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LAGUNTZAILEAK

Hondarribiak ez ditu bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien ondorioak.
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Jaizkibelgo dorreak berreskuratzeko
lanak abian dira
TEUSAk egingo ditu bi hilabetez eta 118.341 euroko aurrekontuarekin
Hondarribiko Udalak Jaizkibel mendiko
IV. eta V. dorreak sendotzeko eta kon
tserbatzeko lanak hasi ditu. Lan hauen
aurkezpena Txomin Sagarzazu alkateak
eta Imanol Iparragirre arkitektoaren ba
tera obretako arduradunetako bat den
Aritz Díez-Oronoz arkitekto hondarribia
rrak egin zuten.
Txomin Sagarzazu alkateak esan zuenez,
“Jaizkibelgo dorreak sendotu eta txukun
tzeko ideia 2019an” hasi zen heltzen Udala,
baina zoritxarreko pandemiak geldiarazi
zuen dena. “Egitasmo hau lehiaketa publi
kora atera ondoren, enpresa esleipenduna
TEUSA izan da, 118.341,79 euroko aurre
kontuarekin eta bi hilabeteko epearekin.
Proiektuaren sustatzailea Udala da, baina
Eusko Jaurlaritzak 63.986 euroko diru-la
guntza eman digu. Eskerrak eman nahi
dizkiogu Eusko Jaurlaritzari Jaizkibel men
diarentzat eta, nola ez, Hondarribiarentzat
garran
tzitsua den proiektu batean parte
hartzeagatik”, esan zuen udal buruak.
Dorreen sendotze eta kontserbatze lan
hauek bat egiten duten azken urteetan
Udaletik Jaizkibel mendia mantentzeko
eta berreskuratzeko bultzatutako lan eta
egitasmoekin. “Xehetasun handirik gabe,
aipatu nahi nituzke, esate baterako, ‘Jai
zkibel Amaharri’ liburuaren argitalpena,
Aranzadi Zientzia Elkartearekin batera due
la gutxi aurkeztu dugun errotarrien proie
ktua, bertako itsaslabarra eta itsasertzeko
txilardia berreskuratzea, Aiz
poraundiko
Cladium mariscus hezegunea berresku
ratzea, Jaizkibelgo hainbat eremutako ba
so-leheneratze autoktonoa, Vandenboschia

iratze espeziosoa kontserbatzea edo Iturra
in, Txurtxipi, Aizporaundi, Erramudi eta
abarretako errekastoen ondarea kontser
batzea”, esan zuen Sagarzazuk.
IV eta V dorreak
Obraren xehetasunak Aritz Diez-Oro
nozek eman zituen: “Jaizkibel mendiko
IV. eta V. dorreak sendotzen eta kon
tserbatzen ari gara. Oso egoera txarrean
dauden bi dorre dira; izan ere, duela urte
askotatik ez da mantentze-lanik egin,
eta, gainera, eurite eta haizeteen menpe
daude beti. Egiturari dagokionez, bi do
rreetako harlangaitzezko hormak sendo
tuko dira. Erraz eraman daitezkeen eta
tamaina txikikoak diren materialekin
egingo ditugu, sarbidea ez baita erraza”.
“Harresien egonkortasuna harlangaitzez
eta karezko morteroz kolokan jartzen
duten zati askatuak finkatuko ditugu,
dagoen landaredia eskuz kenduko dugu,
paramentuetan esku hartuko dugu, dau
den pitzadurak josiko ditugu, barneko
betelanak induskatuko ditugu, ura ate
ratzeko aukera emango dugu, eta bi do
rreen egiturei balioa emango diegu”, gai
neratu zuen Diez-Oronozek.

mendi horretan bizitako gerra-jarduera
ren lekuko garrantzitsuenetako bat dira.
Jaizkibelgo mendikatearen gailurrean sei
dorre eraiki ziren, eta horietatik bosten
hondarrak bizirik daude. Hiru Honda
rribian daude. Haietatik hegoalderantz
Irun-Pasaia korridorearen lurralde osoa
ikus daiteke, eta iparralderantz, berriz,
Jaizkibelen hegalak, itsasorantz jaisten
direnean.
Horien guztien oinplanoa hexagonala
da, 3,3 eta 3,5 m bitartekoa, Guadalu
petik hurbilen dagoena izan ezik, haren
oinplanoa karratua baita. Bi solairu eta
terraza zituzten guztiek. Perimetroko
hormak soilik kontserbatzen dira, hare
harrian eraikiak, eta barrualdea erabat
hutsik dago.
Beheko solairuan zulo laukizuzen txiki
batzuk zeuden, aireztatzeko eta behake
tarako. Sarbidea ez zen beheko solairutik
egiten, baizik eta lehenengo solairuan
irekitzen zen, eta bertara eskailera bate
tik sartzen zen, sarbidea zailtzeko.

Proiektuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren
baimena du ondarearen arloan, eta Foru
Aldundiaren menpeko Mendi Departa
mentuaren koordinazioa era berean.
Bere historiari buruz
Jaizkibel mendiko dorreak XIX. mendean
Txomin Sagarzazu eta Aritz Diez Oronoz,
lanen aurkezpenean.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Donostiarra eta Orio, nagusi XXII.
Traineru Jaitsieran
Hondarribia bigarren izan zen gizonezkoetan eta zortzigarren emakumezkoetan
Martxoaren 5ean eta bi metroko olatu
eta 20 kilometro ordukoko ipar haizea
ren, denboraldiko lehenengo estropade
takoa izaten den Hondarribiko Traineru
Jaitsiera jokatu zen.
Erlojupeko modalitatean jokatu zen XXII.
Hondarribiko Traineru Jaitsiera honetan
zazpi ontzi lehiatu ziren beteranoen mai
lan, 10 emakumezkoetan eta beste 22 gi
zonezko seniorretan.
Udako traineru estropaden eremu be

rean egindako proban, emakumezko eta
beteranoek ziaboga bakarreko ibilbidea
egin zuten eta gizonezkoek, hiru ziabo
gatara jokatu zuten estropada.
Beteranoen artean, garaipena Fortunak
lortu zuen, bigarren Zumaia izan zen eta
hirugarren, Zumaiako beterano eta jube
nilez osatutako trainerua.
Emakumeetan garaipena Orioko ontzia
rentzat izan zen 11:52,30 denborarekin;
bigarren Arraun Lagunak (12:12,17) eta

Donostiarra, garaile gizonezkoetan.

hirugarren. Donostiarra 12:29,05 denbo
rarekin. Hondarribia aldiz zortzigarrena
izan zen, 12:57,24ko denborarekin.
Gizonezkoetan, aldiz, garaipena Donos
tiarra “A” ontziarentzat izan zen 21:09,60
denborarekin:
Bigarren Hondarribia “A” (21:29,67) eta
hirugarren Zierbena (21:38,67) sailkatu
ziren. Hondarribiko “B” ontziak aldiz 15.
postua lortu zuen, 23:18,65eko denbora
rekin.

Orioko neskak, arraunak gora, garaipena ospatzen.

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

HERRIAN BARRENA
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Elkartasuna ukrainar
herriarekin
Hondarribiko Udalak bat egin zuen,
martxoaren 9an, EUDELek (Euskadiko
Udalen Elkarteak) deitutako Ukrainako
herriarekiko babesa eta elkartasuna
adierazteko elkarretaratzearekin. Hala,
Udaletxe aurrean bildu ziren eguerdiko
12:00etan Txomin Sagarzazu Alkatea,
EAJ, PSE-EE eta EH BILDUko zenbait zine
gotzi, eta hainbat hiritar.
Bost minutuko elkarretaratze ixilaren
ondoren, bakearen aldarrikapen gisa,
hondarribiar bikote batek hazitako 6 uso
askatu dira, bertaratutakoen txaloen ar
tean.

Martxoaren 9an udaletxean egindako elkarretaratzearen une bat.

Hobekuntzak Amute eta Mendeluko kirol guneetan
Azken asteetan zenbait hobekuntza lan
egin ditu Udalak Mendelu eta Amuteko
kirol guneetan. Hala eman du aditzera
Juan Luis Silanesek, Kirol zinegotziak.
“Hirian zehar dauzkagun kirol insta
lakuntzetan egiten ditugun manteni
mendu lanak dira. Udaletik zaintza bat
egiten da zer hobetu daitekeen ikusteko

eta horretaz gain, hiritarrek ere eskariak
egiten dizkigute”, esan du udal arduradu
nak.
Kasu honetan, Amuteko kirol zonaldeko
saskiak eta futbol zelai zein frontoiko sa
reak egokitu egin dira. Mendeluko kirol
gunean ere saskiak egokitu eta zelaiko
porteria txukundu dute, era berean.
Amuteko kirolguneko sareak berritu dira, besteak beste.

