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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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HAPOren inguruko Udalaren helegitea
ez du onartu Auzitegi Gorenak
Madrilgo Auzitegi Gorenak ez du Hondarribiko Udalak 2017. urtean onartutako
Hondarribiko HAPO baliogabetzen duen 1348/2017 errekurtsoa onartzen duen
epaiaren aurka jarritako kasazio-errekurtsoa onartu.
Ohar batean, Hondarribiko Udalak esan
du “betidanik” hartu dela kontuan “ba
zitekeela errekurtsoa ez onartzea”, eta
hori dela eta “errekurtsoa jartzea erabaki
zen unetik bertatik, (HAPO) Hiri Anto
lamendurako Plangintza Orokor berria
izapidetzeari ekin” zitzaiola. Hala onartu
zuen Udalbatzak 2020ko uztailean (EA
Jren aldeko botuaz eta PSE, Abotsanitz
eta EH Bilduren aurkakoarekin), eta ge
roztik lan horri ekiten ari zaio.
Udalak bere oharrean azpimarratu du
une honetan berriz nabarmentzen due
la “HAPO gai formalengatik baliogabetu
dela, zehazki, bi txosten sektorial falta zi
relako. Izan ere, duela egun batzuk Plan
Orokorraren izapidetze berrian eskatu
den telekomunikazioen txostena jaso da,
eta ez du Plan Orokorraren aurka ezer
esaten. Auzitegiek, berriz, arrazoia eman
diote Udalari eztabaidatu diren hirigin
tza gaietan”, esan dute udal gobernutik
beraien oharrean.
Hori dela eta, “izapidetzen ari den HA
POn abiapuntua dira aurretik garatu
tako oinarria eta lana; bertan, 2017ko
ekainetik onartuak diren eta HAPOri
aplikagarriak zaizkion araudi berrietako
aldaketak aplikatuko dira. Era berean,
aberastu egingo da Plana Udalak azken
urteetan egindako azterketekin, adibi
dez mugikortasunaren, berdintasunaren
eta abarren ingurukoekin”, gaineratu du
Udalak.

“Jakitun gara une honetan ziurgabetasuna
sor daitekeela beraien proiektuei HAPOn
oinarrituta ekin zieten pertsonengan, eta
adierazi nahi dugu lanean ari garela aha
lik eta epe laburrenean haien zalantzei
erantzuna eman ahal izateko”, amaitu
dute esaten Hondarribiko Udaletik.

Oposizioa, oso kritiko
Oposizioko alderdiak, 2017an Plan
Orokorra onartu zen unetik beretik, oso
kritikoak izan dira. Abotsanitzetik esan

dute Auzitegi Gorenaren erabakia ez dela
“inolako sorpresa” eta gogoratu dute nola
“HAPO onartu zen unetik ohartarazi” zu
ten “gauza batzuk ez zirela ondo egin eta
atzera botako zela”. Oso kritiko azaldu
dira “Udalak eta alkateak errekurtsoetan
galdutako diru eta denborarengatik”.
PSEk ere honelako albistea etorriko zela
“jakina zela” uste du. Alderdi sozialistak
Udalari eskatu dio HAPO berria presta
tzeari orain “alderdi guztiekin elkarla
nean eta hitz eginez” ekin diezaiola.

Hondarribiaren ikuspegi orokor bat.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Edukiontzi berriak jartzen hasi
da Txingudiko Mankomunitatea
Diseinu berriak hobekuntzak ekarriko ditu irisgarritasunean eta estetikan, eta kutsadura
akustikoa murriztuko du
Txingudiko Zerbitzuakek 613 edukiontzi
berrituko ditu guztira, Irun eta Hondarri
biko auzo ezberdinetan ezartzeko. Lehen
fase Hondarribian hasi da eta honetan,
ontzi, paper eta kartoi eta errefusa edu
kiontziak aldatuko dira. Oraingoz, ma
teria organikoaren edukiontziak ez dira
berrituko, itxiera elektroniko berria ze
hazteko azterketa fasean baitaude.
Urtarrileko azken astean hasi ziren irla
txoak aldatzen bi udalerrietan. Leire Zu
bitur Txingudiko Zerbitzuetako gerenteak
adierazi zuenez, helburua asteko 150 edu
kiontzi ordezkatzea da, martxorako irla
txo guztiak berrituta egon daitezen.

errefusara zuzendutako edukiontziak
berdeak izatetik gris kolorekoak izatera
pasako dira eta pedal bat izango dute
estalkia irekitzeko. Azkenik, ontziak eta
papera biltzeko edukiontziek estalkiak
blokeatuta izango dituzte, materiala
karga-aho zehatz batzuen bidez uztera
behartzeko.
Txomin Sagarzazuk azpimarratu zuenez,
edukiontzi berriek tamaina txikiagoa
dute, 1600 mm-ko gehieneko altuerare

kin, eta, beraz, hiri-paisaian hobeto inte
gratuko dira, “diseinu berriari esker, bide
publikoan inpaktu bisuala murriztuko
da, irisgarritasuna erraztuko da eta se
gurtasuna areagotuko da. Gainera, lehen
fase honetan, desgaitasunen bat duten
pertsonentzat egokitutako edukiontziak
jartzea ere aurreikusi da”. Gainera, edu
kiontziak polietilenozkoak direnez, ku
tsadura akustikoa murriztea ere lortuko
dela bilketa egiterako garaian gaineratu
dute Mankomunitatetik.

Txomin Sagarzazuk zehaztu zuen be
rrikuntza pixkanaka egingo dutela, “le
henengo fasea otsailean gauzatuko da,
udalerri osoan dauden 72 irlatxoetatik
36 ordezkatuko dira, hau da, udalerriko
irlatxo guztien % 50”. Edukiontzien al
daketa Mendelu auzotik hasi da, gainon
tzeko auzo guztietara iritsi arte. Horrela,
lehen etapa honetan inbertsioa 100.380
eurokoa izango da eta datozen bi edo
hiru urteetan parkearen % 100eko or
dezkapena 143.359 euroko inbertsioare
kin osatuko da.
Edukiontzi berriek alboko karga dute,
dentsitate handiko polietilenoz eginak
daude eta 3.000 litroko edukiera dute,
datorren fasean erosiko diren materia
organikoenak izan ezik, horiek 2.000 li
troko edukiera izango baitute. Gainera,
Edukiontzi berrietako batzuk, Mendelun.

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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Martxoak 8 Plaza izango du
laster Hondarribiak
Emeki eta Udala kale izendegian emakumeen presentzia areagotzeko lanean ari dira

San Pedro eta Bernat Etxepare kaleen
arteko eremua ‘Martxoak 8 plaza’ izan
go da laster. Hala esan zuten duela gutxi
bertan egindako agerraldian Udaleko eta
Emeki elkarteko arduradunek.
“Gaur hiriaren erdian dagoen gune be
rezi baten inguruan ari gara. Emeki
Elkartearekin mantentzen ari garen ha
rreman emankorrari esker, esan dezake
gu San Pedro eta Bernat Etxepare kaleen
artean dagoen eremu edo plazatxo ho
nen izena ‘Martxoak 8 plaza’ izango dela,
beharrezkoak diren urrats administrati
boak eman ondoren” esan zuen Txomin
Sagarzazu Alkateak.

Udalaren izenean, Sagarzazuk “Emekik
egindako lanketa eskertu” zuen, Udala
ren Berdintasun Planarekin bat datorre
lako, herriko kale izendegia emakumeen
izenekin edota eskariekin osatzea baita
asmoetako bat. “Lan giro egokian ari ga
rela uste dut eta fruituak ematen joango
dela ziur nago”, gaineratu zuen alkateak.
Emekiko Tzane Carrillo pozik agertu zen
“pausuak ematen ari garelako. Ikerketa
bat egin genuen herriko kale izendegian
oso emakume gutxiren izenak daudela
erakusten duena, eta gure proposame
nak egin ditugu. Udalak begi onez hartu

ditu eta gaurkoaren ondoren, izen ge
hiago proposatu ditugu eta orain lanean
jarraituko dugu urrats berriak ematen”.

Udaleko eta Emekiko arduradunak, Martxoak 8 Plaza
izena hartuko duen gunean.

Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
intxaurrondoa landatu du Udalak
Hondarribiko Udalak Talaia Biteri ikaste
txearen ondoko haur parkearen alboan
intxaurrondo berezi bat landatu du. Pasa
den abenduaren 5ean Itsas Etxea Audito
riumean Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoek ‘Amaren intxaurrak’ ikuskizu
na eskaini zuten eta saioaren amaieran,
Hondarribiko herriari intxaurrondo bat
oparitu zioten, ikuskizunarekin lotura
zuzena zeukana, honek zabaltzen duten

mezuari jarraiki.
‘Amaren intxaurrak’ ikuskizunean dolua
da gai nagusia eta honetan, Amatxo Lore
to hil zenetik hiru urte pasata, egun har
tan azken agurra emateko landatu zuten
intxaurrondoaren frutua jatera elkartzen
dira hiru pailasoak, Loretorekin bizi izan
dako abenturak kontatuz.

Landatutako intxaurrondo berezi honen irudia.

· 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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LGTBIQ+ kolektiboari aitortza
egin dio Hondarribiak
Ekitaldia antolatu dute Itsas Etxean Udalak eta zenbait elkartek, eta bi banku margotu
dituzte ortzadar koloreekin
Hondarribiko Udalak, zenbait elkartere
kin elkarlanean, LGTBIQ+ kolektiboari
aitortza egiteko bi ekimen aurrera era
man ditu azken asteetan.
Alde batetik, otsailaren 7an, Itsas Etxean,
Fenomena Elkartearen, Jose Cortés Amu
narriz zinegile hondarribiarraren eta
Naizen, Adingabe Transexualen Familien
Elkartearekin elkarlanean, “Huellas” mi
kro-laburmetrajea eta “Mi Pequeño Gran
Samurai” dokumentalaren proiekzioa
eta solasaldia egin ziren. Bertan izan zi
ren 2018an zendu zen Ekai Lersundi gaz
te ondarruarraren familia eta baita Hon

darribiko beste familia bat ere, beren
esperientzi eta bizipenak kontatzeko.
Ekitaldi hau antolatzeaz batera, LGTBIQ+
kolektiboari keinu bat egine, Udalak ort
zadarraren koloreez bi banku margotu
ditu Mariñelen Itsasbidean, eta “datozen
asteeetan gehiago” margotuko direla
iragarri du. “Pertsona eta familia hauen
ikusgarritasuna da lortu nahi dena, eta
denen arteko errespetua ezinbestekoa
dela adierazi”, azaldu zuen Gotzone La
rrarte Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun
zinegotziak, ekitaldi hauek aurkezteko
egindako agerraldian.

Udaleko eta Emekiko arduradunak, Martxoak 8 Plaza
izena hartuko duen gunean.

Jose Gracenea artista 94
urterekin zendu da
Margolaria eta bestek beste, 1965ean UR
margolarien taldearen sortzaileetako bat
izan zen Jose Gracenea Agirregomezkor
ta hondarribiar artista, 94 urterekin zen
du da, otsailaren 17an.
1954ean lehen aldiz bakarkako erakusketa
bat egin zuenetik, bere lana Donostia eta
Gipuzkoan zehar, Bilbo, Madril, Sevilla,
Wiesbaden hirietan erakutsi da, bai bakar
kako baita taldekako erakusketetan ere.

Herri mailan, besteak beste Jai Nagusien
barnean Klink Elkarteak antolatzen duen
pintura lehiaketako epaimahai kide izan
zen 40 urte baina gehiagotan, horietatik
gehienak Enrique Albizu eta Javier Sagar
zazurekin batera.
“Hondarribiko Udaletik bere familiko
eta hurbilekoei hurbiltasuna eta samina”
adierazi die, ohar baten bitartez, Txomin
Sagarzazu alkateak.

