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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Amua In-Edit film laburren
jaialdia egin da lehen aldiz
Abenduaren 3tik 5era musika izan da protagonista Itsas Etxean

Musikaren inguruan diharduen Amua
Elkarteak antolatuta, Amua In-Edit film
labur musikalen jaialdia hartu du Itsas
Etxeko auditorioak abenduaren 3tik 5era.
Hiru egunetan zehar, 16 film labur ikusi
ahal izan dira, non oso istorio ezberdinak
eta modu anitzetan kontatzen ziren.
Film hauek publikoari eta epaimahaiari
erakustearekin batera, egitarau zabalaz
gozatu ahal izan zen hiru egun horietan:
Unión Musical Irún eta Cosmic Recordsen
lankidetzari esker antolatutako binilo
azoka; “Ascensor para el cadalso” filmeko
soinu bandaren bitartez, Miles Davisen
musika ezagutu eta hartan sakontzeko
aukera, Josemi Beltrán eta Luko & Royo
jazz bikotearen eskutik; Dav, Dj Hatter
eta m-fab- ekin batera zuzeneko irratsaio
berezi baten sorkuntzaz gozatzea edo
aretoa jendez gainezka zegoela, farrez lehertzea estatuan arrakasta gehien duen
La Ruina podkastarekin.

Epaimahaiak lehen Amua In Edit jaialdiko sariak honako musika laburmetraiei
ematea erabaki zuen: Lehen saria: Igor
Cortadellasen “Symphony”-rentzat; bigarrena, Eduardo Soutillorenv “Songs
to the dead children in Auschwitz” pelikularentzat eta hirugarrena, Fernando
Otero eta Xandru Fernándezen “More
than a barber shop”-entzat. Azkenik, Publikoaren saria Vincenç Ferreresek lortu
zuen, “OP.32” filmarekin.
Sari guzti hauen garaikurrak Judas Arrie-

ta artistak egindakoak ziren eta horiez
gain, Gipuzkoako zineklub sareak, bere
epaimahaiak aukeratutako lan onenari
K saria eman zion Guillermo Fernánez
Groizardi, bere “Cris Superstar” filmarengatik.
Sariak banatu ostean, lehen edizio honi
amaiera emateko, antolakuntzak azken
sorpresa bat gordeta zuen: Tito Ramirez
eta Ian Kayren kontzertuak eman zion
amaiera hiru egunetan musika eta zinema uztartu zituen ekimenari.

Egitarau anitza oso, labur esanda, musika eta zinema munduak ardatz izan dituena, beste behin AMUA sortu genueneko izpirituari leial izanda.
Film labur musikalen jaialdiko epaimahaia Aranzazu Calleja musikariak,
Ricardo Aldarondo kazetariak eta Javier
Tolentino kazetari, kritikari eta errealizadoreak osatu zuten, eta jasotako 64 lanetatik jaialdian zehar ikusi ahal izan ziren
16 filmak aukeratu behar izan ziren.
Jaialdia itxi zuen kontzertuko une bat.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27

4

HERRIAN BARRENA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2021eko Abendua · #361

Udalak 24,37 milioiko
aurrekontua izango du 2022an
Hritarrek datorren urtean egingo diren bost proiektutatik bat aukeratu ahal izango
dute
Datorren 2022 urterako Hondarribiko
Udalak 24.363.525 euroko aurrekontua
izango du. Hala erabaki zuen, abenduaren 2an, ia hiru ordu t’erdiz luzatu den
Osoko Bilkurak, EAJren aldeko botuekin
(9), eta Abotsanitzen (4), PSE-EEren (2) eta
EH Bilduren (2) aurkakoekin.

tzuten herriaren beharrei bere osotasunean. Ez dio errealitateari erantzuten
baliabideen aldetik, gardentasunaren
ikuspegitik egin beharreko kontrol edo
jarraipenari zailtasunak eragiten die eta
herritarren partehartzeari izkin egin
zaiolako”.

Erabakia hartu aurretik, Abotsanitzek
aurkeztutako osoko emendakina ez zen
onartu, eta bai aldiz 277.200 euro inguruko 11 emendakin, 4 alderdi honek
aurkeztutakoak, 3 PSE-EErenak, 2 EH
Bildurenak eta azken biak EAJk aurkeztutakoak.

PSE-EEk ere ezetza eman zion aurrekontuari, “ez diolako hiri honek dituen beharrei erantzuten, edukin aldetik hutsa
da eta ez dute balio COVID 19aren pandemiak sortutako krisiari indarrez aurre
egiteko. Aurtengo aurrekontutik zati

handi bat ez da exekutatu eta hurrengora eramaten da. EAJren kudeaketa gaitasuna dudan jartzen dugu”, esan zuten
sozialistek.
EH Bildu ere aurka agertu zen. “Presaz
iritsi zaigu Udalbatza. Negoziatzeko
zailtasunak ditugu, eta aurrekontu hau
kontserbadorea eta kontinuista da, ausardia falta zaio. Partehartze prozesuetan zerbait mugitzen ari da eta hori da
positibo izan dezakeen bakarrenetakoa
aurrekontuak”, argudiatu zuten ezker
abertzaletik.

“Eskerrak eman nahi dizkiet aurrekontu proposamena landu duten guztiei,
bereziki Juan Mari Altuna zinegotziari,
pandemia eta ziurgabetasun egoera honetan landu den aurrekontua baita. Hori
da bizi dugun egoera Hondarribian ere,
pandemiak sortzen duen ziurgabetasuna.
Aurten gure erronka horri aurre egitea
izan da eta datorren urteari begira, Hondarribia indarberritzea da gure asmoa.
Pertsonak eta familiak indarberritzea, Hiriko ekonomia indarberritzea, herritarre
ntzako zerbitzuak indarberri
tzea eta
hiriaren garapena indarberritzea” esan
zuen Txomin Sagarzazu Alkateak.
Abotsanitzek aurkako bozka eman zuen,
“aurrekontu honek ez diolako eran
Abenduaren 2ko aurrekontuen udalbatzaren irudia

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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11 emendakin
Alderdi guztien artean aurkeztutako ia
159 emendakinen artean, 11 onartu ziren. Abotsanitzen bizikleta aparkaleku
estalperako 25.000 euro, bizikletentzako
aparkaleku gehiago egiteko 6.000, nagusientzako banku eta aparatuak erosteko
3.000 eta puntu ilunen proiektuak gauzatzeko tailerrak egiteko 15.000 euro.

Aukera honako proiektuan artean egin
beharko da: haur parke bat estaltzea,
Amuteko auzoan dagoen pilotalekua estaltzea, San Markoseko parkean irisgarritasuna hobetzea, hirian zehar txakurren
aisialdirako gune bat sortzea eta ‘Pump
track’ bat deitzen dena egitea, hau da
asfalto, bizikleta, monopatin edo patinetearekin erabili daitekeen lur edo egurrezko zirkuitu itxi bat eraikitzea.

HERRIAN BARRENA
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“Datorren urteko aurrekontuetan proiek
tu bat idazteko aurrekontu bat jarrita
dugu. Herritarren artean hautatzen den
proiektua gauzatzeko, 2022ko apirilean
egingo den aurrekontuen lehen kreditu
aldaketan beharrezkoa den diru kopurua
gordeko dugu urtean zehar proiektua egi
bihurtu dadin” azaldu zuten Sagarzazuk
eta Serranok.

PSE-EEri onartutakoak Mugondorako
alternatiba ikerketetarako 50.000 euro,
Erreginaren Baluartean eskuhartze bat
egiteko 9.000 euro eta eguzki plaken instalakuntzen inguruko proiektu baterako
18.150 euro.
EH Bilduri onartu zitzaizkionak euskarako dirulaguntzetarako 30.000 euro
eta pobrezia energetikoari aurre egiteko
25.000 euro izan ziren.
Azkenik, EAJri onartu zitzaizkionak
Arrantzale Auzoa eta Santiago kaleko
proiektua idazteko 90.000 euro eta San
Telmo inguruan arku tiroketako proiekturako 6.050 euro.
Hiritarren parte-hartzea
Aurrekontua onartzearekin batera, udal
gobernuak aurrekontuaren inguruko hiritarren parte-hartze prozesua aurkeztu du.
Zehazki, gure hirian burutu litezkeen 5
proiekturen ideiak jaso dira, eta horien artean bat hautatu beharko dute herritarrek.
“Informazio osoa www.hondarribia.eus
gunean jarriko da, eta Gabonak pasa eta
berehala irekiko da bozkatzeko epea. Hiritar bakoitzak, baldin eta Hondarribian
erroldatuta badago eta gutxienez 16 urte
baditu, aukeratu ahal izango du aurkezten diren bost proiektu hauen artean.
Pertsona bakoitzak proiektu bat bozkatu
ahal izango du, eta behin bakarrik”, azaldu dute Txomin Sagarzazu alkateak eta
Hiritarrekiko Harremanetarako zinego
tzia den Maria Serranok.

