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LAGUNTZAILEAK

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

HERRIAN BARRENA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Uztaila · #356

3

Naizen eta Carol Atxukarro,
protagonista LGTBQIA eguneko pregoian
Kolektibo honi babesa eman diote udal taldeek, adierazpen batean

Ekainaren 28an, urtero, mundu osoan
zehar, LTBQIA pertsonen kolektiboaren
eguna ospatu ohi da eta hauen eskubi
deak, duintasuna eta berdintasuna alda
rrikatzeko aukera izaten da. Hondarri
bian ere, azken urte mordoan, Fenomena
Elkarteak bultzatuta eta Udalaren babese
rakin, jai txikia egiten da.
Aurten, pertsona transexualak izan dira
bereziki gogoan eduki nahi izan direnak,
eta horregatik, antolatzaileek, ekainaren
26an Kasino Zaharrean egindako ekitaldi
rako, gonbidapen bikoitza egin dute LGT
BQIA Eguneko pregoia irakurtzeko. Alde
batetik, Carol Atxukarro hondarribiarrak
irakurri zuen pregoia eta aldi berean,
Naizenek, ume transexualen famili eta la
gunen elkarteak, bere lanaren aurkezpen
txikia egin zuen.
200 lagun inguru elkartu ziren ekitaldian
eta pregoia irakurtzearekin batera, Arma
Plazan ortzadar koloredun bandera jarri
zen, Lanbroa taldearen kontzertu txikiaz
disfrutatzeaz gain.
Gainera, ekainaren 28ko LGTBQIA Egu
naren harira, Udaleko alderdi politiko
guztiek adierazpena sinatu eta kaleratu
zuten:
Edozein erakunderen bikaintasuna neurtzeko
moduetako bat bere egoera eta bertan gertat-

zen diren prozesu guztiak begirada batez ezagutzeko duen gaitasuna da, gardentasunak
xehetasun guztiak ikusteko aukera emateko
moduan.
Gauza bera gertatzen da gure gizartean generoari eta orientazio sexualari dagokienez. Urte
askotan sexu femenino eta maskulinoaren bertsiotik bereizten zen guztia ezkutatuta egon da,
gordeta. Dikotomia horretatik kanpo zegoena
existituko ez balitz bezala. Gizarte hori ez da bikaina izango pertsona bakoitza ezaugarritzen
duen generoarekin eta sexu orientazioarekin
bereiztea eta ondorioz tratatzea ahalbidetzen
ez duen artean. Eta bide horretan gaude.

rretatik sastrakak kentzen lagundu nahi du,
eta bururatu zaigun modua, ikuspegia pertsonengan jartzea izan da, haiek izan daitezela
beraien errealitatea azaltzen dutenak, besteok
haien estualdiak, historia, arazoak eta lorpenak
ezagutu ditzagun. Eta gure ustez horren behar
handiena duen taldeetako bat Trans gizataldea
da. Haiek dira aurtengo gure ekitaldiko protagonistak: Naizen elkartea, egoera hobetzeko
hainbeste lan egiten ari dena, eta Carolina
Achucarro, 2021eko gure pregoilaria, bere historia partikularrarekin, ikusarazi beharreko
talde horretako kidea.

Udala ikusarazteko urratsak ematen ari da,
besteak beste LGBtQIA
taldearen banderaren
koloreekin
margotutako eserlekuak jartzea.
Eserleku horiek eragiten dute haien inguruko
lainoa desagertzea eta
pertsona bakoitza bere
inguruabar bereziekin
ikusi ahal izatea. Orain
lortu behar da eremu
horietan ez ezik gure
hiri osoan bakoitzaren
eskubideak eta nortasuna errespetatzea.
Fenomenak bide hoCarol Atxukarro hondarribiarra eta trans kolektiboko aitzindarietakoa, pregoia
irakurtzen

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Sendo ekin dio denboraldiari Ama
Guadalupekoa traineruak
Ekainaren 23an eta ekitaldi mugatuarekin aurkeztu ziren aurtengo hiru tripulazioak

Heldu da uda eta honekin batera, trai
neruen sasoia ere. Aurten, berriz ere,
Hondarribia Arraun Elkarteak hiru ontzi
izango ditu uretan. Gizonezkoen A talde
nagusia Eusko Label Ligan arituko da, le
hen postuak borrokatzeko asmoz, B tra
ineruak ARC2 Ligan harrobiko gazteen
lana jorratzen jarraituko du beste urte
batez eta emakumezkoen taldea, berriz
ere lau onenen artean izango da, Eusko
tren Ligan lehiatuz.
Pandemiak eraginda, aurten ere, hiru tal
deen aurkezpena era intimoan egin beh
ar izan du Arraun Elkarteak eta ez, gus
tuko eta ohiko duen bezala, zalegoaren
aurrrean. Hori bai, berriz ere ekainaren
23a izan da aukeratutako eguna Guada
lupeko santutegiaren aurrean finkatu
zen hitzordua komunikabide, babesle
eta udal agintariekin.
Arratsalde euritsuan egindako ekitaldia
ren ostean, konpetizioa heldu da eta hiru
traineruek maila ona ematen hasi dute
sasoia.
Lerro hauek ixterako orduan, A trainerua
bigarren da Eusko Label Ligako sailkape
nean Santurtziren atzetik eta estraineko
bandera lortu zuen A Coruñan uztailaren
3ko lehen estropadan. Gorabeherak izan
dituzte ia traineru guztiek, arraunketa
rako baldintzek eraginda, baina Joseba
Amunarrizek gidatzen duten eskifaia
sendo eta gogoz dago aurten ere. Uda

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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luzea da eta seguru garaipen gehiago ere
helduko direla hurrengo asteetan.
Emakumezkoen traineruaren helburu
nagusia, beste behin, udan sentsazio
ahalik eta hoberenak eduki eta Eusko
tren Ligan egoteari eusteko playoffera
sendo heltzea da, hasiera batean. Taldea
gaztea da eta Orio, Donostia-Arraun eta
Donostiarra eskarmentuzko arerio in
dartsuak. Hala ere, Coruñako bigarren
jardunaldian ehunenekoengatik ez zu
ten hirugarren postua lortu eta uztaila
ren 10ean, Donostian, Donostiarraren
aurretik hirugarren izan ziren eta hila
ren 17an, bigarren Orioko estropadan,
etxeko taldearen atzetik 3 segundutara
eta Donostia-Arraun ehunenekotan at
zetik utziz. Hurrengo egunean, Getxon,
berriz ere bigarren, Donostia-Arraunen
atzetik eta Orio oraingoan lau segundu
tan atzera utzita.
Une hauetan, hirugarren da emaku
mezkoen Ama Guadalupekoa Euskotren
Ligan, Donostiarrarekin berdinduta eta
Miren Garmendia, patroi onenen sai
l
kapeneko buru.
Azkenik, gizonezkoen B trainerua ARC2
Ligan laugarren postuan dago une haue
tan. Ekainaren 19an Pasaiako estropada
irabazi zuten, zortzigarren izan ziren
gero Elantxoben, laugarren Mutrikun,
bigarren Donostian eta zazpigarren Por
tugaleten.
Hondarribiko hiru traineruen familia-argazkia, ekainaren 23an Guadalupen.

· 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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Zabalik da Sare
Konpontzaileen Plaza
San Pedro Egunarekin egin da gune honen irekiera ekitaldia

Emeki Elkarteak bultzatuta eta Udaleko
taldeen babeserakin, azken hilabeteetan
gure hiriko kale-izendegian emakumeen
presentzia areagotzen hasia da. Petra La
borda edo Agustiña Genua izan ziren le
henengoetakoak eta orain, txanda heldu
zaio Sare Konpontzaileen Plazari.
Ekainaren 26ko Osoko Bilkuran hartu
zen Zuloaga eta San Pedro kaleen artean
eta Hermandadearen aurrean dagoen
gune honi izen esanguratsu hau emateko

erabakia, aho batez. Eta erabakia hartu
eta ia bererhala, hiru egunen ondoren,
gure hirian arrantzaleentzat hain esan
guratsua den San Pedro Egunean, irekie
ra ekitaldi xume baina dotorea egin zen.
Bertan izan ziren Udaleko zein Done Pe
dro Itsas Gizonen Kofradiko agintariak,
eta nola ez, duela urte ez askora arte lan
isil eta batzutan ezkutuegia egiten zuten
saregileen kolektiboko ordezkariak,

ko San Pedro eguneko ospakizuna egin
baina bai, ondo merezita gainera, Sare
Konpontzaileen Plaza honen irekiera,
emakume hauen izena eta lana betirako
aldarrikatuko dituen gune honena.

Pandemiak eraginda ezin izan zen beti

Sare Konpontzaileen Plaza berriaren itxura, izena
ematen dion plaka eta guzti.

Agintariak eta protagonistak, saregileak, San Pedro eguneko irekieran.

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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Erabiltzaile fisikoek behera eta eta
digitalek gora, Liburutegian
Pandemiak eragina izan zuen eragina azaldu dute zerbitzuaren memorian

Pandemiaren eraginez, Udal Liburutegia
ren erabiltzaile fisikoak %36 jaitsi ziren
iaz, eta eLiburutegiaren bidez deskargak
%90ean igo. Hala eman dute duela gutxi
Juan Luis Silanes Kultura zinegotziak eta
Kote Guevara udal liburuzainak, Liburu
tegiaren memoria aurkezterakoan.
“Eskerrak eman nahi dizkiet Udal Liburu
tegian lan egiten duten pertsona guztiei.
Oso urte eta garai zailak bizitzen ari
gara, eta ongi egokitu dira egoera arraro
honetara. Liburutegiak zerbitzu egokia
eskaintzen duela esango nuke, eta pan
demiaren eraginez erabiltzaile kopuruak
behera egin badu ere, bide onetik goaze
la esango nuke” esan zuen Silanesek.
“Erabiltzaile presentzialen kopuruak be
hera egin du aurreko urteko datuekin al
deratuta. 2019an 68.965 erabiltzaile izan
ziren, 2020an 43.009, 25.056 gutxiago ( %
36). Kontuan izan behar da, lehen azpi
marratu bezala, liburutegia itxita egon
zela hainbat hilabetez. Egia da, halaber,
urteko azken hiruhilekoari errepara
tzen badiogu, alarma-egoera aldarrikatu
aurreko erabiltzaileen kopurua berres
kuratzen dugula” azaldu zuen Guevara
liburuzainak.
Funts bibliografikoari dagokionez, egun,
liburutegiaren fondoak 58.067 ale ditu,
eta aurten 1.599 ale gehitu dira, gehie
nak erosketakoak (1.390), baina baita
erakundeen eta partikularren dohain

tzetakoak ere (208 ale). Bazkide kopurua
aldiz, 9875ekoa da.

tzea da gure asmoa”, esan zuten zinego
tziak eta liburuzainak.