Jose Gracenea, Udalak igorritako irudian

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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Elorregiko izokinnasa: Hondarribiko
udalaren jabetza
preziatua bost
mendez
Erdi Aroan sortu zenetik, Hondarribiak
izugarrizko garrantzia izan du Bidasoaren
itsasadarraren kudeaketan. Inguruko he
rriek ez bezala, hiribilduak foru berezia
zeukan, eta horrek zenbait pribilegio
ematen zizkion estuarioa eta bertako ba
liabideak ustiatzeko orduan: haren esku
men esklusibokoak ziren, besteak beste,
Nafarroara, Lapurdira eta itsaso zabalera
zihoazen merkataritza-bideak; marea-flu
xuen energiak mugitutako errotak eta
burdinolak; baita itsasadarreko arrantza
ere. Azken arlo honetan, bereziki aipaga
rria da izokin-arrantzaren kasua, haren
inguruan gobernantza-eredu konplexuak
eta herrien arteko gatazkak txandakatu
baitziren hainbat mendez.
Izokin-arrantzaren monopolioa: nasak
Izokin atlantiarra (Salmo salar) ibaietan
jaiotzen da, baina heldutasunera iris
tean itsaso zabalera jaisten da. Ugalketa
garaian, berriz, sorlekura itzultzen da,
ibaietan gora eginez bertan erruteko.
Migrazio hauek ezagunak ziren jada
antzinako euskal kostako biztanleen
tzat, eta ibaien behe-ibilguetan nasa

izeneko tranpak kokatu ohi zituzten,
arrain preziatu hauek arrantzatzeko.
Nasa hauek egurrezko pilotez eta adar
handiz osatutako bilbeak ziren, ibaia al
derik alde ixten zutenak; izokinak ber
tan sartzean, arrantzaleak zeuden toki
ra bideratzen zituzten, erosotasun osoz
harrapatu ahal izateko. Egitura handiak
eta mantenu garestikoak izanik, tokian
tokiko botere politikoek kudeatu ohi zi
tuzten: udal erakundeek, jaun feudalek
edota monasterio handiek. Hala, izo
kin-arrantza monopolio erregimenean
gauzatzen zen toki gehienetan.
Bidasoaren kasuan Hondarribiko kontze
jua zen, bere foru-pribilegioari esker, mo
nopolio horren jabea. Kontzejuaren nasa
Elorregi izeneko parajean kokatuta ze
goen, itsasadarraren barnealdean, Beho
biako pasabidetik gora. Bertan, Bidasoa
estutu egiten da, eta erraza suertatzen
zen nasa baten bidez ibaia alderik alde
ixtea, izokinei bidea oztopatuz. Haatik,
parajea hiribildutik urruti zegoen, eta
udalak zailtasunak izan zituen, Erdi Aro
tik bertatik, nasa behar bezala zaintzeko.
Izan ere, izokin-arrantza jarduera erren

KOLABORAZIOA
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Josu Narbarte
Arkeologoa

tagarria zen garai hartan, eta inguruko
beste biztanle batzuk ere baliabide ho
rien zati bat bereganatu nahi izango zu
ten, eta horrek gatazkak eragingo zituen
behin eta berriro.
Adibide argienetako bat Biriatuko Bu
niort oinetxeko jabeak izan ziren, itsasa
darraren barnealdeko jaun garrantzi
tsuak. 1489an, jada, Hondarribiko udalak
hitzarmen bat sinatu behar izan zuen
etxe honetako Domenja Hiriburu eta ha
ren seme Adame Buniortekin, Elorregiko
nasa bakean ustiatzen jarraitzeko bal
dintza batzuk adostuz. Akordio horren
arabera, kontzejuak nasa bere tokian
mantendu ahal izango zuen, biriatua
rren aldetik inolako erasorik jaso gabe.
Trukean, urtero bost florin eta hiru izoki
neko errenta bat onartu beharko zion Bu
niort etxeari, honek hiribilduaren nasa
“zaintzearen” ordainetan. Akordioak
modus operandi mafioso bat islatzen du,
zalantzarik gabe, buniortarren aldetik;
baina, aldi berean, agerian uzten du Hon
darribiko udalak hiribildutik oso urruti
kokatutako baliabide batzuen gainean
zeukan interesa ere.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Nolanahi ere, akordioak ezarritako
bakeak ez zuen luzaroan iraun. 1517an,
Hondarribiko udalak Adame Buniort eta
bere suhia, Bartolome Fagoaga, salatu zi
tuen Baionako seneskalaren aurrean, ha
mabi gizonekin batera Lamiarriagako pa
rajean burdinola bat eraikitzen ari zirela
eta. Lan horiek Bidasoako “nabigazioaren
eta hiribilduak aspalditik hona izan di
tuen nasen kaltetan” zihoazela argudiatu
ta, Hondarribiak bertan behera gelditzeko
eskatu zuen, bere foruak estuario osoaren
jabetza aitortzen ziola gogoratuz. Gatazka
larritzen ari zela ikusirik, Sabat Ibartsoro
seneskalak burdinolaren eraikuntza gel
ditzeko agindua eman zuen.
Bartolome Fagoagak istilu berri bat izan
zuen Hondarribiarekin hainbat urtera.
1532an, salaketa jarri zuen hiribilduaren
izenean nasa kudeatzen zuen Migel San
txez Benesaren aurka, 1489ko akordioak
ezarritako errenta ordaintzen ez ziolako.
Benesak adierazi zuen ez zegoela argi ea
itun horrek indarrean jarraitzen ote zuen;
gainera, ordurako zurrumurrua zabal
tzen ari zen buniortarrak nasa berri bat
eraikitzen ari zirela Alunda inguruan,
Urtubiako Ahaide Nagusi boteretsuen
babesarekin. Tentsioa areagotuz zihoala
ikusirik, Antonio Ubilla eta Joanes Casade
vante alkateek Baionako seneskalari, Bo
releko artzapezpikuari eta Urtubiko zein
Senpereko jaunei idatzi zieten, adostasun
batera iritsi nahian. 1533an, bi aldeek bi
lkura egin zuten Puntaleko Lonjan, baina
emaitzak ez ziren onak izan; lapurtarrek
nasa berriaren zilegitasuna azpimarratu
zuten, eta Hondarribiak auzibideak abia
tu zituen Bartolome Fagoagaren aurka.
Urtubiarrek xaxatuta, Urruñako eta Biria
tuko bizilagunek hainbat batzarre egin
zituzten orduan, Elorregiko nasa guztiz
suntsitzea ere mehatxatuz. Hondarribi
ko udalak hainbat armagizon jarri behar
izan zituen nasa gau eta egun zaintzen.
Lapurtarrekin ez ezik, Irungo komu
nitatearekin ere izan ziren gatazkak.
Hondarribiaren menpe egonagatik ere,
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irundarrek beren nasa propioa eraiki
zuten Behobian, 1573an. Halako arran
tza-azpiegiturak “betidanik” izan zituz
tela argudiatu zuten arren, Hondarribiak
bere foruak estuarioaren jabetza esklu
siboa aitortzen ziola berretsi zuen, nasa
berria suntsitzeko aginduz. 1574an, Gaz
telako Errege Kontseiluak arrazoia eman
zion, eta hiribilduaren monopolioa be
rrezarri egin zen.

Zenbait administrarik denbora luzez ku
deatu zuten egitura; Juan Antonio Soron
do, adibidez, hamahiru urtez egon zen,
1774tik 1787ra. Hala ere, honek ez du
esan nahi kudeaketa hori beti baketsua
izan zenik, inguruko herrietako bizilagu
nekin behin eta berriro errepikatu baitzi
ren istiluak, desadostasunak eta, batzue
tan, are boikot ekintzak ere.
Gatazkak ugarituz

Kudeaketa-eredu bereizgarri bat
Udalaren jabetza guztiak bezala, nasaren
kudeaketa erremate publikoan ematen
zen, hiru urterako. Ezagutzen dugun
lehen errematantea jada aipatutako Mi
gel Santxez Benesa da, 1531ean lortu
baitzuen kargua. 1534an Santxo Alkizak
ordezkatu zuen, eta hau Domingo Etxe
berrik 1537tik aurrera. Behin nasaren ad
ministrazioa jasota, errenta sei hilabetero
ordaindu behar zen. Gainera, arrantzaren
kontuak urtero aurkeztu behar zitzaiz
kion udalari, honek berrikus zitzan.
Beste baldintza batzuk ere bazeuden:
hiribilduko bizilagunei arraina prezio
tasatuetan saltzea, urteko lau jaiegun
garrantzitsuenetan udaleko kargudunei
izokina dohain zerbitzatzea, baita ge
rra edo izurrite garaian errentamendua
luzatzeko konpromisoa hartzea ere; bu
niortarrei ordaindu beharreko errenta
ahaztu gabe. Trukean, kontzejuak nasa
egoera onean mantentzeko betebeharra
zeukan: hondatzen zihoazen piloteak
herri-lurretako egurrarekin berritzea,
ibaiak ekarritako sedimentua kentzea
eta instalazioa garbi edukitzea, izokina
arrantzatzeko eta garraiatzeko behar zi
ren txanelak ziurtatzea, arrantzaleen os
taturako etxola bat mantentzea, eta abar.
Sistema honek Aro Moderno osoan zehar
iraun zuen, aldaketa gutxirekin. Hala,
nasa behin eta berriro irudikatuta ageri
da XVII., XVIII. eta XIX. mendeko mapa
desberdinetan, erreferentzia espazial
gisa zeukan garrantziaren adierazgarri.

Zentzu honetan, Irungo Unibertsitatea
gero eta aktore garrantzitsuagoa bihur
tzen joan zen Bidasoako baliabideen ku
deaketan, bereziki 1766an Hondarribiko
jurisdikziotik banandu zenean. Izan ere,
udalerri independente bihurtzean, Iru
nek zalantzan jarri zuen Hondarribiak
itsasadarraren gainean zeukan jabetza
esklusiboa; 1768an, Elorregiko nasaren
kudeatzaile Agustin Lekuonari trabak
jartzen hasi zen, eta 1769an sarea konfis
katu zion.
Azkenik, Irun eta Hendaiako udalek bat
egin zuten 1770ean, Behobian nasa berri
bat eraikitzeko. Elorregi baino beherago
egonik, egitura honek guztiz kaltetzen
zituen Hondarribiaren interesak, izoki
nek ez baitzuten modurik ibaian gora
egiteko. Ondorioz, hiribilduak salaketa
jarri zuen, eta 1773an Gaztelako Errege
Kontseiluak arrazoia eman zion, berriro,
itsasadarraren jabetza osoa berea zela
berretsiz. Oraingoan, ordea, irundarrak
ez ziren geldirik egon ebazpen honen
aurrean, eta Elorregiko nasa erre zuten.
Udalak handik gutxira berreraiki zuen
arren, argi zegoen bere monopolioa gero
eta kinka larriagoan zegoela.
Istilu-iturri berri bat Biriatuko Aruntz
etxearen aldetik etorri zen. Baserri hau
Elorregiko nasaren aurrean kokatuta
zegoen, eta arrantzaleek bere lurretan
finkatu behar zituzten piloteak. XVIII.
mende erdialdean, Hondarribiko udalak
20 errealeko errenta bat ordaintzen zion
jarduera hau baimentzearen ordainetan;

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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baina, 1770etik aurrera, etxearen jabeak
gero eta kopuru altuagoak eskatzen hasi
ziren, arrantzaleek soroak hondatzen zi
zkiotela argudiatuz. Desadostasunak are
agotuz joan ziren harik eta, 1788an, Joan
Telleria eta Joanes Iriart administrariek
salatu zuten arte Aruntzeko jabeak ez zie
la sarea hedatzen uzten. Gainera, 1797an
Anbrosio Iribarren urruñarrak nasa berri
bat eraiki zuen Behobia inguruan, Elorre
giren jarduna berriro oztopatuz.
Era berean, Bortzirietako herri nafarrek
ere gero eta kexu handiagoak egin zi
tuzten Elorregiko nasaren aurka; izan
ere, Bera eta Lesaka artean ere baziren
nasak baina, itsasadarreko arrantza in
tentsiboaren ondorioz, gero eta izokin
gutxiago iristen ziren bertara. Kexu
hauek salaketa bihurtu ziren 1801ean,
eta 1805ean Irun ere batu zitzaien, Hon
darribiko monopolioaren kontra egite
ko. 1820an, Donostiako komandantziak
arrazoia eman zien, inguruko herri guz
tietako bizilagunek Bidasoan izokina
arrantzatzeko eskubidea zutela ebatziz.
Elorregiko nasak funtzionatzen jarrai
tu zuen zenbait urtez oraindik. Baina,
1856an, Baionako Tratatuak Bidasoaren
erdian finkatu zuen Espainiaren eta Fran
tziaren arteko muga, Hondarribiak ordu
ra arte izan zuen jabetza esklusiboa behin
betiko bertan behera utziz. Tratatuak
espreski aipatzen du Elorregiko nasaren
auzia, haren desagerpena dekretatuz eta
Frantziako gobernuak hiribilduari ordain
du beharreko kalte-ordainak zehaztuz:
azken hamar urteetan nasak emandako
etekina gehi %5eko interesak. Ordainketa
hurrengo urtean izapidetu zen, eta Elorre
giko nasa behin betiko suntsitu zen.

