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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Porturako mugikortasun egitasmoa
bertan behera utzi du Udalak
Udal gobernuaren proposamena azaroaren 3ko Mugikortasun Mahaian azaldu eta
eztabaidatzea erabaki da, jasotako erantzunaren aurrean

Hondarribiko Udalak, bertan ordezkari
tza duten alderdien adostasun osoarekin,
hirian mugikortasun iraunkorra bul
tzatzeko grina azaldu du aspaldian eta
horreterako egin zen, elkarte eta hirita
rren laguntzarekin, Hiri Mugikortasun
Jasangarrirako Plana. Plan horretan argi
esaten da “lehentasuna oinezkoei eta
garraio publiko eta jasangarriari” eman
nahi zaiola.
Irailaren 3ean, udal gobernuak Portu Au
zoan mugikortasun jasangarria bultza
tzeko egitasmoa iragarri zuen, hurrengo
egunean indarrean jarri zena. Funtsean
eta laburki, Zuloaga eta Matxin Artzu
kaleak ibilgailu pribatuetaz libratuz
txirrindak bertatik pasatzea bultzatu
eta Butron Pasealekua oinezkoentzat
bakarrik uztea zen helburua.

eman eta neurri hauek eztabaidatu ar
tean, igande eta jai egunetan solik” apli
katuko zela iragartzea izan zen. Hala ere,
hau esan eta hurrengo egunean, Udaletik
egitasmoa “bertan behera” uzten zela ira
garri zuten.
Udalak bidalitako oharrean, Txomin Sa
garzazu alkateak esan zuen bezperan
“Udaletxean Hondarribiko merkatari
tzako ordezkaritza batekin izandako bi
leraren ondoren, neurriak bertan behera

uztea” erabaki zutela “borondate onaren
seinale gisa eta inplikatutako agente guz
tien artean eztabaidatu eta hobetu ahal
izateko”.
Alkateak ere “autokritika” egin zuen,
“ez dugulako asmatu komunikatzeko
eta abian jartzeko moduetan. Zalaparta
handia eta iritzi desberdinak daude; ho
rregatik, komeni da neurrien ezarpena
atzeratzea, guztion artean hitz egin deza
gun azaroaren 3an”.

Urriaren 1ean jarri zen indarrean egi
tasmoa eta hurrengo egunetan, hainbat
hiritar, merkatari eta ostalarik, bai eta
oposizioko zenbait alderdik ere, neurri
hauek “aurretiko eztabaidarik gabe” eta
“Mugikortasun Mahaian azaldu eta ados
tu gabe” martxan jartzea egotzi zioten
Udalari.
Horrela, Udalaren lehenengo erreakzioa
egitasmo hau “azaroaren 3an Mugikor
tasun Mahaia bildu eta bertan azalpenak
Bertan behera utzitako egitasmoak Butron Pasealekua bizikletarik gabe uzten zuen

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Jaizkibelgo habitaten
berreskuraketa lanak abiatu ditu
Aldundiak
Horretarako egun 3’13 hektareako azalera batean eukaliptoak moztu eta ametzak
landatuko dira, Artzu azpian

Hasi berri dira Gipuzkoako Foru Aldun
diko Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko
Zerbitzutik Jaizkibel mendian (Artzu az
pian) habitata berreskuratzeko lanak.

pasa eta gero ateratako Pinus pinaster
landareak pista bazterretik kentzea eta
bidearen mantentze lanak egitea”
Lanen deskribapena

“Kontuan hartu behar da Jaizkibel men
dia Kontserbazio Bereziko Eremu izen
datua dagoela, horrekin batera kontser
bazio-neurriak ere onartzen direlarik.
Kontserbazio-neurrien lehen helburuan
harizti eta ameztien berreskuraketa ja
sotzen da, eta hori lortzeko
neurriak proposatzen dira, bes
teak beste, espezie exotikoek
hartutako sailak lehengora
ekartzea. 2017 urtetik hainbat
saiakera egin dira eukaliptoak
ateratzeko eta ez da lortu us
tiaketa behar bezala esleitzea”,
azaldu du Udalak bidalitako
informazioan Juan Luis Silanes
zinegotziak.

Horretarako
eukaliptoen
erabateko
mozketa egin behar da. Guztira, 1.200
zuhaitz dira moztekoak, dauden euka
lipto guztiak eta atera behar den mate
rialaren bolumena 1.030,93 estereotakoa

da (azalik gabe neurtuta). Zuhaitz horien
diametroak (cm-tan) 15etik 62ra doaz, ba
tazbezteko diametroa 30 cm-takoa da. Al
tuerak berriz 15m-tik 26m ra iristen dira.
Botatako zuhaitzak menditik atera behar
dira eta gunea bertako hostozabalez lan
datu behar da.
Lanek abenduaren 31rako amaituak be
harko dute, beti ere eguraldiaren baitan.

Lan hauen helburua nagusia
gaur egun eukaliptoak (Eu
calyptus nitens zuhaitzak)
ametzak (Quercus pyrenaicare
kin) eta bertako beste espezie
laguntzaileekin
ordezkatzea
da. Bigarren helburua da gaur
egun Hondarribiko Jaizkibel
Mendiko ipar magaletik sua
Lanen helburu izango den Jaizkibelgo magalaren irudia, Artzuko ingurukoa

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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Arrakastaz burutu
da Eman Pelotari
2021 jaialdia
EPE (Emakume Pilotairen Eskola) elkar
teak antolatuta eta Foru Aldundiaren eta
Hondarribiko Udalaren laguntzarekin,
Eman Pelotari 2021 jaialdia egin da Hon
darribian, irailaren 24 eta 25ean.

tatean jokatu zuten, bost bikotetan ba
natuta eta 10 tantutarako partiduetan.
Honetan ere, ikusleek “apostu” egin eta
irabazleak beste kamiseta bat eraman
zuen etxera.

Azkenik, eta Eman Pilotari jardunaldi
hau ixteko, pilotari guztiek eta tailerre
tan parte hartu zutenek, oroigarri gisa,
taldeko argazkia atera zuten.

Ostiralean, hilaren 24an, Maider Mendi
zabalek oso hitzaldi interesgarria eskai
ni zuen Emakume pilotarien historia
gaitzat hartuta, eta hurrengo egunean,
larunbatean, Jostaldin, emakumeak eta
pilota izan ziren protagonista.
Alde batetik, adin desberdinetako
emakume eta neskatoak gerturatu ziren
pilota espezialitate desberdinetako tailer
txikietan parte hartzera. Emakumezko
pilotari profesionalek gidatu zituzten tai
lerrak eta hauen ostean, lehen mailako
pilotarien arteko partidua jokatu zen,
Amaia Irazustabarrena-Maider Huizi eta
Leire Galdos-Ariane Arrieta bikoteen ar
tean.
Partidu honen hasieran, ikusleek “apos
tu” egiteko aukera izan zuten eta emai
tza asmatu edo gehien gerturatu zenari
pilotarietako baten kamiseta oparitu zi
tzaion.
Ondoren, Bixi Bixi lehiaketako finalistek
eta EPEko lau pilotariek kiniela modali
Pilotari profesionalak eta praktika saioetan parte hartu zutenak, Jostaldin

· 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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Betirako gogoan izango dute
Anttoni Etxeberria Amuten
Urte eta urteetan bere izena zeraman tabernan lanean eta auzogintzan lan handia
egin zuen Anttoni Etxeberria gogoratzeko plaza zabaldu dute Amute auzoan
Plaza berri honen izena Udalak eta Emeki
Elkarteak kale izendegian emakumeen
presentzia areagotzeko abian duten lan
ildotik sortu da eta urriaren 9an, Amu
ten izan ziren, plaza honen irekieran, bai
Emekiko bai Udaleko ordezkariak, Antto
ni Etxeberriaren sendiko eta bizilagune
kin batera.
Anttoni Etxeberria Mendizabal 1914an
jaio zen Aiako baserri batean, baina oso
gazte, senarra eta bere orduko lau umee
kin, Hondarribira etorri zen eta taberna
zabaldu zuen Amuten. Anttoni tabernan
primeran sukaldatzeaz gain, emakume
hau auzoko jendearen eta auzogintzaren
lagun handia izan zen, bihotz handikoa.
Guzti horregatik izango du, hemendik
aurrera, bere izena duen plaza Amuten.

Anttoni Etxeberriaren plazaren irekiera ekitaldian senide, bizilagun eta agintariak hartu zuten parte

Samina Sonia Herceren heriotza dela eta
Amuitz Merkatarien Elkarteko presidentea istripuz zendu da
Sonia Herce Susperregi. Amuitz Honda
rribiko Merkatarien Elkarteko presiden
tea zendu berri da istripu batean. 46 urte
zituela.
Hondarribiko Udalak, ohar publiko ba
ten bitartez, Hercek “Amuitz Merkata
rien Elkarteko ordezkari bezala bertoko
merkataritzaren sustapenaren alde egin

dako lana” eskertu du, eta era berean,
“bere familiko eta hurbilekoei hurbilta
suna eta samina” adierazi dizkie.
Merkatari eta lagun askok ere beraien
doluminak adierazi dituzte eta Hercek
Amuitz elkartean egindako lana eskertu
dute, sareetan argitaratutako mezuen bi
tartez.

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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Ikas Jolas berriro ere martxan
Gazteria Departamenduko Prebentzio
Komunitarioko Udal Zerbitzuko Hezi
tzaileek Ikas Jolas programa abian jarri
dute aurten ere Soroetako haur eskolan.
Ikas Jolas programak euskaraz hainbat
funtzio eskaintzea du helburu: alde bate
tik, haurrak ikas ohiturak landu eta sus
tatzeko prestatuta dagoen espazioa eta
bestetik, aisialdi osasuntsurako erabiliko
den esparru bat, jolasteko, harremantze
ko eta kirola egiteko. Hauek denak, es
perientzia berriak eskainiz eta tailerren
bitartez lantzen direlarik.

