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LAGUNTZAILEAK

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

HERRIAN BARRENA
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Udal alderdi politikoen
adierazpen instituzionala
adingabeen ustezko
abusuen inguruan
Hondarribiko bizilagun bat adingabeen
ustezko abusuengatik atxilotu dutela ja
kinik, eta Hondarribiko herritarrengan
eragindako zirrara dela eta, Hondarribiko
Udalak honakoa adierazi nahi du:

4. Jarduketajudiziala errespetatzea; ho
rrek argitu beharko ditu egitateen in
guruabarrak eta irismena, eta legez au
rreikusitako moduan zigortu.

5. Elkarretaratze instituzional baterako
deia egiten du, gaur, astelehena irailak 6,
12:00etan udal arkupeetan egiteko.

1. Halako ekintzak erabat eta irmoki gai
tz
esten ditu, eta are gehiago, biktimak
bereziki zaurgarriak direlako. Tankera
horretako eraso guztiak, giza-eskubideen
urraketa diren neurrian eta gizartearen
bizikidetza urratzen duten heinean, Hon
darribian lekuz kanpo daude.
2. Elkartasuna adieraztea eta familien
esku jartzea udaleko gizarte-zerbitzuen
gandik behar duten arreta. Era berean,
indarkeria mota honen kontrako zer
bitzu-sarearen funtzionamendu egokia,
elkarlana eta koordinazioa bultzatuko
du, adin txikikoak eta haien senideak
kontuan hartuz.
3. Errespetua biktimei eta haien familiei
eta konpromezu irmoa bizitza, askata
suna, duintasuna eta herritarrek dituzten
eskubideen kontra erasotzen duten indar
keria mota guztiak errotik ezabatzeko.
Irailaren 6an EAJ, Abotsanitz, EH Bildu eta PSEko ordezkariek egindao elkarretaratzea

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Memoriaren Astea burutu da
abuztuaren 25etik irailaren 4ra
Aitortza egin zaie 1936
kolpearen ondorioz Giza
Eskubideen urraketak jasan
zituztenei

Azken urteetan 1936ko estatu kolpearen
eta honen ondoriozko gerra eta diktadu
ran zehar emandako Giza Eskubideen
urraketak ezagutarazteko lana egiten ari
da Hondarribian.
Lan horretan kokatzen da abuztuaren
25etik irailaren 4ea Hondarribian egin
den Memoriaren Astea, 1936ko kolpea
ren 85 urte bete diren honetan.
Hondarribiko Udaleko Bizikidetza Tal
deak bultzatuta, eta Kote Guevara, Pe
dro Barruso, Joserra Enparan eta Koldo
Ortega historialarien zein bolondresen
laguntzarekin, zenbait ekitaldi antolatu
dira:
•

‘1936an erbesteratuak’ mahai in
gurua, abuztuaren 25ean, Itsas
Etxea Auditoriumean. Historialarien
ahotik, 1936ko Gerran Hondarri
bian gertatu zena ezagutzeko auke
ra izan genuen.

•

Memoria lekuak bisita gidatuak,
abuztuaren 28an eta 29an. Ibilbide
bereziak egin ziren Alde Zaharrean
zehar, gure herriko historia gehien
ikertu dutenen azalpenekin.
Memoriaren Asteko kartela

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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•

Aitortza ekitaldia, irailaren 4an.
Ekitaldi instituzionala egin zen Kai
Zaharrean, garai zail hauek bizi izan
zituzten hondarribiarrak gogoratuz
eta plaka bat jarriaz, oroigarri gisa.

Ekitaldi guzti hauen aurkezpenean, Ma

ria Serrano zinegotziak, Bizikidetza Tal
dearen izenean zehaztu zituen Memo
riaren Aste honen helburuak: “Aurten
1936ko Gerraren hasieraren 85. urteurre
nean, urte hartako uztaileko estatu kolpe
saiakeraren ondorengo Giza Eskubideen
urraketak ezagutu nahi ditugu. Honda

HERRIAN BARRENA
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rribiko emakume eta gizonen bizipenen
berri izan eta jasandako sufrimenduetara
hurbildu eta bide batez, eskubide urrake
ta haiek pairatu zituzten hondarribiarrei
aitortza” egin nahi izan die Hondarribiko
Udalak.

Itsas Etxeak aforoa bete zuen historialarien
mahai-inguruarekin

Irailaren 4koa aitortza ekitaldian udalkideak
eta erbesteratuak izan ziren pertsonak eta
senideak izan ziren

· 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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HAPOaren Aurrerapenaren
erakusketa zabalik da Arma Plazan
Bisita, tailer eta hitzaldiak antolatzen ari dira hiritarren parte-hartzea sustatzeko

Hondarribiko Udalak Hiri Antolamen
duko Plan Orokorraren (HAPO) Aurrera
penaren dokumentua jendaurrean jarri
du irailaren 2ko udalbatzan onartu os
tean eta orain, herritarrek aukera dute
iradokizunak egiteko.

dura duen teknikari batekin, ostiraletan
eta aurretik nahitaez hapo@hondarribia.
eus postara idatzita.

HAPOaren Aurrerapen hau ezagutarazte
ko, erakusketa zabalik dago Arma Plaza
eraikineko bigarren solairuan eta hone
kin batera, hitzaldiak, herritarrei ireki
tako tailerrak eta herritarrei arreta per
tsonalizatua eskainiko zaizkie.

Gainera, bi informazio-hitzaldi antolatu
dira Itsas Etxea auditoriumean, irailaren
27an eta 28an, bata euskaraz eta bestea
gazteleraz, Aurrerapenaren edukiaren
berri emateko, bai eta hura idatzi aurre
ko fasean herritarrek izandako parte-har
tzearen ondorioen berri emateko ere.

“Partaidetzaren fase honen helburua Au
rrerapen dokumentuak aurkezten dituen
alternatibei buruz Hondarribiko herrita
rren iritziak eta proposamenak jasozea”
dela azaldu zuen Txomin Sagarzazu alka
teak, erakusketaren aurkezpenean.

Hitzaldi eta tailerrak

Gainera, parte-hartze handiagoa lortzeko,

era berean, Itsas Etxea Auditoriumean
hiru tailer parte-hartzaile egitea plan
teatzen da, Aurrerapenaren edukia modu
kolektiboan eztabaidatu ahal izateko eta,
horrela, herritarren aldetik inplikazio
handiagoa lortzeko. Urriaren 1, 15 eta
22an izango dira, 18:00etatik 20:00etara,
eta irekiak izango dira plazak bete arte.
Tailerrak elebidunak izango dira, eta
Planaren funtsezko alderdi bati buruzko
hausnarketa kolektiboa egitea izango
dute helburu. Alderdi hori “lurralde-es
trategiarena” izango da urriaren 1ean,
“Mugikortasuna” 15ean, eta “hiria bir
gaitzea” urriaren 22an.

Hiri Antolamenduko Plan Orokorra jen
daurrean jartzeko fasea, herritarren
parte-hartzearen ikuspegitik, oso une ga
rrantzitsua da, une honetan plangintzak
maniobra-tarte handiena baitu.
Erakusketa honekin batera, udalaren
webgunean dokumentazio ofiziala dago
(www.hondarribia.eus/hapo), bai eta di
bulgazio-edukia ere, plana hobeto uler
tzeko.
Jendaurreko erakusketa azarora arte bi
sita daiteke, eta, hala nahi izanez gero,
hitzordua har daiteke Aurrerapenaren
edukiari buruzko zalantzak argitzeko ar
Arma Plazan dagoen erakusketako irudi 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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Alfonso Sastre zendu da,
95 urte zituela
Dramaturgo, idazle eta intelektual madrildarrak urteak zeramatzan Hondarribian
bizitzen
Alfonso Sastre Salvador idazle, dramatur
go, gidoigile eta editorea zendu berri da
Hondarribian. 95 urte zituela.
1926an Madrilen jaiotakoa, 70.eko ha
markadatik Hondarribian bizi zen Sastre,
eta asko dira bere bizitza luzean zehar
gure hirietik egin eta argitaratutako la
nak. Besteak beste, 1986an Antzerkiaren
Sari Nazionala jaso zuen.
Urte guzti hauetan, Hondarribiko Udalak
Sastreren hainbat ekimenekin bat egin
du, azkena pasatako otsailaren 20an,
Sastrek 95 urte bete baina egun gutxi
lehenago. Egun hartan, ‘Zutoin Beltza’
antzezlanarekin batera Sastre eta bere
bikotekide izan zen Eva Foresti ome
naldia egin zitzaien. Aurretik, 2014ko
maiatzaren 19an beste omenaldi bat egin
zitzaion Itsas Etxea Auditoriumean eta
2008an ere beste bat, Udaletxeko Areto
Nagusian.
Hondarribiko Udalak bere familiko eta
hurbilekoei hurbiltasuna eta samina
adierazi die, ohar publiko baten bitartez.