Elorregiko nasa eta bere ingurumariak, garai desberdinetako mapa zaharretan.

Gaur egun, AP-8aren zubi azpian, itsas
behera dagoenean oraindik ikus daitezke
nasa zaharra osatzen zuten piloteen
arrastoak, guztiz hondatuta. Memoria
kolektibotik, berriz, aspaldi desagertu
zen haren oroitzapena.

Elorregiko nasaren arrastoak, gaur egun.

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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A Tempo ekimen
berezia egin du aurten
Musika Eskolak
Pandemiara egokituta baina “ilusio berdinarekin” aritu dira musika eta kultura zabaltzen,
otsailaren 1etik 6ra

Azken urteetan, Hondarribiko Musika
eta Dantza Eskolak bere ikasleen lana
zabaldu eta gizarteratzeko A Tempo eki
mena antolatu izan du. Aurtengoa lauga
rrena izan da eta seguraski, “orain arteko
berezi eta arraroena, koronabirusaren
pandemiak egitaraua eta bereziki ikus
leak etorri ezina” baldintzatu dituelako.
Hala esan digu Musika Eskolako zuzen
dari pedagogikoa den Esther Barandiara
nek, A Tempo 4 honen balorazioa egiteko
solasalean.
Otsailaren 1etik 6ra, guraso ikasle heldu
eta irakasleentzako hitzaldiak, musika
hezkuntza goiztiarreko umeentzako txo
txongilo tailerrak, ikasleentzako perku
sio tailerra, Euskal Emakume Artistak
izeneko tailerra eta honen emaitza gisa
eskolako sarreran instalazio bat jartzea,
Eskola Barrutik argazkitan ateratzeko
tailerra, musika tresnako 3. mailako ikas
leen eta ikasle helduen emanaldi bana,
edo Rebekka Riedel biolontxelistaren eta
Myriam Pérez Cazabón dantzariaren kla
se bereziak ere izan dituzte.
“Egitaraua polita izan da, egoerak asko

baldintzatu gaituen arren, baina oso
pozik gaude A Tempo 4 aurrera eraman
ahal izan dugulako. Pandemiaren erdian
inoiz baino gehiago, A Tempo egitea
zen garrantzitsuena guretzat. Eskola ba
rrukoagoa izan da aurtengoa eta kanpoko
jendeak ez gurasoek
ere ezin izan dute
hainbeste disfrutatu,
baina egin ahal izana
asko da”, esan digu
Barandiaranek.

pertsonen arteko distantziak gordetzeko
beharrarekin”, esaten digu Musika Esko
lako arduradun pedagogikoak.
Pandemiaren erdian, pertsona askorentzat
musika eta kultura nolabaiteko ihesbide

Azken urte hau,
Musika
Eskolaren
tzat berezia izan da,
hezkuntzako
bes
te arloetan gertatu
den bezala. “Musika
tresna
bat jotzen
ikasten ari gare
nean, gorputzaren
posturek
garran
tzi handia dute eta
irakasleak ikaslea la
gundu behar du hori
egoki egiten. Pentsa
nolakoa izan den
irakaskuntza hori,
Sokako ikasleak Rebekka Riedel biolontxelistak emandako klasean

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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A Tempo 4ren kartela.

eta entretenigarria izan dira, eta Musika
Eskolan ere hori nabaritu dutela esan digu
Esther Barandiaranek: “Ikasleek gogoa eta
ilusioa jarri dituzte lanean jarraitzeko, zail
tasunen gainetik, eta gu ere horretan la
gun izan gaituzte, eskola eta irakasle gisa”.

Gainera, Gabonetako bueltan “ikasle be
rriak sartu zaizkigu, pertsona helduak”,
eta horrek ere “ilusio berezia” egiten die
Musika Eskolakoei.

Dantza Eskolan “giroa oso polita” dela
esan digu Barandiaranek eta bertako
arduradunak “irakasteaz gain, ikasleen
sentimenduei eta beharren aurrean adi
eta erne” daude.

Azken finean, Hondarribiko Musika eta

Ikasleek “Eskola Barrutik” tailerrean egindako argazkiak

“Euskal Emakume Artistak” tailerraren emaitza izan den instalazioa

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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NEREA BURGUETE
SAGARZAZU
Klink Elkarteko Presidentea
Nerea Burguetek 23 urte ditu eta Klink
Elkartearen historia osoko lehenengo
emakume presidentea da. Elkarte
honek karguak bazkideen zerrendaren
arabera txandakatu ohi ditu urtero
eta berari suertatu zaio pandemiaren
urte erabat ez-ohiko honetan buruan
egotea.

“Urte berezi bezain
gogorra izaten ari da,
eta elkartea zabaltzeko
prest eta 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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Noiz eta zergatik egin zinen Klinkeko
bazkide?
2017an Alardeko kantinera izan nintzen
eta elkarteak ohitura du urteroko kanti
nerak urtebeterako bazkide egitea, opa
ri gisa edo. Urte horretan probatu nuen
elkartea, bertan lagunekin eta familiare
kin egoteko ematen zizkidan aukerak…
Hainbeste gustatu zitzaidanez, bazkide
gisa jarraitzea erabaki nuen oparizko
urte horren ostean. Eta hementxe nago
orain.
Eta nola suertatu da presidente
izatearena? Zer sentiarazten dizu
Klinkeko lehenengo emakume presidentea izateak?
Elkarteko karguak txandaka pasatzen
dira urtero bazkideen artean. Azken urte
hauetako formatua da bazkide gazte
bat presidente izatea eta berarekin, lan
taldean, beste bi bazkide eta bazkide be
terano bat egotea. Eta hórrela suertatu
nire. Lehenengo emakumea izateaz ez
dut asko pentsatzeko astirik izan, baina
egia da lehenengo aldia dela ez bakarrik
Klinken bertan, baizik eta Hondarribiko
elkarteen artean. Gainera, nire lan tal
dean ere emakumeak daude: Maria Jesus
González idazkari gisa eta Lupe Gómez,
diruzaina. Eta hauekin batera Andrés
Castela ardozain gisa.
Nola bizitzen ari zarete Klinken azken
urte hau?
Urte gogorra izaten ari da hau, guztiont
zat. Alde batetik, pandemia inguruan
dugu eta latza izaten ari da gizarte osoa
bizitzen ari den egoera hau. Elkartearen
tzat, propioki, urte arraroa izaten ari da.
Ezin bazkari solidariorik egin, ezin 75
urte betetzen dituzten bazkideei makila
oparitzeko ekitaldia egin aurreko urtee
tan ohi genuen bezala…
Konfinamenduak eta orain elkarteek
bizi duten itxialdiak ere kalte egingo
zizuen. Nola dago elkartearen ekonomia?
Martxotik ekainera, konfinamendua
rekin, elkartea itxita egon zen, nola ez.
Gero, uztailetik aurrera zabaldu ahal

izan genuen, baina beti ere %50eko afo
roarekin, eta kapazidadearen erdian
funtzionatzea ez da osotasunean fun
tzionatzea bezalakoa. Gehitu horri ere
adineko bazkide asko baditugula, eta
hauek, pandemia dela eta, oso gutxi ate
ra izan direla beren etxeetatik urte guzti
honetan, baina ez elkartera ez beste leku
askotara ere ez. Eremu seguruak izan
dira elkarteak, ez da kutsadurarik eman
baina urriaren 27an, berriz ere itxiarazi
ziguten. Eta honela gaur arte. Elkartea
rentzat kalte ekonomikoa nabarmena
da, baina zorionez, bazkide gehienek,
ezin etorrian ere, bazkide izateari eutsi
diote. Une honetan 260 bazkide inguru
ditugu, urte honetako 14 bajaren ostean.
Eta baja horiek ulertzekoak dira, bizitzen
ari garen krisialdi ekonomiko larrian jen
de asko gorriak pasatzen ari da eta.

“Janari anoak prestatzen ari gara Caritasi emateko, inguruan ere beharra
inoiz baino handiagoa
da eta”
Otordu solidariorik ez, baina elkartasuna lantzen jarraitu duzue hilabete
hauetan. Nola?
Elkartasuna Klink eta beste elkarte asko
ren helburuetan dago txertatuta. Gure
kasuan, ezin izan dugu bazkari solida
riorik egin. Iazko martxoan Munduko
Begiak elkartearentzat egin behar genue
na, orain arteko azkena, bertan behera
utzi behar izan genuen, konfinamendua
hasi zela eta. Oparien zozketarekin eta
dirua bildu eta uztailean egin genuen ja
sotakoa entregatzeko ekitaldia. Hala ere,
otorduak prestatu eta jendea bazkaltze
ra etorri ordez, elkartetik otorduak edo
janari anoak prestatzeari ekin diogu.
Laguntzaile izan ditugu Uranzu Banake
tak, Hondarribiko EAJ-PNV, Kofradia eta

ELKARRIZKETA
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Sport Mundi ere bai. Irailean 3.200 kroke
ta prestatu ziren 700 potxa anoa eta urta
rrilean, 1014 porrozopa, denak, izoztuak.
Caritasi helarazi dizkiogu gehienak, eta
gutxi batzuek ere San Mikel Garikoitz pa
rrokiari. Lan honetan aritu dira Fernando
Sanzberro, Jose Ignacio Susperregi, Juani
to de la Haza, Josema eta Álvaro Nogue
ras, Jose Mari Clemente edo Mai Azkue
bazkideak, bestea beste. Pena handia
dugu bazkariak ezin egitearekin. Orain
goan ezin ditugu urrun egon ohi diren
herrialdeetako jendeak lagundu, baina
gure artean ere, hementxe bertan, pan
demiak eta honen ondoriozko krisialdi
ekonomikoak eraginda, beharrak inoiz
baino handiagoak dira.
Koronabirusaren aurkako txertoak
jartzen hasiak diren honetan, laster
elkartea zabaldu eta berriz ere martxa normalago batean aritzeko esperantzarik baduzue?
Jakin, ez dakigu ezer oraindik. Osasun
agintariek ez dute elkarteen inguruko au
rreikuspenik ere egin, momentuz. Gu eta
gure bazkide guztiak elkartea ireki eta
berriz ere bueltatzeko irrikitan gaude.
Ez dakigu hori zehazki noiz izango den,
zeinek daki agian udarako edo, jende
gehiago txertatua dagoen heinean. Guk,
edozein kasutan, den-dena prest dugu,
zabaltzea baimentzen diguten unerako.
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Kaletik mendira prebentzio
komunitarioarekin
2020ko azaroan, Hondarribiko Preben
tzio Komunitarioko Udal Zerbitzuko
gune irekiko arlotik, Kaletik Mendira
proiektua abian jarri zen.

eskaintzea eta jasotzea. “Ez zaitut eza
gutzen baino espazio berdina elkar ba
natzen dugu eta inoiz ez dakigu bata bes
tearen beharra izango dugun”.