Ikas Jolas Soroetan dago, lehengo haur
eskolan eta bi egunetan garatzen da;
Astelehenetan D.B.H. 1. eta 2. maila
ra bitarteko ikasleentzat, 15:30etatik
18:30etara. Hasiera data urriaren 25ean
izango da.
Eta asteazkenetan, Lehen Hezkuntzako
4., 5. eta 6. maila bitartekoei zuzenduta,
15:30etik 18:30era. Hasiera data, berriz,
urriaren 27an izango da.

Prebentzio Komunitarioko Bulegotik
pasa beharko dira izen emate orria bete
tzera.
Argibide gehiago izateko Prebentzio
Komunitarioko Udal Zerbitzura deitu
dezakezue, 943 11 40 00 telefonora. Ho
nako telefono mugikorra ere eskuragarri
izango duzue, 626 342 304 (astelehen,
asteazken eta ostiraletan 15:00etatik
19:00etara / astearte eta ostegunetan
9:30etik 18:30era).

Proiektu honetan interesatuta daudenak

Aireportuko suhiltzaileen erakusketan frogak egiten

Yow klasea Soroetako frontoian

Zumba klasea Soroetako frontoian

BIZARGORRI
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Gaskoiak
Gipuzkoan
Gaskoiak Gipuzkoara noiz etorri ote zi
ren eta beren hizkuntza, gaskoia, ekial
deko kosta-herriotan batik bat, zenba
teraino zabaldu ote zuten estudiatzera
idazle aditu baten batzuk saiatu izan dira
orain artean, zorionez, eta haiei esker da
kigu dakigun apurra. Besteak beste, Jose
Inazio Gamon eta Camino Doktorea XIX.
mendean; gerora, berriz, Karmelo Etxe
garai, H. Gabel, Georges Lacombe, Julio
Urkijo... Haiengandik ikasi bide zuen Se
rapio Mujika ormaiztegiarrak eta orain
harenak neuk emango ditut hemen eus
karaz, labur.
Duela zortziehun urte eta gehiagoko ger
takizunak, historiak eta kontuak izaki, ez
da batere harritzekoa aztertzaile bakoi
tzak diferente xamar agertzea orduko
martxa. Bi ideia nagusienak honakook
dira: Caminorena bata eta Gamonena
bestea. Lehenengoaren iritziz, gaskoi
hizkuntzaren sarrera eta zabalkundea
Gipuzkoan 1204. urtean jarri behar da;
urte hartan Donostian omen zelako Cas
tillako Errege Alfonso VIII.a bere gortea
rekin, baita aberats eta obispo franko ere
hala Castillako nola Gaskoiniako. (Gi
puzkoa Castillari lotua zegoen 1200. ur
tez geroztik). Garaitsu hartan familia gas
koi ospetsu ugari jarri omen zen bizitzen
Gipuzkoan. (Seiehun urte beranduago
arte gaskoi hizkuntza omen zen ofiziala,
non?, eta Pasaian. Atera kontuak!).
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Jexuxmari Mendizabal
Idazlea eta bertsolaria

Gamonen iritziz, ordea, Nafarroako
Errege Antxo VI. Jakintsuak harreman
handiak bide zeuzkan Gaskoiekin; eta
harexek ekarri omen zituen Frantziako
partetik Donostiara biztanle gaskoiak,
artean Gipuzkoa Nafarroari lotua zelarik.
(Santxo hau 1150etik 1194ra bitarte izan
zen Nafarroako Errege). Baiona inguruko
biztanleak Donostiara, hortaz, Urgull
mendiaren oinetara... 1204. urtean gas
koi familia asko etorririk izango zen
hona, bai; baina, agidanez, aurretik ere
bazen hemen gaskoi ugari. Errege nafa
rrak emandako foru-papera (gaskoiak
hemengo biztanle legezko eginez) galdu
egin zen. Esan liteke, baina, 1150/1194
urte bitartean jarri zirela hemen bizi iza
ten gaskoiak. Egia antza du. Beraz, XII.
mendeko bigarren erdian, horra.
Izan ere, Nafarroa, Aragoi, Castilla, Fran
tzia, Ingalaterra, Normandia..., bakoitza
bere errege eta adar abarrarekin ez ze
biltzan inguruotatik hain aparte. Hala,
Gaskoiek, Frantziako erregearen jokabi
dearekin haserreturik, behin baino ge
hiagotan hartu zituzten armak. Liskarrak
medio, beren lurrak utzi behar izan
zituzten, ordea, behin baino gehiago
tan; eta, nonbait, Santxo Jakintsua bera
(Gipuzkoako Errege zela) hasi omen zi
tzaien lur berriak eskaintzen Bidasoaren
bokaletik hasi eta Oria ibairaino; Donos
tia edota Urgull azpia barne, jakina.

Badirudi X-XI. mendeaz geroztik, bertako
biztanleen euskara alde batera utzi eta
gaskoia ipini zutela jendarteko hizkun
tza ofizial, etxe eta toki izenak gaskoiez
ezarriz; baita ohiko hizkuntza bilakatu
ere Pasaian eta Hondarribian. Alfontso
VIII.arekin etorriko ziren, noski, familia
berriak atzerritik Urgull mendipera bizi
izatera; baina aurretik ere bazen Kanta
briako parte honetan gaskoirik, dudarik
gabe.
Gauza jakina da Donostian euskaldunak
bizi zirela Gaskoiniatik jendea Urgull-pe
ra etorri baino lehen. Baina urteek aurre
ra egin ahala, garai hartako dokumentu
askotan ageriko denez, Donostian (eta in
guruetan) agintari (alkate, epaile, ofizial
etab.) zeuden jendeen abizenak arrotzak
ziren, ez euskaldunak. Amaigabea da
errosarioa: Pero Carniel, Pero, Arnalt de
Huhua, Johan Gallart, Johan de Mea, Or
dincho de Surubis, Nikolao de la Mayson,
Johan Garses... Gaskoi jendez osatutako
udaletxeotan, normala denez, ardo eta
sagardo eta abarren ordenantza doku
mentu guztiak gaskoiez ziren idazten.
Donostiako eta inguru herrietako aginte
postuetan zeuden pertsonen izenak gas
koiak ziren. Hona bi adibide labur-labur.
Bat: 1353ko urriaren 29an, ingelesen eta
euskaldunen artean egindako eta Hon
darribian sinatutako bake-akordioan le

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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kuko nabarmenenak Guillelmo Perquie
eta Domingo de la Meson izan ziren. Bi:
1432an Errenteriako elizan egin zen hi
tzaldian (Baionak Lapurdi, Hondarribia,
Donostia eta Errenteria herriekin izan
dako gatazkak bakearaziz), sententzia
gaskoiez idatzia dago.
Karmelo Etxegarai jaunak ondo asko
dioen moduan, harritzekoa da Donos
tiako hizkuntza ofizial izateko, eus
karak (Piramideen garaiko hizkuntza
antzinakoak, edo lehenagokoak agian)
ohorerik eta aukerarik lortu ez eta, aldiz,
gaskoiak bai. Txoil harritzekoa, zinez...!
Arestian aipatu Gamonek, berriz, dio,
1624an, errenteriarrek, Donostiarekin
liskarretan zebiltzala, esaten omen zu
ten Frantziako gaskoien hizkuntza mint
zatzen omen zela arruntean Donostiako
kaleetan. Eta, agidanez, ez zen erabat
desagertu XVIII. mende hondarrera arte.
Baina hori ez Donostian soilik, baita Pa
saian eta Hondarribian ere.
XIX. mendearen akabera aldera, 1870ean,
Pasaia Donibaneko bizilagun batzuek
gaskoia mintzatzen zuten. Duela ehun
urte ere, 36ko gerra bitarte, euskara
ondo asko jakinagatik, gaskoiez hitzegi
tea gustatzen omen zitzaien atso-agure
batzuei... Famatua ibili omen zen honako
esaldi hau Pasaian urte askoan: «Amai, con
in cuartoa de leit, toute le calder est plei hasta
la chiminie». “Ama, litro laurden esnere
kin, lapiko guztia bete da tximiniaraino”.
Alaba txikiak esana amari, esnea irakiten
hasi eta lapikoaren leporaino igo zitzaio
nean.
Gaskoi gune batzuk Hondarribian ere
izanketu zirela ez dago ukatzerik, to
ki-izen gaskoiak bertan badaudelako ora
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indik ere (geroago noski aipatuko ditu
gunak) eta aztarna argi eztabaidaezinak
geratu zaizkigulako. Hona batzuk.
XV. mendearen erdi aldera, Hendaiak eta
Hondarribiak Bidasoa ibaia tarteko zera
matzaten liskarrak eta gatazkak baketze
ko Espainia eta Frantziaren ordezko ahal
dunek eman zuten sententzia gaskoiez
idatzia zegoen. Tamalez, Hondarribiko
sutean desagertu ziren paperak, 1498an.
Beste behin, hendaiarrek Bidasoa ertzean
dorre-etxe bat eraiki eta hondarribiarrek
kanoi tiroka eraitsi nahi izan zutelarik,
sortutako auziaren izkribu originala,
1518koa, gaskoiez dago; alizikan, “hura
bide zelako lekuko guztiek ondoen uler
tuko omen zuten hizkuntza, noski”.
Bitxia da, txoil bitxia!, 1611ko txosten
hondarribiar bat ere. Agidanez, Jaizkibel
mendian sorgin batzuek umeak zituzten
liluratzen edota txoratzen, deabru baten
gidaritzapean. Deabru hark “hiru adar
zeuzkan kopetan, begi handi-handiak ar
gi-jarioan, buztan luzea azpiko partean,
gorpuzkera izugarria eta urrezko aulkian
eserita egoteko ohitura”... Bada, akelarre
ko nagusi honek Donostia eta Pasaiakoei
gaskoiez hitz egiten omen zien; Honda
rribia, Irun eta Hendaiakoei, ordea, eus
karaz, to!
Donostia inguruko historia aztertu du
tenek, familia gaskoiak hona noiz iritsi
ziren seinalatu bai, baina hortik aurre
ra apenas dute deus aipatzen. Aitortu
beharra dago, ordea, merkataritzan eta
itsasoko egitekoetan egundoko eragina
izan zutela gaskoiek gurean. Egundokoa!
Oriatik hasi eta Bidasoaraino, Urgull
azpitik eta Pasaiatik eta Hondarribia
tik, produktu askoren salmentan eta