Alfonso Sastre, Udalak egindako harrera batean

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Zesta-puntarik onena,
berriz ere Jostaldin
Maila goreneko sei bikote lehiatuko dira urriaren 15era arte Hondarribiko Grand
Slam-ean
Hondarribiko Udalak, Jai-Alive enpresak
eta Hondarribiko Pilota Eskolak berriz
ere zesta puntarik onena bueltan ekarri
dute Jostaldi pilotalekura.
Guztira, 5 astetan zehar, Hondarribiko
Grand Slam-a’, Jai Alai World Tourreko bi
probetako bat, gure artean izango dugu
Ekimen berri honen aurkezpenean izan
ziren Juan Luis Silanes Udaleko Kirol
zinegotzia, Mikel Egiguren Jai Aliveko
gerentea, Yoni Amboage Hondarribiko
Pilota Eskolako presidentea eta egungo
puntista onenen ordezkaritza zabal bat.

loak ikusten dituzten eta egunen batean
beraiek bezalakoak izatera iritsi nahi
duten neska-mutilekin egiten ari diren
lanarengatik”, esan zuen udal arduradu
nak.
Mikel Egiguren Jai Aliveko gerentearen
hitzetan, “2007tik proiektu honen par
te izan gara. Udalak gure alde egin zuen
eta oso pozik gaude egindako bideaz eta
hemen jarraitzeaz. Duela hamabost urte
Hondarribia ez zen existitzen zesta-pun
taren munduan, eta orain eskolarik eta
lehiaketarik onena dugu. ETB eta pilotari

onenak izango ditugu, eta horrek harro
tasunez betetzen gaitu”.
Hiru ostiral eta bi larunbatetan zehar
parte hartzen ari diren bikoteak bi tal
detan banatu dituzte. A multzoan Goi
koetxea-Aimar, Erkiaga-Etcheto eta Ol
haran-Del Rio, eta B taldean Arbe-Lopez,
Beaskoetxea-Zabala eta Hormatxea-Man
ci daude. Talde bakoitzeko lehen biak
urriaren 9ko finalaurrekoetan lehiatuko
dira eta finala urriaren 15ean jokatuko
da. Euskal Telebista bost jaialdietan izan
go da, ia zuzeneko emanaldiekin.

Juan Luis Silanes Kirol zine
gotziak azpimarratu zuenez,
“hamabosgarren urtea da
Hondarribian
zesta-punta
denboraldia antolatzen dela,
kirol honetarako oso egokia
den frontoi batean. Erraz esa
ten da, baina atzean lan asko
dago. Lehen gastronomiare
kin bat egiten zuen eta udan
ospatzen zen, baina orain irai
lera eta urrira pasa dugu”.
Bizitzen ari garen egoera ho
netan, Jostaldi pilotalekuaren
edukiera 300 pertsonakoa da.
“Jai Alive eta Pilota Eskolari
eskerrak eman nahi dizkiet,
boluntarioekin eta euren ido
Txapelketaren aurkezpeneko irudia

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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Hondarribiak % 93ko hotel-okupazioa
izan zuen abuztuan
Pandemiaren aurreko kopuruak dira, baina turisten jatorria, desberdina

Hondarribiko hotel-okupazioa %93koa
izan zen abuztuan, hau da, aurreko ur
teko aldi berarekin alderatuz 9 puntu
handiagoa, eta 2021eko uztailarekin al
deratuz, 23 puntu handiagoa. Bidasoa Bi
zirik-ek emandako datuak erakusten dut
joan den hilean hotelen okupazioa pan
demiaren aurreko kopuruetan izan zela.
Hala esan dute behintzat hoteletako ar
duradunek. Diego Rodríguez Jaizkibel
hoteleko zuzendariak abuztuko balantze
positiboa egin du, adibidez: “Okupazioa
% 98 inguruan egon da abuztuan, 2020
baino lehenagoko urteetan bezala. Esan
beharra dago abuztua beti dela ona, bai
ta orain ere, egon daitezkeen eragozpen
guztiekin. Aurten, aurrekoan bezala, as
koz gutxiago izan dira atzerriko turistak,
gehienak hurbilekoak dira. Azken or
duko erreserbak izan ditugu, Pandemia
hasi zenetik ohiko joera da hau. Lehen,
hilabete bat baino lehenago aurretik ba
zenituen erreserbak, eta aurreikuspen
bat egin zenezakeen, orain ez”.

Alde Zaharrean orokorrean oso giro ede
rra sortu da egunero”.

udan gertatu zen bezala, gehienak Euska
dikoak, Kataluniakoak, Madrilgoak, Va
lentziakoak eta Nafarroakoak izan dira,
eta atzerriko turismoa gutxiengoa izan da.

27.596 bisita Turismo Bulegoetara
Bidasoa Bizirik-ek ere aditzera eman
duTurismo bulegoetan 27.596 kontsulta
egin direla azken bi hilabeteetan, iaz bai
no ia 14.000 gehiago. Horietatik, 22.643
Arma Plazan egin dira —7.553 uztailean
eta 15.090 abuztuan— eta gainerako
4.953 Portuko bulegoan –1.823 uztailean
eta 3.130 abuztuan–.

María Serrano Bidasoa Bizirik-eko pre
sidenteorde eta Hondarribiko Turismo
eta Merkataritza zinegotziak gaineratu
duenez, “joan den udan turismo nazio
nalean igoera nabarmena izan zen eta
aurten mantendu da, nahiz eta Portuko
bulegoan bisitari frantziarren etorrera
nabaritu den Hendaiarako itsasontziaren
zerbitzua berrezarri ondoren”.

Bisitarien jatorriari dagokionez, joan den

Bestalde, Badia tabernako Amaia Urdan
garinek honako hau adierazi du: “Pasa
dugun azken urte eta negu latz hone
kin uda oso potentea izango zela uste
genuen. Ekaina eta uztaila ez ziren hain
onak izan, baina abuztua izugarria izan
da. Uztaileko azken astea hasi zen poten
te eta abuztuan egunero asko lan egin
dugu. Lan taldea handitu behar izan dugu
eta egunero taberna betea izan dugu. Eta
ez bakarrik gurea, Gipuzkoa Plazan eta
Tren Berdea, turistak Alde Zaharrean barrena eramaten

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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Bokala

Bizkaiko
mendia

Bizkaiko
udalerria

Iodoa

Kasik

Anno
Domini

H2O

Izena

Iridioa
Ez erraza
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Ballet dantzari hondarribiarra

GOITIBEHERA

BIKIAK

Goiti eta beheiti letra bat gutxiago edo gehiago du
asmatu beharreko hitzak.

Bi irudi baizik ez dira berdin-berdinak.
Bereiz itzazu!

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

[1] Hondarribiko auzoa,
etxe dotore askoak biltzen dituena. [2] Gipuzkoako kostaldeko udalerria.
[3]
Urduri.
[4] Haritzaren antzeko
zuhaitza, hura baino
txikiagoa. [5] Azalera
unitatea. [6] Laborarien
lanabes. [7] Lasai.
[8] Irri. [9] Gizonezko
batentzat, bere amagandik jaioriko senide
emea. [10] Nafarroa Behereko
eskualdea.
[11] Hitz hotsa, berbotsa.

A

B

C

D

E

F

EMAITZAK 27 ORRIALDEAN

ERREPORTAJEA
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Segundu erdi eskasagatik ez
du Hondarribiak laugarren
Kontxa jarraian lortu
Eusko Label Ligan ere bigarren izan dira berdeak, B traineruak KAE 1
Ligarako igoera lortu du eta emakumezkoek, Euskotren Ligan mantendu
ez diren arren, merituzko denboraldia egin dute

Hondarribiko
hiru
traineruentzat
2021eko denboraldi hau amaitu da,
emaitza desberdinekin.
Eusko Label Ligan aritu den A taldeak
oso denboraldi ona burutu du, guztira
sei bandera irabaziz eta Kontxako Ban
deran ere, segundu erdi eskas batenga
tik ez dute laugarren garaipena lortu
jarraian.

Mikel Orbañanosek entrenatzen duen
traineruak eskutan izan zuen bandera,
baina kirola horrelakoa da eta bi estro
pada oso on egin arren, garaipena, San
turtzirentzat izan zen, hauek ere, oso
estropada onak egin behar izan zituz
telarik berdeak gainditzeko. Bi taldeek
ikuskizun ederra eman dute denboral
di osoan zehar, lehia estuekin.

Neskek kategoria galdu dute
Emakumezkoen trainerua ere Kon
txako Banderan izan zen. Donos
tia-Arraunek eraman zuen bandera,
Oriorekin lehia estuan, eta gureak lau
garren izan ziren.
Benetako erronka, hala ere, eta lau

Irailaren 5eko lehenengo jardunal
dian, Ioseba Amunarrizek gidatzen
duten traineruak irteera faltsua egin
zuen eta horregatik, ostera, 3 segun
duko zigorra jaso. Hala ere, eta zigorra
barne, Ama Guadalupekoak segundo
bat eta 74 ehuneneko abantaila hartu
zuen Santurtzirekiko.
Ostera, irailaren 12ko jardunaldian, 3
segunduko zigorra erabakiorra izango
zen, Santurtziko “Sotera” Hondarribia
ren aurretik iritsi baitzen helmugara,
bi segundu eta hogeitagutxi ehunene
ko aldearekin. Horrela, bizkaitarren
tzat izan da aurtengo Kontxa, segundu
erdi eskaseko aldearekin, bi estropa
den ostean.
Gizonezko zein emakumezkoek zaletuen babesa jaso zuten denboraldi amaierako egunean

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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garren urtez, Euskotren Ligan man
tentzeko playoffean zeukaten Miren
Garmendia patroi eta Iker Cortes en
trenatzaile dituzten neskek.
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Hondarribia Arraun Elkarteak, den
boraldia amaitu ostean, hiru entrena
tzaileen jarraipena iragarri du. Mikel
Orbañañosek bi urte gehiago luzatu
du bere kontratua (2023an amaitzen

duenean, 22 urteko ibilbidea izango
du klubean), eta Iker Cortesek emaku
mezkoen traineruan eta Txalo Carrio
nek B traineruaren entrenatzaile gisa
jarraituko dutela berretsi du elkarteak.

