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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Urtarrila · #350

3

Hondarribiko Mintzalagunak
ekintzaz gainezka abenduan!
Aurtengo Euskaraldian ere Mintzalagunok aktiboki parte hartu dugu, bai Euskaraldia
antolatu duen Herri Batzordean, baita Arigune moduan ere, eta, esan gabe doa,
norbanako moduan ere parte hartu dugu Ahobizi eta Belarriprest moduan.
Bestalde, abenduaren 5ean, Mintzodromoan ordubetez elkar ezagutu eta euskaraz aritzeko tartea izan genuen. Izena
eman genuen Euskal Herri osoko 45
Mintzalagunak, 10 taldetan elkartu ginen eta hainbat mintzagai izan genituen:
Euskaraldia, teknologia berriak, gure aisialdia…. Hitzorduaren amaieran, denok
batera topa eginez agurtu genuen Euskaraldia, laster aurrez aurre elkartzeko
desioarekin. Hori gutxi ez, eta abenduaren 19 eta 20an Hondarribiko Historiaren
zatitxo bat ezagutzeko ibilaldi parea egin
genuen Bidatour-eko Pia Alkain gidari genuela. Bi taldetan banatu behar izan genuen, gehienez 6 pertsonako taldeak eginez, indarrean zegoen COVID araudiaren
arabera. Jaizkibelen barrena, Guadalupetik atera eta bertan bukatuz 4 bat orduko
txangoa egin genuen, eta hamaika datu
historiko eta kuriositate ezagutu ahal
izan genituen! Hondarribiar ororentzat
gomendagarria izan daitekeen bisitaldia
da, inolako zalantzarik gabe. Eta, ez historia ezagutzeko bakarrik, baita toponimia
eta terminologia ikasteko ere, eta gure
inguruan dauden altxorrak bistaratzeko.

Mintzalagunak ez ezik, laguntzaileak
ere behar ditugu! 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_Min
tzalaguna

Euskaraldian hasitakoari jarraipena
eman nahi dioten Ahobizi zein Belarriprest oro Mintzalagun izatera gonbidatzen dugu. Herrietako Mintzalagun
egitasmoetan parte hartzeko bigarren
izen emate deialdia urtarrilean ireki
da. Anima zaitezte!
Mintzalagunek biziki gozatu zuten. Irteerako irudi desberdinak

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Mintzalagunan izena emateko
epea, berriz ere abian!
Urrian ikasturtea hastearekin batera,
Mintzalagun talde berriak sortuko ziren
eta urtarrilean komunitatearen sareak
ehuntzen jarraituko du bigarren izen
emateari esker. Mintzalaguna euskara
bizi eta erabiltzeko aukera paregabea
da. Izan ere, ekimenak euskaraz aritzeko
gune eta uneak sortzen ditu. Astero taldean ordu betez herrikideekin mintzapraktika egiteko elkartzen dira. Urtean
zehar, ekintza osagarrien bidez, gainerako kideak ezagutzeko aukera izaten
dute. Zure herriko euskaldunekin esperientziak partekatzeko prest? Ez galdu
aukera eta eman izena.
Uda ondoren, asteroko hitzorduei ekin
zieten, elkarrekin esperientzia aberasgarriak bizitzeko gogoz. Urtarrilean berriz
ere mintzapraktika egiteko bilduko
dira, bigarren deialdian bat egin duten
mintzalagun berriekin batera. Min
tzalagunak euskaraz bizi nahi dutelako,
bospasei laguneko taldetan elkarturik,
adiskide giroan aritzen dira hizketan eta
pixkanaka sumatuko dute mintzapraktikaren efektua: kalean ere imajinatzen ez
luketen hamaika pertsonekin hasiko dira
euskaraz hitz egiten.

NONDIK NORAKOAK
Euskaraz aritzeko ohitura, trebetasuna
eta erraztasuna lortu nahi dutenak eta
euskaraz normaltasunez aritzen diren
laguntzaileekin mintzapraktika taldeak
antolatzen ditugu. Beldurrei aurre egin
nahi dietelako, ahaztutakoak berriz gogorarazteko, euskara maila hobetzeko edota
euskaraz gozatzeko ematen dute izena.

Mintzalaguna euskaraz hitz egin ohi duten pertsonak euskaraz egin nahi duten
pertsonekin euskaraz aritzeko elkartzen
dituen programa da.
•

•

Parte hartzaileen artean talde txikiak egiten dira eta astean behin
ordu betez beraien aisialdi garaian
elkartuko dira paseoan, kafetegian,
parkean... euskaraz aritzeko, euskaraz bizitzeko.

IZEN EMATEA
Izena emateko beharrezko informazioa,
herriko euskara elkartean, euskaltegian,
udalean edota https://mintzalaguna.eus/
webgunean aurki daiteke.
Hondarribirako izen-ematea,
hemendik egin daiteke:

zehazki,

http://labur.eus/Hondarribiko_Mintzalaguna

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.
Gaur egun 7721 mintzalagun elkartzen
gara. Guztira 1222 taldek osatzen dute
mintzalagunon sarea, komunitatea.

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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Gabonak, pandemiak
baldintzatuta
Osasun eta segurtasun neurriak Beteta, Olentzerok eta Erregeek ez dute aurten ere
hutsik egin
Urte gogorra izan da amaitu berri dugun
2020koa, mundo osoan eragiten ari den
Covid19aren pandemia dela. Honek gure
bizitzako eremu guztiak hankaz gora
jarri ditu: Lana, hezkuntza, familia eta
lagun arteko harremanak, kultura edo
aisialdia, besteak beste.
Osasun eta segurtasun neurriak hartu beharrak baldintzatuta, aurtengo Gabonak
ere aski desberdinak izan ditugu. San Tomas egunik ez, ez eta kale edo taldeko
bestelako ospakizunik ez.

Hala ere, umeekin urtero duten hitzordura ez dute hutsik egin ez Olentzerok ez
Hiru Errege Magoek ere.

baina opariz kargatuta etorri zen Olen
tzero, aurten hain ondo portatu diren
txiki guztientzat.

Ikazkina eta Mari Domingi abenduaren
23ko arratsean etorri ziren Kasino Zaharreko lorategira. Han itxaron zieten
ilaran eta euripean, baina betiko ilusio
guztiarekin, aurretik hitzorduak hartuta
antolatu ziren ume eta familiek, beti ere,
segurtasun tarteak gordez.

Urte hasieran ere, Meltxor, Gaspar eta Baltasar gure artean izan ditugu. Urtarrilaren
5ean etorri ziren eta Jostaldin egin zieten
harrera ume eta familiei, kasu honetan ere,
behar bezalako segurtasun eta osasun neurrien artean. Eta opariak etziren falta izan!

Ez da nahi eta behar bezalako irudia hau,

Txikien ilusioak behintzat argitu ditu behintzat aspaldi askoan bizi izan ditugun
Eguberri jai arraro bezain goibelak.

Olentzero eta Mari Domingi Kasino Zaharreko
lorategian izan ziren

Hitzordupean eta ilara eta tarteak gordeaz ikusi ahal
zituzten txikiek ikazkina eta honen laguna

Erregeak Jostaldira etorri dira aurten, hemen ere, segurtasun neurrien artean
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Txirrinda aparkaleku berriak
eta beste konponketa-dorre
bat abian dira
Abenduaren 31ra arte luzatu den Euskadi Merkataritza Bonoen kanpainarekin batera
emaitzak onak lortzea espero dute
Hondarribiko Udalak bizikletan mugitu
ahal izateko baliagarri izango diren zenbait neurri martxan jarri ditu azken aste
hauetan.
Alde batetik, Foru kalearen hasieran bizikletak konpontzeko dorre berri bat jarri
da, “gehienbat bidegorrien erabiltzaileei
begira, eta txirrindaren erabilera sustatu
asmoz”, Juan Luis Silanes zinegotzi arduradunaren hitzetan.
Dorre hau iazko otsailean Bidasoa Ibilbidean jarritakoari eta Amutetik Jaitzubira
doan bidegorrian dagoen besteari gehi

tzen zaio, erabiltzaile guztien mesedetan.
Bestetik, Udalak bizikletak aparkatzeko
hainbat gune jarri ditu Talaia Institutuaren inguruan eta Amuteko auzoan.
“Azaroan zehar Bordari Ikastetxean, Mendelun, Portuko Elizaren atzealdean, Uria
Harresian, San Nikolaseko zubiaren aurrean, eta Jostaldi frontoiaren inguruan,
Euskaltegiaren parean, jarri genituen, eta
orain beste bi toki hauetan jarri ditugu,
oso erabiliak izango direla uste baitugu”,
azaldu du Juan Luis Silanesek.

Foru kalean jarritako konponketa-dorre berria

Udako hilabeteetan hondartza inguruan
iaz jarritako bizikletentzako aparkalekuak dira hauetako asko. Orain beste
erabilera bat eman nahi izan zaie herritarren hainbat iradokizun jaso eta aztertu ostean.
Bizikletak konpontzeko dorreak zein
aparkaleku hauek ‘Hondarribia Mugi
tzen ari da’ proiektuarekin eta Hiru Mugikortasun Jasangarrirako Planarekin
lotuta daude, helburu nagusietako bat
herritarrek ibilgailu pribatua gutxiago
eta bizikleta gehiago erabiltzea delarik.

Bizikleten aparkaleku berriak, Talaia instituko inguruan

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

PREBENTZIO KOMUNITARIOA
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ADI-K-ASTEN
Drogen kontsumoa eta adizioa sortzen duten jokabideen inguruan gazteekin lan egiten

Gauden egoeran, non jendearekin elkar
tzeak beste balio bat hartu duen, gazteekin elkartzeko aukera izatea lan egiteko,
inoiz baino gehiago, indarra eta ilusioa
ematen digu prebentzioko hezitzaileoi.
Gabonak baino lehen urtea bukatu genuen Talaia Institutuko Batxilergoko
ikasleekin jo eta ke.
Lau egunez drogen kontsumoa eta adizioa sortzen duten beste jokabide ba
tzuen inguruan lan bikaina egin dute
gazteek ADI- K- ASTEN izena duen ekin
tzan.

