (40h)
WhatsApp. Bat-bateko mezularitza zure Smartphonean (4h)

ASIA ETA
ENTRETENIMENDUA

E-ADMINISTRAZIOA

ASIA ETA
ENTRETENIMENDUA

PROGRAMAZIOA
ETA GARAPENA

SEGURTASUNA

E-ADMINISTRAZIOA

ENPLEGU-BILAKETA

SARE SOZIALAK

KOMUNIKAZIOA

Sare sozialak

AURREZ AURREKOA

URRUNEKOA

BIDEOKONFERENTZIA

ZUZENEKO
HITZALDIAK

TUTORETZAK

Zure zentroan
programatutako
ikastaroak.

Urrunetik eta zure
erritmoan egiteko
ikastaroak.

Zuzeneko hitzaldiak
30 minutukoak, IKT
gaiei buruz, astearte
eta ostegunetan

Zalantzak
erantzuteko saio
indibidualak.

Izena eman zure
zentroan edo
KZgunearen
webgunean!

Zuzeneko ikastaroak
gure hezitzaileekin,
bideokonferentzia
bidez.

Izena eman ezazu
KZgunearen
webgunean!

Izena eman ezazu
KZgunearen
webgunean!

Sartu gure YouTube
kanalera!

Aurrez aurre eta
telematikoki
eskuragarri!

www.kzgunea.eus

KZgunea zure mugikorrean
Android-erako App
KZgunea zure mugikorrean
iOs-erako App

Bideratuta: Modalitatea:

http://kzgunea.blog.euskadi.eus

Komunikazioa

www.facebook.com/KZgunea
www.twitter.com/kzguneatic
www.youtube.com/user/KZguneaTICvideo
www.instagram.com/kzguneatic

Enplegu-bilaketa

Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia

Enplegua bilatzeko aplikazioak (4h)
Lan-bilaketa Interneten (40h)
Enplegua bilatzeko aplikazioak (4h)

Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia

Eman lehenengo pausoak argazki ukituan GIMPekin (16h)
Sortu bideoak zure gustukoen irudiekin (4h)
Google Argazkiak. Antolatu lainoan zure argazki guztiak (4h)
Atera argazkiak une bakoitzerako zure Smartphonearekin (4h)
Argazkiei ukituak eman zure Smartphonearekin (4h)
Canva. Ikasi diseinatzen (4h)
Editatu bideoak zure Smartphonearekin (4h)
Zure argazkiei etekinik handiena atera GIMPekin (40h)
Ikas ezazu Shot Cut-ekin bideoak ukitzen (40h)
Google Argazkiak. Antolatu lainoan zure argazki guztiak (4h)
Argazkiei ukituak eman zure Smartphonearekin (4h)

Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia

Erosketa eta ordainketa seguruak Interneten (4h)
Zibersegurtasuna eta pribatutasuna sarean (4h)
Family Link. Urrunetik babestu Androiden gailuak (4h)
Erosketa eta salmenta seguruak Interneten (20h)
Zibersegurtasuna. Arriskuak, zaurgarritasunak eta mehatxuak (20h)
Zibersegurtasuna eta pribatutasuna sarean (4h)
Erosketa eta ordainketa seguruak Interneten (4h)

Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia

Google aplikazioak zure Smartphonean (18h)
Kudeatu zaitez Google aplikazioekin (16h)
Programa informatiko onenak jaitsi (4h)
Informatika hodeian. Ezagutu zer den hodeia (4h)
Gmail. Posta-elektroniko bat baino gehiago (4h)
Google Drive. Bildu eta partekatu zure artxiboak (4h)
Google Calendar. Zure denboraren kudeaketa hobetu (2h)
Google dokumentuak. Testuak sor itzazu hodeian (4h)
Erabili profesionalki Google aplikazioak (40h)
Google Data Studio. Zure datuak aztertu (20h)
Lehenengo pausoak marketing digitalean (20h)
Sortu zure e-mail marketing kanpainak (20h)
Dropbox. Gorde zure artxiboak hodeian (4h)
Informatika hodeian. Ezagutu zer den hodeia (4h)
Gmail. Posta-elektroniko bat baino gehiago (4h)
Google Drive. Bildu eta partekatu zure artxiboak (4h)
Google Calendar. Zure denboraren kudeaketa hobetu (4h)

Irudia eta bideoa

Segurtasuna

Produktibitatea

e-Administrazioa
Aurrez aurrekoa
Online izapideak Osakidetzarekin (4h)
Bideokonferentzia Online izapideak Osakidetzarekin (4h)

Bideratuta:

Modalitatea:

Aisia eta entretenimendua
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia

Zure bidaia planifikatu (6h)
Musika aplikazioak zure Smartphonean (2h)
Egon zaitez aktibo Google Fit eta Wikilocekin (2h)
Google Maps. Zure ibilbiderik onena arakatu eta aukeratu (4h)
Pocket. Interneten dagoen onenarekin gera zaitez (2h)
Google Traductor. Testuak eta web orriak itzuli (2h)
YouTube. Bideoak ikustea baino askoz gehiago (4h)
Zure egunerokotasuna erraztuko duten aplikazioak (2h)
Garraio publikoa zure Smartphonean (4h)
Wikiloc. Sortu eta partekatu zure kanpoko ekintzen ibilbideak (20h)
Zure bidaia planifikatu (4h)
Musika aplikazioak zure Smartphonean (4h)
Google Maps. Zure ibilbiderik onena arakatu eta aukeratu (4h)
YouTube. Bideoak ikustea baino askoz gehiago (4h)

Ofimatika
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Aurrez aurrekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Urrunekoa
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia
Bideokonferentzia

Ofimatika tresnak. LibreOffice (20h)
LibreOffice Writer. Zure testu dokumentuak sortu (8h)
LibreOffice Calc. Zure kalkulu orriak sortu (6h)
LibreOffice Impress. Zure aurkezpenak sortu (4h)
Ofimatika orokorra. LibreOffice (40h)
Ofimatika aurreratua. LibreOffice (40h)
LibreOffice Base. Datu-baseen hastapenak (40h)
LibreOffice Writer. Zure testu dokumentuak sortu (4h)
LibreOffice Calc. Zure kalkulu orriak sortu (4h)
LibreOffice Impress. Zure aurkezpenak sortu (4h)

Urrunekoa
Urunekoa

APP Inventor. Sortu zure appak (40h)
WordPress. Zure webgunea sortu (20h)

Programazioa eta garapena

Eman izena zure KZgunean edo web orrialdean
Ikastaroetako inskripzio eskaera web orrialdearen bitartez
www.kzgunea.eus/eu/ikastaroak
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Ostalaritza eta
merkataritza
laguntzeko ekimenak
Erakunde publiko, enpresa eta profesionalak sektore biok berrabiarazteko lanean
dabiltza

Covid19aren pandemiak urtebete betetzen du martxo honetan, gure artean. Hamabi hilabeteok luzeak eta
gogorrak izan dira denontzat, bai
osasun aldetik (zoritxarrez hildako askorekin tartean) baita mugimenduen
askatasunaren aldetik edo, zer esan,
ekonomian gertatu den geldialdiaren
ikuspuntutik.
Azken arlo honetan, gure hirian pisu
handia duten merkataritzak eta ostalaritzak urte gogorra pasa dute. Haien
egoera arintzeko, erakunde publikoek
zenbait ekimen jarri dituzte martxan
hilabete hauetan, hala nola, Txingudiko Zerb
itzuek egindako hobariak zaborraren eta uraren tasan, Udalak berak emandako diru-laguntza zuzenak,
Erosketa eta Turismo Bonoen kanpainak edo jendea erostera eta kontsumi
tzera animatzeko ekimenak.
Urtebete pasa da eta oraindik pandemia gure artean dugu, abian den txertatze-kanpainak esperantza sortzen
duen aldi berean, batez ere, udatik aurrera, behin populazioaren portzentaje

esanguratsu batek inmunitatea lortzen
duen unetik aurrera.
Bide horretan, azken aste eta egunetan, bi sektoreoi laguntza emateko
neurri desberdinak iragarri, luzatu edo
berrindartu dira.

sei zuzenduta dagoen Eusko Jaurlaritzaren “Turismo Bonuak” kanpaina
luzatu egingo da eta kontsumitzaileek
apirilaren 13tik abenduaren 31ra
arte gastatu ahal izango dituzte bonu
hauek. Kanpainaren aurreko aldian
11.000 bonu trukatu ziren Hondarribi-

Alde batetik, Txingudiko Zerbitzuen
Mankomunitateak, otsailaren 24an,
guztiz itxi behar izan dituzten establezimendu eta zerbitzuei, ostalari
tzakoei besteak beste eta elkarte gastronomikoei ere, aurten zaborra eta
uraren tasan bi hilabeteko salbuespena
egiteko aukera eskainiko diela iragarri
zuen. Eskariak www.txinzer.eus webgunean egin behar dira eta hauek jaso
ostean, Txinzer bera arduratuko da
aipatutako aldi horretan kontsumoa
hondarrekoa izan dela egiaztatzeaz.
Datu gisa, esan behar dugu iaz Irun
eta Hondarribiko 321 enpresa eta establezimenduk jaso zutela antzeko hobari bat eta salbuespen honek 126.000
euroko balioa izan zuela.
Gainera, ostalaritza eta turismo enpreEmakume bat, Zuloaga kaleko denda baten atarian,
arropa ikusten.

