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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Elkartasuna La Palmako
sumendiak kaltetutakoekin
Itsaskari Baitak bultzatuta, kontzertua egingo da abenduaren 11n eta sarien zozketa
ere, Tazacorteko Arrantzaleen Kofradiaren alde

Irailean Kanarietako La Palma uhartean
hasi zen erupzio bolkanikoak irudi ede
rrak utzi ditu baina baita kaltetu asko
ere, beraien etxe, negozio edo bizimodua
galtzeraino. Hau dela eta, kaltetuekiko
elkartasun ekimenak nonahi sortu dira
eta horietako bat, gure artean, Hondarri
bian, Itsaskari Baitak bultzatu du, beste
zenbait erakunde, elkarte eta enpresen
laguntzarekin.
Honela, abenduaren 11n, kontzertua
eakainikiko dute, 19:00etan Itsas Etxe
ko auditoriumean, Klink Abesbatzak eta
Donostiko Orfeoiko zenbait kidek osatu
duten Gazterdi taldeak. Itsaskari baitatik
azaldu dutenez, “Juantxo, gure bazki
deetako bat eta Orfeoiko kide ere dena,
zuzendaritzari etorri zitzaion La Palmako
jendearen alde zerbait egiteko proposa
menarekin, eta berehala jarri zen mar
txan kontzertu hau antolatzeko ideia”.
Kontzertuarekin batera, hiriko zenbait
denda, jatetxe eta tabernak ere lagun
duko dute elkartasun ekimen honetan,
zozketa bat antolatuko baita eta hone
tan, otorduak edo produktu saskiak izan
go baitira sari.
Itsaskari Baitak ere saria zehazki nora
bideratu erabaki behar izan du eta Done
Pedro Itsas Gizonen Kofradiaren lagu
n
tzarekin, Tazacorteko Arrantzaleen Kofra

diarekin egin dute kontaktua eta hango musikaz ere gozatzeko.
arrantzaleentzat izango da ekimen hone
tan biltzen den diru guztia. Antolatzaileek Antolatzaileak lanean ari dira egun ho
gogoratu dute nola “historian zehar, Hon rretan Tazacorteko Arrantzaleen Kofra
darribiko arrantzaleek izandako zorigai diko presidentea Hondarribira ekarri eta
tzetan, Constantino Txikiarenean, Izar Zu berari zuzenki bildutako laguntza guztia
rirenean edo San Luis ontziarenean, beste ren entrega sinbolikoa egiteko.
lekuetako arrantzaleen laguntza jaso izan
zen” eta orain, “Hondarribiari
dagokio erupzioa hasi baino hi
labete lehenagotik arrantzarik
gabe geratu eta ordutik gelditu
ta dauden kanarietako lagunei
KLINK ETA GAZTERDI ABESBATZA KORUAK
eskua botatzea”.
2021-12-11
TAZACORTE-LA PALMA
19.00H
Kontzertu aforoa beteko dela
ITSAS ETXEA
“seguru” daude antolatzaileak
AUDITORIUMA
eta horregatik, diru-ekarpenak
egin nahi dituen edonork “Zero
ilara” kontu korronteak eskura
izango ditu, bai Kutxabanken
(ES38 2095 5039 9091 2113
9716), bai Nafarroako Rural
HONDARRIBIA
TAZACORTE
Kutxan (ES69 3008 0227 0845
5866 5420).

LA PALMA KONTZERTUA

Gainera,
abenduaren
11n,
kontzertuan abestuko duten
65 abeslariei bazkaria emango
zaie Itsaskari Baitan eta egun
horretan bazkaltzera joateko
aukera ere izango da, 20 euro
ordainduta, menu goxoa eta
nola ez, kontzertuaren aurretik

SARRERA 3€ ENTRADA TICKETS.KUTXABANK.ES + ARMA PLAZA
KOLABORATZAILEAK:

FILA “0” C. RURAL NAVARRA : ES69 3008 0227 0845 5866 5420
FILA “0” KUTXABANK
: ES38 2095 5039 9091 2113 9716
Abenduaren 11ko kontzertuaren kartela.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Xakea (eta emakumea)
protagonista Liburutegian
Erakusketa, hitzaldiak edo xake partidak izan dira, besteak beste, azaroan zehar

Hondarribiko Marlaxka Xake Klubak
bere 40. urteurrena iaz bete zuen. Pan
demiaren erdian, ospakizunak egoerara
moldatu behar izan zituzten baina orain
dik kirol honen inguruko ekitaldiak
pendiente zituzten, bereziki gizarteari
zuzendutakoak.
Horrela, hilabete honetan zehar xakea
protagonista egin dute Udal Liburute
gian, eta honekin, emakumeak joko ho
netan duen eta izan duen papera eta pre
sentzia ere. Marlaxkak, liburutegiarekin
eta Ongizate arloarekin batera, zenbait
ekitaldi antolatu ditu.

Horrela, Zuloaga Etxean xakearen in
guruko elementu, pieza, liburu eta beste
nabarmendu dituzte, erakusketa modu
ra. Gainera, astero xake eskolak eman
dira eta lehiaketa bat ere antolatu dute.
Hitzaldiei dagokionez, azaroaren 8an,
Leontxo García irundar kazetari, Mar
laxkako jokalari-ohi eta xakearen di
bulgatzaile handia denak “Xakea eta
emakumea” hitzaldian errepasoa eman
zion kirol honetan emakumezkoek izan
duten historiari.

rri zen bere “Los Reinos del Ajedrez” ko
mikiaren aurkezpena egitera. Azaroaren
17an “La reina de Katwe”, emakumea,
Afrika eta xakea protagonista dituen fil
ma ikusteko aukera izan zen eta azkenik,
azaroaren 22an, Eider Velasco gasteizta
rra izan zen hitzaldia eman zuena.
Ekitaldi guzti hauekin, Marlaxka Xake
Klubak kirol elkartea baino zerbait gehi
ago dela erakutsi nahi izan du, bere lau
hamarkadatako bizitzan izan duen gizar
te bokazioari jarraiki.

Gainera, azaroaren 12an, Rafa Nuñez eto

Leontxo Garcíaren hitzaldiko une bat

Xakean jokatzen eta ikasten, liburutegian

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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Porturako proiektu pilotua
eztabaidatu da Mugikortasun
Mahaian
Udalak parte hartzea positiboki baloratu du eta hurrengo asteetan “bilera berria” deitu
eta egitasmoaren lanketarekin jarraituko du

Urri hasieran jende asko aztoratu eta ez
ustean harrapatu zuen Portua Auzorako
Udalaren mugikortasun proiektu pilotua
eztabaidan izan zen azaroaren 3ko Mugi
kortasun Mahaian, bere martxan jartzea
eten ostean.

esan du Silanesek erakundeak bidalitako
oharrean.

Butron pasealekua oinezkoentzat soilik
erabilgarri uztea aurreikusten zuela.

Gogoratu behar da, besteak beste, proie
ktu honek Zuloaga eta Matxin Artzu
kaleetan ibilgailu pribatuen presentzia
ekidinez bizikleta erabiltzea erraztu eta

Orain, denbora gehiagorekin iritziak
jaso, eztabaidatu eta aldaketak proposa
tu eta egiteko aukera izango da.

Udalak, bilera honen balorazio “positi
boa” egin du, ohar baten bitartez. Orain
artean, parte-hartze organu hau Udale
txeko Areto Nagusian batzartu bada ere,
oraingoan Itsas Etxea Auditoriumean
izan zela hitzordua, Portuko proiektua
ren inguruan joan zelako eta ikusmin
handia sortu zuelako.
“100 pertsona inguru elkartu ginen. 22.
bilera zuen Mugikortasun Mahaiaren
ibilbidea gogoratu genuen lehenik eta
Portua proiektu pilotoaren xehetasun
guztiak eman genituen Talde Tekni
koaren laguntzarekin. Ondoren galderen
unea iritsi zen eta erizpide desberdinak
agertu ziren. Denak entzun eta erantzun
genituen”, esan du Juan Luis Silanes In
gurumen zinegotziak.
Udalak “gaiaren lanketarekin jarraituko
du eta hemendik aste batzuetara beste
bilera bat deituko da, denon arteko par
tehartzea garrantzitsua baita guretzat”,
Azaroaren 3an Itsas Etxean egin zen Mugikortasun Mahaiaren bileraren une bat

· 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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Martxa ona darama Bonodendak
kanpainak
Abenduaren 5era bitarte zabalik da bonoak erabiltzeko lehen fasea, gure hiriko 46
saltokitan

Irailak 27an hasi zen eta abenduaren
5ean itxiko da Hondarribiko 46 saltoki
tan Bonodenda kanpainaren lehen fasea.
“Lehen fase honen azken txanpan gau
de, eta oso balorazio ona egin beharrean
gaude” esan du Maria Serrano Merkata
ritza eta Sustapen Ekonomikorako zine
gotziak.

bakoitzak 5 bono ditu eskura iazko 4en
aldean, eta saltokien ezaugarriak zabal
du dira gehiagok parte har dezaten. Bono
hauekin, 30 euroko erosketarekin 10 eu
roko deskontua dago.
Abenduak 5 arte zabalduko da erosketak
egiteko lehen epea. Gabonetan etenaldi

bat egingo da hala adostu dugulako sek
torearekin, eta urtarrilaren 10etik mar
txoak 31 bitarte bigarren epea zabalduko
da” zehaztu du Serranok.
Datozen egunetan, Gabonetarako berezi
ki prestatu diren ekimenak ezagutzera
emango dituzte Udalak eta merkatariek.

