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Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Haur parke bat estaliko da,
herritarren erabakiz
710 lagunek eman dute bozka aurrekontuen inguruko parte-hartze ekimenean

Udalak abian jarritako aurrekontu par
tehartzaileen prozesuan, herrian zehar
haur parke bat estaltzea izan da bozka
gehien izan dituen proposamena.
Hala eman zuen aditzera Maria Serrano Hi
ritarren Arretarako zinegotziak. “710 hon
darribiarrek eman dute botoa, eta bozken
%35 haur parke bat estaltzearen aldekoak
izan dira. Udaletik orain aztertzen ari gara
Hondarribian dauden 15 haur parkeetatik
zein aukeratu daiteken irizpide desberdi
nak jarraituz, azaldu zuen.

izan daitekeen haur parkerik egokiena
estalpe bat jartzeko. Udal teknikariekin
ari gara lanean zentzu horretan, eta era
berean, proiektu bat enkargutuko dugu”,
adierazi zuen zinegotziak.

egin ohi dugun lehen kreditu aldaketan,
beharrezkoa den kopurua jarriko dugu
hitza emanda dugun haur parke bat es
taltzeko lanak hasteko”, amaitu zuen
Serranok.

“Proiektu honek emango digu informa
zio gehiago, eta horren arabera, apirilean

Udalaren asmoa estaldura honen lanak
2022. urte honetan bertan egitea da.

“Eskerrak eman nahi dizkiet prozesuan
parte hartu duten hondarribiarrei. Ha
lako lehen esperientzia izateko uste dut
balorazio positiboa egin behar dugula.
Bozken %35 haur parke bat estaltzeko
izan dira, %29 Amuteko frontoia estal
tzeko, ‘Pump Track’ bat eraikitzeko %17,
San Markos parkean eskuhartzeak %13a
lortu du eta txakurrentzat aisialdi gune
bat eraikitzea %6k aukeratu dute”, gaine
ratu zuen zinegotziak.
Bozketa on line egin zen udal webgu
nean, eta horrekin batera Udalak herriko
auzo desberdinetan parte hartu ahal iza
teko erraztasunak jarri zituen.
Hurrengo urratsak
“Orain Udalean aztertzen ari gara zein
Maria Serrano, botazioaren emaitzak iragartzeko agerraldian

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Itzuliak Hondarribia izango du
aurten abiapuntu
7,5 kilometroko erlojupekoa izango da, hondartzatik atera eta helmuga San Pedro
kalean izango duena

Iaz ere gure artean etapa baten helmu
ga eta hurrengoaren irteera izan ostean,
Euskal Herriko Txirrindulari Itzuliak,
aurten, bere irteera Hondarribian izango
du, datorren apirilaren 4an.

Hondarribian izango da, eta logikoa de
nez, eragozpenak egon egongo dira” ge
hitu zuen Sagarzazuk.

Udalak eta Itzuliaren antolatzaileek otsa
ilaren 9an aurkeztu zuten, udaletxean,
aurtengo Itzuliaren hasiera izango dena.
Han izan ziren, besteak beste, Txomin Sa
garzazu alkatea eta Julian Eraso eta Rober
to Laiseka, Itzuliaren zuzendari nagusia
eta zuzendari teknikoa, hurrenez hurren.

Julian Erasok eskerrak eman zizkien
“Hondarribiko Udalari eta bertako alka
teari Itzuliaren alde egiten duten apus
tuagatik. Guretzat oso garrantzitsua da
eta argi utzi nahi dugu. Badirudi osasun

egoera hobetzen ari dela, baina gure
asmoa da antolakuntzak 2021eko ja
rraibide berak jarraitzea pandemiaren
aurrean”.

7 ‘5 kilometroko erlojupekoa
“Badakigu Hondarribiak eta bere Udalak
ahalegin handia egiten dutela, eta Itzuli
tik ahal dugun guztia egingo dugu kirol
kalitatean eta Hondarribiko irudiari he
dapena emateko”, esan Itzuliaren zuzen
dari nagusiak.

Txomin Sagarzazu pozik agertu zen
“Hondarribia Itzuliaren 61. edizioaren
irteera izango delako. Hondarribiaren
tzat aukera bikaina da, nazioarteko kirol
proba bat eskaini nahi diegu herritarrei.
Gobernu Taldearentzat beste aukera bat
da kirol-jardueraren aldeko apustua egi
ten jarraitzeko alde batetik, eta Honda
rribiak kanpora begira duen irudia indar
tzeko. Apustu sendoa da egiten duguna,
eta ziur gaude apirilaren 4a egun bikaina
izango dela zentzu guztietan. Gure as
moa Itzuliarekin lanean jarraitzea da”,
esan zuen udal agantariak.
“Udaletik komunikazio-kanpaina indartsu bat prestatuko dugu Hondarribiko
herritarrek lehen eskutik jakin dezaten
zer-nolako eraginak dituzten trafikoan
eta eguneroko errutinan. Etapa osoa
Itzuliko arduradunak eta Sagarzazu, aurkezpen ekitaldiaren ostean, Santa Maria ateaurrean

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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Txirrindulariak, Jabier Ugarte kalean gora, iaz Hondarribian.

Roberto Laisekak nabarmendu zue
nez, “2022ko Itzulia apirilaren 4tik 9ra
izango da, eta 882,2 km egingo ditu.
Gipuzkoa, Nafarroa, Araba eta Bizkaia
zeharkatuko ditu, Arrateko Santutegi
mitikoan amaituz”.
Hondarribiko etapa 7.5 Km-ko erlojupe
koa izango da, Itzulia irekitzeko. “Etapa

laburra izango da eta aldapa txikiak izan
go ditu. Bere lehen igoera Mendiko sa
riaren lehen mailloterako puntuagarria
izango da. Mendiko maillota lortzeko to
pera irtengo diren txirrindulariak egon
go dira, eta sailkapen nagusirako denbo
ra diferentzia txikiak sortuko direla uste
dugu”, esan zuen Itzuliaren arduradun
tekniko nagusiak.

Erlojupekoa hondartzako aparkalekutik
irtengo da, Portuko errepidetik Itsasar
giraino igotzeko, eta itzuleran hiriaren
erditik egingo du, harresiak Harresilanda
kaletik inguratu eta Kale Nagusitik igoko
da San Pedro kalean amaitzeko.

· 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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Azterlana egingo da bakarrik
bizi diren 75 urtetik gorakoen
beharrak ezagutzeko
Hondarribiko Udalak gure hirian bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonen
beharren inguruko azterlana egingo dela iragarri du

Azterlan hau IKEI Zuzendaritza eta Ana
lisi Sozioekonomikoko Aholkularitzak
eramango du aurrera, eta arreta berezia
jarriko du pertsona hauen beharren
diagnostikoan. Gotzone Larrarte Gizarte
Zerbitzuetako zinegotziak eta Laura Ga
llo eta María López IKEIko ordezkariek
eman zuten guzti honen berri, udale
txean egindako prentsaurrekoan.

IKEIko María Lópezek zehaztu zuenez,
“telefonoz deituko zaie 563 pertsona
hauei. Proiektuaren metodologiaren
barruan sartzen dira telefono bidezko
inkestak egitea, eta hautemandako pre
miei buruzko hausnarketa osoa egitea,
hala nola osasun-, gizarte- eta ekono

mia-premiei buruzkoa, eta arrail digitala
bereziki azpimarratzea”.
“Espero dugu otsailean eta martxoan lan
da-lana egitea, eta aztertu eta landu ondo
ren, dokumentazio guztia Udalari udabe
rrian entregatzea” amaitu zuen Lopezek.

Larrarte zinegotziak nabarmendu zue
nez, “oso beharrezkoa da Hondarribiko
udalerrian bakarrik bizi diren 75 urtetik
gorako 563 adinekoen egoera sozio-pert
sonala lehen eskutik egiaztatu ahal
izateko eta kolektibo hori gizarte-zer
bitzuetara hurbiltzeko eta informatze
ko. Hondarribian bizi diren adinekoen
egoera ezagutu nahi dugu, Udaleko gi
zarte-zerbitzuei buruz duten ezagutza
aztertu, eta aipatutako gizarte-zerbitzuei
buruzko informazioa zabaltzeko”.
“Gogora ekarri nahi dut, halaber, pan
demian zehar 65 urtetik gorako pertso
nekin pertsonalki harremanetan jarri
ginela, eta lan-mahai bat jarri dugula
martxan, Nagusilan, Afagi eta Kasino Za
harra elkarteek parte hartzen dutelarik”,
esan zuen Larrartek.
Ikeiko arduradunak eta Larrarte zinegotzia, erdian, azterlan honen aurkezpenean.

