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LAGUNTZAILEAK

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

HERRIAN BARRENA
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Udalak San Telmo
gaztelua erosi du
Apirilaren 13ko ezohiko Udalbatzak aho batez onartu zuen 3,5 milioitako operazioa

Apirilaren 13an udaletxean egindako
premiazko eta ezohiko osoko bilkurak
aho batez onartu zuen San Telmo gaztelua kostu bidez eskuratzea, 3‘5 milioi
euroko balioarekin, Eusko Jaurlaritzaren
apirilaren 1eko lehentasunez erosteko eskubidea erabiltzeko ebazpenaren arabera.
Saio azkarra ia ordu laurdenean bideratu
zen eta EAJk, Abotsanitzek, PSE-EEk eta
EH Bilduk aldeko
bozka eman zuiten.

gaur San Telmo gaztelua kostu bidez erosi dugu”, azaldu zuen udal buruak.

irtenbidea ematea lortu dutelako”, gaineratu zuen Sagarzazuk.

“Eskerrak eman nahi dizkiet alderdi politiko guztiei, denok ados gaudelako eta
aktiboki lan egin dugulako. Era berean,
eskerrak eman nahi dizkiet gaian aritu
diren udal teknikariei denbora gutxian
administrazio-prozesu korapilatsu bati

Akordio honekin, Udalbatzak onartu du
Alkateari ahalmena ematea erosteko eskritura publikoa egiteko, eta erabakia
interesdun guztiei jakinaraztea.

Txomin
Sagarzazu
Hondarribiko
alkateak gogora ekarri
zituen Udalak higiezinaren
salmentaren
berri izan zuenetik
prozesuan egindako
urratsak. “Lehenbailehen lan egin dugu
beharrezko urratsak
emanez, eta atzo Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean martxoaren 11ko aurreko
Osoko Bilkuran onartutako diru-kopurua
erabiltzeko
aukera
argitaratu ondoren,
San Telmo gazteluaren erosketa onartu zuen Udalbatzako une bat.

LOreTXu
jan & edan

Razioak, Pintxoak, Ardoak,
Garagardoak, Kopak…
Almirante Alonso, z/g / T. 943 22 99 27
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Gauerdiko Korrika jendetsua,
aurtengoa
Apirilaren 10ean pasa da Hondarribitik euskararen aldeko ekimena

Bi urtean behin euskararen alde Korrika
egitea tokatu ohi da, baina beste guztia
bezala, pandemiak euskararen aldeko
ekimen hau baldintzatu du. Honela,

2021an egitekoa zen Korrika aurten antolatu behar izan du AEKk, martxoaren
31an Amurrion hasi eta apirilaren 10ean
Donostian amaitzeko, Euskal Herriko

txoko guztietan barrena 2180 kilometrotik gora burutu ostean.
Gure artean ere izan dugu Korrika 22,

Korrika, San Pedro kalean barrena, Txantxangorriren kilometroan

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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nola ez. Zehazki, apirilaren 10ean, larunbatetik iganderako goizaldean, 1:30a
aldera heldu zen euskararen aldeko

ekimena Hondarribira, 2433 eta 2448
kilometro edo lekuko-aldaketen arteko
ibilbidea egiteko. Lekukoa eraman zuten

HERRIAN BARRENA
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erakunde eta eragileak, honakoak izan
ziren: Hondarribiko EAJ-PNV (2433), Jaizkibel Konpainia (2434), Abotsanitz (2435),
Zumardikoak (2436), Hondarribiko Udala
(2437), Txantxangorri Taberna (2438),
Hondarribia Arraun Elkartea (2439),
Done Pedro Kofradia (2440), Osakidetza
Bidasoa (2441), Talaia Eskola (2442), Muara Elkartea (2443), Blagan Euskara Elkartea (2444), Emeki (2445), Amute-Kosta
Auzo Elkartea (2446), Olagarro Kultur
Elkartea (2447) eta Hondarribiko EH Bildu (2448).
Korrikaren pasatzeari itxaroteko, egunenan zehar Korrika Jaia antolatu zen eta
giroa eta parte-hartzea bikainak izan ziren. Gainera, aipagarria da ere aurtengo
Korrikaren kantua Anarik, Nerea Urbizuk eta Ane García hondarribiarrak dituela abeslari.
Gainera, gure herriko ikastetxeetako
ikasleek Korrika Txikia egin zuten apirilaren 5ean.

Arraun Elkarteak ere sustengua eman dio euskararen aldeko ekimenari.

Talaia eskolaren kilometroaren une bat.

Apirilaren 5eko Korrika Txikia, Kale Nagusian.

· 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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Zuhaitz Eguna
berreskuratu da
2019, 2020 eta 2021an jaiotakoen zuhaitzak landatu ziren martxoaren 26an

Bi urtetako derrigorrezko geldialdiaren
ostean, Hondarribiak Zuhaitz Eguna berreskuratu zuen martxoaren 26ko goizean. San Telmo inguruan, eta eguraldi
ona lagun zutela, 2019, 2020 eta 2021
urteetan jaiotako txikien oroigarri gisa
Quercus Pirenaicus zuhaitz aleak landatu
zituzten Datorren larunbatean Hondarribiak oso berezia izango den ‘Zuhaitz
Eguna’ berreskuratuko du. Hala eman du
aditzera Juan Luis Silanesek, Ingurumen
zinegotziak Udalean eskainitako pren
tsaurrekoan.

