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LAGUNTZAILEAK

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

MINTZALAGUNA
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MintzaPoza
lehiaketa
Ekainaren 5ean burutu zuten Euskal
Herri osoko Mintzalagunek ikasturteari elkarrekin amaiera borobila emateko
ekintza: MintzaPoza lehiaketa! Gorbeialdea, Hondarribia, Lasarte-Oria, Getxo
eta Aretxabaleta bildu zituen MintzaPoza lehiaketak. Lehiaketak bi atal izan
zituen: lehendabizi, herri bakoitzean
ginkana bat burutu zuten bertoko taldeen artean eta irabazleek babarrun-jana
egiteko sorta bat eraman zuten. Lehiaketaren bigarren zatian, herriko irabazleek
Min
tzaPoza lehiaketaren finala jokatu
zuten online. Finalaren saria etxean goza
tzeko txuleta eta sagardo sorta izan zen.

etxeratzen eta azkenean Getxoko Berba
taldeak irabazi zuen saria. Hondarribiko
taldea izan zen bigarrena eta Gorbeialdeko Mozkorlagunak podiumeko hirugarren postuan geratu zen.

Hondarribiako 2 taldeak: Marisaltserak
eta Hitz eta Pitz

Sari goxoak jaso zituzten irabazleek

Beraz, goizeko 11:00etan hasi ziren
martxan Mintzalagunak, herrian zehar
tipi-tapa, txokoz txoko probak eginez.
Lehiaketaren lehen zati horretan herri
bakoitzeko talderik onena zein zen erabaki zen (puntu gehien atera zituena).
Hondarribian Hitz eta Pitz taldeak irabazi
zuen, baina finalera bakarrik joan ordez,
herrian parte hartu zuen beste taldearekin, Mintzasaltserekin, indarrak batzea erabaki zuen. Ez hori bakarrik, herriko talde
onenaren saria ere partekatu zuten!
Finala jokatzeko garaia ordubata inguruan heldu zen. Herri bakoitzeko talde
onenak bildu ziren sarean eta Mintzalagunen inguruan zenbat dakiten erakutsi
beharra izan zuten. Zinez ahalegindu
ziren guztiak txuleta eta sagardo sorta

Parte hartu zuten bi hondarribiar taldeak

Izena emateko bideak:

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

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

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Martin Ugalderen mendeurreneko
erakusketa, Arma Plazan
Euskaltzale, idazle eta kazetariaren bizitza eta obra bildu dituzte, uztailaren 4ra arte

artikulu idatzi zituen Ugaldek. 1984tik
1994ra ‘Bordari eta Satarka Literatu Lehiaketen’ epaimahaikide izan zen. Hala,
Udalak 1998an hiriaren Urrezko Insignia
eman zion, “euskal kulturaren arloan
egindako merituengatik eta gure hiriarekin lotura haundia izateagatik”.

piluan” saioa ikusi ahal da, non Martin
Ugaldek, bere azken urteetan, bere bizi
tzaz eta lanaz hitz egiten duen. Azkenik,
mahai batean Ugaldek bai kazetaritza,
bai literatur alorrean idatzitako hainbat
liburu jarri dituzte ikusgai, familiak utzi
takoak.

“Gure hiriarentzat oso berezia da erakusketa hau. Guztiongandik ezaguna da
Martin Ugaldek egindako lan eskerga.
Horregatik nik Hondarribian egindakoak
aipatu nahiko nituzke. Andoainen jaioa,
ohorezko
euskaltzaina
(1921-2004),
1969an etorri zen gure artera Venezuelatik bueltan. Hiru urte igaro ondoren,
frankismoak mugaz bestalde bizitzera
behartu, eta 1976an kokatu zen behin
betiko Hondarribian eta bertan idatzi
zituen bere obra ugariaren hainbat ale”
gogoratu zuen Sagarzazuk.

Joan Mari Larrartek erakusketa mendeurreneko egitasmoen barruan kokatu
zuen. “Erakusketak lau atal nagusi ditu.
Batetik, sei ataletan banatu ditugun
paneletan, bere bizitza eta obra ezagutuko ditugu hainbat argazkiz lagunduta (Ugalderen biografia, bere ekarpena
politikan, literaturgintzan, kazetaritza
alorrean, Martin Ugalde eta parkea eta
Ugalde euskaltzale).
Horrez gain, bitrina
batetan Andoaingo
udalak bere funtsetik utzitako zenbait
elementu
ikusiko
ditugu: Ugaldek eskuratutako sarien
diplomak,
berak
elkarrizketak egiteko erabiltzen zuen
grabagailua…”

Ugalderen seme alabak pozik agertu ziren ekimenarekin. “Gure aitak egindako
lanaren zati handi bat ongi jasotzen da
erakusketan, eta Hondarribian egitea
guretzat garrantzitsua da. Oso eskertuak
gaude eta erakusketaz gozatzera gonbidatu nahi genituzke herritarrak baita
Hondarribira datozenak ere”, esan zuten
Unai eta Itsaso Ugaldek.

Aipatzekoak dira ere ‘Hondarribia’ udal
aldizkarian zenbait urtetan hilero hilero argitaratu zituen artikuluak, gehienetan herri bizitzaren hainbat alderdiri
buruzko argibideak eskaini eta bere iduria emanez. 1986tik 1994 arte dozenaka

Gainera, proiekzioa
dago uneoro ikusgai eta entzungai
aretoko panel batetan. Bertan, ETBren
1992. urteko “Is-

2021. urte honetan Martin Ugalderen
jaiotzaren mendeurrena betetzen eta
hori ospatzeko, urtean zehar ekitaldi
sorta zabala prestatzen ari dira hainbat
eragile. Ekitaldi horien artean dago uztailaren 4ra arte Arma Plazan ikusgai dagoen ‘Martin Ugalde Orradre: jaiotzaren
mendeurrena (Andoain 1921 – Hondarribia 2004)’ erakusketa.
Aurkezpen ekitaldian Unai eta Itsaso
Ugalde Martinen seme eta alaba, Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkatea, eta
Joanmari Larrarte, Martin Ugalde Kultur
Parkeko ordezkaria izan ziren.

Martin Ugalderen inguruko erakusketan ikusgai dauden paneletako bat

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

HERRIAN BARRENA
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Gerra eta gerra ondokoen eskubide
urraketen inguruko ekimena martxan da
Udaleko alderdi guztiek aho batez egindako deialdian, hiritarrei dokumentu, argazki
edo bizipenak ekartzea eskatzen zaie
Ekainaren 16an, Hondarribiko Udaleko
Bizikidetza Batzordeak, alderdi guztien
aho bateko erabakiz, Memoria Historikoarekin loturiko ekimen baten berri
eman du eta honetarako, herritarren laguntza eskatu.
Prentsaurrekoan izan dira Maria Serrano
(EAJ), Aitzol Arroyo (Abotsanitz) eta Iosu
Alvarez (PSE-EE), EH BILDUko Xabier Isa
sik agenda arazoengatik bertan
egon ezin zan zuelarik.

Horretarako, hainbat ekimen antolatzen
hasiak dira eta herritarren laguntza
ezinbestekoa da. Hondarribiarren bizipenetan eta pairaturiko giza eskubideen
urraketetan oinarrituriko erakusketa bat
antolatu nahi da eta horretarako orduko
dokumentu, argazki ala objektuak jaso
nahi dira. Garai hura gogorarazteko elementuen bila dabiltza, erakusketa ahalik

eta aberats eta hurbilena antolatzeko.
Objektu, argazki edota dokumentuak
maileguan uzteko prest dauden herritarrek, 685720032 telefonora dei dezakete.
Abuztuaren 30etik irailean lehen astera egingo da erakusketa, eta behin hau
amaituta, mailegu guztiak haien jabeei
itzuliko zaizkie.

Maiatzaren 8an 1936ko Gerraren
eta Diktaduraren ondorioz erbesteraturiko biktimak oroitu eta
omentzeko eguna izan zen. Eta
abuztuaren 30ean, aldiz, Derrigorrezko Desagertzeen Biktimen
Nazioarteko Eguna izango da.
“Bi data hauek oinarri harturik,
Hondarribiko Udalak gertakizun
hauen inguruko gogoeta sustatu
nahi du aurten, 1936ko Gerraren
hasieraren 85. urteurrena beteko
dela kontuan izanik. 1936ko uztaileko estatu kolpe saiakeraren
ondorengo gerran gertaturiko
Giza Eskubideen urraketak ezagutu nahi dira. Hondarribiarren
bizipenak eta ondorioetara hurbildu nahiko genuke, eta bide batez,
egoera haiek pairatu izan zituzten
hondarribitarrei merezitako aitortza”, esan zuten zinegotziek.
Arroyo (Abotsanitz), Serrano (EAJ) eta Alvarez (PSE) zinegotziak, ekimenaren aurkezpenean

· 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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Karrera-Martiarena bikotea, irabazle
Emekiren VI. Pala Txapelketan
Irundarrak eta hendaiarrak iazko txapeldunak, Mirari eta Xole Etxegia goizuetarrak, 20
eta 13 gainditu zituzten
Emeki Elkarteak eta Hondarribiko Udalak antolatutako VI. Emakumeen Pala
Txapelketaren final ahaztezina jokatu da
ekainaren 5an.

na egin zuten. Banan-banako lagunarteko partidoa jokatu zuten Enara Macicior
Ollo eta Joana Tolaretxipi Errazti, 16 eta
15 urteko jokalari hernaniarrek.

Finalerdiko lehen partiduan, Mirarik
(Goizueta) eta Xolek (Goizueta), txapelketan puntuazio altuena lortu duen bikoteak, Maite (Irun) eta Izaskun (Irun) bikotearen aurka jokatu zuten. Goizuetako
ahizpek, iazko txapelketaren irabazleek,
apustu guztiak alde zituzten, baina Maite eta Izaskun bikotea ez zen kikildu eta
lehoien antzera borrokatu ziren. Txalo
tzeko modukoa izan zen Maite eta Izaskunek erakutsitako indarra eta jokoa,
baina ez ziren nahikoa izan goizuetarrak
garaitzeko. Partidoa 15 eta 6 amaitu zen.

Finalean Mirari eta Xole Etxegiak goizuetarrek Edurne Martiarena (Irun, Olaberria) eta Idoia Karreraren (Hendaia)
aurka jokatu zuten. Puntuazio altuena
lortu duten bi bikoteak aritu ziren lehi
an txapelaren bila. Espero zen bezala,
partidoa ikusgarria izan zen. Edurne
eta Idoia aurretik hasi ziren, baina Goizuetako ahizpek gogor borrokatu zuten,

berriro ere agerian utziz adina ez dela
oztopo bat palan jokatzeko eta oraindik
ere forman daudela. Harmailetako ikusleak erabat txundituta zeuden bi bikote
hauen arteko lehiaz gozatzen, hala ere,
aipatzekoa da, nahiz eta beraien artean
tentsioa izan, brometarako uneak ere
izan zirela. Finala 20 puntuetara izan zen
eta azkenean Edurne eta Idoia garaileak
izan ziren. Partidoa 20-13 bukatu zen.
Ikusgarria izan da Emekiren VI. Emakumezkoen Pala Txapelketa. Datorren urtean, gehiago!

Bigarren partiduan, Edurnek (Irun, Olaberria) eta Idoiak (Hendaia), Edurne (Zizurkil) eta Amaiaren (Andoain) aurka
jokatu zuten. Aurretik, txapelketako
hirugarren jardunaldian elkarren aurka jokatu zutenez, kontrako bikotearen
ahulezi eta indarguneak ezagutzen zituzten. Bi bikoteak eskarmentu handia dute
pala munduan, hori dela eta, gradetan
apustuak erdibana zeuden. Finalaurrekoan bikoteen estrategia tantoak ahalik
eta azkarren lortzea izan zen finalera indartsu iristeko. Partida 15 eta 4 amaitu
zen bikote gorri irundarraren alde.
Finala baino lehen, Hernaniko Pilota Eskolako bi neska gaztek erakustaldi bikaiEmekiren Pala Txapelketaren amaierako familia-argazkia, kirolari, entrenatzaile eta antolatzaileekin.

