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LAGUNTZAILEAK

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

MINTZALAGUNA
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Hondarribiko Mintzalagunak
Egunean Behin lehiaketan
Aurreko aldizkarian aditzera eman genizuenez, eta ekintza osagarrietan ezaugarri ezberdinetako Mintzalagunengana
iritsi nahian, elkartzea eskatzen ez duen
bestelako ekintza bat ere martxan jarri
dugu martxoan zehar: mugikorretarako
Egunean Behin joko ezagunean Mintzalagunon taldea antolatu, eta denboraldi
amaieran (martxo bukaeran) sailkapenean lehenengo tokian gelditzen denak
saria izango duela adostu genuen. Beste
sari bat ere zozketan banatu dugu, gainera, parte-hartzaile izan diren guztien
artean.

Euskara bizi, erabili!
labur.eus/Hondarribiko_Mintzalaguna

Egunean Behin aplikazioan egunero 10
galdera erantzun behar dira, euskaraz,
Trivial moduko jokoan. Eta ongi eran
tzuteagatik ez ezik, denbora gutxienean
erantzun dutenek ere puntu-sorta handiagoa izango dute. 11 partaide izan ditugu
lehian aurreneko deialdi honetan, eta,
ekintza arrakastatsua izan delakoan gaudenez, gehiagotan eskaintzeko asmo irmoa dugu. Aste Santuko oporraldian eten
da lehiaketa, baina maiatzaren hasieran
berriz ere martxan jartzekoa da, eta Hondarribiko Mintzalagunek izango dute sorpresaren bat, oraingoz, ezin esan, ordea!
Pasa den apirilaren 17an jaso zuten saria irabazleek, poz-pozik! Hondarribiko
Azokako saski bana egokitu zitzaien, eta
seguru bertako produktuez gozatu izan
dutela euren etxeetan!
Gogoratu Mintzalagunak ez ezik, lagun
tzaileak ere behar ditugula! Gure herritarrei euskaraz gehiago mintzatzen lagunduko dieten pertsonak, astean ordubetez,
bere denbora libretik tartetxo bat eskain
tzeko prest daudenak. Zatozte gugana!!

Egunean Behin erronkaren irabazleak, beraien Azokako saskiekin

Izena emateko bideak:

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

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

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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HAPO berria egiteko partehartze prozesua abiatu da
2017an onartutako plangintza epai batek baliogabetu ostean, alderdi guztiek prozesu
berriaren aldeko aho bateko adierazpena onartu dute
Duela hilabete gutxi argitu zen Hondarribiko Udalak 2017ko ekainean onartutako Hiri Antolamendurako Plangintza
(HAPO) berriaren inguruko epaia, urbanismoa eta hiria berarentzat funtsezkoa
den dokumentua baliogabetu zuena.
Udalak HAPOren prozesua lehenbailehen
berrabiarazi nahi izan du, dokumentu berria egiten hasteko, aurrekoaren zenbait
edukin aintzat hartuz eta beharrezko diren eguneraketa eta aldaketak egiteko,
aldi berean.

POn parte-hartzea sustatzeko erabiliko
duen leloa.
Udalbatzaren adierazpena
Lehenengo parte-hartze bilera izan
denarekin ia batera, apirilaren 15ean
ez-ohiko bilkura egin zuen Udalbatzak,
oposizioko Abotsanitz, EH Bildu eta PSE
alderdiek eskatuta.
Bilkura honetan, aho batez, gobernatzen

duen EAJrekin batera, alderdi guztiek
aldarrikatu zuten “Hiri Antolamenduko
Plan Orokor Berriaren idazketak kontuan har ditzala egoera eta arau berriak,
herritarren parte hartzea, gomendio teknikoak eta erabaki politikoak, eta irizpideak eta helburuak ezar ditzala ikuspegi
holistiko eta etorkizunekoarekin. Arau
berriak hirigintza-plangintza modernoa,
jasangarria, adeitsua eta bidezkoa” definitu beharko dituela ere esan zuten adierazpen horretan.

Honela, apirilaren 13an egin zen, Kultur
Etxean, HAPO berria izango denaren parte-hartze prozesuko lehenengo bilera.
Pandemia dela eta 29 lagunera zegoen
mugatuta bertako aforoa, baina Udalak
saioa bere YouTubeko kanalean zuzenean eman zuen (eta han dago oraindik
ere bideoa ikusgai). Aldi berean, udal
webgunean atala zabaldu da (www.hondarribia.eus/hapo),
hiri-antolakuntzarako tresna berritua izango dena egiteko
bidean pausoen berri eman eta informazio eta dokumentazio guztia eskaini eta
hiritarren iritzi eta galderak jasotzeko.
Aldi berean, webgune honetan bertan,
nahi duen oro harpidetu ahal da HAPOren inguruan Udalak prestatuko duen
informazio-buletinera edo honetara dedikatuko den Telegram aplikazioko kanalera.
“Hondarribia martxan!” da Udalak HAApirilaren 13an Kultur Etxean egindako lehenengo bileraren une 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.

HERRIAN BARRENA
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Portuarrak ikertuko dituzte
I. Enrike Lekuona bekarekin
“Maila altuko” proposamenen artean irabazle suertatu da Aritz Diez Oronozek eta Iosu
Narbartek proposatutako lana
Aritz Diez Oronoz hondarribiarra eta
Josu Narbarte irundarra izan dira I. Enrike Lekuona Ikerketa Beka irabazi dutenak. Hala eman zuten aditzera duela
egun gutxi Arma Plaza Fundazioak eta
Lekuonaren senideek, apirilaren 23an
irabazleekin egindako agerraldian.

duen beka aurten iragarri zen eta gai nagusia Itsasoa izan zen. “Guztira 9 proiektu aurkeztu dira deialdira, ikuspuntu
oso ezberdinetatik eta sormenezkoetatik
bideratzen zituztenak. Proiektu guztiek
maila akademiko altua izan dute” aipatu
zuen alkateak.

Diez Oronoz eta Narbarteren proiektu
irabazleak ‘Portuarrak. Begirada historiko
bat Hondarribiko itsas-komunitateari’ izenburua du. Bi egileek diote gutxi ikertu
dela Magdalena kuboaren eta Arroka
puntaren artean zegoen arrantzaleen auzoaren historiari buruz. Ondorioz, iturri
historikoetan komunitate horri buruz
egiten diren erreferentziak ere hutsune
hori betetzea da ikerketa-proiektu honen
helburua, Hondarribiko portuetako historiari beste begirada bat emanez.

Miren Legorburuk, Enrike Lekuonaren
emazteak eskerrak eman zizkion “Udalari, alkateari baita Xabier Isasiri ere, bere
apustu bat izan baita kontu hau. Enrike
oso harro zegoen portuarra izateaz, eta
beka deialdi bat egingo zela jakinarazi
zigutenean, poz handia hartu genuen.
Gainera epaimahaikide izan gara, eta oso

lan txukunak aurkeztu direla ikus ahal
izan dugu”.
Aritz Diez Oronoz (Hondarribia, 1988)
arkitektoa eta EHUko irakaslea da, eta
ikerketa ugariren egile, eta Josu Narbarte
(Irun, 1992) arkeologoa, EHUko doktorea eta Aranzadi elkarteko kidea. Diezek
bere lanetako zenbait orrialde hauetan
erakutsi izan ditu eta Narbarte duela gutxi hasi da ere Hondarribia aldizkarirako
kolaborazioak idatzten.
Bi egileek ure eta erdiko epea izango
dute Enrike Lekuona bekak lagundutako
ikerketa burutzeko.

Txomin Sagarzazu alkate eta Arma Plaza Fundazioko presidentea pozik agertu
zen: “Maila altuko lanak aurkeztu dira,
adostasun handia erakutsi dugu denon
artean, eta ziur nago bi autoreek oso lan
ona burutuko dutela”.
2020. urtean, ARMA PLAZA Fundazioak,
Hondarribiko Udalaren ekimenez, Enrike Lekuona Ikerketa Bekaren proiektua
jarri zuen abian, urte askoan hiriko itsas
ondarea berreskuratzen eta beste hainbat
alorretan lan egin zuen itsas ingeniari eta
ikertzaile hondarribiarraren omenez.
Euskarazko ikerketa sustatzea helburu
Josu Narbarte, Sagarzazu alkatea, Miren Legorburu eta Aritz Diez, bekaren inguruko agerraldian.

· 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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San Marko eguna pandemiak
baldintzatu du, bigarren urtez
Ez da opilen bedeinkapen-ekitaldirik izan eta Udaltzaingoak prebentzio lana burutu
indarrean dauden neurriak errespetatu arazteko

Urteko egun polita izan ohi da hondarribiarrentzat, bereziki txikientzat eta
hauen amabitxientzat, apirilaren 25eko
San Marko eguna.
Egun honetan oparitu ohi dira opilak
eta hondarribiar asko, lagunartean zein
sendiarekin, gozoa jan eta ondo pasatzera atera ohi dira, eguraldiak laguntzen
badu behintzat, Guadalupera, parke eta
lorategietara, edo hondartza aldera.

du jarraitu du. Iaz, konfinamenduaren
erdian, gozotegiek eginahalak egin zituzten opilak egin eta banatzeko, eta aurten,
ondo antolatu dituzte lanak, beraien establezimenduetan banaketa modu egokian
egin eta jende-pilaketarik ez izateko.

Eta nola ez, hondarribiar bat non, bere
opila han. Amabitxiek, beste behin, munduko osoko txokoetara bidali dituzte beraien besoekotakoentzako opari gozoak.

Baina tamalez, COVID-19aren pandemia
dela eta, ez iazko San Marko eguna ez
aurtengoa ere, bigarren urtez jarraian,
ez dira normalak izan.
Osasun egoerak behartuta, ez da aurten
ere bedeinkapen-elizkizunik egin eta
jendeak ezin izan du opilaz gozatzera
elkartu, bizikideak diren lau lagunetako
taldeetan ezik.
Hondarribiko Udalak, aurten ere, dei egin
die hiritarrei zuhurtziaz eta kontuz jokatzeko, egun hauetan zonalde gorriko egoeran baitago Hondarribia. Apirilaren 25an
Udaltzaingoa eta Ertzaintza ere elkarretaratzeak saihesteko lanetan ibili dira.
Hala ere, nahiz eta opilak jatera ezin
elkartu, gozoa oparitzeko ohiturak senOpilak jasotzeko ilara, San Pedro kaleko Kai-Alde gozotegiaren atarian.