Bertako merkataritzaren aldeko ekimen
honetan 200.000 euro jarri ditu Udalak
16 urtetik gorako herritarrek bertan
kontsumitu dezaten, iazko 150.000 eu
roak gaindituz.
“Kanpaina honek sortzen duen saleros
keta-dinamika eta herri-bizitza oso ga
rrantzitsuak dira guretzat. Ajola handiko
proiektua da, ongi baloratua dago bai
dendari baita bezeroen aldetik ere eta
pozik egoteko modukoa da. Jakin bada
kigu zenbait saltokitan jarri ziren bono
guztiak amaitu direla, eta hori oso seina
le ona da. Hiritarra bertoko komertzioe
tan erosten ari dela ikusten da”, esan du
Serranok Udaletik bidalitako oharrean.
Hondarribian, Eusko Jaurlaritzatik bul
tzatutako ekimen honetan 46 establezi
menduk parte hartzen dute. Guztira
25.000 bono banatu dira eta horrek esan
nahi du establezimendu bakoitzeko ia
500 bono izango direla. Bigarren edi
zio honetan 16 urtetik gorako pertsona
Kanpainan parte hartzen duten establezimenduetako 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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Amaitu da HAPOaren
Aurrerapenaren erakusketa
Arma Plazatik 844 lagun pasa dira eta 209k hartu dute parte hitzaldi eta tailerretan

Hondarribiko Udalak berriki itxi du Hiri
Antolamendurako Plan Orokorraren Au
rrerapenaren erakusketa. Plan honen
berri eman da Arma Plazan muntatutako
erakusketa fisikoan eta baita www.hon
darribia.eus/hapo web atal berezian.

derak eta proposamenak egiten”.
“Erakusketa itxi ondoren, Hirigintza
Saila jasotako proposamenak lantzen
ari da horretarako jarritako epean.
Emaitzak eskuratu ondoren, HAPOko
erredaktoreek txosten batean jasoko

dituzte baietsitako eta ezetsitako propo
samenak. Ondoren, hasierako onespena
ren dokumentua idazteko irizpideak eta
helburuak hartuko dira. Hau Udal Osoko
Bilkuran egin beharko da” amaitu du Se
rrano zinegotziak.

Udalak emandako datuen arabera, “guz
tira 844 pertsonek bisitatu dute Hiri
Antolamenduko Plan Orokorraren Au
rrerapenaren erakusketa fisikoa Arma
Plaza Fundazioaren eraikineko bigarren
solairuan.
Horrez gain, 209 pertsonak parte hartu
dute herritarren partaidetza-prozesua
ren barruan antolatutako hiru tailer eta
bi hitzaldi informatibotan, eta 4.015 sa
rrera izan dira www.hondarribia.eus gu
neko HAPOren atalean, guztira 18.675
azpi-orrialde ikusi dituztenak. Azkenik,
95 pertsonak egin dituzte kontsultak ar
kitekto espezializatu batekin.
“Datuak oso onak dira”, esan du Hirita
rrekiko Harremanetarako zinegotzi den
Maria Serranok. “Irailaren 3tik azaroaren
8ra bitartean, asko izan dira era batera
edo bestera interesa erakutsi dutenak
Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren
Aurrerapenarekin. Udaletik oso balora
zio positiboa egiten dugu, herritarrek
interes handia erakutsi dutela ikusi bai
tugu, bai erakusketa bisitatzen, bai gal
Arma Plazan bisitatu ahal izan den erakusketaren 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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Mintzalaguneko udazkeneko ekintzak: Gau
Beltza, Haurren aurrean helduok heldu
hitzaldia eta Durangoko azokara irteera
Azkeneko urteotan bezala, aurten ere
Hondarribiko Gurasolagunek Gau Beltza
ospatu zuten urriaren 31n. Gonbidapena
Hondarribiko familietara zabaldu zen
Ama Guadalupekoa, Egiluze eta Talaia
ikastetxeen laguntzaz. Handia izan zen
gurasoengandik jaso zen erantzuna,
egun gutxitan bete baitzen eskaini zen

partehartzaile kopurua. Klink Elkartean
egin zen ekitaldia: kalabaza apaintzea,
aurpegi margotzea eta mozorro tailerra.
24 haur eta hauen gurasoek parte hartu
zuten bertan. Zoragarria izan zen bai
haurrek eta bai gurasoek jarri zuten ilu
sioa eta egin zuten elkar lana.

Mintzalagunen ekitaldi guztietan beza
la, giro alai eta atseginean euskararen
erabilera sustatzea izan zen helburu eta
horren harira aipamen berezia, euskara
asko jakin gabe euskaraz moldatzeko
zenbait gurasok egin zuten esfortzua. Zo
rionak denoi!!!

Gau Beltza egunean haurrak beraiek apaindutako kalabazekin

MINTZALAGUNA
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Izena emateko bideak:

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

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

Azaroaren 11n berriz, Kike Amonarriz
izan zen Hondarribian “Haurren au
rrean, helduok heldu” hitzaldia ematen.
Udalaren babesarekin egindako ekital
dia Kultur Etxeko areto nagusian izan
zen. Gehienbat gurasoei eta haurrekin
ibiltzen den edozein helduri zuzendua
zegoen. Kikeren eskutik jakin genuen
euskararen ezagutza eta erabilera zein
den gaur egunean Euskal Herriko haur,
gazte eta gurasoen artean. Zenbatera
inoko eragina duen haurrengan gura
sook hizkuntzarekiko dugun jarrerak.
Ze garrantzitsua den, familian eta esko
lan euskara erabiltzeaz gain, eskolatik
kanpoko ekitaldietan, aisialdiko jolase
tan, telebistako zenbait programetan,
bai eta onlineko jokoetan… euskaraz
aritzeko aukera izatea, euskararen era
bilera gazteen artean sustatu eta norma
lizatu ahal izateko.

eta Gurasolagunak animatu nahi ditugu
gurekin parte hartzera. Autobusa Honda
rribitik aterako da, Mintzapoza ginkana,
bazkaria, Azokara bisita eta itzulera. Izen
ematea aurki zabalduko da beraz animatu

eta MIntzaPoza praktikatu!!!
https://labur.eus/Hondarribiko_Mintzala
guna

Parte hartu zuen jendearen artean intere
sa eta jakinmina nabarmena izan ziren;
galdera ugari egin ziren gertutasun giro
atsegin bat sortuz.
Denbora laster pasa zen, horren izan zen
atsegina eta interesgarria...!!! eta nahiz
eta informazio asko eman zen, galdera
eta jakinmin berriak sortu ziren berta
ra gerturatu zen jendearengan. Hitzaldi
asko beharko genituzke gai hau bere
osotasunean aztertu ahal izateko. Beste
batean gehiago!!
Eta abenduari begira jarri garenez, 4an
Durangoko azokara joateko txangoa anto
latzen ari gara. Hondarribiko Mintzalagun
Kike Amonarriz, Haurren Aurrean Helduok Heldu hitzladian

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Marlaxka
xake klubeko
emakumeak
Xakea protagonista izan dugu hilabete
honetan Hondarribiko Udal Liburute
gian. Zenbait ekitaldi egin dira oso antzi
nako jatorria duen joko honen inguruan
eta emakumea ere protagonista izan da
horietan.
Guk, Marlaxka Xake Klubeko sei emaku
me aukeratu ditugu, belaunaldi desberdi
netakoak, eta galdeketa egin diegu.
1-Aurkeztuko diguzu zure burua, mesedez?
2-Noiz eta zergatik hasi zinen xakean
jokatzen?
3-Zer ekarpen egiten dizu xakeak,
beste kirol, ekintza edo aktibitateekin alderatuz?
4-Oraindik berdintasuna aldarrikatu
eta bultzatzeko beharra duen gizarte honetan, nolakoa da xakean gizonezkoekin zein emakumezkoekin, inolako desberdintzerik gabe, lehiatzea?
5-Zergatik animatu zara Marlaxka
klubean aritzera? Nolakoa izan da
berriz ere aurrez-aurre jokatu ahal
izatea eta taldekideekin elkartzea,
pandemiarengatik hainbeste denboraz online aritu ostean? Nortzuk eta
zergatik erabaki zenuten duela sei
urte Ikasbasket sortzea?

TZANE CARRILLO
1- Tzane Carri
llo, 65 urte eta
jubilatua (admi
nistratiboa izan
dakoa)
22019ko
u d a z k en e a n
hasi nintzen, aukera eman zidaten beste
emakumeekin batera jokatzeko eta ani
matu nintzen.
3- Xakean jokatzeak onura asko ditu
neretzat, burua argiago edukitzea, ara
zoak beste modu batean ikustea eta une
goxo eta politak pasatzea, gustoko dudan
ekintzarekin, ikasten dudan bitartean.
4- Ez nahi oso ausarta xakean oraindik,
baina berdin zait emakume zein gizo
nezkoarekin jokatzea, beti ikasten dut
aurrean dutenarengandik.
5- Duela bi urte Goio Uriarterekin topatu
nintzen eta berak animatu ninduen Mar
laxka Xake Klubean sartzera. Neretzat,
online ibilitako hilabeteak, balio haundi
koak izan dira ikasteko, baina inolaz ere
ezin konparatu aurrez aurre egoteakin.
Taldeko lagunak berriz topatzea oso po
lita eta aberasgarria izan da eta hala ja
rraitzea espero dut.