Higer Itsasargiaren ingurutik. Izan ere,
bertaratutako jende kopurua ezohikoa
izan zen: 2019an jaiotakoak 68 izan ziren, 2020an 89 eta 2021ean 103. Eta
hauei, hiru urte hauetan zazpi urte betetakoak gehitu behar zaizkie.
Zorionez, dena ondo atera zen eta goiz
ederra pasa zuten familia eta umeek.
Hiru urte hauetan zazpi urte bete dituztenek ere makila jaso zuten.

Hiru urtetako ekitaldia batean egin beharraren aurrean eta pandemia dela
eta hartu beharreko neurriak zirela eta,
Udalak bi karpa jarri zituen: zuhaitza
landatzeko haurrentzako karpa bat alde
batetik, eta 7 urte betetzen zituzten
haurrentzako beste karpa bat. 2019an
jaiotako haurrek 10:00etan izan zuten
hitzordua, 11:00etan 2020an jaiotakoek
eta 12:00etan 2021ean jaioetakoek. Makilei dagokienez, 2013an jaiotakoek
10:30ean izan zuten hitzordua, 2014koek
11:30ean, eta 2015ekoek 12:30ean.
Jende pilaketak saihesteko bi sarrera
prestatu ziren. Bata, San Telmo tiro zelaiaren ingurutik sartuta, eta bigarrena,
Bizitzarako oroigarria izaten da Zuhaitz Egunekoa, familia askorentzat.

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

DENBORA-PASAK
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Denbora-pasak

DENBORA-PASAK
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GOITIBEHERA

BIKIAK

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

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

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

[1] Gure hiriko auzunea,
Mendelun. [2] Ilerik ez du.
[3] Aipatzen dena egiten
duen pertsona. [4] Agintaritzak ezarritako arau
multzo bete beharrekoa.
[5] Etxebizitza bat banatzen den zatietako bakoitza. [6] Bihi, garau.
[7] Haize oihala. [8] Erretegia. [9] Txalupa, potina.
[10] Hegazti harraparia.
[11] Begiaren aurreko aldea estaltzen duten azal
tolesturetako bakoitza.

A

B

C

D

E

F

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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Apirilaren 9an, Hondarribia
eta beste hainbat herritako
Mintzalagunek Mintzatxotx
eguna ospatu zuten
Goizean egun euritsua etera zen arren,
Hondarribiko Mintzalagunek ez zioten
uko egin Mintzatxotx jaiari. Tolosatik

atera, ondoren Donostia eta Errenteriatik
hainbat lagun jaso zituen autobusa hartu eta Etxalarrera abiatu ziren goizeko

11:15a aldera. Etxalarren, Iruña aldetik,
Bortziriak eta Malerrekatik zetozen beste
zenbait lagunekin elkartu ziren eta Pika-

Pikabea margolaria Mintzalagunei azalpenak ematen Iñarreta gurutzearen aurrean

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

bea margolariaren eskutik bisita gidatu
egin zuten. Informazio ugari eman zien
honek: herriko biztanleen historiak, zenbait etxeren bereiztasunak eta urteetan
zehar jasan duten eboluzioa, bertako
euskarari buruzko xehetasunak eta beste
hainbat gairi buruz.

Aste Santuan, merezitako atsedena hartu dute, itzuleran fin-fin berriro Mintzapraktika eginez beste hainbat ekintzatan
parte hartzeko.

Mintzalagun taldean parte hartu nahi
duenak izen emateko aukerak ondorengo helbideetan: animatu zaitezte!

Amai gabeko iturria da Pikabea, memoria eta hitz jario paregabeak ditu eta
Mintzalagunak informazioz aseta, Lesakako Lindurrenborda sagardotegira
gerturatu ziren bazkaltzera.
Aurreko urteetan egin ohi duten bezala,
giro onean bazkaldu zuten. Mintzapraktika ugari egin ondoren, kantuz eman
zioten amaiera bazkariari.
Arratsalderako eguzkia ere atera zen eta
txangoari amaiera paregabea eman zioten Lesakako kaleetan ibilalditxo bat eginez eta bertako terrazetan azken potea
hartuz.
Hondarribira itzuli ondoren, zenbait
Mintzalagunek eguna amaitu nahi ez eta
Korrika eguna zenez, Korrika afarian parte hartu zuten, ondorengo musika kon
tzertua entzun eta Hondarribiko kaleetan zehar korrika atera ziren, egunari
amaiera borobila emanez.
Sagardotegi ondoan Mintzalagun taldea

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Familiak
sareak
egiten
Teknologien erabilpen osasuntsuen inguruko solasaldiaren esperientzia partekatzen.

Martxoaren 16an, Hondarribiko Kultur
Etxean, Familia Saregileak programaren
baitan, “Teknologia eta adingabeak: teknologien erabilera osasuntsua” solasaldia
burutu zen guraso talde batekin eta honako galderei erantzuna ematen saiatu
ginen: zer da teknologiaren “erabilera
osasuntsua”? zer egin dezakegu guk guraso gisa, gure seme-alabengan teknologiaren erabilera osasuntsua sustatu ahal
izateko? zer eskaini diezaiekegu gure
seme-alabei babes gisa? “kontrola” eta
gainbegiratzea gauza bera?
Batzuetan ez da lan erraza, guraso gisa,
gure seme-alabek, gailu digitalen inguruan egiten duten erabilera kudeatzea.
Izan ere, ez dago gomendio unibertsalik,
haurrak oso desberdinak baitira beren
artean, bai garapenari, bai nortasunari
dagokionez. Batzuetan, pentsatzen dugu,
adinaren irizpidea nahikoa dela gure
seme-alabek zein plataforma digital eta
zenbat denboraz erabili dezaketen erabakitzeko. Baina, beharrezkoa da haurraren garapen maila eta ezaugarriak aintzat hartzea: haurrak/nerabeak arriskuak