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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ko saltokietan eta luzapen honetarako,
Udalak 150.000 euro jarriko ditu.
Merkatarientzat eta bereziki ostalarien
tzat ere, alderdi politiko guztien babesarekin, Hondarribiko Udalbatzak
bide okupazioaren tasa ez kobratzeko
erabakia, edo teknikoki hobe esanda,
honetan %100eko hobaria ematearena hartu zuen otsaileko ohiko osoko
bilkuran. Honela, iaz bezala, aurten
ere denda eta taberna edo jatetxeek ez
dute ordaindu beharko kalean mahai,
terraza edo bestelako elementuak jarri
eta erabiltzeagatik.
Azkenik, laguntza, bonu eta hobariez
gain, merkataritza eta ostalaritzan
kontsumitzera animatzeko ekimenak

ere ez dira faltako datozen hilabeteetan.
Horietako lehenengoa martxoaren
19tik 21ra antolatu dute Udalak eta
Amuitz Merkatarien Elkarteak. Kale
azoka edo braderie bat egin dute,
produktuak denden ataritara atera
eta precio berezietan salduz, jendea
erakartzeko. San Jose egunean ez zuen
eguraldiak lagundu, baina bai ordea larunbatean zein igandean.
Laguntza, ekimen eta komunikazio eta
promozio kanpainen erdian, dendari
eta ostalarien esperantza mugikortasuna hobetzen joan ahal izatean dago
jarrita, txertaketarekin batera. Datozen aste eta hilabeteetan ikusiko da
guzti honen eboluzioa.

ERREPORTAJEA
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MILA ESKER,
BEKO-ERROTA!
Pandemiak eragina izan du enpresa eta negozio askorengan, eta
aldizkari hau egiten dugunok, guk
ere, den-denak ditugu gogoan.
Bereziki, gure iragarle direnak, horietako asko, urte eta urteetan gure
aldizkari orrialdeen oinetan izan
ditugunak.
Gehienek, zorionez, gurekin jarrai
tzeko esfortzua egin dute, eta inoiz
baino gehiago eskertzen diegu
konpromiso hori. Gutxi batzuek, eta
ulergarria da, laguntza hori eteteko
erabakia hartu dute.
Horien artean aipatu nahi dugu,
oraingo honetan, Beko-Errota jatetxea. Etxe hori, 40 urte luzetako
ibilbidean, herri eta auzogintzaren,
baserri munduaren eta gastronomiaren eta nola, euskararen lagun
ere izan da eta da oraindik. Gure aldizkari honetan, urte mordoa eman
du Beko-Errotak hilabetero antolatzen dugun lehiaketa babesten,
irabazleei otordu bat oparituz.
Laguntza hori eten beharrean daudela esan digute eta guk hemendik,
MILA ESKER eman nahi dizkiogu
Beko-Errotari, urte guzti hauetako
konpromisoarengatik. Noizbait,
laster ahal bada, berriz ere eta hala
nahi baduzue, gurekin izan ahalko
zaretelakoan, zorte eta ibilbide on!

Erosleak, San Joseko asteburuko kale-azokan, San Pedro kalean.

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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ANA MARI ARISTONDO,
MARIAJE BERROTARAN,
TZANE CARRILLO, TAMARA
SASTRE ETA KONTXI YMAZ
30 urte betetzen dituen atzoko eta
gaurko Emeki elkarteko juntakideak

Emeki Elkarteak 30 urte betetzen ditu aurten
eta Martxoak 8 Plaza sortzeko ekimena aurrera
atera berri dute. Guzti hau aitzakiatzat hartuta,
hiru bazkide sortzaile, Ana Mari Aristondo
(72), Mariaje Berrotaran (72) eta Kontxi Ymaz
(63) eta gaurko idazkari Tamara Sastre (37)
eta diruzain Kontxi Ymaz (63) elkartu ditugu,
elkartearen inguruan solasean.

“Pozgarria izan da
Martxoak 8 plaza sortzeko
erabateko adostasunarekin
kontatzea”

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Martxoa · #352

Nola sortu zen Emeki eta zerk eman
zion bultzada sorrera honi?
MARIAJE BERROTARAN (M.B.) Garai hartan Irunen biltzen ohi ginen zenbait
emakume eta halako batean, Hondarribirako ere bilera bat deitzea erabaki genuen. Komunikabideen bitartez zabaldu
zen deialdia eta jende mordoa elkartu
ginen Zuloaga Etxean. Hortik abiatuta,
bi urtez bilerak egiten jarraitu zen eta
elkartearen helburuak eta finkatzen joan
ziren.

zeramaten honelako lanketa bat egiten.
Une aproposa iritsi eta Udalari luzatu genion lanketa honetan hastea.

ANA MARI ARISTONDO (A.M.A.): Obispo
plazan edo Caja Laboralek zeukan areto
batean ere bildu izan ginen eta denbora
horretan, inkesta bat egin zen elkartearen ekintzak prestatzeko. Hortik hasi ziren lehenengo ikastaroak egiten.

“Emakumeen mugimendua sendotzen ari
da eta aurrerapenak
izan diren, badago
lana berdintasunerako bidean”

Nolakoa da gaur Emekiren funtzionamendua? Zenbat bazkide dituzue?
TAMARA SASTRE (T.S.): Gaur egun, Emekik sei kideko batzorde zuzendaritzarekin funtzionatzen du, baina guztia antolatzeko beste emakume askok ere lan
bolondresa egiten dute. Gaur egun 80
bazkide gara baina ikastaroetan oraindik
jende gehiagok hartzen du parte.
M.B.: Kopuruak handiagoak izan ziren
garai batean, 160 bazkide izateraino edo.
Baina hauek handitu edo txikitu arren,
jendeak behar handia zuen eta oraindik ere izaten du maíz, elkartera etorri
eta beste emakume lagunekin egon eta
sozializatzeko. Kontuan izan behar dugu
ere zenbait bazkidek adin bat daukatela
eta bakarrik bizi direla.
Ikastaroak baino gehiago ere ba da
Emeki, ez?
KONTXI YMAZ (K.Y). Gure bazkideentzat
garrantzitsuak dira aisialdirako ekintza
horiek. Baina urte hauetan ere Emakumeen Pala Txapelketa antolatu izan da
(iaz berreskuratu zena eta aurten udaberrian 10 bikoterekin egingo dena),
Inauterietan mairuen irteera, udan egiten den kaleko margo lehiaketa eta oso
garrantzitsuak diren emakumeentzako
genero formakuntza tailerrak edo ahalduntze ikastaroak, besteak beste.
Martxoaren 8aren atarian, izen bera
jarri zaio San Pedro eta Bernat Etxepare kaleen arteko plazatxoari. Opari
polita 30 urte hauen ostean. Nolakoa
izan da Udalarekin egindako lanketa?
(T.S.): Pozgarria izan da Martxoak 8 plazari izen hori jartzea eta gainera, horretarako, erabakia hartu behar zuten udal
talde guztien artean adostasuna lortzea,
ez baita holakorik oso maíz gertatzen.
Kale izendegian emakumeen presentzia
handitzea iaz Hondarribiko Udalak onartu zuen Berdintasun Planean jasota dago,
baina Tzanek eta Mariajek berak denbora

TZANE CARRILLO (T.C.): Denbora daramagu kale izendegirako emakumeekin
lotutako proposamen sorta lantzen.
Horretarako irakasle, ikerlari eta historialarien laguntzarekin kontatu dugu.
Besteak beste Kote Guevara, Fermin Olaskoaga, Luis Mari Elosegui eta Koldo Ortega izan ditugu bidelagun.

Zenbat proposamen jarri dizkiozue
Udalari mahai gainean eta nolakoak
dira? Lortzen joatea espero duzue?
(M.B.): Guk egindako zerrendan 30 ideia
inguru daude, baina Udalari momentuz
aurkeztu dizkiogunak zazpi proposamen
zehatz dira. Denak une honetan izenik
ez duten lekuetarako, hau da, aurretik
dauden izen edo zenbakiak aldatzeko beharrik gabe. Horrela errazagoa da, zentzu
batean, izenik ez duten lekuei izena jar
tzea eta emakumeekin lotutako izenak,
gainera. Horixe gertatu de Martxoak 8
plazaren kasuan eta mahai gainean ditu
Udalak beste sei proposamen: bi Porturako, de Alde Zaharrerako eta beste bana
Amute eta Mendelurako, eta izen guztiak,
auzo edo puntu horiei lotutakoak dira.