•

•

•

Jai giroan kontsumitzen diren sustantzien inguruko informazioa lortu
eta analizatu: ezaugarriak, eraginak,
arriskuak, legea, kontsumo datuak
…
Adizioa sortzen duten ondoko
jokabideei buruzko informazioa
lortu eta analizatu: jokoa, jokabide
sexualak , pantailak eta bereziki
mugikorra .
Drogen kontsumoarekin loturik
doazen hainbat kontzeptu, kontsumitzaile tipoak, erabilera, dependentzia, tolerantzia, identifikatu,

•

•

•

•

definitu eta ulertu.
Substantzia – pertsona – testuingurua harremanaren inguruan gogoeta egin.
Oinarriko emozioak ezagutu, hauen
funtzioak ulertu eta identifikatu babes faktoreak bezala.
Egoera gatazkatsuen aurrean irtenbidea bilatze aldera gogoeta bultzatu.
Pertsona helduek haur eta gazteen
garapen osasungarrian dituzten
funtzioak zerrendatu eta horien inguruan gogoeta egin.

Prebentzio Komunitarioko hezitzailearen laguntzarekin, gazteek beraiek izan
dute lanaren lidergoa momenturo lan
taldetan antolatuta.
Helburu orokorren artean, asko ardur
atzen gaituen bat hau da:
Gehien kontsumitzen diren eta gizartean onarpen maila handiena duten substantziak normaltzat ez hartzea.
Helburu hau Euskadiko Adikzioen VII.
Planean ezarrita dago eta Udalarentzat
ezinbestekoa da hau lantzea bai gazteekin bai gure komunitatearen helduekin.
Landu diren beste kontu batzuk:
Gazteen ezagutzetatik abiatuta drogaz
ulertzen dena zehaztu eta definizioa
eraiki.
Drogen inguruko tailerrean lanean

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33

8

•

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Urtarrila · #350

Familiak, eskolak, lagunek, kirolak,
herriak eta guk geuk ditugun babes
faktoreak eta arrisku faktoreak identifikatu eta horien inguruan gogoeta
egin.

Esan bezala, gazteak antolatu dira taldetan eta beraien artean ardurak eta egin
beharrak banatu dituzte, gero denon artean elkartrukatu dute egin duten guztia,
bai ikerketa lana baita sortu diren gogoetak ere. Giro oso jatorrean duten errespetua, umorea eta sormena mahai gainean
jarri dute eta gozamena izan da beraiekin lan egitea.
Gazteek badute asko esateko, badituzte
iritzi eta balio propioak. Beraiek duten
freskura eta indarra eta helduok dugun
esperientzia eta ardura bilakatu beharko

Orrialde honetan, gazteek egindako lan eta gogoeta desberdinen irudiak

genuke gure komunitatearen eta gizartearen ongizatea lortzeko. Elkarrekin.

razioak. Baina informazio gehiago nahi
izanez gero zerbitzuko udal bulegoan
topatuko gaituzue.

Argazkietan ikus daiteke lanaren etekina eta gazteek egindako hainbat balo-

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

ERREPORTAJEA
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Marlaxka Xake Kluba
1980-2020
40 urtez Bidasoa eskualdeko xakearen eta xake zaletuen alde
2021eko lehen egunetan, orain bai, esan
diogu agur 2020. urteari, eta beste urte
batean gaude. Ezinbestekoa da atzera
begiratzea eta 2020. urtean gertatu
zaigun guztiari buruz hausnartzea.
Ezinbestekoa eta beharrezkoa da gure
asmoak bete ditugun ikusteko, gure lorpenak eta porrotak, onak eta txarrak,
eta 2021. urterako onenarekin, positi
boarekin eta jarrerarekin eta Espiritu
Marlaxkeroarekin geratzeko.

Xake Taldea, Anaitasuna Kakute, Manuel
Pérez Candelario,Sestao Xake Taldea,
Sabrina Vega, Mihail Marin, Feliz Izeta,
María Eizaguerri, Carlos Martínez,   Jesús
de la Villa, Marc Narciso, Michael Rahal,
Ernesto Fernández, Oscar de la Riva,
Juan Antonio Montero, Arthur Kogane,
Jordi de la Riva, Esteban Jauregizarrek,
Leontxo Garcia, GXF-GFA , Viktor Moskalenko, Zenón Franco, Wadalupe eta
Antonio Gude. urte bitxi honetan, 2020.

urtean, gure klubari emandako beroagatik eta erakutsitako maitasunagatik.
2019a indarrez itxi genuen, Ander
Tafallek irabazi baitzuen abenduan Gi
puzkoako Juvenil Txapelketa. 2020ko
urtarrilean, sentsazio onekin hasi ziren
Gipuzkoako taldekako ligak, eta bat-batean eten behar izan ziren, konfinamendua beharrezkoa zelako. Hala eta guztiz
ere, gure bigarren mailako taldeak bere

Urte hau laburbiltzen saiatzeko lerro
gutxi batzuk. Denontzat zaila eta gogorra
izan da, pandemia dela eta. Baina oso abe
rasgarria izan da klubarentzat, eta argi
geratu da balio eta konpromisoz bete
tako familia handi bat osatzen dugula.
Apirilean ospakizun-ekitaldi handiak
egiteko asmoa genuen gure 40. urteurrenean, horietako batzuk ospatu ditugu eta
beste batzuk atzeratu egin behar izan ditugu. Gure kideen konpromiso eta dedikazioari esker, lau hamarkada bete ahal
izan ditugu. Lan hori aintzatetsia izan da,
xakearen munduko jende garrantzitsuak
klubari emandako zorionen bidez.
Eskerrak eman nahi dizkiegu pertsona
eta elkarte guzti hauei: Vishy Anand, Julio Granda, Miguel Illescas, David Antón,
Pepe Cuenca y El Divis, Mónica Calze
tta, Jaime Santos, El Fo, Alejandro Hoffman, Martintxo Xake Taldea, Santurtzi
Marlaxkako jokalariak, Atabaka Jatetxea txapelketan jokatzen, iazko otsailean

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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merezimenduengatik, azkenean lortu
zuen lehen mailara igotzea. Eskola Zo
nal presentzialetan, Hodei Herrera eta
Jurgi Diaz (Infantilak) eta Iker Tafa
ll, Goretti Laportación eta Ekhi Larra
(Alebinak) sailkatu ziren, 2020ko Gi
puzkoako Eskola Txapelketarako. Pandemiaren ondorioz, bestea askoekin gertatu antzera, bi txapelketa hauen finalak
ezin izan ziren ospatu.
Aurrez aurreko jarduera guztiak bertan
behera geratu zirenez, gure jarduera
online bilakatu zen, eta, gure Xake Es
kolako ikasleengan
pentsatuta, gure
klubaren Arima direlako, jarduera frenetikoa izan genuen sareen sarean. Klaseekin jarraitu genuen, on line, gure
jokalarientzako txapelketa itxiak antolatu genituen, eta, klubeko gizarte-masa
orotan pentsatuta, “EH4” izeneko nazioarteko ekitaldi berezia antolatu genuen.
“EH4”a, burutu genuen 10 alditan planetako 4 kontinentetako taldeak bildu genituen, eta 1.000 parte-hartzaileak bildu:  Mar
tintxo
Xake
Taldea (Alaba), Club
Ajedrez
Santurtzi (Bizkaia), Club
Deportivo
Oberena (Nafarroa), Sa
lou Chess Club (Tarragona), Club de
Ajedrez de Piélagos (Kantabria), XDM
Escola CIDU (A Coruña), Club De
portivo Ajedrez Lapuerta (Murtzia),
Dama Morena (Jaen), Escuela de Talen
tos (Argentina), Rhinos-Elite (Kolom
bia), Jeruchess (Israel), Ajedrez
Villa
Mercedes (Argentina), Club
Deporte
Mental (Kolombia), Grup d’Escacs Valls

d ’A n d o r r a ( A n d o 
rra)
eta Francistown
School of Chess (Botsu
ana). Nabarmentzekoa
da, halaber, Go Global
Caissa Hong Kong In
ternational taldekako txapelketan izan
genuen parte-hartzea,
bertan Caissa
Hong
Kong Chess Club, Red
Knight Chess Club –
Bangkok, First Serbian
Chess Federation, Ac
tivekids Chess Aca
demy-Hong Kong  eta
Israelgo hiriburuko Je
Azkoitia Hiria txapelketan laugarren izan ziren Marlaxkakoak
ruchess taldea. Ekitaldi
horietan guztietan, xakearekiko mai bat eginda, Hondarribiko Gaztelua
tasuna, joko garbia eta adiskidetasu txapelketa tradizionala eta Honda
na izan ziren protagonistak. Azpima rribiko Jaietako Xake Jaialdia bertan
rratzekoa da, halaber, Martintxo Xake behera utzi genituen. Biei indar handiaKlubaren Nazioarteko Eskola Openaren goz helduko diegu, osasun-egoerak auke10 edizioetan izan genuen lankidetza es- ra ematen badu gure herriko jai maiteok
tua, 1.600 parte-hartzaile baino gehia berriro ospatzerakoan. Eta ahal denean,
urte hauetan guztietan egin dugun bego izan baitziren.
zala, Aste Santuko, Udaberriko, GaboneGero uda iritsi zen, eta berarekin auke- tako jaialdiei, Erdi Aroko Azokari, hainra izan genuen aurrez aurreko ekitaldi bat auzotako festetan parte hartzeari,
batzuetan parte hartzeko. Gure klubeko Hondar Jolasi eta abarri ere ekingo diegu.
taldeek hainbat ekitalditan parte hartu
zuten, hala nola II. Atabaka Jatetxea 2020ko azaroan esperantzatuta, jar
Torneoan edo Azkoitia Hiria XXXVIII. duera presentzialera itzuli ginen, baitxapelketan. Banakako txapelketa ofi- na Euskal Herrian Covid 2019k izan zuen
kezkagarriaren
zialetan, Patxi Morenok Euskadiko Ju kutsadura-hazkunde
benil Txapelketan lortutako garaipena ondorioz bat-batean eten behar izan genituen eta online jarduerara itzuli ginen.
nabarmendu behar da.
Ondoren, pandemiaren
datuek erabaki murriztaileagoak
hartzera
behartu zituzten agintariak. Irizpide egokiarekin,
Hondarribiko
Udalak jai eta jarduera
guztiak bertan behera
utzi zituen. Erantzukizunez eta Udalarekin
eta Hondarribiko klub
eta elkarte guztiekin

Gaur egun, online jarduera etengabea
eta zabala dugu, adineko pertsonei eskolak ematen, gure jokalari federatuei
teknifikazioa ematen eta gure Xake Eskolako eskolak ematen. Online hainbat ekitalditan parte hartzen jarraitzen dugu.
Horien artean, Gaztedi Kutxa tradizionala nabarmentzen dugu. 2020ko abenduan, gure etorkizun handiko gazteek
osatutako bi talderen (Handia bat eta Txikia beste bat) finala jokatzeko sailkapena
lortu genuen. Kutxa Gaztediaren fina

Bergarako Hiria txapelketan jolasten

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

ERREPORTAJEA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Urtarrila · #350

artean Gaztedi Kutxa tradizionala nabarmentzen dugu. Bertan, 2020ko abenduan, gure promesa gazteek osatutako
bi talde sailkatzea lortu genuen (Handia
eta Txikia, hurrenez hurren). Gaztedi Kutxaren finala Azkoitian 2021ean bertan
ospatzea espero dugu.