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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“Hi gazte! Zergatik ez?” motibazio
saioak laugarren urtez egin dira
Topagunearen egitasmoak gazteak euskararen erabilerari buruz hausnartzera
laguntzen ditu

Euskaltzaleen Topaguneak Hondarribiko
Udaleko Euskara Sailaren eskariz, euskararen erabilera sustatzeko motibazio saioak
eskaini ditu Hondarribiko Egiluze eta Talaia ikastetxeetan 2021eko apirilean.
“Hi gazte! Zergatik ez?” Euskaltzaleen Topaguneak gazteen euskararen erabileran
eragin nahian sorturiko egitasmoa da.
Kataluniako Tallers per la Llenguak diseinatutako “Taller per al foment dels Usos
Interpersonals en Llengua Catalana” du
oinarri. Hura hartu, moldatu, egokitu eta
euskarara ekarria, gure hizkuntzara eta
gure errealitatera.

zkuntza gisa?” eta galdera horri “Zergatik ez? Jakina, bai horixe!” erantzuteko
konklusiora heldu nahian aritzen dira
tailerrean.
Laugarren urtez eskaini da tailerra Hondarribiko ikastetxeetan eta aurreko 3
urteetako esperientziak eta jasotako informazioak, saioak bertako errealitatera
egokitzeko aukera eskaini du.
Tailerren ondorio gisa azaldu da DBH4ko
ikasle hauek euskara eremu formalarekin lotzen dutela (ikastetxea, hezkuntza

prozesua). Askorentzat etxeko hizkuntza
da euskara eta horrek hizkuntzarekiko jarrera positiboagoa ekartzen duen
arren, ondoren ez da kale erabileran islatzen.
Etxeko hizkuntza “eremu formala” da
gazteentzat, eta ez dute ia euskara eremu ez formaleko bizipen positiboekin
lotzen. Hala ere, hizkuntza ohiturak hautu bat direla onartzen dute, eta aldaketak
egiteko tartea ikusten dute, beharbada
etorkizunean gehiago erabiliko dutela
onartuz.

Egitasmoak, gazteengan
gogoeta sortzea bilatzen
du, euskararen erabileraren inguruko hausnarketa egin dezaten, euskara
erabili edo ez erabiltzeak
beraiengan, beraien inguruan eta gizartean duen
eraginaz
kontzientzia
hartuz, eta euskararen
erabilerarako motibatuz.
Funtsean, galdera hau
planteatu nahi zaie: “Zergatik ez kokatu euskara
guztion
elkargunerako,
komunikaziorako
hiIkasleek euskarakiko duten jarrera eta urbiltasunaz hausnartzen dute tailer hauetan

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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TizatuHondarribia
Emakume Memory jolasa, Tizatu proiektuko gazte dinamizatzaileek eraikitako
egurrezko jolas bat da.
Jolas honen eraikitze prozesurako erabilitako materiala publikatuz, herritar
guztiak gonbidatu nahi ditugu materiala
imprimatu eta etxean jolasa eraiki ahal
izatera.
Arlo ezberdinetan lorpenak dituzten
edo izan dituzten emakumeak ezagutuz
eta erreferente berriak sortzeko aukera
sortuz, jolas honetan memoria lantzeko
aukera dugu ere.

tratu onak; ipuinak irakurtzea, elkarrekin jolastea, besarkadak eta muxuak.
Martxoak 9an berriz ere plaza tizatu genuen berdintasunaren inguruko mezuekin.
Tizatu proiektua dinamizatzen ari den
gazte taldeak urtean zehar inplikazio
handia izan du guzti hau lortu ahal izateko, eta oraingoan jolas honekin herritar
guztiak jolastera gonbidatzen ditu.
Jolasteko prest baldin bazaudete, eskuragarri dago www.prebentzio.com web
orrialdean.

Ikasturte honetan herriko eragile ezberdinek parte hartu dute tizatu proiektuan.
Azaroak 25ean herriko eskola guztiek
parte hartu zuten tratu onen inguruan
egindako hausnarketaren materiala hurbilduz, adin txikikoek egindako lana
kaleratuz eta bateratuz.
Txikien ikuspegia postit moretean plazaratzea interesgarria izan da. Batez ere
beraien ikuspegia azaleratzeko.
Gazteek, familia, lagunak eta kirola bizi
dituzte batez ere babes bezala. Herri mailan eskola, parkeak, kiroldegia, gaztelekua eta Prebentzio Komunitarioko Zerbitzua ere tratu on eremu bezala atera
dira.
Jasotako postit moreen mezuen artean
espresatzeko aukera izatea, beraien iritzia kontuan izatea, laguntza jasotzeko
aukera eta errespetuz tratatuak izateak
atera dira besteak beste.
Txikienek egunerokotasuneko afektibitatearen espresioan identifikatzen dituzte
Programan erabilitako materialak eta ekintzetako uneak

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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Kaletik mendira prebentzio
komunitarioarekin
Prebentzio Komunitarioko Udal Zerbi
tzuko Kaletik Mendira proiektuarekin
jarraituz, aste santuan Kaletik Mendira
oporraldiko ekintzak antolatu dira, martxoaren 28, 29 eta 30ean.

ur-jauzira egin zuten txangoa. Gazteen
jarrera ezin hobea izan zen hiru egunetan, kontuan izanik gainera pairatzen
ari diren egoera eta hiru egunetan zehar
egindako kirol ekintzak eta auzolana.

Aupa zuek!

Ekintza hauen ardatza, aisialdi osasuntsua
garatzeaz gain, nerabeen arteko harremanak sustatu eta natur guneaz baliatuz kirol ekintzak garatzea izan du helburu.
Hori dela eta, Lezoko Larraka baserrira
gerturatu ziren bertako nagusiak diren
Kaxka eta Mari Joseri, euren eguneroko
zereginetan laguntzera eta baserri lanak
euren begiekin eta eskuekin lantzera.
Bertara heltzeko ibilaldi luzea izan arren,
egun polita eta baliagarria izan zen gazteen iritziz.
Eskerrik asko Kaxka eta Mari Jose zuen
harreragatik!
Hurrengo egunean, Hondarribiko Asturiaga eta Faroko kalak garbitzeari ekin
zioten gazteek. Honako hau ekintza baloratua izan zen, izan ere, besteek utzitako hondakinak jasotzeak hausnarketa
egiteko balio izan zien; hondakin hauek
guregan eta gure naturan dituen ondorio
ezkorrak, botatakoa balioan jarri, hondakinen kudeaketa, etab.
Garbiketarekin amaitu ostean, Hondarribiko hondartzan Alaia Surf elkartearekin
stand up paddle ur kirol ekintza burutu zuten, gazteak irribarrez amaitutzat
emanez eguneko lana eta ekintza.
Azken

egunean,

Irungo

Aitzondoko
Programan garatutako hiru ekintzetako 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.
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Hondarribiko puntista
gazteak Mexicon izan dira,
txapelketa batean
Pilota Eskolako zazpi kirolarik “esperientzia itzela” bizi ahal izan dute

Urteak daramatza Hondarribiko Pilota
Eskolak zesta puntarekin lanean. Hasiera batean, Udalarekin eta Jai Alive enpresaren elkarlanean, jaialdi profesionalak
antolatzen eta gero, gazteekin zesta
punta harrobia lantzen. Harrobi-lan hori
emaitzak ematen hasia da eta etorkizunerako puntistak izan litezkeenak maila ona ematen hasiak dira Euskal Herri
mailako txapelketetan.

baina azken orduan, COVIDa dela eta
berrogeialdian geratu behar izan zuen
Jon Zazpek, amorru eta pena izugarriarekin. Julen Basterra, Mikel Amboage,
Aiert Goikoetxea, Manex Zamora, Joar
Laka, Iker Enparan eta Mattin Bereau

izan dira azkenean txapelketan, eta
haiekin batera, ni neu eta jokalarien
hiru ama”, azaldu digu Amboagek.
Gonbidapena jaso izana bera “oso ezusteko atsegina” izan zela aitortu digu

Emaitza horien, egiten ari den lanaren
izen onaren eta beste elkarte eta pilotariekin dauden harremanen ondorio
da apirileko lehenengo astean Hondarribiko Pilota Eskolako zazpi kirolari
gazte Mexicora eraman dituen bidaia.
Bertara gonbidatu zituzten, Mexicoko,
Estatu Batuetako eta Euskal Herritik,
Gasteiztik eta Barañaindik joandako
puntistekin batera, V. Elías Abed Vargas Torneoa jokatzera.
Yoni Amboage, Hondarribiko Pilota
Eskolako presidentea, bertan izan da
eta berarekinn aritu gara esperientzia
honetaz solasean.
“Hasiera batean, zortzi ziren Cancúnera joan behar zuten gure puntistak,
Hondarribiar puntistak eta torneoa jokatu zuten beste guztiak, Cancúngo Salas frontoian.

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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Pilota Eskolako presidenteak. “Haiek
dute harremana Mexicon eta Estatu
Batuetan Jai Alai-aren ekintzaile eta
promotore den Lauren Harrisekin, eta
Berriozarko Pilota Eskolaren bitartez
gurekin harremanetan jarri zen”, esan
digu Yoni Amboagek.
Hondarribiko Pilota Eskolak aukera
hau aprobetxatu nahi izan du eta berehala hasi ziren bidaia antolatzeko
lanetan. Kostua ere izan du, noski, baina “Udalak ere laguntza” emango diela
esan die eta horrek ere animatu zituen
erronka hau onartzera.
Cancúnen izandako esperientzia “Itzela izan da gure kirolarientzat, bai zesta
puntaren ikuspuntutik, baina gehiago
esperientzia pertsonalaren aldetik.
Lagun berriak egin dituzte, jatorri eta
kultura desberdinetakoak, eta harremana sortu da beraien artean”. Hau
asko azpimarratzen du Yoni Amboagek, “torneoa bera ez baitzen berez
hain lehiakorra, jokalari desberdinak
nahasten zituztelako eta orohar, lagunarteko giroan” jokatu zutelako.

langileek bakarrik erabiltzen zituzten. Kontatu zigutenez, Mexico DF hiriburuan gogor dabil erasoan birusa,
baina Cancún bezalako lekuetan momentu honetan gauzak kontrolpean
daude eta turismoa motore duten aldetik, erraztasunak jartzen dizkiete
bisitariei, higiene eta osasun neurriak
zaintzearekin batera”, adierazi digu
Yoni Amboagek.
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Hori bai, Madrilera bueltako hegaldian
iritsi bezain laster, bertako klinika
batean PCR frogak egin eta espedizio
osoak negatibo eman zuenean “lasaiago” geratu zirela aitortu digu Pilota Eskolako buruak.
Datorren urtera begira, “esperientzia
polit hau” errepikatzeko gogoz daude
Hondarribiko Pilota Eskolan.

Aisialdiaz gozatu dute zazpi gazteek eta lagun berriak egin ere bai.

Amboagek gainera goraipatu egiten du
hondarribiar espedizioak Cancúnen
izan zuen “harrera eta tratamendu
bikaina: Hondartzan izan ginen, nola
ez, itsasontzi batean ere txangoa egin
genuen, snorkel-a praktikatu, hango
parke naturalak bisitatu…”.
“Gure pilotariek han geratu nahi zuten, etxera itzuli beharrean”, aitortu
digu Pilota Eskolako buruak.
Aldi berean, COVID-19aren pandemiak astindutako mundu honetan,
Cancúnen zeuden neurrien lasaitasunak ere harritu zituen nolabait hondarribiarrak. “Jatetxeetan, hotelean
eta beste leku itxi batzuetan, sarreran
eskuak eta oinak ondo garbitzeko gela
eta beste erabiltzea derrigorrezkoa
zen, baina maskarak adibidez bertako
Pilota Eskolako espedizio osoa, bazkaltzen.