ebaluatzeko gaitasuna du? egoera arriskutsu horien aurrean bere burua babesteko gai da? zer nolako autonomia maila
du? ez da nahikoa adinari erreparatzea!
Guraso gisa, gure seme-alabak ongi ezagutzen ditugu, honakoak hurbiletik
behatuz eta beraiekin partekatuz soilik
konturatu gaitezke ze baliabide teknologiko diren egokiak beraientzat eta ze momentu eta baldintzetan. Gainerako garapen esparruetan bezala, beharrezkoa da
esparru digitalean ere haur eta nerabeen
segurtasuna eta gainbegiratzea susta
tzea. Hau da, haurrek bizikletan ibiltzen
ikasterako orduan segurtasun neurri
batzuk behar dituzten moduan (kaskoa,
gurpiltxoak…), gure seme-alabak gailu
teknologikoen inguruan hezteak ere, babes neurri batzuk sustatzea suposatzen
du. Hori dela eta, guraso gisa, baliabide
teknologikoen inguruko ezagutza izatea garrantzitsua da. Hau da, aplikazio
eta gailu ezberdinen oinarrizko fun
tzionamendua eta segurtasun-funtzioak
ezagutzea ezinbestekoa da; baina, baita
beraiekin gai hauen inguruan hitz egite-

ko esparruak sortzea ere, gure seme-alabak, gailu teknologikoek izan ditzaketen
abantailez eta arriskuez jabetu daitezen.
Haur eta nerabeen arteko ezberdintasunez haratago, familia bakoitzak ere bere
ezaugarri propioak ditu (bere arauak,
mugak, baloreak…). Etxe ezberdinetan,
heziketa edota komunikazio estilo ezberdinak aurki ditzakegu, etxe batzuetan
bat baino gehiago egon daitezkeelarik.
Ez dago guraso izateko modu bakarra,
modu ezberdinak baizik, eta desberdintasun horiek aberats egiten gaituzte.
Familia ezberdinen artean, guraso gisa,
izan ditzakegun ezagutzak eta esperientziak partekatzeak, gure seme-alaben
hezkuntza teknologikoak suposatzen
dituen erronkei segurtasun handiagoz
aurre egitea ahalbidetzen digu. Erronka
horiei aurre egiterako orduan ez gaudela bakarrik jakiteak lagun gaitzake. Hori
dela eta Familia Saregileak programaren
baitan antolatzen diren ekintzetan parte
hartzera gonbidatzen zaituztegu!

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

12

KONTSUMITZAILEAREN TXOKOA
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ALOKAIRUAREN
BERRIKUSPENA, 2022KO
URTARRILEAN ACUBIN
GEHIEN ARTATUTAKO
KONTSULTETAKO BAT

Aurtengo urtarrilean 148 kontsultari
erantzun diegu ACUBItik, eta horietako
asko posta elektronikoz edo telefonoz
egin dira; izan ere, COVID-19aren egoerak
iraun duen bitartean, aurrez aurreko
arreta, honelako arreta ezinbestekoa
zuten gai eta pertsonei bakarrik eskaini
nahi izan diegu.
148
kontsulta
horietatik
39
etxebizitzaren alokairuari buruzkoak
dira (%26’35), eta horietatik 25
errentaren berrikuspenarekin lotuta
zeuden. Maizter askok adierazi digute
jabeak errenta igo nahi diela, nahiz eta
kontratua urtarrilekoa ez izan, eta hori
gerta daitekeen jakin nahi izan dute.
Hiri
Errentamenduen
Legeak
18.
artikuluan
(Errenta
eguneratzea)
adierazten duenez, kontratua indarrean
dagoen bitartean, errentatzaileak edo

Belen Martinez
ACUBI

errentariak kontratuaren indarraldiko
urte bakoitza betetzen den egunean
soilik eguneratu ahal izango du
errenta, alderdiek itundutako moduan.
Esanbidezko itunik ezean, kontratuei ez
zaie errentarik eguneratuko. Nolanahi
ere, errentaren urteko eguneratzearen
ondorioz izandako igoerak ezin izango du
gainditu eguneratze bakoitzaren datan
Kontsumoko Prezioen Indizeak izandako
ehuneko-aldaketa
aplikatzearen
emaitza, eguneratzeko erreferentziatzat
kontratuaren
eguneratze-datan
argitaratuta dagoen azken indizeari
dagokiona hartuta.

zen, errentamendu-kontratu horretarako
zegokion epera itxaron gabe.

Errenta-berrikuspen horren ondorioz
egindako 25 kontsulta gehienetan
urtarrilaz
bestelako
hilabeteetako
kontratuak
berrikusteko
eskaerak
zeuden, eta, gure ustez, 2021eko
abenduko KPIa (%6’5ekoa) aplikatu nahi

Edozein maizterrek zalantzarik badu, eta
errenta berrikuspen hori onartu aurretik,
zure kontsulta egin diezagukezu acubi@
kontsumo.net eta irunacubi@gmail.com
helbideen bidez.

Hori
dela
eta,
errentamendukontratuaren
errenta
berrikusteko
jakinarazpena iritsi zaien maizterrei
gomendatzen diegu, errentamendukontratuaren datan eta hura berrikusteko
klausulan finka dezaten.
Jakinarazpen hori kontratuan itundutako
baldintzetan jasotzen da, eta, kontratu
horren gaineko beste errenta-berrikuspen
batzuk egin badira, berrikusketa hori
aurreko urtean egiteko egin zen datan.