ELKARRIZKETA
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(T.C.): Dena Equalia elkartearekin emakumeen paper historikoa aztertzeko antolatu genuen tailer batetik abiatu zen.
Zazpi laguneko lan taldea sortu zen eta
pandemiaren etorrerak ere atzeratu egin
zuen pixkat lanketa, baina onerako kasu
honetan. Hasieran batean 10 izeneko zerrenda izango zena 28 emakume eta sei
emakume taldetaraino luzatu zen. Proiektua asko handitu zen beraz eta liburua argitaratzeko orduan, Foru Aldundiak tailerra egiteko emandako diru-laguntzarekin
ez genuen nahiko eta Hondarribiko Udala
berehala jarri zen gure esku eta argitalpena egitea finantzatu du. Guztira, 2.500 ale
inprimatu ziren eta herri osoan banatu
dira, doan. Ia agortuta dago dagoeneko.
(M.B.): Harrera hain izan da ona, liburua
jaso zuten hiriko ikastetxeetako irakasle eta zuzendaritzek ikasgelan lanketa
egin dutela, eta guk ere lagundu diegula.
Adibidez lau eta sei urte arteko txikiek
ogibideen inguruko lana egin dute, panel
batetan marrazkiekin islatu dena. Eta LH
eta DBHrako unitate didaktikoa eta ilustrazioak prestatu dira, gelan liburuarekin
lan egiteko.
Pasa dira 30 urte Emeki sortu zenetik. Nola ikusten duzue emakumeen
etorkizuna eta elkartearena?
Azken urte hauetan oso dinamika interesgarria sortu da emakumeen artean, aspaldian ikusten ez genuena. Lana egiten ari
da Irun, Hendaia eta Hondarribiko emakumeen artean, bereziki Martxoaren 8aren
inguruan, baina haratago ere bai. Horrek
animo eta esperantza asko ematen dizkigu denoi, nahiz eta gure gizartean, eremu
askotan, oraindik egiteko asko dagoen benetako berdintasuna lortzeko. Elkarteari
dagokionez, unean bere uneko jendearen
beharretara moldatuko dela ziur gaude.

Kalea mereziko luketen emakumerik ez da falta, baina eskasak dira
emakume izena duten txokoak Hondarribian. Hori aldatzen joango delakoan zaudete?
(T.C.): Damarri, Kattalin Erauso eta beste baten bat kenduta, Hondarribiko
kale-izendegian dauden emakumeei lotutako izenak santa edo amabirjinei lotuta daude. Bada Garaia aurrerapausoak
emateko eta gu prest gaude Udalarekin
batera lanketa horretan jarraitzeko. Bigarren kale edo txoko bat aurten lortzea
gustatuko litzaiguke eta Udalaren eta hori
onartu behar duten alderdi guztien jarrera, orohar, ona dela esango nuke.
Santo Tomas egunean, gainera, gure
hiriko emakume esanguratsuen inguruko “Aintzina eta gaur” liburua
aurkeztu zenuten. Nola sortu zen
proiektu hau eta nolako harrera izan
du?
Emekiko kideak, Mollako egoitzaren atarian

14

TXISTE GRAFIKOA
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“Telefonoaren
eboluzioa”
Leire Bollain

TXISTE GRAFIKO LEHIAKETA
B - MAILA

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

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161

KOLABORAZIOA
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Hondarribiarrak,
zenbat ginen eta
zenbat gara?

15

Saioa Zabala
Arkeologoa

Galdera horri erantzuteko, Hondarribiko historia demografikoan murgilduko
gara, biztanleria 1842tik 2019ra arte aztertuz.
Erabiliko ditugun datuak Espainiar estatuko zentsuetatik aterata daude. Zentsu
horietan agertzen diren datu motak ez
dira beti berdinak, urteen poderioz aldatu
baitira bai zentsuak egiteko moduak bai
datuak plazaratzekoak ere. Segidan zen
tsu gehienetan agertzen diren kontzeptu
batzuk aipatu eta azalduko ditugu, horrela Hondarribiko biztanleriak izan duen
bilakaera hobeto ulertuko delakoan.
Zentsuetan bi populazio mota bereizten dira: eskubidezko populazioa eta
berezko populazioa. Eskubidezko populazioa erabiltzen da Hondarribiko hiritarren eskubideak eta betebeharrak zituen
pertsona taldea izendatzeko. Eta berezko
populazioa bertan egiatan bizi zirenak ziren, nahiz eta horietako batzuek ez izan
Hondarribiko hiritarren ez eskubiderik
ez eta betebeharrik ere.
Bestetik, eskubidezko populazioa ere
bitan bereizten da: egoiliarrak bertan
eta egoiliarrak kanpoan. Hau da, eskubide eta betebehar horiek zituztenetatik
zeintzuk bizi ziren bertan eta zeintzuk
Hondarribiko biztanleriaren eboluzioa jasotzen duen taula (1842-2019), tarte bakoitzari dagokion urteko
batezbesteko hazkunde-tasa metatuekin (UBHTM).
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ez. Eta, horretaz gain, pasadizokoak edo
transeunteak ziren pertsonen kopurua
ere jasota dago zentsuetan, hau da, zen
tsua egin zen unean Hondarribian zeudenak, ohiko etxea beste nonbait izan
arren (behin-behineko biztanleak).
Datu horiekin guztiekin beste batzuk
kalkula daitezke, hala nola, urteko batezbesteko hazkunde tasa-metatua. Kon
tzeptu potoloa dirudi, baina adierazten
duena nahiko sinplea da. Urte tarte batean biztanleria zenbat hazi zen adierazten du, ehunekotan esanda. Esaterako,
10 urteko tartean 1.000 biztanle izatetik
2.000 izatera igaro bada udalerri bat,
batezbesteko hazkunde tasa-metatua
%6,93koa izango da (kontzeptua uler
tzea erraza den arren, kalkulua egiteko
formula ez da hain sinplea, logaritmo
nepertarrak tarteko). Hemendik aurrera
kontzeptu horri UBHTM deituko diogu.
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biko biztanleriaren eboluzioa jasotzen
da 1842tik 2019ra. Era berean, tarte
bakoitzari dagozkion urteko batezbesteko hazkunde tasa-metatuak ere taulan
agertzen dira. Datu hori bi aldiz ager
tzen da. Lehenengoa eskubidezko populazioarekin kalkulatua dago; bigarrena,
berriz, berezko populazioarekin.

Biztanleria
Oinarrizko kontzeptuak azaldu ondoren,
Hondarribiko biztanlerian sakontzeko
ordua da. Grafikoan ikusten den bezala, 1842tik 1930era arte, biztanleriaren
hazkundea nahiko erregularra izan zen.
1842an Hondarribian 2.215 pertsona bizi
ziren, eta 1930ean, 6.115. Beraz, biztanleria pixkanaka-pixkanaka bazen ere,

haziz joan zen denbora tarte horretan.
Urteko batezbesteko hazkunde-tasa metatua %0,42 eta %1,75aren artean ibili zen
urte horietan.
Hurrengo hamar urteetan, 1930etik
1940ra bitartean, biztanleriak ez zuen
hazkunderik izan, gutxitu egin baitzen,
eta urteko batezbesteko hazkunde-tasa
metatua %-0,31 izan zen. Aipatzekoa da,
urte tarte hori hazkunde negatiboa izandako bakarra dela, aztertutako urte tarte
osoan (1842-2019). Ezin dugu ahaztu urte
horietan gerra zibila izan zela Espainiako
estatuan. Batetik, jendeak gerrara soldadu
joan behar izan zuen eta asko bertan hilko
ziren. Bestetik, jende askok errefuxiatu
behar izan zuen, eta bertan geratutakoek
gosea pasa behar izan zuten. Horrek guztiak biztanleriaren hazkundean eragina

Azkenik, etxeko pertsona kopurua ere
kalkula daiteke, une horretan Hondarribian zenbat etxe zeuden eta herrian zenbat jende bizi zen kontuan harturik. Beraz, etxe bakoitzean batez beste zenbat
pertsona bizi ziren jakin dezakegu.
Aipatutako datu horiek ez dira zentsu
guztietan agertzen, zentsu guztiak ez zirelako berdin egiten, gorago esan bezala.
Hala ere, guztietan aurki dezakegu Hondarribiko eskubidezko populazioaren zifra. Horrela, 1842an Hondarribiak 2.215
biztanle zituen, eta 2019an (egin den
azken zentsuan) 16.828. Datu guztiak,
argi ikusteko, hurrengo taulan antolaturik daude. Taula horretan HondarriHondarribiko biztanleriaren grafikoa, 1842tik 2019ra.

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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izango zuen, eta ziur aski hazkunde negatiboaren arrazoietako bat da.
Bestalde, 1940tik 1991ra biztanleria era
nabarian hazi zen, nahiz eta 1981ean beherakada txiki bat izan. 40 urtean biztanleria 5.994 izatetik 13.974 izatera igaro
zen, hau da, bikoiztu baino gehiago egin
zen. Datu hori hobeto interpretatu ahal
izateko, kontuan hartu behar da hasieran
aipatutako denbora tartean ere (hau da,
1842-1940 bitartean) biztanleria bikoiztu
egin zela, baina 83 urte behar izan zirela horretarako. Beraz, gutxi gorabehera
denbora tarte erdian gertatu zen biztanleriaren bigarren bikoizte hori (1940tik
1991ra). Tarte horretan urteko batezbesteko hazkunde-tasa metatu baxuena
%0,67 izan zen eta altuena %2,15.