· 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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Presan 66 etxebizitza eraikitzeko
hitzarmena onartu du Udalbatzak
Presan 66 etxebizitza eraikitzeko hitzarmena onartu du Udalbatzak
Abenduaren 16an Hondarribiko Udalak
egindako Ohiko Bilkurak, beste zenbait
gairen artean, Udalak eta VISESAk Presa
I eta II eremuetan eraikitzeko sinatutako
lankidetza-hitzarmena aldatzeko proposamena onartu zuen, Plan Orokorra berregin beharrak behartuta.
“Lortu dugun akordioaren arabera, Biteri Ikastetxearen aurrean dagoen Presa I
eremuan, babes ofizialeko 66 etxebizitza
eraikiko dira, gero Alokabidek kudeatuko dituenak. Etxebizitza bakoitzak
bere garaje eta trastelekua izango du. 66
garaje horietaz gain, azalean 55 aparkaleku eraikiko dira, eta 260 metro koadroko
merkatal lokal bat sortuko da. Berri oso
pozgarria dela uste dut” esan zuen Txomin Sagarzazu Alkateak.
Udal gobernuak eskerrak adierazi zizkion
VISESAri “izandako lankidetza giroagatik
eta baita ere gaian ari diren udal langileei.
Jakitun gara zer nolako garrantzia duen
Hondarribian babeseko etxebizitzak eraikitzeak”, gogoratu zuten.

bizitza Sailari Hondarribian ekiteagatik.
HAPOa bertan behera uzteak kalte egin
dio proiektuari eta nahi baina gutxiago
eraikiko da”, esan zuten sozialistek.
Azkenik, EH Bildu abstenitu egin zen.
“Hondarribia Lantzen indartu edo birpentsatu beharko genuke, eta VISESA
edo antzeko erakundeekin ez hainbesteko lanketetan aritzea”, esan zuten ezker
abertzaleko taldetik.
Hiru mozio onartuak
Etxebizitza-hitzarmen honetaz gain, denen aldeko bozkarekin onartu zen Abo
tsanitzek aurkeztutako Udalaren inbentarioa egin eta jakinaraztearen inguruko
mozioa.
Jarraian Abotsanitzek eta EAJk adostuta,
eta EH Blduren babesa eta sozialisten

abstentzioarekin, mozioa onartu zen
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentuei zuzenduta, Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Oinarrizko Sareko Hondarribiko zatia burutzeko falta den tartea
-Amute eta Gabarrariko biribilgunearen
artekoa- osatu dezaten eskatzeko.
Azkenik EH BILDUk aurkeztu eta EAJrekin adostuta, Espainiako Armadak
Jaizkibel inguruan egindako maniobrei
buruzko mozioa onartu zen. Bi alderdi
hauek eta Abotsanitzek aldeko bozka
eman zuten eta PSE-EEk aurkakoa.
Udalbatza amaitzeko, guztien parte hartzearekin omenaldia egin zitzaion Marisa
Izquierdori, egun horretakoa izan bai
tzen 1989az geroztik Udal Idazkari bezala bere azken Osoko Bilkura, hil honen
31n hartuko du eta erretiroa.

Oposizioo alderdien artean, Abotsanitzek
alde bozkatu zuen. “Txomin Sagarzazuk
edo EAJk negoziatu dute hitzarmen hau.
Zeuden aukeren artean pobreena da eta
ez dio herriak dituen beharrei erantzuten.
Alkate jaunak gardentasunari ateak itxi
dizkio eta irakurketa triunfalista bat egiten da hala ez denean”, kritikatu zuten.
PSE-EEk ere aldeko bozka eman zuen. “Eskerrak eman dizkiogu Jaurlaritzako EtxeEAJ eta PSEk alde bozkatu zuten, Abotsanitzek baiezko kritikoa eman zuen eta EH Bilduk abstentzioa

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Hondarribiko historiaren zati
bat, Sevillan
Hemen eraiki zen “Nuestra Señora del Juncal” galeoiari buruzko erakusketa dago ikusgai
Abendu hasieratik “La Flota de Nueva
España y la búsqueda del Nuestra Señora
del Juncal” erakusketa ikusgai dago Sevillako Indietako Artxibo Nagusian, Espainiako Kultura Ministerioak, Kanpo Arazoetako Ministerioak, Espainiako Kultur
Ekintzak eta Mexikoko Antropologia eta
Historia Institutu Nazionalak antolatuta.
2022 urteko Apirilera arte .
Erakusketak “Nuestra Señora del Juncal”
galeoia du protagonista, 1631ko urriaren 31n Mexikoko kostaldearen aurrean
hondoratu zena, Veracruz eta La Habana
artean, Espainiara milioi bat zilarrezko
txanponez eta txokolate, zeta, larru eta
tintez kargatuta zihoala, hainbat historialariren arabera. 300 tripulatzaileetatik
39 bakarrik atera ziren bizirik.

neurriek eraginda, enpresa espezializatu
batek egin du maketaren lekualdaketa,
Hondarribiko Ramery Jauregitik, Hirigune Historikoaren bihotzean.

interesgarri eta tragikoa eta XVII. mendeko sustatzaile hondarribiarrek bizi behar
izan zuten guztia ezagutzea “gehitu du
Sagarzazuk.

Gainera, Arma Plaza Fundazioak dokumentazio kartografiko digitala eman
du, hala nola Hondarribiko Gotorleku
Plazaren Planoa eta 1640an Leonardus
de Ferrarys Fundazioaren inguruak. XX.
mende hasierako erreprodukzio faksimilea da. Jatorrizkoa Stockholmeko Artxibo
Militarrean dago.

Galeoia hondoratzea eta familiaren
porrota

- Hondarribiarentzat oso berri ona da
erakusketa hau antolatu izana, eta “Nuestra Señora del Juncal” galeoiaren historia

1630ean Cadizetik abiatu eta 1631ko
urrian San Juan de Uluako (Mexiko)
portutik Espainiara itzulitako 13 ontzik
osatzen zuten Indietako Flota. Ekaitz gogorren eta haizeen aurkako hamabost
eguneko borrokaren ondoren, Mexikoko
kostaldean hondoratu ziren Santa Maria
eta Junkaleko Andre Maria.

Junkaleko Andre Mariaren merkataritzagaleoia Hondarribiko ontzioletan eraiki
zuten Antonio de Ubilla y Estrada eta Maria de Izaguirre y Martín senar-emazteek,
biak Hondarribikoak. 34 ‘6 metroko
luzera, 10’ 91 metroko zabalera, 27 ‘5
metroko gila eta 300 laguneko tripulazioa zituen.
“Hondarribia erakusketa horretan presente dago” esan du Txomin Sagarzazuk,
Hondarribiko alkate eta Arma Plaza
Fundazioaren Patronatuko presidenteak. “Hondarribiko Historiaren Lagunen Elkartea eta Arma Plaza Fundazioa
elkarlanean aritu dira Hondarribiko Udalarekin batera, Hondarribiko Gotorleku
Plazaren maketa lagatzeko. Maketaren
Sevillan ikusi ahal den erakusketaren irudi bat.
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Kantuak batu ditu Hondarribia
eta La Palma
Tazacorteko Kofradiko presidentea Itsas Etxeko kontzertuan izan da

Duela hiru hilabete, La Palmako sumendi
berria erupzioan sartu zen, Kanarietan.
Baina askoz lehenago, natura martxan
zegoen. Besteak beste, hango arrantzaleek arrain-falta nabari zuten azken urte
osoan.
Sumendiak eztanda eginda, elkartasun
ekimenak nonahi izan dira Kanarietako
kaltetuak laguntzeko. Horietako bat Hondarribian egin da abenduaren 11n. Egun
horretan, Gazterdi eta Klink abesbatzek
kontzertua egin zuten Itsas Etxeko auditorioan eta Itsaskari Baitak bultzatutako
ekimena osatzeko, bazkaria eta herriko
merkatari eta ostalariek eskainitako oparien zozketa antolatu dira.
Kontzertura ia 300 lagun bildu ziren eta

gustura atera ziren denak. Donostiako
Orfeoiko kide zenbaitek osatzen duten
Gazterdik kantu ezagun askoren betsioak
eskaini zituen lehenengo eta gero, Klink
Korua batu zitzaien eszenatokian, egun
hauetan ohi den bezala, zenbait gabon
kantarekin emanaldia borobiltzeko. Biziki
txalotu zuten kontzertua ikus-entzuleek.
Antolatzaileek La Palmatik Hondarribian
izatera gonbidatu zuten ekimen honetan
bildutako dirua jasoko duen Tazacortkoe
Arrantzaleen Kofradiko presidentea, César Camacho. Hondarribiko Udalean ere
harrera egin zioten Camachori eta kon
tzertuan hitza hartzera gonbidatu zuten
antolatzaileek. Eszenatokian lagun izan
zituen Nico Azcona, Itsaskari Baitako
presidentea eta Norberto Emazabel,

Itsas Etxean egndako kontzertuaren une bat

Done Pedro Kofradikoa.
Tazacorteko arrantzaleek ordezkariak
“bihotzez” eskertu zuen Hondarribitik
laster helduko zaien laguntza. “Ez jakinean eta ezin egonean gauden une
hauetan, alde guztietatik heltzen ari den
elkartasuna, beroa eta laguntza hau da
sumendiaren hondamendiak erakutsi digun gauza on bakarretakoa, indarra eta
aurrera egiteko gogoa ematen diguna”,
esan zuen, hunkituta, César Camachok.
Itsaskari Baitatik, bereziki eskertu dituzte ekimen honetan lagundu duten enpresa, ostalari eta erakundeak, horien artean, Done Pedro Arrantzaleen Kofradia.