“Maileguari dagokionez, datuak onak ez
diren arren, jaitsiera handia izan da, % 34,
baina baikorrak izan behar dugu. Azken
hiruhilekoko zifrak itxaropentsuak dira,
pandemiaren aurreko hilabeteetako mu
gimendua berreskuratu baita” gehitu
zuen Guevarak.

“Erabilera anitzeko gelak eskaera iza
ten jarraitzen du elkarteen eta ikasleen
kolektiboen aldetik. Zifrek erakusten di
gutenez, azken hiruhilekoan erabiltzaile
kopurua berreskuratu da. Oso ongi balo
ratuta dagoen zerbitzua dela uste dugu,
bereziki, ikasleen aldetik ordutegiaren
aldetik daukan malgutasuna dela eta”a
maitu zuen Guevarak.

JARDUERAK ETA IKASLEEN GELA
“Jardueren erritmoa ere nabarmen
konprometitu zuen osasun egoerak.
Proiektatuta zeuden batzuk bertan behe
ra utzi behar izan ziren, eta asko egoe
ra berrira egokitu. Batzuk urgentziaz
programatu ziren,
on-line, hala nola
Ipuin kontari edo
Liburuaren
Egu
naren irakurketa
publikoa, erabilt
zaileen
harrera
berezia izan zue
na. Tradizionalki
garatzen diren eta
erabiltzaile kopuru
handia duten jar
duerekin jarraitu
da, hala nola lite
ratura
tailerrak,
idazketa tailerrak,
ipuin
kontaria…
Bide beretik jarrai

Juan Luis Silanes eta Kote Guevera, liburutegian egindako prentsaurrekoan.

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

8

BIDASOA-BIZIRIK / GAZTE INFORMAZIOA

Bidasoa bizirikek
Ekonomia Zirkularreko
estrategia garatu du
eskualderako
Irungo eta Hondarribiko udalek, Bidasoa Biziriken bidez,
Bidasoaldeko Ekonomia Zirkularreko Estrategia jarri dute
martxan. Estrategia horren helburua da eskualdeko enpresa
sarearen lehiakortasuna sustatzen jarraitzea, eta, aldi berean,
eskualde zirkularrago batera joatea, lankidetzaren, ekintzailet
zaren eta berrikuntzaren bidez.
Covid-19ak sortutako egoeraren ondorioz, Bidasoa Bizirikek
aukera izan zuen proiektu bat aurkezteko Gipuzkoako Foru
Aldundiaren ‘Gipuzkoako sare sozioekonomikoa eskualdeko
ikuspegiaren ekarpenaren bidez suspertzeko programa’ren
deialdian. Proiektu horren bidez, hausnarketa egingo zen pan
demiak sortutako egoerari buruz, eta, puntu horretatik aurre
ra, ekonomia linealetik ekonomia zirkularrerako trantsizioari
ekingo zitzaion.
Horretarako, Naider Consultores enpresaren laguntza tek
nikoarekin egin da lan. Ekonomia zirkularraren erreferentzia
esparrua zein den, Europan eta Eusko Jaurlaritzan ezarritako
estrategiak zein diren eta eskualdearen egoera zein den aztertu
da, plan estrategikoa eta ekintza plana prestatzeko.
Azterketa horren bidez, lehenengo dokumentua egin da, ‘Bi
dasoa eskualderako ekonomia zirkularraren oinarri estrategi
koak’ izenburupean, helburu estrategikoak eta ekintza ildoak
biltzen dituena.
Bertan sakon aztertzen dira gure lurraldean lehentasuna du
ten hiru jarduera sektoreak, hala nola plastikoa eta kautxua,
metala eta ekipo elektrikoak eta nekazaritzako elikagaiak. Kasu
bakoitzerako datu garrantzitsuenak, sektorearen garrantzia eta
ekonomia zirkularraren arloan dauden aukerak definitu dira.
Dokumentu hori berriki kontrastatu da lurraldeko eragile
sozioekonomikoekin, lan saio baten bidez; bertan, batera plan
teatu ziren gauzatu beharreko ekintzak.
Topaketa horretatik aurrera, Bidasoa Bizirik lanean ari da
Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutako programa horren
barnean, eskualdean ekonomia zirkularra ezartzeko gida izan
go den ekintza plana prestatzen, hain zuzen ere.
Gainera, ekonomia zirkularra garatu eta ezartzeko planaren
barruan, Bidasoa Bizirik Mondragon Unibertsitatearekin elkar
lanean ari da ‘Sinbiosi industriala parke industrialetan’ proie
ktuan. Horren harira, enpresen artean azterketa bat egin da,
ekoizpen prozesuek sortutako hondakinen aprobetxamendu
tik abiatuta aukera eremuak aurkitzeko.
Azkenik, Bidasoa Bizirikek bere egiten du Bidasoaldeko Eko
nomia Zirkularraren Estrategia, eta agente eragile eta bultzat
zaile nagusia izango da bere helburu estrategikoak betetzeko
eta eskualdean ekonomia zirkularra bultzatzeko jarduera asko
sustatzeko.
Alde horretatik, agentziaren jardun arlo bakoitzean ekono
mia zirkularra txertatzeko gakoetako batzuk honako hauek
dira: enpresak sortzeko aholkularitza eta tutoretza eskaintzea;
egoitza Bidasoan duten enpresa sortu berrientzako mentoring
programa bat garatzea, eta enpresak sortzeko oinarrizko pres
takuntza eskaintzea, gaitasunak hobetzeko tailerrak eta lane
rako prestakuntza, besteak beste.
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ANE GÓMEZ

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Gaur egun Bogotan bizi den artista Hondarribiar hau ezagutzeko aukera duzu hilabete
honetakon elkarrizketan.
ikastea gustatu zitzaidan, baina oraindik
oso txikia geratzen zitzaidan. Etxera itzu
ltzea oso gogorra izan zen neretzako,
12 milioi pertsona baino gehiagoko hiri
batean bizi eta han zegoen mugimendu
artistiko kantitatea ikusi ondoren.
Uste dut aurrera egiteko eta nire karre
ra garatzen jarraitu ahal izateko urrun
joan behar nuela, ezin nintzela Hondarri
bia bezain leku txikian geratu. Oso itxita
sentitzen nintzen eta ez nuen aukerarik
ikusten nire lanean.
Hiri bat behar nuen erakusketak eta
galeriak ikusteko eta nire burua ireki
bide berrietara zabaltzeko.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?

Ane Gómez

1. Zure burua aurkeztu.
Kaixo!
Ane Gómez dut izena, 23 urte ditut
eta Hondarribian jaiotako artista/mar
golari gaztea naiz. Gaur egun, atzerriko
Arte Plastiko, Elektroniko eta Denborari
buruzko master bat ikasten ari naiz, eta,
beraz, Espainia eta Bogota artean bidaia
tzen nabil etengabe, gaur egun Kolonbian
bizi bainaiz.
Gazte-gaztetatik, 5 urte inguru nitue
netik, marrazketa eta pintura akademia
batean hasi nintzen, eta bertan 13 urte
eman nituen, azkar esaten dela, nire ba
txilergo artistikoa egiten ari nintzela. Arte
Ederrak ikasi nituen Bilbon eta elkartruke
akademiko bati esker Kolonbiara bidaia
tzeko aukera izan nuen, artea ulertzeko
modua zabaldu, prestakuntza jaso eta
itzultzea erabaki nuen.

naren ondoren, artista gaztea naizela uste
dut. Margolaria da izendatzeko gustatzen
zaidan modua.
Pintura bizitza osoan laguntzen didan
zerbait da, eskutik helduta goaz. Lanor
du asko izan dira, eta zaila bada ere, beti
dena ematen diogu aurrera egiteko eta
mundu honetan lekua egin ahal izateko
non, jende askok sinesten ez duen arren,
oso zaila da.
Nire pinturez gain, tatuatzaile gisa ere
lan egiten dut denbora librean; izan ere,
oso gaztetatik pinturan bakarrik aritzea ia
ezinezkoa da.
Gaur egun, esan dezagun tattoen alde
tik bizi nintekeela, baina pinturatik ia
ezinezkoa da. Honek boladaka funtziona
tzen du. Zoritxarrez, jendea askotan ez
dago artea ordaintzeko prest.

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

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?

Bai, konplikatua izan da, baina gaur
egun, nire prestakuntza eta egin dudan la

Egia esan, alde egiteko puntu handie
netako bat horixe bera izan zen. Bilbon

Ez, uste dut ez dudala inoiz pentsatu
norentzat den nire lana. Duela gutxi, gai
horri buruz hitz egiten aritu nintzen, eta
konturatu nintzen pintura batek trans
mititu ditzakeen sentsazioek ia edono
rengan piztu dezaketela zerbait. Dena
ikuspegiaren araberakoa da. Sentitzen
duzunaren eta zaren moduaren arabe
rakoa da dena.
Adin desberdinetako pertsonek be
ren sentimenduak transmititu dizkida
te nire lanak ikusteko orduan, eta beti
gauza berriekin ateratzen dira eta hori
oso polita da.
Nire ustez, 10 urteko haur batek zer
bait ikusi, ulertu eta sentitu lezake, 70
urteko emakume batek beste sentimen
du eta sentsazio mota batzuk izan di
tzakeen bezala.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Gizarteko gazteengan artea gehia
go bultzatu behar dela esango nioke.
Hezkuntza artistikoari garrantzi handia
goa eman behar zaio. Lan bakoitzaren
atzean dagoen lana baloratzen eta uler
tzen irakatsi behar da: eskulturak, mas
karak, arte digitala, etab.
Prozesu orok kontuan hartzen du, eta
ikusarazten digu horrek guztiak denbora
eta lan-ordu asko eskatzen dituela.
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12 kale berriritartzeko
proiektua onartu zuen
ekaineko Udalbatzak
Iazko martxotik lehen aldiz era presentzialean egindako bilkuran, jokuaretoen eta kultura seguruaren inguruko mozioak ere onartu dira

Ia lau ordu eta erdiz luzatu zen ekaina
ren 24ko Osoko Bilkurak gure hiriko
12 kale berriritartzeko proiektua onar
tu zuen EAJren aldeko bozkarekin eta
Abotsanitz, PSE-EE eta EH Bilduren abs
tentzioarekin. Hauxe izan zen 2020 mar
txoaz geroztik lehen aldiz 17 zinegotziak
udaletxeko pleno aretoan bildu zituen
osoko bilkuraren erabaki nagusia.