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

12

ELKARRIZKETA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Apirila · #353

PEDRO BARRUSO BARÉS
Irakaslea eta Errepublikaren,
Gerra Zibilaren eta frankismoaren
ikerlaria

Donostiarra jaiotzez, 57 urte dituen
Pedro Barrusok II. Errepublika, Gerra
Zibila eta frankismoaren diktadura
garaia ditu historialari gisa bere ikerketaeremu nagusi. Hondarribiko memoria
historikoaren inguruan ere zenbait lan
argitaratu ditu Udalaren laguntzaz.

“Memoria historikoa
ikertu eta azaleratzeko
lan txukuna egiten ari da
Hondarribia, nire ustetan”
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Nondik
datorkizu
historiarekiko
bokazioa?
Txikitan, igande arratsaldetan, gurasoek
aiton-amonekin uzten ninduten. Aitonak II. Mundu Gerrateko liburuak zituen
etxean eta nik haiek ikusi eta irakurtzen
nituen. Aitak ere, medikua bazen ere,
bazuen historiarekiko zaletasuna. Kuriositatea pizten zidaten liburu haiek eta
denborarekin, ogibide bilakatu da hartan
afizioa besterik ez zena. Paper zaharren
artean murgildu eta inork orain arte aurkitu ez dituen datu edo kontakizunak
biltzeak zirrara sortzen dit, oraindik.
Nire zaletasuna ogibide izatearen zortea
daukat.
Errepublika, Gerra Zibila eta frankismoaren garaia dituzu ikerketa esparru
nagusi. Garai hauek estaltzen zituen
isiltasun-beloa altxatzen hasi al da?
Garai horiek gogoratu nahi ez izatea defentsarako mekanismo bat da, minaren
aurrean. Zorionez, beloa altxatzen hasia
da baina oraindik hainbeste dago ikertu
eta jakiteko, erabat gainditzen gaituen
olatua bailitzan. Hala ere, asko aurreratu
da. Dokumentalki, iturri guztiak zabalik
eta eskura ditugu ikerlariek, Elizaren
gauza batzuk ezik, agian. Badira ere artxibategi pertsonal eta politikoak batera kudeatzen dituzen erakundeak, ez
bakarrik Franco Fundazioa, baita Suarez,
Calvo Sotelo edo Aznar familien artxiboak. Pertsonaia horien inguruko dokumentu eta edukin politikoak, Estatu edo
Gobernu Buru izan diren aldetik, erakunde publikoen esku egon beharko lukete,
eta gauza pertsonal eta familikoak aparte
edukitzea zilegi da, aldi berean.
Iturri dokumentalak zabalik dituzue
ikerlariek, baina garai horiek bizi izan
zituzten pertsonen testigantzak gero
eta gutxiago, adinarekin zentzen doaz
eta. Kezkagarria da hori historialarientzat?
Dokumentuek, zorionez, bizirauten
dute eta pertsonek esaten dutena
baieztatu eta egiaztatzeko modua dira.
Egia da oso baliagarriak direla testi
gantza zuzen horiek, baina hauek ere
iragazi egin behar ditugu, dokumen
tuekin alderatuz. Hau da, batzuetan
pertsonak buruan dituen oroitzapen
horiek ez dira erabat zuzenak, eta are
gehiago adinarekin urte asko eta asko
pasa ostean. Testigantza horiek jaso,
aztertu, iragazi eta dokumentuekin
alderatu eta egiaztatzea da historiala
rien lan nagusietako bat.
Hondarribiak ere, Udalaren babesarekin, memoria historikoa ezagutu
eta gordetzeko ahalegina egin du
urteetan, besteak beste, zure lanak
babestuz eta argitaratuz. Zenbaterai-

no ezagutzen dugu garai horietan hemen gertatu zena eta zenbat daukagu oraindik jakiteke?
Oraindik ondo ez dakizkigun gauzak
izango dira, nola ez, baina nire ustez,
Hondarribian garai horietan gertatutakoaren %80a edo badakigu. Ildo edo
gai berri bat ikertu eta honi buruz argitaratzen denean, beti ateratzen dira
hortik eratorritako ikerketa-ildo edo
gai berriak, sakondu ahal direnak. Hala
ere, Hondarribiaren kasuan esango nuke
asko dakigula dagoeneko, baina zenbait
giltzarri falta zaizkigu. Adibidez: Non
egon zen Francisco Sagarzu Gerra Zibilean? Errepublikaren aurretik alkate izan
ostean, 1930etik aurrera zinegotzi izan
zen, eta Gerrarekin bere aztarna galtzen
da, gerra ostean berragertu eta alkate
izaten den unera arte. Beste hutsune
bat daukagu, adibidez, Guadalupen hildakoen inguruan.

“Gerra Zibila eta ostekoak ikertu eta haietaz jakitea jendearen
eskubidea da. Honek
“zauriak irekitzen”
dituela esatea lotsagabekeria da”
Batzuentzat, memoria hau ikertu eta
azaleratzea “zauriak berririkitzea”
da. Zer iritzi duzu honen inguruan?
Lotsagabekeria galanta da hori esatea.
1980eko hamarkadan, diktaduraren osteko lehenengo urteetan, gorputzak hobitik
ateratze ugari egin ziren eta inork ez zuen
ezer esan horren inguruan. Gero, urteak
pasata, borroka politikoan sartu zuten gai
hau zenbaitek, esanez aurrera begiratu
behar zela, iragana ahaztuz. Penagarria
da politikan “denak balio du” hori erabil
tzea. Jendeak eskubide osoa du bere senitartekoak non dauden jakiteko eta hauen
gorpuzkiak bildu eta behar eta nahi duten
gisan lurperatzeko, beste sendikoenekin
batera. Zoritxarrez, historiaz ezer gutxi
dakien jendea gauzak manipulatzen saia
tzen da.
Hondarribiko memoriaren inguruko
zenbait lan eginak dituzu.Ari al zara
zer edo zer berri ikertzen gure hiriaren historiaren inguruan?
Oraintxe bertan, Hondarribiko hiriaren
eredu ekonomikoaren inguruko ikerketa batean murgilduta nabil. Helburua
1793. urtean ekonomikoki porrot eginda zegoen hiriak arrakastazko turismo
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ereduko hiria izatera iristeko egin zuen
ibilbidea ikertzea da, 1968. urtera arte.
Suntsituta zegoen Hondarribia hori euskal kostaldeko Marbella gisako bat nola
bihurtu zen ikertu nahi dugu. Turismoa
baita gaur egun ere hiriaren ekonomiaren motore Nagusia.
Hondarribiko Udalak memoria historikoaren aurrean duen jarrerari buruz
zer iritzi duzu, historialari gisa?
Hondarribiko Udala gauzak ondo egiten
ari dela uste dut. Gobernu taldeak eta
alkateak badute gai honekiko sentsibilitate eta jarrera ireki eta egokia. Gainera, Kote Guevara liburuzainak, Txomin
Sagarzazu alkateak berak eta nik, adibidez, elkar ondo ezagutzen dugu eta lan
egiteko harreman aproposa izan dugu
aspalditik. Udalak beraz badu memoria
historikoaren inguruko jarrera hori, eta
nik bereziki aipatuko nuke, ez bakarrik
laguna dudalako baizik eta honen inguruan bultz egiten duelako, Iosu Álvarez zinegotziak egindako lana. Hala ere,
gehiengo absolutua duen gobernuak du
azken hitza eta zentzu honetan, gobernuak berak izandako jarrera eskertu beharrekoa da. Hondarribia txukun ari da
lan hauetan, beste hiri eta herri zenbaitekin alderatuz gero. Irunek adibidez, ez
du oraindik.
Historialari askok goraipatu izan
dute Hondarribiko Udal Artxiboaren
aberastasuna eta zeinen lagungarria
zaien beraien ikerketan. Zuk lan esparru dituzu garaiak ikertzeko, zenbateraino da baliotsua artxibo hau?
Egia da duela zenbait mendetako historiaren inguruko ikerketetan ospe handiko artxiboa dela Hondarribikoa. Baina
baita ere Errepublika, Gerra Zibila edo diktadura frankistaren inguruan ikertzeko
orduan, nire kasuan. Hondarribiko Udal
Artxiboak bertute nagusi eta oso on bat
dauka, bere fondoetan ez dagoela hutsunerik, XIII. mendean hasi eta gaur egunera arte. Zorionez, ez da sute, gatazka edo
bestelakoen ondoriozko galerarik izan
artxiboan eta hori gutxitan gertatzen ohi
da. Gainera, artxiboa bera ondo ordenatu
eta egituratuta dago, Begoña Andrések
egindako lanari esker eta historialariok
ere ekarpenak egiten dizkiogu, gure ikerketen emaitzak eta hauetan erabilitako
beste iturrietako dokumentuak ere, Hondarribiko Udal Artxiboan utziz. Gainera,
argazki eta irudi-fondoa ere oso aberatsa da Hondarribiko Udal Artxiboan, eta
ikerketen protagonista diren pertsona,
leku eta gertakariak ilustratzea posible
egiten digu. Hondarribiko Udal Artxiboa
oso ona da, beraz. Pena ematen didan
gauza bakarra jendeak hainbeste ez ezagutzea da. Ikusgaitasun gehiago beharko
luke, merezi du eta.
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Mendia erretzea
ohikoa zenean
Otsailean hautsak harrotu zituen Bidasoa bailarako zati handi bati eragin zion
suteak. Garrek hainbat mila hektarea
kiskali zituzten Gipuzkoako, Lapurdiko
zein Nafarroako zenbait herritan, eta
laborari askok kezkaz ikusi zituzten beren lursailak, aziendak eta are etxeak
arriskuan. Triskantzaren ondorio ekologikoak zein sozio-ekonomikoak ikusteke
daude oraindik.
Gertaera honek hausnarketa piztu beharko luke gure mendien zaintzaren
inguruan. Izan ere, abeltzaintzak zein
basogintzak aldaketa handiak pairatu
dituzte azken mendean. Kudeaketa-eredu tradizionalak pixkanaka baztertu, eta
industriarako plantazio monoespezifikoz
bete ditugu mendiak, horrek dakartzan
arazo guztiekin; hor daude, adibide gisa,
intsinis pinuari berriki eragin dion izurria, eta toki askotan hau ordezkatu duen
eukaliptoak eragindako arriskuak. Beste
kasu batzuetan, bertako espezieak mantendu dira, bai; baina, antzinako baserritarren bizimodurako izan zituzten fun
tzioak galduta, haien ustiapena ere logika
guztiz estraktibista batetik gauzatzen da.
Prozesu hauek guztiek errotik aldatu dute
gure mendietako paisaia, arazo berriak
planteatuz: bioaniztasun-galera, higadura
ugaritzea, eta suteak bezalako krisien eragina areagotzea, besteak beste.

gikoaren zati handi bat ere galdu dugu.
Abel
tzaintza- eta basogintza-eredu tradizionalak epe luzeko elkar-eragin jasangarri baten emaitza dira; horietan, gizakiek
baliabide naturalak ustiatzen zituzten, bai,
baina betiere tokian tokiko ekosistemaren
muga eta beharren ezagutza sakon batean
oinarrituta. Zuberoan, adibidez, Paueko
Unibertsitateko arkeologo-talde batek frogatu ahal izan du Orhi mendi inguruko
basoak gizakiak desagerrarazi zituela
Neolitoan, haien ordez artzaintzarako
goi-larreak (borthüak) sortzeko. Haatik,

Iosu Narbarte
Arkeologoa

larre-paisaia horiek milaka urtez mantendu izan dira ordutik, gizakiek behin eta
berriro errepikatutako praktika-multzo
batzuen bidez: artaldeak urtaroen araberako mugimendu jakin batzuen arabera
lekualdatzea, bazkaren eta simaurraren arteko oreka zorrotz bat mantentzea, edota
sasi-erreketa kontrolatuak. Su orok, izan
ere, ez baitu zertan katastrofikoa izan; gisa
jakin batean erabilita, lurraren emankortasuna berritzeko tresna izan daiteke, ondoren abereen bazka izango diren landareak
sendoago haz daitezen.