La Palmatik etorritako César Camacho, Nico Azcona
eta Norberto Emazabelen artean

DENBORA-PASAK
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Denbora-pasak

DENBORA-PASAK
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GOITIBEHERA

BIKIAK

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

Bi irudi baizik ez dira berdin-berdinak.
Bereiz itzazu!
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[1] Gure hiriko kale ezagun
eta bisitatuenetako bat,
Portu auzoan. [2] Musika
tresna, ia beti trikitia lagun
duena. [3] Gurasoengandik jasotzen diren ondasunen multzo. [4] Eraman.
[5] Zer lekutara? [6] Garai,
sasoi. [7] Biba! [8] Eguratsaren egoera. [9] Ezkertiarren gustuko kolorea.
[10] Garbitasunez, garbiki. [11] Nafarroa Behereko udalerria, Baigorri-Ortzaizen.
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ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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Merkatariak,
Gabonetara begira
Iazko etenaldiaren ostean, merkatua egin dute Jostaldin oparitarako proposamenekin

Pandemiak gogor jo ditu gure gizartea
eta ekonomia ere azken bi urteetan.
Asko dira birusak kolpatu dituen sektoreak, ia guztiak. Horien artean, asko
entzun da ostalaritzak jasandako kalteez, eta sektore hau indartsua da oso
gure hirian.
Baina merkataritzak ere, Interneteko
eta merkatalguneen zein marka handien konpetentziaren eraginari, birusarena gehitu behar izan dio azken bi
urteetan. Zorionez, txertaketak aurrera egin ahala ere, merkatariak aktibitatera bueltatzen ari dira azken urte
honetan, mantsoki bada ere.

saren eragina handia izan da. Gure
kasuan, asko saltzen dugu ezkontzetarako eta bestelakoetarako opari-detaile
gisako produktua, eta falta hori asko
somatu dugu. Eskerrak sormen lanaz
gain umeei arte klaseak ere ematen diz
kiegula, horiekin eutsi ahal izan dugu
gehien bat azken urte honetan”, esaten
zigun Axalianeko Maider Goikoetxeak.
Gabonetako Merkatua Jostaldira eramatea “ideia ona” zela esaten zuen.
“Nahiz eta erdigunetik aldenduta egon

eta hona, propioki etorri egin behar
den, segurtasun aldetik eta aparkatzeko orduan ere, egokia” ikusten zuen
Goikoetxeak leku-aldaketa.
San Pedro kalean denda duen beste
merkatari batek ere “merkatu hau egiteko Jostaldi leku zabal eta erosoa” zela
iritzi zuen, baina bazituen bere zalan
tzak ere: “Hona espreski etorri behar
zara, ez zara Portutik zabiltzala aprobetxatuz begirada bat botatzera sartuko,
Itsas Etxean gerta zitekeen antzera”.

Sektore honetan Gabonetako kanpaina urteko indartsuena izan ohi da,
salmenten zati handi bat. Iaz, COVIDa
dela eta, Hondarribiko merkatariek
ezin izan zuten Itsas Etxean egin ohi
zen Gabonetako Merkatua egin. Baina
aurten bai, zorionez. Birusaren aurreko neurriekin eta azken asteetan gora
egiten ari diren kutsaketa kopuruen
erdian, aurten, Jostaldi pilotalekuan
egin da Gabonetako Merkatua, abenduaren 11 eta 12ko asteburuan. Gu
bertan izan ginen, hiriko merkatarien
sentsazioak biltzen.
Postuak dotore apaindu dituzte antolatzaileek eta jendearentzako leku zabala
zegoen, segurtasuna emateko. “BiruJostaldiren itxura Gabonetako Merkatuaren asteburuan

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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Txikientzat ipuin-kontaketa eta beste izan dira, erakargarri gisa

Jendea Jostaldira gerturatzera animatzeko, umeentzako puzgarriak edo
ipuin-kontaketak izan ziren asteburu
horretan. “Beti zalantza hori daukazu,
familiak ez ote diren goiz edo arratsalde pasa etorriko umeekin eta ez hainbeste produktuak ikusi, ezagutu eta
batez ere, erostera”, esaten zuen merkatari honek.
Saldutakoarekin “pozik” ageri zen
behintzat Kulluxka Estudio-Dendako
Libe Sagarzazu. Bere negozioa duela bi
urte eskas zabaldu zuen gazte honek,
berak sortutako arropa eta bestelako
produktuak erakutsi eta saltzeko.

Gabonetako Merkatuaren lehenengo
egunean “zer edo zer” saldu eta gustura
zegoen Sagarzazu. “Egia da guretzako
lehenengo aldia dela ekimen honetan
eta beraz, ezin konparatu aurreko urtetekin. Baina oso ona da gure lana jendeari erakutsi ahal izatea eta gertuko
pertsonek, hondarribiarrek, bertako negozioek egiten dugun lana baloratzea”,
esaten zuen Libe Sagarzazuk.
Gabonetako kanpaina martxan da
orain
dik eta ikusiko da aurten merkatarien salmentak nolakoak izango
diren. Pandemiaren erdian, Bono Dendak bezalako kanpainek lagun egin

dute salmentetan, Hondarribiaren kasuan 11.500 bono erabili baitira.
Jai hauetako kanpainari, orokorrean,
optimistago begiratzen diote merkatariek, baina ikusi beharko da pandemiaren aurreko salmentetara bueltatzerik
izango ote den, are gehiago, administrazio agintariak birusaren aurreko
prebentzio neurriak berriz ere indartzekotan diren une honetan.
Gabonak pasata, berriz ere Bono Dendak bueltatuko dira, hori bai, birusaren eragina nolabait leuntzeko ahaleginean.

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

Hondarribiko Done Pedro Kofradiko
idazkaria 25 urtez
Andres Olaskoagak 63 urte beteko
ditu datorren urtarrilaren 3an, eta egun
horretan jubilatuko da, Done Pedro
Itsas Gizonen Kofradian 41 urte eta
erdiko ibilbidea egin ostean; azken
25 urteetan idazkari gisa eta aurretik,
arrain-enkantea gidatzen, Kofradiko
dendan eta bulego-lanean. Hitz
gutxitako gizona, erretiratzear dagoen
honetan lortu dugu, maíz saiatu ostean,
Olaskoagak gurekin solasalditxoa izatea.

“Kofradia nire etxea da
eta berari dena eman diot,
hark niri dena eman didan
bezala”
ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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Zein animorekin heldu zara jubilatze
ko une honetara?
Oso gustura egon naiz urte hauetan lanean eta Kofradia niretzat etxea eta familia da. Baina gogoz hartuko dut erretiroa, gogoak baititut ilobez disfrutatzeko,
bizikletan ibiltzeko edo besterik gabe,
noizean behin ere aspertzea eta ezer ez
egitea zer den ikusi eta disfrutatzeko,
zergatik ez. Kofradiari dena eman diot
41 urte hauetan eta hark ere dena eman
dit niri, baina heldu da atseden hartzeko
unea.
Nola hasi zinen garai hartan Kofra
dian lanean?
Nire familia arrantzalea izan da beti
eta aitarekin itsasoan lau-bost udatan aritu ostean, 1979an soldaduskara joan aurretik, urtebete egin nuen
arrantzan. Handik bueltan, Bittoriano
Agirre jubilatzen zen eta Kofradian
hasi nintzen lanean, aldi berean Bentan, arrain-enkantearekin, eta dendan.
Handik urte batzutara Bentan eta bulegoan lan egitera pasa nintzen, 1994an
bulegora eta gero, 1996tik duela gutxira arte, idazkari gisa aritu naiz lanean.
Arrantza bihotzean daramazula esa
ten zenuen, eta itsasotik era pasa
zinen, baina nola bizitzen da mundo
hau lehorrean dagoen bulegotik?
Une on eta txarrak bizitzen dira, eta horrela izan da 40 urte hauetan. Gogorrenetakoa, seguraski, Hondarribiko flota 100
itsasontzitatik 25era nola gutxitzen joan
den ikustea. Pena izan zen hainbeste legatzketari hondoratzen ikustea. Gauza
asko aldatu dira arrantzan, gehienak hobera, arrantzaleek baliabide hobeak dituztelako, segurtasuna hobetu delako… Baina aldi berean, oztopoak ere etorri dira,
nolabait esateko. Orain arrantza kuotak
daude antxoa edo hegaluzetarako, eta horiek ongi kudeatzen jakin beharra dago.
Kofradiko idazkaritzan erreleboa
prestatu duzue dagoeneko, ez?
Halaxe da. Joan den ekainean hasi zen

Amaia Ausan idazkari lanetan. Berak hamaika urte egin ditu Kofradian bulego
lanetan eta seguru nago lan bikaina egingo duela ere idazkari gisa. Elkarrekin lan
egin dugu eta oso ondo prestatuta dago.

“Une on eta
txarrak bizi izan
ditut, baina gogorrenak, bolanta
eta pelajikoen aurkako borroka eta
Prestige-n osteko
urteak”

ELKARRIZKETA
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jokoan daude eta horrela izan behar izan
du. Santiago Eguna polita da baina aldi
berean, nolabait esateko, folklorikoagoa
edo, eta jendetza biltzen duena. Niretzat,
pertsonalki, maitagarriagoa da San Pedro
eguna. Askoz ere txiki eta intimoagoa,
baina bihotzean zera berezi hori sortu
izan didana, beti. Ezin izan ditugu azken
hauek behar bezala egin, baina zer egingo diogu.
Denbora libre asko izango duzu urta
rriletik aurrera. Zer egingo duzu?
Txirrindan ibiltzea asko gustatzen zait,
eta orain askoz ere denbora gehiago izango dut horretarako. Familiak eta ilobek
ere denbora hartuko didate, badut haiekin lasaiago egoteko gogoa ere. Sukaldean ibiltzea ere asko gustatzen zait…
Ez dut uste aspertzeko astirik izango
dudanik! Eta hala ere, zergatik ez, badut
noizbait aspertzea zer den bizi eta jakiteko gogoa!