Bideokonferentzia bidez jokatzen, konfinamenduan

Vishy Anand, 5 aldiz munduko txapeldunak,
Marlaxka zoriondu zuen bere urteurrenean

la Azkoitian bertan ospatzea espero
dugu 2021 honetan.
Gaur egun, online jarduera etengabea eta
zabala egiten ari gara adinekoei eskolak
ematen, gure jokalari federatuak teknifikatzen eta gure Xake Eskolako eskolak
ematen. Hainbat Online ekitalditan parte hartzen jarraitzen dugu, eta horien

Urte zaila amaitu da, eta irudimen
handiz erantzun eman diegu Bida
soako xakelarien beharrei, azken 40
urte hauetan benetako grinaz eta ar
duraz egin dugun bezala, eta urte as
koz gehiago horretan jarraitzea espero
dugu.
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gean, euskaraz eta gaztelaniaz, eta jarraitu gaituzue, eta nola!! Horregatik guz
tiagatik, mila esker beste behin ere!
Zenbaki zirraragarriak!
Hondarribia Marlaxkaren bloga 79.582
aldiz ikusia izan da 2020an. Sydney Opera Houseko kontzertu bat balitz (2.700 lagunentzako lekua du kontzertu-aretoak),
29 emanaldi beharko lirateke sarrerak
agortuta, jaso ditugun bisita horiek guztiak hartzeko.

dugu post hau amaitu nahi, euskarare
kiko dugun konpromisoa eta maita
suna aipatu gabe. Horren erakusgarri
dira gure bloga eta
gure eskola elebidunak eta urte
guzti
hauetan
euskararen
aldeko
ekitaldietan
izan dugun parte
hartzea. 2 0 2 0 a n
aktiboki hartu ge
nuen parte Euska
raldian, eta, gai
nera, “Arigunea”
izan ginen.
Gure jarduera guztiaren berri eman
dizuegu gure blo-

Euskaraldirako argazkia eta bideoa grabatzen, Jostaldin

Etxekoak zein aurkariak, talde argazkian, Kasino Zaharrean txapelketa jokatu aurretik

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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KOLDO DIAZ VITORIA
Gozogilea eta Arraun Elkarteko
zuzendaritzako kidea
Kandi eta Montxo bere bi anaiekin
batera Kai-Alde gozotegiaren
ardurak eta lanak daramazki 61 urte
dituen Koldo Diazek. Gizon apal eta
gertukoa, kirolzalea da gaztetatik,
eta gaur egun Hondarribia Arraun
Elkarteko zuzendaritza batzordeko
kide ere bai.

“Pandemia dela eta urte
gogorra izan dugu guztiok
eta normaltasun batera
bueltatzeko irrikitan gaude”

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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Nondik datorkizue gozogintzarako
lotura hori eta noiz jarri zenuten martxan Kai-Alde?
Familiko tradizioa izan da beti gozogin
tza. Gure aitonak 1898an zabaldu zuen
bere lehenengo gozotegia, Kale Nagusian. Eta 1964an zabaldu zituen ateak
Kai-Aldek, gaur egungo San Pedro kaleko
leku berean. Gustura egiten dugun lanbidea da hau guretzat.
Azken urte hau, pandemia dela eta,
gogorra izango zen Kai-Alderentzat,
beste edozein enpresarentzat bezala.
Nola joan zaizkizue gauzak?
Duela egun gutxi itxi ditugu 2020ko kontuak eta esan ahal dizut, gure kasuan,
aurreko urtean baino %26 gutxiago fakturatu genuela, hau da, 2019tik hona
laurden bat gutxiago. Kopuru hotzetan
zenbaki gogorra da, baina errealitatean
are gogorragoa izan dela esango nuke.
Lehenengo, konfinamendu garaian itxita
egon ginen eta gero, segurtasun neurriek
eta bereziki aforoak erdira eta herenera
mugatu beharrak kaltea egin digute, logikoa den bezala. Gozotegi barruan sei mahai kendu behar izan ditugu eta terrazan
beste horrenbeste. Jendeak begirunea baduen arren eta besteak zain daudenean
altxa eta lekua uztera ohitu garen arren,
ezinezkoa da lehen bezain besteko lana
egitea. ERTEan ere izan gara bai konfinamendu garaian bai gero azaroan ere beste aldi batez, eta langileriak errotazioak
egin behar izan ditu.
San Markos eguna konfinamenduaren
erdian pasa genuen guztiok. Opilak
etxeetara banatzeko ekimena martxan
jarri zen hartan, zer moduz joan ziren
gauzak? Eta uda nolakoa izan zen?
Sorpresa izan zen opilen kanpaina, egoera latz horretan. Enkargu asko jaso genituen baina ezin iritsi urte arrunt bateko
lan kopuruetara. Hala ere, %75ean geratu ginen eta konfinamenduan geundela
kontuan hartuta, ez da batere kopuru
txarra. Ekainean zabaldu ostean, uda ez
zen beste urteetakoak bezalakoa izan, jakina, aforoak mugatuta izan ditugulako
ordutik hona. Eskerrak jendearen begi-

runeari, lekutik altxa eta besteei esertzea
errazten zutelako. Baina ezin dira, 12
mahai gutxiagorekin, aurreko urteetako
kopuruak berdindu.
Pandemiaren bigarren baga pasa eta
hirugarrena heltzen ari zaigu, aldi
berean txertoak jartzen hasi direlarik. Esperantzak dituzue urte honen
erdialdetik aurrera edo gauzak hobe
joateko?
Ez nago erabat konfiatuta gauzak ondo
joango direnarekin. Segurutzat daukat
oraindik denbora luzean maskara eramatera behartuta egongo garela eta aforoen
mugek eta irauten badute, iazkoa bezain
urte gogorra negozio batek baino gehiagok ez dakit jasan ahal izango duten.
Guk beherapen handia izan dugu, baina
gure herrian taberna edo jatetxeek oraindik galera handiagoa izan dute fakturazioan. Beldur naiz ateak itxita dituztenetako batek baino gehiagok ez ote dituen,
zoritxarrez, berriz ere ireki ahal izango.

“Arraroa izan zen
iaz Kontxa edo TKE
Ligako banderak irabazi eta zalatuekin
bizi eta ospatu ezin
izatea”
Kirol kontuetara pasata, nola heldu
zinen Arraun Elkarteko zuzendaritzara?
LKirola asko gustatu izan zait beti. Futbola, sokatira… Hondarribia Kirol Taldeko
presidente bost urtez eta zuzendaritzako
kide izan nintzen 17 urtez, eta Joxemi
Elduayen diruzain genuen HKTn garai
hartan. Joxemik proposatu zidan Arraun
Elkartea zuzentzeko bere lan taldean sar
tzea eta 1999tik hona, hortxe jarraitzen
dugu ia-ia jende berak.
Urte hauetan Arraun Elkarteak kirol
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lorpenak izan ditu eta aldi berean, gizarte aitortza herrian. Pozik zaudete
horrekin?
Gogoan dut oraindik, elkartera sartu berri ginela, Borja Jauregui alkatearekin eta
Josema Nogueras kiroletako zinegotziarekin izandako lehen bileratako batean,
nola azken honek esan zigun gure elkarteak “gazteak hezi eta baloreak emateko”
lana egiten zuela gogoratu zigun. Hitz
horiek beti izan ditut buruan bueltaka.
Handia izan da urte hauetan bost Kontxa,
hiru TKE Liga edo Gipuzkoa, Euskadi eta
Espainiako txapelketa ugari lortu izana,
baina are gehiago, lorpen horien atzetik,
funtsean, harrobiko lana eta harrobiko
arraunlariak egon direla ikustea. Herriak
honekin konektatu du eta zalegoa asko
handitu da. Arraun Elkartean 10-11 urterekin sartutako mutil horiek 15 urteren
ondoren Kontxa irabazten ikusi izana
hunkigarria da benetan.
Pandemiak ere arraunean eragina
izan du. Nola ikusten duzue urte berri
hau?
Ahalegin handiekin, Arraun Elkartearen
babesle gehienek hor jarraitu ahal izan
zuten iaz, baina aurten ekonomia nola
joango den, horren arabera, ikusiko dugu
denek eutsi ahal izango duten ala ez. Iazko
denboraldia arraroa eta gogorra izan zen
elkartearentzat eta arraunlarientzat ere
bai, edozein kiroletan bezala, zaletuekin
bizi eta sufritzera ohituta baitaude.
TKE Ligan banderak lortzea edo Kontxa irabazi eta behar bezalako harrerarik ez izatea, nolakoa izan da?
Pena izan zen bereziki Kontxan irabazi eta
kaira iristean zalegoaren beroa jaso ezin
izatea. Aldi berean, irudi berezi eta ezohi
koak utzi zizkigun iazko denboraldiak.
Harrerarik ez herrian, banderak Ermandadera patroiak, presidenteak, entrena
tzaileak eta arraunlari batek bakarkadean
eraman eta igotzea… Urte historikoa izan
da zentzu horretan, eta liburu eta artxiboetan gordeko diren irudi ez-ohikoak
utzi dituena. Hala ere, normaltasun batera bueltatzeko gogoak ditugu guztiok,
gure lanean, kirolean eta gure bizitzetan.
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Itxiak: Bidasoari
irabazitako
nekazaritza-lurrak
Hondarribiaren historian
Mendeetan zehar, Hondarribiaren bilakaera Bidasoaren itsasadarrari lotuta
egon da. Estuarioa izan da herriaren
komunikazio-bide nagusia, baita baliabide-iturria ere bere biztanleentzat. 20192020 urteetan, harreman honen historiari buruzko ikerketa-proiektu bat gauzatu
da Eusko Jaurlaritzak diruz lagunduta,
eta bere emaitzak oso esanguratsuak
izan dira. Bereziki, Bidasoako padurei
irabazitako nekazaritza-lurrek izuga
rrizko eraldaketa ekarri diote Hondarribiko paisaiari, polder-paisaia bereizgarri
bat eratuz. Prozesu horren emaitzak
ikusgarriak dira oraindik ere.
Hiribildua eta itsasadarra
Hondarribiko hiribildua itsasadarraren
ertzean sortu zen, bertako trafikoak
zaintzeko kokagune ezin hobean. Alde
Zaharra hartzen duen muinoa paduraz
inguratuta zegoen jatorrian. Iparraldean,
Madalenako errebalak (egungo Santiago
eta San Pedro kaleek) Portu auzoa era
tzen zuten, hondartzaz inguratuta. Ekialdean, Puntalea ere hondarrezko dunaz
osatuta zegoen; bertan kokatuta zegoen
Lonja etxea. Moilak, hain zuzen ere, Alde
Zaharraren hegoaldean kokatuta zeuden,
gaur egun Zumardia dagoen inguruan;
bertan, Santa Engrazia errekak ontziak
sartzeko moduko senaia bat eratzen
zuen, Santa Mariaren ate aurrean.