21 hilabeteko iraupena izango duen
konplexutasun handiko proiektua
da eta udal gobernuaren asmoa, kale
hauen berriztapenean “oinezkoa, bizi
kleta eta garraio publikoa lehenestea”

da. EAJ-k eman zuen aldeko botoa, eta
ABOTSANITZ, PSE-EE eta EH BILDU
abstenitu egin ziren.
Udalbatzaren

aurretik,

Inguumene

Kale hauen berriritartzea ‘Hondarribia
Mugitzen Ari Da’ proiektuaren bar
nean kokatzen da eta 6 milioiko au
rrekontua izango du
“Mugikortasun Jasangarriarekin lotu
ta, 12 kale eta ibilbideen berriritartze
eta egokitzea bilatu nahi da 6 milioi
euroko aurrekontuarekin ‘Hondarribia
Mugitzen Ari da’ proiektuarekin” azal
du zuen Gonzalo Carrionek, Obra eta
Zerbitzuetako zinegotziak.
Hain zuzen ere, Axular kalea, Baserri
tar Etorbidea, Bidasoa Ibilbidea, Do
nostia kalea, Gibeleta, Harresilanda,
Irun, Kosta, Nestor Basterretxea, Sa
bin Arana, Txiplao industrialdea eta
Zezen plaza dira hautatutako kaleak.
Sabin Arana izango da berriztatuko diren kaleetako 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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rako zinegotzi Juan Luis Silanesek,
Txomin Sagarzazu alkatearekin bate
ra egindako agerraldian, udazkenean
lehiaketara aterako den obra honetan
“sail desberdinen koordinazioa (Hi
rigintza, Ingurumena, Udaltzaingoa,
Txingudiko Zerbitzuak...)” eskatuko
duela azaldu zuen eta berriztatuko
diren 12 kale hauek “Mugikortasun
Jasangarrirako Udal Planaren arabe
ra aukeratu” direla azaldu zuen eta
proiektua Mugikortasun Mahaian eta
ikastetxeetako zuzendaritza eta guraso
elkarteei ere azaldu zaiela esan zuen.

Bata, Abotsanitzek aurkezturikoa, Hon
darribia apustu etxerik gabeko herri
izendatzeaz. EAJrekin adostuta, onar
tu egin zen Prebentzio Komunitarioa
Udal Zerbitzutik ikerketa bat egitea
apustuek herriko gazteengan duen edo
izan dezakeen eraginaren inguruan.
Lau alderdiak alde agertu ziren.
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tutako bigarren mozioak, kultura
sustatzearen inguruan jardun zuen.
Kultura segurua, denetarikoa eta Hon
darribian daukan garrantzia balioan
jartzea, eta hala izaten jarrai dezan be
harrezkoak diren tresnak jartzeaz hit
zegin zen. Denek alde bozkatu zuten.

EH Bilduk aurkeztu eta EAJrekin ados

BESTE GAI BATZUK
Berriritartze proiektu handi honetaz
gain, ekaineko Udalbatzak Arrantza
leen Hermandadearen aurrean dagoen
plazatxoari ‘Sare konpontzaileen pla
za’ deitzea onartu zuen alderdi guztien
babesarekin. Hortaz gain, hiri-auto
buseko zerbitzua abian jartzeko espe
dientea hasteko proposamena onartu
zen bertaratutako 17 zinegotzien alde
ko bozkarekin.
Aho batez atera zen ere aurrera aurten
20. Urteurrena ospatuko duen Azeri
Arku Tiraketa Elkarteari 4.900 euroko
dirulaguntza bat ematea aurrera eta
alderdi politikoek proposatutako bost
moziotatik bi ere onartu ziren.
Ekainaren 24an, aspaldiko partes, aurrez-aurrez eztabadaitu ahal izan zuten zinegotziek.

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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NICOLÁS AZCONA
ANDUEZA

Hondarribiko Itsaskari Baitako
presidentea
Txikitatik nabigatu izan du gaur
egun 50 urte dituen Nicolás
Azconak. Bere aita Itsaskari
Baitako Zuzendaritzako kide izan
zen. Azcona ekonomilaria da,
informatika enpresa ba dauka eta
atzerrian ibili ostean bueltatu zen
Hondarribira. Duela 8 urte, Itsaskari
Baitako presidente aukeratu zuten
eta ordutik hona egindakoarekin
“pozik” ageri da. Elkarteaz, eta nola
ez, pandamiak honetan izan duten
eraginaz ere solastu gara.

“Gure bazkideen batez besteko
adina jeitsi eta elkartea kirol eta
gizarte mailan egoera hobera
ekartzen ari gara”

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Martxoa · #352

Nola heldu zinen Itsaskari Baitako
presidente izatera?
Elkartea 1969. urtean sortu zen eta nire
aita 80.eko hamarkadan izan zen zuzen
daritzako kide. Urte horietan landu zen
elkarte honen erabateko aldaketa supo
satu zuen kirol kaiaren proiektua eta
HIB-CNHren egoitza soziala kirol kaiko
lokal berrietan kokatzearena. Ni atzerri
tik 2005ean bueltatu nintzen eta berriz
ere nabigatzen hasi nintzen. Duela zortzi
urte, zuzendaritza talde berri eta gaztetu
baten buru izatea proposatu zidaten eta
hementxe jarraitzen dut.
Zein ibilbide egin du elkarteak zortzi
urte hauetan?
Nik positiboki baloratzen dut egindakoa.
Alde batetik, kirol esparruan, ekitaldi eta
konpetizio asko antolatu ahal izan ditugu.
Gainera, barne-antolaketari dagokionez,
lehenengo aldiz emakume bat daukagu
elkarteko zuzendaritza nagusian, Marcela
Martínez, eta elkartearentzat oso garrant
zitsua izan den pausoa ere eman dugu,
Eusko Jaurlaritzak Hondarribiko Itsaska
ri Baitari Interes Publikoko Elkartearen
kalifikazioa ematearena. Gure elkartean
arrantza eta bela nabigazioa sarrera-oz
topo ekonomiko zein bestelakorik gabe
eskura jarri nahi ditugu, jende guztiarent
zat. Gaur egun, urtean 200 eurogatik, bela
praktikatzea posible egiten dugu.
Nola dago gaur egun zuen elkartearen masa soziala?
Zuzendaritza hartu genuenean, gure elkar
tearen egoitza sozialaren, hau da, elkarte
gastronomikoaren bazkide bakoitzeko di
ru-sarrerak jeisten ari ziren. Alde batetik,
jende gehiago etortzen zen bai, baina oro
har gutxiago kontsumitzen zen. Esan ge
nezake gure masa soziala adinez zahartua
zegoela nolabait. Gure lehenengo asmoe
tako bat honi buelta ematea izan zen eta
horretariko, Bazkide Beteranoaren figura
sortu genuen. Bazkide hauek 70 urtetik
gorako adina dute eta gutxienez 15 urtez
jarraian izan dira elkarteko kide. Betera
no batek bazkide gazte berri bat ekartzen
badu elkartera, bere kuota ordaintzeari

uzten dio. Formula honek arrakasta izan
du eta gure masa sozialaren batez besteko
adina jeisten lagundu digu. Bazkide gehia
go ditugu orain, 485 inguru, eta adinez,
gazteagoak.
Bizi dugun egoera honetan, pandemiaz hitz egitea ia derrigorrezkoa bihurtu zaigu. Nolako eragina izan du
Hondarribiko Itsaskari Baitan?
Beste elkarte guztiak bezala, 2020ko mar
txoaren 14tik hona ia erabat itxita egon
da gure egoitza soziala eta aktitbitatea
gelditu egin behar izan genuen. Elkarteko
zortzi langileak aldi baterako lan erregu
lazio espediente edo ERTEan egon dira,
eta udan gurekin lan egiten zuten 30 mo
nitore inguru ere kaltetuak gertatu ziren.
Zorionez, duela aste gutxi berriz ere zabal
du ditugu ateak eta martxa hartzen hasi
gara. Udalak ere, hiriko beste elkarte as
kori bezala, asko lagundu izan gaitu beti
eta baita oraingoan ere, egoera honetan.
Zorionez, gainera, egoera hau pasatzeko
ez dugu bazkideen ez-ohiko ordainketa
edo derramarik egiteko beharrik izan.

“Pandemia egoeran
Espainiako Optimist
Kopa antolatzeak meritu bikoitza izan du”
Kirol arloan ere, iaz Optimist klaseko
Espainiako Kopa etxean hartzekoak
zineten, eta pandemiak bertan behera uztera behartu zuen. Aurten egin
duzue azkenik, konpetizio hori, apirilean. Gogorra izan da egoera berezi
honetan lehen mailako ekitaldi hau
antolatzea?
Egoera arruntetan, bela konpetizio ofi
zialak antolatzeak egundoko azpiegitura
eta oso neurri tekniko zorrotzak eska
tzen ditu. Epaileak ordaindu behar dira,
on
tzientzako lekua, aparkalekuak erre
molkeentzat... Oso antolakuntza profe
sionala da, umeen mailako Optimist be

ELKARRIZKETA
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laontziekin bada ere. Kostua handia da eta
zoritxarrez, maila hauetan, babeslerik ez
da aurkitzen. Pandemiaren erdian, orain
dik eta erronka handiagoa izan da txape
lketa antolatzea, bereziki hartu beharre
ko osasun eta segurtasun neurriengatik.
Hala ere, dena ondo atera zen eta etorri
tako guztiek antolaketa goraipatu zuten.
Ohikoa da Hondarribikoa bezalako
klub txiki batek honelako konpetizioa bere etxean hartzea?
Ez da batere ohikoa, lehen esaten nuena
gatik. Antolaketa lana handia da eta mai
la tekniko eta profesionaltasun altukoa,
askotan. Ipar kostalde osoan, honelako
txapelketak antolatzeko gaitasuna Ga
lizia aldeko elkarteren batek, Santande
rrek edo Getxoko Abra elkarteak dauka
te, eta horiek gurea baino askoz ere klub
erraldoiagoak dira, bazkide mordoare
kin. Zorionez, Hondarribiko Itsaskari
Baitak kirol alderdian ospe nabarmena
dauka, historikoki hemendik nabiga
tzaile ezagunak atera izan baitira, Iker
Fernandez olinpikoa da agian ezagune
netakoa, baina tradizio handikoa da gure
elkartea, mende erdi pasatxokoa dagoe
neko, eta belaren munduan, elkarten ar
tean eta kirol agintarien artean, izen on
hori daukagu, zorionez.
Kirol kaiak 20 urte betetzen ditu.
Zer suposatu du azpiegitura honek
zuentzat?
Elkartearen transformazio handia ekarri
zuen kirol kaiak bere garaian. Bistan dago,
lehengo egoitza eta azpiegitura eta orain
goa alderatzen baditugu. Gainera, lagunt
za handia eman digute Jaurlaritzak, EKPk
eta Udalak berak bereziki, gure Bela Esko
la handitu, modernizatu eta berritzen ja
rraitzeko. Kirol alderdian bultzada berria
ematen ari gara, windsurfa bueltan ekarri
dugu eta Laser, WASP eta Raceboard beza
lako ontzi klase berrietan nabigatzeko
aukera zabaldu dugu, bereziki, txiki eta
gaztetan nabigatzen ibili eta urte askoren
ondoren berriz ere bela egin nahi duten
adin heldu ertaineko pertsonentzat. Pozik
gaude honekin.