Duela gutxi omenaldia egin zizuten
zuri, beste 5 lagunekin batera, Do
nostian. Nolakoa izan zen?
Gipuzkoako Kofradiak biltzen dituen
OPEGI arrain produktoreen elkarteak
antolatu zuen ekintza. Donostian, Portaletako lokalean Kofradia Itsas Etxea
zabaldu zuten eta bertan jatetxea dago,
arraina soilki ematen duena, eta baita
erakusketetarako aretoa eta beste. Aurten sari-emate bat antolatu dute eta Gipuzkoako arrantza munduko sei pertsonari eman ziguten. Polita eta hunkigarria
izan zen, bizi osorako gordeko bihotzean
dudan eguna. Ez naiz ni honelako gauzen
zale, baina egia da oso ondo sentitu naizela honelako aitortzarekin.
Jubilatuko zaren une honetan, pan
demiak jo du gizarte osoa eta bes
teak beste, azken bi urteetan jairik
ere ezin izan duzue ospatu arrantza
leek. Arraroa egingo zaizu San Pedro
edo Santiago egunak gehiago ez bi
zitzea?
Pena izan da azken bi urteetan horrela egotea, baina osasuna eta bizitzak

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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Abenduaren 4an, Durangoko Azoka bilakatu
zen Euskal herriko hainbat txokotatik
heldutako Mintzalagunen topaleku
2018an antolatu zuen lehendabizikoz
Euskaltzaleen Topaguneak Euskal Herriko Mintzapraktika egitasmoetako kideentzat egun pasa Durangora.

mintzapoteoa eginez, hizkuntza ohiturak aldatzen jarraitzeko mintzapraktika
egitasmoetan parte hartzeko deia zabaldu zuten.

Euskaraldiaren lehen edizioa amaitu berri zen orduan eta, Egin Jauzi lelopean,
Hondarribiko Abiyuan txarangarekin

Baina bai orduan, baita aurten ere, Azoka
bisitatzea izan da irteeraren oinarria.
Batzuentzat Azoka bisitatu duten lehen

aldia izan da eta horixe da irteera honen
helburuetako bat: euskal sorkuntzaren plaza hau ezagutu eta euskarazko
kultur eskaintza kontsumitzen hasteko bide ematea. Gainera, sortzaileak
aurrez aurre ezagutzeko aukera paregabea izaten da Mintzalagunentzat. Aurten
ere hauetako askoren lanak eta beraiek

Feli eta Inma Korrontziko Agusekin

MINTZALAGUNA
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Izena emateko bideak:

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

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

ezagutzeko aukera izan dute eta beraiekin hitz egiten ere izan dira: Ibon Martin,
Onintza Enbeita, Nabarraldeko kideak,
Gatibuko kideak, Korrontziko Agus Barandiaran, Kalakanekoak.
Azokako bisita amaituta, lauko taldeetan
banatu eta MintzaPoza ginkanan aritu
ziren, hainbat proba egin zituzten Durangoko txokoak ezagutuz. Eguraldiak
lagundu ez bazuen ere umorea ez zen
falta izan.

rriak dituzte, ideiak eta sormena ez zaie
falta, eta martxan jarriko dituzte Min
tzatxox, kanpo ekintza berriak eta nola
ez, urtarrilaren 12an irekiko da bigarren
izen ematea eta urtarril amaiera arte
egongo da irekita. gainera Urtarrilean,
irailean egin zuten bezala Mintzalagunak
kalera aterako dira egitasmoa Hondrribi-

tarrei erakusteko. horretarako MintzaPoza tonbola prestatu dute, gerturatzen
direnek sariak jasoko dituzte. Animatu
zaitezte oraindik egitasmoan ez zaudetenok!! Denon artean sor ditzakegu euskara praktikatu nahi duen ororentzat gune
eroso eta atseginak. Eman izena!!

Ondoren, elkarrekin bazkaldu zuten eta
kafe ordua momentu polita izan zen blagan egin eta datorren urteko planak jorratzeko.
Egun pasa polita Durangokoa, datorren urtean berriz!!
Aurten, pandemiaren egoerak, zenbait
ekintza osagarri egiteko aukera mugatu die Mintzalagunei ere, baina egitasmoarekin aurrera jarraitu nahian eta
euskara erabiltzeko guneak sortuz, beti
ere egoerak eskatzen dituen neurriak
kontuan harturik, eta arriskuak ahal
den neurrian minimizatuz, egitasmoarekin aurrera jarraitu dute, zenbait kanpo
ekintza eginez: mendi irteera adibidez,
eta astero egin ohi duten bezala, Mintzalagun taldeak elkartu dira, batzuk kafetegietako terrazetan, edo liburutegiko gela
batean, paseoan… edo talde bakoitzak
erabakitzen duen txoko batean. Animo
guztioi!!!
Urte Berriari begira, asmo eta ilusio beMintzalagunen taldea Azokakoren ondoan

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Azaroak 25, tratu onak eraikitzen
KATEAK APURTU, SAREAK ERAIKI
Azaroaren 25ean Emakumearen kontrako indarkeriaren aurkako egunean,
berriz ere kalea hausnarketa espazio bihurtu nahirik, Tizatu burutu genuen Prebentzio Komunitarioko Udal Zerbitzutik,
kateak apurtu sareak eraiki leloarekin.
Eguraldia zela eta ekintza egokitu beharra izan zen, ezin izan genuen tizatu,
ezta topalekurik egin, baina herriko ikastetxeen parte hartzearekin itsas etxea
tratu onen inguruan eraikitako sarez
bete genuen.
Zergatik tratu onak? Txikitatik gure
buruari egin beharreko galdera bat delako. Nola gustatzen zait besteek niri
tratatzea? Eta nola tratatu ditzaket ondo
nire familia eta lagunak?
Kateetan jasotako mezu batek esaten
zuen bezala: zerk ematen dizu indarra?
Probatu duzu zure buruari galdera
hauek egitea? Maite dituzunei galdetu
diezu?
• Zerk sentiarazten dizu baloratua zarela?
• Zer gertatu behar da pertsona batekin
edo talde batean lasai egon zaitezen?
• Zure ideiak beldur barik azaltzeko zer
beharko zenuke?
• Nolakoa zaren espresatzean ( janzkera,
zaletasunak…) besteengandik jasotzen
dituzun komentarioren batek indartzen
zaitu?
Erlazioak eraiki egiten ditugu eta txikitatik nola eraiki nahi ditugun lantzeak,
indar handia du berdintasunean eta indarkeriarik gabeko gizarte baten alde
egiteko.
Tizatu ekimeneko zenbait irudi

PREBENTZIO KOMUNITARIOA
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Tratu onak guztion ardura
Azaroak 12an eta abenduak 3an, Preben
tzio Komunitarioko Udal Zerbitzutik
tratu onen inguruko tailerrak aurrera
eraman genituen Surf Teknika surf eskolan tratu onaren sustapenaren garran
tziaren inguruan hausnartuz: entzute aktiboaren, komunikazioaren, emozioen,
enpatiaren eta helduen erantzukizun eta
kontzie
ntziaren beharra azpimarratuz,
besteak beste.
Kirola babes faktore gisa uler dezakegu
baina, beharrezkoa da kirol jarduerak
tratu onak sustatzen diren ingurune seguru eta babeslean gauzatzea; honakoa,
ezinbesteko baldintza baita haur eta nerabeen garapen osasuntsurako. Horretarako funtsezkoa da prebentzio-ekintzen
sustapena izan ere, tratu ona indarkeria

ezaz haratago doan kontzeptu bat da.
Tratu onak bermatzeko nahita nahiezkoa
da adingabeen eskubideen bermean
erantzukizuna duten aktore komunitario
ezberdinek prebentzio eragile gisa duten garrantzia azpimarratzea eta hauen
arteko ekintza koordinatua sustatzea,
ingurune babesleak eraiki ahal izateko
eta haur eta nerabeen ongizate integrala
bultzatzeko.
Garrantzitsua da adingabeekin denbora
partekatzen duen profesional oro tratu onen eta arrisku-faktoreen inguruan
sentsibilizatua egotea eta beren artean,
esperientzia, ezagutza eta praktika onak
elkar banatzea babes sare bat eraikiz.

Surf saioetan aritu dira gaztetxoak tratu honen inguruan hausnartzen

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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EGUBERRI ETA URTE BERRI ON!
2021. Urteko azken egunak
iristear daude eta duela bi urte
ospatzen genituen normaltasunarekin, familia eta lagun giroan egiteko irrikitan gaude guztiok. Urtearen balantzea egiteko garaia izaten da hau
eta oraingoan ere “ziurgabetasuna” izan da
urtean zehar izan dugun bidelaguna… Balantzea egiterakoan, ondo egindakoengatik
zoriondu eta hobetu daitezkeen horietatik
ikasteko aukera daukagu.

Egun hauetan lasaiago egoteko aukera
izango dugu eta denboraz disfrutatzeko jarduera eta ekintzen eskaintza erakargarria
izango du Hondarribiak Gabonetan. Kultur
agendan egunero ekitaldia izango da, eta
bertako denda, taberna eta kaleez disfruta
tzeko aukera izango
Aurten ere arretaz jokatzeko eskatu behar dugu: jendetzak saihestuz, beste pertsona batzuekiko distantziarik ez dagoenean
maskara erabiliz eta gure ekintzen erantzu-

le izanez. Zoritxarrez, egoera honetan esperientzia izaten hasi gara eta badakigu nola
buelta eman.
Egun bereziak dira eta etxekoekin gozatu eta disfrutatu, eta besakada handi bat
urtean zehar sufritu duten pertsona eta familią guztiei.
Urte berri on bat opa dizuegu hondarribiaar guztioi, osasunez eta berri onez betea.
		
EAJ-PNV

ETA HALA ETA GUZTIZ ERE, ALDE BOZKATU GENUEN
Presa I eremuan 66
etxebizitza publiko eraikitzeko Udalaren eta Visesaren arteko hitzarmena onartu genuen
hilaren 16ko osoko bilkuran.
Ez dugu hitzarmena gustuko, are gutxiago formak. PNVk oposizioaren iritzia kontuan izan gabe adostu du hitzarmen berri
hau, 2018koaren ordez.
2018an, alderdi guztien ekarpenarekin,

Presa I eta II eremuetan 118 etxebizitza
hitzartu ziren, baita hiru solairuko aparkalekua (bat etxebizitzentzat eta beste bi
publikoak), eta 300-350 metro koadro lokal
komertzialetarako. Ordutik EAJk ez du oposiziorekin ezer konpartitu, bere estilora kudeatu da gaia eta emaitza begi-bistakoa da:
66 etxebizitza (%45 gutxiago), 127 aparkaleku (%55 gutxiago) eta 260 metro koadroko
lokala (%20-30 txikiagoa).