Etxeko pertsona kopurua
Jarraian, etxeko pertsona kopuruari ekingo diogu. 1842tik 2019ra aldaketak gertatu zirela nabari da, nahiz eta oso handiak
ez izan.
1842an etxeko pertsona kopurua 5,03koa
zen, hau da, etxe bakoitzean 5,03 per
tsona bizi ziren batez beste. 1857an eta
1860an zifra hori zertxobait igo zen eta
hortik aurrera poliki-poliki beherantz
joan zen, grafikoan garbi ikusten den
bezala. 1877-1970 urte tartean behera
egin zuen arren, gorakada txikiak ere
eduki zituen, harik eta 1970. urtetik
aurrera beherantz soilik egin zuen arte.
Azken tarte horretan, 1970etik 2011ra,
oso nabarmen egin zuen behera etxeko
pertsona kopuruak, 41 urtean ia erdira

KOLABORAZIOA
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jaitsi baitzen. Hala ere, jaitsiera hori leuntzen ari dela dirudi, 2001eko datua
eta 2011koa oso antzekoak baitira. Baina
jaitsieraren apal
tze hori aurreikusteko
oraindik goiz dela esango nuke. Etxeko
pertsona kopuruari buruz dugun azken
datua 2011koa da. Hala, 2011n 2,60 per
tsona bizi ziren etxeko batez beste, hau
da, 1842koaren erdia baino gutxiago.
Beherakada horrek zerikusi zuzena izan
dezake gure bizimoduak izan dituen
aldaketekin. Era berean, erabat lotuta
dago jaiotza-tasak urte tarte horretan
(1842-2019) izan duen bilakaerarekin,
asko jaitsi baita. Hala ere, hori ez dator
bat orain arte landu dugun gaiarekin,
eta beste baterako utzi beharko dugu.

Azkenik, 1991tik 2019ra hazkundea zertxobait motelduz joan dela ikus daiteke
grafikoan. 28 urte horietan biztanleria
13.974tik 16.828ra hazi da soilik. Aurreko urte tarteko 40 urtean (1940-1991),
biztanleria bikoiztu baino gehiago egin
zen. 28 urte hauetan, aldiz, biztanleria
ez da laurden bateko hazkundea izatera
iritsi. Beraz, esan daiteke nabaria dela
hazkunde-tasaren jaitsiera. Hori argi
eta garbi ikus daiteke urteko batezbesteko hazkunde-tasa metatuan, 2001ean
%1,07koa izan baitzen eta 2019an
%0,33koa. Esan beharra dago azken hori
izan dela aztertutako urte tarte osoan
izandako batezbesteko hazkunde-tasa
metaturik baxuena, 1940ko batezbesteko hazkunde-tasa metatua alde batera
utzita (lehenago aipatu bezala 1940koa
negatiboa izan zen).
Etxeko pertsona kopuruaren bilakaera.

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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SAINDUA / GAZTE INFORMAZIOA

Scape Room-a
Aste Santuan
Aste Santu honetan Gaztelekuak bigarren aldiz Escape Room
bihurtuko da Martxoko 29, 30 eta 31 egunetan.
2019ko Urrian, Halloween egunean egindako escape room-aren
arrakasta ikusita, berriz ere antzeko ekintza bat proposatu
nahi diegu herriko gazteei. Aukera honetan, eta norabide berri
bat hartu nahiean, lehenengo zita eduki behar duen pertsona
baten pentsamentuei ordena eta zentzua jarri beharko diegu
erronka honetatik atera ahal izateko.
Escape room honetan, sexualitatea, hezkidetza, feminismoa
eta erreferente positiboak landu nahi ditugu honen barruan
aurkituko dituzten frogetan zehar, honekin neraberzaroan
sortzen diren hainbat galderei erantzun txiki bat emanteko.
Ekintza Gaztelekuko gazte bolondresekin antolatu dugu, eta
12-17 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta dago. Pase guztiak
esandako egunetan arratsaldez izango dira 16:00etatik aurrera.
Ordua eskatzeko Gaztelekuan bertan apuntatu daiteke, watsapp edo instagram bidez.
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HONDARRIBIAR.T
Hondarribiart, artista gazte
ekintzaileak bultzateko ekimen
bat da. Kasualitatea edo ez,
gehienak emakumeak dira, Arte
Ederretako fakultateetan bezala.
Emakume gazteek martxoko
leihoa herriko emakume
sortzaile guztiei eskaini nahi
izan diete. Gora zuek, guztiak,
horri honetan zuen izena jasota
egon ez arren, sortzen jarraitzen
duzuen guztiak. Bazaudete.
Amaiur Bandres Oyarzabal (a)
Pilar Blanco Alonso (b)
Ane García López (d, e)
Nekane Elduayen Uribe (f)
Laura Gallego Apezetxea (h, i)
Miren Ercibengoa Ochoa (h)
Claudia Borras Amoraga (h)
Leire Otermin Bermúdez (h)
Pía Alkain Sorondo (g)
Soki Madiel Kibangou (j)
Ane Arruabarrena Larzabal (j, k)
Eider Salvador Pelaez (j)
Libe Sagarzazu Zurutuza (j)
Arima Studios (j)
Sara Zaldivar Senra (j)
Nora Ferreira Cea (m)
Ainhoa Taberna Otaño (n)
Maider Camara Nogues (l)
Maider Goikoetxea Enparan (n)
Ainhoa Gordo Alonso (o, r)
Maore Sagarzazu Zurutuza (o, p)
Julia Lasa Goikoetxea (o, p, x)
Ane Garmendia Zubeldia (o)
Marina Sanchez Solaegui (o)
Ainhoa Lekuona Camello (p)
Irantzu Barrondo Eizagirre (p)
Amaia Torres Piñeiro (p, t)
Paula Muñoz Beunza (h, p)
Itziar Seijo Iruretagoiena (s, u)
Itziar Basterretxea Seijo (s)
Amaiur Calbete Olaizola (y)
Laida Oronoz Vendrell (n)
Lupe Amunarriz Emazabel (s, x)
Ana Lupe Iridoy Amunarriz (p)
Ane Gomez Landa (x)
Itsaso Labari Jorge (x)
SORMEN-SEKTOREAK
(a) Dantzaria, (b) Antzezlea, (d) Musikari,
(e) Idazlea, (f) Ekimen diseinatzailea,
(g) Kultur gida, (h) Argazkilaria,
(i) Zinemagilea, (j) Moda diseinatzailea,
(k) Estilista, (l) Makramegilea, (m) Sortzaile
feminista, (n) Sortzaile esperimentatzailea,
(o) Diseinatzaile grafikoa, (p) Ilustratzailea,
(r) Kaligrafa, (s) Artisaua, (t) Arkitekta,
(u) Atrezzo egilea, (x) Margolaria,
(y) Eskulturgilea.

HONDARRIBIAR.T
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UDAL TALDEEN TXOKOA
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ONGI ETORRI ITZULIA! ONGI ETORRI HONDARRIBIRA!
Hondarribiak besoak zabalik jasoko du Euskal Herriko
Itzulia. EAJren gobernu taldeak
hainbat urtez eman dio babesa
kirolari, hiriko kirol-elkarteekin lankidetzan
arituz, hondarribiarren kirol-jarduera sustatuz eta, orain, korrikalari garrantzitsuenak
Hondarribira ekarriko dituen txirrindulari
tza profesionalarekin elkarlanean arituz.

Hondarribian amaitu zen Euskal Herriko
Itzulia 2003ko apirilaren 11n. Aurten egoera
bestelakoa da, eta Itzuliaren etapak iristeko
eta irteteko modua ere desberdina izan behar da. Aurtengo pandemiak gauzak nola
egin behar ditugun erakutsi digu, eta ziur
nago hondarribiarrok segurtasun-neurri guztiak errespetatuz gozatzen jakingo dugula.
Kirol ikuspegitik haratago, aukera oso

ona da Hondarribiarentzat ekonomia sustapenaren ikuspuntutik. COVID-19a eta pandemia gogor kolpatzen ari dira gurean ere,
eta ziur asko, besteak beste, zerbitzuen sektorea eta turismoa izango dira ekimen honen
onuradunetako batzuk. Bizi dugun negatibotasun garai honetan, Itzuliaren etorrera guztiontzat albiste pozgarria dela uste dugu.
		
EAJ-PNV

babestutako etxebizitzaren aldeko apustua
eginez.
Plan Orokor berria egin arte Hondarribian arau subsidiarioetan jasota dauden
Presa eta Damarriko promozio publikoak
garatu daitezke. Hauek finantzatu ahal izateko adinako kaudimena badu Hondarribiko Udalak. Egun hirigintza ikuspegitik
zerbait garatu badaiteke babes ofizialekoak
promozioen egikaritzea da.
Hala, Presa eta Damarriko proiektuak
mugitzeko eskatzen diogu udal gobernua-

ri. 176 familiaren eskubideari erantzuteaz
gain, herriak bizi duen beste arazo bat
arintzeko aukera legoke aparkaleku disuasorioaren bidez.
Eman ditzagun urratsak interes publikoaren alde, hondarribiarron etxebizitza
eskubidearen alde. Hondarribian bizi eta
lan egin nahi dugulako, mugi dezagun elefantea.
		