itsas zabaleko arrantzan (herri batetik
besterako liskarrak, gatazkak, borrokak
gorabehera) garrantzitsuak izanketu zi
ren txoil gaskoak. Jakina da Bidasoaren
eskuin nahiz ezker aldeko biztanleak
euskaldun zirela (direla, baldinbaitere).
Horri gehitzen bazaio hemengo gaskoiak
(Hegoaldekoak) eta “Labourd”-ekoak
(Iparraldekoak) jatorri bat eta berekoak
zirela, errazago ulertzen ahal da hemen
hauetan ematen hasi zen trafiko komert
ziala, inportazio eta esportazio parerik
gabea inon, hangoak zein hemengoak bi
auzo-lurretako jende bera izaki.
Gaskoiak Gipuzkoan kokatu aurretik
ezer gutxi dakigu euskal itsaslariei buruz.
Onean, fama on izango zuten, noski,
baina dudarik ez da gaskoiek ezarritako
ispiritu komertzialak bultzada handia
eman ziotela hemengo itsas-martxari.
Atera kontuak: asko diskutitu izan da
ea Lapurdiko arrantzaleek ala Hegoalde
koek izan ote ziren lehendabizikoak ba
lea harrapatzen edota Ternuara bakailao
bila abiatzen... Eta, seguruenera, erantzu
nik zuzenena honako hau da: Donostian
kokatutako gaskoiek indartu zituzten
arrantza tipo horiek, batik bat Pasaiako
portuan, non biltzen omen ziren hango
eta hemengo (Ipar eta Hego) arrantzuntzi
asko eta asko: bertatik ur handitara urru
tietara irten eta, ondoren gero bueltan,
udazkenean, neka-neka eginda, arrantza
bertan saltzeko... Akaso, Pasaiako bate
lera famatu abil haiek ere, 1660 urte in
guru haietan, badute gaskoiekin zeriku
sia, herriaren bi aldeetan ugari zirelako
garai hartan; eta, hala portu nola udal
agintean ere, ez gutxi.
Historia luzea da, luuuzea oso, eta konta
tzen hasita ez luke akaberarik. Hala, XVI.
mendean Frantzia eta Espainiako erre
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geen artean sesioak hasi zirelarik, arau
tegi berriak atera eta lege berriak sortu
ziren. Beraz, poliki-poliki, Nafarroako
Antxo Jakintsuaren baimenez lurrotara
etorritako gaskoi haien ondorengoek,
Madriletiko ordenen aginduz, alde egin
beharra izan zuten, kanpotarrak omen
zirelako; XVIII.enean gaskoi hizkuntza
bera ere galdu arte.
Dena dela, ukaezinak dira bi gauza: bata,
bostehun/seiehun bat urtean Bidasoaz
goitiko gaskoiak Bidasoaz ezkerraldeko
kosta-lurretan bizi izandu zirela, bertako
euskaldunekin nahasian; eta, bestea, ko
mertziorako eta itsas-lanetarako aparte
ko abilidadeak zeuzkatela, inondik ere,
eta mesede on franko ekarri eta utzi zute
la hemen hauetan; alizikan, Donostiatik
Hondarribiara bitarteko herri orotan (Pa
saia, Errenteria, Lezo, Oiartzun, Irun...).
Eta akabatze aldera, nola ez bada?, gas
koiek hemen utzitako seinale, toki-izen
mordoska bat seinalatzearen ardura har
tuko dugu. Baliteke den-denak ere ez
izatea gaskoitik eratorriak, baina adituek
halakotzat dauzkate.
DONOSTIAn. Ayet edo Ayete. Ezaguna oso
tokia. Zer esan nahi duen, ordea, auska
lo. Embeltran. Kalea. Em (en) horrek Don
edo Jaun esan nahi omen du. Beraz, Bel
tran jauna. Landerbaso. Mendia Donos
tiako parte zen lehenago eta badirudi
«arrotzen basoa» esan nahi izan zuela.
Zergatik?, eta gaskoiak (arrotz, atzerritar,
kanpotarrak) egin omen zirelako malt
zurkeriez mendi horren jabe. Gainera,
badirudi ere Errenteriarrek Donostia
rrei “landerrak” eta “kaskoiak” deitu
izan dietela urte askoan. Narrica. Kalea.
Gaskoien hizkuntzan Na Andre/Andere
baldin bada eta Rita Enriketa, Narrikak

“Enriketa Andrea” esan nahi du... Urgull, Orgull edo Urgullus. Mendia, gaztelua...
Hitz honi buruzko azterketak eta estu
dioak maiz egin izan dira, intereseko ze
lako inondik ere; baina, apenas erantzun
bete-beterik sortu den inoiz. Grekoen
“Herkules” Jainko indartsu hartatik ote
datorren, bada... Hartara, “Mont-Urgull”
hori mendi gotor, sendo, trinko, indart
sua litzateke.
(Serapio Muxikak gehiago ere aipatzen
ditu, noski, nahi izanenean. Ezagunak
batzuk eta ezezagunak dagoeneko beste
batzuk: Ulia, Miramon, Morlans, Polloe...;
Beloca, Mirall, Merquelin, Primaot, San
Melet eta abar).
PASAIAN. (Pasaiako toki-izenak ez ezik,
baita Altza eta Errenteriakoak ere). Herrera. Garai batean, Altzatik Pasaiara
pasatzeko zeharkatu behar omen zen
itsasadarra eta ingurumariko lur sailak.
Molinao. Batzuentzat, Molin-ab (au) litza
teke, “errota bat edota gehiago dauden
tokia” esanahiarekin; beste batzuentzat,
berriz, molin-nau, “errota berri”. Pasajes.
“Oiarso portua” omen zen lehenago eta
gaskoiek aldatu omen zioten izen hura,
“de pasage” jarriz. Pasage hitzak “portu”
esan nahi du. Port de Lazon. Lezoko elizaz
pian zegoen itsasadar ttiki bat zen, agida
nean; Lazon-dik, Lezo...
(Eta beste batzuk gehiago, honatx: Cai de
puyo, Pontica, Port de la Borda, Pumeraque,
Fuente de Quer...; eta abarren abarra).
HONDARRIBIAn. Herriaren izenetik ha
sita, Hondarribia “hondar” eta “ibia” hi
tzetatik helduki dela ia denen oniritziko
izan arren, bada besterik defendatu due
nik ere; esate baterako, “hond” gaskoi
zaharretik (iturri) eta “arrabia” edo “ra
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vine” (haitzarte, amildegi) frantsesetik
omen datorrela.
Bost besterik ez ditu idazle ormaiztegia
rrak aipatzen. Hiru ezezagun xamarrak:
Argelot, kaputxinoen komentua zegoene
neko tokia; Gorgot, gaurko Etxenagusia
Margolari kalea; Montaot edo Montaut,
izen bereko dorretxea...
Azpimarragarriak, ordea, bi dira: Pampinot, kalea, esanahi galdukoa; eta, bestea,
ezagunena, Higuer edo Figuer, Honen esa
nahiaz ere bada eztabaidarik. Batzuen
tzat euskaratik dator: ihar, igar, iger (leku
idorra); beste batzuentzat, aldiz, gaskoi
tik. Baina ez, agian, “pikondo edo piku
toki” esanahiarekin, baizik “horma edo
murru sendo trinko”.
Honaino, hortaz, Serapio Muxikak
dakartzanak. Baina ez nuke lan hau
amaitutzat eman nahi, Markox Balen
tziaga zenak, nire laguntzar joan zenak
behin baino gehiagotan komentatu,
adierazi, apuntatu... izan zidana, hemen
aipatu gabe. Eta aditua zen Markox hi
tzen jatorrian, aditua zenez, kuanto!
Esaten zidan “Txiplau” auzo izen hori,
seguruenera, gaskoi hizkuntzatik heldu
zela, “txit blau” hitz paretik heldu ere,
eta “oso urdin” esan nahiko lukeela. (Oso
jakina da gaskoiaren eta katalaneraren
antzekotasuna). Zergatik “urdin” delako
hori, ez genekien esaten: errekagatik...?,
goiz-goizetako ihintzagatik...?, inguru
mari urtsuagatik...? Nolanahi ere den,
gera bedi hemen Markox adiskide min
zenaren iritzia, hondarribiarrek kontuan
izan dezaten...