Bidali zure zalantza eta galderak!
Kontsumo gaien inguruko galdera edo zalantzarik baduzu, bidali iezaguzu mezua “Kontsumitzaileen Txokoa” izenburuarekin,
Hondarribia.aldizkaria@gmail.com helbidera, eta atal honetan lekua egiten saiatuko gara.
Gogoratu, bestalde, ACUBIren aholkularitza zerbitzua baduzula. Ostegunero, 10.00ak eta 13.00ak artean, Kasino Zaharrean.

ARRAUN ELKARTEA

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

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Apirila · #365

ERREPORTAJEA

13

Aste Santu jendetsua,
bi urteren ostean
Hiria bisitariez gainezka izan da eta normaltasunez ospatu ahal izan dira bai ekitaldi
erlijiosoak bai Guadalupeko erromeria

Eskifaiak 38. Eliz Musikaldian emandako kontzertuaren une 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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COVID-19 birusaren pandemiak hankaz
gora jarri zuen dena duela bi urte pasatxo. Hainbesteko sufrimendua eta gizarte zein ekonomia mailako kalteak eragin
dituen aldi ilunari agur esaten hasiak
garela dirudi, jendearen jarrera orohar
egokiari eta txertoei esker, bereziki.
Honela, egun hauetan berriz ere batzuek
besteen aurpegiak ikustera bueltatzen
ari garenean, pasa berri dugu bi urteren
ostean bueltan izan den Aste Santuko jai
eta oporraldia.
Atariko gisa, apirileko lehenengo bi asteburuetan, 38. Eliz Musikaldia antolatu
zuen Eskifaiak. Lehenengo asteburuan,
Hodeiertz eta Xatz Eskifaia aritu ziren
kantuan larunbatean, eta Suhar Gizon
Korua igandean; eta bigarrenean, Vocalia
Taldea ahots zurietako abesbatza eta Eskifaia bera, hurrenez hurren.
Ostiral Santuko prozesioaren une bat. Argazkia: Alberto Merino

Apirilaren 14tik 18rako jai egunetan eguraldia lagun izan dugu eta pandemiaren
inguruko neurriek lasaitu izanak jende
ugari erakarri du Hondarribira.

HOTELAK, IA BETETA
Bidasoa Bizirik garapen agentziako Turismo sailak egindako balorazioaren arabera, Irun eta Hondarribiko hotelek % 97ko
okupazioa gainditu dute Aste Santua eta
gehienak gutxienez bi egunez beteta
egon dira. Azpimarratzekoa da bi hiriak
bisitatu dituzten pertsona gehienak, Euskadi, Katalunia, Aragoi eta Madriletik
etorriak zirela.
Aste Santuko jai egunetan, Irungo eta
Hondarribiko Turismo Bulegoek 2035
bisita jaso dituzte. Halaber, informazioa
eskatu duten bisitarien jatorria batez ere
Euskadi, Katalunia, Madril, Aragoi, Gaztela Leoia eta Gaztela-Mantxa izan da.
Jende ugari San Nikolas kalean, prozesioa ikusten. Argazkia: Alberto Merino

ERREPORTAJEA
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OSTIRAL SANTUA ETA PAZKO
ERROMERIA
Gure hirian, apirilaren 15eko Ostiral Santua, jendetza bildu zen Alde Zaharrean, bi
urteren ostean egin ahal izan zen proze-

sioa jarraitzeko, ohi bezala, isiltasun handiarekin. Eta apirilaren 18ko Pazko Astelehenean, Guadalupen, euria iragarrita
zen arren, eguraldiak eutsi egin zuen eta
ehunka lagunek disfrutatu zuten erromeriaz: jaki eta artisau produktuen azoka,

Egaña eta Lizaso bertsotan, Guadalupen, Pazko
Astelehenean. Argazkia: Ainara Lozano

Bihurri aita-semeak lehian, herri kirol erakustaldian
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toka txapelketa, aurten ere hutsik egin
ez zuten Andoni Egaña eta Sebastian Lizasoren bertsoak, umeentzako jolasak
eta herri kirolen erakustaldian giro ederra izan genuen.

Txiki eta handiek jolasekin disfrutatu zuten astelehen arratsaldean Guadalupen.

Giro eta parte-hartze polita izan zuen toka txapelketak.

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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FRANTXIS
GONZALEZ-ETXABARRI
MENDIZABAL
Arraun Elkarteko zuzendaritzako
kidea eta delegatua TKE Ligako
estropadetan

Arrauna biziki maite du 59 urteko
Frantxis Gonzalez-Etxabarrik, eta
bera ere, gaztetan, Hondarribia
Arraun Elkartean aritu zen, tostetan.
Ama Guadalupekoa eskolako irakasle
hau, gaur egun, edo aspalditik, hobe
esatearren, zuzendaritzako kidea da eta
Hondarribiaren aurpegia bai TKE Ligaren
antolakuntza kontuetan bai, eta honek
bereziki ezagun egin du jendearentzat,
komunikabideen aurrean, estropada
egunetan.