Hortaz, ate honetatik abiatzen zen errege bideak presa edo zubi bat zeharkatu
behar zuen Santa Engraziako marea-errotara iristeko, eta hortik aurrera Arkollako haitzen oinetik jarraitu behar zuen,
Kostako bide edo dikean zehar, Amuteko
zubiraino. Bere izenak adierazten duen bezala, bide hau
(egungo Kosta kalea) itsa
sadarraren ertzean zegoen
garai hartan, eta haren inguruan zingira-eremu zabalak baino ez zeuden; itsasbeheran agerian gelditzen zen,
eta itsas
goran urez estalita.
Mota honetako padurak Irun
eta Hondarribiaren arteko
mugan ere topa zitezkeen,
Jai
tzubia erreka inguruan,
Urdanibiako dorretxeraino.

Josu Narbarte
Arkeologoa

Paisaia berri bat
Itsasadarraren itxura guztiz aldatuko zen
Aro Berrian, padurak drainatu eta haien
tokian polderrak eraikitzearen ondorioz.
Ideia hau XVI. mende bukaeran proposatu zen lehen aldiz Hondarribiko Udalean.

Marea-fluxuen arabera alda
tzen zen paisaia horrek inguratu zuen Hondarribia hainbat mendez. Halaxe ageri da,
oraindik ere, XVII. mende
hasieran Pedro Texeira kartografoak egindako mapan:
hondartzaz eta zingiraz osatutako itsasadar zabal bat,
Hondarribia eta Irun lotzen
dituen Errege-Bideak zeharkatuta.
Bidasoaren estuarioa XVII. mende hasieran, Pedro Texeiraren arabera.
Iturria: Vienako liburutegia.

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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Amuteko zubia “itxi” eta dike bihurtuz
gero, handik Urdanibiraino zihoazen
hezeguneetan luberri zabalak lortzea zen
helburua, bertan garia, artoa eta kalamua
ereiteko. Gisako proiektuak ohikoak ziren, ordurako, Europako beste herrialde
batzuetan; Holandan bereziki, baina baita
Frantziako zein Ingalaterrako eskualde askotan ere. Euskal kostan, berriz, prozesua
hasi gabe zegoen oraindik, eta Hondarribikoa izan zen lehen egitasmoa.

perimetroa hesolaz eta lurrez mugatzea
zen, itsasgoran ura bertan sartzea oztopatuko zuten lezoi edo hesiak eratuz. Barneko lurra berdindu ondoren, ubide-sare
bat irekitzen zen haren hedadura osoan,
euri-urak bideratu eta, lezoietan irekitako
tronpa edo konporta erregulagarrien bidez, itsasbeheran estuariorantz ebakuatzeko. Zenbait kasutan, mareen indarraren aurrean hobeto babesteko, lezoien
kanpoaldea harriz indartu zitekeen.

Proiektuari ekin ahal izateko, Udala hiru
aldiz saiatu zen Espainiako koroari dirulaguntzak eskatzen: 1565ean, 1597an eta
1608an. Azken eskaera horrek arrakasta
izan zuen nonbait, hurrengo urteetan
zenbait bizilagun Mendelu eta Gibeleta aldeko padurak drainatzeko lanetan
hasi baitziren. Hori ikusita, irundarrek
salaketa jarri zuten, eta 1636an epaileek prozesua gelditzeko agindua eman
zuten, lur haiek bi herrienak zirela
ebatzita. Hondarribiak bi saiakera berri
egin zituen 1671ean eta 1701ean, Gebaralarreko eta Zubietaazpiko paduretan
orain. Bi kasuetan, epaileek berretsi egin
zuten eremuon jabetza bi herriena zela,
eta elkarrekin kudeatu behar zituztela
bertako baliabideak. Laburbilduz, XVII.
mendean Irun eta Hondarribiaren arteko
gatazkek oztopatu zuten Jaitzubiko padurak drainatzeko prozesua; garaiko mapetan, espazio hauek marearteko eremu
gisa irudikatuta ageri dira, ihiz eta kainaberaz estalita, inolako giza esku-hartzerik gabe Amuteko zubitik haratago.

Metodo honekin, hainbat hektareako
laborantza-lur berriak lortu ziren, lehen
padurak eta zingirak egondako tokietan.
Sail berriak hiru ingurutan sortu ziren,
batik bat: Jaitzubia auzoan, Mendelutik
Gebaralarrera eta Amute-Kostan.

Hala ere, Udalak ez zion uko egin Bidasoako hezeguneak drainatu eta laboran
tzan jartzeko asmoari. 1203ko hiri-gutunak estuario osoaren jabetza aitortzen
ziola argudiatuta, padurak “ixteko” eskumena soilik berari zegokiola aldarrikatu
eta, XVIII. mendean zehar, hainbat polder
edo itxi berriren eraikuntza sustatu zuen
inguru hauetan. Horretarako, Europa
osoan hedatuta zegoen prozedurari jarraitu zioten. Behin drainatu nahi zen padura-saila definituta, lehen urratsa haren

Jaitzubia
Bertakoen eskaerek bultzatuta, Udala
XVIII. mendearen bigarren erdian hasi
zen Jaitzubiko zenbait bizilaguni padurak ixteko baimenak ematen. Prozesuak
errekaren ezkerraldean, auzoko baserrien azpian kokatutako lursailei eragin
zien. 1751an, adibidez, hiru paraje eman
zituzten bederatzi urterako errentan: Albizturreneazpi, Lazaro Altzugarairi; Antonzulo eta Zarautzeneazpi, berriz, Ana
Maria Berroari. 1756an Antonio Lazkanotegiri Junkera izeneko padura esleitu zioten eta, 1759an, Loibiagakoa Jose Antonio
Urtizbereari. Hortik aurrera, ugaritu egin
ziren mota honetako errentamenduak:
Telleria (1766an Martin Zozaiari), Landagorrieta (1767an), Urdanibia (1769an, Migel Antonio Sagartzazuri), Ameztipunta
(1778an Frantzisko Altzugarairi), Aingiraportu (1804an Jose Lizarragari) eta abar.
Mendelutik Gebaralarrera
Aldi berean, Udalera gero eta eskaera
gehiago iritsi ziren Mendelu-Gibeleta,
Zubietaazpi eta Gebaralarreko itxiak berreraiki zitzan. Hauek deseginda zeuden
1701ean irundarrekin izandako azken istiluaz geroztik, eta beharrezkoa izan zen
herriko zaharrei galdeketa egitea, antzina nola zeuden jakiteko.
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Berreraikuntza-lanak 1771ean hasi ziren, baina irundarrek salaketa jarri zuten berriro, lursailen zati bat haiei zegokiela argudiatuta. Oraingoan, gatazka
bortitza izan zen. Izan ere, Hondarribiko alkate zen Kaikuegi jaunak zenbait
irundar atxilotu zituen lurrak neurtzen
ari zirela, eta ziegan sartu. Irundarrek
gogor salatu zuten gertaera hau, eta Gipuzkoako Korrejidoreak preso eraman
zituen alkatea bera eta hiriko eskribaua.
Azkenik, 1774an epaileak baimena
eman zion Hondarribiari padurak drainatzeko, baina Irun eta Pasai Donibaneko bizilagunei ere utzi beharko zieten lursailen banaketan parte hartzen.
Errentak hiru herrien izenean bildu
beharko ziren, eta kutxa bereizi batean
gorde gastu komunetarako soilik.
Prozesu honen ondorioz, aipatutako hiru
polderrak berreraiki ziren. Mendelu-Gibeletakoa, gainera, hainbat itxi edo irla
independentetan banatu zen: San Isidro,
San Pablo, San Pedro, San Josepe eta San
Joakin.
Amute-Kosta
Amuteko zubi inguruan, Salinako parajea izan zen drainatzen lehena. 1680an,
Udala gatzaga bat eraikitzen saiatu zen
inguru honetan, baina arrakastarik
gabe; ondorioz, lurrak laborantzarako
erabiltzen hasi ziren, eta Felipe Cramerrek 1758an egindako mapan, adibidez,
horrela deskribatuta ageri dira: “lubakiz
itxitako artasoroak, itsasgoratik babesteko”. Hurrengo urteetan, Amuteko zubitik iparrera, Kostako galtzadaren ertzean
gero eta lursail zabalagoak drainatzen
joan ziren, hiru polder handi eratuz:
San Rafael edo Komentuaurreko erribera (XVIII. mende erditik), Santa Engrazia
edo Itzaberrizar (1777tik aurrera) eta San
Isidoro, Itzaundi edo Itzaberri (1832tik
aurrera). Prozesu honen ondorioz, Amute eta Santa Engrazia itsasadarraren arteko espazio osoa guztiz drainatuta gelditu
zen, hiriarentzat hainbat hektareako nekazaritza-lur berriak lorturik.
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Polder hauen jabea Udala zen, eta urteroko enkantean ematen zuen haien
kudeaketa, administratzaile bat ardura
zedin sailak banatzeaz eta errentak bil
tzeaz. Sailen mantenurako behar ziren
lehengaiak herri-lurretatik hornitzen
ziren; 1757an, adibidez, Enteronea etxe
alboan zuhaitzak mozteko baimena
eman zioten Francisco Murua Mendiarazi, lezoiak berritu zitzan. Trukean, errentatzaileek ere zenbait betebehar izango
zituzten; 1762an, adibidez, Amuteko zubia berreraikitzeko materialak garraiatu
behar izan zituzten.
Sistema horrek XIX. mendera arte iraun
zuen. Independentzia Gerrak (1808-1814)
eta lehen Karlistaldiak (1833-1840) guztiz
zorpetuta utzi zuten hiria. Egoerari aurre
egiteko, Udalak herri-lurrak saltzeko erabakia hartu zuen, tartean Salinako, San
Rafaeleko eta Santa Engraziako itxiak.
Pixkanaka, gainerako itxiak ere pribatizatzen joan ziren, eta mende bukaeran
ez zen batere gelditzen Udalaren esku.
Kasu gehienetan, lurrak lantzen zituzten
laborariak beraiek izan ziren erosleak,
eta polderrak lursail txiki ugaritan zatitu
ziren. Ordutik, Bidasoari irabazitako lur
hauek nekazaritza-mosaiko dibertsifikatua eratu dute, kudeaketa guztiz deszentralizatu baten ispilu.
Ondare kultural bat Bidasoako inguru