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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“Estropadak etxetik” kaleratu du
Xabier Castrillonek
Iazko traineru denboraldiaren kronika arraunaren inguruko idatzi historikoekin eta
Olariagaren komikiekin osatu du
Urteak daramazki Xabier Castrillon hondarribiar irakasle, idazle eta arraunzaleak traineruen denboraldiko laburpen
eta ia entziklopedia tankera duten bere
lanak idatzi eta argitaratzen. Oraingoan,
“Estropadak etxetik” izenekoan, Covid19aren pandemiak historiarako markatu
zuen 2020ko denboraldiaren nondik norakoak bildu ditu.
Liburua denboraldiari buruzko iritzi artikuluak zabaltzen du eta ondoren, estropadaz estropada Xabier Castrillonek
egindako kronikaz gain, beste bi ardatz
ageri dira. Batetik, hainbat garaitan estropadez idatzi diren bost kontaera. Eta,
bestetik, kontakizun grafikoak.
Ondoko hauek dira kontaera idatziak:

Xabier Castrillonen lan berriaren azala

Lehenengoa, estropada bati buruz idatzita
iritsi zaigun zaharrena, K.a. I. mendean
Virgiliok idatzitako Eneida liburuan aurkitzen duguna. Bigarrena, 1895eko Kontxako estropadari buruz Garaileak ipuina.
Hirugarrena, 1918. urteko Kontxako lehenengo jardunaldiaren kontakizuna (La
Voz de Gipuzkoak egunkarian argitaratua)
da. Xabier Castrillonek berak azaltzen du
urte hau aukeratu duela “Euskal Herrian
eta beste herrialdetan gripe espainiarrak
sufrimendu handia sortu zuelako eta pandemiaren bigarren olatu bortitzena urte
horren irailean gertatu zelako”.
Estropadak etxetik liburuan ageri den
laugarren idatzi historikoa, 1932. urte
inguruko Zumaian jokatutako estropada

baten kontakizuna da, eta atal hau bukatzeko, iaz Eusko Label eta Euskotren ligetako lehenengo estropadez Berrian argitaratutako artikuluak biltzen dira.
Kontakizun grafikoari dagokionez, batetik, irudietan eratu ditu Castrillonek
iazko Kontxako jardunaldiei buruz telebista saioetan egindako kronikak. Bestetik, argazkiez gain Antton Olariagaren
zenbait zinta agertzen dira. Olariagak
Zakilixuten bitartez ezin hobeto azaltzen
digu estropada egunen inguruko gure herriko egoera soziopolitikoa.
Estropadak etxetik honen100 ale argitaratu dira paperean eta ez daude salgai, baina edozeinek doan deskargatu
dezake liburua plataforma honetan:
https://booktegi.eus/kirolak

Olariagaren komiki-tirekin jantzi du liburua aurten egileak

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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“Txomin Artola Et Incarnatus Est”
disko-liburua kalean da
Bere kantu ezagunenetako zenbait orkestrarekin moldatu ditu kantautoreak bere lan berrian

‘Txomin Artola Et Incarnatus Est’ liburu
eta diska berria aurkeztu zuen hondarribiar musikari eta kantautorreak ekainaren 4an, Itsas Etxeko auditoriumean.
Hondarribiko Udalak, Foru Aldundiak
eta Eusko Jaurlaritzak lagundu duten
proiektu honetan, Migel Zeberio musikariak koordinatuta, Et Incarnatus Orkestrako kideekin, Txomin Artolaren kantu
ezagunenetako zenbaiti egindako moldaketak dituzten bertsioak grabatu ditu
hondarribiarrak.

tu da, oso profesionala, eta oso pozik egoteko moduko emaitza bat lortu dela uste
dut. Ni behintzat oso pozik nago, eta oso
eskertuta denei. Bereziki aipatu nahi dut
Udalaren portaera, baita Foru Aldundi eta
Eusko Jaurlaritzarena ere”.
“Euskaldunon soinu bandaren zati ezinbesteko dira Txomin Artolaren kantuak”
esan zuen Juan Luis Silanesek, Kultura
zinegotziak.

Pandemiaren eraginez, auditoriuma
ezin izan zuten bete hondarribiarrek
Txomin Artola Et Incarnatus Est lan honen
aurkezpen kontzerturako. Disko-liburua
euskaraz, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez idatzia, salgai dago herriko liburudendetan, Arma Plazan eta Elkar Argitaletxeko sarean ere.

“Kantuak hautatzea ez da lan erraza izan.
Sartu diren hamalauak, ordea, nahitaez
sartzekoak ziren, eta diskoa Artolaren
ibilbide oparoaren isla egokia da” azaldu
zuen Migel Zeberiok. “Moldaketak goren
mailako musikarien esku utzi nahi izan
ditugu, eta Et Incarnatus orkestra arduratu da dena gauzatzeaz, puntako musikari
gonbidatuak lagun”.
“Euskal kantagintzan garrantzi haundia
izandakoa da Txomin Artola, eta nik uste
zorretan geundela halako omenaldi moduko hau egiteko. Eskertu egin nahi dut
Udalak izan duen jarrera hasiera batetik,
asko inplikatu da eta hori oso garrantzi
tsua da” amaitu zuen Zeberiok.
Txomin Artola pozik agertu zen “Lehen
aldiz Migel etorri zitzaidanean pentsatu
nuen zer izango ote zen aterako zena. Baina lan handia egin da, jende asko inplikaArtola, Silanes eta Zeberio, diskoaren eta kontzertua aurkezteko prentsaurrekoan.

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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Pandemiara egokitutako Erdi Aroko
Azoka egin da
Horietako bat ekainaren 12an eta 13an
egin den Hondarribiko Erdi Aroko Azoka
izan da. Oraingo honetan, aforo eta distantziak zaindu beharra izanik eta jende
pilaketak ekiditeko, Kasino Zaharreko lorategian egin da azoka hau, pandemiara
egokitutako neurri guztiekin: Sarrera eta
irteera puntu kontrolatuak, eskuen garbiketa eta aforoaren kontrola, nola ez.
Azokan salgai egon dira, besteak beste, barkilloak, produktu garrapiñatuak,

txokolateak, gaztak, hestebeteak, marmeladak, eztiak, ahatearen produktuak,
taloak edo pastak. Jakiez gain, buztinezko kazolak, eguzkiloreak, kremak eta
ukenduak, larruzko zorroak, egurrezko
jostailuak eta loreak, kosmetika eta xaboiak, artilezko zerrendak, olibondo
ontziak eta egurra, mineralen indarra,
xaboia, arropak eta koloretako jantziak,
haurrentzako txotxongiloak… ikusgai
eta salgai egon dira, eguraldiak lagundu
duen asteburuan.
Kasino Zaharrean egin den Erdi Aroko Azokaren une bat.

18 tranpa jarri eta 1.357 liztor beltz harrapatu dira aurten
Hondarribiko Udala eta Behemendi
Elkartearen artean egiten duten liztor
beltzaren aurkako kanpainan, aurten, 18
tranpa jarri dira hirian zehar eta 1357 liztor beltz harrapatu.
“Badira hiru urte halako lanetan gabiltzala. Tranpak jartzearen helburu nagusia
ondorengoa da: ahal den liztor erregina
fundatzaile gehienak harrapatzea, horretarako tranpak eta erakargarriak erabilita. Erregina fundatzaile hauek egingo
dituzte gero ikusgarriak diren kabi haundi horiek”, azaldu du Landa Eremurako
zinegotzi den Juan Luis Silanesek.
Hiritarra

nahitaez

Udaltzaingoarekin

kontaktuan jarri behar da 931111313
zenbakian kabi bat ikusten duenean.
Hirian eta landa eremuetan 18 tranpa
jarri dira aurten. Kanpaina martxoaren
9an hasi zen eta apirilaren 28an amaitu
zen. Denetara 1357 liztor beltz harrapatu
dira, 186 liztor kabroa eta 176 liztame.
Maiatzetik aurrera, erreginak ez dira gehiago ateratzen habitik (langileak atera
tzen
dira); beraz, ez dira erortzen tranpetan.
Tranpak jarri diren tokien artean, Puntala auzoa, Domingotxoenea, Marisantzenea, Higer Bidea, Bixkundi, Bidasoa
pasealekua, Arkolla, Jaitzubia edota Jaizkibel Etorbidea aipa daitezke.
Liztor beltzentzat jarri diren tranpetako 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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Adinekoak ariketa
fisikoa egitera bueltatzen
hasi dira
Erabiltzaileek zein Hondartza kiroldegiko profesionalek, “hainbeste
hilabeteren ostean, fisiko eta psikologikoki onuragarria” izaten ari
dela aitortu digute

Kirola eta aktibitate fisikoa, adin guztietan eta bere neurrietan, onuragarriak izaten dira edonorentzat, osasun
fisiko zein animiko eta psikologikoaren aldetik.
Hau bereziki ona izaten da, hala esaten
dute adituek, pertsonek adin gehiago
duten neurrian. Hondarribian ere, adineko pertsona askok kirola eta ariketa
fisikoa egiteko ohitura dute eta honetaz asko dakite Hondartza kiroldegian.
Igerian, gimnasia egiten edo tenisean
jolasten asko eta asko dira han denbora
ematen duten jubilatu eta adinekoak.
Azken urte luzean, hala ere, pandemiak eragina izan du ohitura honetan.
Denok etxean utzi gintuen itxialdia,
pertsona hauen kasuan birusaren aurrean arrisku gehiago izateagatik, are
luzeagoa izan da zentzu askotan.
Zorionez, txertaketak hasi eta poliki-poliki, adinekoek ere lasaitasuna
hartu dute eta kiroldegiak berriz martxan jartzeko aukera izan du, aldi berean. Gu, hango arduradunekin eta
erabiltzaileekin izan gara, pandemia-

ren erdian bagaude ere oraindik, adinekoen itzulera hori nolakoa izaten ari
den ezagutzeko.
Julen Fernandez Ttipi-Ttapa ibilaldi
osasuntsuen eta Bixi Bizi aholkulari
tza programaren arduraduna da. Berak
aitortu digunez, “pandemia gogorra
izan da guztiontzat, baina adinekoek
bereziki pairatu dute. Pozik eta gogoz
bueltatzen hasi dira duela urtebete
bertan behera utzi behar izan zuten
kirol eta aktibitate fisikora”.

“adineko pertsona zenbaitek mugikortasuna galdu” dutela Ttipi-Ttapa bezalako programen etenaldi luzearekin,
baina “zailtasunak izango dituzten
arren, berriz martxa hartu eta aurreko
egoerara bueltatzea lortuko” dutela seguru dago.

“Martxoan dei egin genien, esanez
bueltatzera gindoazela eta irrikitan
zeuden denak. Kontuan izan behar
dugu pandemiaren eraginez askoren
tzat martxotik ekainera arteko itxialdia izan zena, adineko pertsona askorentzat, oraindik ere luzeagoa izan
dela. Kutsatzeko beldurrez egon dira
asko, jakinda birusaren aurrean ahulenak zirela eta arriskua hor zegoela. Horregatik, txertoa jaso duten arte, asko
eta asko oso gutxi atera dira etxetik”,
azpimarratzen du Julen Fernandezek.
Bixi Biziko arduradunak esan digu ere
Ttipi-Ttapa programako parte-hartzaileak, espigoitik
paseatzen.