“Batzutan ez da erraza
sentitzen dudana ez esatea,
baina elkartearen irudi ona
edozeren gainetik dago”

ELKARRIZKETA
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Noiz eta nola heldu zinen Arraun
Elkarteko zuzendaritzan parte har
tzera?
Arrauna beti gustatu izan zait eta ni ere,
gaztetan, arraunean ibili nintzen. Zoritxarrez, lesioek kirola uztera behartu
ninduten. Kuadrila eta lagunak arraunaren inguruan mugitzen ginen eta arraun
egiteari utzi nionean, Miguel Bernedo eta
Juan Mari Belloren garai haietan, elkartean esku bat baino gehiago behar ziren,
era guztietako lanak egiteko. Horrela hasi
nintzen lanean eta gaur egunera arte.
Zuzendaritza batzordean nago gaur egun
eta elkartearen delegatua naiz bai Arraun
Federazioaren aurrean baita TKE Ligan ere.
Nolakoa da estropadetan Hondarri
bia Arraun Elkartearen ordezkari eta
aldi berean irudi izatearen lan hori?
Estropada bakoitza hasi baino ordu eta
erdi lehenago, bilera teknikoa egiten
dugu delegatu guztiek. Antolatzaileen
argibideak eta estropada eremurako zirkulazio arauak jaso, arraun egingo duten
mutilen fitxak eta paper guztiak aurkeztu (entrenatzailearekin hitz egin ostean)
eta bestelako ardurak izaten dira hor.
Gero, estropadan zehar, delegatuen eremuan GPSak eta bestelako tresnek ematen dituzten datuak ditugu eskura, eta
horien berri ematen diot entrenatzaileari, eta honek du komunikazio zuzena Joseba Amunarriz patroiarekin, ontziaren
lana eta estrategia erabakitzeko orduan.
Honetaz gain, estropadan zehar eta ostean ere, komunikabideen eskura egoten
gara, estropadari buruzko iruzkinak eta
balorazioak egiteko.
Nolakoa izaten da giroa elkarteetako
delegatuen artean?
Izan ziren urte konplikatuak noizbait,
baina gaur egun esan dezaket harreman
ona eta lasaia dugula TKE Ligako elkarte
guztien artean. Bakoitzak bereari begiratu behar dio baina aldi berean ere guztion interes amankomunak ere baditugu.
Txapelketa zaindu behar dugu, denon
mesedetan. Tentsioa pasatzen dut hor,
baina gure mutilen lanarekiko, batez ere.

Kanpotik ikusita behintzat, askok
esango genuke, komunikabideen au
rrean, Frantxis Gonzalez-Amundarai
nek beti hitz egoki eta justuak izaten
dituela ahoan, eta Hondarribia ondo
baino hobeto ordezkatzen duzula. Ez
zaizu inoiz ahoa berotzen?
Batzutan ez da erraza, lehiaren berotasunean, barruan daukazun hori ez atera
tzea. Esan dezaket badirela horrelako momentuak, baina hotz mantendu beharra
daukat. Azken finean, Hondarribia Arraun
Elkartearen irudia eta izen ona dira nire
ahotan daudenak, eta hori zaindu beharra dago, denon mesedetan, beti eta beste edozeren gainetik. Badira momentuak
hori egitea erraza izaten ez direnak, baina
lasaitasun hori gordetzen saiatzen naiz. Ez
dakit agian irakasle izateak ere lan honetan laguntzen duen, nolabait. Agian bai.

“Normaltasunera
bueltatu eta garaipenak zaletuekin
batera ospatzeko
irrikitan gaude”
Denboraldi berria hasi da eta trai
nerua prestatzen ari da, lehenengo
probak ere egin dira. Nola ikusten
duzu aurtengoa?
Aurten ere talde lehiakorra izango dugulakoan nago, naiz eta lau baja garrantzi
tsu izan ditugun taldean. Arraunlarien
tzat ez da erraza lana edo ikasketak,
familia, lagunak eta kirola uztartzea,
eta izaten dira urtetik urtera honelako
bajak. Aurten, harrobitik hiru gazte igo
dira A taldera eta iazkoaren antzeko
maila izango dugulakoan nago. Hala ere,
aurkarien artean, Urdaibaik apustu handia egin du eta bere tostetara erakarri eta
eraman du Santurtziren iazko taldearen
erdia. Beraz, Bermeok salto handia emango duenaren itxura guztia dauka. Ikusiko
da besteok non gauden, horren aldean.
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Hondarribiak ez dauka fitxaketa han
diak egiteko gaitasunik, baina beti
goian dabil azken urte askotan. Zein
da sekretua?
Sekretua lana da, harrobia ondo lan
tzea eta arraunlariei egonkortasun bat
ematea. Kanpotik ere etortzen zaizkigu
arraunlariak, taldearen eta elkartearen
funtzionamenduak erakarrita. Badakite traineru indartsua garela eta gauzek
ondo funtzionatzen dutela. Horrek ere
jendea Hondarribira erakartzeko gaitasuna ematen digu.
Itxuraz ere pandemiaren bi urte
hauek atzean utzi eta nolabaiteko
normaltasuna ere izango dugu, gau
zak asko okertzen ez badira behin
tzat, uda honetako TKE Ligan. Gogoa
izango duzue, ez?
Pandemiaren bi urte hauek oso gogorrak
eta aldi berean tristeak ere izan dira. Hasieran, itxialdiaren aste haietan, ez genekien estropadarik ere izango ote zenik.
Azkenean bai, aurrera atera zen TKE Liga,
baina tristea izan zen Kontxakoa bezalako garaipenak lortu eta gure jendearekin ospatu ezin izatea. Arraunlariak bere
lanean kontzentrazioa mantendu dute,
baina egia da garaipenak gure zaletu
eta jendearekin ospatzekoak direla, eta
haien animoak oso eskertzekoak direla.
Taldea irrikitan dago aurten ere gauzak
ondo egiteko eta ahal bada, garaipenak
lortu eta behar den moduan zaletuekin
ospatzeko. Ongi etorriak asko bota ditugu faltan denok, bai ontzi barrukoek bai,
nola ez, zaletuek ere. Normaltasunera
bueltatzeko irrikitan gaude denok.
Emakumezkoen traineruak, aldiz, iaz
Euskotren Ligako maila galdu zuen.
Nolakoak dira aurtengorako aurrei
kuspenak?
Kasu honetan, bajak izan dira, eta horietako batzuk, beste taldeetara joan diren
arraunlarienak. Taldea oso gaztea da,
eta alten artean, Lekeitioko hiru neska
dauzkagu. Helburua playofferako sailkatu eta berriz ere Euskotren Ligara sartzea
izango da, baina ez da lan erraza izango.