HAIZEA TORNAY
1- Haizea Tornay,
18 urte, Biomedi
kuntzako ikaslea
2- Txikitan ika
si nuen. Aitak
piezak mugitzen
irakatsi
zidan.
Nik 5 urte inguru neukan. Baina interesa
8 urterekin hasi nintzen hartzen.
3- Alde batetik, kirol indibiduala izan
da, edozein momentutan praktikatzeko
aukera dut, gainera, nire aita, neba eta
beste senitarteko batzuekin partekatzen
dut kirol hau eta horrek modu gehigarri
bat familiarekin denbora konpartitzeko
ematen dit. Toki ezberdinetako lagunak
egin ditut ere xakeari ezker. Beste kirol
batzuekin alderatuta, gainera, xakean
konzentrazio gaitasuna garatzen da eta
konzentrazio horren barne nik meditazio
puntu bat aurkitu dut, beste gauza guztiak
ahaztuta partidak irauten duen bitartean.
4- Elkarrekin lehiatzea ondo dago eta
hori da etorkizuna, baina kontuan izan
behar da urte askoz emakume gehie
nak xaketik urrun egon direla, batez ere
arrazoi kulturalengatik. Beraz, emaku
mezkoen xakea sustatzeko ondo ikusten
dut ere emakumezkoen torneoak man
tentzea. Ni, pertsonalki, txikitatik ohitu
ta nago gizonezkoekin batera lehiatzera
eta ez dut inongo arazorik horrekin.
5- Marlaxkakin jokatzea erabaki genuen,
ikusi nuelako gazteentzako xakea sus
tatzen dela, ekintzak antolatzen direla
eta giro ona dagoela. Pandemia ostean
berriro torneoak jokatzea eskertu dut
benetan.

ELKARRIZKETA
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GORETTI LAPORTE
1- Goretti Lapor
te naiz eta 12
urte ditut.

JOSETTE FONTAINE
1- Josette Fontai
ne, 72 urte ditut
eta
jubilatuta
nago.

2- Orain dela 4
urte hasi nint
zen, nire anaia
hasi zelako eta
gero ni animatu nintzen.

2- Duela 15 bat
urte hasi nintzen
egiten, arauak
ezagutzen ez nituenean.

3- Ez dela mugitzeko kirola, xakean gel
dirik eta kontzentratuta egon behar zara.
Horrela kontzentrazioa lantzen da eta
beste kirolen baterako ona da.

3- Nire bizitzako aldi oso iluna kudeatzen
lagundu dit xakeak, arazo administratibo
asko konpontzen, denbora pasatzen eta
batez ere jokoak eskaintzen dizkidan po
tentzialtasunak ezagutzeko gai izan naiz.

4- Ondo, nire ustez xakean ez dagoe
lako desberdintasurik, ez delako fisikoa
burukoa baizik.

4- Xakean jokatzea gustuko dut, aur
kakoa gizonezkoa edo emakumea izan,
berdin du. Txapelketetan parte harzea
gustatzen zait eta egon, badago ere ma
txismorik xakean. Zorionez, Marlaxkan
ez dut halakorik topatu.
5- Arraun Bayonnais Xaketik ezagutzen
nuen Josu Tornayren bitartez ezagutu
nuen kluba. Marlaxkan xakearekiko
beste ikuspegi bat, jokoarekiko begi
runezko ikuspegia, topatu dut. Jolasean
jolastu nahi dut. Interneten gustura
ibiltzen naiz beti, baina aurrez aurre
taldekideekin egotea askoz ere atsegi
nagoa da.

5- Nire aitak eta bere lagunek duela 40
urte marlaxka xake kluba sortu zutelako.
Oso ondo egon da berriro partida pre
sentzialetara itziltzea, askoz ere diberti
garriagoa delako.
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3- Pentsatzeko eta kontzentratzeko gai
tasuna. Azken urte honetan, Matematika
hobeto ulertzen dudala konturatu naiz.
4- Niri berdin zait neska edo mutilekin
jokatzea. Egia da mutilak askoz ere ge
hiago direla, baina niri nire aurkakoare
kin ongi jokatzea besterik ez zait inporta.
5- Esan bezala nire gelako Ekhi bertan
zebilelako. Pandemia garaian hasi nin
tzen eta aurten hasi naiz aurrez aurre
jokatzen. Horrela askoz ere gehiago gus
tatzen zait.

CHRISTINE CELAYA
1Christine
Celaya naiz, 66
urte ditut, Pari
sen jaio nintzen
eta Angelun bizi
naiz orain.
2- Nire alabe
kin hasi nintzen
jokatzen, haiek 10 eta 12 urte zituzte
nean.

NORA LERA

3- Xakeak telebistatik askatzen zaitu eta
beti ikasten ari zara.
1- Nora Lera Cu
ñado, 12 urte,
Ikaslea

2- 5 urterekin
gutxi gora be
hera, aitak pie
zak
mugitzen
erakutsi zidan. Baina ez nuen zaletasun
handirik hartu. Aurreko abenduan, nire
gelako batzuk jolasgaraietan xakean
jokatzen zuten eta beraiekin hasi nin
tzen. Beraiei irabazten hasi nintzenean,
motibatu nintzen eta nire aitari Mar
laxka xake taldean sartzeko eskatu nion
nire gelako Ekhi bertan zegoelako.

4- Oso ondo dago denok denen aurka
jokatu ahal izatea. Pena da emakume ge
hiago ez egotea.
5- Lagun batek esan zidan Marlaxkan
jokatzen zuela eta giro polita zegoela.
Klubak xakearen oso ikuspegi polita du,
irabazi ala galdu, garrantzitsuena aurrera
egitea da. Ondo egon da berriz ere aurrez
aurre jokatzea.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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1975-2019,
jaiotzak eta
heriotzak
Hondarribiko biztanleriaren inguruko
azterketarekin bukatzeko, Hondarribian
egon diren jaiotza eta heriotza datuak
biltzen ditu azken atal honek. Datuak
1975etik 2019ra artekoak dira. Jaiotzen
kasuan, urte tarte horretako datuei
1857ko jaiotza datua gehitu zaie.

Jaiotzak
Ondorengo taulan, Hondarribiko jaio
tza-kopuruak eta jaiotza-tasak aurkezten
dira biztanleriarenarekin batera. Batetik,
1857. urteko datuak daude, eta, bestetik,
urtez urte, 1975etik 2019ra artekoak.
Jaiotza tasa ez da ehunekotan (%) adieraz
ten, milakotan (‰) baizik, beraz, 1.000
pertsonako zenbat jaio diren adierazten
du. Esaterako, 1857an 50 pertsona jaio
ziren, hori milakotan adierazita 16’46
izango litzateke. Tasa hori kalkulatzeko
beharrezkoa da jakitea aztertzen ari ga
ren urtean zenbat haur jaio ziren, bai eta
guztira Hondarribian urte horretan zen
bat jende bizi zen ere
1975-1985 urte tartean biztanleria osoari
buruz dugun datu bakarra 1981eko zen
tsukoa da, beraz, ezinezkoa zaigu tar
te horretako jaiotza-tasak kalkulatzea.
Era berean, 1997ko biztanleria osoaren

datua ere eskuragarri ez dagoenez, ezi
nezkoa zaigu urte horri dagokion jaiotzatasa kalkulatzea.
Bestalde, 1857ko datua urte horretako
zentsutik aterata dago. Datu hori 1857an
0-1 urte zuten haurrei dagokiena da, hau
da, 1856an jaio zirenei; horregatik esti
mazio bat besterik ez da, haur horietako
batzuk urtea bete baino lehen hilko bai
tziren.
Jaiotza-tasaren inguruan, taulan garbi
ikus daiteke poliki-poliki jaitsiz joan
dela, nahiz eta noizean behin gorakada
ren bat edo beste izan duen.
Lehenik eta behin, garbi ikusten da
1857ko datua beste guztiak baino as
koz ere altuagoa dela. Urte horretako
jaiotza-tasa ‰16,46 izan zen, datu tau
lari begiratuz gero argi ikusten da bes
te urte guztietan jaiotza-tasak ez duela
‰12,00ko langa gainditzen.
1857ko datuaren ondoren, eskuragarri
dagoen hurrengo jaiotza-tasa 1981eko
da, eta ‰12,04 da. Taulan ondo ikusten
da data horretatik aurrera jaiotza-tasa
poliki-poliki jaitsiz joan dela. Hala ere,
beherakada hori ez da etengabekoa izan,
pixkanaka-pixkanaka gertatu da eta go

Saioa Zabala Aristizabal
Antropologia ikaslea

rabehera bat baino gehiagorekin.
Bestalde, 2003-2008 urte tartean goraka
da nabaria gertatu zela ikus daiteke, oso
gutxigatik 1981eko datuak berdindu
baitziren. Urte tarte horretan jaiotza ta
sarik altuena ‰12,01 izan zen eta baxue
na ‰9,98. Beraz, argi ikusten da sei urte
horietan jaiotza-tasak Hondarribian izan
dako gorakada.
2008tik aurrera, ordea, jaiotza-tasak be
rriz ere behera egin zuen 2012ra arte.
Ziurrenik 2008ko krisiak zer ikusia
izango du beherakada horrekin. 2012an
berriz ere jaiotza-tasak ‰10,00aren lan
ga gainditu zuen, baina hortik aurrera
2019ra arte ez da berriz zifra horietara
iritsi. 2012tik aurrera jaiotza-tasaren
joera beherakorra izan da, nahiz eta
urte batzuetan zertxobait igo. Horrela,
2019ko jaiotza-tasa aztertutako urte tar
tean izandako baxuena da, ‰4,69koa.
Era berean, pentsa daiteke jaiotza-tasak
jasandako beherakada hau loturik dagoe
la lehenengo etxeko pertsona kopuruak
izan duen beherakadarekin. Jaiotza-tasak
behera egin duen neurrian, etxeko per
tsona kopuruak behera egin baitu, jada
familia bakoitzak ez dituelako lehen be
zainbeste haur izaten.