Bidean, gure arbasoen jakintza ekoloMarlako larreen ikuspegi orokorra, belardiak eta otatzeak tartekatuta.

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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Hondarribian ere bada erabilera tradizional hauen adibiderik. Jaizkibel da kasu
adierazgarriena; Erdi Aroaz geroztik,
bertako lurrak herriarenak izan dira, eta
abeltzaintzarako larreak zein basogin
tza-mintegiak hartu izan dituzte, besteak
beste. Jarduera horien arrastoak topa daitezke udal artxiboko agirietan zein Jaizkibelen bertan, han hemen sakabanatuta. Hala, Jaizkibeleko mendi-baliabideen
“etxekotze” prozesua berreraiki daiteke,
gaur ikusten dugun paisaia nola moldatu
den ulertuz.
SUAREN ERABILERA
KONTROLATUA JAIZKIBELEKO
ABELTZAINTZA-SISTEMAN
Hondarribiko Udal Artxiboa informazio-iturri ezin aberatsagoa da iraganeko herritarren bizimodua ikertu nahi
duenarentzat. Udalaren osoko bilkuren
aktak, adibidez, XVI. mendeaz geroztik
kontserbatzen dira, eta bertan xehetasun
osoz jasota topatzen dira bizitzaren alderdi guztien inguruko kontuak.
Jaizkibelen inguruan ere, XVI. mendeaz
geroztik ditugu berri interesgarriak.
1578an, adibidez, Udal osoko bilkuran
aipatu zen Jaizkibeleko zenbait zati erre
egin zirela; hala ere, ez da zehazten sute
hori kontrolatua izan zen ala istripu batek sortu ote zuen. 1587an, aldiz, gauzak
argiago azalduta ageri dira. Urte horretako martxoaren 18an, Artzu eta Justitz
baserrietako jabeek baimena eskatu
zioten udalari, “Jaizkibel mendiari su
emateko, hala belar zaharra erre eta abereentzako bazka hobeto haz dadin”. Baita udalak eskaera onartu ere, apirilaren
1ean eman baitzien eskatutako baimena.
Esan beharra dago aipatutako bi etxeak
berezi samarrak direla Hondarribiko baserrien artean. Alde batetik, Jaizkibelen
ipar isurialdean kokatuta daude, itsasora
begira eta Hondarribiko gainerako base-

Jaizkibel eta testuan aipatutako tokien kokapena.

rrietatik aparte samar. Biak eraikin handiak dira, eta elementu arkitektoniko
zaharrak kontserbatzen dituzte. Beste aldetik, biei lotuta badira kondaira sasi-mitologikoak, etxeon antzinatasunaren eta
prestigioaren lekuko: Justitzekin lotuta,
Antso Abarka errege nafarraren eta Guztiz Ederraren istorioa dugu, eta Artzuren
inguruan, aldiz, 1280ko setioan Hondarribia salbatu zuen Matxin Arsu gerlariaren kondaira.
Nolanahi ere, hurrengo hamarkadetan etengabekoak izan ziren Udalaren
osoko bilkuran aurkeztutako mozioak,
Jaizkibeleko lurretan suak egiteko baimena eskatuz. Hala, 1594an Hondarribiko hainbat baserritarrek eskatu zuten
mendi-zati bat erretzeko baimena eta
1605ean, berriz, Lezokoek; gainera, zehaztu zuten kontuz ibiliko zirela, “suak
mendiari kalterik sortzen ez ziola ziurtatuz”. Ez da ahantzi behar garai hartan
Lezo Hondarribiaren jurisdikziopean zegoela, eta beraz hiriko kontzejuari zegokiola baimen horiek luzatzea. Erreketak

negu amaieran egin ohi ziren, landaredia
lozorroan zegoela, udaberriko kimuak
indar handiagoz atera zitezen.
1608ko martxoaren 12an, berriro aurkeztu zuten zenbait baserritarrek sua
pizteko baimena. Kasu honetan, gainera, zehatz-mehatz definitu zituzten egin
beharreko lanak: Xixurko, Huztarizgibel
eta Talaia (San Telmo) inguruetan arituko
ziren, elorri-triska [jatorrizko bertsioan
gaztelaniaz, “aulagares”], otea [“argomales”] eta oro har sasiak [“zarzas”] erretzen.
Bai elorri-triska (Genista scorpius) eta bai
otea (Ulex europaeus) ohiko zuhaixkak
dira Euskal Herriko mendietan; abereen
bazka gisa ez ezik, etxeetarako azpigai
eta erregai bezala ere erabili izan dira, eta
haiek erretzea ere ohiko praktika izan da,
errautsak lurrean zabaldu eta, materia organikoa gehituta, hauen emankortasuna
ugaritzeko. Lapurdiko zenbait herritan,
Saran kasu, oraindik ere egiten den praktika da, nahiz eta abeltzaintza tradizionalaren gainbeherak zalantzan jarri duen
haren eraginkortasuna eta segurtasuna.
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Argi dago, beraz, sasi-erreketak fun
tsezko faktorea izan direla Jaizkibeleko
paisaiaren bilakaera historikoan. Tokiko
baserritarrek behin eta berriro plantea
tzen zioten udalari erreketak egiteko beharra, argi utziz praktika horrek haien
tzat zeukan balio ekologikoa (lurraren
emankortasuna berritzea) eta ekonomikoa (abereentzako bazka ugariagoa lor
tzea, abeltzaintza intentsiboa garatu ahal
izatea). Baina, era berean, Udalari aldiro
baimena eskatu beharrak ere erakusten
du erreketak ezin zirela nonahi eta nolanahi egin. Aitzitik, suaren erabilerak
arrisku handia ere bazekarren; kontrol-
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LURZORUAK, IRAGANEKO
PRAKTIKEN ARTXIBO

Justitz baserri azpitik itsasora doan Marla
izeneko parajean dugu. Larre-multzo zabala da, belardiz eta otatzez estalia. Gaur
egun zaldiak ikus daitezke oro har bertan
bazkatzen, eta iturri dokumentalengatik
badakigu ingurua abereentzako bazka-gune gisa erabili izan dela, gutxienez, XVI.
mendeaz geroztik. Hortaz, ondoriozta
daiteke larre hauen itxura ez dela gehiegi
aldatu azken bost mendeetan.

Artxiboko agirietan ez ezik, iraganeko
abeltzaintza-praktiken aztarnak Jaizkibeleko paisaian bertan inskribatuta ere
topa daitezke. Adibide interesgarri bat

Praktika hauen arrastoak atzemateko,
lurrera begira jarri beharra dugu. Jaizkibel osoan bezala, hemen ere Eozenoko
hareharri hori-gorrixkaz osatutako flys-

petik ihes eginez gero, benetako sarraskiak eragin zitzakeen, mendiaren bi
hegietan zeuden baserri ugariak eta are
hiribildua bera mehatxatzeraino. Ondorioz, zorrotz araututako praktika zen,
batez ere herri-lurren izaera kolektiboa
kontutan hartuta.

Azken bost mendeetan, behintzat, abereentzako bazka-gune gisa erabili izan dira lur hauek.

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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cha da mendiaren substratua. Alabaina,
Marlako larrek badituzte beren berezitasunak. Beste inguru batzuetako lurzoru
mehe eta pobre samarren aurrean, belardi hauen azpiko lurra oso iluna da, ia

beltza, haren osaeran materia organikoa
nagusi den seinale. Argi dago bost mendez bertan bazkatu diren abereek belar
asko jan eta simaur asko utzi dutela bertan; eta, gainera, behin eta berriro erre-
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tako ote eta sasien errautsek are gehiago
aberastuko zuten lurzorua.
Gainera, inguru honen ezaugarri litologiko eta topografikoen ondorioz, higadurak izugarri eragiten die magalaren
goiko aldeko larreetan kokatutako larreen lurzoruei. Hau euri-egunetan ikus
daiteke bereziki, materia organikoz aberastutako lurra mendian behera etortzen
baita, beheko belardiak guztiz estaliz.
Prozesu hau mendeen joanean behin
eta berriro errepikatzearen ondorioz,
itsasertzeko labarretan ia metro beteko
lurzoru lodia metatu da, oinarriko hareharri horixkarekin kontraste nabarmena
egiten duena. Oso lur-erregistro bereizgarria da, bere formazioa ezin baita azaldu
abeltzaintzari lotutako giza jarduerak
(sasi-erreketa eta abereen simaurra) kontutan hartu gabe. Beste hitz batzuetan,
iraganeko giza jardueren artxibo historiko gisa uler daiteke lurzoru hau: ondare
kultural bereizgarri bat, sarri ikertu eta
balioan jartzen ez dena.
Izan ere, Euskal Herrian ez da, gaur-gaurkoz, lurzorurik ikertu izan iraganeko
abeltzaintza- eta basogintza-praktikak berreraikitzeko informazio-iturri gisa, nahiz
eta beste testuinguru batzuetan egindako
lanek adierazten duten gure paisaien kulturalen ezagutza iraultzeko moduko erregistroak direla. Oso interesgarria litzateke, adibidez, argitzea Marlako lurzoruetan
noiz hasi ziren sasi-erreketek sortutako
errautsak eta abereen simaur-deposizioak
metatzen. Aztertzekoa litzateke, halaber,
praktika horiek abiatu zirenetik haien
ezaugarriak egonkorrak izan diren ala,
kontrara, aldaketak eta fase desberdinak
ezagutu ote dituzten.
Hondarribiko antzinako abeltzainek
lezio asko utzi dizkigute Marlako lurzoruetan gordeta. Ikertzen hastea baino
ez da falta.

Mendeetan metatutako simaurrek eta sasi-erreketen ondoriozko errautsek lur-erregistro bereizgarria sortu dute.