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 inguruneko jasangarritasuna, irisgarritasuna
eta bizitza kalitatea hobetzera bideratzen
dira, Garapen Iraunkorrerako Udal Estrategia jarraituz. Horrela, herritar guztientzako
aukera berdintasunaren printzipioaren bidez, udalerriaren gizarte kohesioan sakon

tzea bilatzen dugu, pertsona guztiek hiriaz
goza dezaketela bermatzeko, eta, aldi berean, mugikortasun justuagoa, jasangarriagoa eta seguruagoa sustatzen dugu Hondarribiko herritar guztientzat, haien adina edo
ohiko garraiobidea edozein dela ere.
Hirian etengabe egiten diren azterketa
lanak erakutsi dutenez, Hondarribiko eremu batzuk duela 30 urte baino gehiago eraiki 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 egokituz. Horregatik, funtsezkoa da udalerriko
zenbait eremutan mugikortasuna, irisgarritasuna, egokitzapena eta ekipamendua
birpentsatzea.
Donosti, Sabin Arana, Kosta, Nestor Basterretxea eta Harresilanda kaleak, Baserritar
etorbidea eta Gibeleta auzoan izango dira
hobekuntzak hurrengo hilabeteetan.
EAJ-PNV

AZPIKONTRATAZIOAREN ONDORIOZ LANGILEAK GREBARA
Hondarribiko udal eraikinen garbiketa ezinbesteko
funtzio bat da Hondarribiko
Udalak eguneroko funtzionamendua modu
iraunkor eta jasangarrian egin ahal izateko.
Honela aditzera ematen da udal teknikaria den
Arkitektu Teknikoaren hainbat txostenetan:
“Zerbitzu hori ematea guztiz beharrezkoa da”.
Hondarribiko Udalak zerbitzu hau azpikontratatuta dauka, ISS FACILITY SERVICES
SA enpresarekin 2021eko Abenduaren 29an
kontratatu zuelarik udal eraikinak garbitzeko zerbitzua. Eskola publikoak, Euskaltegia,
Udaltzaingoaren eraikinak, Zuloaga liburute-

gia, Bake Epaitegia, Alhondiga, Gazte Informazio Bulegoa, KZ Gunea, Saindua Gaztelekua,
Prebentzio Komunitarioa, Udal Artxiboa, Itsas
Etxea auditorioa eta Kasino Zaharra garbitzeko
urtebeteko konpromisoa hartu zen, urtebeteko
beste lau luzapen egiteko aukerarekin. Urtero
1.170.000 €ko kostua adostu zutelarik.
Azpikontratazioaren ondorioz prekarietatea nabarmena gertatzen ari da; Jardunaldiari
begiratuz kontratu partzialak dira nagusi, lanerako jantzi eta materiala eskasa izaten ari da,
aldi-baterakotasuna nabarmen hazi da, kontratuen baldintzetan ezberdintasun nabarmenak
dituzte, etab.

Ez dago zalantzarik administrazioarentzat zerbitzu ezinbesteko bat burutzen dutela
langile hauek modu etengabe batean. Hau da,
Hondarribiko udal eraikinak ez lirateke funtzionamenduan langile hauek burutzen duten
lana burutuko ez balute.
Hondarribiko Udalak egin du kontratu hau
ISS Facility Services SA enpresarekin eta beraz
udalari dagokio kontratu honen xehetasunak
betetzen diren bermatzea.
Hondarribiko Udalari ere badagokio zerbitzu hau burutzen duten langileak modu duin
batean aritzen direnaren kontrola burutzea..
		
Abotsanitz

LANAREN ARLOKO AITORTZA HANDIAGOA
Espainiako
Gobernuak erretiro adina Murrizteko Koefizienteak ezar
tzeko konpromisoa hartu du Arrantzaren Arloko zenbait
emakume talderentzat. Lehenengo aldiz
sare-konpontzaileek erretiroa hartu ahal
izango dute ezarritako adin orokorra baino
lehen. Neurriek era berean itsaskilari galizia-

rrentzat koefiziente murriztailea handitzea
dakarte.
PSE taldeak nabarmendu egiten du ehun
bat emakume euskalduni eragiten dien erabaki hau, gara
tzen duten lanaren nekagarritasuna aitortzen baitie. Urteak joan dira
helburu hau lortzeko: Emakumeak arrantza lanean ikusaraztea eta lanbide titulazioa

lortzea. Patxi López lehendakaria izan zen
legealdian jaso zuten 61 sare-konpontzailek
“Arte eta aparailuak egin eta konpontzeko”
profesionaltasun egiaztagiriak; eta aitortza
hori funtsezkoa izan da gaur egun arrantzaren alorreko emakumeen babes sozial handiagoa lortzeko.
PSE-EE