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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Heriotzak
Hondarribian 1975etik 2019ra bitartean
izan diren heriotza kopuruak aurkezten
dira urtez urte ondorengo taulan, biztan
leriaren datuekin batera, bai eta heriot
za-tasak ere.
1975-1985 urte tartean biztanleria osoari
buruz dugun datu bakarra 1981eko zen
tsukoa da, beraz, ezinezkoa zaigu tarte
horretako heriotza-tasa kalkulatzea. Era
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berean, 1997ko biztanleria osoaren datua
ere ez dugu eskuragarri eta ezinezkoa
zaigu urte horri dagokion heriotza-tasa
kalkulatzea.

datuekin konparatuz alde handiarekin,
1987ko heriotza-tasa ‰3,38 baita eta hu
rrengo heriotza-tasarik baxuena ‰5,06
da (1986koa).

Heriotza-tasari dagokionez, 1981etik
2019ra
pixkanaka-pixkanaka
igoz
joan dela ikusten da taulan, nahiz eta
gorabehera ugari izan dituen.

Bi urte horiek salbu, beste guztietan he
riotza-tasa ‰6,00 eta ‰8,00aren artean
ibili da, harik eta 2018. urtean goia jo
zuen arte ‰9,11ko heriotza-tasarekin.
2019.urtean, hala ere, heriotza tasa be
rriro ere ‰9,00tik behera kokatu zen.

Urte tarte horretan heriotza-tasarik
baxuena 1987koa da, beste urteetako

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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UDAL TALDEEN TXOKOA
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AZAROAREN 25A
Azaroaren 25a ez da os
pakizun eguna eta urte osora
zabaldu behar da. Aukera ona
da hain gai larriari buruzko
ezagutzan eta sentsibilizazioan sakontze
ko. Denok elkartu behar dugu indarkeria
matxistaren aurka agertzeko, eta uste dugu
prozesu horretan ahalik eta gizarte-eragile
gehien inplikatuz egin behar dugula.
Urte osoan biktimen arretan eta preben
tzioan lan egiten dugu, emakumeen segurta

suna hobetzen saiatuz, baina egun hauetan
gehiago areagotzen dugu, ahal bada.
Hondarribiko elkarte askoren parte har
tzearekin, &#39;Zapata gorriak&#39; eki
mena egin da aurten, emakumeen aurkako
indarkeriak gizartean duen eragina argi
ikus dadin. Hilaren 24an Itsas Etxean egin
zen ekitaldi batean, zapata gorri pare bat ja
rri zen 2021ean hildako emakume bakoitze
ko. Ideia Elina Chauvet artista mexikarraren
lanean oinarrituta dago. 40 elkartek parte

hartu dute, eta eskerrak eman nahi dizkie
gu hasiera-hasieratik parte hartzeagatik eta
erakutsi duten inplikazioagatik. Zapata go
rri guztiak hilaren 25ean jarri dira Martxoak
8 plazan.
Urte guztian zehar bezala, aste honetan
ere Emekirekin elkarlanean aurrera atera
dira hainbat jarduera eta eskerrak eman
nahi dizkiegu egiten duten lanarengatik.
		
EAJ-PNV

KIROFANOAK BIDASOAN BEHAR DITUGU. HANDITU, BERRITU, ETA HOBETU.
Erakundeek
herrita
rren interesak defendatzen
ez dituztenean, herritarrak
altxatu behar dira euren interesak aldarri
katzeko.
Osakidetzak Bidasoa Ospitaleko bloke
kirurgikoa berritu nahi du. Bada garaia,
egungoak 30 urtetik gora dituelako. Hiru
hamarkada hauetan Bidasoa-Bortziriak bai
larako biztanleria dezente handitu eta za
harkitu da, eta osasun beharrak aldatu dira.

Eskualdeak bloke-kirurgiko berria behar du,
bai, baina ospitaleak ere behar du handitze
bat. Hain txikia geratu da, ezen azken urteo
tan edukiontziak alokatu behar izan baiti
tuzte espazio gabeziari aurre egiteko.
Bi arrazoi nagusi daude bloke kirurgi
koa berritu ordez bloke berri bat egin de
zatela eskatzeko. Bat, ez liratekeela kirofa
noak itxi beharko obrak egin bitartean. Eta
bi, erietxeak espazio bat irabaziko lukeela
kirofanoak bloke berrira mugitzerakoan.

Handitu, berritu, hobetu.
Azaroaren 12tik 14ra kontzentrazioak
burutu zituen Abotsanitzek. Kalera atera
ginen kirofanoen alde, eta herritar ugari
batu zitzaizkigun, baita ospitaleko langileak
ere; bide desberdinetatik jaso dugu babesa
eta konplizitatea. Uste dugu mobilizaziotik
iritsiko dela soluzioa, beste kasu batzuetan
gertatu den bezala.
		
Abotsanitz

ETXEBIZITZAREN ERRONKAK HAPO BERRIAN
Etxebizitza
eskura
tzea Hondarribiko Plan
Orokorraren ardatz estra
tegikoaren parte izan be
har duen arazoa da. HAPO berriak bermatu
behar du lurzorua etxebizitza publikoeta
rako gordeko dela, eta, horretarako, lurra
ren mapa eguneratu bat egin behar da BOE
erabilgarrietarako. Udalak “aurri-egoeran”
dauden bizitegi eraikinak erosi behar ditu

babes ofizialeko etxebizitzak edo larrialdie
tarako etxebizitzak birgaitzeko eta lortzeko.
Era berean, ez dugu ahaztu behar zuzkidura
etxebizitzetarako lurzoruaren beharra, ezta
egungo aukera galdu ere, Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Saila zuzkidura etxebizitzak erai
kitzen ari baita hainbat udalerritan. Hiri lur
zoruan edo lurzoru urbanizagarrian egiten
diren jarduketa integratuetako bakoitzean,
dagokion SPEen ehunekoa gorde behar da.

Eraikitako
ondarearen
erabilera
iraunkorragoa sustatu behar da, bai eta
ondare hori birgaitzea eta hobetzea eta era
biltzaileei egokitu gabeko eraikinak eraistea
ere. Etxebizitzen banaketa arautu behar da,
eta HAPOn ezarri non eta nola bereiz dai
tezkeen etxebizitzak.
PSE-EE

zian. Egia esan, ez da erraz ulertzen Tokiko
Gobernuaren jarrera zertan den; orain, HA
POren aurrerapenaren eztabaida bete-be
tean, Mugikortasunaren udal ordenantza
indarrean sartu gabe...
Hondarribiak mugikortasun jasanga
rriaren plana behar du, dudarik gabe. Baina

ezin izan liteke indar politiko bakarraren
plana, ez da nahikoa parte hartzailearen
itxura ematea. Parte hartzailea izan behar
da benetan, eta aurkezten diren ekarpenei
bidea eman. Batez ere, mugikortasun jasan
garria izan ahal
EH Bildu

MUGI HADI HONDARRIBIA!
Hondarribiko Tokiko Go
bernuak bertan behera utzi zi
tuen Portua auzategiaren proie
ktuko neurriak eta, azaroak 3,
asteazkenarekin, Itsas Etxea Auditoriumean
Mugikortasun Mahaia bildu zuen. Jende asko
agertu zen bilera hartara, asko haserre bi

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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HONDARRIBIA 240
2011ko AZAROA

HIRU SARI LORTU BERRI DITUZTE HONDARRIBIKO
SUKALDARIEK PINTXO LEHIAKETETAN
Herrian Barrena 5

HONDARRIBIA 300
2016ko Azaroa

barrena
03: Herrian
i Satarka
11: Bordar
ona
20: Albiste
omia
21: Gastron
orri
23: Bizar-G
aren leihotik
n
24: Histori
ribiarrak mundua
26: Hondar

KAI ALDEKO OSCAR GONZALEZ ETA LUIS GARCIA ETA GOXODENDAKO CARLOS NUEZ ETA DAVID DE LA CALLE UTZITAKOA

Batzoki jatetxeak Erdi Aroko pin- lortutako saria, eta oraingoan, berriz ere
txo originalenaren saria lortu du sariak lortu dituzte gure sukaldariek.
ia
eta Kai Alde eta Goxodenda
Valla/ Hondarrib
alpen
dolid
egin
denak
Estatu osoko txa- Alde batetik, azaroaren 7tik 10era, Va/ argit
lladoliden, Estatu osoko Pintxo eta Tapa
arribia.org
pelketan saritu dituzte
www.hond
Badira zenbait urte hondarribiar sukaldariak pintxoen arloan maisu ditugula. Makina bat sari lortuak ditu adibidez Gran Sol
tabernako Bixente Muñozek, baina bera
ez dugu herrian arte honetan aspalditik
lan fina egiten ari den bakarra.