· 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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Hondarribiko mintzalagunek
fin-fin jarraitzen dute ekintza
osagarrietan parte hartuz,
euskara praktikatuz!!
Martxoaren 5ean Hondarribiko 15 Min
tzalagun Plaiaundiko hezegunera gertu
ra ziren. Bertan, Aitziber gida lagun zu
tela bisita interpretatua egin zuten.
Ibilaldian zehar, hezeguneari buruzko
azalpenak eman zizkien, hegaztien mi
grazioak, bertatik pasatzen diren edo

bertan gelditzen diren hegazti motak,
zenbat denbora ematen duten hezegu
nean eta nola elikatzen diren, nola osatu
zuten hezegunea, gune naturalak eta ar
tifizialak. Zertarako erabiltzen dituzten
ardiak hezegunean. Aireportuaren eragi
na hezegunean eta alderantziz, hezegu
nearen eragina aireportuan…

Harrigarria da hain txikia izanik nolako
garrantzia duen leku berezi horrek!!!
Eguraldia ere lagun zutelarik, ordu bete
ko bisita interesgarria izan zen.

Hondarribiko Mintzalagunak Plaiaundiko hezegunean hegaztiak begiztatzen.

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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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

Mintzalagun egitasmoaren beste hel
buruetako bat eskaintza gurasoetara
zabaltzea da. Helburu honekin, hau
rren erabileran eta batez ere familien
hizkuntz ohituretan eragiteko, 2017an
Gurasolagun aldaera jarri zen martxan
herrian eta ordutik herriko familiei es
kaintzen zaie programa.
Aurten, ikastetxeetako guraso elkartee
kin elkarlanean ari dira eta egitasmoa
indartzeko asmoz bi hitzaldi antolatu
dituzte ikastaroan zehar Udaletxearen
laguntzaz, lehena azaroan eman zen
euskaraz eta martxoaren 17an berriz
bigarrena, gazteleraz. Hizlaria Euskara
ren Topaguneko lehendakari den Kike
Amonarriz izan zen. Hondarribiko Kul
tur Etxeko areto nagusian eman zuen
“Mi hij@ estudia en euskera y yo no se´,
¿cómo le puedo ayudar?”
gaiari buruz. Hitzaldia gazteleraz garatu
zuen, bereziki euskara gutxi dakiten gu
rasoei zuzendua zelako.
Kikek beti egin ohi duen bezala, hitzal
diari bizitasuna eta humore ukitu bat
eman zion. Euskaraz ondo moldatzen
diren zenbait ere gerturatu ziren, kezka
sortzen duen gaia baita eta hitzaldiaren

Kike Amonarriz hitzaldian

ondoren galderak eta elkarrizketak sortu
ziren gaiaren inguruan.
Apirilera begira, 9an Mintzatxotx eguna
ospatuko dute Lesakako sagardotegi ba
tean. Autobusa Hondarribiatik aterako da

goizean, Etxalarren bisita gidatua egingo
dute Pikabea margolariaren eskutik eta
ondoren sagardotegian bazkaria. Egun bo
robila izango da. Gonbidapena euskaraz
aritu nahi duen edonori luzatzen diote,
beraz animatu eta izena eman!!!

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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KZgunea PLANIFIKAZIOEN ESKAINTZA
2022/04/01 - 2022/04/30
* Plazen libre egotea KZgunea zentruan edo KZgunearen
web orrialdean kontsulta dezakezu.

ENPLEGU-BILAKETA

Bideokonferentzia

Bideokonferentzia

Editatu bideoak zure Smartphonearekin (4 ordu) ES
2022/04/01 - 2022/04/04 · 18:00 - 20:00

Enplegua bilatzeko aplikazioak (4 ordu) ES
2022/04/01 - 2022/04/04 · 11:00 - 13:00

KOMUNIKAZIOA
Aurrez aurrekoa
WhatsApp. Bat-bateko mezularitza zure Smartphonean
(4 ordu) ES
2022/04/12 - 2022/04/13 · 18:00 - 20:00
Urrunekoa
Podcast, sortu zure irrati-kanala (40 ordu) ES
2022/04/04 - 2022/05/04

Google Argazkiak. Antolatu hodeian zure
argazki guztiak (4 ordu) ES
2022/04/12 - 2022/04/13 · 16:00 - 18:00

AISIA ETA ENTRETENIMENDUA
Urrunekoa
Wikiloc. Sortu eta partekatu zure kanpoko
ekintzen ibilbideak (20 ordu) ES
2022/04/04 - 2022/04/20
Bideokonferentzia

Komunikazio ez-presentzialerako tresnak (10 ordu) EU
2022/04/25 - 2022/05/04

Musika aplikazioak zure Smartphonean (4 ordu) ES
2022/04/01 - 2022/04/04 · 09:00 - 11:00

E-ADMINISTRAZIOA

Google Maps. Zure ibilbiderik onena
arakatu eta aukeratu (4 ordu) ES
2022/04/12 - 2022/04/13 · 18:00 - 20:00

Bideokonferentzia
Mekanografia. Ikasi hutsetik (4 ordu) EU
2022/04/21 - 2022/04/22 · 09:00 - 11:00

IRUDIA ETA BIDEOA
Aurrez aurrekoa

Zure bidaia planifikatu (4 ordu) ES
2022/04/21 - 2022/04/22 · 16:00 - 18:00
YouTube. Bideoak ikustea baino gehiago (4 ordu) ES
2022/04/25 - 2022/04/26 · 11:00 - 13:00

OFIMATIKA

Eman lehenengo pausoak argazki ukituan
GIMPekin (16 ordu) EU
2022/04/19 - 2022/04/28 · 11:00 - 13:00

Urrunekoa

Canva. Ikasi diseinatzen (4 ordu) ES
2022/04/28 - 2022/04/29 · 09:00 - 11:00

Bideokonferentzia

Urrunekoa
Ikas ezazu ShotCut-ekin bideoak ukitzen (40 ordu) ES
2022/04/04 - 2022/05/04
Zure argazkiei etekinik handiena atera GIMPekin (40 ordu) ES
2022/04/25 - 2022/05/04

Ofimatika aurreratua. LibreOffice (40 ordu) EU
2022/04/04 - 2022/05/04
LibreOffice Calc. Zure kalkulu orriak sortu (4 ordu) ES
2022/04/19 - 2022/04/20 · 11:00 - 13:00
LibreOffice Impress. Zure aurkezpenak
sortu (4 ordu) ES
2022/04/19 - 2022/04/20 · 11:00 - 13:00

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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LibreOffice Writer. Zure testu dokumentuak
sortu (4 ordu) EU
2022/04/21 - 2022/04/22 · 09:00 - 11:00
LibreOffice Calc. Zure kalkulu orriak sortu (4 ordu) ES
2022/04/28 - 2022/04/29 · 18:00 - 20:00
LibreOffice Writer. Zure testu dokumentuak
sortu (4 ordu) ES
2022/04/28 - 2022/04/29 · 18:00 - 20:00

SARE SOZIALAK
Bideokonferentzia
Facebook zure Smartphonean (4 ordu) ES
2022/04/05 - 2022/04/06 · 11:00 - 13:00
Instagram. Partekatu zure argazki eta bideo
onenak (4 ordu) ES
2022/04/19 - 2022/04/20 · 11:00 - 13:00

PRODUKTIBITATEA

SARE SOZIALAK

Aurrez aurrekoa

Bideokonferentzia

Kudeatu zaitez Google aplikazioekin (16 ordu) EU
2022/04/01 - 2022/04/12 · 11:00 - 13:00
Google Calendar. Zure denboraren
kudeaketa hobetu (2 ordu) EU
2022/04/13 · 11:00 - 13:00
Google Aplikazioak zure Smartphonean (18 ordu) ES
2022/04/19 - 2022/04/29 · 18:00 - 20:00

Zibersegurtasuna eta pribatutasuna sarean (4 ordu) ES
2022/04/01 - 2022/04/04 · 11:00 - 13:00
Erosketa eta ordainketa segurua Interneten (4 ordu) EU
2022/04/01 - 2022/04/04 · 18:00 - 20:00
Erosketa eta ordainketa segurua Interneten (4 ordu) ES
2022/04/25 - 2022/04/26 · 13:00 - 14:00

Bideokonferentzia
Gmail. Posta-elektronikoa baino gehiago (4 ordu) ES
2022/04/05 - 2022/04/06 · 18:00 - 20:00
Google Calendar. Zure denboraren
kudeaketa hobetu (4 ordu) ES
2022/04/06 - 2022/04/07 · 09:00 - 11:00
Google Drive. Bildu eta partekatu zure
artxiboak (4 ordu) EU
2022/04/12 - 2022/04/13 · 11:00 - 13:00
Informatika hodeian. Ezagutu zer den
hodeia (4 ordu) ES
2022/04/12 - 2022/04/13 · 18:00 - 20:00
Google Drive. Bildu eta partekatu zure
artxiboak (4 ordu) ES
2022/04/25 - 2022/04/26 · 18:00 - 20:00

HONDARRIBIA KZGUNEA
kzguneatic

@kzguneatic

kzgunea.blog.euskadi.eus

www.kzgunea.eus

tutor.hondarribia@kzgunea.net

Harresilanda, 5 - 20280 · Hondarribia GIPUZKOA - T 943 023 652 / ORDUTEGIA: Astelehenetik Ostiralera 09.00-13.00 / 16.00-20.00