IBRAHIM DALLO, 24 URTE, BIDASOAN ITOTA
Joan den apirilaren 22an
Hondarribiko udalean Ukrainako gerratik ihesean zetozenak artatzeko egitasmoa eztabaidatzen ari ginela Ibrahimen gorpua
Bidasoako uretan zetzan. Amets Arzallus
Antiak Miñan liburuan beste Ibrahimaren bidaia kontatu zigun. Merezi du irakurtzeak.
Gienako hiriburutik Nzerekorera mila eta hi-

rurehun bat kilometro daude. Ibrahima han ibili
zen hiru edo lau urtez, kamioi batean, gidari batek
aprendiz onartu zuelako. Aste batean Konakrytik
Nzerekorera joaten ziren, eta hurrengo astean Konakryra itzuli. Egun batean amak deitu zuen arte:
anaia txikia falta zen etxean. Eta haren bila abiatu zen. Basamortua gurutzatu; pasatzaile, polizia,
bahitzaileekin topo egin; egarria, gosea, mina ezagutu. Afrikatik Europarako bidea.

Gipuzkoa eta Lapurdiren arteko muga
ez dugu nahi. Aurrenik eta behin, ez dugu
nahi inor hiltzea muga horretan, ez dugu
nahi Euskal Herria zatikatzea. Euskal Herria
ez da inoiz askea izango pertsona guztien
igarobide libre eta segurua ez bada.
EH Bildu

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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Hondarribiko karmeldarren koadernaketa eta

ITSAS ETXEAREN ONDOKO INGURUAN HASI DIRA UDARA ARTEKO AZKEN LANAK X. SAGARZAZU

Urbycolan enpresak burutzen
duen obrak trafikoan eragina izaten jarraituko du eta E22 eta E25
autobusak Bidasoa ibilbidetik
desbideratzera behartuko du

aurrekoaren proiektu bereko azken fasekoak, alegia.

Obra Itsas Etxe ondoan zegoen ainguraren inguruan hasi da, Komandantzia ondotik haraino iaz jarri zen hodi-biltzailea Kai
arribiaAlde gozotegiaren parereaino luzatzeko
Hond
Pasa den urriarenlpena
hasieran
zion Ur- helburuarekin.
k /ekin
argita Matxin Artzu kalean
ia.org /enpresak
arribbycolan
www.hond
ur hornidura eta bilketarako hoditeria Ondoren, Bernat Etxepareko alde banatan
berritu eta gain aldea berritzeari.
lanak egitea aurreikusita dago; Kofradiako
etxeen aldean, lehenik, eta Postetxearen
Lanak bi alditan burutu dira: bata Gabo- espaloian ondoren. Dena udarako amaitunak bitartekoa eta bestea Aste Santua ta egongo dela espero dute.
bitartekoa. Matxin Artzu kalea, azkenik
erabat berritua eta zabalik daukagu duela Gogoratu ere, lan hauek direla eta, Benaste batzuetatik hona. Orain, hasi berriak tako aparkalekutik edo Bidasoa ibilbidetik
dira Bernat Etxepare berritzeko lanak,
datozenek Matxin Artzu hartu behar

dutela eta gero, nahi badute, Zuloaga
kalean noranzkoa aldatu, Hondar tabernako bihurgunean.
Trafiko mozketa honek, gainera, Txingudi
merkatalguneko autobusa (E22) eta IrunHondarribia zerbitzua (E25) Irun kaletik
eta Bidasoa ibilbidetik desbideratuko
ditu eta Itsas Etxearen aurrean geldiunea
izango dute La Muelarako bidean.
Udarako amaituko da Portuko berriritartzearen hirugarren proiektua dena
(Almirante Alonso kalekoa eta Komandatziako hodi-biltzailearen ondorengoa).
Udalaren asmoa, Zuloaga eta Itsasargi
kaleetan egin behar diren antzeko lanak
udazken aldera hastea da.

papergintza tailerrean lan
egiten duten mojak.

mojei. “Kalitateko lanak dira, material
onekin eta eskuz egindakoak, baina zoritxarrez, gaur egun ez dira hainbeste
estimatzen eta gainera, geroz eta paper
gutxiago erabiltzen da, bai erakundeetan
eta bai etxean. Nork koadernatuko du
gaur aldizkari bilduma bat, Internet eskura izanik?”, galde egiten du Karmeldarren koadernaketa tailerreko arduradun
nagusi den Patricia Noyak.
Egoera honi buelta eman eta komentu
beraren biziraupen ekonomikoa kolokan
ez jartzeko, lan berriak egiten hasi dira
Hondarribiko mojak. “Papergintza lanak
dira: koadernoak, agendak, ezkontza, jaunartze edo bestelako ospakizunetarako
oroigarriak… Denak kalitatezkoak,eskuz
landutakoak”, esaten du Noyak.
Hiru bat urte dira bide berri paralelo hau
hasi zutela, baina “oso jende gutxik eza-

gutzen du koadernaketez gain, bestelako
lan hauek ere egiten ditugula. Jendearen
eskari eta nahietara zabalik gaude eta lan
berri horiek egin eta ezagutzera emateko
irrikitan”, esan digu Maria Dolores Matak.

espero dugu hondarribiarrek zein beste
askok ere, gugana jotzea eta koadernaketak zein beste papergintza lan horiek
enkargatzea”, desiatzen du Maria Dolores Matak, Hondarribiko Karmeldarren
buruak.