Bi playoff jardunaldien
ostean,
Tolosaldea
nagusitu zitzaien ber
deei eta Hondarribiak
datorren urtean ez du
emakumezkoen Eus
kotren Ligan arraun
egingo. Edozein ka
sutan, lau denboraldi
hauetan egindako la
nak oso meritu handia
du eta datorren urtean
berdeak berriz ere
liga nagusira igotzeko
lehian izango direla
esan daiteke, orain
arteko eboluzioak ja
rraitzen badu. Taldea
oso gaztea da eta etor
kizun handia dute.
Bai gizonezkoen trai
neruak bai bereziki
ere
emakumezkoe
nak, zaletuen babesa sentitu dute aste
hauetan. Lehenengoek, Kontxa esku
tan izan ondoren hain estuki galtzea
gatik, bigarrenek, maila galdu arren
meritu handiko denboraldia burutu
dutelako. Irailaren 19ko arratsean ongi
etorri beroa jaso zuten denek.

Emakumezkoen traineruak, maila galdu arren, gogoz lan egiten jarraituko du, seguru

Azkenik, esan behar dugu ere TKE2
Ligan aritu den Hondarribia B trai
neruak, Getariak eta Kaikuk Eusko
Label Ligara igotzea lortu ondoren,
TKE1era igotzea lortu duela. Traineru
honen helburu nagusia harrobi lana
egitea da eta lan horrek emaitzak ema
ten dituela ikusgai izan da urteetan
zehar. Datorrenean, goragoko mailan
arituko dira baina betiere, traineru na
gusirako arraunlarientzat zubi lan hori
buruan dutela.
Mikel Orbañanos bi urte gehiagoz izango da A traineruaren entrenatzaile
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ERREPORTAJEA

13

Bisita hunkigarria
Kataluniatik
Hondarribiko nesken traineruari izena ematen dion Marc Iborra gaztearen
gurasoak Hondarribian izan dira
Hondarribia-Bertako
Igogailuak
emakumezkoen taldearen traineruak
Marc Iborra Royo izena darama, baten
bat agian ohartuko ez zen arren.
Marc Iborra Royo Bartzelonako Rem
Badalona elkarteko arraunlari gaztea
zen, zoritxarrez hildakoa. Hondarribia
Arraun Elkarteak, urte honen hasie
ran, Rem Badalonaren eskaintza izan
zuen, Marc Iborra trainerua doan era
bili ahal izateko.
Abuztuaren 19 eta 20 asteburuan,
Hondarribian izan ziren Rem Badalo
nako Albert Castells eta Xavi Guardio
la, arraun elkarte honetako zuzendari
teknikoa eta zuzendaritza batzordeko
kideak, hurrenez hurren, eta Xavi Ibo

rra eta Pilar Royo, Marc-en gurasoak.
Marc Iborra oso arraunlari berezia zen
eta bere izena eman zioten trainerua
ri, elkartean utzitako aztarna handia
baitzen.
Hondarribia Arraun Elkartea, Joxemi
Elduayen presidentea buru eta emaku
mezkoen taldearekin, harrera egin zie
ten Marc Iborraren gurasoei eta Rem
Badalonako ordezkariei, traineru hau
erabili ahal izatea eskertzeko eta nola
ez, arraunlari gazte honen memoria
ere gogora ekartzeko.

amaierara begira. “Arraun egiten du
zuenean, Marc alboan izango duzue”,
esan zien honen aitak hondarribiarrei.
Gainera, Marc Iborraren gurasoei
emakumezkoen XIII. Txingudiko Ban
dera irabazle izan zen Arraun Lagu
nak-i entregatzeko ohorea eskaini zien
Hondarribia Arraun Elkarteak.
Historio eder honen inguruko bideoa
ikusgai dago Arraun Elkartearen Fa
cebook sareko orrian, hemen: https://
labur.eus/1LmTA

Xavi Iborrak eta Pilar Royok oroigarria
jaso zuten Arraun Elkartearen izenean,
hunkituta, eta animoak eman zizkie
ten Hondarribiko neskei, denboraldi

Marc Iborraren gurasoak eta Rem Badalonako ordezkariak, Hondarribiko emakume arraunlariekin

Marc Iborra, traineruari izena ematen dion Rem
Badalonako arraunlaria
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MIGEL ZEBERIO
ETXETXIPIA

Musika irakasle eta zuzendaria
Tolosarra da jaiotzez Migel Zeberio
(1966), baina bi hamarkadatik gora
darama Hondarribian bizitzen.
Irakaslea da Gasteizko Jesus Guridi
Kontserbatorioan eta beste zenbait
proiekturen artean, berriki Txomin
Artolarekin diskoa eta kontzertua
egin dituen Et Incarnatus soka
instrumentuen orkestraren
zuzendari da.

“Urteekin balio handia izango
du Txomin Artolarekin egin
dugun diskoak, bere ondarearen
erakusgai izan delako”
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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Nondik datorkizu musikarako zaletasun eta bokazioa?
Txikitatik bi pasiok inguratu ninduten
etxean. Bat musika zen, Tolosan gainera,
abesbatzen lehiaketarekin eta, beti gus
tatu izan zitzaidan. Bestea, mendia izan
da beti. Gurasoak oso mendizaleak ziren
eta gu ere haiekin. Garai hartako OHO
edo EGB bukatu nuenean, erabat galduta
sentitzen nintzen eta nire burua musika
ra bideratzea erabaki nuen, zaletasuna
zen hura ogibide egitera. Zuzendaritza
eta txistua ikasi nituen, besteak beste.
Gasteizko Kontserbatorioan irakaslea zara, Hondarribian bizi, familia
ere baduzu eta Et Incarnatus bezalako proiektuetan ere zabiltza. Denetarako denbora baduzu?
Irakaskuntza da nire eta musikari as
koren kasuan ogibidearen oinarria,
hau da, hilero fakturak ordaintzen diz
kigun lana. Gustukoa dut, bai, baina
gozagarriagoak izaten dira bestelako
proiektu horiek: Et Incarnatus, Urmu
ga kontzertu ibiltarien proiektua…
Horiek ere asko eskatzen dute eta ez
da erraza dena familiarekin bateratzea,
baina denbora aprobetxatzen saiatzen
naiz, beti.
Tolosarra izanik, abesbatzen munduan bihotzean daramazu eta zuzendari izan zara, besteak beste, Eskifaiarekin, duela urte dexente. Zer
ematen dio zu bezalako zuzendari
bati koruen munduak?
Oso gustagarria da koru bat zuzentzea,
baina aldi berean, asko eskatzen dizu
zuzendari gisa, hustu egiten zara lan ho
rretan. Asko ikasi dut koruak zuzentzen
eta gustukoa dut, baina profesionalki ho
rretan aritzea zaila da. Horregatik ekin
nion bestelako proiektuei, nolabait esa
teko.
Azken horietako bat Txomin Artola
eta Et Incarnatusekin disko antologikoa grabatzea izan da. Nolakoa izan
da proiektu hau? Kosta zitzaizuen Artola konbentzitzea?
Txomin Artolarena buruan darabilzkizun

mila proiektu horietako bat izan da eta
zortea izan dugu gauzatu ahal izateko.
Artolak oso ibilbide musikal interesgarria
dauka eta urteak zeramatzanez oholtzara
igo gabe, hasieran pixkat kostatu zitzai
gun bera animatzea. Azkenean, pandemia
ere tartean izan genuen eta hiru urteko
lana izan da, baina merezi izan duena.
Lan handia eta polita izan da Txomine
kin batera bere ibilbidearen bilduma hori
aukeratu, moldatu eta grabatzea. Gainera,
nire ustez, lan honek iraupena izango du
etorkizunean, Txomin Artolaren onda
re musikal gisa balio handia izango du.
Euskal musikari eta kantari handi asko
(Lete, Laboa, Imanol eta beste batzuk), zo
ritxarrez, joan egin zitzaizkigun honelako
bildumak gure artean utzi gabe. Txomine
na hor dago iada, etorkizuneko belaunal
diek ere ezagutu dezaten.