Hala eta guztiz ere, alde bozkatu genuen.
Plenoan bi konpromiso eskatu genizkion
alkateari: Bat, Damarrin eta Muliateko azken
udal partzelan etxebizitza publikoak eraikitzea. Eta bi, Presako obrek eragingo duten
aparkaleku gabezia konpentsatzeko neurriak
har ditzala. Alkateak konpromiso horiek beteko dituelakoan bozkatu genuen alde.
		
Abotsanitz

APARKALEKUENA: GAINDITU GABEKO GAIA DA
Onartutako
Mugikortasun Planean hiriko
gai garrantzitsuenetako
bat hirian aparkalekurik
ez egotea da. Mugikortasunarekin eta aparkatzeko premia larriarekin zerikusia duten
gaiak lantzen direnean behin eta berriz
agertzen den kontua da.

Duela gutxi, Porturako Mugikortasun
Planarekin, zoritxarreko erabakia hartu
dugu, aparkalekurik eta bestelako mugikortasunik aurreikusi ez dugulako.
PSE-EEk 150.000 €-ko partida eskatu
zuen aurrekontuetan, txandakako aparkaleku berriak (Presa, Damarri, Javier de Ugarte,
Donosti-Soroeta kalea, Aireportua, zezen-pla-

za) kokatzeko beharrezko azterketa egiteko.
Planteamendu orokor bat eta eztabaidarako eta erabakiak hartzeko balioko duen
ibilbide-orri bat behar ditugu. Horrek hiri
atseginago batera salto egiteko aukera emango digu. Espero dugu gogoeta hau ate atzera
ez botatzea.
PSE-EE

kuindarren logoaren itzala erakusten dute.
Kaioen ordua Espainiako argitaletxe oso ezagunak argitaratutako eleberria da. Fikzioa.
Hondarribian kokatutako alegiazko kontakizuna, hain zuzen.
Donostiako idazle ezagun baten salmenta handiko liburuak, ordea, Hondarribiko handikiak mindu ditu eta nobela eta
idazlearen kontra gezurrak eta irainak bota

dituzte. Kaio ilunen itzala luzea da.
Galarazi dute liburuaren promozioa
gure hirian, ez behin, birritan baizik. Hemendik zentsura salatu nahi dugu. Zentsuragileak ez dira asko baina sekulako kaltea
egiten diote Hondarribiari. Barkamena eskatu nahi diogu idazleari.
EH Bildu

KAIO ILUNEN ITZALA
Wikipediak honela esaten
du: Kaio iluna (Larus fuscus)
laridae familiako hegazti zangaluzea da, Europako kostaldetan bizi dena. Kopurutan igotzen ari den
espeziea da, gizakiak eraldaturiko ingurunera egokitzen jakin baitu. Euskal Herriko
itsasertzean dabil, Hondarribian bertan
ere. Hegan eguzkitan Espainiako alderdi es-
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‘GALTZAGORRIEI TO, IÑAXITO’ ANTZERKI LANEKO UNE BAT ITSAS ETXEAN F. PORTU

Euskal Liburu eta Disko Azokak
eta Bordari eta Satarka sarien
emateak emango / diete
arribia
Hondamaiera
ak antolatu
aurtengo
edizioan
diren
/ argitalpen
arribia.org
kultur ekintzei
www.hond
Urriaren 29an hasi ziren 2011ko Euskara
Jardunaldiak Hondarribian eta aurreko
alean ere eman genizuen hauen berri.
Azken aste hauetan, txiki zein helduentzako antzerkia eta Txiste Grafikoen Lehiaketa izan ditugu Udal Euskara Zerbitzuak prestatutako programan.

Azaroaren 15ean, Itsas Etxeko auditorioan antzerkia egin zen lehenengo aldiz, Galtzagorriei to, Iñaxito lanarekin.
Jende kopuru majoa hurreratu zen bertara, txikiei zuzendutako lana ikustera.
Azaroaren 19an, eta nahiz eta orain herrian antzerkirako areto dotorea daukagun, Neguko Jardunaldiek Amuten funtzioak egiteko apustua berritu zuten.
Han izan zen ikusgai Baginaren bakarrizketak lan entzutetsua. Eta publikoak, bes-

te behin, ez zuen hutsik egin, Amuteko
auzo elkartearen egoitza beteaz.

NAGUSIAK

NAGUSIAK

IDAZTEN DUTENAK LEHIAKETETAN PARTE HARTZERA
ANIMATZEKO DEIA EGIN DUTE BORDARI ETA SATARKA IPUIN
ETA OLERKI SARIEN EMATEAN

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

Azaroaren 20an, ostegunarekin, Neguko
Jardunaldietako ikuskizun potenteenetakoa izan genuen Itsas Etxean.
Errautsak antzezlana Igor Elortza eta
Unai Iturriagaren testua da eta berriki
XI. Donostia Antzerki Saria jaso du, besteak beste. Hiru antzerki talde (Le Petit
Theatre de Pain, Artedrama eta Dejaba
Papin Laborategia, elkartu egin dira ikuskizun hau prestatzeko.

BORDARI ETA SATARKA LEHIAKETETAN SARITUTAKOAK, SARIAK EMAN ZITUZTEN ALKATE-ZINEGOTZIEKIN, KULTUR ETXEAN X. SAGARZAZU

us / argitalpenak /

www.hondarribia.e

Helduen A mailan Mari Jose
Azurtza donostiarrak eta Iñigo
errenteriarrak lortu dituzte lehenengo sariak, eta
gazteen B mailan, Leire Mendiola legazpiarra eta Saioa Ventura
nafarra nagusi izan dira ipuinetan eta olerkietan, hurrenez hurren

ibia
HondarrLegorburu

Neguko Jardunaldien baitan egin da, urtero bezala, Bordari eta Satarka literatura
lehiaketen sari-emate ekitaldia.
Abenduaren 10ean bildu ziren antolatzaile, epaimahaikide eta parte-hartzaileak,

33. edizioa izan den honetako uztaren
sari-banaketa egiteko.
Hitzorduari doinua Musika Eskolako txistulariek eta txelojoleek jarri zioten, bai
sarreran bai amaieran.
Sariak eman aurretik, Arantxa Berrotaranek, Euskara zinegotziak, literatura lehiaketa hauen helburu nagusiak gogora
ekarri zituen: “Idazle berriak sortzea eta
sormena eta zaletasuna bultzatzea”.
Aurten, guztira, 31 lan aurkeztu dira; 19
olerki Satarka lehiaketara eta 12 ipuin
Bordari lehiaketara, iazko 40en aldean.

Bordari ipuin lehiaketaren inguruan, Karlos Zabala epaimahaikideak hartu zuen
hitza eta A mailan bildutako zortzi lanek
zein B mailako 4ek, “denek, errekonozimendua merezi dutela” esan zuen, “idazleak buruan duena paper orrian jarteak
eta irakurlea mundu batetik bestera eramateko jolasak” meritua dutelako.
Satarka olerkien lehiaketako epaimahaiaren izenean, Mertxe Mitxelenak gogora
ekarri zituen, zentzu berean, “azken 19
urteetan lehiaketa hauetan parte hartu
eta horrenbeste sari lortu izan zituen”
Ainara Elizondok aldizkari honetan esandako hitzak. “Irakasle batek animatu zue-

AURREKONTUAK, LEHEN
ALDIZ EUROTAN

BANDEREN
BEDEINKAPENA

GUSTURA NEGUKO
JARDUNALDIETAN

Duela 20 urte, Udalbatzak 2002.
urterako udal aurrekontua onartu zuen,
heltzear ziren eurotan eta pezetetan
eman genuen kopuru guztien berri
gure aldizkarian. Elkarrizketan ere,
arrantzaleak txanpon berriariren
etorrerari aurre egiteko prest zeudela
esan zigun Esteban Olaizolak, Kofradiko
presidenteak. Gainera, Mikel Garikoitzen
disko berriaren inguruan aritu ginen eta
amaitzear zen 2001. urteko gertakari
eta albiste nagusien errepasoa egin
genuen. Gainera, Jostaldi leporaino bete
zen Pirritx, Porrotx eta Marimototsen
ikuskizunaz gozatzeko. Elkarrizketan,
Rosa Arburua historia irakasle eta
ikerlariarekin aritu ginen blagan.

Duela 10 urte, Hondarribia Arraun
Elkarteak azken lau sasoietan
irabazitako 22 banderen bedeinkapena
egin berri zuen eta hori ekarri
genuen gure azalera. Gainera, Alde
Zaharreko bizilagunek Udalak eta
Harresi Elkarteak Olazabal parkerako
adostutakoa ontzat eman zuten eta
Neguko Jardunaldiei ere begirada bat
eman genien.

Duela bost urte Neguko Jardunaldiak
ekarri genituen gure aldizkariaren
azalera. Gainera Udala Mendeluko
bizilagunekin bildu zen, aireportuaren
inguruko jarrera azaldu eta berresteko.
Erreportajean, Bordari eta Satarka
literatura lehiaketen sari-emateaz aritu
ginen eta elkarrizketan, Iñaki Arzak
plastika irakasle eta Txiste Grafikoen
Lehiaketako epaimahaikidearekin aritu
ginen solasean.