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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Julen Fernandezek bereziki aipatzen
du “pertsona hauen egoera fisikoaren
onuraz gain, berriz ere kalera atera
tzeak ibilaldiak egin ahal izateak edo
kiroldegira etorri eta bertan elkartzeak
eragin psikologiko handia” duela. “Adineko asko bakarrik ere bizi dira eta
kirola eta ariketa egitean harreman
soziala daukate beste pertsonekin. Gogoa zuten horretara ere bueltatzeko”.
Azken esaldi hau 73 urteko Marisol
Olaguibelek baieztatu digu. Marisolek urte mordoa darama “ia egunero”
Hondartza kiroldegira joaten: igerian
egiten du, gimnasia ere bai eta “tenisean eta padelean aritzen garen talde
bat daukagu”. Horien artean daude
Mari Carmen Arribas, Carmen Larrañaga, Kontxi Aranza, Nerea Askasibar,
Ingeborg Schneider, Paco Mera, Pablo
Sánchez, Elena Aristieta, Miren Nekane Retenaga, Marialui Alza, Maite Senso eta Ana Aragonés.

Faltan botatzen genuen tenisean eta padelean jokatzea, oso ondo pasatzen baitugu, baina batez ere, elkarrekin egotea”, aitortu digu Marisol Olaguibelek.
Epe luze honetan “kiroldegiko gimnasia klaseak Internet bidez jarraitzeko
aukera” izan dute Marisolek eta beste
erabiltzaile askok, “baina Hondartzara
etorri eta bertan egotea askoz hobeagoa” dela esaten digu, duda izpirik
gabe. “Jende askok beldurra pasa du
birusarekin eta gogoz bueltatu gara
denok, txertoak segurtasun bat eman
digunean”.
Hondartza kiroldegian adinekoentzat
ematen diren gimnasio saioen arduradunetako bat da Jon Marin. Hamar
urte daramatza astelehen, asteazken
eta ostiraletan gimnasia saioak egiten.
“Lehen 50-60 lagun inguruko taldea genuen, asko eta asko, urte mordoak daramatzana. Orain, segurtasun neurriak
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direla eta, 30en bat elkartu ahal gara
kiroldegiko pista nagusian”, azaldu
digu Marinek.
“Gimnasia klaseak online jarraitzeko
aukera eman genuen eta duela gutxi
amaitu dugu modalitate honekin, baina adinekoak etortzeko irrikitan zeuden. Zorionez, txertaketak segurtasun
hori eman die eta hasi dira, pixkanaka,
etorri eta galdutako mugikortasun
hori berreskuratzeko lanean”, esan
digu Marinek.
“Helburu nagusia ondo pasatzea da,
gurputza pixkat mugitu eta honek
osasunerako dituen onura guztiekin
batera. Baina beti, eta orain are gehi
ago, faktore psikologikoa hor dago:
lagunekin elkartu, harremanak egin,
kafe bat hartzea edo paseo bat ematea errazten die adinekoei kiroldegira
etortzeak”, ondorioztatu digu Hondar
tzako profesionalak.

“Konfinamendua gogorra izan zen denontzat eta duela hilabete pare bat arte
ezin izan gara Hondartzara bueltatu.

Jon Marin, Kiroldegian adinekoen gimnasia
monitoreetako bat

Marisol Olaguibel eta tenis eta padelean jolastera joaten diren lagun taldea

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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IKER CORTÉS
QUINTANA

Hondarribia Bertako
Igogailuak emakumezkoen
traineruaren entrenatzailea
Sestaoarra jaiotzez, 38 urteko
Iker Cortések ibilaldi luzea egin
du arraunlari gisa lehenengo, eta
ostean, entrenatzaile modura.
Hainbat urtetan Hibaikako nesken
entrenatzaile izan ostean, 2017ko
irailean heldu zen Hondarribia
Arraun Elkartera. Berarekin aritu
gara aurten emakumezkoen
traineruak eman ahalko duenaren
inguruan eta baikor azaldu zaigu.

“COVIDak ez digu neguan ondo
eta gustura lan egitea eragotzi,
eta indartsu eta gogoz daude
neskak denboraldi berrirako”

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Martxoa · #352

Pandemiak markatutako bigarren
denboraldiari ekingo diozue aurten.
Zein sentsaziorekin heltzen zarete?
Traineruak oso itxura ona du. Gustura eta
ondo entrenatu ahal izango dugu negu
osoan zehar eta zorionez, birusak ez digu
etenik sortu. Arraunlari pare batek konfinamendua pasa behar izan dute baina
ez dugu arazo potolorik izan. Taldea indartsu eta gogoz dago Euskotren Ligara
begira eta aurten trainerura igo diren jubenilek ere indarra eta gogoa ekarri dute
beraiekin.
Hondarribiko emakumezkoen traineruaren helburua, aurten ere, Euskotren Ligari eustea izango da?
Halaxe izango da, bai. Taldeak eboluzio
hona izan du lau urte hauetan eta nahiz
eta Ligan laugarren postuan egon, gero
playoffean mantentzea lortu izan dugu.
Ez da erraza uda osoan Ligan zure burua
beste hiru traineruen atzetik ikustera
ohitu eta gero playoffean maila ematea.
Baina orain arte erakutsi dugu Euskotren Ligan gaudela eta maila bat baduela
talde honek.

“Oso talde gaztea da
gurea eta goranzko bidea egingo duela seguru
nago. Urte batzutan
banderak irabazteko
mailan egon gintezke,
baina beste traineruak
nola dauden ere ikusi
beharko da”
Ligan, uda osoan, Arraun Lagunak,
Donostiarra eta Orio dituzue arerio,
seguraski, maila altuago batean dauden hiru talde indartsu. Noiz etorriko
da Euskotren Liga bi tanda izatera,
talde berriak sartu eta nolabait ikuskizuna ere indartzeko?
Bai kirolarientzat baina bereziki zaletuentzat ere, denboraldi osoan emakumezkoen lau traineru berdinen arteko
estropadak ikustea eta jokatzea ez da
hain polita, nolabait esateko. Euskotren
Ligak bigarren tanda bat izatearen saltsa
horren beharra du. Laugarren eta bos-

garren postu baten arteko lehia, igande
batean talde bat tanda nagusian egotea
eta hurrengoan bigarrenera erortzea edo
bigarrenetik nagusira salto egitea… Guzti honek mesede egingo lioke ikuskizunari eta emakumezkoen traineruei. Beti
lau traineru berdinak ikustea aspergarria
izan liteke, ikuslearentzat gehien bat.
Jauzi hori emateko ez dakit une egokienean gauden, pandemiak eragina izan
baitu kirol munduan ere, eta ekonomia
ahul dagoen uneetan babesleak lortzea
ere zailagoa izan litekeelako. Baina Euskotren Ligak aldaketa honen beharra dauka.
Ez dakit datorren urtean helduko den, bi
urte barru edo noiz. Baina beharrezkoa da
eta ona izango da, dudarik gabe.
Euskotren Ligako plantillei begiratuta, deigarria Hondarribiko nesken
gaztetasuna. Honek etorkizunerako
baikor izatera eramaten zaitu?
Gure arraunlarien batez besteko adina
21 urtekoa da eta nagusienak 26 urte
ditu bakarrik. Oso talde gaztea daukagu,
Orio, Donostiarra eta Arraun Lagunakekin alderatuz gero. Traineru horietan
badira emakume oso indartsuak eta beteranoak ere, beraien errendimendu puntu
onenean daudenak. Guk ere baditugu
horrelakoak, baina oraindik hobera egiteko tarte zabala daukagu. Aurten, adibidez, 8 baja izan ditugu traineruan baina
9 arraunlari berri heldu dira, jubeniletatik gehienak. Taldearen lehiakortasunak
gora egin du, jende berria indartsu eta
gogotsu sartu delako. Ona da altak bajak
baino gehiago izatea, honek entrenatzaile gisa buruhauste gehiago sortuko badit
ere, tostetan izango diren 13ak aukera
tzeko orduan. Baina egia da ergometroan
errendimendu ona izatetik kopuru berberak itsasoan ematera pasatzeko denbora
ere behar dela. Gure arraunlarien arteko
askok hiru edo lau urte beharko dituzte
oraindik errendimendu topera heltzeko.
Banderak irabazten ikusiko dugu urte
batzutan Hondarribia Bertako Igogailuak?
Talde ona dugu, indartsua, urtez urte hobetzen joan dena eta oraindik hazteko tarte handia duena. Seguru nago urte batzuetan oso maila altua emango duela talde
honek eta banderak irabaztera heltzeko
puntu horretan egongo dela. Hori bai, ez
gara gu uretan bakarrak eta beste taldeak
hor egongo dira. Gurea eboluzio ona izango dela seguru nago baina ikusi beharko
dugu besteekin lehian non egongo garen.

ELKARRIZKETA

13

Lau urte daramatzazu Hondarribian
Arraun Elkartean. Zerk erakarri zintuen hona eta nolako balorazioa egiten duzu zure egonaldiaz eta klubarekiko harremanaz?
Hondarribia Arraun Elkartea emakumezkoen trainerua izan zuen lehenengoa izan zen, bere garaian. Etenaldi
baten ostean, 2017an, Joserra hasi zen
nesken trainerurako proiektu berriarekin eta laguntza eskatu zidaten. Elkartea
nesken aldeko apustua egiteko gogotsu
ikusi nuen, ilusioa zeukaten eta horrek
asko erakarri ninduen, Hondarribira
etortzeko pausoa ematerakoan. Kluba
oso inplikatuta dago emakumezkoen traineruarekin eta gizonezkoek dituzten baliabide berdinak jartzen ditu gure esku:
nutrizionista, masajista eta beste. Hondarribia Arraun Elkartearentzat emakumezkoen trainerua proiektu kuttun eta
garrantzitsua da eta konfidantza dute gugan. Oso eskertuta nago ni eta baita talde
osoa ere, babes horrengatik, eta gogotsu
ari gara lanean, apustu horri emaitzak
emateko.

“Oso gustura sentitzen
naiz Hondarribian.
Elkartearentzat emakumezkoen trainerua
proiektu garrantzitsua da eta babes osoa
daukagula sentitzen
dugu ”
Zalegoaren babesa ere nabaritzen
duzue?
Zaletuen berotasuna ere sentitzen dugu
emakumezkoen trainerutik. Egia da joera
egon litekeela gizonezkoen eta emakumezkoen arteko emaitza eta lorpenak
konparatzeko, baina haiek urte askotako
ibilbidea daramate eta emaitzak hor daude. Gurea oraindik proiektu gaztea da eta
bidea egiten ari gara. Baina bai, zaletuek
ere gustura sentiarazten gaituzte. Irailaren 8arekin, 2019an ,gizonezkoek Kontxa irabazi zutenean eta gu hirugarren
izan ginen hartan, ahaztezina izan zen
herriak, bere urteko egun handienean, bi
taldeei egin zigun harrera.
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Euskara Arloaren dirulaguntzen
deialdia zabalik da
Eskariak irailaren 15era arte egin ahal dira eta oinarriak eskura daude udal webgunean

Hondarribiko Udalak 20120an Euskararen
sustapenerako emango dituen dirulagun
tzen deialdia abian du eta eskatzeko epea
zabalik dago irailaren 15a arte.
Deialdia lau laguntza-lerrotan banatzen
da:
Udan 16 urtetik beherako ikasleentzat
euskara ikastaroak antolatzen dituzten
Hondarribiko ikastetxe guztiei zuzendutako diru-laguntza. Hauen artean, gehienez 9.800 € euro banatuko dira.

du Udalak 450 euroko mugarekin (eta
%100a, 600 eurotara arte, onuraduna langabezian baldin badago)
Establezimenduetako errotulazioa euskaraz jartzen dutenentzat. 1.800 €. Errotulazioa euskara hutsean egiten bada,
Udalak %50eko laguntza emango du, 400
euro gehienez, kreditua agortu arte. Errotulazioa elebiduna bada, %25eko dirula-

guntza, 200 euroko mugarekin.
Web orriak euskaraz jartzen dituzten
elkarte, enpresa eta abarrei zuzendutako
2.000 €. Gastu honen %50a lagunduko du
Udalak, 600 euroko muga gainditu gabe,
kreditua agortu arte.
Dirulaguntza hauen oinarriak eskura daude www.hondarribia.eus udal webgunean.