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 la Bayonne!
Jexuxmari Mendizabal
Idazlea eta bertsolaria

Hondarribiko hiru legazketari, duela
berrogeita hamar bat urte, Baiona pa
rean-edo arrantzan... Goardia frantsesek
geldiarazi, Baionara bahituta eraman,
arrantza hustu-erazi, isuna ezarri eta...
izorra hadi! Afalordua; turistak kaian
paseoan; ogia falta eta abar... Gure arran
tzaleak frantsesek preso hartu eta, hale
re, eskuzabal bertakoekin. Hona historia
zahar polita, Fernando Amunarriz eta Hi
lario Martinezek kontatua niri.
(Besteak beste, “Motibo bat nigana dago etorria...” doinuan ere kanta litezke).

1) Orain mende erdi bat,			
txintxo itxuretan,				
ari zirelakoan				
legeko uretan,				
baina, nonbait, ariki			
Frantziko mugetan,			
goardiek ikusi ta				
ez zeuden dudetan,			
hiru barkuri: «Alto!			
Baionara bueltan!».			

2) «Ala Baion!» oihuka,
«Ala Baion, ale!!»,
sutan zeuden frantsesak
fusil eta sable.
Hondarribiko hiru
barku arrantzale,
eskifaiak brankatik
arrazoi eskale...
Baina ahalegin guziak
txafo eta kale!

3) Baionan sartzerako			
4) Guardiek arrut eta
aurrera arratsa,				loturik amarrak,
laster zuten kastigu			
afaltzeko ordua,
eta isun dantza:				
gaueko hamarrak...
«Dirutan hainbeste eta			
Arrainik bazeukaten,
hustu-hustu arrantza!».			
gosetu samarrak;
Arrantzaleen barrenak			
ardoz busti zituzten
ezin ba deskantsa,				
ahoko marmarrak;
burua ari-ta-ari				
baina, ogi apurrik
bilatzen bengantza...			
gabe hatzamarrak!
5) Isunarekin sosek			
patrikatik aio,				
ogi batzuk lortzeko			
egin nahi ba saio...			
Legatz eder batekin			
koadrila joan zaio				
tabernari jaun bati			
ta hark: «Zer arraio...!			
Ogi trukez legatza...!?			
Txardin xaharrak nahio!!».			

6) Halere, zenbait ogi
lortu eta gero,
portuan hasi ziren
afari bezero
legatza saltsan jartzen,
nola arratsero.
Turistak han zebiltzan
kirika, espero...
«Emango zieagu
geu ase ezkero!».

7) Nik-e-niken-ingo ta			
zakurren kantalak!			
Marinelok izaki				
kristau on apalak,				
legatz pintxoz beterik			
bi esku zabalak				
eskainiaz zituzten				
egin jendeen galak,			
ahitu ziren arte				
hango eman-ahalak.			

8) “Zuk egizu on eta
ez begiratu non”...
Sosak eta arrainak
kenduz aspaldion,
goardia frantsesari
laineza zerion;
ta arrantzaleei bengantza
bilaka zorion,
pintxoak oparituz:
«Ai, Bayonne? Hau bai on!».

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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Ongi etorri eta ondo
joan. Hondarribiko
migrazio-fluxuak
Orain arte Hondarribiko biztanleriaren
bilakaera aztertu dugu modu orokor ba
tean. Artikulu honetan, aldiz, populazio
emigrante eta inmigrantean zentratuko
gara. Emigranteak Hondarribitik beste
herri batera bizitzera joandakoak dira.
Inmigranteak, beste herri batetik Honda
rribira bizitzera etorritakoak.

Jasotako datu guztiak ondorengo taulan
daude aurkezturik. Batetik, urte horre
tako emigrante eta inmigrante kopurua.
Bestetik, Hondarribiak urte horretan
zuen biztanle kopuru orokorra. Eta, azke
nik, emigrazio- eta inmigrazio-tasak. Tasa
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Saioa Zabala Aristizabal
Antropologia ikaslea

horiek ez dira ehunekotan (%) adierazten,
milakotan (‰) baizik, beraz, 1.000 pertso
natik zenbatek emigratu edo inmigratu
zuten adierazten du. Esaterako, 1857an
9 pertsonak emigratu zuten, hori milako
tan adierazita 2´96 izango litzateke.

1857tik 2019ra Hondarribiak izandako
migrazio-fluxuak aurkeztuko dira segi
dan. Erabilitako datuak bi iturritatik ja
soak dira. Batetik, 1857tik 1970erakoak
Instituto Nacional de Estadística-ko
zentsuetatik hartuak daude. Zentsu
horietan migrazioei buruzko daturik
ez dagoenez, zentsuetan “egoiliarrak
kanpoan” eta “pasarakoak” moduan
aurkezten direnak erabili dira batetik
emigranteak eta bestetik inmigranteak
adierazteko. “Egoiliarrak kanpoan” ofi
zialki Hondarribian bizi diren baina
zentsua egiterako orduan Hondarribian
ez zeuden biztanleak dira. “Pasarakoak”
zentsua egiterako orduan Hondarribian
behin-behineko zeuden pertsonak dira.
Bestalde, 1988tik 2019ra arteko datuak
Euskal Estatistika Erakundetik (Eustat)
jasoak dira, INEn ez baitago herri mai
lako migrazioei buruzko daturik. 19701988ko daturik ez da aurkezten ez bai
taude eskuragarri.
Hondarribian gertatutako migrazio-fluxuen eboluzioa (1857-1970)
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Lehenik eta behin, hasieran aipatu bezala
kontutan hartu behar da migrazio-fluxua
aztertzeko erabilitako 1857-1970 arteko
datuak zentsuetan “egoiliarrak kanpoan”
eta “pasarakoak” moduan aurkezten di
renak direla, ez baitaukagu 1857-1970
arteko migrazio-fluxuei buruzko daturik.
Horregatik, urte tarte horri dagozkion da
tuak estimazio bat dira. 1988tik aurrerako
datuak Eustat-en migrazio datu moduan
agertzen direnak dira.
Inmigrante kopuruari begiratuz gero,
ikus daiteke pixkanaka-pixkanaka igoz
joan zela, eta 1960an goia jo zuela 612
inmigranterekin, nahiz eta hurrengo
hamarkadetan berriz ere nabarmen gu
txitu. 1960an, industriak aurrerapen oso
garrantzitsua izan zuen; ondorioz, inmi
grante olde ikaragarria heldu zen Euskal
Herrira bertako lantegietan lan egitera.
Ziurrenik, inmigrante olde horrek zeri
kusia eduki zuen Hondarribiko inmigra
zio-tasak jasandako igoera handiarekin.
Bestalde, emigrante kopuruari begiratuta,
nahiko egonkorra zela dirudi, nahiz eta
1930-1950 artean erabat hazi zen Honda
rribiko herritarren emigrante kopurua.
Ziurrenik horrek erabateko lotura izango
du Espainiako gerra zibilarekin, Honda
rribiar asko Frantziara pasa baitziren, bes
teak beste, gerratik ihesi.
1970-1994 artean bai emigrante kopurua
eta bai inmigrante kopurua nahiko
egonkor eta nahiko kopuru txikietan
mantendu ziren, ia beti 100etik beherako
zifretan, grafikoan ikusten den bezala.
1995 ingurutik 2019ra, ordea, bi kopuruak
poliki-poliki haziz joan ziren, nahiz eta
gorabehera batzuk izan zituzten. Tarte
horretan, 2008. urteko datuak dira guz
tietan altuenak: emigrante kopurua 349
izan zen eta inmigrante kopurua 351.
Izan liteke hori 2008an hasi zen krisi eko
nomikoaren ondorio izatea, krisiak jende
askok bizilekua aldatzea eragin baitzuen.

Hondarribian gertatutako migrazio-fluxuen eboluzioa (1857-1970)

Milakoei begiratuta, XX. mende bukaera
tik XXI. mendera migratzaileen kopurua
progresiboki handituz joan dela ikus
daiteke, bai emigranteena, bai eta inmi
granteena ere. Hala ere, eta betiere 18571970eko datuak estimazio bat besterik ez
direla kontuan harturik, datuen arabera
jende gehiago lekualdatzen zen urte tarte
horretan (1857-1970). Nahiz eta gaur egun
baliabide gehiago ditugun migratzeko,
hala nola, garraiobideak, nabarmentze
koa da garai horretan jende askok migra
tu zuela, Amerikara esaterako.
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Inmigrante eta emigrante kopuruaren grafikoa (1857-1970)

Inmigrante eta emigrante kopuruaren grafikoa (1988-2019)

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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UDARAZ GOZATZEKO GARAIA
Azkeneko urtea gogorra eta
berezia izaten ari dela badaki
gu. Azkeneko asteetan pande
miaren egoera hobetu egin da
eta udaraz gozatzeko aukera izango dugu
lakoan gaude.
Hondarribiak, bere baliabide naturalen
gatik, aire zabaleko jarduerak egiteko eta

gozatzeko aukera eskaintzen du: hondart
za, Jaizkibel mendia, Jaitzubiko padurak.
Baliabide horiez gain, EAJko gobernu tal
dearen ustez, kultur jarduerak eskaintzen
jarraitzeko unea da.
Azkeneko urtean eskaintza kultural
askotarikoa eta publiko guztiarentzat es
kaintzeko apustua egin da, kultura segurua

dela azpimarratuz. Eta aurtengo udaran ere
horrelakoa izango da. Hiriko baliabideak
aprobetxatuko ditugu herritar guztientzat
kultur jarduerak eskaintzeko. Eta, jakina,
hiriko kultur eragileekin lanean jarraituko
dugu, datozen hilabeteetan beren jarduera
gauzatu ahal izan dezaten. Gozatu udaraz!
		
EAJ-PNV

GENERO BERDINTASUNA ERABAKI POLITIKO DA
Badira hilabete batzuk
Sabin Aranako igogailua
ren sarbideko ispiluaren
kristala puskatu zela/zutela.
Ispilurik gabe, segurtasun eza nabaria
da igogailua hartzera zoazela, ez baitakizu
atzean zer dagoen, iluntasunean zer ager
tuko zaizun. Emeki elkarteak uztailaren 3an
idatziz egin zuen salaketa udalean eta ida
tzia jaso eta egun gutxira konpondu zuten.
Emeki zaindari lanetan, udalak egin behar
ko lukeena egiten.