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

Escape room
Gaztelekuan egiten ditugun ekintzak zein kutsu edo eragina
dute herriko gazteengan? Gazteak hausnarketara bideratzen
dituzten ekintzak antolatzea da gure helburu nagusietako
bat. Egunerokotasunean, beraien aisian, ateratzen diren eta
bide batez, kezkatzen dizkieten gaiei esapazio bat ematea da
gure betebeharra hezitzaile eta herriko udal zerbitzu bezela.
Askotan, gaiak nola landu buru hauste bat da guretzat, gizartearentzat orokorrean. Gazteek bizi duten errealitatea ezagutu
behar dugu, mundu berean bizi gara baina argi dago generazio
bakoitza bere lengoai, espazio eta kode propioetan mugitzen
dela, zergatik jokatzen dute modu batean edo bestean, zein
tzuk dira beraien erreferenteak, nola betetzen dute haien aisia,
nola harremantzen dira?
Nerabezaroa garai gorabeheratsua eta garrantzitsua da gure bizitzetan: nor garen ezagutzeko momentua, zer gustoko dugun
eta zer ez deskubritzeko, gaitasunak indartzeko eta gabeziak
lantzeko, harreman sendoak sortzeko garaia...eta nola ez garrantzitsuena besteei gustatzea, askotan gure burua maitatu
aurretik... Denoi gertatu zaigu, ezta?
Escape room hau egiteaten arrazoia, guzti honi ordena emateko sortu dugu, maitasun erromantikoa zalantzan jarri dugu,
gizarte hontan hain barneratuak ditugun harreman toxiko
horiei buruz hausnarketara bideratuz eta bultzatuz, eta zein
arriskutsua den. Bidai honen bitartez harreman osasuntsuak
sortzeko prozesua hausnartzen dugu escape room honeetan,
betiko jarrerak zalantzan jarriz, erreferente positiboak bilatuz
edota sexu harreman osasuntsuak bizitzeko beharrezkoak diren kontzeptuak ezagutuz.
Eskertu nahi dizuegu gerturatu zineten gazte talde guztioi, eta
batez ere gazte dinamizatzaile moduan sortu eta bertan egon
zinetenoi, denon artean oso ekintza polita eta aberasgarria egitea lortu dugu! Mila esker zuen denbora, esfortzua, konpromezua eta inplikazioagatik!

Gazteak, scape roomaz gozatzen
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LAURA GALLEGO

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Hilabete honetan, sortzaileekin solastera itzuli gara. Kamara ezberdinen atzetik mundua
begiratzen duen eta Hondarribia eta Bartzelona artean dabilen Laura Gallegorekin
izan gara.

1. Zure burua aurkeztu.
Laura naiz, 24 urte ditut eta Bartzelonan
bizi naiz institutua bukatu eta zinema
ikasketak egitera etorri nintzenetik. Esan
dezaket txikitatik gustatu zaizkidala pelikulak, mundu guztiari bezala, baina
idaztea beti izan dut gogoko. Nobelak eta
ipuinak hasten eta erdizka uzten ibili nahiz gaztetatik, 15 eta 16 urte nituela ere
Bordari lehiaketetan parte hartu nuen,
baita sariren bat irabazi. Beraz, banekien idazkerarekin lotutako zerbait egin
nahi nuela, batxillereko zientzietatik
urrun, eta gidoian pentsatzen, ¿zergatik
ez zinema ikasi? Ez nekiena zen, azkenean, ia hitzak baina gehiago, irudiak
maitatuko nituela. Kamera eta argiztapen espezializazioa egin nuen, eta orain,
idazten jarraitzen dut, baina argazkiak
egiten ibiltzen naiz ia gehienetan.
2. Zure burua Hondarribiko gazte ar
tistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lana
ren emaitza?
Ez dakit oso ekintzailea naizen, gustatuko litzaidakena baina gutxiago seguru.
Pare bat laburmetrai zuzendu ditut nire
kabuz, baina urte batzuk dira hartzen ditudan irudi bakarrak mugimendurik gabekoak direla. Argazkiak zabaltzen saia
tzen nahiz, instagramen bidez, nahiz eta
pena ematen didan nire argazkiak hain
txiki azaltzea. Bartzelonan nire argazkiak taberna/erakusgela batean jartzen
saiatu nintzen, baina mobida guzti honekin itxarotea besterik ez dago. Agian
kalean izan beharko luke erakusketa.
Hondarribin ere hasi ginen erakusketa
bat antolatzeko asmoz, Itzi Basterretxea
eta Claudia Borrasekin, baina berdin.
Nire idatziak argitaratzea ez dut inoiz
lortu, bakarra, nire laguna Julia Lasak argitaratu zuen ipuintxo bat, C’alma baino
lehenago, bere marrazki eta nire poesia
tontu batekin.

3. Hondarribia herri txiki-ertaina iza
nik artearekin harreman estua du.
Maiz artistak eta sormen lanak hiri
handiekin lotzera jotzen dugu. Nola
uste duzu baloratzen dela zure lana
eremu/testuinguru honetan?

Nik uste dut publikoa oso zabala dela,
baina baliteke gazteriari zuzenduago
egotea, nire argazkietako protagonistak
baitira.

Bartzelonan bizi arren, azkeneko denboraldian Hondarribin asko ibili naiz, eta
nire argazkietan bai Bartzelonako metropolia, bai Hondarribiko berdetasuna
azaltzen dira. Bi aldeak ditut oso maite
eta bi aldeetan ditut asko maite ditudan
lagunak, eta hauek azaltzen dira nire argazkietan. Baita hainbeste ezagutzen ez
ditudan pertsonak ere. Hurbil bazaude
eta kamararekin banago, seguru asko
argazkiren bat aterako dizudala kontura
tzen ez zarenean. Hondarribiko batzuek
jarraitzen dute nire instagrameko kontua eta horrek ilusio handia egiten dit,
baita norbaitek zure argazkia zoriontzen
duenean, argazkian azaltzen dena laguna duelako edo tokia ezagutzen duelako.

Aprobetxatzeko herri txiki batek eman
dezakeen elkartasuna, gazte artean baina baita ere komunitate osoarekin. Asko
ikasiko genuke zaharrek bizitakoarekin,
baina beraiek ere ikasi dezakete gure
ikuspuntu berritik. Hondarribian istorio
txiki pilo dago, eta baita eszenario arraro
eta ederrak. Hoietan murgiltzeko esango
nuke, ea haietatik zerbait ateratzea posible den. Hori da nik nahi dudana, bide
batez.

5. Zer esango zenioke Hondarribiari?

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

Laura Gallego, kamerarekin, filmaketa lanetan
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HAPOREN TRAMITAZIO BERRIA AURRERA
Azkeneko asteetan Hiri
Antolamenduko Plan Orokor
(HAPO) berriaren izapidetzeak
aurrera egiteko hainbat pauso
eman dira: herritarrek parte hartzeko lehen
saioa egin da, eta datozen asteetan gehiago
etorriko dira. Herritarrek aukera dute planaren izapidetzearekin lotutako informazio
guztia kontsultatzeko, helburu horrekin garatu dugun webgune baten bidez. Hirigintza

Saila dagoeneko hasi da planaren aurrerapenaren testua idazten, administrazioei eta
sailei dagozkien txostenak eskatu ondoren.
Udalaren osoko bilkurak 2017ko ekainean onartutako HAPOk hurrengo 12 urteetarako plangintza jasotzen zuen. Plan Orokor
horrek administrazioen oniritzia jaso zuen,
eta epaietan ez da planaren hirigintza-alderdirik eztabaidatu. Beraz, arduragabea
iruditzen zaigu aurretik egindako lan guztia

lehenengo eta behin atzera botatzea. Gure
taldeak proposatzen duen ibilbide-orria hau
da: aurretik egindako lana kontuan hartzea
eta egungo egoerara eta araudira egokitzea,
eta herritarren partaidetza prozesutik, teknikarien eta udal-taldeen ezagutzatik eta esperientziatik sortzen diren proposamenekin
aberastea.
		
EAJ-PNV

PARTE HARTZEA IZANGO DA PLAN OROKORRAREN ZUTABE SENDOENA
Abiatu da Hiri Antolamendurako Plan Orokor berrirako prozesua. Kostata!
Dokumentu berria lantzea iazko uztaileko
osoko bilkuran onartu zen arren, aurtengo apirila arte udal gobernuak ez du bilera
bakar bat ere deitu, ez beste udal taldeekin,
ezta herritarrekin ere.
Etorkizuneko hiria diseinatzea, hori da
HAPO berriaren eginkizuna. Oinarri berriak

behar ditu. Baliogabetutako planekoek ez
dute balio, mende hasierako errealitatean
oinarritzen zirelako. Diagnostikoak eta txostenak eguneratu behar dira ezinbestean,
etorkizuna irudikatzeko ezin dugulako iraganetik abiatu, orainalditik baizik. Bestela,
zaharkitua jaioko da.
Abotsanitzek oinarri berri eta sendoak
dituen plan orokor bat nahi du, eta hori
ezin da lortu herritarren parte hartzerik

gabe. Hori eskatzen diogu udal gobernuari:
erabateko gardentasuna eta parte hartzea
bermatu ditzala. Parte hartze presentziala
bermatzea hala nahi duenarentzat, baita
herritar ororen aukera bermatzea ere. Parte
hartzea izango da plan orokorraren zutabe
sendoena.
Animatu zaitez, mereziko du-eta!
		
Abotsanitz

HIRITARREN ARRETA ZERBITZURAKO ERREFORTZUA
Hondarribiko
PSE-EE
taldeak Hiritarren Arreta Zerbitzurako errefor
tzua eskatzen du, tramite digitalen eskabide ugariei aurre egiteko.
Azken garaian Eusko Jaurlaritza hiritarrekin
harremanetan jartzen ari da euskal administrazioarekin edozein on line izapide egiteko
nahitaezkoa den BAKQ lor dezaten. Hondarribian, dokumentua BAZen eska daiteke.

Gaur egun, dela eskari horiengatik, dela
ohiko tramiteengatik, BAZen hitzordua lor
tzeko epea aste betekoa da, eta hiritarrak
KZ-gunera bideratzen ari dira.
Aipagarria da, pandemia dela eta, BAZ
zerbitzua dela hiritarrarentzako kontsultarako gune bakarra. Beste departamentuek,
Gizarte Zerbitzuek izan ezik, ateak itxita dituztela lan egiten dute.
Lan bolumenagatik eta zerbitzuaren

garrantzia kontuan hartuta, gure ustez beharrezkoa da BAZ zerbitzua pertsonal gehi
agorekin hornitzea. Bai dokumentazioa
emateko eta bai hiritarrari on line tramiteak nola egin erakusteko. Hiritarren artean
badaude asko, zailtasun digitala dela eta, administrazioaren aurrean euren burua ez gai
ikusten dutena.
PSE-EE

Hondarribiko hiria egoera larrian dago.
Pandemiak agerian utzi ditu udaleko zerbi
tzu publikoen ahuluneak eta premiak, bai,
baina pandemiaz haratago Hondarribiak
bestelako arazo larriak dauzka: Hondarribia Blues jaialdia, Alardearen auzia, Berdintasuna Plana abiatzea, Mendelu auzoaren
egoera, euskararen erabilera, ostalaritza,
etxebizitza ... Besteak beste, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra berritu behar da.