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Hondarribiko Mintzalagunek ikasturte
berriari hasera emateko MintzaPoza
tonbola egin zuten urriaren 2an
Aurreko aldizkarian aditzera eman ge
nuen moduan, Hondarribiko Mintzala
gunok ikasturte berri honi hasera eman
nahian, MintzaPoza tonbola jarri genuen
Hondarribiko portuan urriaren 2an. Ton
bolaren helburua beste urte batez jen
dearengana gerturatzea zen, gure egitas
moaren berri emanez eta gurekin parte
hartzea gonbidatuz. Azoka eguna izanik
jende ugari gerturatu zen gure karpara.
Gerturatzen zirenei gurutzegrama bat
betetzeko gonbidapena luzatzen genien
eta ondoren tonbolako zozketan parte
hartzen zuten. Parte hatu zutenak go
gotsu saiatu ziren gurutzegrama osatzen
eta gehienek opari politak lortu zituzten:
bolalumak, katiluak, termoak… eta nola
ez opari nagusia “asteburu bat bi pertso
nentzat nekazal etxe batean”. Eguraldiak
ere lagundu zigun eta goiz bikaina pasa
genuen giro jator eta atseginean.
Ikasturte hasera hau borobildu nahian,
Hendaian sortu berria den Mintzalagun
taldearengana ere gerturatu ginen urria
ren 8an, beraiek ere MintzaPoza tonbola
jarri bait zuten martxan. Bertan elkartu
ginen, Hendaiatik eta iparraldeko beste
herri batzutatik gerturatu zen jendea eta
Hondarribiatik joan ginen zenbait Mint
zalagun. Lan bikaina Hendaiako lagunak
egiten ari direna, jendea elkartuz, euska
ra mintzatuz, praktikatuz…!!!
Horretaz gain, aurreko urteetan egin ohi
den bezala, Mintzalagunen ekintza osa
garriak antolatzen hasi gara aurten ere.
Lehenegoa urriaren 23an; egun osoko
irteera Iruñara. Goizean “Euskararen
isuria karrikaz karrika” bisita gidatua,
Hondarribiko Mintzalagunak Urriaren 2ko tonbolan

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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ondoren bazkaria elkarte batean eta
arratsaldez BIDA SO erakusketara bisita
gidatua, Juan Carlos Pikabea margolari
Lesakarraren eta Lesagibel eskulturgile
Irundarraren lanak ezagutzeko. Garraioa
autobuses egin zenez Hondarribia, Irun,
Hendaia eta Bortzirietako lagunek osatu
genuen taldea.
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dieten pertsonak, astean ordubetez, bere
denbora libretik tartetxo bat eskaintzeko
prest daudenak.
Zatozte gugana!!! Mintza Poza erabili!!!
https://labur.eus/Hondarribiko_Mintzala
guna

Urriari amaiera emateko eta egun be
reziak gertu ditugunez, urriaren 31an
GAU BELTZA ospatuko dugu. Familian,
haurrekin eta euskaraz, gurekin parte
hartu nahi duzuen oro gonbidatuta zau
dete; kalabazak apaindu, mozorrotu eta
batez ere, euskara praktikatuz ondo pa
satzea de helburua.
Ekintza osagarriekin jarraituz, azaroaren
11n Kike Amonarrizek eskeiniko duen
HAURREN AURREAN HELDUAK HELDU
hitzaldian parte hartzeko aukera izango
dugu. Kultur Etxeko areto nagusian izan
go da, arratsaldeko 18.30ean. Sarrerak
kutxabank web-orrian hartu ahal izango
dira doan.
Eta gure egitasmo nagusia ahaztu gabe,
gogoratu Mintzalagunak ez ezik, lagunt
zaileak ere behar ditugu, gure herritarrei
euskaraz gehiago mintzatzen lagunduko
Hendaia, Irun, Bortziriak eta Hondarribiko Mintzalagunak Hendaiako tonbolan.

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

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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CANDY NAVARRO LLORCA

Hondarribia Ikasbasket Saskibaloi Klubeko presidentea
Alcoyn (Alicanten) jaio zen Candy Navarro duela 46 urte, baina hazi, Galizia aldean
hazi zen. Saskibaloi jokalari profesional gisa 2002an etorri zen gurera, HondarribiaIrun taldean jokatzera, eta hemen egin du bere bizitza ordutik. Txingudi Saskibaloi
Elkartea desagertu ostean, hark egiten zuen harrobi-lanari jarraipena emateko sortu
zen Ikasbasket 2015. urtean eta Navarro da elkartea zuzentzen duen taldeko buru.

“Pandemia kirolaren eta
kirolarien eboluzioan atzera
pausoa izan da, urteetan
ondorioak izango dituena”
ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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Nortzuk eta zergatik erabaki zenuten
duela sei urte Ikasbasket sortzea?
Hondarribiko hiriak saskibaloi tradizio
handia du, bereziki emakumezkoena.
Hamarkadetan zehar egin izan zen harro
bi-lana hiri honetan, eta Txingudi Saski
baloi Elkartea desagertu zenean, lan hori
kolokan gelditzen zen. Horregatik, saski
baloia maite dugun jende talde bat elkar
tu ginen eta Ikasbasket sortu genuen. Ez
genituen dozenaka ume eta neska gazte
maite duten kirol hau egin ezinean utzi
nahi, eta aurrera pausoa eman genuen,
oraingoan, gizonezkoen saskibaloiari ere
tartea eginez.
Denbora pasa da. Nola dago elkartea
une hauetan?
Pozik gaude egindako ibilbidean.
Ez da Ikasbasketen helburu nagusia
baina emakumezkoen senior taldea
Lehen Maila Nazionalean dago eta gizonezkoen senior taldea ere iaz atera
genuen lehenengo aldiz, maila Regionalean. Horren atzetik, eta hau askoz
ere garrantzitsuagoa da, 150-160 ume
eta gazte ditugu gure taldeetan banatuta, 8 urtetatik hasi eta helduetaraino. Harrobi lan hori eta ez kirolariak
bakarrik baizik eta pertsonak heztea
da gure lanaren helburua eta pozik
gaude. Pena izan da pandemiak atzera
pausoa suposatu izana.
Zein da pandemiak izan duen eragina, Ikasbasket Saskibaloi Elkartearen
kasuan?
Alde batetik, arazo ekonomikoak izan di
tugu. Une batean ezin izan genien entre
natzaileei merezi dutena ordaindu, bide
honetan ere babesleak galdu ditugulako.
Ulergarria da zenbait babeslek atzera
egin behar izana, egoera ekonomiko zail
honetan. Zorionez, une honetan gurekin
ditugu Carrocerías Amute, Batzoki Hon
darribia, Done Pedro Kofradia eta berezi
ki aipatu behar dudan IZ4 enpresa, etxe
eta eraikinen zaharberritzera dedikatzen
dena. Apustu sendoa egin dute gure klu
barekin eta oso eskertuta gaude beraiekin.

Kirolari kopurua jeitsi al da, urte eta
erdi honetan?
Bai, nola ez. Pandemiako itxialditik buel
tan, oraindik beldur zen jendea. Alde
batetik, txiki eta gaztetxoen gurasoak,
ez baitzuten umeak gehiegi elkartzea
nahi. Seniorren kasuan ere bajak izan
genituen, emakumezkoen taldean batez
ere. Jokalariek beraien ogibideak dituzte
eta ez zuten kutsatzera arriskatu nahi,
horrek lanean bajan egotea suposatuko
baitzuen. Zorionez, denboraldi berri
honetan denok bueltan gaude, baina le
hen 160 ume baldin bagenituen, orain
130 ingururekin hasi gara berriz. Etxean
urte eta gehiago eman duten zenbaitek
ez dute bueltatzeko gogorik edo izan,
batzuek oraindik zuhurtziaz jokatu nahi
dutelako, besteek, nerabeek batez ere,
bizimoduan eta gustuetan aldaketa egin
eta saskibaloia alde batera utzi dutelako.

“Pista ordu gutxi
ditugu, baina hazten jarraitu nahi
dugu. Ezingo genieke txikiei esan
lekurik ez daukagula saskibaloian
aritzeko”
Epe luzera pandemiak kirolarien artean eragina izango duela uste duzu?
Dudarik gabe. Hemendik zortzi, hamar
edo hamabi urtetara ikusiko da, seguru
nago, nolabaiteko hutsune bat izango
dela goi mailara heltzen direnn kirola
rien artean, bai kopuruan baita seguraski
gora helduko diren haien eboluzio fisiko
eta teknikoan. Etenaldi gogorra izan da
pandemiarena. Batzuek utzi egingo dute
kirola, pentsa 13-14 urterekin kirola egi

ELKARRIZKETA
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ten zuen neska-mutil horrek, orain, 16
urterekin, aldaketa handiak dituela gere
gainean, zentzu guztietan, eta zenbaitek
ez dute jarraituko kirola egiten. Beste
batzuek, aldiz, ia bi urte hauetako lan
fisiko eta teknikoa galdu dute. Seguru
nago saskibaloian gertatuko zaigula eta
beste kirol askotan ere bai.
Pandemiaren eraginez aparte, zein
beste behar edo ditu Ikasbasketek?
Arazo larria daukagu Hondartza Kirol
degian eskura ditugun pista orduekin.
Talde asko ditugu, 130 kirolari une hone
tan, eta guztientzat, astean 11 pista-ordu
besterik ez. Hondartzako pista, zeharka,
3 saskibaloi kantxatan banatu ahal dugu,
baina talde bakoitza saski bakar baten
aurrean entrenatzen da, ezin dugu zelai
osoarekin entrenatu, eta saski bakarrean
16 eta 18 ume edo gazterekin aritu behar
izaten gara. Badakigu beste kirol eta klu
bek ere jendea badutela, eta denok behar
ditugu pista orduak. Gureak, nire ustez,
eskasegiak dira eta zentzu honetan ho
bekuntza bat behar-beharrezkoa dugu.
Udalarekin hizketan ari gara honetaz,
behin eta berriz, baina ez da irtenbiderik
aurkitu oraindik.
Hondarribia Ikasbasket Saskibaloi
Klubak oraindik gehiago hazteko tarterik badu?
Gu oso pozik gaude orain arte egin
dakoarekin. Une honetan, pandemia
pasa ostean, berriz ere txikien kaptazio
lana egin nahi dugu, eskolekin elkarla
nean. Nik behintzat, ezingo nioke saski
baloian jokatu nahi duen mutil edo nes
kato bati esan ezin duela gurekin egon,
lekurik ez dugulako. Hazten joan nahi
dugu eta haziko gara, kirola egitea eta
baloreak lan
tzea oso lan polita delako.
Ni neu oraintxe hasi naiz nire umeetako
bi entrenatzen eta oso gustagarria da
txikiekin lan egitea, asko disfrutatzen
ari naiz. Gero, seniorretarako harrobia
egitea, ondorio bat izango da, ez helburu
nagusiena.