Euskara sustatzeko ekintzak antolatzen
dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte
edo taldeen artean banatzeko. 7.000 €.
Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak
egin dituzten 16 urtetik gorako herritarrentzat, baita autoikaskuntza ikastaroak
burtu dituztenentzat zein barnetegietako
ikastaroak edo unibertsitateek udan euskaraz   euskal kulturari buruz antolatutako ikastaroak egin dituzten herritarrei
zuzenduta. 17.000 €ko laguntza.
Lerro honetan, ohiko euskara ikastaroak egin dituztenei kostuaren %75arte
ordainduko zaie (eta%100a langabezian
badaude).
Autoikaskuntzako ikastaroeetan eta ikastaro trinko, barnetegien (ostatu-gastuak
kontuan hartu gabe) eta unibertsitateen
ikastaroen kasuan, %75 ordainduko
Euskara arloaren dirulaguntzen orria hondarribia.eus webgunean

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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PREBENTZIO KOMUNITARIOA
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Hondar Kirolak berriz martxan
Aurten berriz ere hondartzan ikusiko
dugu elkar. Pasa den urtean Covid-19a
zela eta errespetatu beharreko neurriak
kontuan izanik, aisialdi osasuntsua bul
tzatzen zuten ekintzak egin ziren arren,
Hondar Kirolak programa ez zen burutu.
Oraingoan, protokolo eta neurri guztiak
errespetatuz kirol eta aisialdi osasuntsuaren alde apustu egiten dugu, eta 12 urtetik aurrerako gazteei bideratuta dagoen
programa hau berriz martxan jarriko da.
Aurten ere futbol eta bolei txapelketak
izango dira, eta jada kontaktuan gaude
zonaldeko elkarteekin sare lanean animazioak antolatzeko asmotan, Drakkar
Crossfit eta Txingudi Rugby taldeekin
kolaborazioak konfirmatuta daudelarik.
Uda Jolaseko parte hartzaileei ere harrera
egingo zaie urtero egiten genuen bezala
kirol ekintzak antolatuz. Guzti honez
gain kirol materialaren mailegua ere
egingo da, hauen garbiketa eta desinfek
zioa bermatuz.
Uztailaren 6an izango da lehenengo
eguna, eta bertan egongo gara 30a arte.
Asteartetik ostiralera ikusiko gaituzue
bertan 16:00tatik 20:00tara. Heltzean ez
ahaztu kasetatik pasatzea zuen datuak
jaso, tenperatura hartu eta esku garbiketa egitera.
Txapelketetara apuntatu edo boluntario
bezala parte hartu nahi baduzue jarri
gurekin kontaktuan. hpk@prebentzio.
com edo 943 11 40 00 telefonoan, bestela pasatu Hondartzan izango dugun kasetatik adierazitako ordutegian.
Egiten ditugun ekintzen berri izan nahi
baduzue jarraitu @hondarribiapreben
tzio Instagram sare sozialean.
Aurreko urteetako Hondar Kirolak programaren irudiak
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Izurrien transmisioa
mugatzeko neurriak
mendez mende
Azken urtean gure eguneroko bizimoduaren parte bihurtu dira covid19 gai
tzaren hedapena mugatzeko neurriak:
pertsonen arteko distantzia, maskarak,
mugimendu-murrizketak, berrogeialdiak
eta, azkenik, txertatze masiboak. Alabaina, berriak ote dira osasun-estrategia horiek? Gure lurraldeko artxiboetan hainbat aipamen topa ditzakegu, Erdi Arotik
XX. mendera Hondarribiko eta Euskal
Herriko gizarteek izurri desberdinen
hedapena saihesteko martxan jarritako
neurrien inguruan.
Orrialde hauetan, zenbait adibide ekarri
nahi ditut gogora, Hondarribiko Udal
Artxiboan zein Gipuzkoako Protokolo
Historikoen Artxibo Historikoan jasoak.
Agiri hauek erakusten dutenez, gaixotasunen hedapena etengabeko kezka
iturri izan da iraganeko gizarteentzat,
eta haien kontrola eta mugatzea, berriz,
lehentasunezko helburu.
MUGIMENDUAK MUGATZEA,
IZURRIAREN BELDUR

Europako gizarteen memoria kolektiboan iltzatuta gelditu den pandemia bat
egon bada, izurri beltza izan da hori. Ez
dago argi zer sortzen zuen gaitza, baina
hau oso kutsakorra zen eta heriotza-tasa
izugarri altua zeukan. Europara itsaso
bidez iritsi zen, Afrika ekialdetik edota

Arabiar penintsulatik agian, eta baliteke
kutsadura-bektore nagusia arratoien parasitoak izatea. Izurri beltzaren agerraldirik larriena XIV. mendean gertatu zen,
eta kontinenteko biztanleria osoaren
%30 eta %60 artean hil zuela kalkulatzen
da. Haatik, ez zen berehala desagertu, eta
hurrengo mendeetan ere agerraldi berriak egin zituen aldika, tokiko gizarteen
artean izua hedatuz.
Hala, izurria hedatzen zela jakitean, ohiko babes-neurria izaten zen gaitzaren
intzidentzia handia zuten lurraldeekiko
komunikazioak mugatzea. Horretarako,
lurralde horietara zihoazen edo haietatik
zetozen pertsona zein ondasunen mugimenduak muga zitezkeen, patogenoak
ez hedatzeko xedez.
Honen adibide argia dugu XVI. mende
erdialdean Graziana eta Maria Gaztañaldek pairatutako egoera. Bi andre hauek
Hendaiako auzo eta biztanleak ziren,
eta oihal-tratuan ibiltzen ziren Biarnotik
euskal kostara. 1547an, Oloroen buru-estalkiz osatutako kargamentu bat erosi
ondoren, Bilborantz abiatu ziren bertako
azokan saltzeko asmoz; baina, Baionan
izurritea deklaratu zenez, Bidasoa zeharkatu ezinik gelditu ziren, Gipuzkoako
agintariek blokeatuta. Ondorioz, Hondarribiko alkateak baimen edo pasaporte
berezi bat eman behar izan zien, egiaz-

Iosu Narbarte
Arkeologoa

tatuz bi emakumeak zein saltzeko zeramatzaten ondasunak izurririk gabeko lurraldeetatik zetozela. Dena den, badirudi
Graziana Gaztañaldek azkenean gaitza
harrapatu zuela; izan ere, 1556an Bordelen topatuko dugu, espetxean eta gaixorik, Urruñako Urtubia etxeko jaunekin
gatazka bat izan ondoren hiri horretako
presidenteak atxilotuta.
Beste kasu batzuetan, mugimendu-errestrikzioak distantzia luzeagoko bidaiei
zegozkien. 1580an, adibidez, Hondarribiko alkateak debekatu egin zuen hiriko
portuan Genovatik edo Lisboatik zetozen
merkatariak sartzea, baita bertakoak hiri
horietara joatea ere, izurritea baitzegoen.
Jende-trafikorik handienak portutik
iragaten zirenez, itsas komunikazioen
segurtasuna etengabeko kezka izan zen
Hondarribiko udalarentzat. XVIII. mendetik aurrera, bereziki, Europako, Afrikako, Asiako eta Amerikako portuak
elkartruke-sare gero eta estuagoetan
lotzen joan ziren, eta horrek biderkatu
egin zuen gaitzak portu batetik bestera
hedatzeko arriskua. Gauzak hala, tokiren
batean gaitza deklaratzen zenean, Donostiako itsas agintaritzak kostako udal
desberdinei hedatzen zien alarma-mezua. Hondarribira munduko lau bazterretan emandako kasuen berri iritsi zen
horrela: Aljer (1756; 1788), Lisboa (1757;
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1786), Brest (1758), Alexandria (1770),
Tripoli (1786), Konstantinopolis (1787;
1788), Coruña (1789), Greziako Tripolizza eta Vostiza (1791), Oran eta Melilla
(1799), eta abar luze bat.
Izurria itsaso bidez hedatzeko arriskuak hainbat ertz zituen. Alde batetik,
distantzia luzeko bidaiek eta elkartruke
komertzialek transmisioaren abiadura
handitu zezaketen. Beste aldetik, behin
portura iritsita zaila izaten zen ontzi
batean zihoazen marinelen mugimenduak mugatzea. Tresnarik tipikoena berrogeialdiak ezartzea izaten zen, hots,
eskifaiei denbora-tarte bat lurreratu gabe
emanaraztea, ontzia gaitzetik libre zegoela ziurtatu arte. Hondarribian hainbat
berrogeialdi dekretatu ziren garai honetan: 1751ean, Gibraltar eta Mahoneko
portuetatik iritsitako ontziei; 1775ean,
Portugaletik zein Marokotik zetozen guztiei; 1784an, berriz, Frantziakoei eta, berriro ere, Gibraltarretik abiatutakoei.
Zenbait kasutan, udalak eskura zituen
baliabide guztiak mobiliza zitzakeen,
alarma piztutako portutik ontziren bat
iritsiz gero hirian lurreratzea oztopatzeko. 1758an, adibidez, Gipuzkoako komandantzia orokorrak alarma piztu zuen
Bresteko portuan zenbait izurri-kasu
detektatu zirelako frantziar armadaren
gerraontzietan. Alkateak berehala zabaldu zuen mezua hiriaren jurisdikziopeko
portuetan. Hondarribiko portuan, Done
Pedro Kofradia arduratuko zen marinel
frantziarrik Madalenako errebalean ez
lurreratzeaz; Pasai Donibanetik, aldiz,
eskutitza bidali zuten, Bretainiatik iri
tsitako edozein ontzi kanoikadaz hartuko zutela ziurtatuz.
1785an, alarma piztu zen berriro. Urte
hartan izurritea zegoen Tunisian, eta bertako ontzi bana Alcudian (Mallorca) eta
Hierron (Kanariar irlak) lurreratu ziren.
Egoerak kontrolpetik ihes egiteko arriskuaren aurrean, Donostiako Osasun Ba
tzarrak alarma hedatu zuen Gipuzkoako

kostan, berrogeialdiak eta isolamendu-neurriak dekretatuz.
IZURRI BERRIAK, NEURRI BERRIAK

XIX. mendean, globalizazioa zabaltzen
zihoan neurrian, gaitz berriak hedatu
ziren. Mendearen lehen erdian kezka
handia piztu zuen, adibidez, sukar horiak. Gaitza birus batek eragiten du eta
inguru tropikaletan bizi den eltxo-espezie baten bidez kutsatzen da; hortaz,
Afrika eta Amerikako eskualde zenbaitetan da endemikoa. 1793an agerraldi larri
bat izan zen Filadelfian (Pennsylvania,
AEB), eta 1801ean Hondarribiak alarma
jaso zuen, hiri horretan zein Charlestoneko (Hego Karolina, AEB) portuan kasu
berriak eman zirela eta. Gaitz berriaren
aurrean, leku horietatik zetozen ontziak
zaintzeko agindua eman zen, berrogeialdia dekretatuz eta marinelen jarraipena
eginez. Neurriok arrakasta izan zutela
dirudi, ez baitzen kasurik detektatu euskal kostan; baina, 1822an gaitza Cádizera
iritsi zenean, alarmak berriro piztu ziren.
Garai bertsuan, baztanga ere hasi zen
buruhauste bilakatzen. Gaixotasun hau
birus batek eragiten du eta airez zein beste jariakinen bidez kutsatzen da; Europan
benetako sarraskiak eragin zituen XVIII.
mendean, eta Euskal Herrian ere eragin
nabarmena izan zuen, batez ere, XIX. mendean. Gipuzkoan agerraldi garran
tzitsu
bat egon zen 1829an, eta bereziki kolpatu
zituen Hondarribia eta Irun. Urte hartan,
udalak agindua igorri zien zakurrak zituzten auzo guztiei, animaliak hiltzea edo berrogeialdian edukitzea aginduz.
1830an dagoeneko lehen txertatzeak
egin ziren baina, hala ere, transmisioa ez
zen gelditu. Kasu bat detektatzen zenean,
gaixoak isolatzea eta beren bizitokiak
desinfektatzea izaten ziren ohiko neurriak. Horretarako, ez zen arraroa izaten
gaixoarekin kontaktuan izandako arropak, izarak eta are koltxoiak erretzea.
Hasiera batean, neurri hauek erreakzio