Plan horren bitartez zehaztu egiten da hiriaren garapen eredua, lan handia, zaila eta nekosoa. Komenigarria izango litzateke udal
taldeen arteko auzolana. Halere, momentuz, Hondarribiko Tokiko Gobernuak bere
kasa jardutea erabaki du. Hitzetatik harago
EAJk, berriro ere, gehiengo osoak baliatzea
erabaki du. Ez da berri ona.
EH Bildu

AUZOLANA ETA HAPO
Auzoen arteko elkarlana,
orotariko hiztegiak horrela
definitzen du auzolana. Hondamendiak, larrialdiko egoerak eta ez ohiko arazoetan
bizilagunek indarrak biltzen dituzte elkarri
laguntzeko. Elkarri laguntzea, bada, herrikideen arteko elkartasunaren oinarria da.
Elkarren artean indarrak biltzeko modu
hori behar dugu Hondarribiko udalean.

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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EMEKI ELKARTEAK ANA SUSPERREGUI OMENDU BERE
EMAKUMEAREN ASTEKO EKITALDIEN BAITAN

Herrian Barrena 3

HONDARRIBIA 293
2016ko Apirila

GIRO EDERRA, EGURALDI ONA ETA EKITALDI UGARI IZAN
DITUGU AURTENGO ASTE SANTUAN HONDARRIBIAN
Ostiral Santuko prozesioa egin
ahal izan da aurten eta Pazko
jaietako ekitaldietan zein Guadalupen ere, astelehenean, jende
ugari bildu da

barrena
03: Herrian
enaren txokoa
14: Ingurum
ona
15: Albiste
keta
16: Elkarriz
tajea
18: Errepor
aren lehiotik
20: Histori
omia
22: Gastron

EMEKIK MARTXOAREN 13AN OMENDUTAKOAK POZIK AZALDU ZIREN ERREKONOZIMENDUAREKIN UTZITAKOA

Futbol elkarteko nesken eta ohi zaion omenaldia izaten da. “Ez derriEmekiko beteranoa den Niko gorrez soldata batekin ordaindutako lan
profesional arrunta egin dutenei bakaEizagirreren lanari aipamenarrib
be-ia rrik, baizik eta etxea eta familia aurrera
k / Hond
lpena
rezia egin zaie
aurten
ateratzeko esfortzua egin dutenei” egin
ia.org / argita
ohi die Emekik errekonozimendu hau.

arrib
www.hond

KIROL KAIKO OBRA
NAGUSIA, IA PREST
Duela 20 urteko apirilean, ia amaituta
zegoen kirol kai berriaren obra ekarri
genuen gure azalera eta barneko
orrialdetara. Lanak 1998an hasi eta
gerora gaurko gune komertziala
izango zena eraikitzea falta zen
bakarrik. Gainera, Xanti Gonzalezek
bera eta bere familia munduan
zehar 17 urtez itsasontziz eraman
zituen esperientziaren inguruko
liburua argitaratu zuen urte hartan.
Elkarrizketaren protagonista, Juan
Jose Etxaide, Guadalupeko apaiza izan
genuen.

eta Uxue Alberdi eta Sebastian Lizaso
bertsolariek lagunduta. Aitor Kerejeta
alkatea eta Ongizate arloko zinegotzia den
Maite Pelaez ere han izan ziren, omendutakoaren senide eta lagunekin batera.

Martxoaren 8an Emakumeen Eguna osAna Susperreguiri omenaldi nagusia egipatzen da eta data honen inguruan, Hon- Aurtengo omenaldi berezi hori, 81 ur- teaz gain, Emekik aipamen berezia egin
darribiko Emeki elkarteak bere Emaku- teko Ana Susperregui sare-konpont- nahi izan die aurtengo Emakumearen
mearen Astea antolatu ohi du urtero, zaile eta lau seme-alaben ama denak Astean Hondarribia Futbol Elkarteko
ekitaldi ugarirekin.
jaso du, hunkituta jaso ere gainera.. nesken taldeari, alde batetik, eta Niko
Eizagirre, Emeki sortu zenetik isil-isilean
Horien artean esanguratsuena, urtero he- Ekitaldia martxoaren 13an egin zen Pas- lanean aritu izan den bazkide eta lagunari,
rriko emakume langile beterano bati egin cua galerian, txalapartariek, trikitilariek beste aldetik.

PLAN OROKORRAREN
AURRERAPENA,
JENDAURREAN
Duela 10 urte, HAPO edo Hiri
Antolamendurako Plan Orokor berriaren
Aurrerapenaren inguruko erakusketa
zabaldu zen Arma Plazan, eta hauxe
agertu genuen gure azalean. Gainera,
egutegiak Aste Santua eta San Marko
eguna bateratu zituen urte hartan eta
Sardara Motor Elkarteak arrakastaz
antolatu zuen bere V. Rallysprinta.
Emeki Elkarteak omenaldia egin zion
Ana Susperregiri eta elkarrizketan,
Judas Arrieta artistarekin aritu ginen
blagan.

NAGUSIAK

NAGUSIAK

Aste Santuko egunak bereziak dira
Hondarribian, bai jai hau zentzu erlijiosoan bizitzeko ohitura dutenentzat, bai beste modu batera, atseden
hartzeko oporraldi gisahartzen dituztenentzat.
Gure hirian, gainera, turismo sasoi nagusiaren hasiera izaten dira egun hauek
eta aurten, eguraldiak lagunduta, esan
daiteke bisitari ugari izan ditugula,
Hondarribiaz gozatzera eta bere Aste
Santuko ekitaldiak ikusi eta bizitzera
erakarri dituenak.

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

Ostiral Santuan eguraldia lagun izan
genuen eta prozesioa kalez-kale ibili zen. Horixe dugu jarraipen gehien
izaten duen ekitaldia, Pazko Igandeko
Jaungoiko Hartzaileen Erortzea eta Ttoparerekin batera.

rg / argitalpenak /

www.hondarribia.o

Erlijio ekitaldiez gain, Pazko Jaiek ere
jendetza bildu dute, bai igandeko sokamuturrean,
ibiaKale Nagusian, bai bereziki
Hondarr
astelehenean Guadalupen egin zen
jaiak. Azoka, bertsolariak, toka, herri kirolak eta nola ez, sokamuturra ere, ikusle ugarik jarraitu zituzten.

ERRAMUEN BEDEINKAPENA ETA SAN PEDRO KALEKO TERRAZAK, BETETA X. SAGARZAZU

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

Aipatu behar dugu ere data hauetako
kirol hitzordua. Hamabost urte bete
ditu aurten HKT Haurren Eskubaloi Torneoak. Hondartza kiroldegia bete egin
zen Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa eta
Txingudiko selekzioen partidekin.

ELKARTASUN OLATUA,
EMEKIREN ESKUTIK
Duela bost urte, 2016ko apirilean,
Emeki Elkarteak Greziara heldutako
errefuxiatuen alde martxan jarritako
arropa eta oinetakoen bilketa-kanpaina
ekarri genuen gure azalera. Ekimen
horrek ondorio ederrak izango
zituen gero, Greziara eramango zuen
hondarribiar emakume talde bat eta
Hondarribia-Katsikas taldea sorrarazi.
Gainera, Aste Santuaren kronika egin
genuen eta Abay Etiopiak antolatu
zuen IRT lasterketa solidarioaren berri
eman ere. Elkarrizketan, Aitor Ocerin
nabigatzailearekin aritu ginen solasean.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Ramon Iribarren:
Olatuak ikertzen
zituen gizona (II)
Iribarrenen proiektua Frantziak hartu ondoren, Bidasoa ibaiaren bokaleko ezkerreko ertzeko dikea garatzea falta zen.
Lehen aipatu dugunez, Hondarribiko
Udalak turismoaren aldeko apustua
egin zuen jarduera ekonomiko gisa. XX.
mende osoan zehar, Errepublika iritsi
zen arte eta, batez ere, Francisco Sagarzazuren lehen alkatetzan (1925-1930),
turismoari zuzendutako higiezin-proiektu ugari jarri ziren martxan. Berrogeiko
hamarkadan, Sagarzazu berriro alkate
tzan zela, Iribarrenek planifikatutako harri-lubeta eraikitzea planteatu zen. Hala
ere, gogoratu behar da Portu Taldearen
ardura zela nabigagarritasuna, eta ez
hondartzen erosotasuna eta erakargarritasun turistikoa. Dena den, Sagarzazurekin talka egin zezaketela aurreikusi zen,
izan ere, bi helburu horiek bateraezinak
baziren, Iribarrenek lehenari eman behar zion lehentasuna, eta horrek, jakina,
Sagarzazuren interesekin talka egiten
zuen. Hala eta guztiz ere, 1946an, Goiricelayak jasotzen duen bezala, alkateak
adierazpen batzuk egin zituen, hondar
tza, natura dela eta, ez zela hobetuko eta
“zerbait” bazegoela aitortuz, baina berak
ez zuen horren berri, nahiz eta Peñón

hotela eraistea proiektuaren zati bat zela
adierazi.
Frantziako harri-lubetaren arrakastak
erraztu egin zituen Bidasoaren alde honetako izapideak. Herri Lan Ministerioak
bere gain hartu zuen kostua eta 1949ko
udan esleitu ziren lanak. Dena garbi zegoela zirudien, baina orduan arazo estetikoak sortu ziren Francisco Sagarzazuren
eskutik. Sagarzazu eta Iribarrenen arteko desadostasunak 1949ko abuztuaren
25ean eman ziren argitara. Ernesto Goiricelayak jasotzen duen bezala, Sagarzazu
alkateak uko egin zion dikea harri-lubetaz eraikitzeari, eta fabrikako obra baten
aldeko apustua egin zuen. Obra hori Pedro Muguruzak, Sagarzazuren burualdeko arkitektoak, proiektatu behar zuen,
alkatearen obsesio handia zen hiriaren
paisaia-edertasunean integratuta gera
zedin. José María Susperregik, bere “Crónica Monumental. Fuenterrabía siglo XX
“liburuan Iribarrenen etxean egindako
bilera bat aipatzen du. Bilera horretan,
ingeniariaz gain, Pedro Muguruza, alkatea, Manuel Calderon Marinako komandantea eta Rene Petit ingeniaria izan
ziren. Bertan, Muguruzaren bertsioaren
arabera, fabrika-obrako kai-mutur baten