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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FENOMENA 2021, ZUTIK ETA PRIMERAKOA

Musikarik gabe,
ezin da bizi
Egilea: Ernesto Villar

Vulk. Argazkia: Josetxo Perez

“SIN MÚSICA NO SE PUEDE VIVIR. SIN
MÚSICA NOS MORIRÍAMOS DE ASCO”
izan ziren David De Jorge sukaldariak es

kaini zizkigun hitzak Fenomenarentzat
egindako bideo batean. Harrituta gera
tu nintzen halako bi esaldi potolo en

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

tzun nituenean. Bi egun lehenago, juxtu, senide bati esan nion konturatu be
rri naizela musika entzuten dudanean
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FENOMENA 2021, ZUTIK ETA PRIMERAKOA

Noir Socha. Argazkia: Josetxo Perez

Adios Amores. Argazkia: Josetxo Perez

Joseba Irazoki eta lagunak. Argazkia: Josetxo Perez

Chaqueta de Chandal. Argazkia: Josetxo Perez

denborak, haunditasun guztiakin, bai,
denborak, zentzu guztia duela niretzat.
Musikak badauka oinarritik datorren
ulertezin den zerbait. Amaren sabelean
gaudenean, ur ilun eta goxotan, badago
uhin bat bihotzetik bihotzera doana.
BUM BUM BUM horrek tenpoa jartzen
dio gure biziari. Ondoren, kanpoan
gaudela, seaska kantak goxo abesten
dizkigute. Hitza baino lehen, edozein
diskurtso baino lehen, musika da gure
perzepzioak elikatzen dituen doinua.
Hausnarketa guzti hauek kudeatzen
nabilela, bapatean, iritsi da FENOME
NA Festibala. Seigarren urtez Honda
rribian. Urtero zerbait ikasi arren, ur

tero zailtasun edo lan gehiago hartzen
dugula sentitzen dut, jaialdi bakarra
antola
tzen dugu urtean soilik, beraz,
gauzak ongi eta txukun egiteko iñalak
egin behar dira.
Eta hara hemen musika eta musike
roak! Ordiziatik (Noir Socha), Anda
luziatik (Adiós Amores), Beratik (Jose
ba Irazoki eta Lagunak), Katalunyatik
(Chaqueta de Chándal) eta azkenik
bilbotarrak
(Vulk). Eta kontzertuaz
goz
atzeko, jakin dugunez behintzat,
Valentziatik, Sevillatik, Baionatik, Bil
botik, Mendarotik, Iruñatik, Legazpia
tik, Beratik, Azpeitiatik eta Zumaiatik
etorri dira aurten Hondarribira. Baina

ez dira arratsalde pasa egitera hurbildu,
musika dastatzera etorriak dira. Apenas
lau katu ikusi nituen karpatik at, gai
nontzeko jende guztia karpa barnean
zegoen, oholtza gainean gertatzen ari
zenari arreta guztia eskeiniz, urte eta
erdiren ondoren lehen aldiz zutik eta
elkarrekin musikaz gozatzeko desioz,
antziñako emozioak (BUM BUM BUM)
berreskuratzeko prest. Aurtengo Fe
nomenara, gehienak, premia asetzera
hurbildu ziren. Horrela izanda, merezi
du bai jaialdi bat antolatzeko jasan be
har diren buruhauste guztiak jasateak.
MUSIKARIK GABE EZIN DA BIZI. Arra
zoi, De Jorge jauna.

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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FENOMENA 2021, ZUTIK ETA PRIMERAKOA

Oholtza periodikoa
Egilea: Iñaki Vázquez

Atsedenean eta isolatuta dagoen ato
mo batek kanpoko energia jasotzen
duenean, bere elektroiak orbita altua
go batera joaten dira eta atomo hori
kitzikatuta dagoela esaten da.
2020ko Fenomenak, erregulazio dis
tantzia errespetatzen zuten aulkietan
modu ordenatuan antolatutako publi
koarekin, egoera hori gogorarazi zi
dan. Munduan ez zegoen ikusle ohol
hori estutzeko energia nahikorik. Zer,
energia, egon, bazegoen joan den ur
tean ere. Ez zen gerra hotzean izan
dako errusiar-amerikarren ohiko ger
taera horietako bat bezala, bakoitzak
kontrakoa eragin, baina inoiz ez botoi

gorria lehertzeko adina. Energia, nahiz
eta itzela izan, ez zen 1’5 metroko dis
tantzia zeharkatzeko aina. Eta kontzer
tuek hotz utzi gintuzten.
Aurten, ordea, kanpaiaren ertzean,
goi mailako entitateak oztopoak eza
batzeko baimena eman zigun. Eta be
reizten gaituen distantzian pentsatu
beharrean, batzen gaituen loturetan
pe
ntsatzeko aukera eman zigun. At
mosfera energiaz kargatu zen eta, mo
mentu batean, lehenengo elektroi aske
batek salto egin zuen. Distantzirik
gabe jada, jauzi horrek shock bat era
gin zuen, eta horrek, ikusle hurbilekoa
ez ezik, urrunena ere hunkitu zuen.

Energia eszenatokitik zetorren, noski.
Lagunarteko sua zen, gerrako jergan
esaten den moduan. Eta pasiotik, mu
gimendu erritmikoetatik, garrasi zin
tzoetatik isurtzen zen energia horrek
oihartzuna izan zuen publikoarengan
eta modu bikoiztuan itzuli zen artis
tengana. Musikari guztiek faltan bo
tatzen zuten sentsazio hori lehen al
diz itzuli zen Hondarribian, eta atzera
bueltarik ez dagoela argi utzi zigun.
Bada musikaz, eserita eta distantziare
kin, disfrutatzeko aukera? Bai, baina hu
rrengo nibelera igo nahi badugu, artis
tek transmititzen gaituena mugimendu
bilakatu behar da, ontziak estanda egin
ez dezan nahi badugu behintzat...

Joseba Irazoki eta lagunak. Argazkia: Josetxo Perez

DENBORA-PASAK
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DENBORA-PASAK
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u Trial modalitateko txirrindulari 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] Nahasi, gauza bat
beste bat dela pentsatu.
[2] Jokatu, aipatzen den
moduan aritu edo jardun.
[3] Itsasontziek eta arrantzontziek babes hartzeko
leku egokia. [4] Heldu.
[5] Behiaren arbasoa.
[6] Gurean ugari da, nagusiki gazia bada ere.
[7] Hangoa. [8] Norbaitek
bere eskuan zerbait jarri,
erabiltzeko. [9] Landareez
mintzatuz,
hezetasuna
kendu
edo
galdu.
[10] Usadioa, ekandua.
[11] Hila hobian ezarri, hobian ehortzi.

A

B

C

D

E

F

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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MARTXAN!
Hondarribiko Udalak Hiri
Antolamenduko Plan Orokorra
ren (HAPO) Aurrerapenaren
dokumentua jendaurrean
jarri du, herritarren aukerak eta iradoki
zunak jasotzeko. ARMA PLAZAren bigarren
solairuan dago erakusketa, eta gaur egun
zabalik dago. Datozen asteei begira, hitzal
diak, herritarrei irekitako tailerrak eta he
rritarrentzako arreta pertsonalizatua eskai

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

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

ARDURATSU DIRELA ERAKUTSI DUTE HONDARRIBIARREK
Momentuz ez da mu
gikortasun murrizketarik
ezarriko Portu auzoan. Aho
bakarrez, informatu gabe, eta beste aukera
rik eskaini gabe martxan jarritako proiek
tua bertan behera utzi behar izan zuen EA
Jren udal gobernuak, herritarrak neurrien
kontra altxatu zitzaizkiolako.
Abotsanitz Udal Taldeak lehen momen
tutik salatu zuen asmoa ez zela adostua, ez

zituela neurri zuzentzailerik ezartzen, eta
ez zuela legezko oinarririk. Ezin zen horrela
egin, mugikortasun mahaitik kanpora ez.
Mugikortasun mahaiaren ibilbideak
erakutsi du erabaki partekatuetan datzala
arrakasta, eta azken asteetan Hondarribiko
gizartea arduratsu azaldu da, eta erabakie
tan parte hartu nahi duela berretsi du.
Datozen hilabete eta urteetan hiriaren
etorkizuna baldintzatuko duten erabakiak

adostasunez hartu beharko ditu Honda
rribiko Udalak. Udal gobernuak uste badu
herriari galdetu gabe erabakiak hartu eta
herriak erabaki horiek onartuko dituela,
gaizki goaz. Jarrera aldatu eta herritarren
nahietara moldatu behar da udal gobernua,
ez alderantziz.
		