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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25 harrobiren aztarnak topatu dituzte Jaizkibelen
Aranzadiren ikerketa luzatzekoa asmoa du Udalak
Aranzadi Zientzia Elkartea, Hondarribi
ko Udalaren babesarekin, ‘“ERROTARRI
HARROBIAK JAIZKIBEL MENDIAN, Hon
darribiko XVI. mendeko gizartea eta ofi
zioak” proiektua garatzen ari da. Ikerke
ta honen baitan topatu dira, Jaizkibelen,
25 harlanduzko harrobiren aztarnak.
Guzti honen berri eman zuten duela
gutxi Txomin Sagarzazu alkateak, eta
azterketa taldeko Iñaki Sanz-Azkuek
(Aranzadiko herpetologia saileko kidea)
eta Denis Alvarez Perez-Sostoak (EHUko
doktorea eta irakaslea). Taldearen zuzen
daria Javier Castro da eta laugarren kidea
Joseba Alonso.
Txomin Sagarzazu Alkateak azaldu zuen
nola “gaur lan interesgarri hau egi bihur
tu den. Herriko pertsona jantziek bere
denbora aportazio bikain hauek egiteko
erabiltzea oso pozgarria da. Iaz udal talde
guztiei azaldu ziguten proiektua, Jaizki
belen bertan egin genuen mendi irteera
batean”.

zer zegoen”, gehitu zuen ikerlariak.
25 harlanduzko harrobi
“Horretarako, arrastoak jarraitzen hasi
ginen, eta 79 laginketa eremu izendatu
ditugu, banan-bana ikertu, eta 25 harlan
duzko harrobi aurkitu ditugu, zeinetatik
7 interes handikoak direla uste dugun”,
gaineratu zuen Sanz-Azkuek.
Denis Alvarez Perez-Sostoak, “aipatutako
7 harrobi horietako batean gezterak egi
ten zirela” jakin ahal izan dutela gehitu
zuen. “hau da, aizkorak egiteko balio
dezaketen zorrozteko harriak lantzen zi
ren. XVI. mende hasieran Lope de Isasti
izeneko Lezoko historialariak, kronika
batean esaten zuen Jaizkibelgo gezterak
Ameriketara eramaten zirela. Ziurtatuta
baldin badugu errotarriak Sevilla eta Ca

dizera eramaten zituztela, eta ez badira
bertan erabiltzeko, agian gure susmoa
da Amerikar kontinenetara eramaten
zirela Jaizkibeleko gezterak, bertan XVI.
mendean gizarte berri bat sortzen ari zen
eta”, esan zuen Álvarezek.
“Orain, hipotesi horri eutsi eta ea norai
no iritsi ziren jakin nahi dugu, horreta
rako lanean jarraitu nahi dugu. Eskerrak
eman nahi dizkiogu Udalari emandako
babesarengatik, eta denon artean lanean
jarraitzeko asmotan gaude”, esan zuten
ikerlariek.
“Udaletik lantaldeak egin duen lan bikain
hau nola gizarteratu aztertzen ari gara.
Baliteke ARMA PLAZA Fundazioaren bi
dez egitea, baita bisita gidatu batekin
ere, baina oraindik ez daukagu finkatua”
amaitu zuen Sagarzazu Alkateak.

“Oso egokia zela ikusi genuen eta orduan
hasitako lankidetzari eutsi nahi diogu
orain ere. Apirilean aurrekontuaren kre
ditu aldaketa egitean lan honetan jarrai
tzeko bidea erakutsi digute eta interesa
dugunez, aurrera egingo dugu”, azaldu
zuen udal buruak.
Iñaki Sanz-Azkuek, bere adletik, “hasie
ra batean, errotarri harrobiak bilatzea
xede zuen ikerketa abiatu” zutela azaldu
zuen.” Dokumentu zahar bat bagenuen,
eta bertan ikusi zitekeen Jaizkibelen
errotarri harrobiak bazirela, baina ez ze
hazki non. Ordutik aurrera hasi genuen
lana, ez baikenekien konkretuki non eta
Jaizkibelen aurkitutako errotarrietako bat.

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Soroetako frontoian hobekuntza
lanak egin ditu Udalak
Tristanenea eta Guadalupe artean, bideen mantenimendu-lanak ere egin dira

Hondarribiko Udalak Soroetako fron
toian hobekuntza lanak egin berri ditu.

du du, Udaletik, Obra eta Zerbitzuetako
zinegotzi den Gonzalo Carriónek.

“Soroetako frontoiko lurrak aktuazio bat
eskatzen zuen egoera kaxkarrean zegoe
lako. Asko erabiltzen den gunea da, eta
horrela, Udaleko Hirigintza eta Kirol de
partamentuen arteko lankidetzarekin, lur
originala saneatu, garbitu, pitzadurak zein
gabeziak txukundu eta azkeneko pintura
berezi kapa bat aplikatu da, lur guztia uni
forme eta ez labaingarri gera dadin”, azal

Hortaz gain, seinalizazio pinturarekin
joko eremuko marrak berregin dira. La
nen aurrekontua 9.000 eurokoa izan da.
Soroetako hobekuntzaz gain, Udalak
beste lan batzuk ere burutu ditu azken
asteetan. Honela, mantenimendu-lanak
burutu dira Tristanenea eta Guadalupe
arteko inguruko bidean.

Soroetako frontoiaren ikuspegia, hobekuntza lanen ostean

“Zehazkiago, hiritar eta erabiltzaileen es
kariari erantzunez, Done Jakue bidearen
barnean dagoen pista bat da azken egu
netan garbitu dena. Tristaneneko malda
tik Guadalupeko santutegi ingurura doan
bide horretan mantenimendu eta garbi
keta lanak “ egin direla adierazi du, Uda
letik, Juan Luis Silanesek, Ingurmeneko
zinegotziak.

Tristanenea eta Guadalupe arteko bideetako baten itxura hobetua.

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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Iraitz
Arabolazaren
“Kuku”-k
iragarriko du
Inauteria
Iraitz Arabolaza Etxenagusia da aurten
go Inauterietako kartel lehiaketaren ira
bazlea, ‘KUKU’ izeneko bere lana izan
baita Kultura departamentutik deitzen
den lehiaketan irabazle. Denetara 7 izan
dira aurtengo lehiaketara aurkeztu diren
lanak.
Juan Luis Silanes Kultura zinegotzia eta Iraitz Arabolaza egilea, kartel irabazlearekin.

Ikerlarien aitortza Begoña Andres artxibari-ohiari
Hondarribiko historiaren zale eta ikerla
ri talde batek omenaldi txiki bat egin be
rri dio ia 40 urtez Udal Artxiboko ardura
dun izan eta 2020ko urtearen amaieran
erretiroa hartu zuen Begoña Andresi.
Ekitaldian, Jabier Sagarzazuk margotu
tako akuarela oparitu zioten, Andresek
eta ikerlariek ere lantoki izan zuten Zu
loaga Etxea agertzen duena. Ekitaldiaren
antolatzaileek, modu honetan, Begoña
Andresi “bere lanean erakutsitako pro
fesionaltasuna, adeitasuna eta gogo ona”
eskertu nahi izan dizkiote.
FLOREN PORTUren argazkian, lerro
hauen ondoan, omendua eta omenaldia
ren antolatzaileak ageri dira. Ezkerretik
eskubira: Fermin Olaskoaga, Luis Mari
Elosegi, Jabier Sagarzazu, Ernesto Goi
ricelaya, Begoña Andrés, Kote Guevara,
Mikel Jauregi eta Koldo Ortega.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Hondarribiko Mintzalagunek,
otsailean bisita gidatua alde
zaharreko kaleetan zehar eta
martxoan Kike Amonarrizen
hitzaldia
Hondarribiko Mintzalagunek, ordu pare
bateko ibilaldi gidatu interesgarria egin
zuten alde zaharreko kaleetan zehar,
joan den otsailaren 12an. Gida laguntzai
le Pia Alkain izan zuten eta bertako erai
kuntza eta kaleei lotuta, hainbat pertso
naien istorio eta gertaera kontatu zituen.
Eguraldiak ere lagundu zuenez goiz ede
rra pasa zuten euskara praktikatuz.
Martxoan ere, egitasmoak proposatzen
dituen ekintza osagarriei jarraipena ema
nez, Kike Amonarrizek hitzaldia eman
go du: “Mi hij@ estudia en euskara y yo
no sé, ¿cómo le puedo ayudar?. Hitzaldia,
batez ere euskara gutxi dakiten gurasoei
eta euskarara gerturatu nahi dutenei
zuzendua dago. Kultur etxeko areto nagusian emango da, martxoaren 17an,
arratsaldeko 18.30tan. Doako ekitaldia
izango da.
Mintzalagunak, Pia Alkainekin egindako ibilbide gidatuan

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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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] Gurean ikusgarria da
Carlos V.arena. [2] Gure
arrantzaleek atzematen
duten arraina, sukaldaritzan oso estimatua.
[3] Oso abizen arrunta da
gure hirian. [4] Jarraitzailea. [5] Garaua, bihia.
[6] Edo. [7] Lurra iraultzeko erabiltzen zen lanabesa. [8] Umore onekoa.
[9] Hondarribiko ikastetxe
publikoa. [10] Gudua, borroka. [11] Erabilia.
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ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN

12

ERREPORTAJEA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Otsaila · #363

Kai Berriko kanpoko
babes-dikea sendotzeko
lanak abian dira
Aurrekontua ia 2 milioikoa da eta 12 hilabete iraungo du obrak

Eusko Jaurlaritzako Portu eta Itsas
Gaietako Zuzendaritzak Hondarribiko
Kai Berrriko kanpoko babes-dikea sen
dotzeko lanak abian jarri ditu hilabete
honetan.