“Urmuga proiektua
ametsa betetzea izan
da niretzat, mendia eta
musika, nire bi pasioak
batu ahal izan ditudalako”
Irailaren 11n kontzertua egin zenuten
Txomin Artola Et Incarnatus Est disko hau aurkezteko. Nolakoa izan zen?
Badituzue agendan emanaldi gehiago?
Oso polita izan zen. Aurreko egunetan ur
duri genbiltzan denok, Txomin bere ere
bereziki, logikoa denez. Baina emanaldia
hasi eta profesionaltasuna urduritasuna
ri gailendu zitzaion eta Txominek ere %
100a eman zuen oholtza gainean eta bai
berak bai guk, asko disfrutatu genuen.
Soinua ona izan zen, lekua ere zoragarria
eta ikusleek guk bezain beste disfruta
tu zutelakoan nago, erantzun ona ikusi
genuen emanaldiaren ostean. Agendari
dagokionez, bi hiriburutan kontzertuak
emateko aukera sortu dela dirudi eta
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honek proiektuari nolabaiteko borobilta
suna emango dio.
Azken bi urteetan, musika eta mendia uztartu dituen Urmuga proiektuan ere aritu zara zuzendari gisa,
kontzertuak mendiz-mendi zuzen
tzen, Euskal Herri osoan. Nolabaiteko
ametsa betetzea bezalakoa izan da
hau zuretzat, jakinda mendia ere biziki maite duzula?
Ametsa bezalakoa izan da, egia. Txikita
tik ezagutzen dut Everesterako euskal
espedizio historikoko kide izan zen Feli
pe Uriarte, gurasoen laguna baitzen. Nire
bizitzako aldi desberdinetan harremana
izan dut berekin. Felipek ictusa izan zuen
2017an eta 2018an, Et Incarnatusen urte
reko Solstizio Kontzertura azaldu zen eta
aspaldiko harremana birrartu genuen.
Felipe sherpen komunitatearekin bate
ra “Euskarari oxigenoa 6.000 metrotara
ere bai” proiektua prestatzen ari zen eta
kontzertua egin genuen Oñatin. Erantzu
na ikusgarria izan zen eta hor pentsatu
genuen Urmuga kontzertu ibiltariekin
mendia eta musika bateratzea. Eta horre
tan sartu ginen, buru-belarri.
Pandemiaren hasierak Urmuga harrapatu zuen. Nola baldintzatu du bizi
dugun egoerak proiektua? Jarraipena izango al du hurrengo urteetan?
Pandemiak barrutik zein kanpotik bal
dintzatu du Urmuga. Alde batetik, era
guztietako segurtasun eta osasun neu
rriak hartu behar izan dira, aforoak mu
gatu eta beste. Bestetik, antolaketan ere
eragina izan du, babesleak eta baliabide
ekonomikoak lortzeko orduan. Bi urte
hauetan proiektua aurrera eraman ahal
izan dugu, gure asmoa zen bezala, ez zail
tasunik gabe. Orain atsedenaldi batean
gaude eta asmoa, 2023an, baliabide ego
kiak lortzen baditugu, berriz ere Urmuga
egin eta hortik aurrera bi edo hiru urtetan
behin errepikatzea. Lan handia eskatzen
du proiektu honek eta urtero egitea zaila
eta gogorra da. Baina ikusi dugu baduela
leku bat, jendeak oso ondo erantzun dio
la proposamen honi. Jarraitu ahal izatea
espero dugu.

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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Zu(K) Zeu(K)
Osasun hezkuntza eskolan
Dagoeneko denok martxan gaude. Uda
bukatu da eta berriro betiko betebeha
rretara bueltatu behar dugu. Ikasturte
berriarekin ikastetxeekin elkarlana has
ten da. Izan ere, Hondarribiko ikaste
txe guztiekin elkarlana ezarrita dago
aspaldi. Bai Lehen hezkuntzan, bai DBH
eta batxilergoko institutuetan.
Ikastetxe guztiek aurrera eramaten dute

Osasun Hezkuntza Programa helburu ze
hatz batekin:
Osasunaren sustapena bultzatzea, pertso
nak gaitzeko beraien osasuna baldintza
tzen duten elementuen gainean kontrol
handiagoa izan dezaten, substantzien es
karia murrizten eta adikziorik gabeko bi
zitza eramaten lagunduko duten inguruak
garatuz eta trebeziak eskuratuz. Eta, aldi

berean, babeserako faktoreak indartzea,
adikzioen eragina eta prebalentzia mu
rriztea eta horien aurrekari diren arris
ku faktoreak eta jokabideak gutxitzea.
Laburtuz, pertsonak trebatzea beraien
buruen jabe izateko, osasuna barne.
Honetarako Munduko Osasun Erakun
deak zerrendatutako bizitzarako tre
beziak lantzen ditugu maila guztietan.

Ikasleak, programaren saio batean

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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1.

Norberaren burua ezagutzea

8.

Pentsamendu kritikoa

2.

Enpatia,

9.

Emozioak eta sentimenduak kontro
latzea

3.

Komunikazio asertiboa

4.

Pertsonekin harremanetan jartzea

5.

Erabakiak hartzea

6.

Arazoak eta liskarrak konpontzea

7.

Pentsamendu sortzailea
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10. Tentsioak eta estresa kontrolatzea
Ikasturtean zehar hau guztiaren berri
emango dugu. Eta beti bezala herriko fa
milia guztiek eskura duzue gure lagunt
za etxean gaia hauek landu nahi izanez
gero.

Trebeziak lantzeko burututako ariketa desberdinen irudiak

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

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Abuztuko parentesiaren ondoren, Hondarribiko artista gazte eta sortzaileak pixkat
gehiago ezagutu eta euren lanaren berri izateko elkarrizketa gune honetara itzuli gara.
Herri mailan dagoen talentua eta lana lau haizetara zabaltzeko lehioa.
dut nire burua, nire proiektu
artistikoak azken urteotan
asko aldatu diren arren, mun
du honen barruan pibotatzen
egon naiz, oreka bat lortu
arte egitea gustatzen zaizki
dan gauzen eta funtzionatzen
duten gauzen artean, gaur
egun nire ogibidea izatera
iristeko.
3. Hondarribia herri txi
ki-ertaina izanik artearekin
harreman estua du. Maiz ar
tistak eta sormen lanak hiri
handiekin lotzera jotzen
dugu. Nola uste duzu balo
ratzen dela zure lana ere
mu/testuinguru honetan?
1. Zure burua aurkeztu.

2. Zure burua Hondarribiko gazte ar
tistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lana
ren emaitza?

Egia da nire bizitzako momentu ba
tzuetan hiri handietara jotzen nuela beti,
mugimendu horren beharra nuen nire
egunerokotasunean: erakusketak, kon
tzertuak, antzerkiak, jende aniztasuna,...
Hala ere, hiri oso handiek ere ez didate
hainbeste deitu bizitzeko inoiz. Monte
video kokaleku bezala eduki nuen urte
batzuetan zehar (joan-etorrian ibil
tzen
nintzen), eta hiriburu bezala “kristona”
gustatu zitzaidan, ez zen hain handia bai
na beti aurkitzen nuen bilatutako mugi
mendu hori.

Ekintzaile bezala eman nituen lehen
pausuetan pentsatzen hasten banaiz, 16
urte inguru nituenera garraiatzen naiz,
“Fimo” buztin paketetxo batzuk erosita
egin nituen eraztunekin eta beste bitxie
kin, dendatxo bat “Etsy” plataforman
ireki nuenera. Egia esan, gaur egun garai
hartan egiten nuenaz pentsatuta barre-gu
rea etortzen zaidan arren (lanak asko
hobetu zitezkeen, jajaja) eta lehenengo
denda hartan ezer saldu ez nuen arren,
jakin gabe, haiek izan ziren nire hasierak
ekintzaile mundu honetan. Momentu ho
rretan hasi nintzen gaur egun erabiltzen
dudan online salmenta plataformetako
bat erabiltzen, eta online saltzeak erraza
dirudien arren, urteak eta praktika behar
direla uste dut, zerk funtzionatzen duen
eta zerk ez ikusteko. Artistatzat ere jotzen

2019an itzuli nintzen Hondarribira
udako hilabeteak pasatzeko asmoarekin,
eta itzulera honetan, hain gustora senti
tu nintzen, bertan gelditu naizela orain
arte. Gaur egun, ahal dudanero bidaiak
egiten ditudan arren, ez nintzateke bes
te inora bizitzera joango, bertan aurkitu
dudan lasaitasuna eta inguratzen gaituen
natura beste gauzen gainetik baloratzen
ditudalako. Proiektu pertsonal eta artisti
ko propio bat edukitzeak ere asko aldatu
du Hondarribia gaur egun bizitzen dudan
modua, nire estudioa daukat eta bertan
pasatzen ditut orduak nire proiektuetan
lanean. Beste etapa batean nago, eta ora
in ditudan beharrak ez dira lehen nitue
nak, nire prozesu kreatiboa orain askoz
ere “bakartiagoa” da, eta beste proiektu
kreatiboak sentitzeko beharra ikusten

Ana Lupe Iridoy naiz, 29 urteko Honda
rribiarra. Lehen hezkuntzako gradua ikasi
nuen arren, artearen eta kreatibitatearen
barruan kokatzen naiz gaur egun, ilustra
zioak eta bitxiak egiten ditut beste gauza
batzuen artean.