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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Ramerytarrrak
eta Hondarribia
Hondarribiko
monumentaltasunaren
barruan, Pampinot kaleak leku nabarmena betetzen du. Gaur egungo kaleak,
joan den mendeko hirurogeiko hamarkadaren hasieran Manzano Monisen eraberritze-planaren emaitza denak, Erdi
Aroko trazadura errespetatzen du, eta
nahiko leial birsortzen du XVIII. mendeko Hondarribiko kaleetako bat izan
zitekeena. Kale horretan nabarmentzen
den eraikinetako bat Ramery Jauregia da,
gaur egun Arma Plaza Fundazioak bere

bulegoak dituen tokia. Baina, gaur egungo erabilera hori lortu zen arte, eraikinak
hainbat gorabehera izan ditu, eta horiek
gogoratu behar dira.
Horregatik, orri hauetan XIX. eta XX.
mendeetako ohiko kronologia utziko
dugu neurri batean, eta XVII. mendera
joko dugu, modu laburrean garatzeko
Ramery leinuaren eta Hondarribiaren arteko harremana, hirian sustraiak dituena, eta horiek hirian utzi duten ondarea,

Pedro Barruso Barés
Historialaria

bere izena daraman jauregian gauzatua.
Gaur egun ikus dezakegun eraikina jatorriz XVIII. mendekoa da eta Ramerytarrei
lotuta dago. Flandriako familia bat da,
XVII. mendean sortua Euskal Herrian. Espainian ezagutzen dugun lehen Ramery
Ramon de Ramery Herreng (Lille, 1615)
izan zen, 1640an Donostian ezarri zen
merkataria, balearen eta bakailaoaren
arrantzan, bankako negozioetan eta itsas
aseguruetan aritzen ziren ontzietan parte hartuz.
Hondarribiarekiko harremana José Antonio Ventura de Ramery Roseter (1705)
eta Manuela Teresa de Echauz, D. Martín
de Echauz ontzi-kapitainaren alaba eta
Baigorriko lurraldeko Etxauz jauregiaren ondorengoa, ezkondu zirenean sortu
zen. Hondarribian jaiotako lehen Ramery
Melchor Gaspar Baltasar Ramery Echauz
izan zen 1741ean, eta bere anaia José Antonio Ventura Ramery Echauzek jarraitu
zion 1742an. 1777an Francisca Xabiera
de Barbachanarekin izandako ezkontzatik José María Ramery Barbachana jaio
zen 1779an, eta 1806an Xabiera María de
Irarretarekin ezkondu zen. Melitón Ramery Irarreta, 1808ko martxoaren 12an
bataiatua, Hondarribiko alkate izan zen
1830, 1831, 1841, 1844 eta 1845ean, eta
Diputatu Nagusi 1833, 1833, 1847, 1852
eta 1857an, 1829an hogeita bat urte zi-

Ramery jauregia

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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tuela. Era berean, Eugenia de Montijo
enperatriza hartu zuen Hondarribiara
egindako lehen bisitan. Jakina denez,
frantsesen enperatrizak behin baino gehiagotan bisitatu zuen hiria, eta bisita
horiek ez ziren arrisku eta ezbehar jakin
batzuetatik salbuetsita egon, Txetxu Harresik “Alde Zaharreko Gauzak” obran
kontatu duen bezala.
Baina Ramerytarrekin jarraituz, esan
behar dugu Meliton 1830ean Rita Zuzuarreguirekin ezkondu zela eta ezkontza
horretatik zazpi seme-alaba jaio zirela
(Mª Luisa 1830, Isidro 1832, Liborio 1833,
Dimas 1835, Venancio 1839, Prudencia
Magdalena 1842 eta Martina 1847an Tolosan jaioa). Senar-emazteek Hendaiara
emigratu zuten Lehen Karlistaldian, eta
Isabel II.aren aldeko tropak sartzean,
haien ondasunak konfiskatu zituzten,
familiaren artxiboan ikus daitekeen bezala. Senar-emazteen seme-alabei buruz
ezer gutxi dakigu, hiru bakarrik geratu zirela ezkongabe. Liborio eta Dimas
Hondarribitik abiatu ziren Filipinetara
eta Puerto Ricora, hurrenez hurren. Liboriok hainbat kargu bete zituen Filipinetan, eta Espainiara itzuli zen 1874an.
Hirugarren Karlistaldia zela eta, Ziburun
bizi izan zen bere arrebekin, karlismoarekiko atxikimenduagatik. Alderdi
Integrista sortu zenean, 1888an sortu
zen karlismoaren zatiketa bat, erlijioa
Jainkoaren, Aberriaren eta Erregearen
lelo karlistaren gainerako elementuen
gainetik jartzen zuena, eta Ramon Nocedalek zuzendu zuena 1907an hil zen
arte. 1881ean, Zumaiako Barrutiko Gorteetarako diputatu hautatu zuten, eta
abokatu gisa jarraitu zuen, Nocedalen
alde eginez, alderdiko idazkari nagusi
izatera iritsiz. Donostian hil zen 1894ko
urtarrilaren 4an. Bere aldetik, Dimas
Ramery Zuzuarregui Puerto Ricora joan
zen eta 1898ko Estatu Batuen aurkako
gerran parte hartu zuen, Ponceko Boluntarioen Batailoiko teniente koronel
mailara iritsita. Gerra amaitu ondoren,

Espainiara itzuli zen, eta Hondarribian
jarri zen bizitzen. Han hil zen 1902ko
azaroaren 11n; beraz, badirudi Ramerytarrek Hondarribiarekin zuten harremana amaitu zela.
Melchor Rameryren alabetako bat -Prudencia Magdalena- 1859an ezkondu zen
Juan Antonio Olazábal Arteagarekin,
Irungo leinu deserasotuenetako bateko
kidea. Juan Antonio Olazabal Mundaizko jauna izan zen, eta Urumea ibaiaren
gainean eta Kristina-Enean dagoen Mandasko Dukearen hiribilduaren jabea. Hiribildua zegoen lekuan Mundaiz baserria
zegoen, eta 1956 arte, Jesusen Bihotzaren
Anaiek erosi zuten arte, Olazábal familiarena izan zen. Hiri horretan bizi izan zen
Liborio Ramery, eta, ondorioz, leinua Gipuzkoako hiriburura igaro zen.
Nabarmendu nahi dugun Olazábal Ramery familiako azken kidea Juan de Olazábal Ramery izan zen, 1863an Irunen
jaioa. Nocedal ordezkatu zuen Alderdi
Integristako buru gisa hura hil zenean.
II. Errepublikan karlismoaren fusioa gertatu zenean, bertan integratu zen, eta
jardun politikoa gauzatzen jarraitu zuen
Donostian argitaratutako «la Constancia»
egunkaritik. Gerra Zibilaren hasieran,
1936ko uztailaren 25ean atxilotu zuten.
Donostian espetxeratu zuten, matxinatutako tropak hirira iritsi zirenean, eta Bil-

bora eraman zuten. Bizkaiko hiriburuan
1937ko urtarrilaren 4an hil zuten, Bilboko bonbardaketa baten ondorioz errepresalian jardun zuten miliziano ezkertiarrek Aingeru Zaindarien presondegian
egindako erasoan.
Ramerytarren leinuaz gain, zehaztu ezin
dugun data batean Estatuaren jabetzapean
geratu zen eraikinean jarri behar dugu
arreta. 1969ko urtarrilaren 17an izendatu zuten kultura-intereseko ondasun.
Ramery jauregia, hiriko alde zaharrean
zegoenez, Manzano Monisen 1962ko Hirigune Zaharra Antolatzeko Plan Partzialean sartu zen. Prozesu horren barruan,
bi proiektu jar ditzakegu. Lehenengoak,
1971koak, Manzano-Monisekin ahaidetua
zen Manuel López-Chicheri arkitektoarenak, eraikina museo eta artisten egoitza
bihurtu nahi zuen. Horrek erakusten digu
arkitektoak Hirigune Historikoan garatu
ziren proiektu guztien gaineko kontrola
zuela. Proiektu hori ez zen egin, eta Ondarearen Institutuaren artxiboetan beste
proiektu bat dago, Hondarribian 1973ko
data duen museo bat jartzea baino aipa
tzen ez duena.
Egia esan, eraikina zaharberritu egin
zen, eta azken urteetan Ramery Jauregia Donostiako Aireportuaren Lagunen
Elkartearen egoitza izan zen, Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteko Francisco
de Ibero Institutuarena, 1965ean sortua.
Era berean, eta joan den mendeko laurogeita hamarreko hamarkadaren amaiera
arte, Eusko Ikaskuntzaren Historia Garaikidearen Dokumentazio Zentroaren
egoitza izan zen.
Eraikina Donostiara aldatu ondoren, ez
zen erabiltzen harik eta Arma Plaza Fundazioaren bulegoak bertan jarri ziren
arte. Eraikin berezia da, eta beharrezkoa
da erabilera birplanteatzea, Hondarribiko kultura-ekipamendua osatzeko balio
behar duen eraikin historikoa baita, haren kontserbazioa ziurtatuz.

Liborio Ramery

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

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Oraingoan bere bi zaletasunak batu dituen artista bat ezagutuko dugu. Hemendik
hara ibili arren, Ainhoak tartexo bar hartu du gurekin hitzegiteko:

tzeko beharra eduki dut. Dena den, gaur
egun Hondarribian artearen inguruan
mugimendu bat dagoela iruditzen zait,
baina agian arte eremu batzuetan gehiago enfokatzen dira, musikan, adibidez.
Marrazketa sustatzen duen aktibitate gehiago egotea komeni dela uste dut. Izan
ere, ikastetxeetan ez zaio marrazketari
merezi duen garrantzia ematen eta bide
hori jarraitu nahi duten gazteentzat frustragarria izan daiteke. Beraz, Hondarribian marrazketari bideratutako jarduerak egitea oso interesantea izan daiteke.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?