Hondarribiko kaian portu-jarduera be
har bezala garatzen laguntzeko”.
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Ga
rapen, Jasangarritasun eta Ingurumen

Saileko Portu eta Itsas Gaietako Zuzen
daritza da obra honen arduraduan,
1.990.979,63 euroko aurrekontuarekin
eta 12 hilabeteko epearekin. Otsailaren
1ean bertan hasi zen 5 tonako agrega

Lan horien nondik norakoak azaltze
ko, otsailaren 2an, Kai Berrian bertan
bildu ziren, komunikabideen aurrean,
Aitor Etxebarria, Eusko Jaurlaritzako
Portu eta Itsas Gaietako zuzendaria,
Txomin Sagarzazu Hondarribiko alka
tea eta Norberto Emazabel, Hondarri
biko Done Pedro Arrantzaleen Kofra
diako Abate Nagusia.
Txomin Sagarzazu alkateak eskerrak
eman zizkien “Eusko Jaurlaritzako
Portu eta Itsas Gaietako Zuzendarit
zari eta, bereziki, Aitor Etxebarriari
Hondarribian egoteagatik eta Honda
rribiarentzat oso garrantzitsua den
proiektu honen aldeko apustuagatik.
Obren helburua kanpoko ezpondaren
eta bokalearen muturraren inguruko
azpiegitura indartzea da, olatuen au
rrean egonkortasuna hobetzeko eta
Norberto Emazabel, Aitor Etxebarria eta Txomin Sagarzazu, lanen aurkezpenean.

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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kin siderurgikoarekin egindako ma
sa-hormigoizko blokeen garraioaren le
hen fasea. Lan horrek otsailaren lehen
hamabostaldian iraun du, eta 9, 12 eta
18 tonako blokeen garraioaren bigarren
fasearekin jarraitzen du dagoenako.
Kanpoko dikea indartzea
“Hondarribiko arrantza-portuaren ja
torrizko babes-dikea eta haren han
ditzea laurogeita hamarreko hamar
kadaren amaieran egin zen, eta azken
urteetan ez du inolako indargarririk
edo hobekuntza-jarduketarik jasan”,
adierazi zuen Aitor Etxebarriak. “In
dartu beharreko dikearen sekzioa
Hondarribiko portutik iparralderago
dagoena da, itsasoaren oldarraldien
eta denboraleen aurrean arrisku han

diena duena, azken urteotan oso go
gorrak eta ohikoak izan direnak, eta
kalte larriak eragin dituztenak EAEko
kostaldean eta portuetan”, gehitu zuen
Jaurlaritzaren ordezkariak.
Horregatik, dikearen kanpoko ezpon
da sendotzeko, tona desberdineko hor
migoizko blokeak jarri behar dira den
boraleak direla eta antzinako blokeen
joan-etorrietan sortutako hutsuneetan.
Lanak, batez ere, 5, 9, 12 eta 18 tonako
hormigoizko blokeak fabrikatu, meta
tu, garraiatu eta jartzea eta kai-mutu
rreko pitzadurak zigilatzea dira.
“Dikearen ezponda sendotzerakoan
jarriko diren blokeei Dentsitate Handi
ko Hormigoia (BHAD) esaten zaie, eta
agregakin siderurgikoekin fabrikatzen

13

dira, hormigoi-bolumen txikiagoare
kin pisu handiagoa lortzeko. Dentsi
tate handiko hormigoia erabiliz, agre
gakin siderurgikoak berrerabiltzen
dira (industria-hondakin eraldatua eta
agregakin balorizatua), zepa horiei
balio erantsia emanez eta harrobiko
baliabide naturalen kontsumoa murri
ztuz” esan zuen Etxebarriak.
Albiste ona
Norberto Emazabel Done Pedro Itsas
Gizonen Kofradiako Abate Nagusiak
esan zuenez, “arrantzaleontzat oso
berri pozgarria da obra hau egitea,
besteak beste, neguko hilabeteetan
segurtasun gehiago emango digulako.
Eskerrak eman nahi dizkiot Eusko
Jaurlaritzari proiektu hau egiteagatik”.

Dikea sendotzeko erabiliko diren hormigoi-blokeak, Kai Berrian pilatuta.

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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AITOR DÍAZ VITORIA

Hondarribeer garagardo artisau
markako bazkidea, Asier
Zapirainekin batera
Dudarik gabe, garagardoak eta bereziki
garagardo artisauak oso modan daude
azken urteetan. Gero eta marka eta izen
gehiago aurkitu ahal dira merkatuan, eta
ekoizle askok etxean garagardoa egitetik
salto egin dute merkatuan saltzera.
Hori da Aitor Diaz eta Asier Zapirain
hondarribiarrek duela urtebete abian
jarri zuten Hondarribeer markaren kasua.

“Oso pozik gaude gure
garagardoak izan
duen harrerarekin”

ELKARRIZKETA
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Noiz eta nola erabaki zenuten Asierrek eta zuk etxeko garagardoetatik
merkatuan saltzera pasatzea?
Badira urte batzuk elkar ezagutzen ge
nuela. Nik banekin Aitor oso garagardo
gile ona zela, esperientzia handikoa. Nire
aldetik, zerbait asko gustatzen zaida
nean, buru-belarri sartzen naiz eta due
la urte batzuk hasi nintzen garagardoen
mundua ezagutzen, eta etxean probak
egiten, formula desberdinekin. Momentu
batean, Asierrek eta biok indarrak elkar
tu, diru pixkat jarri eta Hondarribeer
martxan jartzea erabaki genuen.
Nolakoa da egiten duzuen garagardoa, eta non ekoizten duzue?
Orain artean, bi formulazio kaleratu
ditugu. Bata, Tropical Winter edo Negu
Tropikala izenekoa, lima eta mango za
poreak dituena, eta bestea, Red Sunset
edo Ilunabar Gorria, ahabia eta masusta
gorriaren ukituak dituena. Ez dugu gure
fabrika propiorik, oso garestia baita gara
gardoa kopuru handi samarretan ekoiz
teko makineria, eta horregatik, Iruñeko
Brew & Roll garagardotegiaren bitartez
egiten dugu produkzioa.
Nola eta nora banatzen dituzue zuen
garagardoak?
Hogei litroko kupeletan eta latetan ba
natzen ditugu gure garagardoak. Kupelak
tabernetako txorrotetarako izaten dira
eta latetan ere, bai ostalaritzara bai zen
bait dendatara banatzen dugu. Latak era
biltzea erabaki genuen, botiletan baino
hobeto gordetzen direlako hauetan gara
gardo artisauen ezaugarriak, uste izaten
denaren aurka. Orain artean, Honda
rribia eta Irunez aparte, Donostira, Bar
tzelonara, Cádizera, Zaragozara, Iruñera
edo Basaurira banatzea lortu dugu. Beti
ere, kontuan izanik produkzio apala du
gula. Bi garagardoetaik milana litro egin
ditugu eta poliki bada ere, banatzen eta
saltzen ari gara. Pozik gaude orain arteko
erantzunarekin, egia esan.
Garagardo artisauak ez dira erraz
heltzen leku guztietara, ekoizpen

txikia eta banaketa apala izaten dutelako. Baina aldi berean, dozenaka
edo ehunka erreferentzia dituzte garagardozaleek, aukeratzeko. Ez al da
zaila hainbesteren artean Hondarribeer bezalako marka txiki bat bereiztea? Nola egiten ari zarete hau?
Egia da garagardo komertzial handiek
merkatua betetzen dutela eta gero, doze
naka garagardotegi txiki gaude hor, gure
txoko txiki horren bila. Pentsa, adibidez,
tabernetako terrazetan marka handien
aulki, mahai edo eguzkitakoak daudela,
marka horiek ordaindutakoak, publizita
tea egiteko. Eta gero, garagardo artisauek
askoz ere leku gutxiago daukate. Gure al
detik, Hondarribeer desberdintzeko sour
edo garagardo garratzen aldeko apustua
egin dugu, India Pale Ale edo IPA moduko
garagardoak oso modan dauden une
hauetan. Gure artean ez dira hain ohi
koak gureak bezalako garagardo garra
tzak, nahiz eta Belgika bezalako herrial
deetan hala izan, adibidez.