Proiektu honen xedeetako bat, aisialdi
ekintza osasuntsu alternatibo bat es
kaintzea da herriko gazteei (DBHko ikas
leak) Covid egoera dela eta.

Proiektu honetan, Prebentzio Komuni
tarioak antolatzen dituen beste hainbat
proiektu eta ekintzetan bezala, oraingo
honetan ere, herriko gazte bolondres
dinamitzaileek parte hartzen dute. Eu
ren laguntza eta partaidetzarekin, gure
proiektuei zentzu handiagoa emanez.

Izan ere, mendira joateak eta mendian
ibiltzeak hainbat onura baititu gure
osasun mental, afektibo eta fisikoaren
tzat. Natur gunean eta aire librean gara
tzen den kirol bat da, sedentarismoa albo
batera utzi, gure organoen eta giharren
gaitasuna garatzen laguntzen du.
Egindako ikerketek, argi uzten dute na
tur gunean eta aire librean kirola egiteak
dituen onurak, izan ere, endorfina pila
sortzen bai dituzte, hauek zoriontasuna
ren hormonak. Honez gain, mendian eta
ibilbideetan helmugak jartzeak norberak
bere buruan sinesmen eta lortze maila
areagotzen du, autoestima landuaz.

bezala izango dugu, beraiek emandako
orientazio ikastaroa burutuko baitugu
partaide guztiok.
Azkenik esan, proiektu honetan parte
hartu nahi duen orok ateak zabalik di
tuela! Prebentzio Komunitarioko Udal
Zerbitzuan izena eman daiteke eta!

Kaletik mendira proiektua astezken
arratsaldero gauzatzen da, beti ere in
darrean dagoen protokoloaren baitan.
Asteazkenero elkartzeaz gain, hilabe
tean behin larunbat batean egun osoko
irteera egiten dugu; egoerak baimentzen
badu ekaina aldera hiruzpalau eguneko
irteera batekin gauzatuz.
Gurekin batera proiektu honetan GOT
(Gipuzkoako Orientazio Taldea) partaide

Horrez gain, garai hauetan, non mugi
mendu soziala mugatua daukagun, bes
teekin harremanetan jartzeko baliabide
pertsonal bat da, baita sare sozialak albo
batera utzi eta aurrez aurreko harrema
nak sustatzeko.
Gaur egun gainera, mendia oraindik
sozializatzeko eta arduraz jokatzeko ere
mu bat da, izan ere bertako animali eta
landareak errespetatzen ditugu eta bi
dean gurutzatzen garenekin agurtu, bai
ta laguntza beharko balute edo genuke
Kaletik Mendira ekimeneko irteeretako irudiak

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
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Osasundu
Hondarribia
Hondarribiko Prebentzio Komunitariotik (HPK) Osasundu Hondarribia
proiektua martxan jarri berri dute,
Aiala Orbegozo Portu EHUko soziologiako praktiketako ikaslearekin batera. Osasundu Hondarribia HPKren helburuekin bat datorren proiektua da,
hau da, prebentzio komunitarioarekin
eta bizimodu osasungarriak sustatzearekin. Ondorengo lerroetako galderak
planteatu ditugu proiektu honen nondik norakoak ezagutze aldera.

Nola definituko zenuke Osasundu Hondarribia proiektua?
Osasundu Hondarribia proiektuaren asmoa
Hondarribiak dauzkan osasun aktiboak
ezagutzea da. Hau da, biztanleriaren
osasuna eta ongizatea mantendu edo
hobetzen duten hiriko baliabideak eza
gutu nahi ditugu. Baliabide hauek ai
patzerakoan era desberdinetakoak izan
daitezkeela aurreikusten dugu, adibidez:
pertsonen arteko harremanak, elkarte
desberdinen eskaintzak, herriko espazio
fisikoek ematen dituzten aukerak, zer
bitzu desberdinen laguntzak…

Zein da lan honen garrantzia?
Herri batean ala bestean bizitzeak izu
garrizko eragina dauka norberaren bizi
baldintzetan, osasun egoeran, aukere
tan… Horregatik, Hondarribiak bere oso
tasunean, komunitatearen ongizaterako
eskaini dezakeena ezagutu nahi dugu.
Osasun aktiboek babes faktore lana egi
ten dute eta batez ere pandemia garai
honetan oso erabilgarriak izan daitezke.
Jendeak aukera eta baliabide osasuntsuak
eskura izatea da asmoa. Gainera, oso
aukera ona izan daiteke herriko elkarte,
talde, pertsona… desberdinek egiten du
ten lanari ikusgarritasuna emateko.
Zer egingo duzue bildutako informazioarekin?
Gure asmoa, bildutako iritziak, herritar
guztion eskura egongo den mapa batean
islatzea da. Esan bezala, komunitatea
rentzat erabilgarria izango den tresna bat
sortuz. Horregatik da hain garrantzitsua
jendearen parte hartzea. Hemendik ere
deialdi bat egin nahiko genuke herrita
rrei parte hartzeko eskatuz, sare sozialen

Programaren kartela

bidez edota gure www.prebentzio.com
helbidean.

Nola pentsatzen duzue identifikatzea
osasun aktiboak?
Hiritarren iritziaz baliatzea da gure as
moa, izan ere, lan honen ardatzetako
bat herritarren parte hartzea da. Gure
hasierako ideia herritar talde desberdi
nekin biltzea zen, baina Covid- 19aren
krisia dela eta taldeetan biltzea zailagoa
ikusten dugunez sare sozialen bidez Goo
gle-ko inkesta bat bidaltzea izan da gure
alternatiba.
Hiriaren ikuspegi bat
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Mandatari
Jexuxmari Mendizabal
Idazlea eta bertsolaria

Mandatari edo errekadista klase asko
izan da euskal herrietako historian. Bat,
esango nuke dela, herri-koxkor aparte
koetatik, baserri sakabanatuetatik, hirira
joan-etorrian, eraman edota ekarrian,
zebilena
(Abaltzisketatik
Ordiziara,
Orendaindik Tolosara, Araoztik Oñatira,
Jaizubiatik Irunera...); bestea, berriz, hiri
tik aldirietara, inguruetara ibili ohi zena.
Lehendabizikoari buruz lehen ere konta
tua naiz nola zenbait herritxotan ager
tzen zen etxeetara mandataria, mando
eta guzti, eta hartzen zituen mandatuak,
enkarguak edo errekaduak, hiririk hurbi
lenetik ekarri eta bakoitzari bereak diru
trukean entregatzeko.
Bestea, aldiz, alderantzizkoa zen: hiri
tik bertatik, hirigunetik, aldirietara ger
tatzen zena. Mandatari edo errekadista
haiek (oraindik ere badaude makina bat,
auto-makinan baina) gazteak izan ohi
ziren oso, neskato zein mutiko. Sosen
bila ibili ohi ziren, jakina; beti ere, etxe
handiko jende handiagoen zerbitzuzko
morrontzan. Gaur nik hemen, labur bada
ere, bi ditut aipatuko hondarribiarrak
biak; bata oinez eta bestea bizikletaz ibi
liak; biak ala bia mandatari.
Oinezkoa, Lupe Portu, gerora Olearso
liburutegiko jabeetako bat (aurki beteko
dira bi urte itxi zutela). Joan den mende
ko 50. hamarkadan, gerraostean artean,

hamar bat urte zituela, oinez tipi-tapa
joan ohi zen, besteak beste, Miramar
hotelera egunero egunkariak partitzera,
bere ama Maritxurena baitzen periodi
ko-denda. Baina ez pentsa, gero, edozei
nentzat zebilenik mandatari gure Lupe
Portu neskatoa; ez: atera kontuak nortzu
zituen bezero: Villaverde-ko markesa,
Cristóbal Martínez-Bordiú, eta Carmen
Franco berbera!!! Propina franko emango
zioten, noski. Izan ere, “euskal Marbella”
izaki Hondarribia, “jeta eta seta eta peze
ta” zuena etortzen zen hona: jet-set, beaucoup de peset...!
Beste mandataria, berriz, bizikletaria,
mutikoa, JME. Hala deituko diot nik he
men, ez dut-eta baimenik haren izenik
agirian erabiltzeko. (Hondarribian bere
hala harrapatuko dute haren arrastoa,
badakit; baina, zer egingo diogu, ba). JME
berak kontatu didanez, hamabitik ha
malau urtera bitartean aritu zen, artean
galtza motzetan, mandatari lanetan bizi
kletaz. Udako hiletan beti ere, egitekoa
hauxe zuen: Tita-ren dendatik, Portuko
kaletik, bizikletaren atzeko parrilan pro
duktuak hartu kaxa bete batean (barazki,
patata, olio, arroz...) eta, pedalei gogotik
eraginez, herri inguruetako txalet edo
landetxe dotoreetara hurbilduta, man
datuak partitu, banan-banan entregatu.
Villa Montenegrón, Villa Elisa, Villa (?)...
(Ahaztu omen zaizkio gehienak, baserri

edota villa; eta joan hadi orain haien
bila!). 1960. hamarkada; astean sei egune
tako mandatari lana; hilean 500 pezeta;
gaur egungo 3 euro; atera kontuak...
Behin zelebrea gertatu zitzaion, zele
brea gertatu zitzaionez, nonbait. Atera
da parrilako kaxa bete-betearekin bere
mandatuak egitera eta aberats etxe haie
tako baterako... arrautzak falta; ekartzea
ahaztu! Buelta berriz ere Pakaren denda
ra; beharko. Kaxa astun handia hutsik
bertan utzi noski, arrautza dozena poltsa
sendo batean silin atzera lotu nolabait
eta, presaka bezain jostari, abiatu da be
rriro falta zuen mandatu bakarra egitera.
Euria egina zuen... Apenas ia zamarik
gabe txirrindan, arin zihoan mutikoa,
txistu joka, erdi jolasean... Eta (lagunekin
bizikletan jolasean zebilenetan ohitura
zuenez), txaleterako bidean zihoala, hain
airoso ere joaki, ipurdia silinetik atzera
bota zuen, atzeko gurpilaren gaineko pa
rrilara... Ai, ene! Kris-krasss!, arrau
tzak
xehetu ez zituen, bada, oharkabean!!
Hura salda-ixuri gorri-xuria atzeko gurpi
letik beheti...!!!
Zer egingo?, zer egingo...? Eta mutiko
babo motza ere ez zenez gure JME hau,
bide bazterreko lokatz lohietan izterrak
eta ukondoak eta sorbaldak eta kopeta
zikindurik, atzera bueltan Tita-ren den
dara itzuli zen portura abioan. Damuz

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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betea, min itxuratan, intzirika kexati
presentatu zitzaion dendariari, esanez:
«Irristatu eta erori egin naiz bidezulo ba
tera. Hau mina! Eta arrautzak, hautsi...
Barka, ene ba! Zer demontre egin behar
dugu orain...!?».
Eta Titak, mutiko gizajoa gupidagarri
ikusirik, errukitsu eta goxo esanik izan
go zion: “Ai, ene, bada, ba...! Gaixoa zu,
halakoa...! Zatoz, zatoz nirekin; nik sen
datuko zaitut eta...! Arrautzak hautsi
direla...? Inporta dio bost! Baditut nik
gehiago...”. Sekula santan bere bizian ez
omen du hainbeste mimo jaso, bere akor
dioan, bederen. Eta egun hartan Tita den
dariak eskaini zion ogitarteko bikaina,
jamon-de-york eta guzti, ez omen dauka
ahanztekoa, ahaztekoa ez daukanez gure
JMEk... Ondoren gero, dozena bat arrau
tza berri hartu berriro, parrilan lotu
taxuz eta, jolas txoroetan deskuidatu
gabe, eguerdirako, berandu gabe artean,
otordurako ailegatu omen zitzaion be
hintzat villako señora kanpotarrari. Hari
ere herren itxurak egin, eroria zela esan,
berandu iritsia barkatzeko eskatu eta...,
errukia bultzaturik, xoxak atera zizkion
propina gisa.