Abotsanitz

Izan ere denbora darama iraungita dauden
lan-poltsetara jotzen.
2019ko otsailean LANBIDEn eskaintza
orokor bat aurkeztu zen aparkaleku eta TAO
zaintzaileen aurre-aukeraketa egiteko, eta
zegozkion hautaketa probak egin ziren. Langile horiek urte beterako kontratatu ziren.
Aurreko hautaketa prozesua 2015ekoa
izan zen, eta bi urteko aldirako egin zen.

Hori dela eta beharrezkoa da lehenbailehen datozen urteetarako TAO agenteen
hautaketa prozesua martxan jartzea, eta
prozesu horrek enplegu publikoa eskuratzeko beharrezkoak diren publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak betetzea.

eta administrazio publikoak ez dira modu
eraginkorrean erantzuten ari; horrela adierazten dute euskalgintzako eragileek. Euskararen sostengurik garrantzitsuena herri
ekimena izan da: Kilometroak, Araba Euskaraz, Herri Urrats, Ibilaldia, Euskaraldia...
eta Korrika.
Euskalduntzeak, euskaltegiek, laguntza
behar dute, dirua behar dute, alegia. Horre-

gatik, AEK-k euskaltegien aldeko ekitaldiak
antolatu ditu Euskal Herriko hainbat udalerritan. Hondarribian, seguru asko, martxoaren 28an, igandearekin, antolatuko da
ekitaldia. Hor izango gara, euskararen alde,
euskaltegien alde. Bultza AEK!
EH Bildu

MUGI DEZAGUN ELEFANTEA
2020 urtean Hondarribiko Udalak zerbitzu eta
inbertsioetan gastatutakoa
baino askoz gehiago jaso zuen zerga bidez. 4
miloi eurotik gorako soberakina pandemiaren urtean. Oinarrizkoena ere egiteko gai ez
den elefante bat, hori da herritar gehienek
Hondarribiko Udalaz duten pertzepzioa.
Hondarribiarrak euren herrian bizitzea
oinarrizko eskubidea da, Udalak bermatu
behar duen eskubidea. Eta horretarako,
etxebizitza udal politika irauli behar da,

TAOKO LANPOSTUAK BETETZEA
Hondarribiko PSEEE taldeak udal Gobernuari eskatzen dio TAO
lanpostuak dagokion
lizitazioaren bidez betetzeko. Hondarribiak
denbora darama TAOko langileen lanpostuak betetzeko deialdirik egin gabe, eta ondorioz ez du lanpostuak deialdi irekien bidez bete behar izateko printzipioa betetzen.

PSE-EE

BULTZA EUSKARA, BULTZA AEK!
Aurton, berez, Korrika
(https://korrika.eus/eu/) urtea
behar zuen, 22. Korrikaren
urtea, alegia. Baina, pandemia
dela kausa, ezin egin daiteke.
Euskalgintzak eta euskalduntzeak asko galdu dute pandemiaren kontrako borrokaren
ondorioz eta ez dago inolako egitasmorik
izandako galerak arintzeko. Gobernuak

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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HONDARRIBIA 232
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EKIALDEBUS AUTOBUS ZERBITZU
BERRIA MARTXAN JARRI DUTE

Maiztasun eta ordutegi zabalagoez gain, Unibertsitatera eta Ospitalera joateko aukera eta geldiune berriak dira berrikuntzak

Hondarribiko Udala

UDALA
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- Euskara Batzord

ABAL SARIAK,
II. TXEMA OLAZ
ORTZA
KIROLARIEI AIT
292 2016ko Martxoa

Herrian Barrena 5

HONDARRIBIA 292
2016ko Martxoa

MARIA TERESA ORONOZ OMENDU DU AURTEN EMEKI
ELKARTEAK MARTXOAREN 8a DELA ETA EGINDAKO
EMAKUMEAREN ASTEAN

Ibilbideei dagokionez eta Hondarribiaren
kasuan, bi nobedade nagusi
daude: bata eskualdeko ospitalera joateko aukera emango duela E20 zerbitzuak,
Hondarribia, ospitala, Errenteria, Pasai
Antxo eta Donostia lotuko dituenak, orduroko maiztasunarekin.

arribia
k / Hond
Gainera,
ospitaletik bi pausotara gelditzelpena

a.org / argita

arribi
www.hond

ko aukera ere emango du ·Hondarribia,
Irungo mendebaldea (Anaka, Puiana) eta

Donostia A8 autopistaren bitartezlotuko
dituen E23 zerbitzu berriak. Hau gainera, Donostiara Errotaburutik sartuko da
eta Unibertsitateko kanpusera eramango
ditu Hondarribiarrak, aspaldiko eskaerari
erantzuna emanaz.
A8tik Donostiako Gipuzkoa plazara joaten
zen orain arteko ohiko autobusa
(E21) ere mantentzen da, lehenengo zerbitzua 6.00tara pasatuta.
Irun-Hondarribia E25 zerbitzua ere berritu
egin da, orduko sei zerbitzutara pasatuaz
(hauetako bost Kostatik).
Gainera, Gibanaka, Santa Engrazia, Biteri,
Madalengain, Sokoa eta Talaian geldiune
berriak izango dituzte E20, E23 eta E25
autobusek.

NAGUSIAK

NAGUSIAK

AUTOBUSETAKO BAT, BITERI ESKOLA PAREAN DAGOEN GELDIUNE BERRIAN X.Sagarzazu

Hilabete asko eta asko luzatu den esleiketa eta prestaketa prozesuaren ondoren,
martxan dira martxoaren 1etik Ekialdebus
enpresak eskainiko dituen autobus zerbitzu berri eta hobetuak.

barrena
03: Herrian
enaren txokoa
14: Ingurum
ona
15: Albiste
eta
16: Elkarrizk
tajea
18: Errepor
ren lehiotik
20: Historia
omia
22: Gastron

03: Herrian barrena
08: Bordari-Satarka
12: Erreportajea
18: Elkarrizketa
miatzen
29: Ganbarako Kutxa
ALAIA MARTIN, BERTSOTAN, MARIA TERESA ORONOZI EGINDAKO OMENALDIAREN HASIERAN X. S

Oraingoan, 1950 eta 1960ko hamarkadetan Iparraldera neskame lan egitera joan ziren

rg / argitalpenak /

www.hondarribia.o

emakumeen
ibia inguruko programa
Hondarr
prestatu dute, Rosa Arburuaren

hitzaldi batekin eta Neskatoak
dokumentalaren emanaldiarekin
Urtero, martxoaren 8ko Emakumearen Egunaren harira, zenbait ekitaldi
antolatu ohi ditu Emeki elkarteak bere
Emakumearen Astea deiturikoan.
Aste horretan ekitaldi esanguratsuena,

hondarribiar emakume bati egin ohi dioF
G
A izaten da; isilean eta neke
ten omenaldia
haundiz lana, etxea eta familia aurrera
atera izan dituzten hainbat eta hainbat
emakume anonimoren eredu modura.
IPUZKOAKO ORU
LDUNDIA

Aurten, omenaldia jaso du martxoaren
13an egindako ekitaldian Maria Teresa
Oronozek. “Berari egindako omenaldiarekin, berari eta bera bezala 1950 eta
1960ko hamarkadetan, frankismoaren
errepresio une zorrotzenetan, Iparraldera neskame lan egitera joan ziren
hainbat eta hainbat emakumeri aitortza” egin nahi izan diotela esan du Leire

Míguezek, Emekiko presidenteak.
Aurten, Emakumearen Astean neskame
ibilitakoak hartu dituzte ardatz eta besteak beste, Neskatoak dokumentalaren
emanaldia eskaini dute Itsas Etxea auditoriumean eta hitzaldia antolatu, gai
beraren inguruan, Rosa Arburua ikerlariarekin.
“Hunkituta” jaso du Maria Teresak Emekik eta honekin batera Udalak ere egin
dion omenaldi hau.

KOMENTUAURREKO
ETXEAK, MARTXAN

GIRO APARTA
INAUTERIETAN

II. OLAZABAL SARIAK
EMAN ZIREN

Duela 20 urteko martxoan, izenematea irekitzeko prest zegoen
Komentuaurreko etxebitzitzen
proiektua ekarri genuen gure azalera,
eta izen-emate horren data eta
ezagaurrien berri ere zabal eman
genuen. Gainera, urte horretako ArteBekak Ane Muñozek, Igor Obesok eta
Leire Arzuagak lortu zituztela kontatu
genuen. Erreportajean zabal aritu
ginen urte haietan patroi eta armadore
gazteen eskutik abian jartzen ari ziren
itsasontzi berriez.

Duela 10 urte, Inauterietan izandako
jai giro eta parte-hartze aparta izan
genuen hizpide nagusietako bat
gure aldizkarian, azaletik bertatik.
Lehenengo aldiz egin zen ere urte
hartan Inauteriko Erakusleihoen
Lehiaketa, Ederki dendak irabazi zuena.
. Gainera, Ekialdebus autobus zerbitzu
berria abian jarri zen, maiztasun eta
ordutegi zabalagoekin eta Olazabal
parkea berritzeko proiektua aurkeztu
zien Udalak bizilagunei. Elkarrizketan,
Don Martin Iturberekin solastu ginen
eta erreportajean, Tabakoaren Lege
berria dela eta kerik gabeko taberna
eta jatetxeak nolakoak ziren kontatu
genuen.