“Garagardo artisau asko daude,
baina konpeten
tzia itzel honen
erdian, sour edo
garratz modukoetara jo dugu,
honek desberdinduko gaituelakoan”
Duela urtebete atera zineten merkatura, pandemia baten erdian. Honek
gauzak zaildu al dizkizue?
Egia esan, oso zaila izan da pandemia
honen erdian garagardo berri bat banatu
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eta ezagutzera ematea. Pentsa ostalariek
bi urte hauetan oso gaizki pasa dutela,
era guztietako murrizketekin, eta bal
dintza gogorretan. Ez da izan ez gure ga
ragardoa kaleratzeko unerik aproposena,
baina proiektua pandemiaren aurretik
buruan genuen. Zorionez, oso ekoizpen
txikia dugu eta ez dugu sekulako diru in
bertsioa jarri honetan, ez baikenuen ma
kinarik eta erosteko asmorik. Honi esker
eutsi ahal izan diogu proiektuari. Pande
miak garagardotegi bat baino gehiago
desagertarazi ditu, zoritxarrez.
Ekoizpen xumea duzue, banaketa poliki-poliki egiten ari zarete… Zeintzuk
dira Hondarribeer markaren hurrengo pausoak? Zer anbizio edo asmo
dituzue etorkizunera begira?
Poliki-poliki joatea da gure asmoa. Bi
garagardo kalean ditugu, ondo funtzio
natzen ari dira eta hurrengo pausoa hiru
garren erreferentzia bat ekoiztea izango
da, beti ere garagardo garratzen gama
honetan. Gainera, legamia basatiekin
egindako formularen bat esperimenta
tzeko asmoa dugu. Probak egin eta egin
gabiltza, errezeta egokienen bila. Hori
izango da pauso berria. Eta noski, pan
demia behingoz amaitzen bazaigu laster,
gure garagardoen banaketa zabaldu eta
hobetzea. Denbora honetan, batek baino
gehiagok esan digute produktua gustuko
zutela, baina pandemiarekin ez zutela
ikusten Hondarribeer saltzeko une apro
posa zenik.
Garagardogintzaz bizitzea posible
ikusten duzue?
Egiten ari gara oso gustuko dugu bai
nik bai Asierrek ere. Baina garagardoa
egitea bizimodu bilakatzea oso zaila da,
konpetentzia oso handia baita. Momen
tuz, bakoitzak gure ogibidea dugu, nik
margolari gisa eta Asierrek, Posta bule
goan. Gustatu, amets egiteagatik, gusta
tuko litzaiguke, baina errealistak gara.
Garagardo berriak egin eta saltzen joaten
bagara, eta Hondarribeer izenarekin gure
hiriaren izena ere zabaltzen joaten baga
ra, pozik egongo gara.

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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Familiak sareak egiten
Teknologien erabilpen osasuntsuaren inguruko solasaldia.
Ikasturte honetan Hondarribiko Prebent
zio Komunitarioko Udal Zerbitzuaren
baitan, Familia Saregileak programa ja
rriko da martxan. Familia Saregileak,
Prebentzio Komunitarioko hezitzaile eta
ama talde batek diseinatu duen proiek
tu bat da, Hondarribiko familia guztiei
zuzendua. Programa hau familien arte
ko harreman-sareak sortzera bideratu
ta dago, guraso gisa gure seme-alaben
hazkuntzan eta heziketan izan ditzake
gun kezken, galderen, zalantzen eta aba
rren aurrean elkar laguntzea eta familiek
dituzten trebetasunak eta gaitasunak
partekatzea du helburu, formakuntza, ai
sialdi ekintza eta elkarretaratze bitartez.
Programari hasiera emateko “Teknologia
eta adingabeak: teknologien erabilera
osasuntsua” formakuntza burutuko da
gurasoentzat martxoaren 16an, Honda
rribiko Kultur Etxean, 19:00tan. Bertan,
teknologien inguruko heziketak duen
garrantziaz arituko gara.
Teknologiek izugarrizko aldaketak era
gin dituzte gizartean eta ondorioz bizit
zako esparru guztietan, familia eremua
ez da horren salbuespen. Gailu teknolo
gikoen erabilera arduratsuak erronka be
rriak dakartza guraso gisa haur eta nera
been garapen positiboaren sustapenean.
Adingabeengan teknologien erabilera
arduratsua sustatu ahal izateko, ezinbes
tekoa da baliabide teknologikoek gure
seme-alaben hezkuntzan eta garapenean
izan ditzaketen abantailez jabetzea eta
aldi berean, horiei loturiko arriskuak
murriztea.
Adingabeak, adin goiztiarretik baliabide

teknologikoekin harremanetan daude,
besteak beste telebista, mugikorra, orde
nagailua edota tablet-a. Bertan whatsapp,
youtube, instagram, facebook, edota tik
tok bezalako plataformen erabilera egin
dezakete. Hori dela eta, gero eta gehiago
dira beren seme-alabek baliabide tekno
logikoez egiten duten erabileraren in
guruan orientazio
beharra azaleratzen
duten
gurasoak:
“zenbat urterekin
utz diezaieket nire
seme-alabei
mu
gikorra
izaten?”,
“zenbat denboraz
erabil
ditzakete
gailu
teknologi
ko
ezberdinak?”,
“adinaren arabera
desberdintasunak
daude?”, “nola sus
ta dezaket tekno
logiaren erabilera
osasuntsua
nire
seme-alabengan?”,
“nire seme-alabek
gailu
teknologi
koak libreki era
bili ditzakete, edo
hauen
erabilera
kontrolatu behar
ko nuke guraso
gisa?”...
Galdera
edota kezka hauek
ohikoak dira gu
rasoen artean eta
horiei erantzutea
batzuetan ez da
lan erraza. Egoera

honen aurrean, Familia Saregileak pro
gramaren baitan aurrera eramango den
formakuntzaren helburua, horrelako
galderei erantzun ahal izateko jarraibi
de batzuk partekatzeaz gain, gogoeta
espazioak sortzea da, familia ezberdinek
beren esperientziak eta ezagutzak elkar
banatu ditzaten.

"TEKNOLOGIA ETA ADINGABEAK:
ERABILERA OSASUNTSUA"

fORMAKUNTZA eta solasaldia
GURASOENTZAT
Noiz: Martxoaren 16an,
19:00tan
Non: Hondarribiko kultur
etxean.
Aldez aurretiko izen-ematea:
info@prebentzio.com

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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Zortzi urte dira Zumardikoak elkarteak deialdia egin zuela. Hileroko bigarren igandean,
Hondarribiko eta beste leku askotako dozenaka lagun elkartzen dira dantzan aritzera.

Urte batzuk dira Estatuaren E Plana
izenekoarekin Santa Maria ateaurreko
ingurua berritu eta erabat aldatu zenetik. Bertan, Damarri kalearen amaieran,
plazatxoa sortu zen eta hiritarrek eta
bisitariek bere egin dute inguru hau. Ez
dira falta ere taberna eta jatetxeen terraza erosoak.

KASINOKO BATZARREKO KIDEAK, OMENDUTAKOAK, ALKATEA ETA ONGIZATE ARLOKO ZINEGOTZIA, ARDORAN X. SAGARZAZU

Adinekoen etxeak ordutegi berria
estreinatu du eta abuztura arte

arribia
gutxienez, astelehenetik
k / Hondigandera
/ argitalpena
arribia.orgegongo da zabalik, lehenbiziko aldiz eta proba modura
www.hond
Urtero egin ohi du Kasino Zaharra adinekoen etxeak bere urteurrenaren jaia.
Aurten 23.a bete dute eta ohi bezala,
ospakizun eguna, urtarrilaren 29koa, mezarekin hasi zuten bazkideek.
Ondoren, bazkaltzera bildu ziren denak,
giro ezin hobean, Ardora jatetxean.