1. Zure burua aurkeztu.
Ainhoa Lekuona naiz, 25 urteko Hondarribiarra. Salamancan biologia ikasi
nuen eta horren ostean, Madrilera joan
nintzen zoologiako masterra egitera.
Orain Murtzian nago proiektu batean lan
egiten: landa lanetan erabiltzen diren
pestizidak txori espezie batzuetan izan
dezaketen efektu negatiboak ikertzen ari
gara.
Animaliak ikertzeaz aparte, marrazketa gogoko dut. Txikitatik eduki dudan
afizioa da. 8 urte nituela hasi nintzen
marrazketako klaseetara joaten, Lupe
Amunarrizen klaseetara hain zuzen.
Bera izan zen marrazketarekin nola hasi
erakutsi zidana eta margoketaren bidea
jarraitzeko motibatu zidana baita ere.
Orain nire kabuz marrazten dut denbora
librea daukadanean eta ilustrazio bakoi
tzean, animaliengan sentitzen dudan
maitasuna isladatzen saiatzen naiz.
2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?
Nahiz eta nire lana ilustrazioan enfokatuta ez egon, Hondarribiko gazte artista
tzat hartzen dut nire burua. Izan ere, Hon-

darribian hasi nintzen marrazten eta gaur
egun dauzkadan ilustrazio lan gehienak
Hondarribiko jendeak eskatzen dizkit.
Lehen esan dudan bezala, animalien
ikerketan lana egiten dut, baina ilustrazioa dibulgazio zientifikoa egiteko erabil
tzen det. Gaur egun munduan gertatzen
ari diren aldaketak kontutan hartuta,
jendeak naturaren kontserbazioan parte hartu behar du. Kontserbazioak gure
ahalegin eta arduraren beharra dauka eta
nire ilustrazioekin jendeari hori erakusten saiatzen naiz. Hau da, nire lanekin
animali espezieen orokortasunak, bitxikeriak eta gaur egun daukaten kontserbazio egoera erakusten dut, haien berezitasunak eta naturan daukaten garrantzia
adierazteko. Beraz, ilustrazio naturalista
dibulgazio zientifikoa egiteko tresna moduan erabiltzen dut.
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?
Egia esan, Salamancara ikastera joan
nintzenetik, ez ditut Hondarribian denboraldi luzeak pasa. Bai ikasketengatik,
bai lanagatik, alde batetik bestera ibil

Lehen komentatu dudan bezala, nire lanak dibulgazio zientifikora dago enfokatuta. Beraz, publiko orokorrari dago bideratuta. Dena den, beste motatako lanak
ere egiten ditut: pertsonen eta animalien
erretratuak, tatuajeen diseinuak… gauza
diferenteak marraztea gogoko dut. Horrek zein teknika hobetu behar dudan
erakusten dit eta neure burua motiba
tzen du. Gainera, Hondarribiko jendeak
ilustratzaile hondarribiarrei laguntzen
dietela iruditzen zait. Azken aldi honetan
lan asko eduki dut jende honi esker eta
oso pozik nago. Nire lana gustukoa dela
ikusten dut eta sentsazio hori asko gustatzen zait.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Jendeari artea baloratzen erakutsi beha
r zaiola uste dut. Izan ere, jendeak
edozein motako artea egitea erraza dela
eta denbora eskatzen ez duen lana dela
uste du, eta guztiz kontrakoa dela esango
nioke. Gure lanak gure esfortzua eta denboraren beharra dauka eta hori baloratu
behar dela esango nioke Hondarribiari.
Egiten duguna baloratzen dela sentiarazten digutenean oso sentsazio polita da
eta bide honetatik jarraitzea animatzen
gaitu. Oso zaila da ilustrazioaren munduan toki bat egitea, beraz asko esker
tzen da arte honen inguruan interesa
nabaritzea eta gure esfortzua baloratzea.
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Nafarrak
Hondarribian
orain 500 urte
“Hondarribia” aldizkariaren azken zenbakian liburu baten berri eman genuen:
“La conquista de Hondarribia. Entre España, Navarra y Francia. 1521-1524”.
(Euskeraz: “Hondarribiko konkista: Espainia, Nafarroa eta Frantziaren artean.
1521-1524”). Liburuaren egilea Peio Joseba Monteano, historian doktorea, da eta,
dudarik gabe, gaiari buzuzko azken ekarpena, irakurgarri eta eskergarria. Monteano adituaren ekarpenaz baliatuko naiz,
nik neuk, afera eztabaigarri honetaz, gutxi gehiago erantsita.
Historialariak ikuspegi erabat historikotik aztertzen du Gaztelako Nafarroako
konkistaren pasarte giltzarri hori, mitoak, pasadizoak, kontakizunak eta
historiatxoak kanpoan utziz, eta hori
guztia garai hartako dokumentazio argitaratu gabea erabiliz.
Beti esan ohi da Historia irabazleek idatzia dela. Horrek argi adierazten digu beste Historia egon behar dela. Hori dela eta,
Peio Monteanoren ekarpena baliagarri
da oso, gertatutakoa bere lekuan jartzeko eta ez, orain arte, egondu den tokian.
Monteanok berak, Erik Mugarza eta Unai
Beroiz kazetariek elkarrizketatua (Noticias de Gipuzkoa: 2021-X-28) honakoa
esan zuen: “Orain arte, Nafarroaren
1512ko konkistaz ezagututako guztia
epikaz eta erromantizismoz blai dago,
kontakizun tradizionaletan oinarrituta,

Koldo Ortega
Historialaria

Garibairena bereziki. Kronika horren
gainean eraiki da kontakizuna: benetako funtsa, oso partziala eta denboraren poderioz desitxuratua… Gertaerak,
orain arte, guztiz ezezagunak eta testuingurutik kanpokoak izan dira. Izan
ere, azaltzen ez badira, nahaspila bat
dira: espainiarrak, nafarrak, frantsesak,
alemaniarrak eta ingelesak, tartean. Kronologia, finkatu gabe. Gertaerak, magnifikatuta. Giza drama, ezkutuan. Eta,
batez ere, harreman zuzena Nafarroako
gerrarekin, Noain eta Amaiurrekin alderatu ezin daitekeena, nahiz eta, esan dudan bezala, Hondarribiaren konkista eta
okupazioa oso lotuta egon haiekin”.
Jakina, kontakizunak ikuspuntu nafarra
du, baina ez du ahazten gerra hartan bi
gatazka gainjartzen zirela: Nafarroaren
burujabetzaren aldeko borroka eta Europan nagusitasunaren aldeko lehia…
Europako gatazka militar eta diplomatiko nagusia euskal Pirinioetara eraman
zen. Espainiako erregea eta enperadore
alemaniarra, Frantziako erregea, Nafarroakoa, Ingalaterrakoa eta baita aita
santua ere aurrez aurre zeuden.
DATU HISTORIKO AIPAGARRIAK
Luzegi gerta dakiguke Nafarroaren konkista (1512) eta Hondarribiarena (1521)
garatzea, baina datu aukeratuak eman behar ditugu, afera historikoak ulertzearen
alde. Lehendabizikoa testu ingurukoari

dagokiona, hau da, denboran eta lekuan
kokatzea. Horretarako, IN DEI NOMINE.
XVI. MENDEKO HONDARRIBIA BERTAKO
TESTAMENTUEN BIDEZ, Denis Alvarez
eta Iñaki Garrido historialarien liburua
egiten dut neure: “XVI. mendearen hasieran Hondarribian birpopulaketa arazoak
izan ziren, XV. mende amaierako fran
tses erasoaldien ondorioz. Populazioa oso
murriztua geratu zen, eta horren osagarri
Gipuzkoako eta Nafarroako jendea ekarri
zen bizitzera. Lehendabiziko epe hori bat
dator erabat Nafarroako Erresumaren
konkistarekin (1512-1530); horrek eragin zuen hondarribiar hiribildua erabat
militarizatzea, oso kokapen estrategikoa
baitzuen Nafarroako erresumako errege
legitimoak erresuma zaharra berreskuratzeko egindako saiakerak ekiditeko”.
Jose Luis Orella adituari jarraituz (“Hondarribiko historia), “Hondarribiko gaztelua nafarrek konkistatu izanak zerikusi
zuzena izan zuen Albreteko Enrike II.ak
erresuma berreskuratu zueneko gerrarekin, Noaingo porrotarekin eta Amaiur
hartzearekin… 1521. urteko maiatzean,
Nafarroako Enrike II.ak erresuma berreskuratzen saiatu zen Frantzisko I.aren tropen laguntzaz.
Nafarroako eta Frantziako armada horrek, Guillermo Gouffier de Bonivent almirantea buru zuela, Maia konkistatu ondoren, Hondarribia setiatu zuen, 1521eko

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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urriaren 6an; hamabi egunez setiatuta
izan ondoren eta gerraren ondorioz lurraldea hornidurarik gabe zegoenez, Diego de
Vera gobernadore militarrak gotorlekua
eman egin zuen. Hondarribia Albretetarren erresumarena izan zen 1521eko
urriaren 18tik 1524ra arte… 1514ko otsilean, Gaztelako kondestable Iñigo Fernandez de Velasco Hondarribia setiatzen hasi
zen. Franget general setiatua errenditu
egin zen. Gaztelako eta Gipuzkoako tropak matxoaren 25ean sartu ziren”.
Konkistaren denboran, kanporaturiko
hondarribiarrak – gizonak, emakumeak,
haurrak eta adinekoak –, inguruko herrietan babestu ziren eta, ondoren, berriz Hondarribira.

zehar gotorlekuan Nafarroako bandera
jarri omen zuten, baina frantsesek eurena ezarri nahi izan zuten. Galiarren eta
nafarren arteko ezkutuko interes-gatazka
baten sintomatzat har liteke hori?
-Nik dakidanez, hori ez da historikoki
oinarritzen. Nafarrek ez zuten inoiz Hondarribia birkonkistatu beharreko Nafarroako plazatzat hartu, eta, hain zuzen
ere, bertan sartu eta bi astera utzi zuten.
Frantsesekin kolaboratu zuten aliatu
gisa, hori bai. Henrike II.ak berak, Espainiako errendizioaren egun berean Hon-
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darribiko kanpamendutik Frantziako
erregeari idazten dionak, ez du herriaren
“nafartasuna” aldarrikatzen. Eta horrela,
Bonnivet eta bere goarnizio frantsesaren
esku geratzen da. Gainera, ez dut uste
nafarrek bertako biztanleak kanporatzen
utziko zutenik. Are gehiago, badirudi
hondarribiarrak itzultzen hasi ahal izan
zirela, hain zuzen ere, tropa nafarrak
bi urte geroago itzuli zirenean, 1523ko
udan”. Emandako datu orokorrak, ulertezin ala ulergarri, denon esku geratzen
dira eta, ahal den neurrian eta ideien arabera, onartuko direnentz.