naturalarekin sinbiosian
Paduren drainatzea garrantzia handiko
gertaera izan zen Hondarribiaren historian. Haren ondorioz, Bidasoaren itsasadarra guztiz itxuraldatu zen, Europako
erlaitz atlantikoan ohikoa zena bezalako
polder-paisaia bereizgarria eratuz. Aldi
berean, herriak nekazaritzarako lur berri zabal eta emankorrak eskuratu, eta
herritar askori bizibidea eman zion, hiribilduaren antzinako funtzio militarrak
eta komertzialak gainbeheran zihoazen
garai batean.
Prozesu honen aztarnak oso presente daude Hondarribiko paisaian. Egia da, azken
hamarkadetan, Jaitzubiko itxi ugariren
lezoiak hautsi eta haien barruan padurak
berreskuratu direla. Paraje horiek herriko
natur-gune eder bilakatuta daude, eta jende ugari joan ohi da bertako ekosistema
aberatsaz gozatzera. Beste hainbat ingurutan, aldiz, polderrek bere horretan diraute, eta nekazaritza-baliabide preziatua
osatzen dute bizilagun askorentzat. Zabalenak, zalantzarik gabe, Mendelu-Gibeleta
eta Amute-Kosta aldekoak dira, baina Gebaralarren eta Salinan ere topa daitezke.
Paraje horietan guztietan, hainbat hektareako itxiak kontserbatzen dira, laukizuzen itxurako sail paraleloetan banatuta,
labore-mosaiko dibertsifikatua eratuz. Sailen arteko mugak drenaia-kanalez markatuta egon ohi dira, eta hauek sare-sistema

Amute-Kostako polderren bi irudi XX. mende hasieran.
Iturria: Hondarribiko Udal Artxiboa.

konplexuak eratzen dituzte, iraganeko lehortze-lan haien lekuko. Harrizko lezoiak
ere kontserbatzen dira, baina toki askotan
desagertzen ari dira, hormigoizko dikeek
ordezkatuta.
Laburbilduz, Hondarribiko herritarrek
hainbat mendez eraiki eta mantendu
izan duten paisaia kultural aberats baten
aurrean gaude. Mareek baldintzatutako
ingurune heze eta aldakorrera egokitzeko, ingeniaritza hidraulikoari eta agro-

Amute-Kostako paduren bilakaera XVII. eta XX. mendeen arteko mapa desberdinetan.
Iturria: Espainiako Armadaren Zerbitzu Geografikoa / Frantziako Liburutegi Nazionala / GeoEuskadi.

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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nomoari lotutako ezagutzak garatu zituzten gure arbasoek, eta ondare horren
oinordeko dira oraindik inguru hauek
zaintzen dituzten bizilagunak. Honek,
jakina, balio erantsia ematen dio espazio horien ekoizpenari, bertako produktua izateaz gain, belaunaldiz belaunaldi
transmititutako ezagutza horien emaitza
ere baden heinean. Ez dira gutxi izango,
autokontsumoaren zein herriko merkatuaren bidez, bertako produktuekin
betetzen diren despentsak; iraun dezala
urte luzez!

Hondarribiko itxien edo polderren mapa orokorra, testuan aipatutako toponimo nagusiekin.

San Isidoro edo Itzaberri itxia, drenatzeko kanalek zeharkatuta, atzean Hondarribiko
hiribildua duela.

San Rafael edo Komentuaurrea itxia, drenatzeko kanalek zeharkatuta.

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

Olentzerok mahai
jolasak ekarri dizkigu
Gaztelekura
Mahai jolasak oso presente egon dira azken aldian gaztelekuko ekintza arrakastatsuen artean. Daukagun espazioaren
aukerak murritzak direnez, neguaren iritsierarekin eta gaur
egungo egoera dela eta, hauek garrantzia irabazten joan dira
gure egunerokotasunean.
Jolas hauek eskaitzen dituzten aukerak ia infinitoak
dira, karta jolas xinpleenetik hasiz, irla ezezagun baten kolonizaziora iritsiz.
Mahai jolasek gaitasun mota ezberdin asko lantzeko
aukerak ematen dizkigu. Hala nola, hizkuntz, matematiko
edota sormenezkoak, baina batez ere, gizarte trebetasunak lan
tzeko tresna bilakatzen da. Nerabezaroa, ezinbesteko abilezia
hauek garatzeko garaia da, komunkazioa, enpatia, elkareragina, negoziazioa eta errespetua esate baterako.
Adin ezberdinetako gazteak, interes ezberdinekoak eta
ezezagunak batzeko aukerak sortzen dituzte mahai jolasak.

Gazteak, mahai-joko berriez gozatzen
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Artista gazte
ekintzaileak solasean I
Hondarribia eta arteak badute lotura estua. Basterretxea, Mendiburu, Bordari eta
Urretabizkaia izenak etortzen zaizkigu burura. Arrieta ere beste jenerazio batean. Hala
ere 30 urtetik beherako gazteak indartsu datoz, berri bat.
Ondorengo lerroetan ezagutuko dugu artista berri horietako bat, JULIA LASA, eta
bere lana
1. Zure burua aurkeztu.
Julia Lasa dut izena eta 24 urte ditut.
Duela bi urte arte, Bilbo, Burdeos eta Valentzian bizi izan nintzen, Disenua eta
Ilustrazioa ikasten. 2020-an nire proiek
tu pertsonalean murgildu nintzen eta
nire estudioan lanean jarraitzen dut,
proiektu interesgarri berriekin. Batxillergoa bukatzerakoan zer ikasi nahi nuen
pentsatzen, jaio zen artearekiko interesa. Unibertsitatera sartzerakoan erabat
maitemindu nintzen artearen disziplina
desberdinekin, baina azkeneko urtean
ilustrazioa ezagutzean, nire bokazioa
aurkitu nuela pentsatu nuen.
2. Zure burua Hondarribiko gazte ar
tistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lana
ren emaitza?
Bai, Hondarribiko gazte artistatzat dut
nire burua, nahiz eta ez diren Kartel
Lehiaketetik at proiektu askorik antola
tzen. Etorkizuneko proiektu berrietan arteak presentzia gehiago eukitzea espero
dut, artearen ikuspuntua garrantzitsua
da kultura bizirik irauteko, batez ere,
bizitzen ari garen garai hauetan. Proiektuarekin hasterakoan ez nintzen batere
seguru ogibiderik izengo lukenik, artea-

rekiko maitasunagatik egiten hasi nin
tzen eta errealitate bihurtu da.
3. Hondarribia herri txii-ertaina izanik
artearekin harreman estua du. Maiz
artistak eta sormen lanak hiri han
diekin lotzera jotzen dugu. Nola uste
duzu baloratzen dela zure lana eremu/
testuinguru honetan?
Hasieratik nire artearen harrera oso ona
sentitu nuen nire inguruan, baina hobetu
egin zen jendeak benetan hartzen ninduela ikusi zuenean. Egia da jendeak ez duela
arteari buruz ideia askorik, ez dago ohitura handirik, baina horregatik saiatzen
naiz beti ez dakienari edo ulertzen ez duenari nik dakidana azaltzen. Uste dut sare
sozialek ekarpena egin dutela lehen galerietan, museoetan eta abarretan bakarrik
ikusten zen zerbait publiko eginez.

Julia Lasa eta behean, bere lanetako bat

4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Esango nuke emakumeei gehien bat.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Hondarribiko dendei eta artistei arreta ematea, eta beraien lan-denbora baloratzea.

· 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

20

UDAL TALDEEN TXOKOA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Urtarrila · #350

2021 URTERAKO ASMO ETA HELBURUAK
Urte hasiera une egokia
izan ohi da urte berrirako asmo
eta helburuen zerrenda bat
markatzeko. Eta hala da guretzat ere. 2020an hankaz gora jarri zituen
aurreikuspen guztiak, maila guztietan, eta
proiektu batzuk alde batera utzi behar izan
genituen, martxotik sortu ziren behar berriei erantzun ahal izateko. Aurten premia
horiei erantzutea ere lehentasunezkoa izan-

go da guretzat. Herritarrak, hiriko ekonomia-sarea eta hiriaren garapen iraunkorra
erdigunean jarriz.
Baina horretaz guztiaz gain, ezin ditugu
alde batera utzi mugikortasun iraunkorrarekin lotutako proiektuak, ikastetxeen ingurunea hobetuz, garraio publikoaren erabilera
sustatuz eta oinezkoentzako irisgarritasuna
hobetuz. Ekintzailetza eta merkataritza-establezimenduen modernizazioa babesten

jarraituko dugu, eta turismoaren plan estrategikoa egoera berrietara egokituko dugu.
Hiriko hainbat auzotan berriritartze lanak
burutuko dira eta gizarte zerbitzuak herritarrei gehiago hurbiltzeko lan egingo dugu.
Urtero bezala kalitatezko Kultur programazioa eskainiko dugu eta euskararen erabilerari bultzada emango diogu Udaletxean.
		
EAJ-PNV

GAUZAK ERROTIK ALDATZEKA ESKATZEN DIOGU URTE BERRIARI
“Eta zuk, zer eskatzen
diozu 2021ari?” Azken
asteetan behin baino gehiagotan entzun dugu galdera hau. Zer eskatzen dio Abotsanitz Udal Taldeak urte berriari?: Aukera baliatzea.
Krisi bakoitzak aukera bat eskaintzen du.
2020 urteko krisiak bizitzaren arlo guztiei
eragin dio. Covid-19ak gure ahultasunak zerrendatu dizkigu, baina baita bidea erakutsi
ere. Erabateko krisiak erabateko erantzuna

behar du. Hori eskatzen diogu, eta horretan
lanean jardungo dugu 2021-ean.
Hondarribiko Udalak errotik aldatu behar du norabidea. Hondarribiarrei bertan
bizi eta bertan lan egiteko aukera eman behar die, etxebizitza publikoak sustatuz eta
ekonomia dibertsifikatzeko oinarriak jarriz.
Gizarte Zerbitzuen diagnostikoa ezinbestekoa da, udal aurrekontuaren betetze maila
baxuak bereziki departamentu horretan
duelako isla.