BIZARGORRI
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baina: «Non demontre ibili haiz, motel...!
Hau duk hau piura...!! Hori duk hori ku
xidadea---!!!». Ama, haserre plantan; aita,
tximinia baino beltzagoko kopetarekin;
eta JME gizajoa, uzkur-muzkur... Mutu
kanpotik, baina kontent barrutik. Txoil
kontent. Baldinbaitere: sosak patrikan
eta bokata zakuan...!

Gero aita-amak etxean jantzi zikin haie
kin ikusi zutenean narrats, amak bota
zion erretolika hemen kabitzen ez da. Be
realdiko errieta aldia, onez onean esana
Garai haietako bizikleta bat

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

TIRA-BUZOIA: Asteko
tira komikoa
“Tira-Buzoia” hilabete honetan Gaztelekua eta Gazteen Zer
bitzuaren artean martxan jarritako proiektu berria da. Irripar
bat atera diezaguketen irudiez haratago, espazio fisiko nahiz
birtual honetan gazteak pentsarazten jarri nahi ditugu, haus
narketa espazio bat proposatzea dugu helburu. Astero, landu
nahi ditugun gai ezberdinez aritzeko artista grafiko ezberdinek
egindako tira komikoez baliatuko gara.
Aukeratutako irudiarekin batera galdera sorta bat proposa
tzen dugu, planteatutako tiraren inguruan hausnarketa egiten
lagundu ahal izateko. Bertan erantzutea librea izango da, be
harturik egon gabe, baina ziur gazteak buruari eragiten jarriko
dituela. Gainera elkarren artean zein hezitzaileekin komentat
zeko edota eztabaidatzeko aukera egongo da, nola ez! Inor axo
lagebe geratzea espero dugu.
Tira-buzoia proiektuari, gaztelekuan bere espazioa esleitu zaio,
astero gaztelekuko kortxoan, tira eta galderak zintizilikatuko
ditugu. Aste osoz irudi ezberdin bat edukiko dugu gure burua
martxan jarri ahal izateko.
Dena den, garai berriei egokitu nahian, aukeratutako tirak pu
bliko zabalago batekin elkarbanatu asmoz, ziber Tira-buzoia
martxan jarri dugu bi zerbitzuen instagrametan: @gazteenzer
bitzua eta @sainduagaztelekua. Bertan, asteko tira komikoa
ikusteaz gain parte hartzeko aukera luzatuko da ere.
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Artista gazte
ekintzaileak solasean
Sormen ekintzak gauzatzen ari diren gazteak asko dira herrian, baina garatzen ari
dituzten diziplina artistikoak are anitzagoak ere. Beste hilabete batez, proiektu artistiko
batean buru belarri dabilen gazte hondarribiar bat ekartzen dugu orri hauetara.

1. Zure burua aurkeztu.
Itziar Basterretxea Seijo naiz, 27 urte
ditut eta karakterizazio ikasketak egin
ditut.
Artea munduarekiko izandako sarbidea
ez zen kasualitatez izan, txikitatik errea
litate horretan murgilduta hazteko zor
tea izan dut.
Espezializazioa, aldiz, lan sakonagoa izan
zen: nire ibilbidea nire irudimenean bizi
ziren diseinuei bolumena eta gorpuzkera
eman nahian hasi zen.
Hainbat teknika probatu nituen, ero
soago zeinekin sentituko nintzatekeen
argitzen saiatuz. Esan dezagun bilakaera
artistikoa prozesu introspektibo batekin
nahastu zela. Bertan, mihise zuriaren ar
tea menderatzen ikasi nuen: bizitza eta
adierazpena ematea itxuraz bizigabea
den zerbaiti.
Prozesu horretan June Arrutiren pro
posamena inflexio-puntu bat suposatu
zuen: bere laguntzarekin, lehenengo al
diz, nire artea kalera hurbilduko nuen.
Hondarribiko Erdi Aroko azokan parte
hartzeko esperientzia berezia eta atsegi
na izan zen, sortutako maskarekin oso
eroso sentitzea lortu nuen, nire pertso
nalitatea haietan islatzen baitzen.

hausnarketarako espazio bat sortzea
gustatuko litzaidake. Hortaz, pentsatuz,
belaunaldi berriek tradizioaren mugak
zabaldu ahal izateko aukeraz gozatuko
dugula.
Kolektibitatearen balioa berreskuratzeaz
ari naiz, herri mailan komunitate-la
guntza jarduteko sare bat sortzeaz: non
talentuen aniztasuna haztatzea posiblea
izango den.
3. Hondarribia herri txiki-ertaina izanik artearekin harreman estua du.
Maiz artistak eta sormen lanak hiri
handiekin lotzera jotzen dugu. Nola
uste duzu baloratzen dela zure lana
eremu/testuinguru honetan?
Oro har, jasotako feed-backa positiboa da;
hala, pertsonek azkeneko produktua ba
loratzeko gai diren arren, honen aurreka
ritza prozesua ikusezina bihurtzen da...

5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Kolektibitatearen ideia berreskuratuz,
lankidetzarako espazioa sortzea idealena
izango litzateke.
Hondarribian sare artistikoa sortzeko
proiektuari dagokionez, aldizkari hone
tan luzatutako gunea hasiera bada: geure
buruak ezagutaraztear gain belaunaldi
ezberdinen arteko harremana sustatzen
baitu.

Ohituak gaude artearen inguruan bo
tatzen ditugun juizioak lan hau “polita
edo itsusia” denaren balorazioarekin
amai
tzea. Ustez, aurrera pausua eman
behearko genuke: nire artea “polita edo
itsusia” baino gehiago bada: bere norta
suna badu, bere kabuz hitzegiten du…
Egun, nire lanen asmoa da historio bat
kontatzea, hauekin pertsonek identifika
tu daitezen.

Hortik aurrera, maskarekin jarraitzeko
gogoak piztu zitzaizkidan, baina pintu
rekin sorkuntzak estadio lauan geratzen
zirenez, akrilikotik collagera pasatzea
erabaki nuen; teknika horri esker kanpo
ratu nahi ditudan mezuak pertsonenga
na era zuzeneagoan iristen baitira. Ebo
luzio hau maskarak adierazpen-tresna
bihurtu zituen.

4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?

2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?

Nire lanaren intentzionaltasuna sen
tsazioak probokatzean datza, maskaren
erabilerak sortzen duen efektua interes
garria da: potentzial handiko tresnak bi
hurtzen baitira.

Nire lanaren bidez ikuspuntuak zabal
du nahiko nituzke, elkarrizketarako eta

tezke, ohikoaz atera eta adierazpen be
rriak esperimentatu ditzazkezu... Azken
batean, dimensio errealaren eta fanta
siaren arteko zubia izan leike: maskara,
emantzipazio-prozesu batean murgiltze
ko aukera luzatzen dizu, non errelitate
ezberdinak daztatu ditzazkezu.

Zentzu zabalenean, nire artea kalera hur
bildu nahiko nuke, ustez, kalerik gabe
nire artea baliogabetasunean eroriko
zela: bi kontzeptuek kausa-efektu bino
mioetan bilakatzea gustatuko litzaidake.

Maskara jarri, eta “urrunago joan” zai

Itziar Basterretxea, lanean eta bere lanekin, estudioan
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UDAL TALDEEN TXOKOA
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MARTXOAK 8 PLAZA HONDARRIBIAN
Emakumearen Nazioarteko
Eguna dela eta, mundu osoan
zehar hainbat jardunaldi eta
ekintza antolatzen dira egun
hori ospatzeko. Eta Hondarribian ere. Azken
urteetan, Emeki elkartearekin egindako la
naren emaitza gisa, martxoaren 8aren au
rreko astean jarduerak programatu dira,

emakumearen nazioarteko eguna ikusaraz
teko eta ospatzeko.
Aurten, gobernu-taldeak, Emekirekin
batera egindako lan baten ondorioz, plaza
bati “Martxoak 8” izena jartzea proposatu
dio Osoko Bilkurari. Badakigu hasiera bai
no ez dela, izan ere, beste udalerri batzue
tan bezala, emakumeen presentzia urria

da udal kale-izendegian. Emekik hainbat
pertsonarekin elkarlanean egindako lan bat
kontuan hartuta, emakumeei erreferentzia
egiten dieten izenak dituzten kale, plaza
edo udal-espazioen kopurua handituko ditu
gu hurrengo hilabeteetan.
		
EAJ-PNV

plantilako postu asko bete gabe daudelako,
interinitatea izugarri altua delako, eta dirua
baduelako.
Legea betetzeko, urtea bukatu aurretik,
erakunde publikoen interinitatea %8tik be
hera egon beharko luke. Ez dago urrutira
begiratu beharrik ikusteko zein esfortzu
egin duten udalek legea betetzeko. Baina
Hondarribiko Udalak lanpostu bakar bat ere
ez du egonkortu.
Txomin Sagarzazu alkate denetik Uda

lak ez du oposizio bidezko kontratazio bat
besterik burutu, eta plenoetan onartu ditu
gun lan eskaintzetako bakarra besterik ez
da gauzatu; ia sei urtean lanpostu bakarra.
EAJren udal gobernuak baieztatu izan du
alderdi guztien adostasuna dagoela udal lan
taldea egonkortzeko. Baina hartzen dituen
erabakiak kontrako norabidean doaz.
		