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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Inauteria bueltatu da!
Gogoz eta umorez hartu
dute jaia parte-hartzaile
zein ikusleek, pandemiak
eragindako
etenaldiaren
ostean
Gogorrak izan dira azken bi urteak,
oraindik gure artean dugun Covid19aren
pandemiaren eraginaz. Gaisotasunak bi
zitza asko eraman ditu aurretik eta gure
gizartean, gure ekonomian eta guztion
animoetan ere eragina izan du.
Horregatik pozgarria izan da, bi urteko
etenaldiaren ostean, Inauteriak berres
kuratu ahal izatea, aurten. Oraindik erne
egon beharra dugu birusarekin eta Inau
terian ere musukoak erabili behar izan
dira eta igandeko desfilearen ibilbidea
egokitu egin da.
Espaloietan zein parte hartu zuten guz
tien artean, ondo pasatzeko gogoak na
bari ziren. Bat baino gehiago hunkitu
egin da aurten, azkenean, eta hainbeste
momentu latzen ondoren, poz, umore
eta algara pixkat sentitu eta bizitzeare
kin.
Elatzetako Guraso Elkartearen karrozako
mezuak esaten zuen bezala: “Bizitzaz
goza dezagun, galdu ditugunen omenez”.
Pandemiarekin joandakoak gogoan izan zituzten ikusle zein parte-hartzaileek

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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KARROZA ONENAK

2. Saria: Amute Kosta Auzo Ekintza

1. Saria: Carlos Zapirain Dantza Eskola

3. Saria: Gazte Landetxa

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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KONPARTSEN LEHIAKETA

1. Saria: Amute Kosta Auzo Ekintza

2. Saria: Kuki Taldea

3. Saria: Pilar Peña Dantza Eskola

4. Saria: Carlos Zapirian Dantza Eskola

5. Saria: Amaiyuu Dantza Estudioa

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161

ERREPORTAJEA
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KONPARTSEN LEHIAKETA (kanpokoak)

1. Saria: Gazte Landetxa

2. Saria: Santiagoko Deabruak Kultur Elkartea

4. Saria: Jazzarte Dance Studio

3. Saria: Toxic

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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KONPARTSEN LEHIAKETA (kanpokoak)

5. Saria: My Dance Studio

6. Saria: Elatzeta Guraso Elkartea

7. Saria: Trikuharri Elkarte Soziokulturala

Talde eta konpartsetako ordezkariak, otsailaren 28an egindako sari-ematean

DENBORA-PASAK
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Denbora-pasak

DENBORA-PASAK
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u Kazetari eta politikari hondarribiarra

GOITIBEHERA

BIKIAK

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

Bi irudi baizik ez dira berdin-berdinak.
Bereiz itzazu!

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

[1] Gure hiriko auzoa, hegazkinen aireratze eta lurreratzeen ikuspegi zoragarria eskaintzen duena[2] Baratzeez mintzatuz, alor, barazki jakin bat
hazten den zati. [3] Lurpeko igarobidea. [4] Negar,
marraska. [5] Larruak ontzeko erabiltzen den gai.
[6] Nauka. [7] Gizon izena.
[8]
Hitzarmena.
[9] Galdera. [10] Donostiako auzoa, Kontxako badiaren mendebaldean.
[11] Itsasontziz ibili.

A

B

C

D

E

F

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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SARA LINAZASORO
IZAGIRRE
Merkataria

Txikitatik udarak Hondarribian pasa
izan zituen Sara Linazasorok, 53 urteko
tolosarrak. Berriki Interneteko bozkekin
egindako Inauteriko Erakusleihoen
Lehiaketa irabazi du, orain dela sei urte
San Pedro kalean zabaldu zuen bere
Arane moda dendarekin. Inauteriaz eta
merkataritzaz ere aritu gara solasean
berekin.

“Pozgarria izan
da Inauteriko
erakusleihoarekin jendeari
irribarrea ateratzea”

ELKARRIZKETA
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Nola eta zergatik erabaki zenuen Hondarribian arropa denda bat zabaltzea?
Txikitatik ezagutzen dut hiria, gura
soek hemen etxea baitzuten eta udaro
etortzen nintzen. Asko gustatu izan zait
beti Hondarribia eta bertan lagunak eta
koadrila ere baditut. Nire ahizpak Gastei
zen zeukan dendan egiten nuen lan eta
hau ixtea erabaki zuenean, Hondarribira
bizitzera etorri eta bertan arropa denda
zabaltzea ideia ona izango zela uste izan
nuen. Bizileku eta lantokia dut orain
Hondarribia eta oso gustura nago.
Nolakoa izan da Arane dendaren bilakaera urte hauetan?
Hasieran kosta egin zitzaidan, edozein
negozio berriri bezala, esango genuke.
Baina poliki-poliki gauzak funtziona
tzen hasi ziren eta bezero fidelak lortzen
hasi zen denda. Kostata, baina negozioak
martxan ona hartu zuen eta duela bi
urte, pandemia etorri eta berriz atzera
joan gara. Izan ere, nire dendako bezero
garrantzitsuenetakoa turistak dira, eta
pandemiaren eraginez bisitariak falta
zaizkigu orain Hondarribian. Espero dut
pixkanaka egoera honi buelta ematen
hastea, nik uste dut herria bera eta mer
katariok ere gogoz gaudela horretarako.
Beharrezkoa dugu jendea hona etortzea,
guk ere beste lekuetara joateko gogoa eta
beharra dauzkagun bezalaxe.
Zer nolako arropa saltzen duzue Aranen? Zaila al da marka handien aurrean lehiatzea?
Merkatari txikiek ezin dugu betiko marka
handiak salduz edo frankizia multinazio
nalen aurrean zuzenki lehiatu. Gure apus
tua nolabait bereiztea izan behar da. Ezin
dugu produktu berdina saldu, Interneten
eta frankizietan konpetentzia itzela dugu
lako eta horregatik, zer edo zer desberdin
egin eta saldu behar dugu. Niri ez zait
marka handi horien produktua gustatzen
eta ez dut nire dendan gustatzen ez zai
dana saldu nahi, eta ezingo nuke ere. Ho
rregatik, adibidez, Elixabete Zabalok Hon
darribiko irudiak erabiliz diseinatutako
bilduma daukagu: kamisetak, sudaderak,

poltsak edo zetazko zapiak. Oso pro
dukzio txikia izaten da, Elixabetek berak
banaka estanpatzen dituen piezak dira.
Urte hauetan oso salmenta ona izan dute
eta aurtengoak Aste Santu aldera izango
ditugu dendan salgai. Eta gizonezkoen
tzat bereziki, Sarako Ezkexa markaren
diseinuak ere ekartzen ditugu, eta harre
ra ona dute, egia esan. Hori da bidea, nire
ustez. Erraldoi handietatik bereiztea, pro
duktu on eta desberdina eskainiz.

“Turismoa berriz
ere martxan jar
tzeko irrikitan gau
de merkatariok,
beharrezkoa dugu
jendea etortzea,
guk ere beste leku
tara joateko gogoa
dugun bezala”
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ideia eta proposamenekin osatu nuen di
seinua. Dena inguruan nituen gauzekin
osatu nuen, erosi nituen gauza bakarrak
konfetia eta fleko batzuek izan ziren.
Oso inprobisatua izan zen, baina badi
rudi jendeari gustatu zaiola. Niri ere ho
rrelako Inauteria gustatzen zait, etxeko
gauzen artean bilatu eta denda aurrean
begira geratzen ziren eta barrea eragiten
zuela ere ikusi ahal izan nuen. Baina gero
Instagramen bitartez egindako bozketan
irabazle suertatzearena, sorpresa izan
zen. Pozgarria izan da saria lortzea, baina
bereziki, jendeari Irribarrea ateratzea.
Zer eskatzen diozu etorkizunari?
Turismoa bere ohiko martxara buelta
tzen hastea, lehenbailehen. Uda da mer
katariok lana hobekien egiten dugun
garaia, eta beharrezkoa zaigu. Eta Blues
jaialdia noizbait bueltan edukitzea ere
gustagarria litzateke, bai merkatari gisa,
negozioarentzat oso lanegun onak zire
lako, bai hiritar gisa, asko disfrutatzen
genuelako denok egun horietan. Eta hau
ezinezkoa bada, antzeko ekimenen ba
tek Hondarribia dinamizatzea lortzea oso
ondo legoke. Faltan botatzen dugu askok.