dudanean, Hondarribian dauden eskaint
zetara edo inguruko hirietara joaten naiz
hauen bila, edo besterik gabe, internet
bitartez izaten dut hauen berri. Hala ere,
nire bizitzako beste momentu askotan,
frustratua sentitu naiz behar nuen mugi
mendu bertan hori aurkitzen ez nuelako,
eta uste dut jende askok bere bizitzako
momentu konkretuetan berdina sentitu
dezakeela. Alde ona begiratuta, hori izan
zen urtetan zehar munduan barrena egin
ditudan bidaien arrazoia... Hondarribia
rrek nire lanari egin dioten harreraz oso
gustura nago, bertako jendeak ilustrazio
pertsonalizatuak eskatzean, amaren Bale
Urdina dendara zein azoketara hurbilt
zen denean eta zeozer etxera eraman edo
besterik gabe, nire lana gustatzen zaiola
nabaritzen dudanean, beti izaten da poz
garria.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Nire lanen publikoa nahiko anitza da,
proiektu ezberdinetan dibertsifikatuta
daukat gaur egun nire lana, eta proiektu
bakoitzak publiko zehatza dauka... Ilus
trazio pertsonalizatuak adibidez, opari
ezberdin bat bilatzen ari den pertsona
rentzat bideratuak izaten dira, familiako
kide bati edo lagun bati oparitzeko. Bi
txien kasuan, emakumezkoak izaten dira
erosle nagusiak.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Ba zeozer esan behar badut, uste dut
mugimendua falta dela artearen, edo
zehazki, arte plastikoaren barruan. Ar
tearen beste arlo batzuetan, musikan
adibidez, elkartasun gehiago ikusten dut:
badago elkarte bat non jendea hurbildu
egiten den kreatibate hori banatzera,
baina arte plastikoaren edo artisautzaren
barruan ez dut mugimendu hori naba
ritzen, Pentsatzen dut, uste baina jende
gehiago gaudela gure proiektuak egiten
(proiektu hauek ogibide izan edo ez) bai
na ez dugula agian bestearen berri. Abe
rasgarria izan daiteke sare bat sortzea
hiritar hauen artean.
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MARTXAN!
Hondarribiko Udalak Hiri
Antolamenduko Plan Orokorra
ren (HAPO) Aurrerapenaren
dokumentua jendaurrean
jarri du, herritarren aukerak eta iradoki
zunak jasotzeko. ARMA PLAZAren bigarren
solairuan dago erakusketa, eta gaur egun
zabalik dago. Datozen asteei begira, hitzal
diak, herritarrei irekitako tailerrak eta he
rritarrentzako arreta pertsonalizatua eskai

niko da.
Datozen urteetan nolako udalerria nahi
dugun eztabaidatzeko unea da orain: aukera
ezberdinak aztertzeko, proposamenak egi
teko… Gure erabakiak mugatuak daudela
gogoratzea ere beharrezkoa zaigu, Udalaren
gainetik dauden administrazioen legeek
mugatzen gaituzte eta. Baina gure esku dau
den erabakiak hartzeko unea da orain.
Planaren aurrerapenak eskaintzen duen

edukia ondo ezagutzeko, erakusketa izango
da Arma Plazan, www.hondarribia.eus/hapo
webgunean ere eta hitzaldi eta tailerrak an
tolatu dira. Interesa daukaten herritar guz
tiak parte hartzera deitzen ditugu, denon
artean etorkizuneko Hondarribia marraztu
dezagun.
		
EAJ-PNV

UDALAK HERRITARRAK BABESTU BEHAR DITU, LEHEN LERROTIK
Ikasturte berria, asmo
berriak. Besteak beste, gai
zki egindakoak zuzendu,
akatsetatik ikasiaz. Udalak herritarrei zer
bitzuak eman behar die, hori da bere eginki
zun nagusia. Herritarrak zaindu behar ditu,
guztiak, baina zaurgarrienak bereziki.
Esaterako, edozein indarkeria mota
pairatzen duten herritarren ondoan egon
behar du Udalak. Bere lana ez da inolaz ere

ustezko erasotzailea epaitzea, baina bai era
sotua ahalik eta ondoen babestea.
Eta zeregin horretan lehen lerroan egon
behar du, herri eragileen aurretik, eta ko
munikabideek egiten dutenaren zain egon
gabe.
Erakunde publiko guztiek dute indarke
ria sexistari erantzuteko protokolo bat, bik
timak salaketa jartzen duen unetik bertatik
aktibatu behar dena. Hondarribiko Udala ez

da salbuespen, protokoloa badu, baina udal
gobernuak ez du protokoloak dioena betet
zen.
Horixe izango da ikasturte berriari begi
ra Abotsanitz Udal Taldearen helburuetako
bat. Behar handiena duten herritarrek Hon
darribiko Udalaren babesa sentitu dezatela
lortzea.

dibertsifikatzen duen eredu baten aldeko
apustua egiten dugu. Ezin gara zerbitzuen
sektorera mugatu. Lehenengo sektorea
(arrantza-nekazaritza), eraldaketa enpresa
eratorriak eta I+D beste mota bateko indus
tria indartu behar dira. Horretarako industria
erabilerako zoruaren aldeko apustua egin be
har da, eta horrek bateragarria izan behar du
hazkunde iraunkorrarekin, ingurumenareki
ko begirunearekin eta kalitateko enplegua

sortzearekin.
Etxebizitzaren gaiari dagokionez, apustu
garbia egin behar da alokairu erregimeneko
etxebizitza publikoaren garapenaren alde.
Etxebizitza eskuratzeak etxebizitza proiektu
baten lorpenaren zati izan behar du, eta ez
arazo bat.
PSE-EE

gehiengoa lortu zuen, 17 zinegotzietatik 9,
eta bakarrik gobernatzea deliberatu zuen.
Legezkoa eta zilegi da.
Hondarribiko Tokiko Gobernuak go
goan izan beharko luke oposizioko udal
talde guztiek batera egiten dutenean Hon
darribiko hiritarren proportzio handia or
dezkatzen dutela. Gogoan izan beharko luke

HAPO 10 urteetarako, edo gehiagoetarako,
egiten dela, hiritar guztientzako, belaunal
di berrientzako ere. Ez bakarrik EAJk or
dezkatzen duenentzat. Erabateko gehiengoa
daukatenen ardura; gogoan izan dezala.
EH Bildu

		

Abotsanitz

HIRIGINTZA PLANA
Talde sozialista azken
urteetan herritarrari hiri
adeitsua eta solidarioa
eskaini behar zaiola adie
razten ari da. Bizitzeko eta aldi berean lan
egiteko aukera dagoen hiria. Beharrezkoa da
eremu iraunkor bat garatzea, eta biztanleak,
oraingoak eta etorkizunekoak, hirigintza pla
naren ardatz izatea.
Hondarribiko
sozialistok
ekonomia

HAPOA ETA PARTE HARTZEA
Hauteskundeetan boto ge
hien lortzen duenari dagokio
gobernatzeko ardura. Honda
rribian EAJk botoen %46a lortu
zuen (3882 boto) eta oposizioko
hiru udal taldeek, hiruek batera, %48a (4075
boto). Oposizioak, bada, boto gehiago lortu
zuen, alabaina, EAJk zinegotzien erabateko

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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298 2016ko Iraila

Elkarrizketa 19

“ELITE MAILAN GOIAN IZATEKO, ORAINDIK HIRU
EDO LAU URTEZ IKASTEN ARITU BEHARKO DUT”
ION AREITIO - MAILA GUZTIETAN TRIALSINEKO MUNDUKO TXAPELDUNA
2016ko Iraila

Egun horretan, hondarribiar zaletu asko
joan ziren Donostira, berdezkoak animatzera. Baina Urdaibai nagusitu zen, zazpi
segunduko aldea atereaz.
Jarraitzaile zein arraunlariek desilusio
puntu bat izan dezakete, baina denboraldiari begiratuta, Ama Guadalupekoa
oso ondo ibili dela esan behar da: Ligako
bederatzi bandera eta Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako txapelketak ez dira urtero lortzen diren gauzak!
Guzti honengatik, irailaren 18an, Portugaletetik bueltan, harrera egin zien zalegoak arraunlariei Hermandadean.

NAGUSIAK

NAGUSIAK

barrena
03: Herrian
i Satarka
17: Bordar
ona
21: Albiste
tarioa
tzio komuni
22: Preben
aren leihotik
24: Histori
k
26: Liburua
omia
27: Gastron

-Gorengoen mailan hasi zara aurten
eta gainera, Gasteizen Heziketa Fisikoko ikasketak egiten ari zara. Ba
al duzu denetarako astirik?
Zorionez, trialsineko konpetizioak otsaila
aldetik irailera arte edo izaten dira, eta nagusienak, Munduko Koparen zirkuitua eta
Munduko Txapelketa, kurtsoa amaitu eta
gutxira, udaran zehar. Ikasturtean zehar
fisikoa landu ohi dut, gimnasiora joanez
edo korrika eginaz. Astean behin etxera
etortzen naiz bizikletarekin entrenatzera,
eta nola ez, asteburuetan ere bai.
-Duela egun gutxi egin berri da Hondarribiko II.Trialsina, baina ezin izan
duzu bertan konpetitu. Zergatik?
Ilusioa nuen etxean aritzeko, baina duela
bi hilabete inguru, Munduko Kopako hirugarren proban, txonkatileko ligamen-ia
tuetan zainbihurtu oso fuertea
izanarrib
nuen.
lpenak / Hond
argita
oso gustura konpetitzen ari
ia.orgizan/ da
arribPena
nintzelako aurten eta Munduko onenen
www.hond
rankingean oso goian nengoelako. KurioION AREITIO, ENTRENAMENDU LEKUA DUEN ESPIGOIAN X. SAGARZAZU
soa da horrenbeste urtez kirol honetan
nirea baino adin eta esperientzia askoz
aritu izana eta lesio serioak bi izatea. Iaz Non dago zure muga?
eskafoidesa hautsi nuen, eskumuturrean, Momentuz, oso gustura nabil trialsinean haundiagoa duten kirolariekin lehiatzen
eta ez naiz aspertzen, urtero erronka be- naiz. Badut aurretik hiru edo lau urtetako
eta oraingoan, txonkatileko arazo hau.
-Zerorrek esan duzu, urte asko da- rriak ditut eta gogoz entrenatu eta kon- bidea, onenen mailara iristen saiatzeko eta
ramatzazu trialsinean. Ez al zara petitzeko grina ere bai. Aurten helduen haiengandik ahalik eta gehien ikasteko.
Elite mailara egin dut salto, eta honetan,
orain- . dik kirol honetaz aspertu?