Duela bost urte, 2016ko martxoan
II. Txema Olazabal Kirolaren Sarien
ematea ekarri genuen azalera eta zabal
aritu ginen hauetaz erreportajean.
Irabazle nagusiak Ion Areitio, Lidia
Yarza, Unai Emery eta Arraun Elkartea
izan ziren. Gainera, Martxoaren
8arekin, Emekik omenaldia egin zion
Maria Teresa Oronozi eta parrokiko
organoa, bi urteko konponketa lanen
ostean, martxan zen berriz ere.
Elkarrizketan, Fifi Ndour senegaldarhondarribiarrarekin aritu ginen blagan.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com

22

KOLABORAZIOA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Martxoa · #352

Ramon Iribarren:
Olatuak ikertzen
zituen gizona (I)
Bidasoaren bokalea nabigatzaileen beldur izan ohi zen. Bokaleko barrak estuariorako sarbidea zaildu zuen aspaldiko
garaietatik. Hau, gerra garaian abantaila
zena, etsaien ontziak ezin baitziren hiriko gotorlekuetara hurbildu, bake garaian,
berriz, desabantaila. Ernesto Goiricelayak
1480ko dokumentu batean jasotzen duenez, ibaiko urak itsasokoekin bat egitean
sortutako barraren arriskugarritasuna
nabarmentzen da. Barrak eragindako
arazoak etengabeak izan ziren historian
zehar, egoera hobetzeko saiakerak etengabeak izan ziren bezala. Xehetasun gehiegitan sartu gabe esango dugu barrak
itsas laguntza zapuztu zuela Lacy Evansen
tropek Hondarribiari eraso egin ziotenean, Lehen Karlistaldian, eta 1881ean barra finkatzea erabaki zela,
Arroka puntaren ondoan
harrizko kanal bat eraikiz,
baina ez zela gauzatu diru
faltagatik.

arazoa portua agerian zegoenean mantentzen zen. Konpontzen saiatzeko, oso
eraginkorrak ez ziren metodoak erabili
ziren. 1912ko abenduaren 1ean, barra
bedeinkatu zuten bi jesuita ekarri ziren,
eta “Jaizkibel” astekariak jasotzen duen
bezala, “Baporeak ere bai, hondoratzeko
mania gaiztoa erauzteko”. Hala ere, ez
dirudi erremedioa eraginkorra izango
zenik, 1913ko urtarrilaren 5ean, “Konstantino Chiquia” hondoratu baitzen, barra zeharkatzen saiatzean, bere hamalau
tripulatzaileetatik hamabik bizia galdu
baitzuten. Tragedia pizgarri bat izan
zen konponbidea bilatzeko, eta hura babes-portu bat eraikitzetik pasatzen zen,
barra zeharkatzea saihesteko.

XX. mendean barrak arazo
izaten jarraitu zuen, baina
areagotu egin zen ontzietan lurrun-galdarak agertu zirenean, eta horrek
sakonera handitu zuen.
Itsas zabaleko nabigazioak
hobera egin zuen, baina

Proposamenak arrakasta
izan zuen eta 1914an Sustapen Ministerioak portu
bat eraikitzeko baimena
eman zuen. Urte horretan
bertan, denborale gogor
batek egindakoa suntsitu zuen. Lanek 1926ra
arte jarraitu zuten arren,
itsasoaren
oldarraldiek
dena hondatzen zuten eta
1927rako
babes-portua
abandonatuta eta suntsituta zegoen.

Pedro Barruso Barés
Historialaria

Bidasoaren bokaleak nabigaziorako zuen
kezkaz gain, kezka hori beste kezka ba
tzuen iturri ere bazen hiriko agintarien
tzat, turismoaren aldeko apustua egin
baitzuten hiriko aberastasun-iturri gisa.
Barrak hondartzaren egoera zailtzen
zuen, Hondarribiak udatiarrei eskain
tzen zien erakargarritasun turistiko nagusietako bat.
XIX. mendearen amaieratik Hondarribiko Udalak turismoaren aldeko apustua
egin zuen, eta horren adierazle zen itsa
sargirako errepidea eraikitzea, Arroka
punta eraistea eta udatiarrek pentsatutako lehen etxeak eraikitzea, garai hartan Hondarribiko hondartza zenaren
aurrean. Turismoaren aldeko apustu
hori ere oztopatzen zuen Bidasoaren
bokalearen fisonomiak, hondartza oso
ezegonkorra egiten baitzuen, eta batzuetan hondartza desagertu ere egiten zen,
eta olatuak itsasargiaren pasealekuraino
iristen ziren. Gogoratu behar da 1916an
Gregorio Marañonek hondartza “txiki,
ez-seguru eta arriskutsutzat” jo zuela.
II. Errepublika iritsi zenean, Bidasoaren
bokaleko arazoak konpontzeko itxaropen berria sortu zen. 1932ko irailean
Errepublikako presidenteak, Niceto Alcala Zamorak, Herri Lan ministro Indalecio

Ramón Iribarren Cavanilles

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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Prieto Sozialistarekin batera hiria eta babes-portua bisitatu zituzten, bere egoera
tamalgarria eta berreraikitzeko beharra
aitortuz. Hala eta guztiz ere, 1934ko
otsailera arte ez zion alkateak osoko bil
kurari jakinarazi “Iribarren jaunarekin”
harremanetan jarri zela, Ernesto Goiricelayak jasotzen duen bezala, “Hondartzan
hondarra nola konpondu azter zezan
enkargatzeko: hondartzako hondarra
galtzea, itsas erasoetatik etxolak eta karpak babestea, eta Faro pasealekuaren
ondoan sortzen zen kanalaren kontrola;
izan ere, hondartzaren aurrean oso arriskutsua zen. Puntu honetan agertzen da
gure istorioaren protagonista: Ramón Iribarren Cavanilles.
Ramon Iribarren Irunen jaio zen 1900eko
apirilaren 16an. Irungo San Luis ikastetxean ikasi zuen. 1927an, Bide, Ubide eta
Portuetako ingeniaritza ikasketak amaitu zituen bere promozioko lehen zenbakiarekin, eta, ondoren, Gironako Probintzia Batzordean Bide eta Obra Saileko
Zuzendaritzara bidali zuten.

argitaratu zuen Iribarrenek; “Olatu Talka
portuan arrapala jartzeko proiektua”, lehen aldiz portuko obra baten azterketan
olatuen plano bat sartu zuena. 1936an
bere bigarren proiektua idatzi zuen, non
bere olatu planoa dartsenaren barnealdera zabaldu zuen. Gerra Zibilean Pasaian
egon zen eta bere lan zientifikoarekin
jarraitu zuen, “Harri-lubetazko dikeak
kalkulatzeko formula bat” eta “dike bertikalen kalkulua” argitaratuz. Olatuen
mapak egiteko bere metodoa 1941etik
aurrera argitaratu zen “Revista de Obras
Públicas” aldizkarian. Era berean, 1941
eta 1944 artean, aldizkari berean mareen
fenomenoaren azalpena argitaratu zuen,
“Teoria
ondulatoria-zentrifugatzailea”
deitu zuena. Bi teknika horiek 1944ko
ekainean aztertu eta erabili zituzten Ipar
Amerikako ingeniariek Frantzian aliatutakoen lehorreratzea prestatzeko.
Atzera eginez, ikusi dugu 1934an Iribarrenekin harremanetan jarri zirela Bidasoa ibaiaren bokaleko arazoak konpon
tzeko. Honek Bidasoaren ezkerraldea

1928an Portuen Lege Berria
onartu zen, eta horrek Portu Taldeen sorrera ekarri
zuen. Lehenengoa, Kantauri aldean, Gipuzkoako
Portu Taldea izan zen.
Talde horren zuzendaritza
Ramon Iribarrenek hartu
zuen 1929ko martxoaren
1etik, eta Hondarribia,
Donostia, Orio, Getaria,
Zumaia, Deba eta Mutrikuko portuak hartu zituen
bere gain. Hain zuzen ere,
azken horretan hasi zituen
Iribarrenek bere oharrak,
“Herri Lanen Aldizkarian”
laburbilduta argitaratuak,
eta gero Hondarribian erabiliko zituen.

bideratzeko dikea proposatu zuen, kanala eta barra finkatu ahal izateko, bien
sakonera handituz. Une hartan Iribarrenek zehaztu ezin zuena eraiki beharreko
obraren luzera, forma eta norabidea zen.
Gerra Zibilaren eztandak eragotzi egin
zuen ingeniariak Hondarribiarentzat
zituen planen garapena, eta ez ziren
berrartu berrogeiko hamarkadara arte,
Iribarrenen kalkuluen arabera Hondarribiko kanala itxiko zenean, irteera bakar
gisa Hendaiakoa nabarmenki arrisku
tsuagoa izango zelarik.
Iribarrenen lanak 1943 eta 1947 artean
egin ziren, eta garai horretan Txingudiko
badiako olatuak zehatz-mehatz aztertu
zituen mareen mapa egiteko. Emaitzak
“Herri Lanen aldizkarian” argitaratu ziren
urte horretan bertan. Iribarrenek barraren portaera zientifikoki frogatu zuen.
Iribarrenen dedukzioa Hondarribiak
hondartza itzela izan zezakeela zen,
baina nabigazioa arriskutsuagoa egingo
zuen. Iribarrenen irtenbidea bi dike eraikitzea izan
zen, bat Bidasoaren ertz
bakoitzean. Hendaiako dikeak E-W korrontea ixtea
ahalbidetuko luke, harea
pilatzeaz eta mendebaldeko ubidea ixteaz ardura
tzen dena, eta hondartza
handi bat sortzea ahalbidetuko luke – Hendaiako Ondarraitz hondartza – Bere
eskuinaldean.
Hondarribiko dikeak kanala bideratzea ahalbidetuko luke,
hareak
Jaizkibelerantz
mugituko lirateke eta hondartza handi bat eratuko
litzateke – Hondarribiko
egungo hondartza – haren
ezkerraldean.