Lehiaketa egin zen. Han izan ziren gure
herriaren ordezkari Goxodenda, Gran
Sol eta Kai Alde jatetxea ere, eta hiruetatik bik sariak jaso zituzten.

Alde batetik, Goxodendako Carlos Nuez
eta David de la Callek lehiaketako pintxo
tradizional onenaren saria lortu zuten.
Honen adierazgarri dugu iraileko Euskal Bestetik, Kai Alde jatetxeko Oscar GonHerriko txapelketan Goxodenda jatetxe- zalez eta Luis Garciak, sailkapen oroko-

rreko hirugarren saria. Meritu izugarriak
biak, txapelketa hau Estatu osoan dagoen
garrantzitsuena eta maila altuenekoa baita pintxo eta mokau egileen artean.
Bestalde, Batzokiko Iñaki Gezala eta Pili
Martiarena izan ziren Hondarribiaren
ordezkari gure hiria barne duen Erdiko
Aroko Hirien Sareak antolatzen duen
pintxo lehiaketaren laugarren edizioan.
Lehiaketa Portugaleko Marvao hirian
egin zen azaroaren 5ean eta hondarribiarrek pintxo originalenaren saria lortu
zuten. Zorionak guztiei!

NAGUSIAK

NAGUSIAK

ZENBAIT EKITALDIREKIN, ERA XUMEAN ETA
GIRO ONEAN, BEREN JAIAK
OSPATU DITUZTE SAN GABRIEL EGOITZAKO ADINEKOEK

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

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

us / argitalpenak /

www.hondarribia.e

ibia
Hondarr
Txupinazoa,

SAN GABRIELGO EGOILIAR ETA LANGILEAK, KLINKEN ESKAINI ZITZAIEN OTORDUAN X. SAGARZAZU

musika eta dantza
taldeen bisitak, bingoa eta Klink
elkarteak eskainitako otordua
ere egin dituzte egoitzako langile eta egoiliarrek
Adindunak dira baina ez zaie falta festa
egiteko animoa, era xume eta lasaian baldin bada ere. San Gabriel egoitzan, azaroaren 14tik 20ra, beraien jai propioak
ospatu dituzte.
Lehenengo egunean, txupinazoa bota zuten
eta bingo jokoan pasa zuten arratsaldea.
Asteartean, Irungo Atzokoak abesbatzaren

BAZ, ABIATZEKO PREST
Duela 20 urte, gaur egun hain ezagun
eta ohiko zaigun BAZ zerbitzua
abiatzear zen, eta honen inguruan aritu
ginen, gaia azalera ekarriz. Gainera,
Udalak aireportuko pista luzatzearen
aurkako jarrera azaldu zuen eta Kai
Berrian arrantzaleentzako 30 xaia berri
eraiki eta saregileentzako espazio berria
egiteko lanen berri ere eman genuen.
Elkarrizketan, Ama Guadalupekoa
ikastetxearen 50. Urteurrenaz aritu
ginen.

XATZ ESKIFAIAREN 25
URTEAK
Duela 10 urte, Xatz Eskifaia ahots
zurien abesbatza bere 25. Urteurrenean
zegoen eta ospakizuna kontzertu
batekin biribildu zuten. Hauxe ekarri
genuen gure azalera. Gainera, Muliateko
alokairuzko etxeen zozketarako izenaemateko epea zabalik zen, Donibane
Lohitzune-Hondarribia lasterketak
parte-hartze markak hautsi zituen
eta Batzoki, Kai-Alde eta Goxokiko
sukaldariek sariak lortu zituzten pintxo
txapelketa desberdinetan. Elkarrizketan,
Itziar Mendizabal dantzariarekin aritu
ginen blagan.

musikak gozatu zituen San Gabrielen bizi
direnen belarriak eta asteazkenean, hilaren
16an, Lalo y Los Boleros taldearen musika
izan zuten.
Ostegunean, eta 47 urteko ohiturari jarraituz, Klink elkarteak otordua eskaini
zien bertaratu ziren San Gabriel egoitzako
40ren bat egoiliar eta langileri.
Antzina, Klinkeko kideek, Gabon Gaueko
afaria prestatu eta eman ohi zuten San Gabrielen, ospitale zen garaietan, baina izango
dira hiru bat hamarkada elkartera gerturatzen direla urtero egoiliarrak, azaro aldean,

bazkaria egiteko.
Ostiralean, azaroaren 18an, eskertza eta
oroimenerako meza egin zuten San Gabrielen goizez eta arratsaldez, Irungo Embrujo Andaluz elkartekoen dantza erakustaldiaz gozatu zuten.
Larunbatean, txalaparta eta trikitilariak izan
zituzten San Gabriel egoitzan eta ondoren,
Klink elkarteko dantzarien emanaldia eta
jaiak amaitzeko, igandean, elkarte bereko
abesbatzaren kontzertua.

SARDARA, TXAPELDUN
Duela bost urte Sardara tabernak
Euskal Herriko Pintxo Txapelketa
irabazi zuen, eta bertakoen poza ekarri
genuen gure azaleko argazkira. Gran
Sol bigarren izan zen txapelketan eta
Danontzat Gastrotekak berrikuntzaren
saria eraman zuen. Honetaz gain,
Neguko Jardunaldien hasieraren berri
eman genuen eta baita San Gabriel
egoitzak ospatu zuen bere jai xumeaz
ere. Elkarrizketan, Arantxa Berrotaran
zinegotziarekin aritu ginen euskararen,
gazteriaren eta gizarte zerbitzuen
inguruan.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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AZAROAK 25EAN KATEAK APURTU,
SAREAK ERAIKI
Badira urteak Prebentzio Komunitarioko
Udal Zerbitzutik Tizatu proiektuarekin
hasi ginela. #TIZATUHONDARRIBIA , #TI
ZATUBERDINTASUNA traloaren atzean
kalean berdintasunaren inguruan haus
narketa ireki eta bultzatzeko nahiarekin.
Hori dela eta Azaroak 25ean, Emakumeen
kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko
eguna dela eta berriz ere ikusiko dugu
elkar.
Gonbidatuta zaudete Azaroak 25ean,
17:00tatik 18:30ra martxoak 8 plazan
(korreoz plazan) egingo den ekitaldira. Euria bada, Itxas Etxe inguruko arkupetan
egongo gara. Bertan aurkituko dituzue
proiekturako bereizgarri diren kolore
tako tizak, plaza mezuz eta marrazkiz
betetzeko.

DENBORA-PASAK
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Denbora-pasak
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u Artista 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 harresietan izan ziren lau baluarteetatik baten izena, Portu
auzoko kale baten izena
ere badena. [2] Hernaniko
auzoa. [3] Biziaren eta heriotzaren arteko azken borroka.
[4]
Gailurra,
tontorra. [5] Zerbait egiteko edo osatzeko behar
diren gauzetako bakoitza.
[6] Hiru bokal, herri bat.
[7] Aezkoako udalerria.
[8] Lihoz osatutako izpia.
[9] Guretzat ezagunena,
Aiakoa.
[10]
Argalak.
[11] Sabela ebakiz, norbaitek bere burua hiltzea.

A

B

C

D

E

F

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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“Constantino
Chiquiya”-ren
hondoratzea
(1913ko urtarrila)
Joaquín Sorolla margolariaren lanik
ezagunenetako bat honako hau da: «Eta
arraina garestia dela esaten dute orain
dik». Lana 1884an egin zuen, eta «errea
lismo soziala» deiturikoan kokatzen da.
Korronte horri dagokio, adibidez, Pablo
Picassoren 1887ko «zientzia eta karita
tea» lana. Artearen gizarte-kezka horrek
bat egin zuen Vicente Blasco Ibáñez be
zalako idazleen literaturarekin. Idazle
valentziarrak, 1895ean argitaratutako
«Flor de Mayo» lanean, itsasoa bizirau
teko baliabidetzat izan zuten eta duten
pertsonek jasan zuten gogortasun eta
biziraupen giroa erakusten digu. Adibide