Han izan ziren beraiekin egun hau ospatzen Aitor Kerejeta alkatea eta Maite
Pelaez, Kasino Zaharra bere gain hartzen
duen Ongizate arloko zinegotzia.
Bazkal ostean, ohitura den bezala, pasa
den urtean 80 urte bete zituzten bazkideek eta Urrezko Ezteiak bete dituzten
bikoteek omenaldi xumea jaso zuten.
Aurten 80 urte bete dituztenak honako
hauek izan dira: Manuel Garrote, Gabriel
Lecuona, Jesus Mari Martínez, Juan Jesus
de la Iglesia, Dolores Valverde, Mercedes
Ancisar, Josefa Arizmendi, Antxoni Iza,

Maria Pilar Unsain eta Adela Baños. Eta
Urrezko Ezteiak ospatu berri dituztenak,
aldiz, Bixente Goikoetxea eta Amparo
Uranga, eta Jesus Ancisar eta Maria Angeles Olazabal.

Hortxe, hileroko bigarren igandean eta
Zumardikoak elkarteak deituta, Mutxikoak dantzatzera jende mordoa hurbiltzen da. Gu ere han izan gara, ekimen
honen berri ezagutzeko.

Ospakizunak aparte, Kasino Zaharrean
bada beste nobedaderik. Otsailaren 1etik
uztailaren 31ra arte, eta proba modura,
adinekoen etxea lehenbiziko aldiz igandeetan ere zabalik egongo da.
Kasinoaren ordutegia, beraz, astelehenetik iganderakoa da orain, 11:00etatik
14:00etara eta 15:30etik 20:30era.

Jende gustora Mutxikoak dantzatzen, minbiziaren
aurkako zapiekin. / Argazkiak: Xabier Sagarzazu

“Zortzi bat urte izango dira Mutxikoekin hasi ginela, oso era xumean. Eta
erantzuna itzela izan da. Urteekin, poliki-poliki, jendea etorri da eta askorentzat ohitura bilakatu da hileroko bigarren igandean Hondarribian Mutxikoak
dantzatzera etortzea”, esan digu Zumardikoen presidenteak, Jose Luis Agirrek.
Izan ere, “Mutxikoen dantza Bidasoaren
beste aldean, Iparraldean, oso gogokoa
bazen, orain mugimendu hori mugaren beste aldera ere etorri da. Hendaian
egiten dira dantzaldiak eta Gipuzkoan,

Irunen, Donostian edo Errenterian ere
baditugu. Jende asko leku batetik bestera joaten da, astez aste. Nabaritu dugu
hori. Hori bai, gu gara hamaiketakoa
doan banatzen dugun bakarrak! Txistorra eta sagardo pixka bat dastatzen
da ordubeteko dantza saioan zehar eta
parte-hartzaileek eskertzen dute hori”,
esaten zigun Agirrek.
Gu han izan ginen igandean, beste askoren artean, Andoni Fuentes hondarribiarra topatu genuen dantzan, lagun
koadrilarekin batera. “Hilabetero etortzen naiz, emaztearekin eta lagunekin.
Dantza egitea gustatzen zaigu eta oso
ondo pasatzen dugu. Talde polita osatzen joan da urteekin eta giro ederra
izaten da”, aitortu digu dantzari honek.
Antolatzaileek badute, hori bai, kezka
bat. “Zoritxarrez, parte-hartzaileen adina nahiko altua da. Jende gazte gehiago etortzea nahiko genuke. Penagarria
litzateke dantza hauek urteekin galtzen
joatea. Anima daitezela ere gazteak eta
familiak!”, aldarrikatzen du Zumardikoak elkarteko presidenteak, Jose Luis
Agirrek.

GUADALUPEKO
ERRETAULAK, OBRETAN

GOZAMENA
INAUTERIETAN

ARO BERRI BATEN
HASIERA

Duela 20 urte, Juan Bautista Igeluzek
eta Jacinto Elduayenek 1748 egindako
Guadalupeko santutegiko erretaulak
konpontzeko lanak hasi ziren. Gainera,
Ander Vilariño eta Juanma Garate
kirolariek Udalaren Bide Heziketa
Programaren irekieran parte hartu
zuten eta Udala prest zegoen
Iturriberriko biribilgune berriaren obrak
aurrera eramateko 1,31 milioi euroko
aurekontuarekin). Elkarrizketan, Lurdes
Odriozolarekin aritu ginen blagan,
Hondarribiko untzigintzari buruz egin
zuen liburuaren inguruan.

Duela 10 urte, Inauteriak indartsu
genituen gure artean, eta jai hauen
berri zabal emateaz gain, azalera ekarri
genuen ere La 3 konpartsaren irudia.
Otsail hartan, gainera, Kasino Zaharrak
bere 23. urteurreneko bazkaria egin
zuen, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa
Itsas Etxean izan genuen eta bilerak
egin ziren Jaitzubian, Amuten
eta Mendelun, udal aurrekontuak
bizilagunei aukezteko. Gainera,
Musika Eskolako 11 ikasle saritu
zituzten Andoaingo Piano Jaialdian
eta et elkarrizketan, orduan Kultura
eta Euskara zinegotzi zen Txomin
Sagarzazurekin aritu ginen hizketan.

Duela bost urte, aldizkari honen aro
berrieneko bigarren alearen azalera
ekarri genuen Eugenio Elduayen, gure
elkarrizketaren protagonista. Gainera,
Pedro Arranbide Salletar anaia, urte
askotan Afrikan ibilitako kooperante
hondarribiarra, zendu zen. Elkartasuna
ere Hondarribia-Katsikas taldeak
antolatu zuen 400 saritik gorako
zozketa erraldoiaren atzetik egon zen.
Gainera, mutxikoak dantzatzera joan
ginen, gure erreportajean.

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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ELKARLANEAN, MARTXOAK 8, EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA ANTOLATZEN
Asteak daramatzagu hi
riko eragileekin lanean, ba
tez ere Emeki Elkartearekin,
martxoaren 8a Emakumearen
Nazioarteko Eguna ospatzeko ekintza eta
jarduera programa bat prestatzen. Azken
hilabeteetan egindako lana emakumearen
astea ekarriko duen jarduera-programa ba
tean islatuko da.

Gazteria Sailak eta prebentzio komu
nitarioko zerbitzuak ere hainbat ekintza
egingo dituzte gazteenak emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunaren balioetan
lan egiteko eta kontzientziatzeko.
Gainera, Hondarribiko Berdintasun
Planeko ekintzen barruan, Udalbatzak
Mendelu auzoan Veronica Urkiola Lekuona
izeneko plaza berri bat izendatzea onartu

zuen, hiriko kale-izendegian emakume ge
hiago egon daitezen.
Horrela, agerian uzten dugu elkarteek
eta Udalak berak Emakumeen eta Gizonen
arteko Berdintasunaren arloan egiten duten
lana.
		
EAJ-PNV

KIROL EREMUETAKO EGOERA BIDERATZEN SAIATZEKO BILERA BURUTU DU ABOTSANITZEK KOSTALDEETAKO ZERBITZU PROBINTZIALETAKO BURUZAGITZAREKIN
Hondartza
inguruko
Kiroldegia, Futbol zelaia
eta Iterlimengo etxeen la
gapenaren egoerak aztertzeko bilera eskatu
zuen Abotsanitzek Trantsizio Ekologikoko
Ministerioaren menpe den Gipuzkoako Kos
taldeetako zerbitzuarekin.
Mahai gainean 4 egoera ezberdin jarri
ziren, ikusirik 2010. urtean Hondarribi
ko Udalak publiko egin baitzuen lagapen
horietako hiruren desafekzioa burutzeko
akordioa gertu zela. Hain zuzen kirol ins
talakuntzen 77.000 metro koadrotik gora

izango lirateke Estatuak Hondarribiko Uda
laren esku utziko lituzkeenak.
Aldiz, ez da desafekzio horren inguruko
espedienterik Kostaldeetako zerbitzuan eta
indarrean dauden 3 lagapenetatik bi iraun
gita daude gaur egun. Indarrean dagoen
2013ko Itsasertzaren eta Kostaldeen Babesa
eta Erabilera Iraunkorrerako Legearen xe
hetasunen berri jaso zen eta legeriak nola
baldintzatzen duen eremu guztian jaso zen.
Iterlimengo etxebizitzen egoeraren
inguruan ere jardun zen bilera horretan.
Bizilagunek helarazitako kezka batzuen in

guruan jakinmina zuen Udal ordezkariak
eta prozedura hau beste fase batetan ego
nagatik ere, zailtasun nabarmenak daudela
jaso zen.
Gai hauek Hondarribiarrengan duten
eragina izugarria delako, Abotsanitz Udal
Taldeak datozen hilabeteetan dagokion ad
ministrazio guztiekin lanketa egingo du,
ahal den neurrian egoera horiek bideratzen
laguntzeko.
		