Abotsanitz

neurriak hobeto komunikatu izan balira.
Aho batez onartu genuen Mugikortasun
Planaren arabera, Portu auzoan oinezkoek
lehentasuna izango zuten eta trafikoa ezaba
tuko litzateke. Ezabatze hori lotuta zegoen
aparkaleku baten sorrerarekin eta ibilgailu
lantzadera baten ezarpenarekin.
Oraingoz, ez disuasio aparkalekurik eta

ez hiri autobusik.
Gure iritziz, proiektu pilotua bertan
behera uzteko eta igande eta jai egunetan
proba egiteko erabakia egokia da, kontuan
izanda trafiko arazoa dagoela Portuan eta
ezartzeko bideragarriagoak diren neurriak
bilatu behar direla.
PSE-EE

dulariei debekatzea itsasertzeko oinezkoen
kaletik ibiltzea.
Hiritar asko haserretu dira, jakina. Agin
tariek lortu dute hiritarrak arreta HAPOtik
kentzea. COVID-19 birusa baztertzen ari
garela, uda honetan bisitari eta turista pila
bildu dira gurera. Horietako batzuk, ez gu
txi bizikletaz eta patinetez gure pasealeku

tik gora eta behera; agintarien laketerako.
Turistak bai eta Hondarribiko hiritarrak ez?
Agintariek beste modu batean idatzi behar
ko dute HAPOaren ipuina guztientzat izan
dadin. Horrela ez bazan sar dadila kalaba
zan, Martxoak 8ko plazan!
EH Bildu

IGANDE ETA JAI EGUNAK
Portu auzoan ibilgai
luen trafikoa egoiliarrei
eta baimendutako ibilgai
luei mugatzeko erabakiak
ondoez nabarmena sortu du hondarribiar
askorengan. Gure ustez, neurri horiek ezar
tzeko prozesuan izandako legezkotasunik
eza alde batera utzita, hori ez zen gertatuko

HAPOA ETA BIZIKLETEN IBILERAK
Behin batean, Hondarribi
ko hirian bazen Butroi Paseale
kua itsasertzeko ibilbide zabal
eta lasaia. Bazen ere, hiritarrak
bizikletaz eta patinetez ibiltzea
gustuko zutenak. Udaletxeko agintari gore
nek, berriz, ez zuten nahi hiritarrak HAPOri
begira egotea eta bururatu zitzaien txirrin

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

ASPALDIAN HONDARRIBIAN

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Urria · #359

20

urtetan atzera…

10

21

5

urtetan atzera…

urtetan atzera…

Hondarribia Aldizkaria #131

Hondarribia Aldizkaria #239

Hondarribia Aldizkaria #299

2001eko urria

2011eko urria

2016ko urria

RIBIKO UDALA

HONDAR

HONDARRIBIKO

Hondarribiko

UDALA

a

ara Batzorde

ietan giro
Amuteko ja HOBEA
EZIN

Udala - Eusk

o Urria
239 2011k

Hondarribiko Udala

Erreportajea 09

HONDARRIBIA 239
2011ko URRIA

ITSAS ETXEKO AUDITORIOAK ATEAK ZABALDU
DITU HIRITARRENTZAKO BISITALDI EGUNAREKIN

ea

- Euskara Batzord

299 2016ko Urria

,

TTIPI-TTAPA

PAUSOZ PASO
OSASUNEAN
30 Albiste Ona

HONDARRIBIA 299
2016ko Urria

ALDE ZAHARREKO BIZILAGUNEN OMENALDI BEROA JASO
DU BIZITZA OSOA DENDA KALEAN SALTZEN DARAMAN
AGUSTINA GENUA BASERRITARRAK
“Hunkituta” hartu du ekimena
91 urte dituen Salaman

barrena
03: Herrian
i Satarka
13: Bordar
ona
18: Albiste
tarioa
tzio komuni
19: Preben
aren leihotik
20: Histori
k
22: Liburua
omia
23: Gastron

TXOMIN SAGARZAZU, LEHENENGO BISITALDIA EGIN ZUTENEI HARRERA EGITEN X. SAGARZAZU

Eraikina askok gustukoa dute entzat ate irekien jardunaldia eginaz, huia
eta bertan zine
emanaldiak
iza- rrengo egunean hasi zen Euskadiko Pintxo
k / Hondarrib
Txapelketak estreinu ofiziala eman aurre/ argitalpena
ia.orgdesioa
arribteko
azaldu zuten batek tik.
www.hond
baino gehiagok
Txomin Sagarzazu Kultura zinegotziak
egin zien harrera bertaratu zirenei, eraiLuzaro, urte askoz itxaron behar izan kina eta honen ezaugarriei buruzko azaldugu hondarribiarrok baina azkenik, hi- pen txiki bat emanaz, eta goizean zehar,
riak badu kultur ekitaldiak egin ahal iza- Eskifaia abesbatzak, metal boskoteak,
teko leku itxi eta duina: Itsas Etxeko Au- Musika Eskola ikasle-irakasleek eta Abiditorium berriak ateak zabaldu zituen yuan Txarangak hartu zuten lekua eszeurriaren 3an. Eta zabaldu, hiritar guzti- natoki berrian, honen akustika probatu

eta bide batez, bisitarien belarriak gozatzeko asmoarekin.

NAGUSIAK

NAGUSIAK

Agustina Genuak 91 urte ditu eta oraindik, astearte eta ostegunero, Hondarribiko Denda kalean, Salamanka Enea
baserriko barazki eta loreak saltzen ditu.
Seme-alabek eramaten dute kotxez eta
han pasa ohi du goiza, Alde Zaharreko
bizilagunei saltzen eta hauekin solasean.
Urte asko egin ditu emakume honek leku
horretan bere produktuak saltzen eta oso
estimatua da. Aspaldi, azoka egiten zen
Denda kaleko plazatxoan, abereen hiltegia ere bazegoen eta Portua auzotik arraina saltzera ere etortzen ziren arrantzaleak. Mertzeriak, harategiak, zapatariak,
ikaztegiak, tabernak eta bi sagardotegi
ere bazeuden Alde Zaharrean. Gaur egun
ezer gutxi geratzen da eta kalean saltzen,
Agustina Genua bera bakarrik. Horregatik, omenaldia egin zioten Alde Zaharreko
bizilagunek urriaren 1ean.

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

Kultur Etxeko ekintza aretoan elkartu eta
hantxe, lore-sorta eskaini zioten, bertso
ederrak dedikatu eta bideo hunkigarria
ikusi ahal izan zen, bizilagunek Agustinari
eskeinitakoa.

“Oso gauza ederra egin dutela uste dut”,
esaten zuen 82 urteko Kontxita Alvarezek, igande horretan goiztiarren izan zen
bisitarietako batek.
“Bazuen herri honek honelako aretoaren
beharra. Baina pena da etxe aurretik
itsasoko bista kendu didatela. Akabo
egunsentitan Miarretzetik goratzen ikusten nuen eguzki sua!”, esaten zuen

us / argitalpenak /

www.hondarribia.e

OMENALDIAREN UNE BAT ETA AGUSTINA, BIZILAGUNEN TXALOA JASOTZEN

GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIA

Gero, Denda kaleko bere txokoan, plaka
ibia
Hondarrdeskubritu
zuten eta ostean, Klink elkartean, herri bazkaria egin zuten ia 200 lagunek, eguna dantzaldia eta guztiz amaituz.
Agustina Genua ez da jendaurrean hitz
egitea gustuko duten horietakoa, baina
“oso eskertuta eta hunkituta” azaldu zen,
bere seme-alaba eta bilobekin, jasotako
omenaldi honekin. “Denda kalean saltzera etortzea nire bizitza eta etortzen jarraituko dute, ahal dudan denbora guztian”,
esan zuen omenduak.

Jatetxea

ETXEBIZITZEN ZOZKETA
Duela 20 urte, Komentuaurreko babes
ofizialeko etxebizitzen zozketa egin
zen, 464 eskatzaileren artean 144 etxe
banatzeko. Hauxe ekarri genuen gure
azalera eta zabal aritu ginen gaiaz.
Beste zenbait obra ere hasi ziren
garai hartan, tartean, gaurko Jaizkibel
hotelaren eraikuntza. Elkarrizketan,
Jose Antonio Salaberriarekin aritu
ginen Hondarribiko Historiaren Lagunen
Elkartearen inguruan hitz egiten.

PRIMERAKO JAIAK
AMUTEN

TTIPI-TTAPA IBILIZ,
OSASUNEAN

Duela 10 urte, Amute-Kostako jai
mundialak ekarri genituen gure azalera.
Giroa aparta izan zuten eta eguraldiak
ere lagundu zuen! Gainera, Itsas Etxeko
auditoriumak ateak zabaldu zituen eta
hiriko hondarearen alde lan egiteko
sortu berri zen Hondae Elkartearen
berri eman genuen. Elkarrizketak,
Madrilgo Pasarela Cibelesen bere lanak
aurkezteko aukera izan zuen Ixone Elzo
artista eta moda diseinatzailearekin
aritu ginen blagan.

Duela bost urte adinekoentzat
antolatzen diren Ttipi-Ttapa ibilbideen
inguruan gehiago ezagutu genuen,
eta hauxe ekarri genuen gure azalera.
Gainera, indarkeriaren ondorioen
inguruko “Bizikidetzaz blagan”
programan jarri zen martxan, eta
baita “Ezagutu zure hiria” ibilbide
eta hitzaldien bigarren edizioa ere.
Agustina Genuak Alde Zaharreko
bizilagun eta elkarteen omenaldia jaso
zuen eta elkarrizketan, Bordari-Satarka
lehiaketan 44 sari lortuak zituen Ainara
Elizondorekin aritu ginen solasean.

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

X. SAGARZAZU
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AMAIUR CALBETE OLAIZOLA
Artista gazte ekintzaileekin solasean

1. Zure burua aurkeztu.
Amaiur Calbete Olaizola naiz, 23 urteko
Hondarribiarra. Arte ederrak ikasi nituen
Bilbon eta eskultura aroan egin nuen nire
espezializazioa, gaur egun neurriko jan
tzia eta ikuskizunetako jantziak goi-mai
lako gradua ikasten dut Donostian.
2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?
Nire burua Hondarribiko gazte emaku
me artistatzat hartzen dut, naiz eta zaila
egiten zaidan nire buruari “artista” dei
tzea.
Gaur egun ez naiz hortaz bizi, ikaske
tetan zentratuta nago eta aurrerago bi
ikasketak uztarturik horretan lan egitea
gustatuko litzaidake. Egia da formakun
tza prozesu osoan probatu dudan gauza

oro gustatu zaidala
eta denetik pixka
bat egingo nukeela,
baina oraindik ez
dut argi zein izan
go den bidea. Es
kultura eta josketa
munduan zentratu
nahiko
nituzke
nire etorkizuneko
proiektuak.

mentuan.
Gaur egun geroz eta artista eta artisau
tailer gehiago ikusten dira Hondarribian
eta asko pozten nau, nahiz eta egia da
pena bat dela espazio pribatuak izatea
eta horretarako bideratutako espazio pu
bliko komunik ez egotea.