Pandemiak ekarri du gauza onik, gertukoa balioesteko balio izan duelako: gertuko pertsonak, gertuko dendak, gertuko
paisaiak... Zain dezagun duguna, apustu egin
dezagun tokiko merkataritzaren alde, ingurumenaren alde, gure hizkuntzaren alde.
Albert Einsteinen hitzetan, “krisia da
pertsonei eta herrialdeei gerta dakiekeen
gauza onena, krisiak aurrerapena dakarrelako”. Aukera baliatu ala ez, hor dago koska.
		
Abotsanitz

izan zuen lehenengo euskal artista izan zen,
Ignacio Zuloaga baino zenbait hamarkada
lehenagokoa.
Italian prestatzen eta margotzen zenbait
urte pasa eta gero, Hondarribira itzuli zen,
eta hemen zenbait lan egin zituen: hiriaren
armarri berria eta Aste Santuko prozesioko
jantziak diseinatu zituen, eta Hondarribiko
Eliza Nagusiko Kristo Gurutze-bidera igotzen

horma-irudia margotu zuen. Gaur egun horma-irudia nahiko hondatuta dago, hori dela
eta zaharberritze lana egiteko erakunde
guztien laguntza eskatzen dugu. Zalantzarik
gabe fresko hori eta sakristia osoa bisitatzeko kultur erakargarri ederra izango litzateke.

(AA, PSE-EE eta EH Bildu) Tokiko Gobernuak
bere proposamenak gehiengo osoaren indarrarekin bideratzen ditu, gehienetan,
oposizioaren aurka. Urte berria, 2021, urte
berezia izango da, Hondarribian ere. Hiri
Antolamendu Plan Orokorra (HAPO) epaitegietan dago eta, seguru asko, berria egin
beharko da, Zaldunbordaren auzia gori-gorian dago, herriko jaiak airean eta pareki-

detasuna lortzeke, berdintasun plana abiatu
gabe, turismo eredua krisi gorrian, euskara
ez atzera ez aurrera eta kudeaketa, oro har,
gero eta motelago eta korapilatsuago. Horiek horrela, urte berri honetan gauzak hobetzeko tarte zabala daukagu. URTE BERRI
ON!
EH Bildu

ETXENAGUSIA MARGOLARIA
José Ignacio Luis
Echenagusia
margolaria, ezizenez Echena,
Hondarribian jaio zen,
1844ko otsailaren 2an. Margolari artistiko
espainiarra izan zen, eta bere estiloa Akademizismoaren eta Preziosismoaren artean
kokatzen da. Echena, Eduardo Zamacois y
Zabalarekin batera, nazioarteko proiekzioa

PSE-EE

PANDEMIA OSTEKO KRISIAZ
Pandemiaren hirugarren
olatua datorren ez datorren,
osasun krisiari krisi ekonomikoa darraio eta ekonomiako
krisiari krisi soziala eta hari,
akaso, krisi politikoa.
Dena den, Hondarribian krisi politikoa
egon badago. Ez dago elkar ulertzerik udalaren gehiengoa (EAJ) eta oposizioaren artean

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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“OSO ABERASGARRIA DA JENDEA GURE LANA IKUSTERA ETORTZEA, HASIERAN ARRAROA ZEN ARREN”

ea

- Euskara Batzord

AK,
GURE KANPAI N
LIBURUA

AIERT ALONSO - ARTISTA
Aiert Alonso 36 urteko margolariaren lana hondarribiar askok
ezagutzen dute.
Alonsok, Santiago Noain arkitektoarekin eta Mikel Azkonarekin
batera, Atelier Guevara izeneko
estudio eta erakustokia martxan
jarri zuen duela urte eta erdi
Kale Nagusian, ateak zabal-zabalik dituen txokoa. Formatu txikia
erakusketa arrakastaz amaitu
berri dute han.

HONDARRIBIA 290

“Horregatik, ez dakigu zehazki harresi
zahar horretatik zenbat dagoen oraindik lurpean. Egon, badaude zenbait zati
ikusgai, adibidez, parrokiaren atzeko aldean kontserbatzen dena, sei metroko
altuera duena. Eta badira ere beste zati
bat Bolborineko eraikinaren azpiko garajean eta San Nikolas ate zaharraren
beste alboan egindako eraikin berriaren
garajean kontserbatzen dena”, esan digu
Pia Alkainek.

NAGUSIAK

-Itxi berria duzue Formatu Txikia izeneko erakusketa. Zer helburu zenuten eta nolako harrera izan duzue?

barrena
03: Herrian
enaren txokoa a
14: Ingurum
ona: San Silbestre
15: Albiste
eta: Aiert Alonso peko Judoa
16: Elkarrizk
Guadalu
eskontzak
tajea: Ama
18: Errepor
Hondarribiko
ren lehiotik:
20: Historia
n
omia: Sebastia
22: Gastron

FormatuTxikia erakusketaren helburua,arte
lanak jendeari hurbiltzea izan da. Gabonak
eta opariak egiteko garai hori aprobetxatu
nahi izan dugu eta jendea artea ikusi eta
erostera gonbidatu. Hau da, artea ez dela
bakarrik enkanteetan eta saltzen diren milioi eta miliotako obra entzutetsu horiena.

NAGUSIAK

Nire margoak, Carmen Mauraren akuarela eta olioak eta Jose Luis Noainen grabatuak erakutsi ditugu, eta saldu ere, zenbait
saldu ditugu. Pozik gaude zentzu horretan.
-Atelier Guevara bera proiektu berezi samarra da, bai zuk eta
baita Azkonak eta Noainek, bertan lan egiten duzuen bitartean,
ateak zabalik bait dauzkazue. Nolakoa da jendea hona sartze hori?
Denetarik egon ohi da. Askok, lotsaz edo
pasa ahal daitekeen galdetzen dute aurren<.

Erreportajea 19

2016ko Urtarrila

eraikin desberdinak egiten joatea arrunta zen eta harresia bera harrobi modura
ere erabili ohi zen, eraikin berrietarako
harriak edukitzeko.

Hondarribiar arkeologo honek 45 urte
ditu eta indusketa askotan egiten du lan
Gipuzkoa osoan zehar. Hala ere, “Hondarribian bertan, nire hirian lan egitea
eta honelako aurkikuntzak egitea beti
da berezia, sentimenduak pizten dituen
gauza” dela aitortu digu.

03: Herrian barrena
08: Bordari-Satarka
12: Erreportajea
18: Elkarrizketa
miatzen
29: Ganbarako Kutxa

AURKITU BERRI DEN HARRESI ZATIA ARKEOLAN

Eta zer gertatuko da orain aurkitu berri
den Erdi Arroko harresi zati honekin?
Harresia jabetza pribatu batean dago,
beraz nekez egin daiteke bisitagarri.
Hori bai, obraren promotoreak, Iñaki
Murgiak, ezin du elementu hori suntsitu eta egin beharreko lanen proiektua
hura kontserbatu ahal izatera egokitu
beharko dute arkitektuek.

AIERT ALONSO, ATELIER GUEVARAKO ATARIAN X. SAGARZAZU

rg / argitalpenak /

www.hondarribia.o

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

Hondarribia

“Arruntena da harresi zatia estalita geratzea, altuera edo desberdintzen delarik. Aurretik, hori bai, aurkitutakoa argazkitan atera eta katalogatu egiten dugu.
Eta zeramika zatiak ere hor daude, Erdi
Arokoak zein geroagokoak, XVIII eta XIX.
mendekoak. Guzti hauek garbitu, sailkatu, katalogatu eta Irunen dagoen Gordailua zentruan gordeko dira.
PIA ALKAIN, INDUSKETAN AURKITUTAKO KERAMIKA ZATIAK GARBITZEN K X.S

ALDE ZAHARRA,
MONUMENTU MULTZO

URTE BETE ONDOREN,
BERRIZ ERE KALEAN

PARROKIKO KANPAIAK,
LIBURUAN

Duela 20 urteko urtarrilean, Eusko
Jaurlaritzak Hondarribiko Alde Zaharra
eta harresiei Monumentu Multzoaren
kalifikazioa eman berri ziela kontatu
genuen, 1963az geroztik Multzo
Historiko Artistikoa zen eremu guzti
honen babesa eta garrantzia indartuz.
Gainera, Bidasoa-Txingudi Mugaz
Gaindiko Partzuergoak bailarako
hiru herrien inguruan prestatutako
webgunea aurkeztu zuen eta
Conchita Portuk eta Miguel Bernedok
Hondarribiko Udalaren urrezko intsignia
jaso zuten eta Juan Jose Irazusta
idazlearen heriotzaren berri ere eman
genuen. Elkarrizketan, Meakako
Adixkideak dantza taldearekin aritu
ginen blagan.

Duela 10 urte, eta kontu
administratiboen inguruko urte beteko
hutsunearen ostean, gure aldizkaria
berriz ere kalean izan genuen, diseinu
eraberrituarekin. Albiste izan genituen,
besteak beste, hil hartako 29an
Muliateko babeseko etxeen zozketa
egingo zela, San Pedro kalean jarritako
esnea saltzeko makinak egunean
100 litro banatzen zituela, Mari
Carmen Olaskoagak Gabonetan Higer
elkartearen 3.000 euroko erosketa-saria
eraman zuela edo Neguko Jardunaldiei
emandako errepasoa. Elkarrizketan,
Aiert Alonso artistarekin aritu ginen.

Duela bost urte, 2016ko urtarrilean,
Koldo Ortegak idatzitako Hondarribiko
Kanpandorrea liburu-DVDa ekarri
genuen azalera, eta egileari berari
egin genion elkarrizketa. Gainera,
Gaboentako ekitaldi eta ospakizunei
begiratu bat eman genien eta
erreportajean, Arkeolanek Uria
Harresian aurkitu zuen Erdi Aroko
harresiaren aztarnaz aritu ginen, Pia
Alkain hondarribiar arkeologoarekin.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Jesús Carrera
Olascoaga:
Hondarribiko
komunista bat

Pedro Barruso Barés
Historialaria

Jesus Carrera Olascoaga militante komunistaren heriotzaren 76. urteurrena bete
da urtarrilean. Gerra Zibilaren ostean
frankismoaren errepresioaren ondorioz
fusilatu zuten hondarribiar bakarra izan
zen, eta orrialde hauetan horri buruzko
azalpen bat ematen dugu.

dante izendatu zuten, baina azkenean ez
zen osatu. Bizkaia erori ondoren, tropei
jarraitu zien Santanderrera eta Asturiasera erretiratzen, eta handik Frantziara
joan zen, Kataluniatik Espainiara itzul
tzeko, eta garrantzi txikiko lanak egiten
jarraitu zuen.