KOLABORAZIOA
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bortitzak eragin zituzten, noski. 1830ean
bertan, Madalena auzoko 44. zenbakian
kutsatze bat izan ondoren, udalak hiriko
botikariari agindu zion etxea desinfekta
tzeko; baina honek salatu zuenez, etxeko andreak irainka hartu zuen. 1855ean,
berriz, Jaitzubiko Telleria baserrian izan
zen kasu bat; orduan, baserria isolatzea
izan zen udalaren erabakia, baina bertakoei elikagaiak bermatuz.
1891ean hainbat agerraldi izan ziren.
Madalena auzoko 4. zenbakian, Pedro
Zabalaren familiari eragin zion, eta zenbait seme-alaba hil ziren haren ondorioz.
Bordatxiki eta Elbiztieta Etxeberri baserrietan, aldiz, zenbait gaixo izan ziren,
eta bi eraikinak isolatu egin behar izan
zituzten. Bi urte beranduago, gauza bera
gertatu zen Leriñenea baserrian. 1898an,
Kosta kalean eta Mendelu auzoan hainbat kasu eman ondoren, udalak bere gain
hartu behar izan zituen gaixoen zaintza,
etxetik ateratzen ez zirela ziurtatzeko,
baita etxeen fumigazioa ere. Egoera honen aurrean, urte hauetan behin eta berriro errepikatu ziren txertoak erosteko
udalbatzan egindako eskaerak.
Baztanga izan zen, hain zuzen ere, txertatze-kanpaina masiboen bidez guztiz
desagerraraztea lortu izan zen lehen
gaixotasuna; eta, momentuz, bakarra.
Txertoaren printzipioa ―giza organismoan birusaren bertsio ahuldu bat sar
tzea, alegia― ezaguna zen zenbait gizarte tradizionaletan, eta hortik abiatuta
zenbait esperimentu izan ziren Latinoamerikan zein Britainia Handian XVIII.
mendean; azkenean, Edward Jenner
zientzialari ingelesak lortu zuen prozedura bat finkatzea. Lehen kanpaina
masiboa Latinoamerikan gauzatu zen
Txertoaren Espedizio Filantropiko ezagunaren bidez (1803-1806), ziur aski mundu
mailako lehen misio medikua. Dena den,
gaitzaren behin betiko erradikazioak
XX. mende erdialdera itxaron behar izan
zuen, Sobietar Batasunak herrialde azpigaratuetan sustatutako kanpainei esker.
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BIDASOA-BIZIRIK / GAZTE INFORMAZIOA

Bidasoa-Txingudi
Partzuergoak eta Gipuzkoako
Foru Aldundiak kirol arloko
lankidetza hitzarmena berritu
dute
Irun, Hondarribia eta Hendaiako udalek osatzen duten Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoak eta Gipuzkoako
Foru Aldundiak aurten ere berritu dute bi erakundeek 2008an
lehen aldiz sinatu zuten kirol arloko lankidetza-hitzarmena.
Hitzarmen hau urtero berritu da eranskin baten bidez eta
helburua Irun, Hondarribia eta Hendaian kirol ekitaldiak antolatzea da. Ondorioz, Partzuergoak konpromisoa hartzen du
mugaz gaindiko kirol jarduerak antolatzeko, bere kabuz edo
federazioekin lankidetzan eta lehiaketa edo jolas jarduera gisa,
bai prestakuntza alorrekoak eta bai zabalkundekoak ere.
Elkarrekikotasunean, Gipuzkoako Foru Aldundiak Partzuergoari finantza-baliabide egokiak emango dizkio ekitaldi horiek
egin ahal izateko.
“Hitzarmen honi esker erabat finkatuta dauden eta gero eta
parte-hartze handiagoa duten kirol ekitaldiak antolatzen dira
urtero hiru hirietan. Besteak beste, Eskola Kirolaren Festa, Bidasoako Txirrindulari Itzulia, Txingudi Korrika edo Bidasoaren
Nazioarteko Jaitsiera Hegatsekin. Ekimen horiek aurrera atera
ahal izan dira eta urtero antolatu ahal izan dira lankidetza honi
esker”, azaldu du José Antonio Santanok, Irungo alkateak eta
Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoko presidenteak.
Gainera, hitzarmenari esker, klubei eta selekzioei ere laguntza
teknikoa ematen zaie, mugaz gaindiko ekimenak abian jartzeko orduan sortzen diren arazoak konpontzeko, eta Txingudiko
selekzioek hainbat txapelketetan parte hartzeko ekimenak babesten dira.
Harkaitz Millan Kultura eta Kiroletako foru diputatuak azaldu
duenez, hitzarmen hau sinatu da “Bidasoa-Txingudi Partzuergoak lan handia egiten duelako mugaz gaindiko komunitate
bat sortzeko, kirolaren bidez kasu honetan eta beste esparru
batzuetan”, eta azpimarratu du Irun, Hondarribia eta Hendaia
“jarraitu beharreko eredu” direla.

KIROL KLUBENTZAKO AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN
ZERBITZUA

Mugaz gaindiko kirol-ekitaldiak antolatzeko laguntzaz gain,
duela hamar urtetik hona, Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko
Partzuergoak, bere Kirol Batzordearen bidez eta Gipuzkoako
Foru Aldundiarekin lankidetzan, aholkularitza-zerbitzu juridikoa eskaintzen die kirol-klubei.
Zerbitzu honen helburua da kirol arloko mugaz gaindiko arazoei buruzko kontsultei erantzutea, horiek aztertzea eta kirol
diziplina ezberdinetan konponbideak aurkitzen laguntzea.
Azken horien artean futbolaren eta saskibaloiaren arloan egindako txosten juridikoak nabarmendu behar dira.
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ANE GARCIA

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Nahiz eta bere lana sareetan ez duzun ikusiko, leku askotan aurkitu dezakezu gure
hurrengo artistaren obra, ez galdu Ane Garciaren elkarrizketa:

Ni hor hasi nintzen idazten. 2020ko ediziorik ez zen izan, eta udalak ez zuen
horren inguruko azalpenik eman. Pena
litzateke ez jarraitzea.
Era berean, Psilocybe bezalako espazio
batek ere lekua ematen dio musikari eta
musikariei. Hala ere, esango nuke orokorrean aniztasun pixka bat falta dela espazio horietan ere, genero aldetik batez ere.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?

1. Zure burua aurkeztu.
Ane Garcia Lopez naiz, 26 urteko hondarribiarra. Musika, literatura eta dantza
gustatu izan zaizkit beti, eta hiru horien
bueltan ibiltzen naiz. Musikari bezala, Lurra taldean ibili nintzen bere garaian. Nire
poesiari dagokionez, hainbat testu argitaratu ditut Lekore aldizkarian, Izotzetan
islatuak eta Liberoamericanas. 140 poetas
contemporáneas antologietan. Literatur
lanak nire amonen abizenekin (Lurdes
Zubeldia eta Maxi Magriña) sinatzen ditut.
Itzultzailea naiz ogibidez, eta June Jordan
euskaratu nuen 2020an (Munduko Poesia
Kaierak). Oraintxe bertan proiektu berriei
forma ematen ari naiz, poliki eta disfrutatzeko helburuarekin.
2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?
Bai, Hondarribikotzat dut nire burua.
Momentu honetan ez naiz Hondarribian
bizi, baina oso presente daukat beti. Uste
dut beti baldintzatzen gaituela gure jatorriak, ikuspuntu konkretu bat ematen
digulako, eta ni Hondarribin jaio izanak
utzi ditu hainbat arrasto nere lanetan, irudi aldetik, influentzia aldetik… Hala ere,
beti begiratu izan dut kanpora, hemendik
kanpoko musikari eta idazleak ezagu

tzeak asko lagundu izan dit, baita beste
hizkuntza batzuetan irakurtzeak ere.
Nire ogibidea ez da nire sorkuntza lanaren
emaitza, ez. Baina ez dakit nahiko nukeen
ere. Gaur egun musikatik edo literaturatik bizitzea oso zaila da, eta hala egin ahal
izateko zure burua gustatzen ez zaizkidan
modu askotan saldu behar duzu (Instagramen oso presente egon, denbora guztian
produktu berriak eskaini, irudia zaindu…). Ez dakit horretarako prest egongo
naizen inoiz. Eta gainera, autobonboa egiten oso txarra naiz, ingurukoek beti esan
izan didate.
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?
Hondarribiak arteekin harremana du,
bai, baina arte modu konkretu batzuekin. Ez zait iruditzen arte apurtzailea
bereziki baloratzen duen herria denik,
adibidez. Herri erosoa da, ederra eta lasaia, eta artearekiko duen harremanean
ere nik uste hori gailentzen dela.
Hala ere, esan behar dut literatura sustatzen, adibidez, funtzio garrantzitsua
bete duela Bordari eta Satarka sariketak.

Orain arte egindako lanari ez diot behar
zuen garrantzia eman, agian beldurragatik. Eta gero agian ikusi dut iritsi dela,
jendeak esan didanean kanta edo poema
bat asko gustatu zaiola. Eszenatokian
beti egon naiz eroso, baina ez dut konfiantza haundirik izan nire ahalmenean,
eta hemendik aurrera, publikoki zerbait
egiten dudan egunean, gustatuko litzaidake espazioa behar bezala hartzea. Horretan asko lagundu dit beste emakume
musikari batzuk ezagutzeak, eta konturatzeak askotan konfiantza falta hori
inguru erabat maskulino batean egoteak
dakarren zerbait dela.
Uste dut nire lanarekin gehiago konek
tatuko duela gauza txiki eta sakonak
gustatzen zaizkion norbaitek, hitzei garrantzia ematen dien norbaitek. Ez dut
uste gauza bereziki komertzialak egiteko
gai naizenik, eta hori ez da nire helburua
ere.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Desberdinari eta arautik ateratzen denari lekua egiten ez badio, oso atzean
geratuko dela. Edertasunetik eta tradiziotik harago gauza asko daudela. Herriak
duen potentziala soilik eremu konkretu
batzuei lotuta esplotatzen da (turismoa,
batez ere), bertako jendeak garatu li
tzakeen gaitasunen kaltetan. Herria deseroso sentiaraztea gustatuko litzaidake,
uste dut ondo etorriko litzaiokeela irudi
ideal hori pixka bat zikintzea.
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UDARAZ GOZATZEKO GARAIA
Azkeneko urtea gogorra eta
berezia izaten ari dela badakigu. Azkeneko asteetan pandemiaren egoera hobetu egin da
eta udaraz gozatzeko aukera izango dugulakoan gaude.
Hondarribiak, bere baliabide naturalengatik, aire zabaleko jarduerak egiteko eta

gozatzeko aukera eskaintzen du: hondartza, Jaizkibel mendia, Jaitzubiko padurak.
Baliabide horiez gain, EAJko gobernu taldearen ustez, kultur jarduerak eskaintzen
jarraitzeko unea da.
Azkeneko urtean eskaintza kultural
askotarikoa eta publiko guztiarentzat eskaintzeko apustua egin da, kultura segurua

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

PARTE HARTU ETORKIZUNA BERMATZEKO
1996an
onartutako
arau subsidiarioak garatzeko 1.354 etxebizitza publiko eraiki behar ziren, eta 921 pribatu. Bada,
1999-2020 artean 527 etxe publiko bakarrik
eraiki dira. Pribatuak, 2.135.
Oposizioko taldeek baino boto gutxiago dituen arren, zinegotzien banaketa sistemak gehiengo absolutua eman dio EAJri.
Eta neurririk gabe erabiltzen ari da, interes
pribatuak publikoaren gainetik jarriz. Ez

etxebizitzarekin bakarrik, orokorra da. Baina gehiengo absolutuak epemuga du. Bi urte
barru herritarrek hartuko dute erabakia, eta
sinistuta gaude gehiengo absoluturik ez
dela berretsiko.
Hondarribiarrek erabakiko dute hori,
eta hori baino gehiago egin dezakete: etorkizuneko hiri-eredua aukeratu, HAPOren
prozesuan ekarpenak eginez.
Pentsa dezakete ez duela ezertarako
balioko, EAJk nahi duena egiten jarraituko

duela. Baina hori gerta ez dadin jardungo du
Abotsanitzek, herritarren interesak defendatuz eta elefantea mugiaraziz.
Bi baldintza behar dira, gutxienez, hondarribiarrak merezi duten hiria izateko:
udal gobernuak herritarren interesak ain
tzat hartzea, eta hondarribiarrek beraiek
erabakitzea nolako hiria izan nahi duten.
		