Pedro Barruso Barés
Historialaria

argienetako bat, Hondarribiko historia
hurbilean gogoratzen den itsas honda
mendi larrienetako bat, 1913ko urtarri
laren 4tik 5erako gauean “Constantino
Chiquiya” ontzia hondoratzea izan zen.
Gertaerak oihartzun handia izan zuen
garaiko prentsan. “La Voz de Guipúzcoa”
egunkari errepublikanoak, “El Pueblo
Vasco” foruzaleak eta “la Constancia”
egunkari tradizionalistak espazio zaba
lak eskaini zizkioten gertakariari, eta,
horri esker, nahiko zehatz berreraiki
ahal izan genuen. Era berean, Mundo
Gráfico astekariak hondoratzearen berri

eman zuen eta 1913ko urtarrileko lehen
egunetan Hondarribian bizi izan zen tra
gediaren irudiak argitaratu zituen.
“Constantino Chiquiya” hamaika to
nako baporea zen, Hondarribiko Asegui
nolaza ontzioletan eraikia eta 1912ko
ekainean uretaratua. Bere patroia Pedro
Berrotaran zen eta eskifaia hamahiru
gizonek osatzen zuten, hamaika arran
tzalek makinista eta sukaldariaz gain.
1913ko urtarrilaren lauan, larunbata,
goizaldean, itsasoratu zen itsasontzia,
sardina arrantzan aritzeko, eta lan horri
eskaini zion larunbateko eguna. Aldeko
arrantza baten ondoren, prentsak ho
geita lau tona harrapaketaz hitz egiten
du, itsasontzia gaueko zortzietan Donos
tiako portuan sartu zen Hondarribiko
beste bi baporeekin batera, San Frantzis
ko eta San Antonio. Harrapaketak des
kargatu ondoren, eta itsasoaren egoera
ona ez zen arren, “Constantino Chiqui
ya” itsa
soratu zen berriro, eta Honda
rribira joan zen, tripulatzaileak gauean
etxera itzul zitezen. Beste bi lurruneta
tik, San Frantziskok Donostiako arradan
eman zuen gaua, eta San Antonio Hon
darribirantz itsasoratu zen. Itsasoaren
egoera zela eta, eta gauez eta itsasgoran
Bidasoako estuarioan sartzeak zekarren
arriskua zela eta, itsasadarrean sartu
zen goizaldera arte itsasoan geratzea
erabaki zuen, arazorik gabe.

Gorpuak hilerrira eramatea. Iturria: «Mundo Gráfico», BNE.

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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Itsasoan galdutakoen gorpuak erreskatatzea.
Iturria: «Mundo Gráfico», BNE.

“Constantino Chiquiya” Higer lurmutu
rra biratu zuen gaueko hamaiketan, eta
barraren aurrean jarri zen, hura zehar
katu eta portura sartzeko unearen zain.
El Pueblo Vascok dioenez, haize bortitza
altxatu zen S.O.tik, eta itsasontziak lehen
itsas-kolpea jaso zuen, bi tripulatzaile
desagerraraziz. Itsasontziak jasotzen zi
tuen itsas-kolpeek galdara itzali zioten,
eta itsasontzia olatuen mende geratu
zen. Prentsak patroiaren esperientzia
azpimarratzen duen arren, azkenean
olatu batek harrapatu zuen ontzia, eta,
horren ondorioz, uretara erori ziren tri
pulatzaileak. Ontziko gilari heldu zioten,
baina itsasotik desagertu ziren indarrez,
edo inguruko hondartzara iristen saiatu
ziren. Patroiak eta bi tripulatzailek sa
reen fardelari heldu zioten, eta denak
itsasoaren erasoaldien mende geratu zi
ren. La Voz de Guipúzcoa-ren kronikaren
arabera, patroiaren bi lagunak desagertu
egin ziren, eta, horren ondorioz, egunka
ri errepublikarrak Sorollaren koadroaren
izenburua aipatzen du bere kronikan,
orrialde hauen hasieran aipatu genuena.

zuen ontziko patroiaren anaia den Pom
pes Berrotaranek gidatutako traineru
bat itsasoratu zen karabineroen alarma
ren aurrean, eta Berrotaran erreskatatu
zuen. Berrotaranek sareetako fardoari
eutsi zion, eta Azcune udal-medikuak ar
nasketa artifiziala egin behar izan zion.
Gainerako tripulatzaileen arrastorik ez
zen aurkitu, eta goizeko ordu bietan
erreskatearekin bat egin zuten pertsona
guztiak — Melchor Errazquin alkatea,
zenbait zinegotzi, Lapitz udal epailea,
besteak beste — erretiratu egin ziren, bi
zirik atera ezin zirelako.
Hildakoak, garaiko prentsaren arabera,
hauek izan ziren: Asuncion Sagarzazu,
48 urtekoa, ezkondua eta bost seme-ala
baren aita; Robustiano Alcain, 57 urte
koa, ezkondua eta hiru seme-alabaren
aita; Marcelino Olascoaga, 21 urtekoa eta
ezkongabea; Pedro Elduayen, ezkondua,
hiru seme-alaba eta 36 urtekoa; Nicolás
Virto, makinista, ezkondua, bi semeren
aita, eta Antonio, 28 urtekoa: El Pueblo
Vasco-k dioen bezala, tragediaren labur
pena hamabi marinel hil, bederatzi alar
gun eta hogeita bi umezurtz izan ziren.
Hurrengo egunean hildakoen gorpuak bi
latzen hasi ziren. Lehenengo goiz hartan,
ez zailtasunik gabe, bost tripulatzaileren
gorpuak berreskuratu ziren, aurreko ze
rrendan lehenengo aipatutakoak. Urta
rrilaren 13an Manuel Amunarriz azken
naufragoaren gorpua aurkitu zutela

Itsasoan galdutakoen oihuek zaintzan
zeuden karabineroak eta Peñón Hoteleko
jabea den Manuel Bas ohartarazi zituz
ten. Horiek biktimei laguntzera abiatu
ziren eta Bonifacio Virto sugina salbatu
zuten. Ahituta eta hipotermia zantzue
kin, hondartzan jaso zuten. Istripua izan
Itsasoan galdutakoen gorpuak erreskatatzea.
Iturria: «Mundo Gráfico», BNE.

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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zioen albistea argitaratu zen La Constan
cia-n. “Mundo Gráfico” astekariak dioen
bezala, beste hiru gorpu Hendaiako Les
deux Jumelles inguruan aurkitu ziren.
Garaiko prentsa aztertuz gero, bi irakur
keta egin daitezke. Biktimekiko elkar
tasunean oinarritua, agintarien eta par
tikularren hainbat dohaintzatan islatu
zen. Hondoratzearekin lotutako alderdi
bat, argitu beharrekoa, Irungo Sporting
Klubak urtarrilaren 12an, igandean, bik
timei laguntzeko ongintzazko partida bat
ospatzeko egindako eskaintza izan zen.
Amute futbol zelaian jokatu zen parti
da, 1910eko urtarrilaren 9an inauguratu
zena, Athletic Bilbaoren aurkako partidu
batekin – Bilboko taldeak bere elastiko
zuri-gorria estreinatu zuen bertan. Urta
rrilaren 12ko partida Realaren eta garai
pena lortu zuen Irungo taldearen artekoa
izan zen. Egun horretan bertan, Stadium
Galen, Irungo Racing Cluben eta Bilboko
Athleticen arteko beste partida bat joka
tu zen, bilbotarren garaipenarekin amai
tu zena. Garai hartako prentsan ez zen
ongintzako partidaren kronikarik aurki
tu, horri buruzko informazioa berandu
iritsi zelako egunkarietara.
Beste irakurketa, “La Voz de Guipúz
coa”-n baino ikusten ez duguna, Honda
rribiko babes-portua eraikitzeko aldarri
kapena zen. Hondoratu eta egun gutxira,
Hondarribiko arrantzaleak Fermin Cal
beton Ogasun ministro ohiarekin bildu
ziren, eta adierazi zuen portua eraikitzea
aurreikusita zegoela, baina lehenik Ge
tariakoa egingo zela. Jakina denez, urte
asko igaro ziren portua errealitate bi
hurtu zen arte. Barraren arriskua ez zen
berrogeita hamarreko hamarkadara arte
konpondu, Ramon Iribarrenek diseina
tutako kai-muturra gauzatu zen arte, eta
hark gauzatu zuen, “lehenik eta behin,
marinel klasearen onurarako, lehen zo
rigaiztoko barrarekin etengabeko arris
kuan zegoena, eta, ondoren, hiriko udal
dia eta turismoa sustatzeko”. Eta arraina
garestia dela diote oraindik.
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SAINDUA / GAZTE INFORMAZIOA

GAZTELEKUA,
ESKUBIDEEN
IKUSPEGITIK LANEAN
Gaztelekuko eguneroko jardunean giza eskubideen aldeko
ikuspegia dugu baina egutegiak egun bereziak seinalatzen
dizkigunean batez ere, ikuspegi hori gure ekintzetan modu
esangurastsu batean azpimarratzeko hautua egiten dugu.
Hilabete honetan izaera bereziko bi egun dauzkagu fosforitoarekin azpimarratutak, azaroaren 20a eta 25a.
Azaroaren 20an, haurren eskubideen nazioarteko egunean, adin txikiko pertsonen ahotsa entzunarazi nahi dugu.
Horretarako, akzio bat jarriko dugu martxan herrian zehar gazteen eskubide hauek ezagutzera emateko. Herriko
kuadrilekin gai honi buruzko lema ezberdinak sortuko ditugu, hauekin Instagrameko “story” bat zabalduz eta eskubideen “hashtag”-a etiketatuz.
Azaroaren 25ean, Emakumeen kontrako indarkeria matxistaren aurkako eguna dela eta Gaztelekuan hainbat ekintza
antolatuko ditugu aste horretan zehar. Emakumeen kontrako indarkeria salatu nahiean, gaztelekuan kartel ezberdinak sortuko eta zintzilikatuko ditugu. Honekin batera, “sufragistak” pelikula ikusteaz gain, udaletxeak antolatutako
“Zapata Gorriak” ekintzan eta Prebentzio komunitarioko
zerbitzuaren “Tizatuz”-en parte hartuko dugu gaztelekura
etortzen diren gazteekin.
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AINHOA GORDO

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Kaligrafia hitzan pentsatzerakoan askoren buruan koaderno jakin batzuen izena aterako
da garai bateko oroitzapenen artean. Gaurkoan, idazkera pausatuaren lasaitasunetik
jardun zaigu Ainhoa.
2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat
/ ekintzailetzat duzu? /
Zure ogibidea da (lana)
zure sorkuntza lanaren
emaitza?