Abotsanitz

BESTE AUKERA GALDU BAT
Arma Plaza Fundazioak
bi lanpostu murriztea era
baki du otsailean, EAJren
botoekin soilik. Gainontzeko taldeok kon
tra bozkatu genuen. Aukera polita galdu
du Arma Plazak patronatoa ezagutarazi eta
zerbitzuak eskainiz hiriko ondarea honda
rribiarren esku uzteko.
Abotsanitzek askotan esan du Honda
rribiko Udalak enplegua sortuz egin behar
diola aurre pandemiari. Aukera badu, udal

232 NEURRI BERRERAIKITZEKO ETA AURRERA EGITEKO
Berreraikitze lana
ri premiaz ekin behar
zaio; hori gure ekoiz
pen sistema eraberri
tzeko eta gure gizartea 2020-2030 etorkizu
nerantz bideratzeko aukera bat izango da,
lortzeko gure udalerriak etorkizun hurbi
leko erronkei bermeekin aurre egitea. Egia
da pandemiaren eraginak ahal den neurrian
arintzeko ahaleginak egin direla eta pre

miazko neurriak hartu direla. Baina, horiei
garrantzia kendu gabe, neurri koiunturalak
izan dira. Hondarribiko PSE-EE taldearen
iritziz bada garaia aurrerabideari berriz
ekiteko eta garapena eta iraunkortasuna oi
narri nagusi dituen gizarte bidezkoago bate
rantz joateko aukera ematen diguten propo
samenak eta egiturazko neurriak ezartzeko.
Arrazoi horiengatik guztiengatik Honda
rribiko PSE-EE taldeak 232 neurri aurkeztu

ditu, Hondarribiko sozialisten udal-ekintza
ren ardatza izango den berreraikitze- eta au
rreratze- prozesuaren buru izateko. Neurri
hauekin eztabaida irekiari eman nahi diogu
bidea, ahalik eta adostasun sozial handiena
lortzeko, eta hortik abiatuta etorkizun hur
bilak azaltzen dizkigun erronkei bermeekin
aurre egiteko.

itzal handiko politikarien araberakoak ere.
Otsailaren 3an, asteazkenarekin, goi
zaldean Muara Elkarteko egoitzaren inguru
hurbilean bost pintada agertu ziren; eguer
dian bidali ziguten dokumentua pintaden
gaitzespena egiteko, ordurako, pintaden
auzia hedabideetan zegoen; arratsaldean,
pintadak ezabatuta zeudenean, gaitzespen

testua eztabaidatu zen. Sortutako zalapar
ta, berriak, iritziak eta albisteak ugari izan
ziren. Propaganda ekintza oso errentagarria
izan da, bistan da. Alabaina, Hondarribia
eremu gorrian dago oraindik, ostalaritza
itxita, alerta egoera indarrean, txertoak ez
dira iristen osasun-langileengana...
EH Bildu

PSE-EE

BOST PINTADA, HAMAIKA BERRI
Ez da gauza bera iritzi pu
blikoa eta publikatutako iri
tzia. Hedabideetan oihartzun
ozenena eta burrunba handie
na lortzen duten berriek ko
munikabideen euren interesen araberakoak
dira. Hobeto esanda, hedabideen jabeen
interesen araberakoak dira eta, bide batez,

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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‘OTXOAN’ DOKUMENTALA AURKEZTU DU EUSKAL TELEBISTAK
“Garai bateko dendei eta Miguel Otxoa eta Mari Jose Oronozi
omenaldia” egin nahi izan die Silvia Mendibil zuzendariak

ea

- Euskara Batzord

BLAI!
INAUTERIAN

291 2016ko Otsaila

Laburrean
-Hondarribiar lan taldea. Silvia
Mendibil bergararra da jatorriz baina
urteak daramatza Hondarribian bizitzen eta Otxoako bezeroa zen. Berarekin batera, zenbait hondarribiarrek ere
parte hartu dute dokumentala egiten.
Hala nola, Xabi Strubellek konposatu
du musika eta Demetrio Elorz aritu da
muntaia lanetan.

-Arma Plazan ikusgai. Telebistan
egin zen estreinaldi ofizialaren aurretik, hondarribiar askok Otxoan ikusteko
aukera izan zuten. Urtarrilaren 28an,
dokumentalean agertzen direnentzako
proiekzioa egin zen eta hurrengo bi
egunetan, beste hiru emanaldiArma
Plaza interpretazio gunean.

BIDAIA KONBINATUAK
Belen Martinez
ACUBI

Aste Santua gainean dugu eta batek baino gehiagok oporretara joateko aprobetxatuko ditu egun horiek. Bidaien erreserbek
gora egiten dute eta hauetako asko, ziurrenik, bidaia konbinatuak izango dira. Oraingoan bidaia hauek zer diren azalduko
dugu, zein arazo eta erreklamazio sortarazten dituzten eta bereziki, kontsumitzaileok, arazoak ekiditeko zer jakin behar dugun azalduko dugu.
Zer dira bidaia konbinatuak?
-Bidaia konbinatua 24 ordutik gorako iraupena edo gutxienez
gau bateko ostatua eta hurrengo elementuetako bi dituena da:
garraioa, ostatua eta bidaiaren zati esanguratsu diren zerbitzuak,
bisita edo txangoak adibidez. Modalitate hau Estatutik kanporako bidaien %20an kontratatu ohi da, baina espainiar Estatu
barrukoetan, eskaski %2an. Edozein kasutan, arazo eta kexen
iturri izan da.

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

Zeintzuk dira bidaia konbinatuetan eman ohi diren arazoak?
-Arazo gehienak bidaia agentziak egiten dituen kontratuaren ez
betetzeei dagozkienak dira: Hitzartutakoa baino maila baxuagoa
duten hotelak, bi kilometrotara dagoen “hondartza aurreko lehen lerroa”, aktibitate desberdinen aldaketa edo bertan behera
uzteak (txangoak, adibidez), akasdun informazioa (aurreikuspen
F
G
meterologikoa, harremanetarako telefonoak…), A bat-batean
agertzen diren ordaindu beharreko gehigarriak, bidaia osasun
edo bestelako arrazoiengatik bezeroak berak beribia
Hondarrarazoengatik
tan behera uzten duenean dirua itzultzeko agentziek jarritako
oztopoak, atzerapenen ondoriozko diru-ordainekin arazoak,
ekipaiaren galtzea, hegalaldien kantzelazioa, elikadura intoxikazioren bat…
IPUZKOAKO ORU
LDUNDIA

rg / argitalpenak /

www.hondarribia.o

Seguru planifikazio batek arazoak ekiditen lagunduko digula. Zer begiratu beharko genuke?
-Bidaiaren antolaketa: Eskaintzak konparatu eta bereziki ondo

ITSASONTZI BERRIAK
Duela 20 urteko otsailean, Hondarribia
arrantzu flotara batu ziren bi itsasontzi
berri, “Berriz Amatxo”, Olaziregi
ontziolak egindakoa eta “Gure Ama
Martina”ren bizkia, eta “Nuevo Mater
Inmaculada”, Orioko flotatik bi
armadore gaztek erositakoa. Gainera,
Emekik antolatutako Emakumearen
Asteko egitaraua aurreratu genuen eta
Inauterietako desfileari ere errepasoa
eman genion, nola ez. Gainera, Eroski
berri izango zenaren aparkalekua
eraikitzen ari ziren eta Komentuaurreko
etxeen oinarriak prestatu ziren.

2016ko Otsaila

Beherapenak, soilik prezioetan, ez produktuen kalitatean,
ez kontsumitzaileen eskubideetan

NAGUSIAK

NAGUSIAK

DOKUMENTALEKO LAN TALDEA, PROTAGONISTAK ETA BABESLEAK XABIER SAGARZAZU

Iazko abuztuan ateak itxi zituenetik, hon- zuen Mendibilek urtarrilaren 28an, Otxoa
darribiar askok faltan botatzen dute San denda zegoen San Pedro kaleko leku bePedro kaleko Otxoa janaridenda. Horien rean egindako aurkezpenean.
a
arribi
artean dago
ETBko
kazetari den Silvia
lpenak / Hond
/ argita
Mendibil , Otxoan dokumentala zuzendu “Otxoan omenaldi bat ere bada hemen lan
arribia.org
www.hond
eta idatzi duen kazetari eta errealizatzailea. egin duten Miguel Otxoa eta Mari Jose Oronozentzat”, esan zuen Silvia Mendibilek.
“Otxoa itxiko zutela jakin nuenean, beste
askok bezala, pena handia sentitu nuen, eta Dendako jabe zirenak “oso hunkituta”
denda honi buruzko dokumentala idatzi azaldu dira ETB1ek urtarrilaren 30eko
eta zuzentzea okurritu zitzaidan, galtzeko arratsean eman zuen dokumentalaren
bidean diren denden eredu bezala”, esan emaitzarekin.

-Promozioa. Euskal Telebistaren Edukilab egitasmoaren baitan burutu da
Otxoan, Kanaki Films ekoizpen etxearekin batera eta Kutxaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Hondarribiko Udalaren
babesarekin. Urtarrilaren 28an Hondarribian aurkeztu zuten eta hurrengo
egunetan komunikabide askotan agertu
ziren egile eta protagonistak. Euskal Telebistak berak ere, albistegietan eman
zuen proiektu honen berri eta emititu
zen asteburu osoan zehar etengabe
iragarri zuen dokumentala.
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10 Kontsumitzaileen txokoa

-Bertako euskara, telebistan. Betiko janari denda horietako baten bizitza eta han ematen diren harremanak
jaso ditu Silvia Mendibilek Otxoa dendaren azken urtean zehar errodatutako
dokumentalean. Bide batez, Hondarribiko euskara ere lau haizeetara zabaldu
du filmak Euskal Telebistan, jabe, bezero eta langileen hitzekin.

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

UDALA

begiratu zer zerbitzu eskeintzen diren eta hauen prezioari, hotelen kategoriei, segurtasun neurriei, otorduei…
-Publizitate liburuxkak. Agentziak bidaiari buruzko informazio
zehatza dakarten programa edo liburuxkak izango ditu: garraiobideak, egutegia eta bidaiaren prezio osoa, ostatuak, otorduak eta betebehar administratiboak (bisatua eta osasun formalitateak). Liburuxka gutxienez bidaiatik itzuli arte gorde behar
dugu. Gogoan izan publizitateak kontratu-bermea daukala.
-Kontratua. Bidaia konbinatuak liburuxkan dagoena hitzez hitz
idatziz jasotzen duen kontratua exijitzen du: nora goazen eta
zein datatan, garraiobideak eta hauen kategoria, irteera eta
itzulerako ordutegi eta lekuak, ostatuaren nondik norakoak,
prezioaren barne diren txangoak eta bestelako zerbitzuak, antolatzailearen izena eta helbidea, eta bidaiaren prezio osoa.
-Harremanetarako telefonoak. Bidaia hasi aurretik, agentziak
helmuga bakoitzean dauzkan ordezkarien zein bertan bidaiariari
laguntza eman ahalko dioten erakundeen izenak, helbideak eta
telefonoak eman behar dizkio. Edozein kasutan, antolatzailearekin harremanetan jartzea posible egingo duen larrialdietarako
telefono bat.
-Aseguruak. Osasun arreta estaliko duen aseguru bat sinatzeko
aukera eskaini behar du agentziak. Edozein kasutan, espainiar
garraio bideetan, Estatutik bertatik irteera dutenetan, bidaiarien
derrigorrezko aseguruak bermatzen du asistentzia hori.
Batzuetan, agentziek kontratua zein bidaiaren
plangintza aldatu egiten dituzte (hau hasi aurretik
zein berau martxan dagoenean). Zer egin dezake
bidaiariak kasu hauetan?
-Agentziak kontratatutako bidaia irteeraren aurretik aldatzen
badu (adibidez, bisitatu beharreko zonaldean sumendi batek
erupzioa izan duelako), berehala jakinarazi beharko dio bidaiariari, eta honek aldaketa eta prezioarengan daukan eragina
onartu ahal ditu, edo kontratua bertan behera utzi eta dagokion
kalte-ordaina eskatu ahal izango du. Aldaketa bidaian zehar egi-

MULIATEKO ETXEEN
ZOZKETA

IÑAUTERIAK, GERO ETA
INDARTSUAGO

Duela 10 urte, Jostaldin egin berri zen
Muliateko babes ofizialeko etxeen
zozketa ekarri genuen gure aldizkariko
azalera. Gainera, Txingudiko Zerbitzuek
hondakin organikoa biltzeko edukiontzi
marroiaren proba pilotua martxan
jarri zuten Amuten eta Puntalean
eta Euskal Telebistak “Otxoan”
dokumentala aurkeztu zuen, aurreko
abuztuan itxi zuten janari dendaren
historia kontatzeko. Amute-Kosta Auzo
Elkarteak zine zikloa antolatu zuen.
Elkarrizketan, Mikel Orbañanosekin aritu
ginen solasean.