Eta bide horretan, Iñauteriko Erakusleihoen Lehiaketan saria lortzea, Interneten botu gehien lotuta, lagungarria ere izango da, ez? Nola egin
zenuen diseinua?
Bai, horrelako lehiaketetan saria lortu
eta zure dendaren izena entzunaraztea
beti da ona, dudarik gabe. Egia esan, le
hiaketan parte hartzea azken orduko
gauza izan zen. Izena eman nuen zer edo
nola egingo nuen oraindik jakin gabe. To
losarra naiz eta Inauteria maite dut, eta
nire buruari esan nion ere bizitzen ari
garen garai gogor eta ilun honetan, poz
pixkat ere beharrezkoa dugula. Horrela,
argi neukan dendako manikietako bat
jantziz osatu beharko nuela erakusleihoa
eta etxean zer neukan han eta hemen
begiratzen hasi eta behiaren mozorroa
topatu nuen. Hortik abiatuta, lagunen
Araneko Inauteriko erakusleihoa

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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KALEZ-KALE HONDARRIBIA HOBETZEN, MARTXAN DAGOENEKO!
Kalez kale Hondarribia
hobetzen Hondarribiko hiri
inguruneko hainbat gune eta
kale hobetzeko, egokitzeko eta
mantentzeko plana da. Proiektuan zehar
egingo diren lanak Hondarribiko hiri in
guruneko jasangarritasuna, irisgarritasuna
eta bizitza kalitatea hobetzera bideratzen
dira, Garapen Iraunkorrerako Udal Estrate
gia jarraituz. Horrela, herritar guztientzako
aukera berdintasunaren printzipioaren bi
dez, udalerriaren gizarte kohesioan sakon

tzea bilatzen dugu, pertsona guztiek hiriaz
goza dezaketela bermatzeko, eta, aldi be
rean, mugikortasun justuagoa, jasangarria
goa eta seguruagoa sustatzen dugu Honda
rribiko herritar guztientzat, haien adina edo
ohiko garraiobidea edozein dela ere.
Hirian etengabe egiten diren azterketa
lanak erakutsi dutenez, Hondarribiko ere
mu batzuk duela 30 urte baino gehiago erai
ki ziren, eta gaur egun hobekuntzak behar
dituzte. Ondorioz, berrurbanizazio prozesu
bati ekin behar diote, herritarrei ahalik eta

erabilerarik onena eskaintzen jarraitzeko.
Alde honetatik, hiriak aldatuz joan behar
dira, sortzen diren behar berrietara egoki
tuz. Horregatik, funtsezkoa da udalerriko
zenbait eremutan mugikortasuna, irisga
rritasuna, egokitzapena eta ekipamendua
birpentsatzea.
Donosti, Sabin Arana, Kosta, Nestor Bas
terretxea eta Harresilanda kaleak, Baserritar
etorbidea eta Gibeleta auzoan izango dira
hobekuntzak hurrengo hilabeteetan.
EAJ-PNV

HONDARRIBIAN BERRIRITARTZE OBRA LANAK
Hondarribiko kale as
kok beharrezkoak dituzte
hiritartze obra lanak buru
tzea. Ez da gaurko beha
rra, baizik urte luzeetako beharrei ez zaie
erantzunik eman, nahiz aurrekontuetan be
harrezkoak ziren diru partidak etengabean
izan ditugun. Honela, auzo guztietan aurki
tu ditzakegu espaloietan, bidegorrietan eta
errepideetan gabezia nabarmenak.
Hondarribiko Udalak Kalez Kale progra
ma abian jarri du hiriko 15 kaleko asfalta

tzea eta berrurbanizazio lanak burutzeko
3,3 miloi euroko kostua izango duen aurrei
kuspenarekin.
Abotsanitz Udal Taldeak beharrezkoa
ikusten du urbanizazio lanak burutzea, baina
hobekuntza hauek egiteko moduarekin kriti
ko ere azaldu gara. Ez baitugu ulertzen plan
honek hiriko zuhaiztia murriztea ezta egun
dugun aparkaleku kopurua murriztea ere.
Azkenik, lan hauek eragingo dituzten
kalteak arintzeko aurreikuspen falta nabari
dugu. Propaganda eta publizitatean esfortzu

handia egingo den heinean, beharrezkoa
deritzogu obrak iraun bitartean herritarren
igarobideak eta ibilgailuen aparkatzeko ere
muak indartu egin behar direla lanak egiten
diren auzoguneen inguruan.
Hondarribian kaleak egokitu eta berritu
behar dira, bai. Eta lan horiek ongi planifi
katuta eta irizpide garbi eta iraunkorrekin
lagundu behar direla iritzi diogu. Egungo
beharrei erantzuteko etorkizunean hobe
lantzeko ekarpenak egiten jarraituko dugu.
		
Abotsanitz

BERRESKURA DEZAGUN LEHEN MAILAKO ARRETA
COVID-19aren
pan
demiak “biziki tenkatu”
du lehen mailako arreta.
Horregatik, Hondarribiko
PSE-EEk mozio bat aurkeztu zuen otsailaren
25ean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari
zerbitzu hori berreskuratzeko eskatuz.
Pandemiaren urte hauetan, osasun siste
mak ez du egun bakar batean ere atsedenik

hartu ospitaleetan eta ZIUetan gaixoenak
artatzen; bi urte horietan, lehen mailako
arretak kasu arinenak artatu ditu, kutsatu
tako milaka pertsonari jarraipena eginez eta
txertoak emanez.
Sistemari eusteko ahalegina eta inber
tsioa izugarriak izan dira termino ekonomi
koetan, pertsonaletan, baliabide materia
letan… Osakidetzan, esaterako, 400 plaza

daude familia-medikuntzako profesionalen,
pediatren eta Lehen Mailako Atentzioko eri
zainen artean, ezin direnak bete kontrata
tzeko langilerik ez dagoelako. Erronka horri
aurre egin behar zaio. Lehen mailako arreta
berreskuratuko dugu.
PSE-EE

New Yorkeko Triangle Shirtwaits oihal-fak
torian, 1911ko martxoaren 25ean fabrika
suak harturik 123 emakumezko hil zitu
nan eta haiekin batera beste 23 gizonezko.
Emakume Sozialisten II. Biltzarrean erabaki
zitenan egun bat izendatzea emakumeen oi
narrizko eskubideak aldarrikatzeko. Tama
lez, orduz geroztik munduan emakumeen
egoera ez dun gehiegi hobetu. Oraindik ora
in, emakumeak erailtzen ditizten; emaku

mezkoak zanpaturik eta bazterturik izaten
ditun etxean, lantokian, kalean, lanegune
tan, jaiegunetan eta herriko festetan.
Antzeko artikulua idatzi geninan 2019
urtean. Artean, orain bezala, Gipuzkoan bi
udalerri zeuden berdintasuna teknikaririk
gabe: Lasarte eta Hondarribia.
EH Bildu

IRAILAK 8
Hori ez da Emakume Lan
gileen
Nazioarteko
eguna.
Martxoaren 8a, hori bai, ho
rrela izendatu zinan Nazio Ba
tuen Erakundeak 1975. urtean. Alabaina,
emakume langileen nazioarteko eguna os
patzearen ideia emakumeen borroketatik
beretik sortu zunan. Hamaika sufrikarioen
historia dun emakumeena, etxean, lanto
kian, kalean, lanegunetan eta jaiegunetan.

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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HErrIaN BarrENa

3

Kandido Saseta
gogoan, bere
heriotzaren 80. urtean
NAGUSIAK

Erakunde eta hiritarrek, Euzko Gudarosteko komandante
izan zenari omenaldi ekitaldiak egin dizkiote.
barrena
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k
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29: Ganbar

Hondarribiar eta euskaldun askori Kandido Sasetaren izena aipatu eta ez lukete
jakingo, kasu gehienetan, pertsona hau
nor izan zen.
Saseta 1904.ean jaio zen, Hondarribiko
Biteri eskolan. Gerra Zibilean, Eusko
Jaurlaritzak antolatu zuen Euzko Gudarosteko gudalburu izan zen eta entzute

KALE NAGUSIKO ETXEETAN APLIKATUKO DA, BESTEAK BESTE, TERMITEN AURKAKO TRATAMENDUA X. SAGARZAZU

Datozen asteetan zehar bilerara
deituko dituzte bizilagunak, hiru
urtetan zehar lanak nolaarrib
egingo
ia
Hond
diren
azaltzeko
alpenaketa/ xehetasun eta
/ argit
ia.orgazalpen
guztiak emateko
.hondarrib

www

Martxoaren 6an egin zuen udal gobernuak geldiunea Hirigune Historikoan,
aurtengo aurrekontuen nondik norakoak
azaltzeko antolatu diren bileretan.
Han, zenbait gai garrantzitsu jorratu ziren, auzo horretan eragin bereziak dutenak. Alde batetik, Udala auzoaren Larri-

aldietarako Plana prestatzen ari dela jakinarazi zitzaien bizilagunei. Lan honetan,
suhiltzaileak eta Udaltzaingoa ere ari dira,
eta datozen hilabeteetan jorratuko dute,
Harresi bizilagunen elkartearekin batera.

bakoitzean banaka termiten aurka egitea
ez da soluzioa, arazoa ondoko eraikinetara pasatzea besterik ez baita lortzen”.

Bestetik, Udala Hirigune Historikoko
eraikinetan dauden termitekin amaitzeko
proiektua prestatzen ari dela esan zen.

Horregatik, Hirugune Historiko osoan
tratamendu integrala egingo da, hiru urtetan zehar eta 100.000 euro inguruko
kostuarekin, bizilagunei bileran azaldutakoaren arabera.

Proiektu hau Tecnalia enpresarekin batera egingo da, eta asmoa, hiru urtetan zehar termiten aurkako tratamendua auzo
osoko eraikin guztietan aplikatzea da. Izan
ere, teknikarien azalpenen arabera, “etxe

Datozen asteetan, bilera egingo dute
Udalak eta Tecnalia enpresak, termiten
aurka egiteko proiektu honen inguruko
xehetasun guztiak eman eta bizilagunen
duda guztiak argitzeko.

haundiko buru militarra, garai hartan
asko goraipatutakoa. 1937ko otsailaren
23an, Asturiaseko Areces herriko zelai
batean, Amaiur eta Euzko Indarra batailoietako beste 137 gudarirekin batera,
tropa frankisten aurka borrokan hil zen
eta ordutik El Pradon de los Vascos bezala
ezagutzen den leku hartan lurperatu zuten, beste guztiekin batera.