Pedro Barruso Barés
Historialaria

ideia hartu zen, ez harri-lubeta malgu
batena, Iribarrenek proposatzen zuen
harearen gainean baitzegoen. Alkateak
esandakoa gorabehera, azkenean Iribarrenen proiektua gauzatu zen, begi
hutsez erraz egiazta daitekeen moduan.
Ingeniariak bere irizpide teknikoa Ministerioari ezarri zion, eta hark bere gain
hartu zuen obraren kostua.
Arazoak ekidinda, 1949ko irailaren
7an, hurrengo eguneko “la Voz de España” egunkariak jasotzen duen bezala,
kai-muturraren lehen harria jarri zen
eta Ramón Iribarreni hiriko “seme kutuna” titulua eman zitzaion, Raimundo
Fernández Cuesta Justizia ministroa eta
probintziako beste agintari batzuk bertaratu ziren zeremonia batean, eta Francisco Sagarzazuk hitzaldi bat eman zuen,
obraren segurtasuna azpimarratuz. Ikus
daitekeenez, ez du zerikusirik urte bereko abuztuan adierazitakoarekin.
Lanak 1949ko urriaren 20an hasi ziren eta
“Oliden S.A” enpresak egin zituen. Lanak
behar baino gehiago atzeratu ziren; izan
ere, Iribarrenek adierazi zuen bi dikeak –
Frantziako eta Espainiako itsasertzekoa –
Aldi berean egin behar zirela, baina ikusi

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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dugu ez zela horrela izan. Ekialdeko kanala 1951n mendebalderantz mugitu zen
eta, ondorioz, harri-lubeta ur sakonagoetan zimendatu behar izan zen. Hala eta
guztiz ere, 1955ean hondarribitarren dikea errealitatea zen eta hondartza azkar
sortu zen. Hondarribian bere obra osatu
ondoren – Fisonomia nabarmen aldatuz
eta hondartza zabal bat ziurtatuz – Ramon Iribarrenek bere obrarekin jarraitu
zuen, mundu osoan portuak eta dikeak
eraikiz eta munduko ingeniaritzan erreferente bihurtuz.
1967ko otsailaren 21ean Madrilen izandako istripu batean hil zen, gidatzen
zuen autoak su hartu zuenean motor bat
probatzen ari zela.

KOLABORAZIOA
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Gaur egun, bere
bustoa, bere obrarekin batera ager
tzen da, hau, berak
zioen bezala, egin
zuen guztia, “Lehenik eta behin,
marinel klasearen
mesederako izan
zena, aurretik, zoritxarreko barrarekin etengabeko
arriskuan zegoena,
eta, ondoren, hiriko uda eta turismoaren ondorioz”.

1969an hil ondoren, Pedro Aguinagalde
alkateak Hondarribiko hareatzari lehengo zuzendariaren izena emateko eskatu
zion Gipuzkoako Portu Taldeari, Herri
Lan Ministerioak onartutako eskaera.
Azkenik, Ramon Fernandez de Casadevante alkatetzan zegoela, ingeniariaren
busto bat inauguratu zen, “Hondartza
honen sortzaile bikaina” irakur zitekeen
idulki baten gainean. Horrela, Iribarreni
lehen kontsultak egin eta hogeita hamabost urtera, agerian geratu zen olatuak
behatzeko lana aitortu zitzaiola eta Hondarribiaren garapenean lagundu zuela.
2002ko irailean, “Iribarren. Ingeniari
tza eta itsasoa “Dolores Romero historialariak komisariatutako erakusketa
antolatu zen, Sustapen Ministerioaren
mendeko Herri Lanen Azterketa eta
Esperimentazio Zentroak (Cedex) antolatua, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta
Herri Lan Sailarekin lankidetzan. Txingudiko badian egindako lanez gain,
Deba hondartzako itsasadarra, dikea
eta olatu-horma bideratu zituen, Orioko
barraren estugunea diseinatu zuen eta
Gros auzoan Zurriolako senadia inguratuz hondartza bat sortzeko azterlana
idatzi zuen. 1950ean sortu zen Donostiako aireportua ere.
Txingudi badia, Iribarrenen dikeak eraiki aurretik eta ostean. Iturria: PNOA

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Constantino Virto
gure artean
Aurten, bigarrenez, udaberri “gaiso” berezia bizitzen ari gara egunotan, baina,
hala ere, bizitzaren biziraupenak aurrera
jarraitzea eskatzen digu eta gu, artez eta
moldez, saiatzen gara gure bizia, familia
eta herria egoera berrira egokitzen. Hori
dela eta, Arma Plaza Fundazioak, Hondarribiko ondarea sustatzeko proiektuen
artean, Constantino Virtoren figura edo
pertsonaiari buruzko erakusketa monografikoa antolatzea erabaki du: “Constantino ezagutzen”.
Erakusketa egunotan gauzatzen ari da,
Menina Komisariadotzaren eskutik, eta
Arma Plaza Fundazioaren eraikinean
ikusgai dago (2021-IV-29 / 2021-V-23).
Erakusketaren aitzakia baliaturik, niri
dagokit ekarpen honetan, historiaren
leihora ireki eta zabaltzea gure Ttino
edota Constantinori. Horretarako, iturri
fidagarri eta leialak egingo ditut neure,
baita Ttino beraren hitzak eta adituenak
ere, gauzak zuzen eta egoki uztearren,
bi atalotan banatuak: bizitza-taupadak
eta erakusketa edo ttopara. Biak ala biak,
erakusketa bisitatzeko “gosea” irekitzeko.

Nafarroan. Virto abizeneko pertsona
baten Hondarribiko lehen dokumentua
1845ekoa da. Erabili ditugun dokumentu
gehienetan, abizena Virto eta Virtto bezala zaharrenetan, baina gutxi batzuetan
Birto bezala ere agertzen da.
Olaskoagari dagokionez, oso abizen zaharra da eta izen bereko oinetxe primitiboan du bere jatorria, dudarik gabe.
Aia herrian kokatzen da, Orio eta Zarautzen artean, Gipuzkoan. Era askotako
aldakiak izan ditu, baina denboraren
joanean, Olascoaga idaztea da ohikoena,
eta, gaur den egunean, Euskaltzaindiari
jarraituz, Olaskoaga.

Koldo Ortega
Historialaria

Lehendabiziko ikasketak jaioterrian bertan egin zituen umetan eta, ondoren,
Orientación Maritima eskolan nerabe zelarik. Hona bere hitzok (Hondarribia, 260.
zenbakia): “Txikitatik eduki izan dut margotzeko esku ona, eskolako garaietatik…
Beti gustatu izan zait historia eta asko
irakurri eta ikusia naiz. Ez daukat ikasketarik, baina liburu eta artxiboetan orduak
eman ditut, eta, orain, jubilatu nintzenetik, askoz gehiago… motel, gure garaikoak erdi analfabetoak gera!”. Bai, Ttino
laguna, baina… analfabeto jakintsua!
Eta horrela, hitz gutxitan, laburbiltzen
du bere bizitza: “Ni 14 urterekin hasi

1. BIZITZA-TAUPADAK

Constantino Virto Olaskoaga Hondarribiko Zuloaga kalean jaio zen (1933-XI-27),
bere gurasoak Fermin Pedro Virto Olaizola eta Sebastiana Olaskoaga Oronoz
zirelarik. Fermin Olaskoaga adituaren
arabera, Virto abizenaren jatorria Nafarroako leinukotzat jotzen dute batzuek,
oinetxea Berako udalerrian duelarik,
Konstantinoren familia, Jauregi hotel aurrean 1948an

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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nintzen itsasoan, baina oso osasun ahula
nuen. Medikuak gomendatu zuen itsasotik ateratzea eta hiru urte egin ondoren,
utzi egin nuen eta lehorreratu nintzen.
Eta zer egin zenuen orduan? Hasieran
ez neukan ofiziorik eta hara eta honera
ibili nintzen. Marrazteko eta esku ona
nuen eta lehenengo, Porcelanas Bidasoan ibili nintzen, baina oso gaizki ordaindutako lana zen, lan oso polita izan
arren. Gero, Madrilen bukatu nuen, sei
hilabetez Formación Profesional Acelerada deitzen zioten hura egiten, mekanika ikasteko. Gero Palmeran ere aritu
nintzen lanean, Frantzira joan nintzen
zazpi urtekotz eta Berako Alcon ere egin
nuen lan, diseinuak egiten eta denetarik
egiten”.
Constantinoren
ondoan, Ana Maria
Frantziska Arratibel Gorostiza dugu.
Irungo Junkal elizan ezkonduak (1962III-17), luzaroan elkarren ondoan eta
elkarri lagunduz bizitzen. Hona famialiaren maitasunezko hitzok: “Apirilaren
14 haiek, inoiz ez zen lore sorta bat falta
izan Errepublikaren eguna eta bere bidelagun leialaren urtebetetzea ospatzeko:
Irungo neska eder hura, Zabaltza plazako
dantzaldian ezagutu zuena, Espainiako
plaza zen garaian. Berrogeita hamazazpi
urte iraun zuen historiak...

2. ERAKUSKETA: TTOPARA TTINOREKIN

Constantino pertsonaren bizitza-taupadak
sentitu ondoren, orain pertsonaiarena dagokiona gauzatuko dugu: bost zentzumenezko artistaren ekarpenak. Horretarako
erakusketa: Constantinorekin ttopara egiteko. Bertan, Constantino “osoa” birtopatuko dugu, hau da, gizaki baten bizi bidea:
bizitza osoan zehar bere tokia aurkitzen,
baita barneko galderei erantzuten ere,
sormen lan ugari ikusgarriak eginez.
Hona, zuretzat irakurle, gonbidapena:
“Erakusketan, Constantino Virto Olascoagaren nortasun polifazetikoa ezagutzera gonbidatzen zaitu ARMA PLAZA
Fundazioak.
Ibilbide labur bat haren zaletasunen eta
sorkuntzen inguruan, denbora eta dedikazio handia eskaini baitzien; Portuko
koadro koloretsuak, arkitekturako marrazki xeheak, arrantzaren eta itsasoaren
munduarekiko grina eta hiriko tradizio
errotuekiko debozio handia”.
Kote Guevararen hitzok laburtzen digute
ttopararena: “Omenaldi xume bat bere
hiriko ondarea izugarri maite zuen per
tsona bati. Uste dut Constantinok ongi
merezia duela omenaldi hau, nahiz eta
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jakin bera ez zela arrandien eta laudorioen zalea, eta, segur aski, gaizki esaka
hasiko zela honen aurka”.
Bai, halako pertsonari, halako omena,
bere herriak egina! Tinoz eta mimoz bizi
izan zuen Ttinok bere hondarbitasun
zintzoa eta, horren guztiaren lekuko
erakusketa bisitagarri dugu. Opari ederra
denontzat! Guretzat opari, baita Ttinorentzat ere, zeren itsasoan idatzi zenuen
(1951) egia bihurtu da: “En casa como los
vivos”. Hondarribian gure artean bizirik!
Erakusketarekin batera, “Historia arrastoak” bideoa ere badugu, Bideosarek grabatua. Bertan, denboran zehar mantenduko diren arrastoak, primeran, agertzen
dira, baita Constantinoren Marina eta
Blaca biloben eta Joxe Bernardo anaiaren hitzak ere. Bideoan honako esaldi
borobila esaten du Constantinori buruz:”
Hainbeste ezaguera duen pertsona ez dut
ezagutu”. Zoaz, irakurle, “Constantino
ezagutzen” erakusketa gozatzera, zeren
topo egingo duzu Hondarribiko pertsona
historiko txalogarriarekin!
Chapeau, Constantin! Mila esker, Ttino!
Segi gure artean, Constantino! Jarrai zure
txapelarekin, Konstantino txapeldun!