Abotsanitz

HONDARRIBIAN “TIEMPO DE SILENCIO” PROIEKTUA AURKEZTEA
Joan den ekainaren
9an Hondarribian “Tiempo
de Silencio” proiektua aurkeztu zen, Ramón Rubial
Fundazioak eta Hondarribiko Talde Sozialistak 2019. urtean eta 2020. urtearen hasieran
garatua. Proiektua, Luis Martín Santos idazle
donostiarraren eleberriaren izenburuan inspiratuta dago, eta bere helburua XX. mendeko
garaiak deskribatu dizkiguten 47 pertsonaren
memoria azaltzea eta Hondarribiko banakako

ondarea eta ondare kolektiboa berreskuratzea
da: II. Errepublika, Gerra Zibila, diktadura
frankista, Trantsizio Demokratikoa, Demokrazia, indarkeria terrorista, eta azkenik XXI.
mendearen bigarren hamarkadako bakea,
guztia ere “oso esperientzia aberasgarria”.
Ramón Rubial Fundazioak duela zenbait urte
apustua egin zuen jarrera jakin baten alde:
“erregimen frankistaren asimilazioa gaitzetsi
zuen eta harekiko gaitzustea azaldu zuen”.
“Bizitzako historia” hauek baliagarriak izan

dira memoria partekatua duen komunitate
baten esperientziara hurbiltzeko, eta proiektuaren emaitzak “Tiempo de Silencio” bildumaren partaide izatera pasatzen dira, beste
zenbait lekutan (Hernanin, Eibarren, Irunen,
Urretxun, Zumarragan, jasotako testigantzekin batera Bilboko Ezkerraldean eta Meatzaldean) jasotako testigantzekin batera.
PSE-EE

lurrak, berez, ez dituela giza eskubiderik,
norbanakoaren naziotasunak ez duela eskubideri bermatzen, alegia. Erantzun nion
euren herritik gurera datozenei edo guretik
ihes egiten dutenei galdetzea. Lurra, oi gure
lurra! Zenbat odol, izerdi eta neke! Urratzen
eta banatzen gaituzte eta ez digute gurera
datozenak behar den modua artatzen.

Boli Kostatik Bidasoaraino lau mila kilometro baino gehiago egin zuen 28 urteko
Aya gazteak bere bidaiaren amaieratik gero
eta gertuago. Baina ez zen inora iritsi eta
bertan hil. Euskal Herria aske nahi dugu gurera datozen oro etxeko hartzeko.
EH Bildu

BIDASOAN ITO
Lagun batek esaten du Bidasoa Nilo antzeko ibaia dela, Nilo
baino askoz txikiagoa da, bai,
baina Niloren antzera lurraldeak oso modu nabarmenean
banatzen ditu, iparralde eta hegoalde; bi
mundu. Errepublika eta Monarkia, Frantzia
eta Espainia. Beste lagun batek esaten zidan
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2011ko EKAINA

JOSEBA LLORENTE - REALEKO FUTBOLARI HONDARRIBIARRA

4

Joseba Llorente, bere 31 urtetan
bihotzeko taldea duen Realera
bueltatu da aurten.Taldea Lehen
Mailan mantendu da eta pozik
dago horrengatik, baina pertsonalki “ez da urte onena izan,
lesioak direla eta”. Datorren urtean “hainbeste ez sufritzea” espero du hondarribiarrak.

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

-Denboraldia amaitu berri duzue
eta taldea Primeran geratu da, helburua beteta beraz. Espero al zenuten azkeneraino horrela sufritzea?
Denboraldia oso ondo hasi genuen eta
lehenengo itzuliaren amaieran, ez genuen
espero amaierara hain justu iritsiko ginenik. Baina Liga oso gogorra da eta talde
gehienen artean parekotasuna dago. Lesio garrantzitsuak ere izan ditugu azken
hilabeteetan eta gogorra izan da , azkeneraino. Halakoa da Lehenengo Maila.
-Talde helburua beteta pozik zara.
Zure kasu pertsonalean, ondo
hasi zenuen denboraldia baina
gero bizkarreko lesioak kanpoan
utzi zaitu. Harmailetan zelaian
baino gehiago sufritzenarrib
al iada?
Nire kasuan,
ezin ak
esan/ Hond
dezaket urtea ona
/ argitalpen
arribia.orgizan denik. Gogo handiekin ekin nion denwww.hond
boraldiari, ilusio askorekin Realean berriz
egoteagatik eta taldea Lehenengo Mailan
zegoelako. Baina suerte txarra izan dut
lesioekin, bizkarreko herniarekin bereziki.
Pena daukat taldeari gehiago eman ezin
izanagatik. Eta galderari erantzunez, dudarik gabe, askoz gehiago sufritzen da harmailetan. Futbolariak zelaian egotera ohituta
gaude, eta ez partiduak telebistan ikustera.

Herrian Barrena

HONDARRIBIA 295
2016ko Ekaina

JENDETZA ERAKARRI DU AURTEN ERE HIRIGUNE
HISTORIKOA DENBORAN
ATZERA ERAMAN DUEN ERDI AROKO AZOKAK
Eguraldi aldetik ez da edizio hoberena izan, baina milaka lagun
ibili dira Hirigune Historikoan
zehar, artisauen lana ikusiz, era
guztietako produktuak erosten
eta animazioaz gozatzen
Ekaineko bigarren asteburuan urteko
ekitaldi jendetsuenetako bat izan dugu
Hondarribian, iraganera eramaten gaituen Erdi Aroko azokaren edizio berri
bat.

NAGUSIAK

NAGUSIAK

UDALA

Aurten ere, ekainaren 11n eta 12an milaka lagun gerturatu dira gure Hirigune
Historikora. Bertan ez dira falta izan denbora atzera egiten lagundu duten bandera eta ikurrak eta dozenaka artisauen
lana ezagutzeko aukera izan dugu. Burdina, egurra, beira, bitxigintza eta beste
asko gertutik ezagutu ahal izan dituzte
bisitariek Erdi Aroko Azokan.

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

Aurten, bereziki lehenengo egunean,
eguraldia ez da lagun izan baina hala
ere, jendetza etorri da Hondarribira.

us / argitalpe

www.hondarribia.e

JOSEBA LLORENTE, GUADALUPEKO AMAKO INGURUAN

X. SAGARZAZU

Jende ugari Erdi Aroko Azokan, Arma plazan zein San Nikolas kalean UTZITAKOAK

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

ibia
nak / HondarrAzokan,

gainera, era guztietako produktuak ezagutu eta erosteko aukera
izan da eta ez dira ere animazio ekitaldiak falta izan. Erraldoiak, juglareak,
musika, xake partidak, arku tiraketa eta
beste asko.
Gainera, larunbata arratsaldean, Enrique Solinís gitarristak zuzentzen duen
Euskal Barrokensemble taldeak kontzertua eskaini zuen Itsas Etxeko auditoriumean, XVI. eta XVII. mendeetako
euskal musikarekin.

ALDE ZAHARRA,
OBRETAN
Duela 20 urte, Hondarribiko Alde
Zaharra obretan zegoen, kale ugaritan
gainera, urtebeteko iraupena izango
zuten lanak hasi ziren. Gainera, Bidasoa
Bizirikek eskualdeko hotelentzako
erreserba-gune zentralizatua jarri zuen
martxan Interneten eta hirugarren
urtez egin zen Erdi Aroko Azoka.
Elkarrizketan, Eugenio Ortiz eta Jose
Luis Lapitz solaskide izan genituen
parroki-abesbatzaren inguruan, eta
erreportajean, Ohorezko Mailara
igo berria zen Txingudi Saskibaloi
Elkartearen historia eta nondiknorakoez aritu ginen.

HERRI KANTA,
KANTUZALEEN EGUN
EDERRA
Duela 10 urte, gure hiriko kantuzaleek
hain gogoko duten Herri Kanta Jaialdian
izan ginen errepotajea egiten, eta
hauxe ekarri genuen ere aldizkariko
azalera. Gainera, hauteskundeen ostean
Aitor Kerejetak bere alketatzaren
bigarren agintaldia hasi zuen. San
Isidro eguneko jaiak emandakoak
ere gogoratu genituen eta kirolzaleei
zuzendutako lehenengo Bikingo Eguna
ere urte hartan egin zen eta Realaren
peña edo lagun taldeek topaketa egin
zuten Hondarribian. Elkarrizketan,
Realera bueltatua zen Joseba Llorente
futbolariarekin aritu ginen.

BLAGANEN AURKEZPENA
Duela bost urte, ordurako denboratxo
bat lanean zeraman Blagan Euskara
Elkarteak bere aurkezpen-ekitaldia
egin zuen Itsas Etxean, eta gu ere han
izan ginen, gaian sakondu eta bera
azalera ekartzeko. Gainera, Erdi Aroko
Azoka jendetsua izan genuen urte
hartan eta Honbarribia Blues jaialdia
ere bazetorrenez, honen egitarauaren
berri eman genuen. Elkarrizketan,
kanarioen hazkuntzari buruz ikasi
genuen, modalitate honetan munduko
txapeldun zen Juan Oiartzabalekin
solasean.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Gotorlekutik
paradorera.
Hondarribiko Turismo
Paradorea (I)
Hondarribiko “Sky line” definitzen duen
eraikinik badago, zalantzarik gabe, Hondarribiko Turismo Paradorea da. Hiriaren
hirigune historikoa dagoen muinoaren
gorenean kokatuta, angeluzuzenak Bidasoa ibaiaren bokalea menderatzen du
aspaldiko garaietatik, eta bertan dauden
bisitariei Txingudiko badiaren gaineko
ikuspegi pribilegiatuak eskaintzen dizkie. Baina ez da beti horrela izan. Bere
ibilbide luzean, paradoreak hainbat gorabehera izan ditu, bata bestearen atzetik
argitaratuko ditugun artikulu batzuetan
azalduko ditugunak. Artikulu horietako
lehena gotorlekua sortu zenetik 1928an

hiriaren jabetzara igaro zen arteko aldiari heltzen diogu.
Hondarribiko egungo Turismo Paradorearen jatorria ustezko gotorleku bisigodo
baten elezahar garaikoa da, herriaren iruditerian izena geratu duena. Hori bai, garbi dago Hondarribia gaztelar erregearen
eskuetara 1200ean igaro zen gazteluetako
bat izan zela, Gipuzkoako lurraldea Gaztelako Koroara igaro zenean. Gotorlekuak
paper garrantzitsua izan zuen Frantziaren
aurkako XV. eta XVI. mendeko gerretan.
Gaur egungo fisionomia Karlos V.a enperadorearen garaikoa da, eta bere frogarik
gogorrena 1638ko setioan jasan zuen, bere
hormek
Frantziako
artilleriaren inpaktuei
aurre egin zietenean.
XVII.
mendearen
amaierako (Konben
tzioaren Gerra) eta XIX.
mendearen hasierako
(Independentziaren
Gerra) gerretan Karlos V.aren gazteluak
bere azken jarduera
militarrak izan zituen.
Konbentzioaren Ge-