Abotsanitz

Kendu egingo dira Padura lehengorat
zea eragozten duten barruko bideak. Oi
nezkoentzako bide bat eraikiko da itsasada
rraren ezkerreko aldean; bide horrekin, eta
eskuineko ertzetik doan bidegorriarekin,
babestutako eremuaren inguruan doan pista
zirkular bat osatuko da. (658.754,29 euro).

Horrez gain, San Lorentzo aintzira han
ditu eta nazioarteko lau zubien azpiko bidea
eraiki behar da bidegorri-sarearekin lotzeko
eta Irungo eta Hondarribiko oinezkoentzako
galtzadak lotzeko. (Europako funtsetatik da
tozen 6 milioi euro inguru).
PSE-EE

PADUREN ARTEKO BIDE BERRIAK
Trantsizio Ekologiko
rako eta Erronka Demo
grafikorako Ministerioak,
Probintziako Kostaldeen
Buruzagitzaren bidez, Jaitzubiko itsasadarre
ko paduren ingurune babestua berreskura
tuko du, Hondarribian.

HONDARRIBIKO BLUES JAIALDIA BILBORA
Antza denez, Carlos Malles
Blues jaialdiaren kudeatzaileak
Bilbon aurkitu du babesle eta
kudeatzaile berria Blues Jaial
dia antolatzeko. Blues Jaialdia Hondarribi
tik Bilbora joan da; EAJk gobernatzen duen
Hondarribitik EAJk, PSE-EErekin, gobernat
zen duen Bilbora.

Hondarribiko Tokiko Gobernua ez da
gauza izan Blues Jaialdia antolatzeko zeu
den arazoak konpontzeko eta nazioarte
mailako ikuskizun handia gure hiritik joan
da. Ez da lehenengo aldia; Hondarribian
sortutako Euskal Herriko Pintxo Txapelketa
hiritik joan zen.
Kezkagarria da Hondarribiko Tokiko

gobernuaren ahulezia gestioan eta ku
deaketan. Hondarribiko gobernuak azaldu
beharko luke zer gertatu den; turismoaren
eta ekonomia gerapenaren ereduak ez dira
jasangarriak. Aldaketa premiazkoa da.
EH Bildu
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Ramón Pérez,
Hondarribiko alkate
ahaztua

KOLABORAZIOA
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Pedro Barruso Barés
Historialaria

1930eko urtarriletik, Primo de Rivera
ren diktaduraren amaieratik eta 1936ko
irailean matxinatuek Hondarribia oku
patu zutenaren arteko aldia izan zen,
beharbada, hiriko udal-bizitzako aldirik
asaldatuena. Sei urte horietan alkatetza
bost pertsonak izan zuten; Floro Izagui
rre Sagarzazuk kargua utzi eta 1931ko
urtarrila arte izandako Dictablanda ga
raian; Daniel Martínez 1931ko urtarrila
eta 1932ko apirila bitartean; Juan José
Petit 1932ko ekaina eta 1934ko apirila
bitartean, berriz ere Floro Izaguirre bi
tarteko zela, Martinezen kargu-uztea
ren eta Petiten izendapenaren artean,
eta, azkenik, Manuel Canoura, 1936ko
maiatza arte. 1936ko irailaren 10ean,
ordea, kargua utzi eta Angel Aseguinola
za izendatu zuten Hondarribiko alkate.
Manuel Canourak, hala eta guztiz ere,
Udalarekin lotuta jarraitu zuen, Fran
tziatik egun batzuk lehenago itzuli zen
Francisco Sagarzazurekin batera osatu
zuen gobernazio, osasun eta hornidura
azpibatzordeko kide izan baitzen. Hala
eta guztiz ere, Hondarribiko seigarren
alkate bat ahanzturan geratu da orain
dik, Ramon Perez Perez zinegotzi sozia
lista izan zena.
Ramon Perez 1936an izendatu zuten
alkate, 1936ko urrian Jose Antonio
Agirre Eusko Jaurlaritzako lehen le
hendakari izendatu zutenean. Agirre
Bizkaian zeuden zinegotziek aukeratu
zuten, eta boto-emaileen zerrenda bat
Francisca Enea etxea

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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ez dagoen arren, litekeena da Ramon
Perezek, Fronte Popularra osatzen zuten
alderdietako bateko zinegotzi hautetsi
gisa, Agirreren hautaketa babestea, hau
teskunde-koalizioak bere zinegotziei
adierazi zien bezala. Eusko Jaurlaritza
sortu ondoren, Gipuzkoako Aldundia
eta Gipuzkoako udalak berreraikitzen
saiatu ziren. Bilbon Ramon Perez Bilbo
eta Baiona arteko Itsas-Postako Zerbi
tzuari atxikita zegoenez, Hondarribiko
alkate izendatu zuten Euzkadiko Ba
tzorde Zentral Sozialistaren fitxa batek
egiaztatzen duenez, eta horrek hiriko
alkate legitimo bihurtu zuen, 1931ko
apirilean modu demokratikoan hautatu
tako zinegotzia baitzen.
Ramón Pérez Pérez Pasaian jaio zen
1903ko irailaren 12an. Manuel Pérez Ba
zánen semea zen, karabineroa eta Mo
lina Secakoa (Leon) eta Entropía Pérez
Paris, ama, Palentziakoa zuen. Ramon
Perezen datu biografiko urriak ditugu,
baina badakigu 1914az geroztik Hon
darribian bizi zela, ziurrenik bere aita,
1921ean Karabineroen sarjentu maila
zuena, lekuz aldatu zutelako. Ramonek
hamazazpi urte zituen, eta kasinoko
langile gisa agertzen zen. Kostako au
zoan (Minasoroeta, 11) zegoen Francisca
Enea etxea zen bere bizilekua.
Ramón Pérez UGTko eta Irungo Elkarte
Sozialistako kide izan zen. 1931ko api
rilean, Francisco Sagarzazuk, Primo de
Riveraren diktaduran alkateak aurrera
eramandako politikaren aurka zeuden
errepublikano eta nazionalistek bat egin
zuten Herri Hautagaitzaren kide izan
zen. Herri hauteskundeetako zerren
daren garaipenaren ondorioz, hogeita
zortzi urteko Ramon Perez udalbatza be
rriko zinegotzi gazteenetako bat bihur
tu zen.
Une horretatik aurrera, Udaleko zine
gotzi aktiboenetako bat izan zen. Hau
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tatua izan ondoren, eta Gobernuak eska
tuta, zinegotziak ideologikoki mintzatu
ziren, eta Ramon Perez sozialismora
atxiki zen, ideologia horretako lehen
zinegotzia izan zelarik hirian. II. Erre
publikan Gobernazio, Obra, Sustapen
eta Heziketa Publikorako Batzordeetako
kide izan zen. 1932an, Gipuzkoako Foru
Aldundiko ordenantza lana eskuratu
zuen, eta horrek bateraezintasun-irizpe
na sortu zuen zinegotzi eta enplegatu
publiko eginkizunen artean, zinegotzi
abertzaleek bultzatuta. Nahiz eta iriz
pen juridikoak adierazi, Errestaura
zioaren lege bati helduta, bateraezina
zela enplegu publikoa izatea eta zine
gotzi izatea, Ramón Pérezek karguan
jarraitu zuen. Ekimen hori bultzatzera
nazionalistak eraman ahal izan zituz
ten arrazoiak honako hauek izan ziren:
Ramon Perez Daniel Martinezen aurkari
nagusietako bat izan zen, II. Errepublika
aldarrikatu aurretik izendaturiko alka
tea, eta erregimen berria iritsi ondoren
karguan jarraitu zuen, eta politikoki
errepublikazale-nazionalista gisa defi
nitu zuen bere burua. Martinez sarritan
joaten zen alkatetzatik Bordeleko ne
gozioez arduratzera, eta azkenean go
bernadore zibilak kargutik kendu zuen
1932ko apirilean.
Zinegotzi sozialistari ere kanpaina gogo
rra egin zion “El Día” egunkari naziona
listako korrespontsalak. “Eguzki” ezize
narekin, bere filiazio sozialista ezkutatu
izana eta euskaraz ez jakitea leporatu
zion Perezi. Diputazioan zuen kargu
rako baldintza, gainera, udal kargua
rekin bateraezina izatea zen. Perezen
erantzuna izan zen bere bateraezinta
suna jakinarazi zuela, Udal Artxiboko
agiriek egiaztatzen duten bezala, eta
adierazten du Herri Hautagaitza Daniel
Martínezek egin zuela, eta honek baze
kiela filiazioa zein zen.
Zinegotzi sozialistak Udal Errepubli