1932an, Mutrikuko portua
hobetzeko lehen proiektua
Txingudiko badiaren olatu-mapa. Iturria: Revista de Obras Públicas.

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Munduko martxoak
8 Hondarribian ere
Gizakion historian badira data berezi
gogoangarriak pertsonentzat, herrientzat eta munduarentzat. Gaurko ekarpen
honetan data berezia izango dugu bidelagun: Martxoak 8, letra larriez edota
maiuskulaz idatzita. Data garrantzitsua
munduko lagun denontzat, batez ere
emakumeentzat. Hori dela eta, aspalditik, urtero ospatzen da Martxoak 8:
Emakumeen Nazioarteko Eguna: 1977ko
abenduan, Nazio Batuen Batzar Nagusiak
32/142 erresoluzioa onartu zuen, herrialde guztiei, bakoitzak bere ohitura eta historiari kasu eginez, Nazioarteko Emakumeen Eguna ospatzeko deia eginez”.

Koldo Ortega
Historialaria

Euskal Herrian lehen aldiz ospatu zen
Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna, Bilbon hain zuzen ere, 1977. urtean.

eta EMEKI Elkarteko ordezkariak diren
Maria Jesus Berrotaran, Tzane Carrillo
eta Kontxi Imaz.

Hondarribian ere, munduko beste leku
ugarietan bezala, Martxoak 8 datak bere
lekua dauka gure artean, egun berezi esanguratsua urte osoan zehar gure artean
bizitzearren. Hona datua: San Pedro eta
Bernat Etxepare kaleen arteko eremua
‘Martxoak 8 plaza’ izango da. Hala esan
dute Txomin Sagarzazu Alkateak inguruan bertan egin den prentsaurrekoan
(2021-II-12). Ekitaldi berean egon dira ere
Gotzone Larrarte Berdintasun zinegotzia,

Aukeraturiko lekua Hondarribiko Postetxe aurrean dago eta bitxikeria hau jakin
behar da: Clara Campoamor, Espainiako
emakumezkoen botoaren egile nagusia,
Correoseko funtzionario postua lortu
zuen lehen telegrafistetako bat izan zen.
Aurtengo Martxoak 8 dela eta, Hondarribiko Udalak adierazpen bat erabaki
zuen, Udala osatzen duten alderdi guztiek sinatuta: EAJ, ABOTSANITZ, PSE-EE
eta EH BILDU. Hona hemen zatitxook:
“...Astelehenean, martxoak 8, Emakumeen nazioarteko egunean, pandemiak
eta haren kudeaketak baldintzatutako
urte honetan, aintzat hartu beharra dago
emakumeek pandemia eta beraren ondorioak borrokatzeko mundu osoan
egindako ekarpena. Zaintzaren ardura
emakumeei egokitu zaie, bai zerbitzu
publikoetan (osasungintza, hezkuntza,
gizarte-zerbitzuak, merkataritza eta elikadura…) bai etxeen barruan, eta batez ere
haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial
honetan funtsezkoak izan diren zerbitzu
askoren zama. Emakumeen artean ere banaketa desorekatua da, klase sozialaren,
arrazializazioaren eta migrazio-estatusaren arabera. Gainera, kasurik gehienetan
egoera prekarioan egindako lanak dira.

Udaleko eta Emekiko ordezkariak, Martxoak 8 plazan egindako agerraldian

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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… Erakundeok koordinatuta egoten jarraitu behar dugu, eta bideak zabaldu
behar ditugu herritarrek, eta bereziki
mota askotako emakumeen kolektiboek
eta mugimendu feministak, benetan eta
modu eraginkorrean parte har dezaten
erabaki publikoetan”.  
Martxoaren 8ko bezperan (2021-III-7),
plaza berrian, Emekiren izenean, Tamara
Sastrek, Hondarribiko agintarien eta herritarren aurrean, honakoa testua irakurri zuen:
MARTXOAREN 8A. LEHENIK ETA
BEHIN, MILA ESKER GAUR ETORRI
ZARETEN GUZTIEI ETA MILA ESKER
HONDARRIBIKO UDALARI EMANDAKO URRATSARENGATIK.

Ohikoa izan ohi da martxoaren 8an
gogora ekartzea, 1857an New Yorken
ehungintzako empresa bateko emakume langileek Aurrera eraman zuten
manifestaldia lan baldintza duinak eskatzeko, baina ez da oso ohikoa izaten
martxoaren 8an gogora ekartzea 1848an
(9 urte lehenago) aurrera eraman zen Seneca Falls Hitzarmena, non lehen aldiz
salatu zen emakumeek garai haietan politika arloan zituzten murrizketa: hala
nola, bozkatzeko aukerarik ez izatea,
hauteskundeetara ezin aurkeztea eta
bilera politikoetan parte hartzeko debekua izatea.

Gure ustez emakume langileen nazioarteko eguna, munduko leku ezberdinetan
berdintasunaren alde borrokatzeko zutik
jarri ziren eta gaur egun jartzen diren
emakumeon mugimendua da.
Tamalez, oraindik ere, parekidetasun bidean gaude eta Hondarribian gaur eman
den urratsa, txikia dirudien arren, oso
garrantzitsua da, batez ere emakumeok
kaleetan merezi dugun presentzia lortzeko bidea irekitzen dugulako”.

Eta oraindik gutxiago aipatu izan da martxoaren 8an, 1910ean, Luxemburgon,
Clara Zetkinek eta Rosa Luxemburgok
lortu zutela Emakume Sozialisten 2. Nazioarteko Konferentzian martxoa hilabetea emakume langileen nazioarteko
eguna izatea.
Eta badira beste mugimendu eta ekin
tza asko, gaur egun aipatzen ez direnak,
hortaz ez litzateke bidezkoa izango Martxoaren 8a ekintza edo mugimendu puntual batekin lotzea.
Tamara Sastre, Emekiko idazkaria

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea

Plaza berriaren izendun zutoina
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Literatura eta musika
ALGARA MUTILATUAK
Ane Labaka Mayoz
MEAT PUPPETS
Atal asko mutilatu daitezke gorputz batean, batzuk besteak baino
ikusgarriagoak, baina guztiak ere
berdin mingarriak ebaketa nozitu
duenarentzat. Hain ezaguna
ez izanagatik ere, ohikoa den
mutilazio horietako bati heldu
dio Ane Labaka Mayozek bere
lanean, algararen erauzketari.
Emakumezkoon gorputzetan fenomeno hori nola ematen
den ikertzea izan du jomuga. Ariketa horretan bidaide izan
ditu ipuin kontalariak, clownak, formatzaileak, aktoreak,
aktibista feministak, gai jartzaileak eta bertsolariak, guztiak
ere umorean arituak —eta, beraz, adituak— diren emakumezkoak, eta haien errelatoekin osatu du sentikortasunen
gorputz mapa bat, zauri irekiez, orbainez eta sendabideez
diharduena.

ANE ETA MOON INTSEKTUEN
HERRIALDEAN
Noelia Lorenzo Pino / Alicia
Cebrian (il. )
Ongi etorri Ane eta Moonen ametsetara!
Ametsetan edozer gauza gerta liteke,
ezta? Bi adiskide hauek beti ibiltzen dira
elkarrekin, eta, gauero, begiak ixten dituztenean, leku askotara
joaten dira bidaian, gauza ugari ikasten dituzte, eta, zenbaitetan,
izaki berezi bilakatzen dira.