Erreportajea 19

HONDARRIBIA 298

Familiaren baserrian hasi eta
hazi zen Ion Areitio, bizikleta
eta motorren gainean ekilibrio
eta ariketak egiten. Sei urterekin
hasi ere eta trialsinean Munduko
Txapeldun izan da maila guztietan, juniorretara arte. Helduetara salto egin berri du eta oraindik
ere ez da kirol honetaz aspertu.

Euria ari bazuen ere, ehunka pertsona
elkartu ziren Ama Guadalupekoako eskifaia txalotu eta zoriontzeko, eta honek,
ondo merezitako atsedenaren aurretik,
esker onez hartu zituen txaloak.

02: Herrian barrena
11: Bordari-Satarka
18: Erreportajea
20: Elkarrizketa
miatzen
29: Ganbarako Kutxa

ARRAUNLARI ETA ZUZENDARIAK, HERMANDADERA HELTZEN X. SAGARZAZU

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

us / argitalpenak /

www.hondarribia.e

Hondarribia

AMA GUADALUPEKO TRAINERUKO KIDEEN FAMILI-ARGAZKIA, HERMANDADE BARRUAN X. SAGARZAZU

DENBORALDIA
AMAITZEKO, BANDERA
XENDA BIDEEN
LIBURUXKAK
Duela 20 urte, argitaratu berri ziren
Xenda Bideen Sareko liburuxkak ekarri
genituen gure aldizkariko azalera eta
xenda hauen bultzatzaile izan zen
Gregorio Berrotaran elkarrizketatu
genuen. Gainera, parrokiko teilatua
konpontzeak 115 milioi pezetako kostua
izan zuela kontatu genuen eta urriaren
20rako iragarria zen Komentuaurreko
etxebizitzen zozketa. Udan hartan
481.000 ibilgailuk erabili zuten TAO
zerbitzua eta Ama Guadalupekoa
ikastetxea bere 50. Urteurrena
prestatzen hasia zela ere kontatu
genuen.

Duela 10 urte, Ama Guadalupekoa
trainerua izan genuen azaleko
protagonista. Berdeak hirugarren izan
ziren Ligan eta Bermeoko bandera
irabaziz amaitu zuten denboraldia.
Barrualdean, errepaso zabala eman
genion jai nagusiek emandako guztiari
eta Udalbatzak Arma Plaza Fundazioa
sortzeko estatutuak onartu zituela
ere kontatu genuen. Elkarrizketan,
Ion Areitio trialsineko munduko
txapeldunarekin izan ginen blagan.

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

JAI GIRO BIKAINA
Duela bost urte jai nagusien errepaso
ederra egin genuen gure orrialdeetan
eta azalera ekarri genituen ere giro
ederrean ospatutako ekitaldiak. Jaien
testuinguruan ere, 1976ko irailaren
8an poliziak erahil zuen Josu Zabalari
egindako omenaldia ere aipatu behar
da. Gainera, liburutegiak 12. urtez
egitekoak zituen literatura tailerrak
aurkeztu zituen eta Javier Sagarzazu
eta Javier Aramburuk 10 urte lehenago
idatzitako Hondarribia.Hirian barrena
liburuaren bigarren edizioa kaleratu
zen. Traineruak denboraldi bikaina
amaitu zuen eta elkarrizketan, Beko
Errotako Fermin Segura izan genuen
protagonista.
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1936ko udako
errefuxiatuen
itzulera zaila
Aurreko artikulu batean, 1936ko udako
Hondarribiko biztanleen exodoa, eta hi
ria utzi zuten pertsonen kopuru handia
aipatu dugu. Hala ere, beren etxeak utzi
zituztenen itzulerari gutxiagotan heldu
zaio, eta arreta jarri behar zaio.
Matxinatuentzat, 1936ko irailaren le
hen egunetan mugaren kontrola hartu
zutenentzat, populazioaren absentzia
masiboak, ihes egin zutenek, euren kau
sarekiko zuten desatxikimenduagatik
egin zutela esan nahi zuen. Tropa “aska
tzaileak” iritsi zirenean herritik alde egite
hutsak susmagarri bihurtzen zuen bat,
kontrolatua izan zitekeena eta azalpenak

Espetxeratuak Irungo muga pasatzen. Iturria: BNE

Pedro Barruso Barés
Historialaria

ematera behartua izan zitekeena, ma
txinatuen ikuspuntutik, gizartea erabat
garbitzea ahalbidetuko zuena itzultzen
zenean.

daian purgatorio-aldi bat” ezartzen zen.
Horrela, 1936ko irailaren 13tik 30era,
mugatik 2.620 pertsona itzuli ziren Ipa
rraldeko herrietatik.

Helburu hori lortzeko, hainbat instantzia
jarri zituzten martxan: zubiaren Onarpen
Batzordea (1936ko irailaren 13tik aza
roaren 11ra bitartean funtzionatu zuena);
Informazio eta Egoitza Batzordea (1936ko
azaroaren 11tik 1937ko urtarrilera) eta Bi
dasoako Komandantzia Militarra.

1936ko azaroan, aurreko batzordea ordez
tu egin zen, eta Informazio eta Bizileku
Batzordea izena hartu zuen, eta lau kitzi
katzailek (Valentín Estomba, Ricardo Ber
gareche, Santiago Gamarra eta Esteban
Iriarte), Rosario Tellechea zinegotziak,
Ramón Larrañagak, Ramón Azurmendik,
Tomás Muñozek eta Victoriano Narvartek
osatzen zuten. Azkenik, 1937ko urtarri
lean, Bidasoako Komandantzia Militarrak
zuzenean kontrolatu zuen itzuleraren
kontua, eta, beraz, itzulerak izugarri mu
rriztu ziren une horretatik aurrera. “Des
afektutzat” jo
tzen zirenak, “Hilaturen”
kontzentrazio esparrura bidaltzen ziren,
geltokitik oso gertu dagoen Sociedad Anó
nima de Hilaturas Ferroviarias enpresaren
instalazioetara. Matxinatuen kausaren
eraginpean zeuden pertsonak Hondarri
bira eramaten zituzten, eta han hainbat
hoteletan hartzen zituzten ostatu, beren
bizilekuetara joan aurretik. Hirian Mou
riscot Hotela ere erabiltzen zen, Auxilio
Sozialen menpe zegoena eta bertan abe
rriratuak ziren adingabeak hartzen ziren.
Dokumentu batzuetan “Hondarribiko
Gordailua” ere aipatzen da, baina ezin
dugu zehaztu nori zuzenduta zegoen, ezta
non zegoen ere.

Zubiaren Onarpen Batzordea Guadalu
peko gotorlekuko preso ohiek osatu zu
ten. Santiago Fernández Urtizberea zen
buru, Jose Ángel
Fernández Casade
vante, Ricardo Ber
gareche, Manuel
Ezeizabarrena eta
Guillermo Echeni
que irundarrekin
batera. Lehen une
honetan ez zen
zailtasun handirik
jarri itzulerarako.
Nahikoa zen itzuli
nahi zuenak es
katzea, eta, infor
mazio bat jaso on
doren, itzultzeko
baimena ematen
zitzaion edo “Hen
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Hasieran itzuli ez ziren pertsonen egoera
zailagoa izan zen. Bigarren Mundu Ge
rraren hasieran, horietako asko Gurseko
kontzentrazio-esparruan sartu zituzten.
Ez dakigu zehatz-mehatz zenbat hon
darrabiar igaro ziren zelaitik, agintari
frantsesek fitxak suntsitu baitzituzten
alemanak iritsi zirenean, baina Aber
tzaletasunaren Artxibo Historikoan gor
detzen den dokumentazioaren eta Josu
Chuecaren ikerketaren arabera, Honda
rribiko hogeita hamasei bizilagun identi
fikatu ahal izan ditugu Gursen.
Gurseko zelaian barneratuen aukerak
urriak ziren. Edo Espainiara itzultzea
erregimenaren balizko errepresaliei au
rre egiteak zekarrena, iparraldera gotor
tze lanak egitera eraman zituzten langile
konpainietan integratzea, Frantziako
armadan edo basoko “Chantiers”etan
biltzea.
Beste batzuek, kualifikazio bat zutenek,
lana aurkitu ahal izan zuten Frantziako
lantegietan, non eskulan eskasia zegoen
inguruko herrialdean mobilizazioaren
ondorioz.