kanoaren gai garrantzitsu ia guztie
tan parte hartu zuen. 1931n egindako
Euskal Autonomia proiektua babestu
zuen, eta 1934ko udan utzi zuen kar
gua, Ardoaren Gerra izenez ezagutzen
zen euskal udalen gatazkaren ondorioz.
Perezekin batera, Pedro García, Juan
Garmendia, Angel Urrutia, eta Anselmo
Salaberría, Juan Telleria eta Francisco
Sagarzazu abertzaleek dimisioa eman
zuten, beren bizitza politikoaren beste
pirueta batean.
II. Errepublikan, Lanpostu Nahitaezko
Langileen Tokiko Batzordea presio talde
garrantzitsua izan zen. 1932az geroztik
eguraldi txarraren ondorioz kaltetutako
itsasargiaren errepidea konpontzen par
te hartu nahi zuten. Proposamenak ez
zuen aurrera egin, Udala, Ramon Perez
zinegotzi sozialista horren alde agertu
bazen ere, krisi ekonomiko sakonean
murgilduta zegoelako, eta horrek ez
zuelako bideragarri egiten ekimena ba
bestea. 1936ko otsailean Fronte Popu
larrak hauteskundeak irabazi ondoren,
1934an dimititu zuten zinegotziak eu
ren karguetara itzuli ziren eta Perezek
Hondarribian langabezian zeuden langi
leak babesten jarraitu zuen.
Gerra Zibila hastean, udal-jarduera Erre
publikaren Defentsarako Batzorde batek
ordezkatu zuen. Batzorde hori hainbat
polizia-etxek osatzen zuten, eta Ramón
Pérez Gerra Komisariako kide bihurtu
zen Juan Sobier Poit, Salvador Jáuregui
Lapitz (IR), Pedro de Cea Rebolleda (UGT)
eta Ramón Pérez Pérezekin batera. Ge
rra Komisariako kide gisa, Ramón Pé
rezek paper nabarmena izan zuen Hon
darribiko Gerra Zibilean. Berari egokitu
zitzaion Grajera kapitainarekin -Guada
lupeko Gotorlekuko komandantea- hitz
egitea, gertatzen ari ziren gertaeren au
rrean bere jarrera aztertzeko. Elkarriz
keta horretan, Grajera atxilotu zuten,
eta Perezek, Irun eta Hondarribitik eto

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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rritako ehun eta berrogeita hamar mili
ziano ingururen buru zela, gotorlekua
kontrolatu zuen goarnizioaren pasibota
sunaren aurrean.
Matxinatutako tropak Hondarribira
hurbildu zirenean, Ramón Pérezek, bi
ztanleriaren zati handi batek bezala,
hiria utzi zuen Frantziara pasatuz. Une
honetatik aurrera zailagoa da zinegotzi
sozialistaren arrastoari jarraitzea. Lehen
aipatu dugun bezala, 1937ko urtarrila
ren hasieran Bilbon aurkitu ahal izan
zen Bilbo eta Baiona arteko Postako Itsas
Zerbitzuko kide gisa, frankistek itsasoan
harrapatutako «galerna» eta «Galdames»
ontziek parte hartu baitzuten zerbitzu
horretan. Lehenengoan, Bilbora joan

zen Jose Ariztimuño «Aitzol» apaiz eta
propagandista abertzalea, 1936ko urrian
Hernanin fusilatu zutena. Galdamesen
harrapatu zituzten Irungo zinegotzi Flo
rencio Iracheta eta Evaristo Larrañaga,
eta 1938an Burgosen fusilatu zituzten.
Frankistek Bilbo okupatu zutenean,
Eusko Jaurlaritzak kargu publikoen eta
ebakuatu behar zituzten pertsonen ze
rrenda batzuk egin zituen, matxinatuen
eskuetan eroriz gero zuten arriskuaga
tik. Ebakuatu beharreko pertsonen ar
tean Ramón Pérez zegoen, Hondarribiko
alkate gisa.
Une horretatik aurrera, zinegotzi sozia
listaren arrastoa galdu zen. Badakigu

Ramon Perezen fitxa. CDMH-PS Bilbao 108-18

San Pedro, 12 behea · Tel. 943030301 · sardara@sardara.eu
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Frantziara iritsi zela eta errefuxiatu asko
bezala Okzitaniako Tolosara joan zela.
Ez dakigu Toulouseko egonaldia Kata
luniara igarotzen saiatzeko zen, errefu
xiatu askorekin gertatu zen bezala, edo
Frantziako hirian behin betiko ezartze
ko. Zenbait datu zatikatuk, egiaztatu
beharrekoak, adierazten dute Tolosan
hil zela handik urte gutxira, Hondarri
bira itzuli gabe. Handik denbora gutxi
ra, Francisco Sagarzazu Hondarribiko
alkatetzara itzuli zen, 1958ra arte iraun
zuen bigarren agintaldi baterako. Ra
món Pérez izan zen, beraz, erbestean hil
zen Hondarribiko alkate bakarra, eta ha
ren memoria berreskuratu behar dugu,
izan zena bezala; hiriko azken alkate
errepublikarra.
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EIDER SALVADOR

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Hilabete honetan Eider ezagutuko dugu, Bartzelonara ikastera joan zena baina Hondarribia
beti gogoan izanda, bere amona (eta amona guztien) omenez bere lana sortu du:

2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?
Nire burua disenatzailetzat jotzen dut.
Aldiz, benetako artista bat izateko beze
roak behar ditudala uste dut. Izan ere
beraiek behar ditut sortutako janzkerek
bizia lor dezaten. Hori da nere ogibidea
ren xarma.

1. Zure burua aurkeztu.
Eider Salvador naiz, Hondarribian
jaioa. 18 urte nituela Bartzelonara etorri
nintzen Turismo ikasketak egitera. Urte
bat pasa ondoren, moda ikastea erabaki
nuen. Txikitatik amonak Emaus-en erosi
tako arropa modernizatzen eta bere esti
lora moldatzen ikusi bait dut. Amonaren
kreatibitate horrek nigan eragin handia
izan zuen modako ikasketak burutzeko.
Gaur egun, nere ikasketetako azken ur
tean nagoela, bera da nire inspirazio eta
erreferentzia.

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?
Momentuz nire ogibidea ez dago mo
darekin lotuta, espero dut laister hau al
datzea.
Gaur egun, modaren eremuan, oso
gutxi baloratzen da diseinatzaileen lana.
Egungo gizartean gauzak azkar, kalita
tezkoak eta ahal bezain merke bilatzen
ditugu, horregatik ni bezalako diesena
tzailentzako oso zaila da leku bat aurki
tzea merkatuan.
Hala ere, Hondarribia herri bat izanik,
pentsa daiteke artea ez duela barnebil
tzen. Baina, zorionez ez da horrela, ar
tista lokal asko aurki ditzakegu, arropa
munduan: Nora, viv - vintage denda be
rrikoa, Maddi mimoxahandmade marka
rekin, Ixone Elzo moda inguruan Honda
rribiko erreferente bat…

Horrek, nire sorkuntza lanean lagun
dit.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Nire kolekzio berria, gradu amaierako
lana izango da eta gure amonei bideratu
ta dago.
Amonak askotan gazteak baino zaila
goa dute arropa modernoa aurkitzeko.
Horregatik, kolekzio honekin, beraiei
egokituta dagoen kolekzio batean lan
egiten hari naiz.
Kolekzio honetan Hondarribiaren ho
menean, materialak, baserritar jantzi
zaharrak dira, material hauekin, amonak
egiten duen berdina egiteko, jantzi mo
derno berri bat sortzeko.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Hondarribiari eskerrak emango niz
kioke, berari esker gauza asko ikasi bai
titut eta hor ditut nire lagunik preziatue
nak eta nire familia. Hondarribia izango
da beti nire lanetarako inspirazioa.
Ere eskatuko nioke laguntza gehia
go gazteentzako, gehienez hasten ari
garenontzako. Iada zaila da gaur egun
gazteontzako independizatzea, pisuek
dauzkaten prezioengatik, are gehiago
Hondarribikoak, eta beraz askoz zaila
goa 0 tik negozio edo arropa marka bat
sortzea.

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 garia
1918. urtean
Esana da ez dagoela Hondarribirik itsaso
rik gabe, ezta lurrik gabe ere. Eta lurrari
lotuak baserriak, ezinbestekoak herriko
ekonomia eta biziraupena bermatzen eta
bermatuz, mendeetan zehar. Denbora
ren poderioz, baserriak desagertzen joan

ziren eta, ondorioz, landaturiko produk
toak, ganaduak eta baserritarrak ere.
Herriko Udal Artxiboan, ibili eta ibili,
dokumentu aipagarria aurkitu dugu, gu
retzat lagungarri, herriko historia hobe

Koldo Ortega
Historialaria

eta osoa ulertzearren: BASERRITARREN
ZINPEKO AITORPENAK GARIZ EREIN
DAKO EREMUEI BURUZ, BATZORDEKI
DEEN ONIRITZIAREKIN (MIGEL UGARTE,
PEDRO MARIA IZA, PRUDENTZIO AGINA
GALDE ETA RAMON BERROTARAN) SINA
TUTA (1918-VIII-21).