Definizioz, emakumeentzako arrisku
tsuak izan daitezkeen guneei deitzen zaie
puntu ilun. Eta aipatzen ari garen honek
guztiz bat egiten du definizioarekin. Ez da
hiriko puntu ilun bakarra, baina udal azpie
gitura batean egonik, Emekik idatzi aurre
tik behar zuen konponduta.
Uztaileko osoko bilkuran besteak beste
2020 urteko aurrekontuaren likidazioa lan
du zen. Genero Berdintasunaren Sustapena
deritzon kapituluan, aurrekontuaren %2,7
erabili zen bakarrik. Bai, bai, %2,7, ez dugu

gaizki idatzi. Orotara, 2.454,31 euro erabili
zituen iaz EAJk genero berdintasuna susta
tzeko. Puntu beltzen lanketa egiteko onar
tutako 12.000 euroetatik bakar bat ere ez
zuen erabili, zero patatero.
Aurrekontuaren gauzatzea erabaki poli
tikoa da. Hondarribian, EAJk erabakitzen du
zertan gastatu eta zertan ez, zer egin eta zer
ez egin. Hiriko puntu ilunetan arreta jartzea
erabaki politikoa da, genero berdintasuna
sustatzea erabaki politikoa den bezala.
		
Abotsanitz

ETXEBIZITZA HUTSAK ETA EUSKO JAURLARITZAREN DEKRETUA
Etxebizitza
hutsari
buruzko Eusko Jaurlari
tzaren Dekretua inda
rrean sartu ondoren,
euskal udalek aukeratu egin behar dute,
edo Foru Arauak onartutako Ondasun eta
Higiezinen Zergan errekargua aplikatu, edo
Dekretu horrek ezarritako kanona aplikatu.
Hondarribiko PSE-EE taldeak udal Go
bernuari eskatzen dio etxebizitza hutsari

buruzko Eusko Jaurlaritzaren Dekretua apli
ka dezala, izan ere euskal udal guztientzat
etxebizitza hutsaren kontzeptua harmoni
zatzen du eta bermatzaileagoa da.
Dekretu horrek ez du inon ezarria ener
gia kontsumoko gastuak aurkeztu behar di
renik hutsik egote hori zuritzeko, eta biga
rren bizilekuko etxebizitzak izatea, hutsik
egoteko arrazoi gisa zuritzen du –kontuan
izan behar da hori kasu askotan gertatzen

dela gure herrian–.
Gaur egun, Hondarribian ohiko bizile
kua ez den etxebizitzaren kanona Udalak
kobratzen du: % 50eko errekargua aplika
tzen du OHZren gainean, betiere ez bada
urteko 2019an 1750 kwh edo 2020an 3000
kwh zuritzen.
PSE-EE

rrarazi ditu. Ez bakarrik Mallorkan, Euskal
Herrian ere. Giza eskubideen urraketa beti
lazgarria da eta.
Onartezina izan da, bereziki, Bidasoako
muga zeharkatu nahi zuten pertsonen kon
trako jazarpena. Pandemia menderatzen ari
gara, txertoei esker batik bat, eta garaia iri
tsi da pertsonen eskubide guztiak indarrean

berrezartzeko; gazteenak, migranteenak,
emakumeenak, sortzaileenak eta abarre
nak. Hondarribi askea eta pertsona guztiak
giza eskubide guztiak izatea nahi dugu; “ezjaien” garaietan eta jaietan ere. Osasuna,
elkartasuna eta berdintasuna. Hori opa nahi
dizuegu udako oporraldietan.
EH Bildu

LIBRE MUGITZEKO ASKATASUNA
Pandemiak osasun-larrial
dia ekarri zigun, eta osasun-la
rrialdiak pertsonaka askatasu
nez mugituahal izatea ekarri
du.
Pertsonen
oinarrizko
eskubideak mugatu dira pandemiari au
rre egin ahal izateko. Egia da. Murrizpen
horrek, berriz, tentsioak eta protestak so

ASPALDIAN HONDARRIBIAN

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Uztaila · #356

20

urtetan atzera…

10

19

5

urtetan atzera…

urtetan atzera…

Hondarribia Aldizkaria #128

Hondarribia Aldizkaria #236

Hondarribia Aldizkaria #295

2001eko uztaila

2011eko uztaila

2016ko uztaila

RIBIKO UDALA

HONDAR

HONDARRIBIKO

Hondarribiko

UDALA

a

ara Batzorde

Udala - Eusk

Hondarribiko Udala

o Uztaila
236 2011k

ea

- Euskara Batzord

AINERUA,
BLUESa ETA TR GAINEAN
OLATU
296 2016ko Uztaila

08 Herrian Barrena

HONDARRIBIA 236
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PERTSONAIA OSPETSUAK BISITARI IZAN DITUZTE
AZKEN ASTEETAN GURE OSTALARIEK
Vicente del Bosque, Munduko
futbol txapeldunen entrenatzailea Alamedan izan zen, eta
Juan Echanove eta Imanol Arias
aktoreak, telebista programa
grabatzera etorri dira

Lan horrek guztiak oihartzuna izan
du azken urteetan eta Hondarribiko
gastronomiak eta jatetxe eta tabernen ospeak, jende ugari erakarri ohi
dute. Eta horien artean ospetsuak ere.

Ekainean, azken honen adibideak bizi izan
ditugu. Alde batetik, hilaren 10ean, Vicente
del Bosque, Espainiako futbol selekzioaren
Hondarribian talde edo ogibide dina- hautatatzaile eta entrenatzaile ospetsua,
mikoenetakoa, dudarik gabe, ostalariena Alameda jatetxean egon zen bazkaltzen,
dugu. Aspalditik, urte osoan zehar ekimen Donostian pasa dituen egunetako batean.
ugari antolatzen ari dira. Hortxe daude,
adibidez, ekainean atuna aitzakiatzat har- Txapartegi familiaren jatetxean ondo jan eta
gero, bertako lan taldearekin solasean aritu
tuta egin zituzten afari bereziak.

i!

20 Erreportajea

HONDARRIBIA 296
2016ko Uztaila

KATSIKASEKO KANPALEKUAN EGINDAKO LANAREN
BERRI EMAN DUTE EMEKI ELKARTEAK ETA HARA
JOANDAKO ZAZPI BOLONDRESEK

Paradorean izan ziren bi aktore ezagunak eta David de Jorge hondarribiarrarekin batera, herriko txokoak ezagutu
eta Gran Sol tabernan Bixente Muñozek
sortutako pintxoak dastatu zituzten, urri
aldera emitituko den saiorako.
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Bluesaz bla

zen Vicente del Bosque eta lerro hauen
azpian dagoen argazkia gorde zuten
oroigarri.
Handik egun batzuetara, Imanol Arias eta
Juan Echanove aktore ezagunak ere Hondarribian izan ziren, Un País para Comérselo telebistarako dokumentalen atal bat
grabatzeko.
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Grezian Emekik bildutako arropa banatu duten pertsonek lajarraitzen dute bestelako
ekimenak antolatu, errefuxiatuei laguntza bidali eta hauetako
zenbait Euskadira ekarri ahal
izateko ahaleginean

ibia
Hondarrnean

Elkartasun ekimen zoragarria jarri zuen
martxan Hondarribiko Emeki elkarteak
martxoaren amaieran.
Bi aste pasatxotan bi trailer betetzeko
adina arropa, oinetako eta bestelako materialak biltzea lortu zuten, Hondarribiarren, beste herri askotako jendeen eta

HONDARTZA
KIROLDEGIKO OBRA
BERRIAK
Duela 20 urte, behin kirol kaia zabaldu
ostean, Hondartza Kiroldegiko
instalazioak kanpo aldean zabaldu
eta handitzeko lanak hasi ziren. Urte
hartan ere, “Zintzarria 2021” musika
jaialdia egin zen Guadalupeko zelaietan
eta Udalak Hondarribiko hizkera
ikertzeko beka-deialdia egin zuen eta
Udaltzaingoak Zezen Plazan egoitza
berria zabaldu zuen. Elkarrizketan,
Joxe Amezketarekin aritu ginen blagan
hiriko sarreran dauden bi ainguren
historia ezagutzeko.

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

zenbait enpresa, elkarte eta instituzioen
laguntzarekin.
Guztia Greziako Katsikas herrian dagoen
kanpalekura eraman eta han banatu zuten sei emakume hondarribiarrek (Maite
García, Edurne Nogueras, Lourdes Retegi,
Mari Jose Aseginolaza, Marije Zapirain eta
Izaskun Eizagirrek) eta gizonezko batek,
Asier Perez Karkamo kazetariak.
Abentura guzti honek merezi zuen materiala eta bestelako laguntza eman zuten
guztien aurrean erakustea eta egindako
lanaren laburpen publikoa egitea, nolabait ezagutzera emateko oinetako, arro-

pa, eguzkitako krema, janari, konpresa eta
bestelako guztiak Katsikasera iritsi zirela
erakusteko.
Horregatik, ekainaren 22an, ekitaldi publikoa egin zuten Emekiren proiektuaren
ibilbidea azaltzeko, Katsikasen bolondresek ikusi eta bizi izan zutena kontatzeko
eta aldi berean, ekarpenak egin zituzten pertsona, enpresa, talde, elkarte eta
erakunde guztiei eskerrak emateko.
Emekiko presidente den Leire Miguezek
kontatu zuen guztia nola hasi zen, nola
jendearen erantzun itzelak ezustean harrapatu eta gainezka egon ziren eta no-

BLUES JAIALDI
ARRAKASTATSUA

ARRAUNA ETA BLUESA,
PROTAGONISTA

Duela 10 urte, bere seigarren edizio
arrakastatsu eta jendetsua bete zuen
Hondarribia Blues jaialdia ekarri
genuen gure aldizkariko azalera.
Milaka lagunek gozatu zuten musikaz
urte hartan ere. Gainera, hondartzan
Oztoporik Gabeko Bainuaren programa
martxan jarri zuten bostgarren urtez
eta Vicente del Bosque, Juan Echanove
eta Imanol Arias bisitan izan ziren gure
hiriko ostalarien establezimenduetan.
Elkarrizketan, Joseba Amunarriz, Ama
Guadalupekoako patroia izan genuen
hizlari.