1. Zure burua aurkeztu.
Ainhoa Gordo naiz, Sormen eta Di
seinuan graduatua eta Kaligrafia eta Ti
pografian masterra duena.
Asko gustatzen zait beti gauza berriak
esperimentatzea eta ikastea; horrela, ka
ligrafiarekiko nire maitasuna jaio zen,
eta horri esker, egunero geldialdia egitea
lortzen dut, proiektu bakoitza xehetasu
netan, testuretan eta, jakina, letra asko
tan oinarrituta definituz.
AG Kaligrafia, 2015ean, izugarri gusta
tzen zaidan guztia batzeko eta gozatzeko
egin nuen apustu handia izan zen, natu
ran eta bizitzako une politetan inspiratu
tako pieza paregabeak sortuz. Denborare
kin, ezkontzetarako eta mota guztietako
ekitaldietarako papergintza pertsonali
zatua egiten espezializatu naiz, eta gaur
egun egiten dudanaren bihotza dira.
Sortzez hiri eder honetakoa, Hondarri
bia, non nire estudiotxoa dudan, erronka
berri bat suposatzen duen edozein proie
ktutan parte-hartzeak pozten nau.

Inoiz ez naiz artista hi
tzarekin gehiegi identifi
katuta sentitu, baina egia
da piropo moduan askotan
definitzen nautela horre
la, eta, jakina, maitasunez
hartzen dut. Batez ere ikus
bera naiz, ez zait gustatzen
etiketa edo lanbide jakin
batean gehiegi lerrokatzea,
diziplina desberdinak ikasi
ditudalako eta horiekin beti
modu desberdinean lan egi
ten saiatzen naizelako. Bigarren galderari
erantzunez, uste dut baietz, nire lanbidea
hainbat ikasgai bilatu eta ikasteko lana
ren emaitza da, eta guztiak batuta sor
tzen saiatzearen emaitza. Hondarribiko
ekintzaileari dagokionez, uste dut baietz,
nire bizitzako alderdi guztietan zoriontsu
egingo nauen bide oso pertsonal bat bila
tzen saiatu naiz, eta gustuko duzuna nahi
duzun tokian egitea zorte ikaragarria da.
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?
Ez dut uste kasu honetan hiri txiki
batean jaiotzeak eragin negatiboa izan
duenik nire lanean. Hondarribia izuga
rri gustatzen zait, zortea da hemen bizi
eta lan egin ahal izatea, uste dut inspi
razio-iturri etengabea dela niretzat. Asko
lan egin dut hiria oinarri izanik, ilus

trazioekin eta proiektu desberdinekin,
eta aukera dudanean hiri handiagoetara
bidaiatu dezaket ikasten jarraitzeko,
irakaskuntzaren kasuan aukera gehiago
eskaintzen baitituzte. Egia da, nire us
tez oso garrantzitsua dela hemen geure
burua modu aktiboagoan ezagutarazteko
espazioak eta ekintzak sortzea. Suposa
tzen dut leku bakoitzak bere abantailak
eta desabantailak dituela, eta horregatik
onena da geldirik ez egotea eta anbizioa
inoiz ez galtzea.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Beti esaten dut nire estudioa edono
rentzat erabat irekita dagoela, eta uste
dut hain proiektu desberdinak egiteak
benetan publiko jakinik ez izatea eragi
ten duela. Denok opariak egiten ditugu,
detaile txikiren batekin inor harritu,
edozein motako ekitaldiak egin ditzake
gu edota une jakin batean gure enpre
sako edozein elementuren diseinua be
harrezkoa gerta dakigu.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Bere burua zaintzeko esango nioke,
zaintzen jarraitzeko, egiten duen beza
la. Uste dut orokorrean gure herria asko
maite duen jendartea garela, dituen mi
rariak baloratzen dituena eta tokian toki
koaren aldeko apustua egiten duena. Ga
rrantzitsua iruditzen zait horrela izaten
jarraitzea, txoko bakoitza zaintzea eta
hemen, ilusioz zerbait sortzearen alde
egiten duen jendearekin berdin egitea,
urteekin mantendu ahal izateko eta Hon
darribiari gauzak ekartzen jarraitzeko,
Hondarribiak guri ematen digun modu
berean. Bi piezak ezinbestekoak baitira
magia gal ez dadin.
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Martin Ugalde
Hondarribia
Aldizkarian
Aurten, San Martin egunean, bete egin
dira ehun urte Martin Ugalde jaio zene
tik Andoainen (1921-XI-11), eta hamaza
zpi urte Hondarribian hil zenetik (2004X-4), gure herrian hogeita hamar urte
baino gehiago bizi ondoren. Hori dela
eta, beste behin, agertuko da Hondarri
bia aldizkariko lerrootan.
Martin Ugalderen mendeurrena baliatuz,
ekitaldi ugariak gauzatu dira urtean ze
har, leku askotan: mintzaldiak, erakus
ketak, artikuluak eta liburu berriak.
Haien artean, Arantxa Iraolak eginiko
ekarpena (Berria:2021-XI-7) aukeratu
dugu: “Mendeurrenaren harira, haren
inguruko jardunaldiak egin ditu Martin
Ugalde kultur foroak igaro asteotan, eta,
mintzatu diren adituen hitzetan, haren
obra aztertu duten ikertzaileen ekarpe
netan, eta haren familiaren solasetan,
etengabe agertzen diren hitzak badira
Ugalde deskribatzeko, haren zabalean.
Ikuskera «samurra» zuen gizona zen. Bi
zitzaren beharrei aurre egiteko kapaza:
«Praktikoa». Alderdikeriak guztiz baz
tertzen zituena: «Etikoa». Bizitzan ardatz
hartu zituen balioen aldeko ekintzaile
irmoa: «Leiala». Bere burua goraipatzeko
adierazpenetan galtzen ez zena: «Apala».
Oso ikasia eta irakurria: «Jantzia». Bizi
tzaren trantze zailenetan ere asaldatzen
ez zena: «Barne bakea zuen».

Koldo Ortega
Historialaria

nortasuna. Hala ere, egokia ere da Lorea
Agirrek, Jakineko zuzendariak, eginiko
ekarpena: «Erraldoi bat izan zen. Bai la
nen kopuruan, bai gaitegiaren zabalean
eta sakonean. Dena axola zitzaion. Gau
za askorekin engaiatu zen, eta beti aritu
zen ekarpenak egiten, hobetzen, beti zer
gehiago egin zitekeen pentsatzen geure
mundu hau, geure herri hau aurrera era
mateko».
Suerteko izan gara, zeren idazlumaren
“erraldoi” honen ekarpenak irakurgai
ditugun, Jakin Fundazioaren eskutik:

Martin Ugalde. Euskal pentsamendua.
Idazlan guztiak (Jakin.eus). Denera,
2.049 idazlan daude Ugalderi eskaini
tako txokoan, eta, horiez gain, biografia
bat eta haren obraren ekarpena azter
tzen duen testu bat jaso dituzte, idazla
netan sartu aurretik egilea eta obra bera
kokatzeko lagungarri izan daitezkee
nak. 2.049 dokumentu horietatik 1.662
Ugaldek berak idatziak dira, eta beste
387ak haren gainean edo haren lanari
buruz beste batzuek ondutakoak, bai
ta hari egindako elkarrizketak eta li
buruen kritikak ere.

Ezin argiago laburtu Martin Ugalderen
Martin Ugalde Orradre, Hondarribiko etxean (1990eko urrian). (Wikimedia Commons)

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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Lerrootara, Martin Ugaldek, Hondarribia
aldizkari honetan, argitaraturiko artiku
luen izenburuak ekarriko ditugu, Jaki
nek egindako digitalizazioaren arabera.
Bidenabar, esan behar da Ugaldek 58 ur
tez jardun zuen idazten. Lehen artikulua
25 urte zituela, 1946an eman zuen argi
tara, sorterriko kronika bat. Eta azkena,
berriz, justu atzoko egunez orain 20 urte,
2001ean, 80 bete zituen egun berean ar
gitaratu zuen Euskaldunon Egunkaria-n.
Hona hemen Iñaki Uriaren hitzok: “Mar
tinen artikuluak argiak dira. Gezia dia
nan bezain zehatzak. Sentiberak. Biziak.
Sinpleak. Zentzurik zailena adierazten
dutenak: zentzu komuna. Apala da, ez
harroa. Herritarrari mintzo zaio, baina ez
pulpitutik. Berarekin dago. Eta herriaren
indarra du bere luman. Herritartasuna
ren indarra. Eta ardura. Herri oso baten
zama”.
Hondarribiko artikuluak 45 dira, 1986.
urtetik 1994. urtera argitaratuak. Ora
in emango dizkizut, gure aldizkariaren
irakurle, elkarren segidan, gure hiri txi
kia hobeto ezagutzeko.
• «Aireportuko espioia» • «Triangeluko
arrain frantsesak» • «Gaur 50 urte,
gerratean USA-ko enbaxadorea Hondarribian» • «Usopasa» • «Bihar arte,
ikurriña» • «Ardi eta errege beltzak»
• «Arrantzale hegalaria» • «Paisaia eta