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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proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

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

HISTORIAREN LEIHOTIK
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Literatura eta musika
SORGIN-ARGIEN EHIZAN
Jose Mari Irigoien Aranberri
Poesia-liburu berri bat dakarkigu Joan Mari Irigoienek: “Sorgin-argien ehizan”. Bidaia-kaier
baten antzera, Kanariar irletako
txokoen tituluak ematen dizkie
poemei, baina mamiak ez du
hainbesteko zerikusirik hango
bazterrekin; izan ere, egileak
bere sakoneko kezkak dakarzkigu olerki-itxurapean. Batetik, liburuaren lehen partean,
poema sozialak dei ditzakegunak datoz: gerraren eta
inperialismoaren arbuioa, injustizia guztien salaketa,
handikien kontrako aldarria. Bestetik, bigarren partean,
poesia espiritualagoari egiten dio bidea, eta goranahi horren isla da hirugarrengo partea ere, Leiren kokaturikoa
eta argitasunezko esperientzia bat kontatzen duena.

GAUA
Hector Dexet
Liburu tolesgarri fosforeszentea
(gauean distira egiten duena) gaueko
mundu erakargarrian murgiltzeko
eta inguruan dagoenari behatzeko.
Liburu honek, alde batean, gauak
gordetzen dituen sekretuei buruzko kontakizuna
jasotzen du, eta bestean, hiztegi zabala gaueko hainbat
animalien izenak ezagutzeko.

AMEZ
Goiatz Labandibar
Amez dihardute, nondik edo handik, liburu hau osatzen duten hogeita bat narrazioek. Amei buruz,
alegia. Baina baita ama izateko edo
ez izateko asmo eta pultsioez. Edo
ama izateko edo ez izateko modu
askotarikoez, kontraesankorrez.
Eta ama izateak edo ez izateak berekin dakarrenaz, edo
berekin daramanaz, kasu batean zein bestean akaso betiko… Horietaz guztietaz dihardute Goiatz Labandibarren
narrazio indartsuok. Eta baita ere, jakina, amaren estatusa
ematen duten seme-alabez, eta haiekiko harreman eta
kontraesanez. Emakumeen bizimodua (ez emakumearena, ez inolako arketipoarena) dute ardatz nagusi kontakizunok, eta ama izatea edo ez izatea gune-guneko bizikizun bihurtzen den une horri begiratzen diote bereziki.
Askotarikoak dira, era berean, erregistroak. Ironiatsu doaz
ale batzuk, kronika kutsukoak dira beste zenbait, ez dira
bakanak gogoetan edota emakume zein garai zehatzen
historian murgiltzen direnak… Guztiek dute, baina, literatur asmo bat eta bera: pertsonaien kontzientzian araka
tzea, eta irakurlea eramatea haien ekintza eta jokabideen
arrazoibideetan barrena, jakin-minaren eskutik. Eta
helburua lortzen dute, zinez.

XOMORRO LAPURRA
Irati Garmendia / Ane
Arzelus (Il. )
Jope... xomorro bat titian... puf!
Zortzi begi, hamar hanka... eta
besorik?
Lapurra gainera! Lapurra?

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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BIKIAK
C eta D

Baratzeko
landare
lekadun
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Animatu zuen
irudi eder horiek
gure irakurleekin
partekatzera!
Hilabete honetan ez dugu zuen aldetik
argazki berririk jaso.

edo bistan, izango dituzuela irudi eder
eta bitxiak.

Badakizue asko maite dituela jendeak
aspaldiko irudi horiek. Seguru zuen
etxean, kaxa, kajoi edo apaletan, gordeta

Animatu aldizkarira bidaltzera eta gure
irakurle guztiekin zuen etxeetako altxor
txiki horiek partekatzera.

OHARRA: Aldizkari honen aurreko alean, urtarrilean, atal honetan jarritako argazkia Lupe
Oronozek bidalia zen, eta ez Lupe Lekuonarena. Barkamena eskatzen diegu bai irudiaren
igorleari bai gure irakurleei, akatsarengatik.

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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Arnasa Elkarteak
jaso ditu San
Silbestrean bildutako
11.691 euroak
Sport Mundi Gobernuz Kanpoko Erakun
deak pasa den abenduaren 31n antolatu
takoSan Silbestre lasterketan bildutako
kopurua Arnasa, Euskadiko Fibrosi Kisti
koaren Elkarteari eman berri dio. Dene
tara 11.691,22 euro izan ziren egun ho
rretan bildutakoak.
Gogoratu behar dugu lasterketaren ha
mabigarren edizioa izan zen honetan
neurri bereziak hartu behar izan zirela,
Covid pandemia dela eta, beharrezko
osasun eta segurtasun neurriekin kirol
proba aurrera eraman ahal izateko. Ho
nela, irteeera eta helmuga hondartzako
aparkalekuan izan zituen San Silbestre
lasterketak, eta Alde Zaharretik pasa
tzea ekidin zen ibilbidean, Kale Nagusian
bereziki jendetza bildu ohi zelako korri
kalariak ikusi eta animatzera.

Quindós eta Sagarzazu, hitzarmena sinatzen

SARRAILAGINTZA

24
ORDUZ

Txiplau poligonoa, 1 · Tel: 943 64 36 42 / Fax: 943 64 60 94
Santiago kalea, 21 · Tel: 943 64 17 88 · HONDARRIBIA
www.ferreteriamarinel.com · info@ferreteriamarinel.com
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2022ko URTARRILA

Eguraldia
FENOMENOAK

10

0

6

2

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2022.01.01

2022.01.23

-1.4°

8.1°

121.0

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

24.5°

5

2022.01.09

47.6

10

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2022.01.29

2022.01.04

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

122.6

%42

4.0

1038.2

1006.0

1028.2

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

Itsas aingira

3.792,10 k
87,85 k

Beste

Krabarroka

55,35 k

Arrain zabal

86,80 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

7

31

325

HAURRAK

HELDUAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Munstroek hortzak ere garbitzen dituzte”
JESSIKA MARTINELLO

“Suaren froga edo Johanes Lopez
Zeraingoaren bizit”
PATRI URKIZU

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Akame ga kill!”
TAKAHIRO

“Sira”
MARIA DUEÑAS

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

10

96

1385

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

17

14

46

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK

TELEFONO ERABILGARRIAK
AIREPORTUA

943 66 85 00

ERTZAINTZA

943 53 88 60

IRUN–HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

RADIO TAXI

943 63 33 03

ARMA PLAZA FUNDAZIOA

943 64 46 23

EUSKALTEGIA

943 64 12 16

ITSAS ETXEA ANBULATEGIA

943 00 76 40

SAINDUA GAZTELEKUA

943 64 31 98

ARRANTZALEEN KOFRADIA

943 64 11 34

EUSKARA

943 11 12 41

KASINO ZAHARRA

943 64 47 04

SOS DEIAK

ARTXIBOA

943 11 12 87

GAZTEEN ZERBITZUA

943 64 47 52

KULTURA

943 11 12 83

SUHILTZAILEAK

112

943 11 12 11

GIZARTE LAGUNTZA

943 11 12 91

KZGUNEA

943 02 36 52

TAXI GELTOKIA

943 64 12 56

GURUTZE GORRIA

943 22 22 22

LIBURUTEGIA

TURISMO BULEGOA

943 64 54 58

TXINGUDIKO ZERBITZUAK

943 63 96 63

BAZ
BIDASOA ESKUALDEKO OSPITALEA
DIRU–BILKETA

010

943 00 77 00
943 11 12 55

943 11 12 61

LORAITZ HAURRESKOLA

943 64 71 37

OGASUNA

943 11 12 51

943 11 12 21

PARROKIA

943 64 26 65

PREBENTZIO KOMUNITARIOA

943 11 40 00

D.Y.A.

943 46 46 22

HONDARTZA KIROLDEGIA

DONOSTIA-HONDARRIBIA AUTOBUSAK

943 64 13 02

IDAZKARITZA

EPAITEGIA

943 11 12 71

943 11 12 85

HIRIGINTZA

IRUNGO TREN GELTOKIA

902 32 03 20

943 64 25 48

UDALETXEA
UDALTZAINGOA

112

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

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

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

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

www.hondarribia.eus