Bukatzeko, IN DEI NOMINE liburutik lerrook: “Hondarribia1524an berreskuratu
ondoren, hiribildua erabat militarizatu
zen. Hondarribian edo Irunen bizi ziren soldaduak ugaritzen joan ziren, eta
mendearen azken herenean kopurua izugarria zen… Badirudi horietako batzuk
finkatuta zeudela eta bai Hondarribia eta
bai Donostia zutela bizileku, baina aldi
berean, une oro etengabeko harreman
zuzena zutela, etsaien erasoren bat gertatuko ote zen erne”.
Hasieran aipaturiko elkarrizketan, Peio
Joseba Monteano honako bitxikeria eman
zuen, guk euskeratua: (Galdera) “Setioan
Hondarribiko hiribilduaren antzinako itxuraren errekreazio bat

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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Literatura eta musika
FAITH
Lander Garro Perez
Xabi Ugarte Bartzelonara doa,
argazkilaritza ikasteko aitzakiaz
Euskal Herriko errepresio-girotik
aldentzeko asmoz (edo alderantziz).
Ohe baten bila hasi beharko du,
lagunen eta ezagunen etxeetan; hiri
handiko kale eta txokoetara moldatzen joango da, Bartzelona bertako
jendea nahiz han egokitutako euskaldunak ezagutzen,
zinema-eskolan izena eman eta arlo horretan lehen pausoak
ematen…
Bere familiak nozituriko zapalkuntzaren motxilak bizkar
gainean jarraitzen du, ordea, bai Ugarteren gogoeta eta
oroitzapenetan, bai poliziaren eguneroko jardueran ere:
Xabiren anaia eta arreba ihes eginda daude, edozein unetan
atxilotu ditzakete, eta bere inguruan ere txakurren itzal eta
usain nahasezina sumatzen du.

ISILPEAN ERE,
KONTU KONTARI
Rebeca Millares
Junok haur gorren eta horien
familien errealitatera hurbilduko
gaitu. Gainera, duen balioa ematen die pertsona guztion dohain
eta ahalmenei, guztiok baititugu,
nork bereak, nork bereziak. Gure gizarteak asko baloratzen du
hizkuntzak ikastea, ingelesa edo frantsesa esaterako; alabaina,
gutxi ezagutzen da oraindik ere zeinu-hizkuntza, nahiz benetan
ederra den, nahiz komunikazio-gaitasun handia duen. Junok
haur gorrak dituzten familien bizipenetara hurbilduko gaitu, eta
egunerokoan aurre egin behar dieten bazterkeria eta oztopoak
erakutsiko dizkigu, zein, sarri askotan, ezjakintasunaren eta
ideia okerren ondorio baitira.

ARTEA
Ernesto Villar
Musikazalea

Artean gaudenean ez gaude inon ere baina ez
gabiltza batek besteari harriak botatzen. Musika
kontzertu batean gaudenean ez dugu bezperan
buruhausteak eragiten zizkigun hartan erreparatzen.
Liburuan murgildurik ez dugu euriborra kontuan
hartzen. Museotan begiekin aritzen gara aurrean
dugunak botatzen dizkigun galderei erantzuten
saiatzen, nahiz eta erantzun hori urteak pasata
argitzen den. Antzerkian Machado anaien kezkak
ahots bihurtzerakoan ez gaude Itsas Etxeko
Auditoriumean, besteen dilemen hartzaile soilak
gara, inporta gabe nun gauden. Guzti hau artean
gaudenean.
Aldiz, artetik at gabiltzenean bizitzaren arazo
eta gatazka guztiak ditugu parean, ez dago ihes
egiteko aukerarik. Artea eskura ez dagoenean ez
gara konturatzen hutsuneak gauza sinplez betetzen
eman dugula denbora, asetu arte, kontsumismoen
arauak zintzotasunez betetzea munduko gauza
errazena da.
Baina gertatzen da, arazoen aurrean ez dugula
hitz aproposa aurkitzen, hausnarketen zurrunbilo
potajeak erotzen gaituela eta orduantxe biluzik eta
bakarrik geratzen garenean erantzunak aurkitzen ez
ditugula da dakigun gauza bakarra.
Halako uneetan artea zeruan argi txit bat bezala
agertzen zaigu. Zeru ilun horretan sentitzen dugu
babesten gaituen aberria eta irakurritakoa, entzuna,
begiek ulertu ez zutena ezinbesteko tramankulu
bilakatzen da. Gure salbatzaile bakarra artea da.
Zer da Jainkoa, kontakizun mitiko baten emaitza
baizik?: ARTEA
Nik, badaezpada, badakit zer eskatu Olentzero eta
erregei.

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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Amuteko gazteak,
kantuan 1955eko
Gabon Gauean
Hilabete honetan, Leandro Kamiok bidali
digu 1955. urteko argazki hau.
Berak kontatu digu irudian Amuteko gazte
talde bat ageri dela eta talde honek abenduaren 24an egiten zen Kantu Txapelketan
hirugarren saria irabazi zuela. Zuzendari,
Kaputxinotako aita Frantsizko Lazkaokoa
zuten.
Irudian ageri direnak, honako hauek dira

(beti ere, ezkerretik eskubira).

Jose Manuel Izagirre eta Pedro Gonzalez.

Beheko lerroan: Inaxio Mendizabal, Agustin Gende, Atte Iridoy eta Joxan Garayalde.

Goian: Jose Miguel Otegi.

Bigarren lerroan: J. José Garayalde, Xabier
Goikoetxea (Atano), Josetxo Etxebeste,
Juan Ignacio Carton eta Juan Mari Otegi.
Hirugarrenean: Pablo Soroa, Jose Luis Jauregi, Gabriel Tumas, Jose Ramon Balerdi,

Gure eskerrik beroenak Leandrori argazki
eder hau 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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Udalaren 2022ko
egutegia kalean da
301 pertsonak bidalitako 617 argazkiren artean aukeratu dira 12 irudiak

Hondarribiko Udalaren 2022ko egutegia
kalean da abenduaren 15etik. Aurkezpena egun horretan egin zen Arma Plazan
eta bertan, Maria Serranok, Herritarren
Arretarako zinegotziak gogoratu zuen
nola “iaz egin genuen moduan, aurten
herritarrei argazkiak emateko prozesua”
ireki nahi izan duten, lehiaketa batekin.
Lehiaketa “oso arrakastatsua” izan da,
“guztira, 301 pertsonak hartu dute parte,
eta 617 argazki bidali dizkigute. Horietatik 12 aukeratu ditugu urteko hilabeteetarako. Zifra oso interesgarriak dira”,

nabarmendu zuen Serranok.
Lehiaketan parte hartu duten pertsonen
artean, “hondarribiarrez eta irundarrez
gain, Gipuzkoa, Nafarroa, Bizkaia, Kantabria, edota Errioxako parte-hartzaile asko
daudela” azaldu zuen Serranok, egutegiko argazkien egileen arteko zenbaitekin
batera egindako aurkezpen ekitaldian.
“’Hondarribia’ marka berria sortu genuenetik, hurrengo urteari begira Hondarribiko argazkiekin egutegi bat egin nahi
genuen. Horrela, herritarren parte-har

Iñigo Alzugarayren egutegirako irudia

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

tzea sustatu nahi dugu, argazkiak bidali
nahi dituzten pertsonak izango baitira
egutegiaren benetako protagonistak” gogoratu zuen zinegotziak.
Epaimahai gisa Floren Portu eta Estitxu
Ortolaitz aritu dira, eta “egin duten lan
bikainarengatik eskerrak” eman zizkien
udal ordezkariak, “617 argazki aztertu eta
aukeraketa egitea ez baita lan makala”.
Udal egutegi honen 3.000 ale argitaratu
dira guztira eta Arma Plazan zein Portuko
turismo bulegoan eskuratu ahal dira.

Miguel Carlosen argazkia, hau ere egutegirako aukeratua
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Eguraldia
FENOMENOAK

18

3

6

2

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2021.11.02

2021.11.19

3.8°

11.0°

351.8

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

20.8°

5

2021.11.25

EGUZKI ORDUAK

77.3

21

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

PRESIOA
2021.11.06

2021.11.27

62.4

%21

2.1

1032.4

999.6

1018.4

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

218,30 k

Txitxarroa
Sardina

243.782,40 k

Berdela

324,90 k

Makarela

1.303,20 k

Lantzoia

14.361,20 k

Itsas belarrak

64.650,00 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

7

35

472

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Pista-jokoa oihan misteriotsuan”
DIDIER LÉVY

“Gogoan dut”
ARITZ GALARRAGA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Detective Conan”
GOSHO AOYAMA

“Sira”
MARIA DUEÑAS

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

14

262

1491

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

21

2

62

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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