Duela bost urte, 2016ko otsailean, urte
horretako Iñauteriek emandakoari
errepaso zabala eman genion.
Herri Olinpiadako parodia musikala
ostiralean, bazkari herrikoia
larunbatean eta desfilea igandean.
Horiek, urtero eta indartsuago
bihurtzen hasia zen jai honen ekitaldi
nagusiak. Gainera, Koldo Emeryk
Hondarribiko Elektropatxarangaren
ordu arteko ibilbideaz idatzi zigun eta
elkarrizketan, Guadalupeko Kantinako
Ana Mari Izarekin aritu ginen blagan.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Nazioarteko
Brigadak
Hondarribian
Gerra Zibilak faxismoaren aurkako na
zioarteko erreakzioa eragin zuen, eta
Nazioarteko Brigaden eraketan islatu
zen. Brigada horiek mundu osoko bo
luntarioek osatzen zituzten, eta tropa
errepublikarrekin batera Espainian bo
rrokatzeko sartu ziren. 1936ko irailetik,
Komintern erakundeak sortu zuenetik,
eta 1938ko irailetik, erretiratzen hasi ze
netik, bitartean, hogei eta berrogei mila
boluntario artean Espainian borrokatu
zirela uste da. 1936ko azaroan sartu zen
borrokan, Madrilen defentsan parte har
tuz, eta ondoren 1937ko hasieran Jara
mako guduan matxinatuek Madrilen aur
ka egindako erasoaldietan borrokatuz.
Borroka horien eta Gerra Zibilean zehar
parte hartu zuten beste borroka batzuen
ondorioz, matxinatuek brigadista ugari
harrapatu zituzten. Batzuk fusilatuak
izan ziren, hala nola Carmelo Delgado
Delgado, Puerto Ricoko Alderdi Jeltza
leko buruzagia, Madrilgo Unibertsitate
Hirian borroketan harrapatua eta Va
lladoliden fusilatua 1937ko apirilaren
29an. Beraz, matxinatuen eskuetan ero
ritako brigadisten zoria ez zegoen argi.
Horietako asko Cardeñako (Burgos) San
Pedroko kontzentrazio-esparruan giltza
petu zituzten 1938ko apiriletik aurrera,
1937ko martxoaren amaieran hasi zen

Pedro Barruso Barés
Historialaria

iparraldeko kanpainako presoak aurre
tik giltzapetu zituzten lekuan. Itxialdi
aldakor baten ondoren, euren jatorrizko
herrialdeetara bidaliak izan ziren (ho
rietako batzuk alemaniar antifaxistak,
zuzenean nazien esku utziak), eta beste
batzuk Miranda Ebroko kontzentrazio
esparruan mantendu ziren Gerra Zibila
amaitu arte eta baita Bigarren Mundu
Gerran ere. Baina orain aztergai dugun
kasua Delgadoren heriotzaren eta Car
deñako San Pedro zelaiaren irekieraren
artean gertatu zen, eta Hondarribia eta
Irungo Nazioarteko Zubia izan ziren
eszenatoki 1937ko maiatzaren 28an eta
29an, Francoren Kuartel Nagusiaren pro
paganda-maniobra baten ondorioz. Ma
drilgo Liburutegi Nazionalean material
grafiko ugari kontserbatu da.
Garaiko prentsari jarraituz, 1937ko maia
tzaren 28an, Nazioarteko Brigadetako be
rrogeita bost preso (hogeita bost frantziar,
hamaika ingeles, hiru poloniar, bi txe
kiar, daniar bat, suitzar bat, irlandar bat
eta “hegoamerikar” bat, ABCren arabera
herrialdea zehaztu gabe) Salamancatik
Hondarribirako norabidean irten ziren,
eta arratsaldeko lauretan iritsi ziren hara.
Gatibuak “Concha hotelera” eraman zi
tuzten, agintari militarrek konfiskatuta,
“Eremu gorriko iheslariekin lotutako

gaietan Espainiako Estatuaren bulegoe
tarako”. Presoak Falange Españolako mi
lizianoen zaintzapean zeuden eta bertan
egon ziren arratsaldeko seiak arte.
Ordu horretan, garaiko prentsari jarrai
tuz, hiriko komandante militarra eta
mugetako burua iritsi zen Hondarribira,
beste testu batean aipatuko ditugun ezku
tuko okupazioen artean, Julian Troncoso
Sagredo, bere emazte Elena Cadena Irai
zozekin batera. Iritsi zirenean, Miramar
hoteleko lorategietara joan ziren, erreke
teen kuartel bihurtua. Bertako lorategie
tan egin zen propaganda zerbitzuen an
tzezpenaren bigarren ekitaldia. Presoak
bertara eraman zituzten, non Troncoso
ren emazteak arropa eta bostehun franko
frantziar eman zizkien, eta ondoren Con
cha hotelera itzuli ziren, non Falangeko
milizianoek eta erreketeek zainduta egon
ziren hurrengo egunera arte.
1937ko maiatzaren 29an, goizeko hama
rretan, bi autobusetan Bidasoako Koman
dantzia Militarrera eraman zituzten. Villa
batean zegoen, mugatik metro batzueta
ra, eta han jaitsi eta nazioarteko zubiraino
ibilarazi zituzten. Bertan zeuden Prentsa
eta Propaganda delegatua, Ramon Sierra
Bustamante Gipuzkoako Gobernadore Zi
bil ohia eta Italiako enbaxadorea.

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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Mugan, gurutzatu aurretik, internazio
nalistak bi gezi ilara eta beso iletsuen
artean pasatzera behartuak izan ziren.
Nazioarteko zubiaren hesia zeharkatzen
ari zirela, Troncoso komandanteak oihu
egin zuen: “Gora Espainia! ¡Viva Fran
co! “, eta, kronikek diotenez, bertaratu
takoek nazioarteko kazetari askoren au
rrean oihukatu zituzten.
Garaiko prentsak, jarraian, brigadistak
Frantzian sartu zirela deskribatzen du,
“Fusilez armaturiko bi jendarme ilararen
artean, kasko gerlariekin eta gerrikoan

arma laburrekin”, presentzia armaturik
izan ez zen espainiar zatiarekin kon
trastean. Halaber, zubiaren amaieran,
Hendaiara doan arrapalan, askatutako
presoen zain zegoen jendetza zegoela
adierazten du, “Irungo sutean gehien
nabarmendu ziren eta gero lubakietan
borrokatzeko adorerik izan ez duten bat
zuk” ezagutzen dituztela uste dutenen
artean. Horrela itxi zen Nazioarteko Bri
gaden pasabide laburra Hondarribian.

23

tel Concha” eta gero “hotel Miramar”,
1937ko irailaren 12tik aurrera “Nuestra
Señora del Pilar aterpetxea” birmoldatua,
errepublikar eremutik ihes egiten jarraitu
zuten, eremu frankistara joateko eskat
zen zutenak eta erregimenaren aldekoak
zirenak, beste hotel batzuekin gertatu zen
bezala, “Hotel Francia”, “Hotel Franco” bi
hurturik, eta aurreko testu batean aipatu
dugun “hotel Mouriscot”, “Frantziatik
Aberriratutako Adin Txikikoen Gizarte La
guntzarako Aterpetxe” bihurtuta.

Propaganda-ekitaldi horren ondoren, ez
ziren Hondarribian gehiago egin. “Ho

Presoak Concha hoteletik ateratzen, Miramar hotelera joateko Iturria: BNE

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu

Askatutako presoak, Nazioarteko Zubia pasatzeko unean. Iturria: BNE
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Hondarribiko
udal-beiratea
Gaur den egunean, hondarribiar guztion
etxea den Herriko Etxean, berriz ikusgai
dugu beirate historikoa eta artistikoa.
Izan ere, “Hondarribiko Udaleko beirate
multzoa kontserbatzea eta zaharberritzea.
2018 – 2020 urteak” deituriko proiektua
gauzatu egin da eta, 1902ko beirate histo
rikoa bere betiko “kabian” kokatua dugu.
Zaharberritze lanak Donostiako “Colore”
kristaldegiak egin ditu, bere tailerreko
beirate artistikoen artisauen bidez, Jaime
Septien buru zelarik. Eginiko prozesua, la
burregi emana, honakoa izan da: beirate
“zaharra” desmontatu ondoren, tailerrera
eraman zaharberritzeko eta betiko tokian,
berriz, kokatu zuten zatiz zati, Udaleko
eraikina ixteko eta argitzeko.
Udaletxeko beiratearekin hasi baino le
hen, esan dezagun bi hitz Udaletxearen
eraikinari buruz.

Gaurko Hondarribiko Udalaren eraikina
XVIII mendeko barroko estiloaren ba
rruan kokatzen da. Gipuzkoak, XVIII men
dean, garapen ekonomiko handia ezagutu
zuen eta, horrekin batera, eraikin barroko
garrantzitsuak hasi ziren eraikitzen, erli
jiosoak eta zibilak. Gure herrian, eraikin
erlijiosen artean elizako kanpandorrea
nabarmentzen da eta, zibilen artean, uda
letxea eta Zuloaga jauregia ditugu.
Udaletxe berria eraiki arte, Udalaren
batzarrak eliza ondoko Aristoi dorrean
egiten ziren. Oraingo Udalaren lurrak
Ursula Errokiza andreari, 1658an, eta
Migel Abadia eta Katalina Goikoetxea
senar-emazteei, 1660ean, erosiak izan
ziren. Eraikin berria 1731. urtean hasi zi
ren eraikitzeko lanak. Arkitektoa Andres
Zabala izan zen, Dionisio Larzabal zurgi
na eta Matias Gartzia arotza zirelarik.

Koldo Ortega
Historialaria

Udaletxe berria erabiltzeko erabakia
1734ko abenduaren 30ean hartu zuen
Hondarribiko Udalak, Juan Bautista Iriar
te eta Frantzisko Antonio Mugarrieta
alkateak zirelarik. Hona egun hartako
aktaren testua: “En atención de haver
se ya concluido la Casa Consistorial de
esta Ciudad, de manera que se oueda ya
hacerse la elección de Capitulares de el
año proximo de mil setecientos y treinta
y cinco en ella, se acordo y decreto uni
formemente se haga dicha eleccion de
capitulares en dicha casa nueva. Y esta
sala a donde se a acostumbrado hazer los
aiuntamientos sirba para la custodia de
la plata labrada que ai en la sacristia de
dicha Iglesia Parroquial”.
Udalaren hurrengo bilera 1735ko urta
rrilaren 5ean egin zen “en la sala de la
Casa nueva Concejil”, Frantzisko Antonio
Casadavante eta Frantzisko Xabier Iriarte
alkateak zirelarik.
Historian zehar, Udaletxearen eraikinak
ukitu desberdinak ezagutu ditu, honda
rribiar guztien etxea txukun, erabilgarri
eta dotore mantentzeko. Haietako bat,
garrantzi haundikoa, 1900. urteko “Uda
letxearen barne eraikina erreformatze
ko proiektua”, Juan Jose Aginaga arki
tektoak aurkeztua. Lanak handiak izan
ziren eta Udaletxeak zaharberritu eta
egokitu egin zen, gaurko itxura hartuz.
Udala Arma Plazan aritu zen, lanak buka

Udaletxeko beirateak konponketa-lanetan

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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tu arte eta, lanen artean, beiratearenak,
1902an eskatu, egin eta kokatua Udale
txeko eskailera nagusiaren gainean.
Urte hartako alkatea Olegario Laborda
Tallada zen, udalkideok lagundurik: Juan
Jauregi, Casto Sagarzazu, Senen Asegino
laza, Florencio Ortiz, Matilde Auza, Jose
Felipe Iza, Salvador Lapitz eta Meltxor
Errazkin (Akta: 1902-I-12).
Urte hartan, 1902an, Euskaltzaleen Bil
tzarra Hondarribian egin zen, euskara
ren alde sorturiko lehendabiziko elkar
tea Euskalerrian. Hendaian sortu zen
1901ean eta Hondarribian bataiatu zuten
1902an. Zuzendaritza taldeko burua Gra
tien Adema zen eta lehendariordeak Sa
bino Arana eta Arturo Kanpion.