batailoi batean jarraitzen baitzuten. An
dres Ortiz eta Jose Oronoz Elizasu ere
BBTra bidali zituzten. Azken hau, Hon
darribian 1918an jaiotako arrantzale bat
1939ko irailean itzuli zen. Mugatik Mi
randa de Ebroko zelaira bidali zuten, eta
handik San Pedro de Cardeñara, 1939ko
abenduaren 12an BDSTko 81. zenbakian
amaitu eta Arizcun 114ra pasatzeko.
1941eko otsailean lizentziatu zen. Fran
cisco Luna Galindo eta Pio Olazabal Alza
Sondikan zegoen Bon.30 taldean sartu
ziren. Aldi berean, Ricardo Fuentes Eiza
guirre Gurseko kontzentrazio-esparruan
egon ondoren, Espainiara pasa zen eta
Reuseko kontzentrazio-esparrura bidali
zuten. 1940ko uztailera arte BDST 71n
parte hartu zuen.
Hondarribiko errefuxiatuen itzulerari
buruzko aipamen labur hau amaitze
ko, agintari errepublikarrek atzerrira
ebakuatutako haurrak aipatu nahi ni
tuzke. Hondarribia adin txikikoen itzu
lera gunea izan zen, eta Auxilio Sozialek
Mouriscot Hotelean hartzen zituen, se
nideen ardurapean euren bizilekuetara
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bidali aurretik.
Ebakuatutako adingabeei dagokienez,
gatazkaren lehen fasean Hondarribia
okupatu zutenez, gutxi izan ziren atze
rrira ebakuatutako haurrak. Jesus Alon
soren ikerketa sakonari jarraituz, Hon
darribiko zortzi haur ebakuatu aurkitu
ditugu. Agirre Oronoz anaiak (Luis ha
mahiru urtekoa, Soledad hamar urtekoa,
Domingo zortzi urtekoa, Ignacio zazpi
urtekoa eta Conchita sei urtekoa) Belgi
kako Budingen- Bruselatik hirurogei kilo
metro ingurura - Eta Gootbets herrietara
ebakuatu dituzte. Rufino Zumalabe Sa
garzazu (13 urte) eta Pilar (14 urte) anaiak
ere eraman zituzten. Belgikaren kasuan,
adopziozko familiek hartu zituzten hau
rrak, Auch-en bezala, eta Ziburun, berriz,
Eusko Jaurlaritzak edo adopziozko fami
liek sortutako kolonia batean. Badakigu
1940an Luis espainiaratu eta bere aitona
José Luis Aguirre Oronozek hartu zuela.
Administrazioaren Artxibo Nagusian gor
detzen den dokumentu lakoniko batean,
1940ko ekainaren 25ean bere aitona Se
non Oronozek hartu zuela adierazten da.

Beste batzuk ez ziren itzuli, Jesus Carre
ra (frankistek 1945ean fusilatua) edo Juan
Pezón García komunistak kasu. Cayo Lasa
zala, udal langilea eta Abastoseko komi
sariako kidea, José Joaquín Manterola eta
Juan Oyanguren Sánchez ere ez ziren or
dena publikoko komisariatik itzuli. Santi
llán kapitaina eta Ramón Pérez zinegotzi
sozialista erbestean hil ziren.
Itzuli zirenek zorte desberdina izan zu
ten. Batzuk, Margarita Aranetaren kasua
bezala, agintari militarrek auzipetu eta
espetxeratu egin zituzten. Beste batzuk,
erbestetik itzultzean, langileen batailoie
tara bidali zituzten. Horixe izan zen An
tonio Emazabal Susperregui eta Santiago
Oyarzabal Oyarbideren kasua, berrogei
ko hamarkadaren hasieran Algecirasko
Irungo muga, II. Mundu Gerra garaian. Iturria: BNE

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 1936.
urtea gogoan
Udako azken egunetan, hondarribiarrok
gure memoria historikoan murgiltzeko
parada izan dugu. Izan ere, Hondarribi
ko Udalak bultzatua “Memoria astea”
egitea gauzatu egin zen eta, historiarako
lekuko, Kai Zaharrean kokaturiko plaka
dugu, testu honekin: 1936ko irailaren
4ean leku honetatik abiatu ziren gerratik ihesi
ehunka hondarribiar erbesterako bidean. Bat-

zuk egun batzuen buruan itzuli ziren, asko urte
batzuetara, eta beste hainbat sekula ez ziren
herrira itzuli. Oroimena zor diegulako Hondarribiko Udala 2021-09-04.
Hondarribiko Udalaren Bizikidetza Ba
tzordearen helburu nagusiak hauek
izan ziren, “Memoria astea” gauzatzeko:
•
Errekonozimendu-ekitaldia,
ba

Koldo Ortega
Historialaria

tez ere bizirik dauden pertsonei.
• Gertatutakoa testuinguruan kokatzea.
• Indarkeriak eta errepresioak sortzen
dituzten sufrimenduak ikusaraztea.
• Azpimarratu behar da gertatutakoa ez
zela bidezkoa izan, ezin dela justifikatu
eta ez dela errepikatu behar.
Astea jakinarazteko kartelaren argazkia,
Gerra Zibilaren (1936-1939) ikono bihur
tuta, erabili zen, eta Jose Manuel Suspe
rregi Etxebeste irakasleari esker, auke
ra izan genuen bertan agertzen diren
pertsonen izen-abizenak jakiteko: Maria
Teresa Lopez Etxebeste, zutik ezkerrean,
Maria Luisa Etxebeste Tolosa, erdian eta
Nikolasa Ugartemendia, eskuman. Hi
rurak hondarribiarrak eta Jose Manuel
Susperregiren familiarrak. Argazkiaren
azalpen zehatzak, Jose Manuelek berak
“Sombras de la fotografía” (“Los secretos
desvelados de Nicolasa Ugartemendia”
atalean) idatziriko liburuan irakur dai
tezke.
Astean zehar, honakoak gauzatu zi
ren elkarren segidan: 1. Mahai ingurua
(2021- VIII-25), Itsas Etxean. Gaia “1936an
erbesteratuak” izan zen eta hizlariak Pe
dro Barruso, Mertxe Tranche eta Aitzol
Arroyo, Koldo Ortega aurkezle zelarik. 2.
Memoria lekuak. Bisita gidatuak (2021VIII-28 eta 29) kaleetan zehar, Pedro Ba
rruso eta Kote Guevara historialari adi
tuen eskutik. 3. Aitortza ekitaldia, Kai

Memoriaren Asteko kartel iragarlea

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

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

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Iraila · #358

Zaharrean (2021-IX-4), garai triste haiek
bizi izan zituzten hondarribiarrak gogo
ratzeko. Astearekin batera, Pedro Barru
so historialariak, Hondarribia aldizka
rian (2021ko abuztuko zenbakian), idatzi
zuen “Hondarribiko exodoa 1936ko uda
ran” artikulu sakona Memoria astearen
gaia testuinguruan kokatzeko.
UDALAREN ADIERAZPEN
INSTITUZIONALA

Kai Zaharreko ekitaldian herriko udala
ren kideek, alkatea buru zelarik, honako
testuok irakurri zituzten, beraien alder
dien izenetan:
1. (EAJ) Gaur, 2021eko Irailak 4, Honda
rribiko Udaleko Bizikidetza Batzordeak
deituta, gure hiriko bizilagunak gogora
tu eta omendu nahi ditugu hemen, kai
zaharrean.
1936ko uztaileko estatu kolpe saiakera
ren ondoren, abuztuko azken asteetan
eta iraileko lehen egunetan bereziki,
gure hirian ondorio nabarmenak eragin
zituzten gertaerak bizitu ziren. Gerra ze
torrela ikusita, ehunka hondarribiarrek
erbestera ihes egin behar izan zuten, bat
zuk itsasoz, beste batzuk lurretik. Askok,
hemendik bertatik, gauden itsas adar ho
netatik, Hendaiarako bidea hartu zuten.

HISTORIAREN LEIHOTIK
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beste batzuek urteak eman zituzten Hon
darribitik urruti; eta, gure arbasoen ar
tean, badaude inoiz itzuli ez zirenak ere.

Garai hartako hondarribiarren bizipe
netara eta gertatu zenaren ondorioetara
hurbiltzen saiatu gara.

3. (PSE) Garai oso ilunak ziren. Gerran,
nahiz gerra ostean, errepresioa izan zen
nagusi. Alderdi politiko zehatz batzuren
kide izatea nahikoa izan zitekeen epaike
tarik gabe eraila izateko edo trabajado
reen barrakoietan bukatzeko. Edo gerra
ondoren lanik ez lortzeko.

Ez zituzten merezi bizi izandako sufrika
rio horiek. Ez zen bidezkoa izan. Orain,
gure eta datozen belaunaldien esku dago
errespetuan eta elkarrekiko begirunean
lan egiten jarraitzea, ezberdin pentsat
zen dutenen artean elkar entzutea, ho
rrelakorik errepika ez dadin.

Hondarribira itzulitako hainbat familiak,
erbestetik bueltan, beste familia batzuk
haien etxeetan sartu zirela ikusi zuten;
beste batzuek, beraien dendak edo ne
gozioak beste batzuen esku aurkitu zi
tuzten. Kasu askotan ez zituzten sekula
berreskuratu.

Gaur, plaka hau estalgabetuko dugu,
gure arbasoek bizi izandako hura oroitze
ko, garai ilun haiek ahaztu ez ditzagun,
eta, gertatu zenetik ikasitakoa oinarri,
etorkizun justuago eta errespetuzkoagoa
ahalbidetu dezagun.

Nolanahi ere, elkartasunerako tarterik
ere izan bazen. Erbestera joan ziren fami
liei lagundu zieten herritarrak ere izan
ziren. Bidasoaren bi aldeetako senide eta
lagun sareek lan eskerga egin zuten itxa
ropen eta aukera berriak ahalbidetuz.
4. EH Bildu) Memoria aste honetan zehar,
gerrako eta gerra osteko Giza Eskubi
deen urraketak ezagutu nahi izan dugu.