bizidunak» • «“Apostoluak” Hondarribiko» • «Opil Eguna Hondarribian» •
«Errogatibak» • «Euskara eta politika»
• «Esklabu bat saltzen da ondarribian»
• «Hiru errege tranbian» • «Txapitelako
harria» • «Euskaltzaleen Biltzarra Hondarribian» • «Noiztik du Hondarribiarrak txapela buruan?» • «Bidasoa ibaia,
urbide ala oztopo?» • «Aita bisitatzera»
• «“Ondartza”ko belarra» • «Hegohaizearen urrea» • «Abuztuko eguraldirik
ederrena» • «Bahitua askatu digute» •
«Txipiroiak Gabonetarako» • «Abiadura» • «Juan Ajuriagerra Hondarribian»
• «Tradizioa» • «Fernando Artola, San
Juanak eta euskara» • «Hondarribiko
txistularien historia» • «Gaurko Alardearen aurretikoak» • «“Je ne comprends pas”...» • «Erregetako mirari
bideak», • «Elkarrizketa» • «Dilubioa
aldrebes» • «Delako “furia española”»
• «Karlos Kinto» • «Guadalupeko Ama
eta Unamuno» • «“Europa”k 1, euskaldunak esperantza» • «Hiru erregeak
greban» • «San Jose-ren aldarea» •
«Etxaburu’tar Jose Mari, “Kamiñazpi”»
• «Serapio Mugica, Hondarribiko ongilea» • «Itsasoko belarra» • «Itsasun
tziak ere hiltzen dira» • «“Están hablando francés”...».
Hondarribia gai hartuta, beste artikulu
irakurgarriak ere baditu gure Martinek,
batez ere, bi hauek: «Hondarribiko Ama
Hondarribira» (DEIA: 1983-09-08) eta «On

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

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

HISTORIAREN LEIHOTIK
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darribiako gizon urdinak» (BIDASOAN:
1980 – Irungo jaiak).
Ekarpenen berri eman ondoren, argi,
nire ustetan, gelditzen da Hondarribia
rekiko eta euskararekiko maitasunak
bultzaturik, idatzi zituela Martin Ugal
dek artikulu guztiak. Horretaz jabetze
ko lagungarri ditugu aldizkari honetan
Martin Ugalderi eginiko bi elkarrizketa
hauetan: bata, Txomin Sagartzazurena
(36. zenbakian) eta bestea, Ane Muñoze
na (73. zenbakian).
Bukatu baino lehen, Martin berak du hi
tza: “Hondarribian bizi naiz itzuliz gero,
eta pribilejiatua sentitzen naiz herri ho
netaz gozatu ahal dudalako. Gauza asko,
hala ere, ezin izango nukeen lortu hon
darribiar talde baten solidaritza leiala
eduki izan ez banu. Fermin Olaskoaga da
ezinbestekoa, bere talde osoarekin, badu
eta!, lanak idazmakinatik ordenagailura
igarotzeko orduan. Deitu besterik ez, eta
berehala dator edozer arazo ebaztera. Eta
bere taldearen barruan, ezagutzen ez du
dan Inazio Goikoetxea arratzale erretira
tuak nire lanen bat pasatzen kolaboratu
duela jakiteak hunkitu egin nau. Mikel
Zuazabeitia, beti gertu laguntzeko. Eta
Manu Labaien eta Mariaje Zapirain beti
guri begira. Zer gehiago itxaron daiteke?
Hondarribiko udalak ere goratu ninduen
emoziozko ekitaldi batekin”. (MARTIN
UGALDE AZTERKIZUN (2002).
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Literatura eta musika
KRAKOVIA
Goizalde LandabasoEtcheverry

JOSEBA IRAZOKI ETA
LAGUNAK
III
BIDEHUTS

«Lasai egoteko, minik ez duela ematen
eta ni emakume indartsua naizela
munduari aurre egiteko. Super indar
tsua, aizu, baina hemen nago burdi
nazko helduleku bati lotuta eta zulo
sakon batekin izterrean. Baina ondo,
e! Eta animotsu, gaur ez bainaiz hilko.
Renteriari esan diot odola ez nahas
teko, eta superbotereren bat duen norbaiten odola pasatzeko.
Spider Woman edo Bat Woman izateko aukera eman diezadatela.
Barre egin du, Superni izatearekin konformatu beharko dudala,
eta ez arduratzeko, odol-bankutik fresko-fresko ekarriko didatela
odola».
Igandea da, baina beste edozein egun izan zitekeen. Asteazkena
edo osteguna. Inork ez du ospitalean sartu nahi igandeetan.
asteazken edo ostegunetan ere ez. Inork ez du ospitaleetan sartu
nahi. Zer gertatzen da, baina, aukerarik onena denean?
Ezinegon horretatik abiatzen da autorea bere lehen eleberri
honetan. Bizitzaren atakan jarri du narratzaile protagonista, eta
arma gisa ironia eta umorea eman dizkio.

PITZATUTA GAUDE DENOK!
Amaia Telleria Mujika
Joneren ama oso kezkatuta dago
ikasturte amaieran alabak mugikorrean
jaso dituen mezu etabazterketagatik.
Hurrengo urteari begira zer egin pen
tsatzen duen bitartean, Mundakan bizi
den ahizpari eskatuko dio alaba nerabea
etxean har dezan, surf-udalekuetara
joateko aitzakian. Bere lehengusina
Eurirekin igaroko du Jonek, hortaz, uz
taila. Euri Jonek izan nahi lukeen guztia da: polita, jatorra, alaia,
nortasun handikoa… Egunak aurrera doazen heinean, ordea,
Jone konturatuko da gauzak ez dabiltzala espero bezala, Euri ez
dela uste duen bezain indartsua eta ez duela beti defendatuko
lehengusina izate hutsagatik…

Hitz gutxitan gauza handi baten xehetasunak
kontatzeko trebetasuna behar da. Beraz diskoa
erostera (edo entzutera) animatzerik besterik ez zait
gelditzen. ORO, GIZAKI DEPENDENTEA, JACKIEK
DIO, IKUSEZINA...eta halakoak barne dituen diskak
zure etxean derrigorrezko leku bat beharko luke
izan.
Ernesto Villar
Musikazalea

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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Sareak
konpontzen La
Muelan, 1954.
urtean
Hilabete honetan, Hilario Martínezek bida
li digu 1954. urteko argazki hau.

konpontzen ari den emakumea, bere izeba
Consuelo Larrañaga Getarikua dela.

Berak azaldu digu La Muelako inguruan
ateratako irudian ageri den neskatoa Maite
Garmendia dela eta honekin batera, sarea

Gure eskerrik beroenak Hilariori argazki
eder hau gu guztiokin partekatzeagatik!

Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti, zuen
etxeetako irudi horiek begiratu eta guri bi
daltzera. Herritar guztiekin partekatu eta
memoria polita egiteko aukera da.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

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

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

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

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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Hondarribiaren 1521eko
konkistaren inguruko liburua,
salgai Arma Plazan
Arma Plaza Fundazioaren eraikinean gure hiriaren historiari buruzko argitalpen bat
salgai dago

Honen izenburua “La conquista de Hon
darribia: entre España, Navarra y Francia,
1521-1524” (edo euskaraz “Hondarribiko
konkista: Espainia, Nafarroa eta Frantzia
ren artean, 1521-1524”) da, eta lanaren
egilea, Peio J. Monteano Sorbet.
“Liburuak alderdi historiko berritzaileak
aurkezten ditu; izan ere, duela gutxi 500
urte bete dira 1521eko urriaren 19an, ar
mada frantziar-nafarra Hondarribiaz ja
betu zenetik” nabarmendu du Juan Luis
SIlanes Kulturako zinegotzi eta Arma
Plaza Fundazioaren Patronatuko lehen
dakariordeak.
Arma Plaza Fundazioak argitalpenaren
prozesuan parte hartu dugu, eta lan hau
Hondarribiko historian interesa dute
nentzat dokumentu interesgarria izango
delakoan daude.
Peio J. Monteano Nafarroako Erret Artxi
bo Orokorreko Goi Mailako Teknikaria
da eta Nafarroako historiarekin zerikusia
duten hainbat libururen egilea.
Argitalpen berri hau 15 eurotan dago sal
gai Arma Plazan.
Liburuaren irudi bat, Arma Plaza eraikineko behe aldeko dendan.

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
FENOMENOAK

11

0

14

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.10.19

2021.10.14

7.0°

16.5°

105.9

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

29.0°

2

2021.10.03

EGUZKI ORDUAK

47.9

11

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.10.06

2021.10.30

183.7

%54

5.9

1027.1

995.3

1018.6

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

74.450,40 k

Sardina

281,40 k

Makarela

Itsas belarrak

76.690,00 k

Lantzoia

22.436,10 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

23

34

407

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Arrain txikiak gauza asko daki”
GUIDO VAN GENECHTEN

“Gogoan dut”
ARITZ GALARRAGA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Yotsuba”
KIYOHIKO AZUMA

“Sira”
MARIA DUEÑAS

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

10

127

1362

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

33

2

57

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

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

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