2008. urtean, Hondarribiko Sasetaren Aldeko Taldeak urtetan egindako lanari esker, bere gorpuzkiak identifikatu, berreskuratu eta Hondarribira ekarri zituzten,
era egokian Domingotxoneko hilerrian
lurperatzeko.
Otsailaren 23an, 80 urte bete ziren Saseta hil zenetik eta omenaldi desberdinak
jaso zituen. Eguerdian, Sasetaren Aldeko
Taldeak egin zuen berea eta arratsaldean,
Hondarribiko Udalak, Foru Aldundiak eta
Eusko Jaurlaritzak egin zioten erakunde
publikoen aitortza. Han izan ziren Txomin Sagarzazu alkatea, Markel Olano
diputatu nagusia, Josu Erkoreka, Jaurlaritzaren bozeramalea, eta Antxon Zarraga, Arantxa Saseta, gudari historikoaren
ilobaren senarra, sendikoen izenean.
Lore-eskeintza egin zuten Sasetaren hilobian, Saseta Bataloiko kide izan zen
98 urteko Gerardo Bujanda gudariarekin
batera.
Guztiek, Kandido Sasetak eta bere belaunaldi osoak “Euskal Herriaren biziraupenaren eta demokraziaren alde,
faxismoaren aurka egindako borroka”
ezagutu eta gogora ekarri behar dela aldarrikatu zuten.

Sagarzazu, Bujanda eta olano, Sasetaren hilobiaren aurrean. argazkia: xabier Sagarzazu.

· Etxebizitzen salmentak
eta alokairuak.
· Oporretarako alokairuak.
· Lokalen diseinu eta
erreformak.

28 TONA ZABOR BILDU
ZIREN JAIZKIBELEN

EMAKUMEAREN ASTEKO
EKITALDIAK

INAUTERI KOLORETSU
ETA ALAIA

Duela 20 urte, zabor bilketa egin zen
Jaizkibelen, 28 tonakoa hain zuzen ere.
Datu hau ekarri genuen gure aldizkariko
azalera. Barrualdean, besteak beste,
Hendaian egin zen I. Mugaz Gaindiko
Turismo Kongresua, Truck diskoteka
ez handitzeko erabakia edo Hondartza
kiroldegia handitzeko 4 milioiko
inbertsioa. Elkarrizketan, Felipe Rojas
y Sandoval, Carlos V. aren kapellau
eta aholkulari izan zen hondarribiar
gotzaiaren biografía idazteaz
arduratzen ari zen Felix Elejalderekin
aritu ginen solasean. Gainera, Gorka
García hondarribiarrak AEBetan irailaren
11ko atentatuak nola bizi zituen kontatu
zigun.

Duela 10 urte, Emakumearen Asteko
ekitaldiak ekarri genituen gure
azalera. Urte honetan, Emekik Maritxu
Etxebeste eta Maria Teresa Elu
omendu zituen, eta gogoan izan zuten
ere zendu berri zen Kontxi Pascua
ere. Gainera, autobus zerbitzu berriak
jarri zituen Foru Aldundiak eta Caser
Betherram egoitza berriari buruz ere
aritu ginen. Gainera, Udala termitekinn
amaitzeko proiektua egiten ari zen.
Elkarrizketan, Ageda Gonzalez
Agirrerekin aritu ginen blagan.

Duela bost urte, aparteko giro eta
umorez egin ziren Inauteriak ekarri
genituen gure azalera, eta informazio
zabala eskaini ere barrualdean.
Gainera, Kandido Sasetari omenaldia
egin zitzaion, herritar eta erakundeen
eskutik, bere erahilketaren 80.
urteurrenean. Elkarrizketan,
Hondartza Kiroldegiko zuzendari Itziar
Angiozarrekin 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.

Domingo Egia 4, 20280 Hondarribia
943 646 347 / 687 377 174
kaiberri@kaiberri.com
www.kaiberri.com
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Martxoaren 8a elkarrekin
Emakume langileen nazioarteko egunaren harira Prebentzio Komunitarioak, Gaztelekuak
eta Gazteen Zerbitzuak indarrak batu ditugu programa amankomun bat sortzeko.
Haur, Nerabe eta Gazteekin lan egiten
dugun Gazteria Saileko Zerbitzuek egun
ezberdinetan zehar, udal baliabide,
kaleetan zein on-line plataformetan par
te hartze ekintza ezberdinak proposatu
ditugu.
TIZATU HONDARRIBIA
#365EGUNMARTXOAK81
Aurten ere #365egunmartxoak8bat tra
loarekin martxoak 8 plaza marrazkiz eta
mezuz bete dugu. Badira urte batzuk Pre
bentzio Komunitarioko Udal Zerbitzu
tik Tizatu proiektua martxan jarri zela.
Herriko gazte talde bat izan zen ideia
hau proposatu zuena, berdintasunaren
inguruan lanketa eta hausnarketa egitea
beharrezkoa zela ikusirik.
Kalea hausnarketa espazio bihurtzea
estrategikoa izan zen proiektuaren so
rreratik 2019an. Talde honek egindako
lan eta ahaleginetik proiektua sortu eta
urtez urte mantendu egin da. Momen
tu honetan testigua pasatu egin da, eta
proiektuaren dinamizazioa urtean zehar
zerbitzuak dituen proiektu ezberdine
tako gazteek egin dute.
Prebentziotik urtean zehar ikastetxee
kin egiten duen elkarlanari espazioa
emanez, eta hauek gai honen inguruan
urtean zehar, zehar-lerro egiten duten
lana baloratu nahirik, ikastetxean bertan
egindako lanketak hurbiltzeko gonbida
pena egin zitzaien. Herriko neska, mutil

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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eta nerabeen hausnarketa eta lanak kale
ratu nahirik.
ON-LINE, GAZTELEKUAN ETA KALEAN
Gaztelekuak antolatutako ekintzak tira
buzoia, zineforum eta kartelada izan dira.
Hainbat formato ezberdinetako ekintzak
izatea aukeratu dugu, partehartze eta
irisgarritasun haundiena izateko.
Gure egunerokotasunean, berdintasuna
lantzen dugu zeharkako helburu bezala.
Martxoak 8 egunak izaera hau, eta orain
dik bizi ditugun jarrera matxistak haus
nartzeko aukera eman digu eta gazteek
daukaten iritzia modu artistiko ezberdi
nekin azaldu dute.
ERAKUSLEHIOA
Zer da zuretzat Martxoak 8? Galderari
erantzunez sare sozialetatik Gazteen Zer
bitzura iritsi zaizkigun mezuak erakusle
hio handi batean bateratu ditugu. Ahots
askok mezua ozenago entzutea egiten
dute.

Martxoaren 8ko ekitaldi, egitasmo eta une desberdinen irudiak.

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

PREBENTZIO KOMUNITARIOA
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ANE GARMENDIA

Artista gazte ekintzaileekin solasean
“Inguratzen nauen guztia inspirazioa da niretzat. Ondo ezagutzen nauen edonork
badaki nire lanak, batez ere,sinpletasunean eta ondo bukatutako diseinuan oinarritzen
direla, xehetasun txiki bakoitza garrantzitsua da niretzat.”

Sormena beharrezkoa da gizartean,
eta uste dut hiri handietan zein txikietan
aurki dezakegula, esaterako Hondarri
bian. Hondarribia jende kuriosoz beterik
dagoela iruditzen zait, eta horrek ondorio
gisa dakar herriak berak artearekin eta
diseinuarekin interesa izatea. Gero eta
garrantzi handiagoa ematen zaio disei
natzailearen lanbideari, gauzak ondo eta
modu profesionalean komunikatu nahi
dira. Hori Hondarribiako egungo hainbat
bezerorekin egiaztatu ahal izan dut, hala
nola, Xera lentzeria eta kortsedendan
lan egiten duten Katy eta Maitanerekin.
Hauek xehetasun txiki bakoitza zaintzen
dute, pieza bakoitzaren diseinuari balioa
emanez.

1. Zure burua aurkeztu.
Ane Garmendia naiz, marka eta identi
tate korporatiboen diseinuan espezializa
tutako diseinatzaile grafikoa. Nire lana,
funtsean, enpresa bakoitza bereizten
duen ezaugarria zein den identifikatzea
da, ondoren bereizgarri hori landu eta
ikusgarri egiteko.
Diseinua unibertsitatetik dut gustuko.
Hasieran ez nekien zer zen diseinu grafi
koa, baina beti gustatu izan zait funtzio
zehatz eta erreal bat duten proiektuak
sortzearen ideia. Karrera amaitzean, for
matzen jarraitzeko beharra sentitu nuen,
eta Bartzelonara joatea erabaki nuen
Branding eta Packaging-ari buruzko
master bat egitera. Bertan, marka baten
proiektuaren atzean dagoen prozesu es
trategikoaren berri izan nuen.
Lan pertsonalak izateaz gain, egun,
Marina Goñiren estudioan ari naiz la
nean diseinatzaile grafiko gisa.
Bertan, diseinuaren esparru askotan
trebatzeko aukera izaten nabil, bereziki
packagingean, nire beste pasioetako ba
tean.