Duela bost urte, XI. Hondarribia Blues
jaialdiak eta Ama Guadalupekoa
traineruaren denboraldi hasiera
bikainak izan zuten gure azaleko
protagonismoa. Milaka lagunek gozatu
zuten bluesaz lau egunetan eta
traineruak, Ligako lehenengo zazpi
banderetatik sei irabazi zituen. Gainera,
martxan jarri ziren Jostaldin udako
zesta punta jaialdiak eta Emekiren
ekintza solidarioari jarraituz Greziako
Katsikaseko kanpalekuan izandako
sei emakume hondarribiarrek han
egindako lanaren aurkezpena egin
zuten.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Gure attona
Celestino Aguirreri
AURTEN DIRA EHUN URTE, 1921 URTEAN “SAN LUIS” BAPOREA LEHERTU ETA
HONDORATU ZELA. ZU ETA BESTE LAU LAGUN GALDU ZINETEN BETIRAKO
Celestino Agirreren erretratua

Luis Mari Agirre

Amona Guadalupe Oronoz 1889an eta
zu 1890ean jaioak, elkar noiz ezagutu
zenuten ez dakit baina biak portuar fa
militakoak izanda, ez litzateke harritze
koa izango betitik, txikitatik, ezagunak
izatea. Dena dela, 1915-01-08an ezkondu
egin zineten.
Zure aita Luis Aguirre (1862) eta zure ama
Carlotaren (1864) anaia Toribio Etxebes
tek urte horretan Sta.M.ª Magdalena eta
Santiago kalea elkartzen diren izkinean,
(Jose Angel Fdez. de Casadevantek egin
dako planoaren arabera), hiru solairu eta
bi aldeko etxe eder bat egitea proposatu
zuten; 1801 urtetik aurrera portuko arra
inaren salmentarako pixua egon zen le
kuan hain zuzen, aurretik San Bartolome
Ospitalea izandakoan.

Etxe berri horretan ikusi zenituen jaiot
zen 1916an Luis, 1918an Krexentxi eta
1919an urte beterekin hil zitzaizuen
alabatxoa.
1921 (DUELA EHUN URTE)

1921-08-04
Atta Victorianok esaten zuenez, bost
urte zituen orduan, poz berezia zegoen
etxean egun hartan. Zuk eta zure anaia

Eugeniok erositako barku berria (erosi
berria) estreinatzeko eguna, “San Luis”
baporearekin atunetara joateko eguna.
IMAJINATZEN NAIZ… emazte ta ume
txoak musukatu eta agurtu ondoren,
etxe berri hartatik ateratzen, arrantzako
tresna guztiak eskutan San Pedro kalea
gurutzatu, Kofradiako arku azpitik pasa
eta Portuko Eliza izango zenetik pasa
tzen, apirilaren 17an jarri berria zen

Alde bat Aguirretarrentzat izango zela
pentsatu zuten eta Etxebestetarrentzat
bestea. Zure gurasoek eta arreba Cres
cenciak (1894) estreinatu zuten 1916an
egin berria zen etxearen lehenbiziko
planta eta zuek, seme Victorianorekin
bigarren bizitzako eskubialdea. Ez zuen
etxea estreinatzeko aukerarik izan zure
anaia Eugeniok (1891), urte horretan
Margarita Sorondorekin ezkondu ze
nean, lehengo etxetik zuzenean joan
baitzen San Pedro kalera.
Garai hartako Santiago kalearen irudi bat

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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lehenengo harriaren ondotik. Kai Zahar
inguruan zegoen “San Luis” baporea eta
inguratzen hasiak ziren marinel batzuk...

Garai hartako periodikoek eta Udaletxe
ko aktetan jasotakoaren bidez dakigu
hortik aurrerakoa.
		

IMAJINATZEN NAIZ… marea igo aurretik
zuen prestaketa lanak: Tresnak listatu,
egurra eta ikatza igo, otarreak untzira
tu, bapore makinaren kaldera egurrez
bete, sua piztu... Zuentzat berria zen
tramankulu hura, marea igotzen zihoan
arabera zuzentzen... Ura nahiko igo ze
nean helizea martxan jarri eta 14 gizo
nak zutik, motor soinuak zuen ahotsak
isiltzen zituelarik, itsasora abiatzen...

Zuen inguruan arrantzan zebiltzan “San
Francisco”, “Ama Guadalupekoa” eta
“Santa Cruz” baporeak hurbildu zitzaiz
kizuen. Eskerrak hurbil zeudela, oso agu
ro hondoratu baitzen “San Luis” baporea.

Emazteak eta seme-alabatxoek ez zuten
zuen lehenengo irteera hura ikusi gabe
gelditu nahi izan eta horretarako Berue
te etxe handiko guardaren etxe ondoan
jarrita zeuden zuek handik noiz pasako.
Pozezko agurra egin zenioten elkarri.
Hala kontatzen zigun gure attak.
IMAJINATZEN NAIZ…“peñoia” pasa eta
hondartza guztia zeharkatzen... Goizut
etxe azpikomendi bazterretik eta erdi
egina zegoen Kai Berri ondotik itsasorat
zen... Bitarte horretan, Guadalupe bixtan
zenutela Ama Birjiñari errezua egiten
14ak kapelua kenduta... Handik aurrera
pixkan pixkan lurra bistatik galtzen zi
hoalarik denak kubierta gainean, batzuk
exerita, txutik besteak... Ilundutakoan,
kubiertan etzanda, elkarri arrimatuta
ahal zen bezala lo eginez, marinel pare
bat txandaka guardian lema eta branka
zaintzen...
Kubierta zen zuen logela, sukaldea, ko
muna, lanerako lekua, orduko itsason
tziak ez zuten kamañarik.
Hurrengo egunean,1921-08-05ean, hain
zuzen emazte Guadalupek 32 urte be
tetzen zituen egunean, goizeko bedera
tziak jota atun arrantzan hasiak zine
tela gertatu zen baporeko kalderaren
LEHERKETA! Dena aldatuko zuen zure
familian gertaera hark.

Imajina ezina hango trantzea! Barkua
hondoratzen, batzuk LEHERKETAREN
indarrak uretara botiak, bi anaiak larri
zaurituak eta ondoan lagun bat gorputz,
bizirik zeudenen desesperazioa… Inon
go mediorik gabe, hondoratzen ari zen
barkutik nola edo hala atera behar zau
ritu eta biziak. Bizirik eta onez zeuden
gehienak igeri jakin ez eta hondoratzen
ari zen barkuari helduta. Hurbildutako
baporeetatik botatako txikoteari helduta
atera batzuk, arraun eta salabardoei itxe
kita besteak…
Denbora dezente pasako zen nahasmen
hura bukatu zenerako!
“San Luis” hondoratu zenean bizirik ate
ratakoak hiru barkutan sakabanatuak.
Marinelen kontaketa egiteko ordua iri
tsi zen. Eta...Hiru gizon falta dire!… Jira
batera, jira bestera hiru barkuak. Hiru
gizon betirako galduak!
“Santa Cruz” oso bapore berria zen, urte
horretan estreinatua, izan zitekeen bere
lehen bidaia izatea. Hurbildutako hiru
baporetako azkarrena izateagatik eraba
kiko zuten hartan ekartzea zaurituta zine
tenak, hildakoa eta zuen kide gehienak.
Hankan zeneukan odol jarioa mozteko,
tornikete bat egin omen zizuten.
Imajina genezake zure trantzea! Kubier
ta berri hartako panorama! Bertakoak
14 marinel, zuetako bat hilda, bi zauritu
eta ikara gainetik ezin kendu zuten beste
zortzi lagun. Baporearen kea, fogoneroa

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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ikatza bota eta bota, motorraren soinuak
estalduaz zuen isiltasuna, elkarren ar
teko begiradak... Eta horrela hamar or
dutik gorako bidaia, goizetik ilunabarra
bitartean. Ez zineten nahi orduko leho
rrera iritsiko...
Egin zizuten torniketearekin bizirik le
horrera iristea zaila izango zela burura
etorriko zitzaizun makina bat aldiz!
Ilunarekin batera herrira hurbiltze
rakoan, norbaitek ikusi zuen Santa Cruz
egoera larrian zetorrela, inork lehorrean
espero ez zuena. Bandera zuri handi bat
zabalduta bait zekarren. Aguro hasi zen
jendea ranplatara arrimatzen, marea be
hean zegoelako ez baitzenuten kai zaha
rrera inguratzeko aukerarik izan.
Ez zegoen orduan laguntza tresna asko
rik. (Ez dakizu attona guk zenbat aurre
rapen ditugun...Edozein lekutatik, kos
tatik urruti izan arren, gure poltsikoan
daramagun telefonoarekin hitz egiteko
modua dugu. Zuek entzutez ezagutzen
zenituzten transmisoreak urruti gelditu
ziren. Oso denbora gutxian zuen istripua
izandako lekura airez iritsi eta premian
daudenak ospitalera eraman ditzaketen
helikopteroak dauzkagu. Eta oraingo os
pitalek...ez dute zer ikusirik zu egon zi
nenarekin, gaur egun San Gabriel Zahar
Egoitza denarekin).
Suertez udara izaki eta Hondarribia Ma
drilgo politiko eta beraneantez beteta
zegoen. Haietako batek, Conde del Moral
de Calatravak jarri zuen bere kotxea zu
eta anaia Eugenio ospitalera eramateko.
Seguru nago kotxean zure bizitzako le
henengo eta azken bidaia izan zela hura.
Garai hartako periodikoek ziotenez lau
sendagilek jarduten zuten Hondarribiko
Ospitalean. Haietako batek, Laureano Ga
llano Irungo Ospitaleko zirujanoak, egin
zizkizun gorputzeko konponketak. Bazi
rudien zailena egina zegoela.
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Zu galdu eta hamar urtetara, emazte
Guadalupek beste golpe ikaragarri bat.
Bere aita Victoriano Oronoz lehorretik
itsasora erorita galdu eta egun batzue
tara gorpua Capbreton inguruan agertu
zen.

Herriko mina eta pena izugarriak izan
ziren: Joxe Mari Olasagasti Gonzalez
hila, Matias Larrarte Jauregui, Ramon Or
tiz Aguirre eta Galo Gaztañaga Astarloa
galduak. Zure anaia Eugenio eta zu larri
zaurituak ospitalean. Marcela Ecenarro,
Celedonia Lekuona, Justa Zabala eta
Maxima Virto alargunduak, 20 ume eta
gaztetxo umezurtz!!!

Beste istoriotxo bat attona!
Bazen zuen garaitan Madrilen politiko he
rren bat Conde de Romanones izenekoa.
Badakizu nolakoak garen hondarribiarrak
beti ezizena jartzeko prest. Zure anaia he
rren gelditu zenez, “Romanones” ezize
nez ezagutzen zen Hondarribian.