Pedro Barruso Barés
Historialaria

rran (1793-1795), non Europako monarkia absolutistek Frantziako Errepublika
berriari aurre egin zioten, Hondarribia
konbentzionalek okupatu zuten, hauek
hiriko gotorlekuen zati handi bat suntsitu
zutelarik, honela, gotorleku izaera galdu
zuelarik suntsipenen tamainaren ondorioz. Hala eta guztiz ere, badirudi Karlos
V.aren gazteluak ez zuela kalte handirik
izan; izan ere, ingeniari militarrek egindako geroko txosten batean, Txingudiko
estuarioaren defentsa ziurtatzeko pieza
giltzarritzat jotzen zuten, hainbat bateriak
lagunduta. Urte batzuk beranduago, Independentzia Gerran (1808-1813), egungo
paradorea bere azken pasarte militarraren
protagonista izango zen.
Gatazka horretan, frantsesek Hondarribia
okupatu zuten berriro, Fontainebleauko
Itunaren arabera (1807) Penintsulan aliatu
gisa sartu zirenak, baina laster okupatzaile bihurtu zirenak. Gerra honetan gerrilla
fenomenoa sortu zen, etsa
ia erasotzen
zuten gudari irregularrak, Nafarroako
Pirinioen inguruetan aktiboa izan zena.
Testuinguru horretan gertatu zen gaur
egungo geldialdiaren protagonista izan
zen azken gertaera militarra.
Hondarribiak,

gotorlekuak

egoera

Paradorea, aspaldiko marrazki batean zirriborratua

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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txarrean zeuden arren, etxe partikularretan ostatu hartu zuten eta hiriaren kontura elikatu behar ziren seiehun soldadu
frantsesez osatutako goarnizio bat hartu
zuen. Frantsesek ospitale bat ere ezarri
zuten Kaputxinoen komentuan.
Baina gure arreta egungo paradorean jarriz, interesatzen zaigun gertaera 1813ko
martxoaren 11n gertatu zen. Ernesto
Goiricelayak “Cosas de Alde Zaharra” liburuan jasotzen duenez, egun horretan
gertatu zen Fermin Leguia gerrillariak
Karlos V.aren gazteluari egindako erasoa.
Aipatutako obran ederki kontatzen diren xehetasunetan sartu gabe, Leguiaren
ekintza, material belikoaren suntsipenarekin ez ezik, gazteluaren sutearekin ere
amaitu zen, zeina ikuspuntu militarretik
behin betiko erabilezin geratu baitzen.
XIX. mendearen erdialdean, “Hondarribiko gotorlekua”, bere izen ofiziala zena,
udal jabetza izatera pasa zen, Leandro de
Souza Ladrón de Guevararen alkatetzan,
Florentino Portuk jasotzen duen bezala.
Nolanahi ere, gotorlekuaren egoera nahiko txarra zen, eta 1866an Udalak eraikinaren usufruktuari uko egin zion, eraikinak
behar zituen zaharberritze eta kontserbazio lanak ezin egin izan zituelako. Gerra
Ministerioak eraikina berreskuratu zuen,
baina Estatuak ere ez zuen bere gain hartu behar zituen konponketen kostua, eta
Estatuak esku pribatuetan amaitu zuen,
Eugenio Goenagaren jabetza bihurtuz,
kopuru txikiagatik.

Goenagari, eraikina boluntarioentzako
gotorleku gisa erabiltzeagatik sor zitezkeen kalteak ordaintzea erabaki zuela. “Sei edo zazpi mila erreal biloietan”
ezarri zen 1876an, gatazka amaitu ondoren ere, gotorlekuaren jabeak eskatzen
zuen ordainketa. XX. mendearen hasieran, zehazki 1905eko ekainean, Alfontso
XIII.a errege berriak hiria eta gotorlekua
bisitatu zituen, esku pribatuetan jarrai
tzen zuena. Izan ere, eraikina salgai zegoen, bertako atean zegoen ingelesezko
kartel batek iragartzen zuen bezala.
XX. mendearen hasieran ABC egunkarian
1968ko irailaren 19an, Francisco Francok
egungo Turismo Paradorea inauguratu
eta hurrengo egunean argitaratutako
kronika baten arabera, eraikina esku pribatuetan egon zitekeen. Ignacio Zuloaga margolariaren laguna zen britainiar
herritar batek ezkontza-opari gisa erosi
nahi zuen, laster ezkonduko ziren bi lagunentzat. Kronikaren arabera, balizko
erosleak 5.000 pezeta utzi zituen eraikina erosteko konpromisoaren seinale gisa.
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Baina eraikinaren historian gertaera erabakigarri bat gertatu behar zen 1928ko
udan, Maria Cristina Habsburgokoa erregina amak Hondarribia bisitatu zuenean
udako oporretan. Ordurako Hondarribia
hiri turistikoa zen, eta Primo de Riveraren diktaduran hiriko alkate izan zen
Francisco Sagarzazuren lehen alkatetzaren eta hirirako hirigintza planen gorenean geunden.
Testuinguru horretan, eta erregina amaren hirian zehar egindako ibilbide batean, erregina gaztelua bertan behera
utzi zutela jabetu zen. Kale Nagusian
Francisco Sagarzazu alkatearekin egin
zuen topo, eta Udalari eraikina erosteko
eskatu zion. Sagarzazuren kudeaketak
eta Ignacio Zuloagaren bitartekaritzak
salmenta britainiarrari desegitea eragin
zuten. Horri esker, 1928ko abenduaren
27an, hiriak gotorlekua erosi zion egungo jabeari, Francisca Urriza Mendiluzeri,
hamar urtean 1450.000 pezeta ordainduta, eta eragiketa Errenterian formalizatu
zen, 1929ko urtarrilaren 2an.

III. Karlistaldian (1872-1876), gotorlekuak
paper militar txiki bat jokatu zuen berriro. Gerra zibil honetan, Lehen Gerra Karlistan (1833-1840) ez bezala, Hondarribia
alderdi liberaleko kide izan zen, eta gaztelua ingurua defendatzen zuten boluntario eta tropa liberalen bizileku izan
zen, Irun, Bidasoaren bokaleko borroken
epizentro gisa, 1874an. Udal aktei esker
badakigu 1873ko maiatzaren 7an Udalak
Karlos V.a gazteluaren jabeari, Eugenio
Gaur Paradorea den Carlos V. gazteleku irudia, 1940.eko hamarkadan

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Hondarribia futbol
elkartearen urrezko
ezteiak (1971-2021)
Hondarribiko historian, orrialde bereziak
idatzi ditu futbolak. Hori dela eta, gaurko
“Historiaren leihotik” orrialdeotan HONDARRIBIA FUTBOL ELKARTEA (HFE) izango dugu bidaide, bere 50 urteko ibilbidea
gogoan eta idatzian gordetzearren.

Lehendabizikoa, gure gaurko protagonistak bere burua aurkezten du hitzokin: “Hondarribia Futbol Elkartea 1971.
urteko ekainaren 11n sortu zen, herriko
zaletu batzuen ahaleginak bere fruituak
eman ostean. Lehen presidentea Jaime

Koldo Ortega
Historialaria

Lizaso Ruiz de Arbulo izan zen, eta berarekin batera zuzendaritza-batzorde
hartan Manuel Pardavila, Juan Leon Gaztañazpi, Aquilino Ugarte, Blas Marcos,
Julian Agirre, Miguel Puerta, Victoriano
Auzmendi, Andoni Sagrado, Jose Miguel
Taberna eta Ignacio Olasagasti egon ziren. Juan Leon Gaztañazpik eta Jaime
Lizasok gogor lan egin zuten elkarrekin
eta eurek erabaki zuten herriko elkarte
guztiak deitu eta lanean hastea”.
Horrelako hasiera apala, bai! Baina…
“Debile principium melior fortuna sequatur” (“Hasiera xume honek duela
fortuna hobea”). Bernat Etxeparek 1545.
urtean argitaraturiko “Linguae Vasconum Primitiae” liburuaren bukaerarako
esaldia egiten dut neure.
Izan ere, gaur den egunean, Hondarribia
Arraun Elkarteak “urrezko” datu orokorrak jakinarazi dizkigu. Hona hemen,
laburbildurik eta elkarren segidan, Hondarribiko baloiak mugitzen diren ume,
gazte eta helduak.
Federatutako ekipoen kopurua 14 dira, ia
300 jokalarirekin: Preferentea (25) – Erregional Femenioa (20) –Ohorezko Jubenila

Arma Plazan HFEren inguruan egindako erakusketaren irudi bat
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(20) – 1. Jubenila (25) –Ohorezko Kadetea
(20) – Kadeteak A (25) – Kadeteak B (25) –
Kadete Femeninoa (25) –Ohorezko Infantila (20) – Infantil Txiki (19) – Infantil A
(18) – Infantil B (24) – Infantil Femeninoa
(13) – Errendimenduzko Alebina (14).
Federatuez gain, 150 partaide dituen
eskola dauka Klubak. Bestalde, Uda Eskolako 200 partaideak gehituta, 650
jokalari inguru baditugu klubeko futbol
jardueretan.

Bi ekitaldion berri eman ondoren, HFEak, Urrezko Ezteien eginkizun artean,
liburu bat argitaratzea erabaki zuen eta
egina dago, denon gozamenerako. Liburua egiteko erantzukizuna Mikel de la
Linde, Javier Gonzalo, Koldo Ortega eta
Mikel Jauregirena izan zen. Hala ere, egia
osoa esateko, liburuak berak egundoko
balore erantsia badauka: 38 lagunen bizipen idatziak, gehi elkarrizketa sakon osagarriak, Klubaren “pertsonaiei” eginak.

Jokalariekin batera beste 50 pertsona
aritzen dira, hau da, entrenatzaileak, teknikariak eta zuzendariak. Datuak datu,
Hondarribia Futbol Elkarteak 700 pertsona inguru mugitzen ditu!
Klubak, 50. urteurrena baliatuz, asmoa
izan zuen ekitaldien programa oso bat
gauzatzea, herriari Klubaren historia
aurkezteko. Horrela, HFE motorrak berotzen hasi zen: 2018ko abenduaren
21etik 28ra, Arma Plazan ikusgai izan ziren “Izan zirenei esker, gaur garena gara”
dokumentala eta erakusketa historikoa.
HFE-ko Javier Gonzalok primeran laburbildu zuen ekitaldiaren harrera: “ Klub
hau sortu zutenen eta ondu dutenen sentimenduak eragin ditu. Baita orain gaudenenak ere”.
Tamalez, pandemia dela eta, programaturiko beste ekitaldiak ezin izan ziren
gauzatu. Hala ere, Klubaren sorreraren
egun berean, ekainak 11, 50. urteurrena
ospatzeko, bigarren ekitaldi aipagarria
gauzatu zen Itsas Etxea Auditoriumean.
Bertan, Nerea Sarriegi eta Koldo Emery
aurkezle zirelarik, “Izan ginenei esker
garena gara” ikus-entzunezkoa proiektatu zen, baita Hondarribiko Musika Banda eta Eskifaia Abesbatzak grabatutako
HFEaren ereserkia entzun ere.
Hauekin batera, oroigarri banaketak, esker oneko hitzak, txaloak eta zorion agurrak nagusitu ziren Itsas Etxeko ekitaldi
hunkigarrian.