Jesús Carrera Olascoaga Hondarribian
jaio zen 1911ko abuztuaren 17an, eta
José Carrera eta Carmen Olascoagaren
semea zen, hiriko alde zaharreko Iparraldea kaleko 1. zenbakian bizi zirenak.
Bere militantzia politikoa UGT sindikatuan hasi zen, eta handik Gazte Sozialistetara igaro zen. Idazkari izan zen
Irunen, soldaduskan sartu zen arte. Hura
amaitu ondoren, Hondarribira itzuli zen,
eta bertan, bere adierazpenaren arabera,
“Zelula komunista bat zegoen, eta zelula horren erantzule izan zen Donostiara
eraman zuten arte”, 1935eko erdialdean.
Hondarribiko gune komunista primitibo
hori, orrialde hauetatik aipatu duguna,
Casto Sagarzazuren tabernan elkartzen
zen, Kale Nagusiaren hasieran.

Gerraren amaieran, Frantziara itzuli zen
eta kontzentrazio-zelai ezberdinetan sartu zuten. Aske utzi ondoren, Baionara
joan zen, eta han PCEa Espainia barruan
berreskuratzeko ahaleginetan hasi zen
lanean.

Gerra Zibila hasi zenean, Carrera Donostian zegoen, eta, hiriburua ebakuatu ondoren, Bilbora joan zen. 1936ko azaroan
Bizkaiko hiriburuan antolatzen ari zen
“Gernikako Arbola” batailoiko koman-

Jesus Carrera parte aktiboa izan zen gerraosteko PCEren historia gorabehera
tsuan. Espainiako komunismoaren barne
borroken ondorioz, 1941. urtearen amaieran Espainiara bidali zuen Vicente Uribe
buruzagi komunistak Heriberto Quiñonesekin elkarrizketatzeko, Gerra Zibilaren
amaieraren ondoren PCEren buru jarri
zen Kominterneko agentearekin.
Baina Carreraren ekintza nagusia, azken
finean heriotza eragin zuena, Heriberto Quiñonesen atxiloketaren ondoren
1942ko apirilean Espainian sartzea izan
zen. Jesús Monzón buruzagi komunista
nafarrak bidali zuen, Vicente Uriberen
gutun batekin, Heriberto Quiñonesen

politika “agerian” utziz. Era berean, eta
komunistek zuten azpiegitura baten ondorioz, Carrerak aktiboki laguntzen zuen
PCEko militanteak mugatik igarotzen.
Donostiara egindako bidaia batetik Espainiara sartzen ari zen “koadro” talde
bat jasotzera itzuli zenean atxilotu zuten, Madrilen, 1943ko otsailean. Hori
dela eta, Carrera atxilotzeko arrazoia
delazio bat bat izan zela esan izan da tradizionalki.
Bertsiorik zabalduena da Karreraren
atxiloketa Trubiatik gertu dagoen herri
bateko Laureano González Suárez “Trilita” salaketak eragin zuela. Antza denez,
Oposizioaren zaintzaz arduratzen zen
informazio militarreko 2-Bis zerbitzukoa
agtena zen González, eta poliziari eman
zizkion Carrera salatu aurretik muga zeharkatu zuten hainbat pertsona.
Jesús Carrera atxilotu ondoren, Espionaje Epaitegi Bereziak auzipetu zuen eta,
bere kideekin batera, gerra kontseilu bat
egin zioten, 1944ko irailaren 19an Alcalá
de Henaresen. Horren ondorioz, heriotza
zigorra ezarri zioten Jesús Carrerar,i Alberto Quesada Cerbanekin batera. Gainerako auzipetuei, “Trilita”ren delazioaren
harira atxilotutakoei, hainbat espetxe zi-
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gor ezarri zizkieten. Carrerari ezarritako
zigorraren larritasuna honako honetan
oinarritzen zen: une horretan, barruko
PCEren arduraduna zen, eta atxilotu
zuten unean alderdiaren jardun politikoarekin lotutako dokumentazio ugari
aurkitu zuten haren etxean.
Atxiloketaren ostean, PCEk ihes egiteko
plan bat jarri zuen martxan, atxilotutako
militanteak salbatzeko asmoz. Jesus Carrerarekin atxilotutako batzuek Alcala de
Henareseko kartzelatik ihes egitea lortu zuten gerra kontseilua egin baino bi
egun lehenago. Iheslarietatik bi – Cecilio
Martin Borja eta Dionisio Téllez Vázquez
– Makisean sartu ziren eta 1947an eta
1940an hil ziren, hurrenez hurren. Jesús
Carrerak ezin izan zuen ihes egin hanka
bat kaltetuta zuelako, Segurtasuneko
Zuzendaritza Nagusian egindako galdeketetan jasandako torturengatik.
Behin epaia ezagututa, 1944ko irailaren
20an, Jesús Carrerak haren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen, bere militantzia
komunista eta PCEko buruzagi kargua
aitortuz, baina bere jarduerak zigor hain
larririk merezi ez zutelakoan, nahiz eta
errekurtsoa jarri, epaia 1944ko azaroaren
2an berretsi zen eta Alcalá de Henaresko
hilerrian fusilatu zuten 1945eko urtarrilaren 16an, eta eremu zibilean lurperatu
zuten.
Han egon ziren gorpuzkiak 2018ko ekainera arte, Aranzadi Zientzia Elkarteak
atera eta Hondarribira eraman zituen
arte. Une horretatik aurrera, udal-hilerrian atse
den hartzen dute, senideekin
batera.
Jesus Carrera jaio zen etxea, Alde Zaharrean

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Memoriaren mapa
Hondarribian
Hasi berri den urte berriak opari kulturala ekarri digu Hondarribiko herritarroi:
“Memoriaren mapa. Memoria lekuak
Hondarribian (1936-1975)” liburua, Hondarribiko udalak argitaratua. Liburuaren
egilea gero eta ezagunagoa da hondarribiarron artean: Pedro Barruso historialari aditua.

Liburuaren aurkezpena Hondarribiko
Kultur Etxean (2021-I-7) ekitaldi publikoan. Idazleak berak, Juan Luis (Kalixa)
Silanes Kultur udalkideak idazlearen aurkezpena egin ondoren liburuaren laburpen mamitsua egin zuen. Horren berri,
hurrengo egunetan, komunikabideek publikatu zuten. Haien artean, Rebeka Ruiz
kazetariak OARSO BIDASOKO HITZA (2021I-15) astekarian publikaturiko elkarrizketaren zatiok egiten ditut neure: Memoriaren mapa. Memoria lekuak Hondarribian

1936-1975 liburua aurkeztu berri duzu.
Zeintzuk dira leku horiek?
Ia 50 memoria toki dira bildutakoak;
batzuk oraindik existitzen dira, eta beste batzuk, ez. Gogoratzeko zerbait duten
lekuak dira, ona zein txarra… 1936 eta
1975 urteen arteko memoria historikoarekin lotutako toki sorta biltzen ditu,
finean, azterlanak.
Memoria leku horiek garrantzitsuak
izan dira historian, baina ez dira soi
lik fusilamendu eta gerrarekin lotu
takoak, ezta?
Hori da. Leku horietan gogoratzeko moduko zerbait gertatu zen, edo pertsonaia
ezagunen baten bizileku izan ziren. Hala
ere, aipatu bezala, gauza onak eta txarrak
gertatu ziren tokiak dira liburuan bildutakoak, arrazoi batengatik edo bestearengatik gogoratu beharrekoak. Zorionez,
Hondarribian, fusilamenduekin lotutako
eremu gutxi daude, soilik Guadalupeko
gotorlekua…
Garrantzitsua izan al zen Hondarribia
urte horietan?
Bai, oso. Espainiako Gerraren ondoren
Hondarribia udatiarrentzako lekua zen,
non jet set-ak [gizartearen goi klasea]
etxebizitza edo txaleta zuen. Nik ez ditut zezenketak gehiegi maite, baina
adibidez, Victoriano de la Serna toreroak etxea zuen Hondarribian, Joan Pu-

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

Koldo Ortega
Historialaria

jol idazleak bezala, edota Amerikako
Estatu Batuetako (AEB), Frantziako eta
Mexikoko garaiko enbaxadoreen antzera. Leku garrantzitsua zen, garai hartako
euskal Marbella [Malaga, Espainia] sortu zuten. Txikitatik oroitzen naiz nola
Madrilgo udatiarrak etortzen ziren hiru
hilabete luze horiek Hondarribian pasatzera. Denek etxea zuten, eta hori zen
pixka bat garaiko ideia edo estiloa. Are
gehiago, Hondarribiarekin halako harremana duten familiak gaur egun ere
oraindik existitzen dira, eta harreman
horrek historian atzera jotzen du, gainera. Monarkiatik gertu zegoen jendea zen.
Hondarribia, azken batean, hiri turistikoa da, lehen eta orain, turismotik bizi
den hiria da.
LIBURUAREN EDUKIA
Liburuaren azalean, tituluarekin batera,
Xabier Sagarzazuk margoturiko artelan
ederra nabarmentzen da. Lehendabiziko atalean, egileak Hondarribiko nortasunaren zertzelada zehatzak ematen
ditu, izenburu honenin: Sarrera: hiri in
gurune baten garapena. Bertan, Pedro
Barrusok Hondarribiko datu geografiko,
historiko eta soziologikoak eman ondoren, hiru atal garatzen ditu: Lehenengo
zabalgune. Turismoaren aldeko apustu
garbia – Bigarren zabalgunea. “Espainiako Puntalearen” garapena – Francisco
Sagarzazuren agerraldia eta Primo de Riveraren diktadura.
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Liburuaren bigarren atalean, “Memoria
lekuaren” kontzeptua eta hura azter
tzeko metodologia”, ikertzaileak “memoria lekua” ideia “memoria historikoa”
deituarekin lotzen du horrela: “ Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimen memoria berreskuratzeko prozesutzat ulertutako memoriarekin, lotu daitezkeen
lekuetan jarriko dugu arreta. Baina guk
haratago egin nahi dugu, eta Hondarribian 1931 eta 1975 bitartean, modu batean edo bestean, halako garrantzia izan
zuten pertsonen eta lekuen memoria
berreskuratu nahi dugu. Laburbilduta, II.
Errepublikaren, Gerra Zibilaren eta frankismoaren garaia izango dugu aztergai”.
Liburuaren arabera, memoria lekuek
Hondarribiko eta hondarribiarren memoria kolektiboa ainguratzen, trinko
tzen,
mamitzen, babesten eta adierazten dute.
Jarraian, historialariak, Hondarribiko
memoria lekuak, materialak zein inmaterialak, identifikatzen ditu: “leku hori,
gertaera hori edo harekin lotzen den
pertsona haren oroitzapena atsegina izan
ala ez. Hori ez da eragozpena identifikatua, katalogatua, interpretatua eta gogoratua izan dadin”.
Pedro Barrusok, bere metodologiaren
azalpenak eman ondoren, Hondarribiko
memoria lekuok zerrendatzen ditu: 1.
Baserriak. 2. Fronte Popularraren komi-