2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana) zure sorkuntza lanaren emaitza?
Jende askok diseinatzaileak artistatzat
ditu, baina ni ez naiz inoiz profesionalki
artista gisa identifikatuta sentitu. Honda
rribiako sortzaile edo diseinatzailetzat
dut neure burua. Nire lana sormenarekin
loturik dago %100ean, bisualki pentsa
tzen dudan pertsona naiz, nire buruan
irudiak, ideiak, testurak, koloreak da
biltza bueltaka, inguratzen nauen guztia
inspirazioa da niretzat. Ondo ezagutzen
nauen edonork badaki nire lanak, batez
ere,sinpletasunean eta ondo bukatutako
diseinuan oinarritzen direla, xehetasun
txiki bakoitza garrantzitsua da niretzat.
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?

4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Nire lana marka bat behar duten pert
sona guztiei zuzenduta dago. Hala ere,
nik beti esaten dut diseinatzaileak per
tsona polifazetikoak garela eta sormena
ren munduan gauza ezberdin asko egin
ditzakegula: ilustrazioak, gonbidapenak,
kartelak, liburuxkak eta beste mila istorio.
Bezero eta proiektu guztiak oso des
berdinak dira: teknologia empresa zein
kosmetiko-marka baterako lan egiten
dut. Guztiek dute, ordea, helburu berbe
ra; haien komunikazio arazoak ulertu eta
konpontzen laguntzea nahi dute.
Asko baloratzen dut bezeroa prozesu
osoaren parte sentitzea, horrek nire lana
ulertzea baitakar ondorio gisa, eta, gaine
ra, bere marka urratsez urrats sortzeko
prozesua nolakoa den ikusten du.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Sormenaren munduan bere aletxoa
jartzen jarrai dezala esango nioke, artistei
eta diseinatzaileei ikusgarritasuna ema
nez. Sektorea mugitzen ari da, baina he
rritarrak gure lanbidearen garrantziaz ja
betzera heltzeko bide luzea dago aurretik.
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San Telmoko gaztelua
Hondarribiko historian
(Eta II)
San Telmo gazteluarekiko berriak onak
eta ugariak dira egunotan. Izan ere, jakin
berri dugu Hondarribiak, Udalaren bidez
eta aho batez, herriaren ondare berezia
publiko bihurtzeko bidean ari dela: San
Telmo(ko) gaztelua.
Hori dela eta, “Historiaren leihotik”
atalaren orrialdeok zabal-zabal ditugu
herriaren erabakia txalo, eskertu eta
goraipatzeko, zeren balio handiko onda
re arkeologiko, artistiko eta historikoa
berreskuratzea eta ateak zabal-zabalik
izatea denontzat pozgarria baita. Honda
rribiak, historian zehar bezala, jarraitzen
du historia egiten eta, dudarik gabe, per
tsonen eta herrien historia beti presente
zehatz batean egin, egiten eta egingo da.
Hondarribiko San Telmorekin batera, ira
gana, oraina eta geroa elkartzeko aukera
denon esku eta eskura badugu. Guri da
gokigu lerrootan San Telmo izen eta iza
naren berri zuei helaraztea, hau da, San
Telmo gaztelu militar eraiki zuten, gero
Gaztelu baserria izan zen eta esku priba
tuan egon ondoren, gaur den egunetik
aurrera, Udalak lagun, ondare publiko
babestua izango da.
Duela ia 20 urte (2002eko urria) HONDA
RRIBIA aldizkari honetan ekarpen aipa
garria agertu zen izenburu honekin:
ZER GERTATUKO DA SAN TELMO-KO
GAZTELUAREKIN?
Bertan,
eraikina
ren egoera kezkagarriaz aritu ondoren,

konfidantzaz eta itxaropenez, irtenbide
egokia aurkitzearen alde idatzia gelditu
zen. Dela 20 urteko galderak, egunotan,
erantzuna aurkitu du.
Beste aldizkari “anai-arreba” ONDARRIBI
izenekoa dugu, Oargi-Kerizpek argitara
tua. Bertan, 24. alean (1959-I-24) berri be
rezia aurkitu dugu. Izan ere, “Castillo de
los piratas” delakoan konponketa lanak
egiten ari ziren eta, jarraian, honakoa:
“Estos últimos días ha corrido por nues
tra ciudad el rumor de que el famoso can
tante irunés Luis Mariano está interesado
en la adquisición de la citada finca”. Jakin
badakigu, eraikina esku pribatuan egon
da, saldu-erosi bitxietan ibili zela.
GAZTELU BASERRIA
Datu bitxiak eta esamesak utziz, jabetza
pribatuari dagokionez, “Hondarribiko
Baserriak” liburua dugu iturri fidaga
rri. “San Telmoko GazteluarI buruz ari
gara, baserri moduan erabilia izan baita
urte askotan haren zati bat. Castillo de
Higuer, fortaleza inutilizada esaten du
1857ko Nomenklator edo Izendegiak.
1864an Estatuak konfiskatu egin zuen,
eta, enkantean jarrita, Pantaleon Gal-ek
hartu zuen, ondoren Leandro Souza eta
Rita Ladron de Gebara senar-emazteei
uzteko. Eta garai hartan ez bazen gazte
lu erabiltzen, baserri bihurtua aurkitzen
dugu handik oso urte gutxira. Dakiguna

Koldo Ortega
Historialaria

da 1887an Leandro Souzaren iloba Luci
la Spinelli Souza zela gazteluaren jabea
eta Jose Cruz Sagartzazu maizterra. Dei
turek edo abizenek besterik pentsarazi
badezakete ere, Hondarribikoa zen sort
zez Spinelli andrea, bere aitona Leandro
Souza bezalaxe, baina Lisboan zituzten
euren jatorriak.
1914an Kai Berrirako goiko bidea egite
ko behar ziren lur batzuk desjabetu egin
zizkioten familia honi. 1920an Aquilino
Rodriguez-ena zen; 1936an Aquilinoren
alargunarena, Maria Cruz Gal-ena; eta
gaur den egun Rodrigueztarren eskuetan
jarraitzen du. 1980ko hamarkadaz gero
hutsik dago etxea”.
Gaztelu baserrian honakoak izan ditu
gu biztanle: (1887) Jose Cruz Sagartzazu
eta Josefa Ariztizabal senar-emazteak;
1868an, ezkondu eta zazpi seme-alaba
izan zuten. Gero, Bordaberritxiki base
rrira igaro ziren. (1900) Francisco Olaso
eta Estefana Apezetxea senar-emazteak,
hamar seme-alabekin. Azkenean, Jose
Dartzeles eta Petra Olaso, aurrekoen ala
ba. Bikotea 1934an ezkondu zen eta sei
seme-alaba izan zuten.
SAN TELMO(KO) GAZTELUA
PHILIPVS II HISP INDIAR Q REX / AD RE
PRIMENDA PIRRATARVMI LATROCINIA
/ HOC SANTERMI CASTELLUM EXTTUE

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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RE MANDANIT / ANO DOM -MDXCVIIII
/ SIENDO DON JVAN VELAZQUEZ CAPN
GN DE ESTA PROA.
Eraikinaren ate nagusiaren gainean zi
zelaturiko oritarriak argi uzten ditu da
tuok: Felipe II Espainiako eta Indietako
errege “burokratak” aginduz eraiki zu
ten, Gipuzkoako kapitain jeneral Juan
Velazquez zen eta 1598. urtea. Aipaturiko
urtea hil zen Felipe II.a eta, orain daki
gunez, zehatz-mehatz eramaten zituen
kontu guztiak. Hondarribiko kasuan, ate
ko harrian bertan.
Luze, sakon eta ahalik eta zehatzen ida
tzita daude gazteluaren eraikuntza eta
historia. Gaztelua bi fasetan eraiki zu
ten: XVI. mende bukaeran eta 1755. ur
tean. Lehendabiziko eraikinarekin bate
ra, Tiburcio Spanochi ingeniari italiarra
(Siena-Toskana) gutxi aipatua izan da gaz
teluari dagokionez. Spanochi 1580ean
Hondarribian zen, agian Felipe II.aren
aginduz. Gotorlekuetan aditua, Spanochi
Frantziarekiko muga defentsaz arduratu
zen eta, ondorioz, bere diseinuak egin
zituen, haien artean San Telmo gazte
lua. Hondarribiko artxiboan gordetzen
den dokumentu batean (1601ean egina)
Tiburcio Spanochi komendadorea, beste
izenekin batera, aipatzen da Iger gazte
luko lanetan. Hondarribian, la casa solar
de Españoqui berarena zen, gaur den
egunean Blankanea baserria.
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liburua egingo dugu geure. Hona hemen,
elkarren segidan, San Telmo aipamenak:
San Telmo mendia - San Telmo etxea?
- San Telmo lekua -San Telmo gaztelua
(Castillo de Higer, Gaztelu, Castillo de los
Piratas eta castillo de Santiago adierazki
deekin batera) - Antigua Castillo de San
telmo - Camino de San Telmo - Falda de
San Telmo - San telmo ermita - San Tel
moko gurutzea - San Telmoko harrobia San Telmoko kaskoa - SanTelmoko zelaia.