(1902-VII-20): beirateko alboko kuarte
letan agertu beharko ziren izenak. Luze
eztabaidatu ondoren, Gipuzkoako udal
artxiboen ikuskariari “los nombres de
hombres notables de la Ciudad” eta be
raien biografia eskatzea erabaki zuen
Udalak. Hona hemen, dauden bezala, bei
rateko izenak: CALATAYUD – DOMINGO
DE EGUIA – CRISTOBAL ROJAS SANDO
VAL – DIEGO DE BUTRON – JUAN IGNA
CIO SORONDO - VELEZ - ALZAGA – ZU
LOAGA – CAREAGA - MACHIN DE ARSU
– JUSTIZ – VENESA – AZCUE – ALQUIZA
– LESACA – RAMERY – LABORDA – AGUI
RRE – BEAUMONT Y NAVARRA – SAENZ
IZQUIERDO – LADRON DE GUEVARA –

HISTORIAREN LEIHOTIK
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CAICUEGUI – CASADEVANTE – UBILLA.
Beirateko erdialdean, Hondarribiko ar
marria, bandera, estandarte eta garaikur
militarrekin batera ditugu, baita Hiria
ren bandera ere: zuria, Borgoñako gurut
ze gorria eta armarria erdian.
Dokumentuen arabera, Irungo tren gel
tokitik Hondarribira, Romualdo Iriaza
balek ekarri zuen beiratea eta 12 pezeta
jaso zuen. Gero, Manuel Sanchez erre
mentariak burnizko armazoia egin eta
kokatu zuen, 210 pezeta kobratuz. Datu
bat emateagatik, 1977an, Irungo “Artista
Vidrieros” etxeak beiratearen konponke
ta lanak egin zituen.

Beiratea historian kokatzeko, datuen bila
joan eta suerteko izan gara, zeren Honda
rribiko artxibategian beharrezko datuak
aurkitu ditugun, beiratearen historia
gauzatzearren, baita argitaraturiko oke
rren bat zuzentzeko ere.
Udalak, 1902ko otsailaren 2an bildua,
Udaletxean beiratea eskatzea erabaki
zuen: “Visto el proyecto de vidriera cla
raboya para la Casa Consistorial que en
dos bocetos acuarelados presenta Don
Guillermo A. Bolinaga de León, construc
tor de vidrieras de colores y después de
amplia y detenida discusión, resuelve
que se encargue uno de ellos simplifican
do el dibujo de los vidrios del fondo por
el precio de mil cien pesetas, embalado y
puesto en la estación de León, quedando
la armadura de hierro para hacerla aquí
por considerar que ha de resultar más
económica y hasta para montarla ha de
ser mejor”.
Hurrengo urratsa hartu zuen Udalak
Beirate nagusia, familia esanguratsuen izenekin

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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Literatura eta musika
OHE HOTZAK
Jon Ariza de Miguel

RÜDIGER,
BEFORE IT’S VANISHED
USOPOP 2020

Harremana izandako eta gero hoztutako lagun bati bigarren aukera
bat ematea erabakitzen du nobelako protagonista izengabeak.
Bizitza eta bertatik gustatzen
zaigun guztia –ardoa, musika,
liburuak, solasa…– atseginagoak
baitira norbaitekin konpartituz
gero; baina, igurtziak higadura
sortzen duen bezala, konpainiak berekin dakar beti nekea,
komunikazioak isiltasuna, besarkadak arrakala.
Berea ez den hiri eta herrialde batean, eguneroko gertakari, paisaia eta jendeen aurrean begirada jakin-minezko eta
gogoetalaria darabil narratzailea ere baden pertsonaiak,
mundua aldi berean arrotza eta maitagarria dela sentitzen
duenaren jokabide amultsu eta zirikatzailea. Egile berri bat
aurkezten zaigu nobela honen bitartez eta gurean ez dagoen
ahots bat dakarrela esan liteke: dotoreziaz eta sentiberatasunez jantzia, umoretsua eta sentsuala, kulturaren eta
bizitzaren zaletasunak elkartzen dituena.

EZETZ HARRAPATU!
Hector Dexet
Harrapatuko al du kameleoiak marigorringoa? Eta matxinsaltoa? Eta beldarra?... Eta
zuk, aurkituko al dituzu?
Kartoizko liburu jostagarri honekin haur
txikiek primeran pasako dute koloreak,
zenbakiak eta animaliak deskubritzen dituzten bitartean. Jolasa
eta behaketa uztartzen dituen liburu polita.

Euskal
Herriak
daukan
bateria-jole
interesgarrienetako bat dela Felix Bluff bagenekien,
baina 2020an euskal musikak emandako sorpresa
interesgarrienetako bat izango zenik ez zegoen
idatzita inon. Bere lehen bakarkako diskoa
aurkeztera ausartu da eta instrumentua jotzen duen
bezala atera zaio: goxoa, gozoa eta kolpe bakoitzean
musikaltasuna
dariola.
Intimotasun
giroan
popa, folka eta psikodelia nahasten ditu Felixek.
Medicationen eta Did you ask for thisen hedatzen
ditu koordenadak elkarrizketa musikal eder batean.
Sinpletasuna dario batere sinplea ez den diskoari,
detaile aberatsez beterik dago, estrofek eskatzen
duten luzerari eutsiz, Freen adibidez. Tonightek
duen soinuak Lou Reed Berako kaleetatik ikusi
dutela dirudi. Baionako artista ingelesez aritzen da
eta euskal disko ederra eskaini digu. Pandemiak
zuzeneko emanaldiak lapurtu dizkigu, ez ordea
musikarien talentu eta kreatibitea.
Ernesto Villar
Musikazalea

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

LIMA (líma)
Itsas belarrez edo hainbat landarez eremu umel eta bustitan
sortzen dan kapa orlegia, lirdinga, lika, aingira-belar
- Kontumizia ranplatik bettitzerakuan LIMAkin erori gabe.

MU (mú)
Muga, denbora, garai, une
- Aiza, ze ordutan duk aroia?
- Etzekiat xeuru miñon MU hontan izango duk
- Ze MU da hau itxera etortzekua?

INAULKI-INAURKI (iñáulki-iñáurki)
Iratze edo antzeko belarra, Jaizkibelen moztuta ikuiluko
zoruan behiei ohe moduan jartzeko.

hondarbiko.hitzak

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

K

U
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Amuteko neskak, 1954ko
Gabonetako kantaldian
Hilabete honetan, Karmele Sorondoren
eskutik heldu zaigu 1954ko abenduaren
24an egindako argazki hau.
Irudian, Amuteko neska talde bat ageri
da, Gabonetako kantaldian parte har
tzen, udaletxeko arkupeetan.
Karmelek berak kontatu digunez, zuzen
daria aita Frantzisko Lazkaokoa zen eta

argazkian ageri direnak, honako hauek
ditugu:
Goiko ilaran, ezkerretik hasita, MªAnge
les Bengoetxea, Mª Jesús Jauregi, Mª Car
men Gimeno, Mª Luz Balerdi eta Juanita
Etxebeste.

Mª Carmen Peña eta Kontxi Sagarzazu.

Beheko ilaran, ezkerretik hasita: Felisa Gi
meno, Manoli Garmendia, Mari Tere Re
carte, Ana Mari Sagarzazu, Tere Gutiérrez,

Eta zuek, irakurleok, animatu zuen
etxeetako irudi horiek begiratu eta guri
bidaltzera. Sari ederra dago jokoan!

Gure eskerrik beroenak Karmele Soron
dori, irudi hau guztiokin partekatzeaga
tik. Zorionak, zurea da hilabete hone
tako saria!

OTSAILEKO IRABAZLEA!

Karmele Sorondo
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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Udalak 9 desfibriladore
erosi ditu
Ekipo berri hauek Udaletxean, Euskaltegian, Kultur Etxean, Itsas Etxean,
Arma Plazan, Udal Liburutegian eta Jostaldi Pilotalekuan jarriko dira,
baita Udaltzaingoan eta bere autoetako batean ere
Hondarribiko Udalak 9 desfibriladore
erosi ditu hirian zehar udal instalakun
tzetan jarri eta erabili ahal izateko. Hala
eman zuten aditzera duela gutxi Juan
Mari Altuna Hiri Segurtasunerako zi
negotziak, Patxi Aristizabal Udaltzain
buruak, Javier Vitoria Previtek enpresako
ordezkariak, eta Ibon Zabalak, Bexen
Cardio enpresako arduradunak.
“Beti espero da halako gailuak ez erabili
behar izatea, baina Udaletik argi dugu
gure lehentasuna hiritarren osasuna dela,
eta hori dela eta erosi ditugu desfibrilado
reak”, esan zuen Altuna zinegotziak.

marratu nahiko nuke gainera, desfibrila
dore hauek osotasunean Euskal Herrian
egindakoak direla”.
Desfibriladore berri hauek Udaletxean,
Euskaltegian, Kultur Etxean, Itsas
Etxean, Arma Plazan, Udal Liburutegian
eta Jostaldi Pilotalekuan jarriko dira,
baita Udaltzaingoan eta bere autoetako
batean ere, eta orain artean Hondartza
Kiroldegiak zeukanari gehituko zaizkio.

Bexen Cardio enpresako Ibon Zabalak
esan zuenez, “equipo hauen erabilpena
oso erraza da, baina garrantzitsua da azpi
marratzea datozen asteetan formakuntza
emango zaiela udal langileei. Anbulantzia
iritsi aurretik irabazi daitezken minutuak
ezinbestekoak dira desfibriladorea erabili
ta. Geldialdia edo parada bat gertatu dene
tik, ikerketa batzuk esaten dute berpizteko
aukerak minutuko %5-10ean murrizten di
rela. Horregatik garrantzitsua da desfibri
ladoreak edukitzea eta erabiltzen jakitea”.

Patxi Aristizabal Udaltzainburuak ge
hitu zuenez, “abenduan Udaltzainei
formazio-ikastaro bat eman zitzaigun,
desfibriladoreak nola erabili erakuste
ko. Bat Udaltzaingoaren Errebellin kale
ko lokalean izango dugu eta beste bat
autoan, edonora eraman ahal izateko.
Normalean halako zerbait gertatzen de
nean, beti gara lehenak iristen, beraz,
anbulantzia iritsi arte irabazi dezakegun
denbora beti izango da oso garrantzitsua
desfibriladorea erabiltzen hasita”.
Previtek enpresaren izenean, Javier Vito
riak azaldu zuen Udalak instalakuntze
tan aforo aldetik ez duela “zertan legal
ki desfibriladore bat eduki behar, baita
kasu honetan Hondarribikoak edukitzea
erabaki du eta hori pozgarria da. Azpi

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

Udaleko eta enpresa hornitzaileetako ordezkariak, ekipoen aurkezpenean.
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2021eko URTARRILA

Eguraldia
FENOMENOAK

18

0

8

2

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.01.21

2021.01.08

-2.9°

8.2°

220.8

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

18.8°

8

2021.01.01

EGUZKI ORDUAK

31.7

22

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.01.13

2020.01.22

49.4

%17

1.6

1016.3

993.3

1016.3

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

2.971,80 k

Sardina

1.925,00 k

Itsas belarrak

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

7

69

461

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Laster, laster”
MAGDALENA

“Dendaostekoak”
UXUE ALBERDI

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Akame ga Kill!”

“La buen suerte”
ROSA MONTERO

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

7

192

1425

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

14

13

94

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.

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