Futbol Elkartearen 50 urteak bildu dituen
liburuaren azala

Liburuaren zertzeladen berri primeran
jasota daude, Rebeka Ruiz kazetariak
Bidasoko Hitza komunikabidean (2021VI-11) kaleraturiko ekarpenean, Klubaren sorreraren mende erdiaz. Liburua
osatzeko prozesuari eta jendearen eran
tzunari «oso polita eta interesgarria»
iritzi dio HFEko kide Mikel de la Lindek.
«Argazki asko daude. Jendeak 1971tik
gaur egun arteko argazkiak bidaltzea
lortu dugu. Ehun bat argazki
izango dira», kontatu du. Horrekin batera, klubean parte
hartzen zutenei esperientzia
parteka zezaten eskatu zieten. Era horretan, argazkiak
eta esperientziak uztartzen
dira liburuan zehar. «… Oso
polita eta interesgarria izan
da jendeak kolaboratu izana,
izan ere, pertsona bakarrak
egin izan balu agian pixka
bat laua gera zitekeen liburua, baina kasu honetan,
jende oso ezberdina denez,
batzuek lau lerrotan konta-
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tu dute bere ibilbidea eta beste batzuek
bi orritan. Bakoitzak bere modura egin
du, baina oso polita izan da… Guretzat
inportanteena da edozein joka daitekeela
futbolean, neska, mutil, ona, txar, potolo
edo argal izan. Hori berdin zaigu. Garran
tzitsuena da haiek kirola egitea eta beste
neska-mutilekin sozializatzea. Gure helburua ez da Lehen Mailako jokalariak
sortzea».
Bukatzeko, HFEaren geroari begira, Mikel Jauregik liburuko atarikoan dioena
neure egiten dut: “Etorkizunak erronka
handiak dakartza Klubaren parte garenontzat, baita etorkizunean parte izango
direnentzat ere. Gure ardura izango da
aurrekoek ongi egindako guziak finkatzea eta behar diren zimenduak jartzea
Hondarribia taldearen etorkizuneko
erronkentzat: ekonomikoki bideragarria
izango den klub bat eraikitzea, balio
onak transmitituko dituena, genero berdintasunarekin konprometituta izango
dena, euskeraren erabilera sustatuko
duena, integratzailea, tolerantea, zaurgarrienekin sentibera eta gizartearen kohesionatzailea. Eginkizun handinahia eta
ilusio piztailea”.
“Partida”-ren emaitza txalogarria da oso:
Klubaren iragana, oraina eta geroa batera
liburuan!

Ekainaren 11ko dokumentalaren aurkezpena, Itsas Etxean

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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Literatura eta musika
EPIZENTROA
Nerea Loiola Pikaza
«Hasiera berri batek, benetan berria
denean, krisia sortzen du. Benetako
edozein aldaketak beldurra sortzen du.
Beldurrik ez baduzu, ez da benetako
aldaketa».

NOIR SOCHA
NOIR SOCHA
AUTOEDIZIOA, 2021

Gure buruan errotzen doazen erabakien
eta erabaki horiek benetan gauzatzearen
artean dagoen amildegian kokatzen dira
sarri ipuin hauetako pertsonaiak. Erabakitakoa adierazi, ekin
edo norbere burua aldatzearen borondatearen eta borondate
hori gauzatzeak dakarren bertigoaren ataka zailean.
Zazpi ipuinez osatua da Nerea Loiolaren lehen narrazio bilduma
hau. Gai ugari ukitzen ditu: maitasuna, desioa, sexua, gurasotasuna, zoriontasunaren eraikuntza, nahiak-ardurak-ezinak…
Estilo fina eta erakarmen-indar handiko istorioak, beti giza
harremanen ardatzaren jiran, xehetasunari eta keinuari adi.
Liburuko kontakizunetako batek ematen dio izena: Epizentroa.
«Batzuetan hain gaude geure istorioan murgilduta, ez gara
konturatzen beste pertsona baten istorioan bigarren mailako
aktoreak besterik ez garela. Edo estrak. Edo dekoratua».
«Hezur-mamizkoa baino gehiago kristal-likidozkoa sentitzen da.
Ezin damugitu.Mugitzen bada hautsi egingo da. Eta hausten bada,
noizbait pertsona fresko eta duin bat gorde zuen edukiontziaren
arrasto mingarriak baino ez dira belar gainean geratuko».

ERLEAK ETA LUR-ZIZAREAK
Florence Thinard /
Benjamin Flouw (Il. )
Erleak eta lur-zizareak nahitaezkoak dira
izadiarentzat, bioaniztasunarentzat eta
gizateriarentzat. Ezagutu, hobeto babesteko. Gure etorkizuna dira.
Irakurlea erleen etxera eta lur-zizareen
tuneletara sartuko da ilustrazio bikainei esker, izadiko heroi
horien bizimodua hurbilagotik ikusteko.

Ordiziarrek estreinatutako diskoa mundiala da.
Urteak daramatzate musika munduan murgildurik
eta ez dute amorerik eman. Modak, tendentziak,
korronteak … ez dira garrantzizko gauzak. Beraien
ibilbidea pauso gutxi, duin baina sendokoa
izan da. Denbora pasa da, lehen aztarnak, 90.
hamarkadakoak, atzean geratu dira baina inor gutxi
bezala iritsi dira heldutasunera, sumatzen da bai
musikak trantsitu horren isla izan duela. Bost kantaz
osaturiko EPa plazaratu berri dute. Txantxa gutxi:
kalitatea, zentzutasuna eta mamia. Rocka gauza
serioa dela esaten digute kanta bakoitzean. Ahotsa
paregabea (ez da aurkitzen Euskal Herri osoan
Joseba Basarteren mailako ahots itxuroso eta
sakona duenik). Kanta luzeak, urgentzia muinean
baitago, ez azalean. Diskoak oraindik borobilak
badira, NOIR SOCHArena borobilena da.
Ernesto Villar
Musikazalea

GESTIOA:
· Kontuhartzailetza,
Fiskala eta
Lanarekin lotutakoa
· Aseguruak
San Pedro, 3 · Atzekaldea / Fax: 943 11 05 45 / Tel.: 943 64 03 66

Hondarbiko Hitzak
Ketxus Ponce
Euskaltzalea
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Denborapasak
S

U

D

O

TATABLA -TATAPLA (tatablá - tataplá)
Erori
- Ara ara ara... TATABLA...!!!

TXOKONA - TXUKONA - TXUKUNA
(txokóna - txukóna- txukúna)
Zotina

BRANKARA BOTA
Gauzak aurpegira esan, gauzak aurpegira bota ezer gorde gabe

hondarbiko.hitzak

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

K

U
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1928. urteko
irudia bidali digu
Lupe Lasak
Hilabete honetan gure atal honetara
dakargu 1928. urteko argazki bat, Lupe Lasak bidalitakoa.
Argazkia urtarrilaren 1ekoa da eta esan digutenez, “garai hartako Kerizpe elkartearen egoitza aurrean, San Nikolas kalean”
egina izan liteke, erabat seguru ez badaude
ere. Adin desberdinetako umeak eta apaiza ere ageri dira.
Argazkian ageri direnak hauek dira, ilaraz
ilara:
Behean, lehen ilaran, eserita: Fermin Igos
Zoilo Zubialde, Pillin Oyarzabal, Fructuoso Piñeiro, Martin (?). (?) Blázquez, Pedro
Errazquin, Cobos, Hermogenes Olazabal,

??, Felix Oronoz eta Celestino Jauregui.
Bigarren ilaran, zutik: Alberto Lasa, Juanito
Olasagasti, Francisco Lizarazu, Angel Lasa,
Ignacio (??), Candido Lizarazu, Fermin
Gonzalez, Remigio Oyanguren eta Marino
Urrutia.
Hirugarren ilaren, zutik: Don Manuel Elgorriaga, Fernando Artola, Zenon Elizazu
(atzean), Perico Goicoechea, Rafael Artola,
Martin Saseta, Aguilar, Jose Maria Arocena,
Carlos Zubeldia, Laureano Iza, Melchor Artola, Faustino Lizarazu, Antonio Salaverria,
Pepito Oyarzabal eta Guillermo Echeverria.
Laugarren ilaran, zutik: ??, Pablo Saseta,
??, ??, ??, ??, Josecho Sagarzazu (atzean), ??,

Francisco Sarasola (atzean), Santiago Olasagasti, Jesús Carrera, Don Jose Ostalaza,
Luis Carraux, Santos Zulategui, Jose Miguel
Saseta eta Thomen.
Goian: Paco Echenique, Ramon Diaz, Candido Santillan, Ignacio Nazabal, Fermin
Zulategui, Eugenio Celaya (banderarekin),
Juan Elizazu (banderari eusten) eta Paco
Sagarzazu.
Gure eskerrik beroenak Luperi, argazki
zahar hau gu guztiokin partekatzeagatik!
Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin partekatu eta memoria polita egiteko aukera da.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

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

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

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

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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Unai Emery hondarribiarrak
bere 4. Europa League lortu
du Villarrealekin
Udalak entrenatzailea zoriondu eta “gure hiriaren izena munduan zehar eramatea”
eskertu dio

Unai Emery Echegoyen hondarribiarrak
eta Europa mailako kluben arteko bigarren
txapelketa nagusia den Europa League-ak
badute haien arteko harreman estua.
Emeryk, pasa den maiatzaren 26an, bere
laugarren Europa League irabazi zuen, Villarreal C.F. taldearen zuzendari
gisa, Poloniako Gdansk hirian
Manchester United taldearen
aurka jokatutako final ederrean.

tu gara gure herrikidearen lorpenaz eta
Udalak ere aitortza egin nahi izan dio
Unai Emeryri. Finalaren biharamunean,
ohar baten bitartez, hiriaren izenean,
Txomin Sagarzazu alkateak zorionak
eman zizkion Unai Emeryri lorpen berri

honengatik, eta ekainaren 18an, Juan
Luis Silanes Kiroletako zinegotziarekin
batera, harrera egin zion Emeryri udaletxean, bere garaipenagatik zoriondu “eta
mundu osoan zehar Hondarribiaren izena eramateagatik”.

Partidua bana berdinduta amaitu
zuten bi taldeek 90 minutuen ostean, eta luzapenean golik lortu
ez zutenez, penaltietan erabaki
zen titulua. Penaltien txanda
luze eta emoziozko baten ondoren, 11.ean, Manchesterrek huts
egin zuen eta Emeryren taldeak
lortu zuen Europa League titulua.
Honekin, entrenatzaile hondarribiarrak laugarren aldiz
irabazi du torneo hau, aurretik
Sevilla C.F. lortutako hiru kopei
Villarrealekin irabazitako hau
gehituta.
Hondarribiar asko eta asko pozUnai Emery, Villarreal taldeko bere jokalariekin Europa League titulua ospatzen, Gdanskeko finalaren ostean.

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

20

3

6

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.05.08

2021.05.03

6.7°

15.4°

120.5

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

33.3°

3

2021.05.10

22.2

20

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2021.05.25

2021.05.09

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

217.6

%48

7.0

1028.7

998.9

1016.9

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
Peskadilla

499,00 k

Perlita

119,40 k

Abadejo

3,90 k

Mediana

940,60 k

Lotxa

50,60 k

Juliana

6,00 k

Legatza

730,50 k

Itsas aingira

86,10 k

Krabarroka

9,80 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

7

47

380

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Pintto eta Jazza”
MAGALI LE HUCHE

“Aitaren etxea”
KARMELE JAIO

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“El misterio del hombre lobo”
ROBERTO SANTIAGO

“Los ausentes”
JUANA CORTES

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

5

139

1415

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

12

87

52

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

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

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