Aguro mobilizatu zen Udaletxea lagunt
za eskaerak egiteko, bai herrian eta baita
Gipuzkoako herri askotara ere.
Ospitalean pasa zenituen egunetan ja
kin zenuen Kasinoko jaiak suspendituta
gelditu zirela eta ilaren 11an hildako eta
desagertuen alde lehenengo klaseko fu
neral erraldoia egin zela parrokian.
Egunak aurrera zihoazenarabera, zure
egoera hobera zihoan eta horretaz jabe
tuta zeunden, baina uste gabean, ospi
talean hamabosgarren eguna betetzera
zihoala, zure bizia itzali egin zen. Heriotz
bat, alargun bat eta lau umezurtz gehia
go herriko mina handitzeko.
Zure erretratorik ez zegoen etxean zuen
bodakoa izan ezik. Lortu berria dut lehen
gusu batzuen bidez 1920-09-29an, bar
kuaren LEHERKETA eguna baino hamar
hilabete lehenago ateratakoa. Koinatu
Ignazio Oronoz Albistur eta M.ª Luisa Vir
to Echeberria ezkondu ziren egunekoa.
Hor zaudete emazte Guadalupe, bere aita
alargundu berria eta zu, aurrean zure gu
rasoak eta beraien hanketan Victoriano
eta Luis semetxoak.
Hauxe da nik, zu hil eta handik 22 ur
tetara jaiotako bilobak, daukadan zure
irudia.
Hil eta geroko kontu batzuk kontatu
nahi dizkizut.
Pentsa amona Guadaluperen trantzea

Eugeniori arrasto handia utzi zion LE
HERKETA hark . Zu eta Joxe Mari hilak.
Matias, Ramon eta Galo galduak. Guada
lupe koinata alargun. Oso hurbileko bost
alargun beren ume mordoarekin buru
rik ezin altxarik…! Bera eta beste zortzi
marinel izutuak gelditu arren itsasoan
jarraitu behar bere familia aurrera ate
ratzeko!
Celestino Agirre eta familia

nolakoa izan zen. Victoriano, Luis eta
Krexentxirekin gelditu zen eta sabelean
abenduaren 25ean jaioko zen Rosario.
Eskerrak laguntza asko jaso zirela kalte
tutako familien artean partitzeko. Behar
bada bitxiena, Cubatik Habanako Jai Alai
Frontoian hondarribiar Angel Urrutia
Zuzuarregi pelotariak jasota bialdutako
268 $ =2000 pezetak. Nola iritsi ote zen
diru hori handik hona garai hartan?
Anaia Eugenio herren gelditu arren,
ondo atera zen. Koinata Margarita So
rondorekin zituzten bi alabetako zaha
rrena, 3 urteko Guadalupe alabatxoa,
zu hil eta hilabetera hil zitzaien. Bost
hilabete zituen Leocadiak zu hildakoan.
Gerora Federico, Purificación, Guadalu
pe, Miguel eta Manuel anai arrebak izan
zituzten.

Zu hil eta gero, batera eta bestera ibili on
doren, 1932 urtean egindako “Santa Cruz
Berria” baporea erosi zuen 1938 urtean
Adolfo eta Maximiano Berrotaranekin
batera. Elkarrekin jardun zuten 1943a
arte. Azkeneko urtean bere hamalau ur
teko seme Miguel txotxo hartuta (Honda
rribiko baporetako azken txotxua hain
zuzen).
1945 urtean Manuel Sagarzazuk egin be
rri zuen “Goizeko Izarra” motorrera pasa
ziren seme Migel eta biak. Han, Amuna
rriztarrekin egin zituzten hamar urte.
Besterentzat lan egitez aspertu eta 1955
urtean “Ntra.Sra. Del Manzano” egin zu
ten Agirretarrek eta 1957 urtean “Estre
lla Matutina” Amunarriztarrek.
Azkenean, izan zuen Eugeniok 64 urtere
kin, familiakoa zen 200 zaldiko motorra
eta itsasotik lehorrera hitz egiteko irratia
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zuen barku batean itsasoratzeko suertea.
Ez zen gutxi!
Zuk ez dakizu baina bost urteko semetxo
Victoriano, nere ama Carmen Artolare
kin ezkondu zen. Neri, seme zaharrena
ri, aurretik zure aitarena eta atzetik zure
izena jarri zizkidaten memoria gorde
zedin. Gaur idazten dizudana, memoria
horren seinale bezala eskaintzen dizut.
Geroztik, gauza asko gertatu dira! Hu
rrengoan kontatuko dizkizut gehiago.
Agur attona Celestino!!!

Arratzaleak Santa Cruz Berria baporean

*** ERANSKINA
Hondoratutako Baporea

Noiz egina

Astilleroa			

Luzeroa		

Lehenengo jabea

“San Luis” 		

1911		

Pascual Urtizberea (Hond.)

10,58 mtr.

Bernardo Sorondo

“Ama Guadalupekoa”

1916		

Senen Aseguinolaza		

12,19		

Ruperto Sorzabalbere

“San Francisco” 		

???

???

“Santa Cruz”

1921		

Hondarribia			

12,65		

Antonio Perurena y Cia

Bapore laguntzaileak

Ez ditut inon aurkitu “San Luis” bapore
tik bizirik atera ziren beste zortzi lagu
nen izenak.

Koldo Ortega, Mikel Jauregi, Lourdes
Odriozola eta Fermin Olaskoagaren la
guntzarik gabe ezinezkoa izango nuen

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

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

idatzitako sare hau behar bezala lotzea.
Eskerrik asko lauroi!
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“Doctor Carabaña”:
Arturo Hernández,
Hondarribiko udal
medikua
Gerra Zibilaren ondorioak jasan zituzten
Hondarribiko herritar askoren artean,
aipagarrienetako bat Arturo Hernández
San Martín izan zen, 1936ko irailean bes
te hondarrabiar askok bezala hiria utzi
zuen arte Hondarribiko udal-medikua
izan zena.
Arturo Hernandez Coruñakoa zen,
1878an jaioa. Hondarribiko mediku
titularra zen, eta 1934tik Guadalupe

ko gotorlekuko medikua ere izan zen.
Kargu horretan Leandro Martín-Santos
zirujau militarrak izendatu zuen, Luis
Martin-Santos idazlearen aitak. Hori dela
eta, eta Gerra Zibilean agintari errepubli
kanoei leial izateagatik, gotorlekuko pre
so ohiek bere aurkako auzi bat sustatu
zuten, Hondarribiko errepresioaren kasu
nabarmenetako bat dena eta Udal Artxi
boan osorik kontsulta daitekeena.
Arturo Hernandezen aurkako auzia Gua
dalupeko ehun presok baino gehiagok si
natutako idazki baten ondorioz hasi zen.
Idazki horrek 1937ko otsailaren 25eko
data zuen, eta “ezkertiar fanatikoa”, “Fron
te Popularreko konfiantzazko medikua”
eta presoak “Carabañako ura” errezetatuz
mortifikatzea leporatzen zioten.
Arturo Hernandez Espainiara itzulita
zegoen eta presoen salaketaren ondo
rioz, 1937ko abuztuaren 31n Salaman
can aurkitu eta atxilotu zuten. Jatorriz
haren emaztea zen bertakoa, eta erbes
tetik itzuli ondoren hara joan zen. Atxi
loketaren ondorioz, atxilotua Donostiara
eramateko agindua eman zuten irailaren
24an, eta Ondarretako espetxean espe
txeratu zuten. Hil horren 27an, medi
kuari buruzko gobernu-informazio baten

Pedro Barruso Barés
Historialaria

instrukzioa hasi zen. Bertan, pertsona
ugarik deklaratu zuten eta bere deskar
guan honako hauek aipatzen ditu: Cesar
Balmaseda eta Luis Ballesteros Tejada
abokatu donostiarrak, Felix Laborda
Irungo erreketeen burua, Rafael Parella
eta Javier Allende bezalako udatiar ba
tzuk, Silva kapitaina eta erreserban ze
goen Carbajal teniente koronela edo La
Maza kondea, eta Ricardo Delicado eta
Julia Jiménez maisuak. Aipatutako guz
tien artean, Silva kapitainak bakarrik
egin zion aldeko adierazpena medikuari,
“Agua de Carabaña” errezetatzean mili
zianoen aurrean gaixo egotearen itxura
egin zezakeela eta handik egun batzue
tara gotorlekutik atera behar izan zutela
esanez. Auzia auzipetuaren aldeko eta
kontrako deklarazioen artean luzatu zen.
Besteak beste, FETen eta Hondarribiko
JONSen tokiko buruzagiarena nabarmen
du behar da, 1937ko urriaren 5ean txos
ten bat bidali baitzuen, non honako hau
jasotzen baita: “Sozialistatzat jo da horiei
botoa emanez. Unión Republicana eta Iz
quierda Republicana alderdien bazkide
fundatzailea izan zen “.
1937ko urriaren 21ean, auziaren ins
trukzio-egileak uste zuen erantzukizuna
argituta zegoela, ez zegoela kasurik eta

“Agua de Carabaña”ren etiketa

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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ikerketa amaitu behar zela. Hala ere, Ve
larde gobernadore militarrak auzia itzuli
zion instruktoreari 1937ko azaroaren
1ean, “Salaketa sinatu zutenei deklara
zioa hartzeko eta salaketa aurkezteko
ekimena nortzuk izan zuten jakiteko”
eskatuz. Salaketaren sinatzaileen adie
razpen berriak zehaztugabeak dira. De
klaraziorik garrantzitsuena Renato Gri
llirena izan zen, 1918tik Irunen bizi den
industrialaria eta arrantza-ontzien arma
dorea, eta salatu zuen medikuak arran
tzaleak ezkerrari botoa ematera bultzatu
zituela eta Javier Allende presoa Gua
dalupetik atera zuela. Presoaren amak
gezurtatu egin zuen hori, eta esan zuen
ez zuela inoiz ordaindu eta ez ziotela di
rurik eskatu semea askatzeko. Salaketa
ren jatorriari dagokionez, “Guadalupeko
hogeita bost edo hogeita hamar preso
ohiren ideia” izan zela esan zuen, “Her
nandez lurraldera itzuli zela jakitean”.
Grillik informazioa ematen jarraitzen
du, eta salaketa aurkezteko ideia “berez
sortu zen, askatutako eremuan bere jar
duera ezagutzen ez zutelako”.