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?

Orain arte ikasketetan egindako
proiektuak izan dira aurrera atera ditu
dan proiektu nagusienak. Ez dira publiko
bati bideratuak izan, lanketa pertsonal
bat baizik.

Zaila da Hondarribia bezalako herri ba
tean zure lana ondo ulertzea, azkenean
hiri handietan aukera gehiago dituzu.
Adibidez, nik Bilbon ikasi nuen eta azke
nean bai Arte Ederretako fakultatean
edo Bilbon bertan badaude beste espazio
batzuk non artista ezberdinak elkartzen
diren eta bertan aukera gehiago dituzun
artista batzuekin elkarlana eta zure arlo
artistikoa aberasteko.
Garrantzitsua da nondik zatozen, eta
nora zoazen jakitea. Nik beti izan dut
presente Hondarribitik natorrela eta he
rri izaera hori nire lanetan modu baten
edo bestean islatzen saiatu naiz .
Gainera txikitatik izan ditut Honda
rribiko hainbat artista, leku eta egoera
erreferentetzat nire lanak egiteko mo

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

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

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

Egia da askotan erreferente moduan
izan dudala pertsonaren bat edota egoera
zehatzen bat, baina ez dut horretara mu
gatu nahi. Prozesua bera izan da askotan
erreferentzia sorkuntza osoan zehar eta
materiala izan da protagonista.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Hondarribian badaudela artista asko
oraindik ezagutzen ez direnak eta ondo
legokeela gure artean elkartzea eta gehi
ago ezagutzea.
Espazio artistiko baten beharra dauka
gula non edozein pertsonak lan egin
dezakeen, eta jendeari animatzea artera
pausu hori ematen! Asko daukagula ikas
teko eta ezagutzeko!
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Gotorlekutik paradorera.
Hondarribiko Turismo
Paradorea (II)
Paradorearen historian zehar egin dugun
ibilbidearekin jarraituz, aurreko artikulu
batean (Hondarribia aldizkaria, 2021eko
ekaina) ikusi dugu 1928. urtearen amaie
ran Francisco Sagarzazu buru zuen Uda
la aspaldi erabiltzen ez zen antzinako
gotorlekuaren jabe zela. Udal jabetza
izatera igaro baino urte batzuk lehena
go, Hondarribiaren garapenean duten
garrantziagatik, beharrezkoa da.
Jakina denez, Francisco Sagarzazuk
1924an hartu zuen Hondarribiko alkate

tza, nahiz eta aurretik zinegotzia izan,
Primo de Riveraren diktaduran. Sagar
zazuk plan bat jarri zuen martxan hi
riaren fisionomia aldatzeko asmoz, eta,
horren ondorioz, hiria udatiarrentzat
erakargarria izango zen garapen urba
nistikoa garatu zen. Horretarako, beste
zabalgune bat egin behar zen, itsasoari
lurra irabazteko eta eraikitzeko lurra
edukitzeko. Handitze lanak egiteko
aukeratu zen eremua « Espainiako Pun
tala » izan zen, eta udaletxean 1907tik ari
ziren hura lantzen. Hala eta guztiz ere,

Pedro Barruso Barés
Historialaria

kontua luzatuz joan zen, eta 1924ko uz
tailera arte ez ziren obrak inauguratu, ga
rai hartako prentsak zioen bezala, duela
hamar urtetik ahaztuta zegoen proiektu
bat desblokeatuz.
Zabalgune berriko obren hasierako zere
monia Sagarzazuk antolatutako ekital
dien bereizgarri zen bikaintasunarekin
egin zen. Bertan izan ziren Gipuzkoako
Gobernadore Zibila – Arzadun Zabala je
nerala, militar izateaz gain, Hondarribi
ko alkatearen gustuko eta Gobernadore
Militar gisa ere aritzen zela uste duguna
– Eta Vicente Laffite Obinet Diputazioko
lehendakaria. Aipa
tzekoa da Laffittek,
sindikatu katoliko libreen sustatzaile
izateaz gain, 1928an inauguratu zen Do
nostiako Aquariuma jarri zuela abian.
Aurrekoekin batera, Donostiako, Irungo,
Errenteriako, Pasaiako, Oiartzungo, Alt
zako, Astigarragako eta Hernaniko alka
teak eta Irungo eta Hondarribiko elemen
tu ofizial ugari izan ziren.
Inaugurazioaren ondoren, eta gaztelua
oraindik udalaren jabetzakoa ez zen
arren, ekitaldi baten egoitza izan zen,
obren inaugurazioa ospatzeko. Denbo
rarekin Sagarzazuren aurkari sendoena
izango zen La Voz de Guipúzcoa egunka
riko korrespontsalari jarraiki, Hondarri
biko alkate Paco Sagarzazuren ekimen
inspiratuari egokitu zitzaion Karlos

Sagarzazu eta agintariak Karlos V.aren gazteluko patioan dantzan. Iturria: Kutxateka

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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V.aren gazteluko teilatuan oturuntza bat
egiteko ideia. Bertan, ehun mahaikidek
parte hartu zuten, eta aurretik Honda
rribiko txistulari maisuaren kontzertu
bat egon zen. Kronikagileak ez digu
xehetasunik aurrezten, eta eskailera al
dapatsuen amaieran halako bat ikusten
da, oso egoera onean, eta nekez aurki
dezake lehiakiderik. Baina, kronikaren
irakurketatik ondoriozta daitekeenez,
berriemaileari paisaiak ez ezik, Olega
rio Jaureguik prestatutako Perigordeko
antzara-gibelerantz laudorioak egin ziz
kionak ere gustatu zitzaizkion. El Pueblo
Vasco-ko korrespontsalak, errepublikar
egunkarikoa baino moderatuagoa eta ez
hain gogotsua, adierazi du janaria bikain
prestatua zegoela, baina euriagatik desi
txuratu zela. Horrek ez zuen, antza, ado
regabetu La Voz de Guipúzcoa egunkari
ko korrespontsala, zeinak jasotzen baitu
ekaitzaren etenaldiaren ondoren eta
Usoaren Berbenaren soinuekin berrekin
zitzaiola, eta Möet-Chandon edaten dela,
uste gabeko ugaritasunarekin. Ez da ha
rritzekoa oturuntzaren ondoren ekital
dia gazteluko patioan kantu, dantza eta
hitzaldiekin amaitzea. Ekitaldi honetan
gordetzen den material grafiko ugarian,
agintariak aurreskua dantzatzen ikus di
tzakegu gazteluko patioan, eta eraikina
hogeiko hamarkadaren erdialdean aban
donatuta zegoela ikus daiteke. Ospakizu
na osatzeko, Ongintzako asilatuentzako
aparteko bazkari bat egin zen – Hein ba
tean hiriaren pozean parte har zezaten –,
baita traineru estropada bat ere.

tu turistiko gisa errentagarri bihurtzea
zen, eta, horregatik, 1930eko irailean,
Fernando del Valle Lersundiri esleitu zi
zkion Karlos V.aren Gaztelura sarrera eta
bisita bidezko udal-eskubideak. II. Erre
publikan ia ez dugu eraikinaren berririk,
udal aktetan ez baitago hari buruzko ai
pamenik. Bakarrik dakigu Gerra Zibilean
Guadalupeko gotorlekutik lekualdatu
zen bolboraren biltegi gisa erabili zutela.
Gerra Zibilaren ondoren, gutxi dira erai
kinari buruz ditugun erreferentziak.
Badirudi 40ko hamarkadan eraikinera
bisita-zerbitzua etenda zegoela, 1941eko
irailean Jose Carrerak eskatu baitzuen
bisita-zerbitzua esleitzeko jarritako fi
dantzari itzultzeko, etenda baitzegoen.
1944an Pedro Lapitzek Udalari eskatu
zion eraikinaren zati bat alokatzeko
kontserba-industria jartzeko. Pentsa
tzekoa da Sagarzazu 1942an udaletxera
itzul
tzeak ekimen horiek geldiarazi zi
tuela. Aitzitik, 1944ko uztailean igogai
lua konpontzea onartu zen. Gazteluari
erabilera turistikoa emateko asmoa
1950eko martxoan berretsi zen, gaztelua
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ri bisita-eskubideak kobratzeko bitarteko
administratzaile bat izendatu zenean.
1954ko erdialdean, gazteluaren gaia
berriro aztertu zen udaletxean. Urte
horretako irailean, eraikina artxibo eta
arte-museo bihurtzeko proiektua onartu
zen, eta, horretarako, hurrengo urteko
maiatzean planoak egitea erabaki zen,
eraikina zertan zen jakiteko, eraikina
berreraikitzeko proiektu bat proposa
tu aurreko urrats gisa. Azkenik, 1956ko
martxoan, berreraikitze-proiektua onar
tu zen, eta Hondarribiko Paradorearen
historiari buruzko beste artikulu batean
aztertuko dugu xehetasun handiagoz.
Ondorio gisa, adierazi behar da 1957ko
otsailaren 9an ordaindu zitzaiola Viuda
de Bandrés andreari, Karlos V.aren Gaz
teluaren jabeen oinordeko gisa, azken
urterokoa, 9.108,50 pezetakoa, 1928an
hasitako erosketa-prozesua behin betiko
amaituz. Une horretatik aurrera, gazte
lua zaharberritzeko prozesua hasi zen,
60ko hamarkadan paradore bihurtzeko
bidea hasteko.