Ernesto Villar
Musikazalea

llusio berezia egiten dit Meat Puppets Arizonako
taldea datorren Fenomena jaialdian gure herrian
izateak. 90.hamarkada oso berezia izan zen
Hondarribian. Gazte eta gaztetxo talde multzo
batek elkartu eta gure espresioa bideratzeko
musika aukeratu genuen. Psilocybe elkartea sortu
(1993an) eta bakoitza bere taldearekin Euskal
Herriko plaza guztietara abiatu ginen. Grunge
estiloa nabarmendu zen, baina belaunaldi oso batek
aurkitu zuena askatasun estilistiko osoa izan zen.
Hain gustura sentitu ginen aurreiritzi gabeko olatu
talka hartan... Hondarribian talde bakoitzak bere
nortasuna defendatu zuen eta estilo ezberdinak
jorratu genituen. Egoera hartan denek genuen
zerbait berdina: kreatibitatea, beldur gutxi eta
psicodelia puntua, Meat Puppetsen isla perfektua.
30 urtez grungean eragin handienetakoa talde
honexek izan du eta ez dut nik esaten, Nirvana
taldearen Unplugged arrakastatsuan hiru kanta Meat
Puppetsenak dira, Youtuben sartu, “Nirvana Meat
Puppets” idatzi eta Kurt Cobainen atzean dauden
bi txima luze horiek Kirkwood anaiak dira. Ezin dut
sinetsi urriaren 8an Amuteko errotondatik pasa
eta aireportuko bidea hartuko dutenik, Fenomena
gunera iritsi eta agurtuko ditudanik eta oholtza
gainean ibiliko direnik beren musika traszendentea
guztioi eskaintzen!
Ordurako alde hemendik birus madarikatua,
mesedez.

Imajinatu intsektu erraldoiak bizi diren herrialde batean zu
zarela animalia berezia… Zer gertatuko litzateke? Horixe da,
bada, Ane eta Mooni abentura berri honetan gertatuko zaiena.
Zoaz beraiekin, eta ikusiko duzu nola moldatzen diren armiarma
izugarri baten eta tximeleta erraldoi baten erasotik ihes egiteko.

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

ESTOMAKA (estomáka)
Urdail, sabel
- Arizan... kamamila jarri nan, ESTOMAKA nasiya
diñat eta.

INGRIA (ingrìya)
Bekaizkeria, inbidia, ondamu

BILABA (billába)
kokin, frikun, barrabas, deabru; azeri, maltzur.

hondarbiko.hitzak

GOZOTEGIA
KAFETEGIA
San Pedro, 4 · 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 641 047
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Hijas de la Cruz-eko
ikasleak, 1953-1954
ikasturtean
Hilabete honetan, Gloria Lekuona eta
Mari Lupe Lekuonaren eskutik heldu zaigu argazki eder hau, 1953-1954 ikasturtean Hijas de la Cruz ikastetxeko ikasle
ziren neskena.
Gure bi lagunek argazkian agertzen diren guztiak identifikatzeko lana egin
dute eta hortaz gain, esan digute “irudian adin desberdinetako neskak” ageri
direla, “txikienak 9-10 urtekoak eta helduenak 15-16 urtekoak”. Irudiko guztiak
ikasgela berdinean omen zeuden eta
“gure irakaslea zen sor Luisa Nieves nafarra, irakasle bikaina baina oso zorrotza
(beharko ere!)”.
Hona hemen ba, irudian agertzen direnen izenak.
Goiko lerroan, ezkerretik hasita: Mari

Carmen González, Belén Amunarriz, Justa Olaso, Elena Olaso, Mariló Salaberria,
Lupe Virto, Estrellita Mosqueda eta Hortensia López.
Bigarren lerroan: Iziar Lazkanotegi, Mari
Asun Sorzabal, Milagros Agirre, Juncal
Dorronsoro, Lupe Sánchez, Pilar Dárceles,
Paquita Camio, Amelia Etxegoyen, Nelida
Mosquera, Juncal Azaldegi, Lupe Arribillaga eta Mari Lourdes Campandegi.
Hirugarren lerroan: Mari Lupe Lekuona,
Felisa Caballero, Maria Jesús Sistiaga,
Mari Carmen Suzuarregi, Pepita Olazabal, Mari Carmen Ugarte, Juncal Recarte,
Arantxa Arranbide, Mari Angeles Ezponda eta Beatriz Alegria.
Eta azkenik, laugarren lerroan: Gloria Lekuona, Iziar Iza, Mari Glori Aseginolaza,

Mari Angeles Izagirre, Merche Iza, Mabel
Lekuona, Encarnita Olibet, Juanita Olaso,
Estefana Susperregi eta Balbina Egia.
Gure eskerrik beroena Gloria eta Mari
Lupe Lekuonari, argazkiarengatik eta
izen guztiak kokatzeko lanarengatik!

Oraingoan, tamalez, urteetan gure babesle izan den Beko Errotak hutsunea
utzi digu (hemendik, beste behin, gure
ESKERRIK BEROENAK) eta ez dugu saririk, momentuz behintzat.
Zuek, irakurleok, anima zaitezte hala
ere, beti, zuen etxeetako irudi horiek
begiratu eta guri bidaltzera. Herritar guztiekin partekatu eta memoria polita egiteko aukera da.

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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105.408 erabiltzaili izan zituen
udal webguneak iaz
Eduki ikusienak Covid-19aren ingurukoak izan ziren eta euskarazkoek gora egin zuten
www.hondarribia.eus udal webguneak
105.408 erabiltzaile izan zituen 2020.
urtean zehar, Udalak duela egun gutxi
emandako datuen arabera. Horietatik
web gunea euskaraz erabili dutenak
25.100 izan dira, aurreko urtean baina
%12 gehiago.

Hizkuntzaren erabilerari dagokionez,
webgunea euskaraz erabiltzen dutenak
25.100 dira, aurreko urtearekin konparatuta %12 gehiago. Erabiltzaileen jatorri geografikoa ere asko aldatu da 2020.
urtean. Zehazki, Donostia, Frantzia eta
Madrilgo erabiltzaileek egin dute behera.

“Pandemiak erakundeek herritarrengandik gertuago egoteko duten beharra agerian utzi du. Herritarrek, elkarteek eta
enpresek inoiz baino gehiago behar dute
administrazioarekin harreman zuzena
eta hurbila izatea” esan du Maria Serranok zinegotziak, datu hauen balorazioa
egiteko agerraldian.

Edukiei dagokionez, 2020a ere desberdina izan da aurreko urteekin alderatuta.
Aldaketen artean, nabarmendu behar da
gaurkotasun gutxiago ikusi dela, trafiko
gutxiago izan dela festarik ez dagoelako,
baina areagotu egin dela online tramiteen kontsulta.
Eduki ikusienak

“Gobernu taldea aspalditik ari zen helburu horrekin lanean, baina pandemiak
bizkortu egin du prozesua. Online komunikazioko tresnei esker, harreman
zuzena dugu herritarrekin, arina, eta
web-orria, gizarte-komunikazioko kanalez gain, horretarako tresna nagusia da”,
azpimarratu du zinegotziak.
2020ko datu nagusiei dagokienez, kontraesankorra dirudi, baina webgunearen
erabiltzaile guztien kopuruak behera
egin zuen 2020an, aurreko urtearekin
alderatuta. Guztira, 105.408 erabiltzaileen bisita jaso zuen, %6,5 gutxiago. “Eta
arrazoia argia da: herrriko jaiak. Zuzenago esanda, jairik ez egoteak, eta beraz,
milaka erabiltzaile jasotzen ziren epe
konkretu batean zifrak jaitsi egin dira”,
azaldu du Serranok.

“2020an eduki ikusienak honako hauek
izan dira: Covid-2019 atala, osasun-neurriei, laguntzei, informazio orokorrari
eta administrazioarekiko harremanari
buruzko informazio guztiarekin...
Hortaz gain, kultur agenda
ere gehien ikusi den edukietako bat izan da, baina
bisita-kopurua %50 jaitsi
da aurreko urtearekin alderatuta. Pandemiak iraun
duen bitartean ekonomia
suspertzeari eta pertsona
eta familiei emandako laguntzei buruz informatzeko
prestatutako ITXEKI Hondarribia atalak izan da eduki
bisitatuenetako bat” gehitu
du Serranok.

Sare sozialei dagokienez, jarraitzaile
kopuruak nabarmen egin du gora azkeneko urtean. 2.500 baina gehiago Facebooken, 1850 Instagramen eta 2.500
twitterren. Konfinamendu garaian igoera
handienak eman ziren eta joan den urtean instagrameko jarraitzaile kopurua
izan zen gehien handitu zena.
“Pandemia egoera honek berrikuntzak
ekarri ditu herritarrentzat eta baita ere
erakundearentzat. Udalak eskeintzen dituen zerbitzuak egokitu behar izan ditugu: tramitazio aldetik, bilerak, ekitaldien
agenda… Sare sozialak gehiago erabiltzera, nolabait, behartuak izan gara herritarrei zerbitzuak eskeintzeko. Sare sozial
ezberdinak behar dugun publikoarekin
konektatzen laguntzen gaituzte, mezua
zehaztuz” esan du, amaitzeko, Serrano
zinegotziak.

Ezohiko urtea izan den 2020an, Covid19aren atala izan da webguneko
erabiliena

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
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Eguraldia
FENOMENOAK

18

0

5

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.02.20

2021.02.14

3.6°

13.3°

116.1

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

24.5°

12

2021.02.22

38.4

18

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2021.02.26

2020.02.09

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

77.4

%26

2.8

1032.9

994.0

1015.2

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

3.647,70 k

Sardina

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

4

63

363

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Polita”
CANIZALES

““ C´est la vie” kantatzen dute zaharrek”
KARLOS ZABALA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“The Crazy Haacks y el misterio del
anillo”

“Maldito Gorri. la biografía novelada
de Agustin Galabide”
ITZIAR SISTIAGA SOLANA

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

5

216

1374

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

9

17

61

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.
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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