nando Valdes Fauli abokatua eta Simon
Munduate izan ziren izendatutakoak.
Auzipetze autoa, azkenik, 1938ko mar
txoaren 24an eman zen, Grilliren eta Jose
Martinen deklarazioak bere gain hartuz,
“Asmo txarrez” purga bat eman ziola
adierazi baitzuen. Hernandezek berriro
deklaratu zuen egun berean, eta adierazi
zuenez, “deklaratzailearen delitua preso
batzuk ospitaleratzea izan da, beren po
sizio sozialagatik edo jardun politikoaga
tik deklarazio-egileak hiltzeko arriskuan
zeudela uste zuelako, eta haiek salbatze
ko, figura nabarmenak izateagatik ospi
taleratu egin zituen, inolako sufrimendu
rik izan gabe”.
Hernandezen aurkako auzia azken txan
pan sartu zen 1938ko maiatzean, mat
xinadari laguntzea leporatuta auzipetu
zutenean, eta fiskalak hamabost urteko
espetxe zigorra eskatu zuen. Azkenik,
1938ko maiatzaren 24an epaia eman
zen. Bertan adierazten denez, Hernandez
UR alderdiko kidea zen, baina kargua ez
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zion Fronte Popularrari zor.
Frogatutzat eman zen, halaber, ez zuela
irabazirik atera presoen kontura, eta ez
zituela gogor tratatu haiei kalte egiteko
botikak emanez. Ondorioz, Arturo Her
nandez absolbitu egin zuten, baina auzi
petua “Euskal probintzietatik erbestera
tzera” kondenatu zuten, “bere aurrekari
ezkertiarrak eta Irungo hainbat bizilagu
nek, Espainiako zaldunek, berarekin du
ten bidegabekeria justifikatua kontuan
hartuta”.
Auzi militarra auditorearen irizpenare
kin amaitu zen, Irundik 100 kilometro
baino gehiagora bizitzera behartzen zue
na, auzipetuak tokia aukeratu zezakeen
arren. Hernandezek Salamanca aukeratu
zuen, emaztea eta lau seme-alabak bizi
ziren tokia. Hara joan zen, 1938ko maia
tzaren 28an aske utzi ondoren, 60 urtere
kin, eta osasuna hautsita, kasik urtebete
espetxean egon ondoren, auzian gorde
tzen diren agirien arabera.

Auziaren instruktoreak beste txosten bat
egin zuen 1937ko abenduaren 28an, eta
Burgosko auditoreak informazioa kausa
oso sumarisimo batera eramatea erabaki
zuen 1938ko urtarrilean, baina ez zuen
prozesamendu-autorik eman. Aldi be
rean, arazketa prozesu paralelo batean,
udalak bere udal mediku postutik kendu
zuen Arturo Hernandez 1938ko otsaila
ren 24an.
Hala ere, beste behin ere, eta deklarazio
judizialak gorabehera, auzia ez zen amai
tu. 1938ko martxoaren 7an, Burgosko
auditoreak medikua auzipetzeko eskatu
zuen, eta Udalari eskatu zion auzipetua
ren aurrekari politikoen berri emateko
pertsona batzuk izenda zitzala. Jose Ma
llavia Lopez komandantea, une hartan
gotorlekuaren komandantea zena, Fer
Gerra Zibilean Gurutze Gorriaren ospitale izan ziren Viteri eskola zaharrak

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

26

AISIALDIA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Uztaila · #356

Literatura eta musika
EZ DAKIT ZERTAZ ARI ZAREN
Ana Malagon Zaldua
Bere asperdura eta nazka guraso dibortziatu baten etxetik bestearenera garraiatzen dituen nerabea; aita enpresaria hil
ondoren beren erdipurdikeriarekin zer
egin ez dakiten seme-alabak; ahizpa atxilotu dutela-eta, haren kargu egitera doan
klausurako moja; gaueko txanda baten
ondoren, ama zaharra sarturik daukan
erresidentziara doan autobus-gidaria...
Pertsonen inguru hurbilean kokatzen ditu egileak tragedia izatera iristen ez diren drama txiki hauek, ironia erabiliz urruntze
modura eta garraztasuna defentsarako babes gisa. Trikuaren
arantza horien azpian, baina, giza haragia suma daiteke dardarka, gozotasun apur baten eske. Gaurko eta hemengo gizartearen
ispilu baldin bada ipuin-bilduma hau, ezin esan oso eder agerrarazten gaituela.

URREZKO DOMINA
Ernesto Villar
Musikazalea

Duela

bi

zutabe

Arizonako

Meat

Puppets

taldea Hondarribira zetorrela esan nizuen. Ez
nuela guztiz sinesten halako berri handia gerta
zitekeenik…. Eta halaxe izan da, ez da gertatu.
Apurtu zait ametsa. Europako bira hankaz gora
bota du COVIDak eta akabo. Lagun bati esana
nion,

noizbait

herriarengatik

zerbait

egiten

badut Meat Puppets ekartzea izango da, eta ez
da suertatu. Beraz “herriaren urrezko dominak”
itxoin egin beharko du. Beste atal guztietan ez

HIZKUNTZA GOGOAN
Beatriz Fernandez
Jakin-minak zehazten du ikertzaileen
lanaren norabidea. Dena delako gaiari
buruz arazo bat aurkitzen da, galderak
sorrarazten ditu eta erantzuna ematen
zaie. Halaxe gorpuzten da zientzia, eta
zientzien artean, hizkuntzalaritza. Zer
da hizkuntza? Haur basatiek hizketan
ikas dezateke? Gu al gara hitz egiteko gai
diren animalia bakarrak? Txinpantzeek
hizketan ikas dezakete? Xibarta baleek beti kantu bera kantatzen
al dute? Arrazoia ote zuen Nelson Mandelak zioenean “[inori]
bere hizkuntzan hitz egiten badiozu, hori bere bihotzera joaten
dela”? Zergatik hiltzen dituzte Kanadan Lehen Nazioetako nes
kato eta emakumeak? Genozidioak ba al du zerikusirik hizkuntza
eta kulturarekin? Ama hizkuntza galtzen al dute atzerrian adop
tatutako haurrek? Gure barruko ahotsa hizketaldi bihur daiteke
soinurik ahoskatu gabe? Hauexek dira irakurleak liburu honetan
aurkituko dituen galderetako batzuk eta ikerkuntzak eman diz
kien erantzunak. Ziur aski ez dira behin betiko erantzunak izan
go, baina irakurlearen jakin-mina hauspotuko dute beharbada.

dauzkat pilatutako punturik, gasolio kotxea
asko erabiltzen dut, musika bolumen altuan
entzuten dut nagusiki, tabernetan ez badidate
iturriko ura eskaintzen kexatu egiten naiz, lanean
nabilela

kotxea

edozein

espaloiren

gainean

uzten dut askotan, itsasoa aurrean edukita
mobila begiratzen dut uneoro, azkar hitz egiten
dut, ez naiz Sorotan Beleko kidea izan, ez ditut
arraunaren arauak ulertzen eta arbolak maite
arren ez ditut aldarrikatzen. Guzti hori gutxi ez
bada, batzuetan zutabea idazteko horri zuriaren
aurrean nagoela ez dakit zertaz aritu. Atzeman
da, ez?

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

TTUNTTUNERUA
Txistularia
- Berri ona: TTUNTTUNERUAK igande goizetan berriz ere entzungo
ttugu alborada jotzen

TXETU
Hautsi, apurtu, puskatu, lehertu, txikitu, xehatu, birrindu
- A Coruñako estropadan gure aurrekalariari arraun txikia TXETU
ta horra... bandera itzuri.

OGIRUA
Ispilatze, (espejismo)

hondarbiko.hitzak

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

K

U

28

GANBARAKO KUTXA – LEHIAKETA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Uztaila · #356

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Uztaila · #356

GANBARAKO KUTXA – LEHIAKETA

29

Hondarribiarrak
soldaduskan, Ferrolen,
1956. urtean
Hilabete honetan Pedro Iridoi Martinez
lagunak bidali 1956. urteko argazki hau,
zenbait hondarribiarrek Ferrolen solda
duska egin zuten garaikoa.
Honako hauek dira, ezkerretik hasita, ar

gazkian ageri direnak: Julian Olaskoaga,
Juan Alkain, Nikolas Olasagasti (+), Nicasio
Yarza (+) eta Pedro Iridoi.
Gure eskerrik beroenak Pedro Iridoi Mar
tinezi, argazki zahar hau gu guztiokin par

tekatzeagatik!
Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin parteka
tu 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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Elkartearen Urrezko Giltza
eman dio Klinkek Mercedes
Iridoyri
1973 eta 1977 artean alkatesa izan zenak 98 urte bete ditu uztailaren 6an

1973 eta 1977 arteko urte zailetan Honda
rribiko alkatesa izan zen Mercedes Irido
yk 98 urte bete zituen uztailaren 6an eta
urtebetze-oparia egin zion egun horretan
bertan Klink Elkarteak. Gaur egun bizileku
duen San Gabriel egoitzan omenaldia egin
zioten Iridoyri eta Klinken Urrezko Giltza
eman zioten.

Elkarte honen ordezkaritza bat, Maria Je
sus González idazkaria eta Lupe Gómez
diruzaina buru, San Gabrielen izan zen eta
senitartekoekin batera, Mercedes Iridoyri
giltza hau eman zioten. Sari berezi hone
kin, Klink Elkateak bere bizitza osoan Mer
cedes Iridoyk hiriaren alde egindako lana
eskartu nahi izan du, “ez bakarrik alkatesa

Iridoy, 70.eko hamarkadan bera buru izan zuen korporazioarekin

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

izan zen urte horietakoa, baizik aurretik
eta ostean ere egindako guztiagatik”.
Mercedes Iridoy hunkituta azaldu zen ome
naldi honekin eta “bihotzez eskertu” zuen
beretzat “beti oso maitea eta estimatua”
izan den Klink Elkartearen omenaldi hau.

Mercedes Iridoy, sendikoak eta Klinkeko ordezkariak, omenaldian
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2021eko EKAINA

Eguraldia
FENOMENOAK

15

6

4

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.06.16

2021.06.28

11.2°

19.3°

246.1

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

33.3°

2

2021.06.17

EGUZKI ORDUAK

43.8

16

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.06.04

2021.06.20

165.5

%36

5.5

1027.4

998.9

1017.4

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
473,00 k

Peskadilla

129,50 k

Monja

Mediana

1.248,90 k

Hegaluzea

Legatza

1.916,30 k

Antxoa

53,90 k

Perlita

146.728,00 k

3,70 k

Korrokoia

49.979,50 k
71,60 k

Lotxa

96,20 k

Kongrio

Juliana

18,00 k

Krabarroka

20,30 k

Palometa

14,40 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

5

46

378

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Pintto eta Jazza”
MAGALI LE HUCHE

“Aitaren etxea”
KARMELE JAIO

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Yotsuba”
KIYOHIKO AZUMA

“Los ausentes”
JUANA CORTES

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

12

159

1495

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

17

18

66

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

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