Xabier Aranburu eta Xabier Sagartzazuk
idatzia, San Telmo Gaztelua, herrian, Ta
laia izenaz ere ezagutua izan zen. “XVI.
mende aldera, gure kostaldeetan merka
taritzan zebiltzan itsasontziak, bertan
hartzen zuten babesa ... Erdikopunta eta
Usando harri irtenek babesturik”. Piratek
eta kortsarioek egokiera baliatzen zuten
bertara babesturiko ontziak erasotzeko.
Hori dela eta, gure San Telmo gaztelua
eriki zuten, kanoiekin.

Eta nor da San Telmo? Nabigatzaileen
zaindaria, Hondarribiko nabigatzaileek
oso maitatua. Gaztelua baino lehen, An
txon Agirre Sorondo (Gipuzkoako ermi
tak) zenari jarraituz Hondarribian egon
zen “Ermita de San Pedro González Tel
mo o San Telmo”. Ermitaren lehendabi
ziko aipamena 1508koa da eta 1810. ur
tean erorita zegoen.

Aipa dezagun azken datu bitxia. 1785.
urtean Historiaren Erret Akademiak gal
deketa bidali zion Hondarribiko Udalari.
Akta liburuaren arabera (1785-V-18): “No
hay dentro de la Plaza Fuente alguna,
solo si algibes y Pozos de buena Agua.
En la extension del Monte Jaizkibel se
miran muchas de buena calidad, en
especial la que se alla en el Castillo de
Yguer, llamada Madrigal por la bondad
del Agua”.

“Hirian barrena. Hondarribia” liburuan,

Gazteluaren berrikuntza lanak 1755.
urtean egin zituzten, Hondarribiko biz
tanle partikularrek ordainduta, neurri
haundi batean. Egindako berrikuntzei
buruzko datu zehatzak aldizkari honetan
( 2002ko azaroan) irakurgai daude, baita
liburuetan eta beste aldizkarietan egini
ko ekarpenak ere.
Bukatu baino lehen, gure gazteluari
buruzko datu jakingarriak ezagutzeko,
San Telmo izenaren erabilera emago
dugu. Horretarako, Joxe Jabier Furunda
rena adituaren “Hondarribiko toponimia”
San Telmo gaztelua Higer lurmuturrean, arte bihurtua. Jabier Sagartzazu Garaiketxea (2006)

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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Literatura eta musika
LANDA ALDEKO NESKAK
Edna O’brien
Nobela honek XX. mendearen
erdialdeko landa-giroan jaiotako
bi neskatilaren abenturak kontatzen ditu, haietako baten ahotik
eta ikuspegitik, modu xume eta
errealista batean. Caithleen eta
Baba dira protagonistak, umetako
lagun bi, ezin diferenteagoak biak.
Caithleen baserrian bizi da, etxeko
diru-sarrera apurrak jokoan eta
edanean xahutzen dituen aita alkoholikoarekin, eta etxea
ahal duen moduan gobernatzen ahalegintzen den ama nahigabetuarekin. Baba, bestalde, herriko albaitariaren alaba
da, neskato harroputz eta berekoia, etengabe Caithleen
mespretxatzen dabilena. Batzuetan etsai, besteetan lagun
min, biek ala biek desio bat dute: sorterritik hanka egitea,
gizarteak ezarria dien patuari uko egin eta beraiek erabakitako moduan bizitzeko.
Caithleenen eta Babaren bidez, O’Brienek bozgorailua jartzen die urteetan isilaraziak izan ziren irlandar emakumeei,
eta haien bitartez esperimenta dezakegu sasoi hartako
bizilege klaustrofobikoa. Badirudi protagonistak jakitun
direla gizarteak inposatu dizkien rolak ez direla eraikuntza
bat besterik, eraikuntza bat Estatuarena, non Elizaren eta
patriarkatuaren arau zurrunek tankeratzen, mugatzen eta
erreprimitzen baitute emakumezkoen identitatea. O’Brienek, bere lehen nobela honekin, feminitatearen kontzeptua, amodio erromantikoaren mitoa eta gizarteak ezarritako
rolak deseraikitzen ditu.

BAZATOZ JOLASTERA?
Hector Dexet
Bob txakurra lagunen bila doa
jolasteko asmoz, baina denek
eskatzen diote trukean zerbait
egiten laguntzeko.
Azkenean, denek batera jolasten
dute, baina Bob txakurra falta da!
Non egongo da?

ELVIS
Ernesto Villar
Musikazalea

Aldizkari batean irakurri nuen Fermin Muguruzak
Elvis beren etxetik atzeko atetik atera zela zioela.
Salaketa? Beltzen lanaz probestu zela… Nixonekin
argazki baten azaltzeagatik errepublikanotzat jotzea
ere ez zen zaila. Badirudi ezagunak ez diren gauza asko
azpimarratu beharko direla.
Elvis white trash umea zen. Hau da, txuria eta
behartsua. Tupelon jaio, eta behartsuekin pasa zuen
haurtzaroa. Tupeloko beltzen artean ere ibilia zen
gure “errepublikarra”. Espetxea ezagutu zuen aitaren
seme bakarra. Egoera hartan musika zuen salbatzaile.
Amarekin batera elizan entzuten zituen gospelek
(beltzen espiritualek) elikatu zuten bere arima, eta
haiez gain honki Tonk-ak: beltzek musika jo eta bizitzen
ziren taberna ilunetan kuxkuxeatzen ibiltzen zen gure
Elvisek aparteko heziketa jaso zuen, musika eta gorputz
espresioa. Beltzak, jakina da, gatibu eta baztertuta
zeuden baina gorputza askatasun guztiarekin
erabiltzeko beharra eta Afrikako antzinako erritmo
eta dantzen aztarnak ez zituen latigoak menderatu.
Taberna horietan Elvis, liluratuta geratzen zen hori
ikusitakoan. Horrexegatik Elvisen mugimenduak
“basati eta lizun” kaltegarri bezala salatzen zituen 50.
hamarkadako gizon txuri puritanoak.
Zergatik Elvis nagusitu zen eta Little Richard ez?
Ba dirua txuria izan delako beti, hori ez zuen Elvisek
asmatu. Elvisek ezin zien beltzei ezer lapurtu, white
trashak beltzak bezala gizarteko pariak ziren eta.
Ahazten den beste bitxikeria bat: 50. hamarkadan
gizarteko rolen sinpletasunean gizona zen nagusi (han
eta hemen), kotxea, motorra…gizonak oso gizonezko
behar zuen izan. Giro hartan Elvis alkandora arroxaz eta
begiak beltzez margotuta igotzen zen oholtzara. Hau
ez bada apurtzailea eta aintzat hartzekoa…
70eko hamarkadan, gainbehera fisiko eta pertsonal
azkarra gainditzerik ez zuen lortu baina artistikoki
(musika berriz salbatzaile) bere azken urteak urrezkoak
izan ziren. U2 taldeko Bonok argi utzi zuen: Elvisek
tenplu bihurtzen zuen Las Vegasko kasino bat. Batek
asmatu zuen: Elvis, cuanto peor, mejor.
Musikarien adierazpenak ere aipatu nahiko nituzke.
Guztiek Elvisekin tratua errespetuzkoa eta atsegina zela
diote. Youtube horren lekuko diren bideoz beteta dago.
Nere etxean Elvisentzat bada beti alfonbra gorri
bat, ongi etorria Jaungoikoa letrekin apainduta.

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

27

Hondarbiko Hitzak Denborapasen emaitzak

Euskal
sindikatua

t

Interjekzioa

Koipeztatu,
gantzutu

t

Lehen bi
bokalak

t

Ikastaroen
hasieran

t

Azkeneko
letra

Ikatz
egilea

t

t

ARIRI XIXARIA NAHASTEN
P Uberotzen
N T A
L E A
Bata besteari burua
dabiltzanean
T A U L E N A
esaten da

T U N E L A
- Hori esan dunela, hori egin dunela ta ARIRI
XIXARIA NAHASTENL A N T U
T A N U
N A U
hondarbiko.hitzak