Jakingura handikoa, dena axola zitzaion:
politika, ekonomia, erlijioa... dena zuen
gustuko eta denetarik zekien, bere ideiei
beti leial, koherente eta tinko.
Bilobak iritsi zirenean, adi egon zen, beti
prest esku bat botatzeko eta pozik berari
hainbeste gustatzen zitzaizkion gauzak
erakusteko, eta haiekin errepikatu zituen museoak, erakusketak eta bidaiak.
Beti mila istoriotan sartua, eta mila istorio egin gabe zituela, joan egin zen”
(2019-XII-26).
Constantinoren murala (1989) : Benta Zaharra, Eskola eta Eliza (Jesús Ibañez-en bulegoan)

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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Literatura eta musika
HORMAKO ATEA ETA BESTE
IPUIN BATZUK
H. G. Wells

SLEAFORD MODS
SPARE RIBS
2020 ROUGH TRADE RECORDS

Bilduma honetako lehen istorioan
(“Hormako atea”) politikari garrantzitsu
batek bere damua eta samina adierazten dizkio lagun bati, umetan lorategi
miragarri bat deskubritu baitzuen
kalerik kale zebilela, baina harrezkero
ezin izan baita bertara itzuli: bila ibili
zenean topatu ez zuelako, eta ezustean lorategiko atearekin topo egin zuenetan, presatuegi bere
aferekin, zeharkatu ez zuelako. Azken kontakizunean (“Itsuen
herrialdea”), Ande mendien artean ezkutaturiko haran sekretu
bat azalduko zaigu; bertako biztanleek, denboraren joanean,
ikusmena galdu zuten, baina, belaunaldiz belaunaldi, ikusmena
zer zen ahaztu ere bai, eta beren bizimodurako gaitasun berriak
garatu; harik eta mendizale galdu bat iristen den arte, kanpoko
mundutik, bere bi begi zabalduekin…
Bi ipuin horien artean beste sei, gai eta giro askotarikoak.
Idazleak, pertsonaien bihotz-barrunbeak eta gertalekuen xehetasunak deskribatuz, primeran erakusten dizkigu bere trebezia,
asmamena eta esku fina, bikain euskaratutako istorio hauetan.

NI, PERTSONA - WONDER
PONDER
Ellen Duthie
Daniela Martagon (Il. )
Erabat ziur zaude pertsona bat zarela?
Nola dakizu ez zarela robota izatez?
Bi edo hiru burmuin bazenitu, bi edo hiru pertsona izango zinateke?
Zer da, zehazki, pertsona bat?
Eta zuk zer pentsatzen duzu?
Wonder Ponder proiektuak filosofiaren galdera handienetako
batzuk luzatzen dizkie irakurleei modu bizi eta erakargarrian. Liburu-kaxak aztertzeko, irakurtzeko eta haiei buruz pentsatzeko
eginak dira, bakarka, lagunen artean nahiz familian, testuinguru
ludikoetan edota hezkuntza esparruan.

10 urteko ibilbidea egin ondoren azkeneko urteetan
arrakasta lortzen ari da Nottinghameko bikotea.
Formula berdinari uko egin gabe pausoka, pausoka
club kultura eta punk-aren arteko eztanda genero
propio bilakatzea lortu dute, erritmo sintetikoen
gainean baxu sinple bat buklean doala Jason
Williamsonek Johnny Rottenen tinbreaz hitz bailara
errezitatzen duen bitartean. Ingalaterrako gobernu
eta gizarteari kritika zorrotzak egiten dizkiete. Hitzjarioa eta langile klasearen harrotasuna.
Estilo honek badauka beste ezaugarri bitxi bat,
ezaguna da gizonezko euskalduna dantzan ez dela
oso trebea. Hori bukatu da ordea, Sleaford Modsen
musika primerakoa dugu gure aurresku-gorputzak
dantzan jartzeko. Egin proba.
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

ISIA (ísiya)
Antsia, irrika, grina...
- Hau gosia niken..hau ISIAkin jan dieten...!!!
- Hau lanpernak jateko ISIYA

KALITTU
Soka alatzerakoan modu egoki eta txukunean,
modu zirkularrean jasotzea.
- Ala txikotia eta ondo KALITTU

JAINGOIKO
HARTZAILEAK
JAINGOIKO
GUARDATZAILEAK
JAINGOIKO ARTZAIAK
hondarbiko.hitzak

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

K

U
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Lourdes Ibáñez de Gaunari
omenaldia 1954. urte inguruko
argazki honekin
Duela 60 urte Madrilen bizi den Lourdes
Ibáñez de Gauna hondarribiarraren omenez bidali digu argazki hau Jesus Mari
Pemán lagunak.
Hona berak kontatu diguna:
“Txiki-txikitatik, Ana Mari, nire amaginarrebaren lagun mina da Lourdes. Gerora, familia
osoaren laguna izatera iritsi da bihotz handiko
emakume hau.
Irakasle-ikasketak egin eta ezkondu ondoren
Madrilera bizitzera joan, eta Javier Iceta senarrarekin batera, 1974. urte inguruan, kalean
bizi ziren gazteei laguntzeko Semilla izeneko
elkartea sortu zuen.
Lourdes goian ezkerraldetik hasita bigarrena
agertzen da. Ilara horretan bertan, Don Regino Elejalde Gil (Nafarroako Meanurin 1894ean
jaioa eta Donostian 1984ean hila), Hondarri-

bian urtetan maisua izandakoa. Gerra zibila
hasi zenean, 1936ko udan, Hondarribian preso
hartu zuten.
‘Maisutegi’ esaten omen zioten familiari. Maistrak ziren emaztea, Doña Teodora, eta honen
ahizpa, Carmen Aldama. Eta maisu eta maistra Don Regino eta Doña Teodoraren seme-alabak: Felix, Eugenia eta Felisa. Portuko eskolan
irakaslea izan zen Felisa, adibidez.
Viteri eskolako atarian 1954. urte inguruan
ateratako argazkian Don Reginoren ondoan,
eskuinera, Ana Mari Elizazu, askoren “Andereño Ana Mari”. Orain urte pare bat, aitaren
paperen artean aurkitutako argazkia berari
bidali dio Felisak.
Goiko ilaran ezkerretik hasita, Mari Carmen
Iridoy, Lourdes Ibáñez de Gauna, Marisol Iza,
Don Regino Elejalde eta Ana Mari Elizazu.

Beheko ilaran, berriz, eskerretik hasita: Maria
Dolores Iza, Lupe Iza, Mari Carmen Berges,
Rosi Martin, Rosi Ado eta Mari Carmen Iza
(Maria Doloresen ahizpa eta Marisol eta Luperen lehengusua).
Garai hartan Viteri eskola mistoa zen, nahiz
neskak eta mutilak gela ezberdinetan ikasten
zuten. Don Regino mutilen irakaslea zen, eta
argazkian agertzen diren Marisol, Lourdes eta
Ana Mari klase partikularretara joaten ziren
berekin batxilergoa prestatzeko. Batxilergoko
3. edo 4. kurtsoa zuten 1954 edo 1955 urtean.”
Gure eskerrik beroenak Jesus Mariri, argazkia eta honen inguruko xehetasun
guzti horiek partekatzeagatik.
Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin partekatu eta memoria polita egiteko aukera da.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

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

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

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

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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Euskal Herriko itzulia
gure artean izan
genuen bi egunez
Udalak balorazio positiboa egin du
Azken urtea pandemiak baldintzatu du
eta honek ekonomian eta osasunean eragiteaz gain, bestelako esparruak ere astindu ditu. Horien artean daude bai kultura,
gogorki zigortua gertatu dena, bai kirola,
alderdi profesional zein amateurrean.
Kirol eta kultur ekitaldi handiak jendearen gozamenerako eta ekonomiaren mesederakoak izaten dira maiz. Horietako
bat dugu Euskal Herriko Txirrindulari
Itzulia. Bere etapen irteera edo helmuga
izateak herri bat mundu osora zabaltzeko boterea du.

egokia izan da. Denok pozik egoteko modukoa da”, esan zuen Carriónek.
“Eskerrak eman nahi dizkiet era batera
edo bestera lagundu duten guztiei. Denon laguntza oso beharrezkoa izan da.
Hiritarrei ere luzatu nahi dizkiet esker
hauek, trafiko aldetik zenbait mozketa
egin behar izan baitira bizpahiru egunetan, eta oso jarrera egokia erakutsi dute”,

gaineratu zuen udal arduradunak.
Ez da ohiko egoera normal batean beharko zuen kirol-festa handia izan aurtengo
Itzuliarena, ez behintzat jendea kaleetan
esta errepideetan txirrrindulariak esfor
tzuan ikustera eraman ohi dituenetakoa.
Baina Hondarribia mundu osoko zaletuek ikusi ahal izan dute telebista eta komunikabideetan.

Aurten, apirilaren 8ean eta 9an, Hondarribia 2021eko Itzuliaren helmuga
eta abiapuntu izan dugu, pandemiak
baldintzatutako neurri berezien artean,
bizikletazaleek nahi bezala gozatu ezinean, baina gure hiriaren erakusleiho.
Baldintzapen berezi guzti hauen artean,
Hondarribiko Udalak, Gonzalo Carrión
zinegotziaren eskutik, Itzulia gure artean
izanaren balorazio positiboa egin du.
“Oso pozik gaude osteguna 8 eta ostirala 9ko etapak nola joan diren aztertuta.
Eguraldiak asko lagundu du, eta antolamendu aldetik denon artean lan ona egin
dela azpimarratu nahi nuke. Hala esan
digute gainera Itzulitik. Osasun neurriak
errespetatzearen aldetik ere jarrera oso
Txirrindulariak, Juan de Laborda kalean gora, Alde Zaharrean.

SARRAILAGINTZA
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2021eko MARTXOA

Eguraldia
FENOMENOAK

12

0

7

1

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.03.31

2021.03.10

1.8°

11.9°

116.1

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

26.8°

4

2021.03.19

EGUZKI ORDUAK

6.6

13

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.03.16

2020.03.31

155.0

%41

5.0

1032.1

1014.6

1023.7

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
Antxoa

182.738,30 k

Itsas aingira

Sardina

13.693,60 k

Zarakuntza

Berdela

1.154.633,10 k

142,40 k
13.693,60 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

10

58

442

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Neu naiz ederrena”
MARIO RAMOS

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

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“The Crazy Haacks y el enigma del
cuadro”

“La hora de las gaviotas”
IBON MARTÍN ALVAREZ

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

7

140

1553

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

17

3

52

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!
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