1928. urtearen amaieran eraikina erosi
ondoren, 1929ko otsailean María Cristina
erregina hil zen, eta hark eskatu zion Sa
garzazuri eraikina erosteko. Urte bereko
abuztuan, Primo de Rivera diktadoreak
plaka bat aurkitu zuen haren oroimenez,
eta Muguerza igogailu-enpresak propo
satu zuen igogailu bat jartzea gazteluan,
azotea baliabide turistiko gisa aprobe
txatzeko. Udalaren asmoa hura elemen
Karlos V.aren gazteluaren teilatuan ospatutako oturuntzaren panoramika. Iturria: Kutxateka

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Literatura eta musika
EZER EZ DA DIRUDIENA
Maribel Aiertza Rementeria
Van Gogh margolari ospetsuaren
ezkerreko belarria ikusgai jarri duen
erakusketa; museoko lorezainak
lapurturiko grabatuaren ezkutalekuan
agertutako hilotzaren kasua; Gabonetako jaiotzak museora garraiatzean, bi
tarantulek sorturiko nahasmena eta
deskalabrua; koadro baten aurrean
musean jolasean aurkitu eta ospitaleratutako aitonaren istorioa;
mutil-lagunaren hitzordura joanda grafitigile talde batekin eta
guardia zibilarekin endredatzen den neskaren abenturak eta
desbenturak… Artea gai eta giro, zortzi narrazio hauetako narra
tzaileak eta protagonistek ertz ezberdinetatik arakatuz artearen
paisaia fisiko eta emozionalak bistaratuko dituzte.
Artean ezer ez da dirudiena eta (ez) dirudien horrekin jolasten
den gisa artista jolastu da idazlea, fikzioa eta errealitatearen
arteko jolasa eta ariketa literarioa uztartuz, margolari baten gisa,
paleta koloretsua eskaintzeko irakurleari. Artearen eta sormenaren paisaiak zabalak eta kolore anitzak direlako, bertan bizi diren
pertsonaiak bezala.

UZTA GARAIA
Asel Luzarraga Zarrabeitia
Iraultza eta Zigor anai-arreba bikiak
urtero herrira mahatsa biltzera datozen
sasoikoen kanpamenduan ezagutuko
dute Baazima. Beren lanaren indarra
baino ez duten gizon hauen artean
neska gazteak zer egiten duen ulertzeak
umetako inozentzia galaraziko die.
Gurea bezalako gizarte batean, ikusi ez
arren, bizi dira ehunka desjabetu. Gizartea eraldatzeko indarra eta
konpromisoa gazteen esku.

TURISTA KLASEA
Kattalin Miner
Esnatu, gosaldu, jantzi, motxila, paketea eta NANa hartu, Hendaiara joan,
Pariserako trenari itxaron. Baliteke
gaurkoa izatea azken bisita. Eta oraindik ez zaizkio natural ateratzen talegoa
bezalako hitzak. Batzuetan fribolo
samarrak iruditzen zaizkio haien arteko elkarrizketak, ez dutelako politikaz
hitz egiten, baizik eta pelikulez, liburuez, ametsez. Barre egiten
dute, elkar babesten dute.
Uzkiari buruzko tailer batean ezagututako lagun txiletar batzuen
etxean geratu zen lehenengo bisitan. Geroztik, ardo botilak hustu
zituzten, “lagun” esan zioten elkarri, bizi zituzten biolentziak
konpartitu. Baina haiei ez zien kontatu muga gurutzatuta trenak
hartzean sentitzen zuen izua, Charlie Hebdo-ren kontrako atentatua gertatu zenetik.
Adiskidetasuna, elkartasuna, norberarengandik erauzi ezin ditugun beldurrak. Kattalin Minerren bigarren nobelan.

FESTA
Jasone Osoro Igartua
Sofia eta Andrea bizitza berri baten ata
riko ilusioarekin joan ziren inguruetako
udako festarik sonatuenera. Gogoa eta
gorputza aske utzita, Sofiak eta Ivanek
ezin izan zioten ezetzik esan elkarren
ganako erakarmenari. Sexua izan zuten.
Badago hamasei urterekin haurdun
geratzen den neskarik. Gazteei zirrara
eragingo dien istorio honi ez zaio egiantzik falta.

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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Hondarribiar
gazteak Itsas
armadan
Hilabete honetan, berriz ere, Lupe Oro
noz lagunaren eskutik datorkigu hemen
alboan daukagun argazkia. Irudian, zen
bait hondarribiar ageri zaizkigu, Mari
nan egindako soldaduskan, edo hala di
rudi behintzat.
Lupek argazkian ageri direnetako zen
bait identifikatu dizkigu.

Goiko ilaran, ezkerretik hasita, bigarre
na Nicolas Arribillaga dugu, eta honen
ondoan, Pello Iridoy eta Beñardo Amu
narriz.
Behean, aldiz, lehenengo biak Tito Etxe
beste Agirre eta Pakito Indo dira.

ere, argazki eder hau gu guztiokin par
tekatzeagatik!
Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin parteka
tu eta memoria polita egiteko aukera da.

Gure eskerrik beroenak Luperi, berriz

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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Jaizkibel mendiaren ekialdeko
hegalean uholdeak prebenitzeko
proiektuaren bigarren fasea abian da
Gipuzkoako Foru Aldundiak osorik ordaindutako obra irailaren amaieran hasi zen, eta
2022ko abendurako amaitzea espero da, 1.130.000 euroko aurrekontuarekin
Obra hauen bidez, sare bereiziak sortuko
dira Baserritar etorbidean, Jaizkibelgo
mendi-hegaletatik ura sartzea saihestuz,
bai eta Ramón Iribarren pasealekuan ere.
Horrela, itsasargirako errepideak jaso
tzen dituen eta Foru kaleko biribilgune
ko galeriara bideratzen diren euri-uren
bilketa osatuko da. Era horretan, uhol
deak saihestuko dira Jaizkibel mendia
ren hegal horretan.
Obrara bisita egin zuten duela gutxi Txo
min Sagarzazu Hondarribiko alkateak,
José Ignacio Asensio Ingurumeneko eta
Obra Hidraulikoetako diputatuak, Enri
que Ramos Gipuzkoako Foru Aldundiko
Obra Hidraulikoetako zuzendariak, eta
José Antonio Santanok, Txingudiko Zer
bitzuetako Mankomunitetareko presi
dente eta Irungo alkateak.
Txomin Sagarazazuk lan hau udalerria
rentzat oso beharrezkoa dela azpima
rratu zuen: “Ikusten ari gara lan honen
emaitzak lehenengo fasea burutu ondo
ren. Horri esker, dagoeneko ez da uhol
derik izaten inguruan euri asko egiten
duenean. Horrela, Jaizkibel inguruko
bizilagunek irabazten dute, eta hondarri
biar guztiek ere irabazten dugu”. Era be
rean, Sagarzazuk eskerrak eman zizkion
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurume
neko eta Obra Hidraulikoetako Departa
mentuari, “denoi segurtasun handiagoa

ematen digun proiektu honen alde egin
dako apustuagatik”.
Lanak aurtengo irailean hasi ziren, eta
14 hilabeteko epea dute egiteko. Obra
horien kostua 1.130.000 eurokoa da, eta
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurume
neko eta Obra Hidraulikoetako Departa
mentuak ordainduko du. Urbycolan SL
eraikuntza-enpresa ari da obrak egiten.
Obra Hondarribiko Jaizkibel mendiko
ekialdeko isurialdeko errekastoetan uhol
deak prebenitzeko proiektu integralaren
bigarren faseari dagokio. Proiektu hori
Txingudiko Zerbitzuek eta Gipuzkoako
Foru Aldundiak egin dute, eta 6. eta 8. ko
lektoreak egitea aurreikusten da.

zaziotik Foru kaleko biribilguneraino.
Horrela, bertan behera geratuko da egun
dagoen bilketa bateratuko galeria. Eu
ri-uren kolektore berria hormigoizkoa
izango da, 1200 mm-ko diametrokoa, eta
ur beltzen kolektorea, berriz, 400 mmko diametrokoa. Biak Iterlimen urbani
zaziorako sarbidetik abiatuko dira eta
lehen fasean Foru kaleko biribilgunean
egindako kutxatilan amaituko dira. Ber
tan, euri-uren galeriarekin eta ur beltzen
sarearekin konektatu ahal izango dira,
hurrenez hurren.

Baserritar etorbidean (6. kolektorea), eu
ri-urak jasoko dira, 270 metro inguruko
luzeran, 1000 mm-ko diametroko hormi
goizko euri-uren kolektore berri baten
bidez, gaur egun lehen fasean egiten ari
den kolektorera isurtzeko. Hiriko ur bel
tzak eta unitarioak biltzeko, 500 mm-ko
diametroko hormigoizko kolektore berri
bat egingo da, eta egungo sarearekin lo
tuko da itsasargira doan errepidearekiko
bidegurutzearen inguruan.
Ramón Iribarren pasealekuan (8. kole
ktorea), bestalde, kolektore bereizleak
egitea planteatzen da, gutxi gorabehera
140 metroko luzeran, Iterlimen urbani
Obraren ikuspegi bat, Arrokako biribilgunetik gertu
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Eguraldia
FENOMENOAK

19

4

9

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.09.07

2021.09.30

10.6°

20.6°

225.9

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

32.2°

1

2021.09.15

EGUZKI ORDUAK

63.3

19

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.09.29

2021.09.14

145.0

%39

4.8

1030.0

1008.1

1017.2

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
424,40 k

Txitxarroa

13.251,00 k

Sardina

141,10 k

Makarela
Itsas belarrak

19.078,00 k

10,70 k

Zarakuntza

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

4

28

291

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Askatu liburu hau!”
FRANÇOIS HANOZET

“Gogoan dut”
ARITZ GALARRAGA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Lola y el ladrón”
NADIA SHIREEN

“La hora de las gaviotas”
IBON MARTÍN ALVAREZ

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

6

87

1348

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

10

0

35

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

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