t

Eguneroko
jaki

Boz

t

Joan den
urtean
Ez zakar

t

L
E
U
N

t

t

Marokoko
hiriburua

gantzutu

Azkeneko
letra

t

Ikatz
egilea

t

t

t

t

t

t

Kontra

Jainko
Koipeztatu,
egiptoarra

t

gantzutu

Ikastaroen
t
hasieran

t

Lehen
bi
hasieran
bokalak

jotzeko
leku lau

Sugar,
lama

InterjekBizkaieraz,
zioa
grina

t Garia

t t

Ikastaroen

tKoipeztatu,

t

Eguneroko
jaki

Interjekzioa

Bizkaiko
mendia

Ez zakar

Euskal
sindikatua

t

Apirilaren
hasieran

Joan den
urtean

t

Azkeneko
letra

t

Diruzko
zigor

t

Ikatz
egilea

Obalo
formako

Boz

t

Lehen bi
bokalak

Amuitz,
esaterako

t

Boz

t

t

Amuitz,
esaterako

t

t

Indarrez
hila

I
tR
A
A
B
B
E
A

t

H2O
Euskal
sindikatua
Beltzari zu-

t

Garai,
sasoi

Kofradiako
aita

Garia
jotzeko
leku lau

t

Joan den
urtean
Ez zakar

ria
gehituta
Eguneroko

jaki t

t

t

Marokoko
hiriburua

adieraziak

t

Esanak,
adieraziak

Gt
O
R
G
I
SI

t

Kontra

Jainko
egiptoarra

t

Bokal
mehea

t

t

t

t

Galioa

t

Bizkaiko
ibaia

t

t

t

morroi

Uranioa

t

H2O

Beltzari zuria gehituta

Sugar,
lama

t

HITZ GEZIDUNAK

Bizkaieraz,
grina

Kontra

GOITIBEHERA
HITZ

t

GEZIDUNAK

Jainko
egiptoarra

t

Bokal
mehea

t

Amuitz,
esaterako

t

t

Indarrez
hila

Bizkaiko
mendia

Obalo
formako

t

t

t

H
M
A

Hilda

Tiro egilea,
tiratzailea

t

u Deitura

t

t

t

t

Apirilaren
hasieran

Kofradiako
aita

u Deitura
t
Bizkaiko
Indarrez ibaia
hila Esanak,

t

t

Kofradiako
aita

Ataria

t

t

Ataria

Garai,
sasoi

Ataria

tZerbitzari,

t

Garai,
sasoi

gatibu

T
E
I
RB
A
RI
N T Z
A L E A U R
IP U A
P U N T A L E A
T A U L E N A
TA
A URL E N A
ATB
U N E L G
A
T U N E L A
L A N T U
A
U
R
KL AAN T U
T A N U
N A U
T AI N U
R T
Z I
U N A I
N A U
A I I TTAUUINNAAS UU N
N A I
t

Etzanarazia

t

t

t

Kanpo,
landa

t

u Deitura

t

Etsaiak,
aurkariak

t

Preso,
gatibu

E

A
R
S
E
E
R
KI
O
O
A
t
K
R

t

Tiro egilea,
tiratzailea

t

Desira,
guraria

t

t

t

O
I
H
A
N
A

Hilda

t

Hektarea,
labur-labur

Aletegiak,
mandioak

Azkura

t

u Izena

t

t

P
B I H
- Osiñak eskuakin ikuttu ttiat ta hau
ASNAIA diatena...
N A
A
A T
E R A T Z A
ARIRI IXTERRAK
E LORITZEN
T X E B
Beste bateri zerbait ona gertatzen zaionean
L A
erabiltzen da E R A I
RIXTERRAK
L A
- Angulak jan ttukela taIARIRI
LORITZEN
B O T O
O
A E
I G
I K A Z K I
t

t

t

Etzanarazia

Margolarien
lanabesa

t

Kanpo,
landa

Galioa

t

Uranioa

Diruzko
zigor

t

t

ASNAIA

Kanpo,
landa

t

t

t t

Preso,
gatibu

t

Tiro egilea,
tiratzaileaPreso,

Etzanarazia

Desira,
guraria

Zerbitzari,
morroi

O
I T
H OI
A K
A R
I A
N A
P
AA LR
T AI
UL RA
A R
E
K A
U IR
UN NA
t

t

Etsaiak,
aurkariak

t
Desira,
guraria

Hilda

Hektarea,
labur-labur

Aletegiak,
mandioak

Etsaiak,
aurkariak

t

u Izena

t

t

t

t

Margolarien
lanabesa

t

Ketxus Ponce
Euskaltzalea

t

u Izena

Hektarea,
labur-labur

t

P
B I
P
O
SN
B I H I T E G
A
A T
N A H I K A
E R AA R TO Z
A T
EO
A TMZ A
NT AX E
O
T X E
E B A R R I
G I AR KA I L
A I L AI R I LA A
Z
A
R
I
A
R L A
L A B
B
O
T O
T OA PO E
A U
A LUE R T IZ
E
O B I AG
I TK
AI ZE K
I A
NAAZ KI
t

Aletegiak,
mandioak

tt

Margolarien
lanabesa

A N T I G U A

I T U N A

N A B I G A T U

I T A U N A

A N T I G U A
HITZ GEZIDUNAK

N A B I G A T U

GOITIBEHERA

BIKIAK
A eta F

U N A I

I T U N A

I T A U N A
A N T I G U A
N A B I G A T U

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

BIKIAK
A eta F

t

S
E
K
O

Obalo
formak

Maroko
hiribur

t

R
A
B
A
T

t

AISIALDIA

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Martxoa · #364

Diruzk
zigor

28

BIZARGORRI

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Martxoa · #364

Petra Laborda
nauzue

Jexuxmari Mendizabal
Idazlea eta bertsolaria

(Doinua. “Habanera”).

Hondarribiko Arkollan
jaio inguru eztira
eta nik bizi izanak
isiltzekoak ez dira.
Baserrian apal hazi,
Madrilen gero distira,
lanetik lanera beti
laurogei urte guztira.
Neskame ta sukaldari
gosaritik afarira;
palazio ederretan
begia bete lan, tira...
Sukalde-eskola jartzera
nintzen gero erretira
azken arnasak hartzera,
ai nere!, jaioterrira.

Urte askoan Madrilen
jarduna lanaren dantzan;
geroa “oraina” baino
hobea noiz?, esperantzan...
Hara non hasten zaizkidan
jauntxo-damak alabantzan,
sukaldari txoil abila
nintzela, ez noski txantxan...
Bihotza puzturik eta
ausardiak ere altxan,
sukaldeko eskarmentu
guztiak jarririk baltsan,
orotariko jakien
liburua horra martxan,
plazer izan dezan nornahik
hondarribiarron saltsan!

(“SUKALDARITZA PRAKTIKOA” Petra Laborda-ren libururako bi bertso).

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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GANBARAKO KUTXA – LEHIAKETA

Jose Goikoetxea eta semeak,
Nekane bakailao-ontzian
Hilabete honetan Karlos Goikoetxea lagu
nak bidali digu argazkia.
Irudia 1965. urte ingurukoa da etabertan
Jose Goikoetxea “Artxu” hondarribiarra
ageri da, bere bi semeekin batera, Pasaiako
portuan zegoen Nekane bakailao-ontzira
bisita egiten, Terranovara abiatu aurretik.
Gure eskerrik beroenak Karlosi, oroitzapen
hau gu guztiokin partekatzeagatik!
Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin parteka
tu 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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San Telmo gaztelua
lehentasunez eskuratzeko
prozesua abiatu du Udalak
3,5 milioiko kreditua onartu du Udalbatzak erosketa hori gauzatzeko

Duela aste gutxi jakin da gaur egungo
San Telmo gazteluaren jabe pribatuek
eraikin hau saltzeko akordioa lortu du
tela beste pribatu batzuekin. Egoera ho
netan, Hondarribiko Udalak, Eusko Jaur
laritzako Kultur Ondare eta Hizkuntza
Politika Saileko Zuzendaritzaren Komu
nikazioa jaso ostean, San Telmo gazte
lua kostu bidez eskuratzeko lehentasuna
erabili nahi duela adierazi du.

Horretarako bi pauso eman dira. Alde
batetik, otsailaren 25eko Udalbatzan,
aho batez onartu zuten alderdi guztiek
(EAJ, Abotsanitz, PSE-EE eta EH Bilduk)
eskubide hori gauzatzearen inguruan
Udal Idazkari jaunari, Udal Kontuhartzai
le andreari, Udal Arkitekto andreari eta
Udaleko Arkeologo andreari dagozkien
txostenak eskatzea.

Bestetik, martxoaren 11n egindako pre
sazko ez-ohiko Udalbatzan, aho batez ere
bai, 6/2022 aurrekontu aldaketa kreditu
gehigarri bidez onartzeko proposamena
onartu zen.
“San Telmo gaztelua saltzeko asmoa dute
bere jabeek, eta administrazioak eraiki
na lehentasunez eskuratzeko eskubidea
duenez, otsailaren 24an alderdi guz
tiek onartu egin genuen eskubide hori
baliatu nahi genuela. Udal teknikariak
beharrezkoak diren txostenak idazten
ari dira, epeak aurrera doaz eta”, azaldu
zuen Txomin Sagarzazu alkateak.
Horrela, martxoaren 11ko Udalbatzak
zuzkidura ekonomikoa onartu du, eros
keta prozesu horretan aurrera jarrai
tzeko, hala markatzen du eta legediak.
Zehazki, 3’5 milioi euroko kopurua era
bili nahi da aurrera egiteko. “Prozesua
konplexua da eta nahitaez apirilaren
3aren aurretik egin behar da dena. Gaur
onartu den behin-behineko onarpena
rekin Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera
bidali behar da, 15 egunetako epea iga
rota, gero berriz Pleno batera eraman
behin-betiko onarpena egiteko”, azaldu
zuen Sagarzazuk.

San Telmo gazteluaren irudi bat.

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 OTSAILA

Eguraldia
FENOMENOAK

14

0

11

1

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2022.02.09

2022.02.26

1.0°

10.4°

58.8

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

20.8°

2

2022.02.14

18.1

14

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA
2022.02.01

2022.02.13

119.4

%40

4.3

1036.1

1007.4

1025.6

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia

Daturik ez hilabete honetan

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

7

48

298

HAURRAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Azken dantza New Yorken”
LUR GALLASTEGI

6

167

1398

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

13

12

41

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK
HELDUAK
“Basa”
MIREN AMURIZA

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Arrasa con todo”
JEFF KINNEY

“La hora de las gaviotas”
IBON MARTÍN ÁLVAREZ

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

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 / 092

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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