Egun hartako (2021-IX-4) argazkian,
kokatu berriaren plakaren inguruan po
litikariak, historialariak eta, erbestera
tuen izenean, Mari Kruz Alkainen Angel
eta Iñigo Lekuona semeak, Esther Olaso
“Margari” (zutik, plakaren ezkerrean) eta
Maria Luisa Etxebeste (aulki gurpildu
nean) … goiko karteleko erdiko neska!
Argazkian erbesteratuen lagun eta fami
liarrak ere agertzen dira.

2. (ABOTSANITZ) Muturreko egoera pai
ratu zuten egun horietan. Ondoko he
rrietako albisteak, tiro hotsak geroz eta
gertuago, bonbardaketak... Beldurra zen
nagusi. Bizitza bera zegoen jokoan, eta
hondarribitar ugarik pairatu zituzten es
kubide urraketak. Herritar asko gerrara
kontzienteki joan ziren; beste batzuek,
joan nahi ez, baina behartuta egin behar
izan zuten; eta beste askok gerratik ihesi
joan ziren.
1936ko irailaren 4ko goiz hartan, zuten
guztia hartuta baporean edo txalupan
igaro ziren Bidasoaren beste aldera. Izan
baziren egun gutxitara bueltatu zirenak;
Irailaren 4an Kai Zaharrean egindako ekitaldiaren irudia

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Literatura eta musika
EGUN GORRIETAN - SIGISAGAKO GOGOETAK
Elena Martinez Rubio
“Gogoetagileak ibilian bezala hitz
egiten digu orrialdeotan. Saiakeraren
urrezko arauak onetsita, pentsamendu kritikoa lemazain, zorroztasunez
eta gertutasunez. Ibilian bezala beti,
baina sekula ez fl neur axolagabearen
moduan. Gizartean mugitzen diren indar ageriko zein isilpekoagoen arteko
dialektikari etengabe erreparatuz, etengabeko solasaldi horren
zergatiak eta eraginak ulertu, azaldu eta barneratzea helburu.
Eta –zergatik ez?– aldatu beharrekoak aldatzen laguntzeko, gure
garaietan –eta historian zehar– noiznahi eta nonahi nagusi dabiltzan zentzugabekeria, bidegabekeria, sasiargudiatzea agerian
jarriz. Hogeita bost pieza dotoretan eskatzen digu Elena Martinez
Rubiok mundu-ikuskera baten berri zehatza, egin dituen bidaien
harira eta bere zaletasunez zipriztinduta, askotariko gaietan
zehar: historia, politika, literatura, antropologia, hizkuntzak,
filosofia, zientzia… Hortik sigi-sagako gogoetak, alor eta bide
desberdinetan zehar egindako hausnarketak baitira, literatur
saiakeraren erregistroan emanak, bai estiloz, bai gaiaren beraren
trataerari dagokionez ere. Publio Terenzio zaharrak erakutsitako
bidetik, giza kondizioari dagokion ezer ez zaio saiogileari arrotz.
Ezta irakurlearen gozamena ere.”

HILI
Uxue Alberdi Estibaritz /
Araiz Messanza Iturritxa
(Il. )
Bizirik gaudelako pentsatzen dugu
hiltzeaz
Uxue Alberdik eta Araiz Mesanzak
sortu duten liburu ilustratuak heriotza du hizpide. “Adin batetik
aurrera, hil egingo garela ulertzen dugu, ulertzen saiatzen gara”,
horixe da proiektuaren abiapuntuko hausnarketa. Haurrengan
pentsatu du Uxuek aurrenetik: “Hilda egotea zer den ulertzen
saiatzen da haurra, eta ihes egiten dio zerbaitek”; liburuaren
ekarpena, ordea, ez dago haurrei mugatua, heriotzaren inguruko
galdera-erantzunak ez direlako inoiz erabakita geratzen.

ZUTIK
Ernesto Villar
Musikazalea

Euskal Herriko izkina guztietan frogatu da kultura
segurua dela. Langileek gordinak pasa dituzte,
udalek, azpimarratu beharra dago, ez diote utzi
programatzeari eta nahiz eta egoera exkaxean
izan, kultura aurrera eramaten saiatu dira. Larria
izan da musika, antzerki eta zinema aretoentzat,
baina udalen eta bereziki Hondarribiko udalaren
ahaleginak zoriontzekoak dira. Ez da batere erraza
begi bistan dugun desoreka aluzinantea jasatea,
plaza guztietako terrazak pil-pilean daude, 4, 6,
8 eta orain 12 lagunen topaketak, musuko gabe
eta distantziarik gabe onartu dira, baina arintze
neurri progresiboetan kulturaren baldintzak
gogor zigortu dira, lehengo dekretuen gatibu
jarraitzen du. Erabat neurriz kanpo den metro eta
erdiko distantzia, edukieretan ere malgutasun
eskasa terrazekin alderatuz, iraingarria guztiz.
Horretan gaude eta gure aurtengo FENOMENA
bertan daukagu. Kirol Kaia gunean, karpa irekian,
lau negazionista ezik beste guztiok txertatuak,
baldintza guztiak betetzen dira borroka honetan
amestutakoa errealitate bihur dadin, alegia,
denok musukoekin baina ZUTIK, musikaz eta
biziaz elkarrekin disfrutatzeko aukera izatea.
Ea hala suertatzen den. Datorren urriaren 9an,
13:30ean hasita eta egun osoan zehar: NOIR
SOCHA, ADIÓS AMORES, VULK, CHAQUETA DE
CHANDAL eta JIEL (Joseba Irazoki eta Lagunak).

GESTIOA:
· Kontuhartzailetza,
Fiskala eta
Lanarekin lotutakoa
· Aseguruak
San Pedro, 3 · Atzekaldea / Fax: 943 11 05 45 / Tel.: 943 64 03 66
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Arrantzaleak kanpaina
amaierako bazkarian,
Billabonako Amasa
auzoko jatetxean
Hilabete honetan Guadalupe Oronezek bi
dali digu argazki eder hau. Ez digu urtea
zehaztu baina bertan, hondarribiar arrant
zale talde bat ageri da, Billabonako Amasa
auzoko jatetxeko atarian, kanpaina bukae
rako bazkaria egin ostean.
Lupek argazkian ageri direnetako asko
identifikatu dizkigu.

Goiko ilaran: Amasako neska gazte bat eta
andre bat, Jacinto Martíne, Trinidad Oro
noz Arroyo, (?). (?), (?) eta Amasako andre
bat.

kamioiko txoferra.

Eserita: Lau Alkain anaiak eta Eustakio Le
kuona.

Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin parteka
tu eta memoria polita egiteko aukera da.

Lurrean: Enrike Iridoy, Euzkadi Ortiz eta
hondarribiarrak Amasara eraman zituen

Gure eskerrik beroenak Lupe, argazki eder
hau gu guztiokin partekatzeagatik!

OHARRA-AKATS ZUZENKETA: Aurreko aleko saregileen argazkia bidali zigun Maria Antonia Goikoetxeak eskatu digu argazkian ageri zen emakumeetako
bat Jexuxa Armendariz zela argitzeko, eta ez Jexuxa Arizmendi, berak hasiera batean esan bezala.

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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Bizikletak aparkatzeko
gune berriak jarri ditu
Udalak
Herritarren iradokizunei erantzunez instalatu dira, “Hondarribia Mugitzen ari da”
proiektuaren baitan

Hondarribiko Udalak bizikletak aparka
tzeko hainbat gune jarri ditu hiriko hain
bat tokitan. Juan Luis Silanes Ingurumen
zinegotziak eman du horren berri duela
gutxi, Mugikortasunaren Astearen haritik.
“Azken hilotan toki askotan jarri ditugu
bizikletentzako aparkalekuak: Amuten,
Talaia institutu ondoan, Bordari Ikas
tetxean, Mendelun, Portuko Elizaren

atzealdean, Uria Harresian, San Nikola
seko zubiaren aurrean, eta Jostaldi fron
toiaren inguruan, Euskaltegiaren parean.
Orain Mendelun, Santiago eta San Pedro
kaleen artean, Bidasoa Ibilbidean, Mar
txoak 8 plazan eta Minasoroeta kalean
jarri ditugu, oso erabiliak izango direla
uste baitugu”.

Bizikletak, Itsas Etxe ondoan aparkatuta

“Herritarren hainbat iradokizun jaso eta
Udalean bertan aztertu ondoren, Honda
rribian zehar jarri ditugu. Ekimena ‘Hon
darribia Mugitzen ari da’ proiektuarekin
lotuta doa, eta horren helburu nagusie
tako bat herritarrek ibilgailu pribatua
gutxiago eta bizikleta gehiago erabiltzea
da”, amaitu du Silanesek.

Aparkaleku berrietako bat, Martxoak 8 plazan

SARRAILAGINTZA

24
ORDUZ

Txiplau poligonoa, 1 · Tel: 943 64 36 42 / Fax: 943 64 60 94
Santiago kalea, 21 · Tel: 943 64 17 88 · HONDARRIBIA
www.ferreteriamarinel.com · info@ferreteriamarinel.com
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Eguraldia
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10
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“Askatu liburu hau!”
FRANÇOIS HANOZET

“Gogoan dut”
ARITZ GALARRAGA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Yotsuba”
NARUTO UZUMAKI

“Sira”
MARIA DUEÑAS
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15

9
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GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

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

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