sariotzak 8egoitzak). 3. Bulego ofizialak.
4. Hotelak. 5. Borroka lekuak. 6. Atxilo
tze lekuak. 7. Ehorzlekuak. 8. Makiak.
9. Oroitzapenezko monumentuak. 10.
Beste memoria leku batzuk. 11. Pertsona
interesgarrien egoitzak. 12. Udatiarren
egoitzak. 13. Dipolmatikoen egoitzak. 14.
Alderdi politikoen eta sindikatuen egoi
tzak. 15. Pedro Muguruzaren obrak.
Hondarribiko memoria lekuak, zerrendatu eta kategoriatan bereizi ondoren, egileak memoria leku guztiak, dagozkien lekuetan, kokatzen ditu, denak dagozkien
inguruneekin lotuak.
Gainera, memoria leku guztiak garaiko
argazki batekin lotzen dira eta, desagertua baldin bada zegoen lekua irudikatzen
da. Beste kasu batzuetan, “egungo irudi
bat erabili dugu leku hori eraldatu bada,
edo alderatzeko irudiak erabili ditugu,
gogoratu beharreko gertaera historikoa
geratu zen unean irudia eta gaur egungoa konpatzeko”.
Gero, liburua, hirugarren atalean, Me
moria lekuak Hondarribian, egileak
eremuka eman ditu memoria lekuak,
Hondarribia banatzen den auzokoekin
bat eginik. Hona hemen eremuak: Alde
Zaharra - Zimizarga / Portu auzoa – Akartegi / Gornutz – Amute – arkolla. Jaitzubia.
Liburua, azken atalean, eranskinok ditu:
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Testuan aipatutako lekuen eta udatiarren
egoitzen zerrenda – Lekuen zerrenda
koordenatuekin – Argazkien jatorria –
Memoria lekuak moten arabera – Bibliografía eta iturriak.
Pedro berak kazetariari esandakoarekin
bukatzen dugu: “Nolakoa izan da iker
keta lanaren garapena? Egia esaten badut, lan atsegina eta entretenigarria izan
da. Gustuko duzun ikerketa horietako
bat izan da, gozatzen duzun horietakoa,
zeren azkenean ikerketara bideratutako
urte asko dira, baina gauza berriak sor
tzen dira”. Horrela izan dadila, zuretzat
irakurle, liburuaren irakurketa!
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Literatura eta musika
SOTOAN GORDEAK
Miren Gorrotxategi Azkune
BIDAIA
Guggenheimeko erakusketa
batean ikusi du Norak itzal bat,
iheska, lekuz kanpo: beste garai
baten gomuta. Ondoan du Alex,
galdetu arren erantzunik lortuko
ez duena; ez, behintzat, berak
nahi lituzkeenaren ahotik. Egun
berean jasoko du Norak aitaren
heriotzaren albistea, eta horrek
eramango du bikotea Noraren sorterrira, Vianara. Han, mahasti artean, galderak pilatuko zaizkio Alexi. Odolezko familian eta hautatutako familian isildutakoak, hitz erdiak eta
estalitakoak zurrustan aterako dira, ardoa barrika pitzatuan
nola, (H)Ilbeltza beka irabazlearen eleberri beltz honetan.

LORERIK GORRIENA
(XIV ETXEPARE SARIA 2020)
Itziar Otegi Aranburu /
Sandra Garayoa (Il. )
—Ama, zergatik ez zara zu zeu joaten lore
gorrien bila?
—Ezin dut, maitea.
—Zergatik?
—Mila aldiz entzun duzu… behin, txikia nintzela, amonaren etxera
bidali ninduen amak. Ez atera bidetik, esan zidan, ez hitz egin inorekin, ez
geratu loreak biltzera […]
«Lorerik Gorriena» ipuin klasiko batetik abiatzen da, oinordetzan
jasotzen ditugun beldurrei eta marra gorriei buruz aritzeko. Istorio honetako protagonistak erabaki beharko du etxean geratuko
den edo, aitzitik, basoan sartu eta otsoari aurre egingo dion.
Beldurra gainditu eta nork bere bidea hartzeko gonbita egiten du
ipuin honek.

Ernesto Villar
Musikazalea

Gaur egina izan edo 1912an, musikak bide bera
hartzen du beti: gure barrena. Kabi horretan
kulunkatzen dira elkarrekin, sehaskan lehen aldiz
kanta ziguten “Haurtxo Polita” eta oraintxe bertan
entzuten ari naizen Jeff Rosenstock-en “Nausea”.
Bidaia bat da musika.
Apenas entzuten ditut gaztetan nire heziketan
garrantzi izugarria izan zuten taldeak. Ez zait
erakargarri egiten duela 30 urteko bibrazioak
berreskuratzea, ez naiz orduko mutikoa eta. Oraingo
musika oparia da, The Raconteurs, Sleaford Mods,
Cuello, Red Fang, Devastations...
Gaztaroan gozatu nituen talde guztiei uko egin,
inola ere ez, nire egin baititut, baina musika ederra
eta inspiratzailea egiten jarraitzen dute belaunaldi
berriek eta horretaz gozatzea dut orain gustuko.
Joan den astean Barricada taldeko Boni abeslaria
zendu zen. Urteak ez nuela ongi estimatutako bere
ahotsa entzuten, egun hauetan berreskuratzean
hunkitu nauena musika egutegi aparta dela argi
ikustea izan da. 30 urteko distantzia ikaragarri luzea
egin zait. “Pon esa música de nuevo”, “Aún queda
un sitio” eta “En la esquina del zorro” entzun ditut
Boniren omenez. Denborak irentsi gaitu.
Elliott Smith: Azkeneko urteetan bidaiarik handiena.
Bidaia: joan eta etorria, musika alboan dudala.

Haien gaiztakeriak irribarrez jarraituko ditu irakurle gazteak.
Bi ahate bitxi! Bi harribitxi!

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

HORMATUA (hormátua)
Izoztua
- Hau hotza... HOOOORMAAATUA niok/n...!!!

ZURITZARA / ZURITZARRA
Elurrak edo kazkabarrak zurtitua uzten duenean
(edo guztiz zuritua uzten EZ duenean...?)
- Gaur Jaizkibel ZURITZARRAKIN esnatu da

BEHATZ TTOPARA
Lurrean dagoen kroxka batekin trabatu, erori, estropezu egin

hondarbiko.hitzak

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

K

U
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Maria Cristina
itsasontziko eskifaia,
1961an
Hilabete honetan, Ramuntxo Zubillaga
Altunak bidali digu 1961eko ekainaren
23an egindako argazki Eder hau.
Bertan, garai hartako “Maria Cristina
itsasontziko eskifaia ageri da, sabakotik
bentako enkanterako atun-arrantza eramaten”, azaldu digu lagun honek.

Ramuntxo, bide batez, argazkian ageri
diren pertsonen izenak igorri dizkigu.
Hauek dira, ezkerretik eskubira, hurrenez hurren: Félix Zubillaga Pérez (19062003), Manuel Oronoz Lazkanotegi (19212003), Ignacio Oronoz Agirre (1924-2008),
Lucio Enparan Pérez (1915-1989), turista
bat, Luis Alkain Berrotaran (1902-1980)
eta beste turista bat

Gure eskerrik beroenak Ramuntxo Zubillagari, bere argazki bildumako altxor
hau gurekin partekatzeagatik. Zorionak,
zurea da hilabete honetako saria!
Eta zuek, irakurleok, animatu zuen
etxeetako irudi horiek begiratu eta guri
bidaltzera. Sari ederra dago jokoan!

URTARRILEKO IRABAZLEA!

Ramuntxo Zubillaga Altuna
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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Gabonak eta urte berria
zoriontzeko musika
bideoa grabatu dute
Amuteko bizilagunek
Lagun eta senideekin elkartu ezinagatik sortu da ekimena

Amaitu berri dugun urtea, hasitakoa bezalaxe, arraroa, latza eta berezia izan eta izaten ari da, COVIDaren pandemia dela eta.
Gabonetan, gainera, guztiok dugu senide eta lagunekin elkartu eta egoteko
ohitura, baina aurten ere, ezin hori egin.
Horregatik, urri aldera, Amuteko bizilagun batek, bertako folk taldeko kideekin

batera, ingurukoak zoriontzeko musika
bideo bat grabatzeko ideia izan zuen.
Azaroan egin zuten deialdia eta guztira
30 lagunek hartu dute parte Rosana kantautore kanariarraren “Navidad” abestian oinarritutako bertsioaren bideoa
grabatzen, euskaraz eta gazteleraz gabon
kantu desberdinak tartekatuz.

Amuteko bizilagunek grabatutako bideoaren irudiak

SARRAILAGINTZA
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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

Emaitza polita lortu dutela esan liteke
eta bide batez, auzokide eta lagun eta
sendikoen artean telefonoz teléfono ibili
da bideoa, zorion mezu berezi gisa. Ideia
polita eta unkigarria, asko eta askoren
tzat latza izaten ari den aldi honetan,
eta Eguberri eta Urteberri On desiatzeko
modu originala, benetan.
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2020ko ABENDUA

Eguraldia
FENOMENOAK
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3

5

1

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2020.12.22

2020.12.26

3.2°

10.2°

497.9

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

20.3°

17

2020.12.06

EGUZKI ORDUAK

58.9

27

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2020.12.25

2020.12.25

39.4

%14

1.3

1032.9

990.5

1012.3

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

171,50 k

Sardina

1.060,00 k

Itsas belarrak

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

4

12

455

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Etxean itxita”
JEFF KINEY

“Miñan”
AMETS ARZALLUS

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Doubt”
YOSHIKI TONOGAI

“La buen suerte”
ROSA MONTERO

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

4

23

1608

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

8

9

51

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
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