Baina moja komunitatea izateak badu honetan oztopo bat. “Ezin gara alde guztietara joan, azoketan saltzera edo bezeroen
bila, mugak dauzkagu. Baina aldi berean,
teknologia berriak ere aprobetxatu nahi
ditugu, gure koadernaketa lanak murriztea ekarri duten horiek”, esaten du Patricia Noyak.
Honela, Hondarribiko Karmeldarrek Facebooken kontua ireki dute, bai beraien
bizitza erlijiosoa ezagutzera emateko,
bai, aldi berean, beraien lanak sustatzeko. “Hori izan liteke gure erakusleihoa,
baina ez dakigu oraindik oso ondo nola
erabili. Pixkanaka ikasten ari gara eta

OPILA EGUNA

ASTE SANTUAREN BERRI

DENOK KORRIKA!

Duela 20 urte, San Marko eguneko
opilen tradizioa ekarri genuen gure
aldizkariaren azalera. Gainera, besteak
beste, Ane Muñoz hondarribiarrak
bere bigarren laburmetraia (Basurdea)
aurkeztu berri zuela kontatu genuen,
Florentino Portu ikerketa historikorako
beka ere zabalik zen, Talaia institutuak
bere 25. urteurrena ospatu zuen.
Elkarrizketako protagonista Miren
Ayerbe arkeologoa izan genuen.

Duela 10 urte, Aste Santutik bueltan
kaleratu genuen gure aldizkaria
eta Guadalupeko erromeria ekarri
genuen azalera, barrualdean ere
informazio zabala eskaintzeaz gain.
Gainera, txakurren heziketa eta
zaintzari buruzko tailerrak hasi berri
ziren Hondarribian, eta baita Bernat
Etxepare kalea berriritartzeko lanak
ere. Honetaz gain, Muliateko babeseko
etxeen jabeak eskriturak sinatzen
hasi ziren egun haietan eta Talaia
institutuko ikasleek Bretainiaren
egindako trukaketaren berri ere eman
genuen. Elkarrizketan, Gorka Irisarri
sukaldariarekin aritu ginen blagan,
pintxoez eta beste gauza askoz.

Duela bost urte, 20. Korrika gure
artera iritsi zen eta ohi bezala,
ehunka lagunek egin zioten harrera
euskararen aldeko ekimenari. Gainera,
pasa berri zen Aste Santu jendetsu
eta eguzkitsuaren berri eman
genuen. Erreportajean, Karmeldarren
konbentua bisitatu eta mojek egiten
dituzten lan desberdinak ezagutu
genituen eta elkarrizketan, New York
eta Hondarribia artean lan egiten zuen
Jon Cerezalekin aritu ginen blagan.

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

Mojetako bat, tailerrean lanean.
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Gotorlekutik paradorera.
Hondarribiko Turismo
Paradorea (III)
Aurreko artikulu batean, 2021eko urrian
argitaratutako Hondarribia aldizkarian,
1954. urteari zegozkion Paradoreari
buruzko azken berriak jaso genituen.
Urte hartako irailean, eraikina udal artxibo bihurtzeko eta arte museo bat
hartzeko proiektua onartu zen. 1955etik
1956ra bitartean, gazteluaren planoak
egin ziren, gazteluaren benetako egoera
ezagutzeko, hura berreraikitzeko proiektu-lehiaketa bat deitu aurreko urrats
gisa. Aipatzekoa da, halaber, 1957ko
otsailaren 9an ordaindu zitzaiola Viuda
de Bandrés andreari, Karlos V. aren Gazteluaren jabeen oinordeko gisa, azken
urterokoa, 9.108,50 pezetakoa, Francisco Sagarzazuren alkatetzan 1928an hasitako erosketa-prozesua behin betiko
amaituz. Une horretatik aurrera, Karlos
V.aren gaztelua udalaren jabetzakoa zen,
eta bidea ireki zen gaztelua berreraiki
tzeko prozesua abian jarri ahal izateko.
Gazteluaren berreraikuntza 1956ko
martxoan hasi zela esan daiteke, berreraikuntzaren aurreproiektua epaitu behar zuen epaimahaiaren osaera onartu
zenean. Udal-akten arabera, Francisco
Sagarzazu zen buru, alkate gisa, eta Luis
de Astiazarainek osatzen zuen, Euskal
Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren
ordezkari gisa; Joaquín de Irízarrek, Gipuzkoako Monumentu Historiko-Artistikoen Batzorde Probintzialaren ordezkari
gisa; eta José Berruezok, Gazteluen Lagunen Espainiako Elkartearen ordezkari
gisa. Epaimahaiak erabaki zuen, 1956ko

martxoaren 3an, Mariano Garrigues arkitektoak aurkeztutako proiektuari lehen
saria ematea. Arkitektoak 1956ko maia
tzaren 19an jaso zuen saria, Gazteluen
Egunean. Hala ere, eta nahiz eta aurreproiektua onartuta egon, egungo Paradorearen berreraikuntza ahanzturan geratu
zen berriro. Litekeena da Sagarzazu alkatetzatik irteteak eta premia handiagoko
beste hiri-proiektu batzuk garatzeak
proiektua ahaztea ekarri izana.
Gazteluarekiko interesa 1959an berritu
zen, eta data horretan Paradore bihur
tzeko prozesua 1968an hasi zela esan
dezakegu. Prozesua Udalak 1959ko apirilean José María del Moral Pérez de Zayas
gobernadore zibilaren eskutik jasotzen
duen komunikazio batetik abiatzen da.
Bertan, Kanpo Arazoetako Ministerioaren
eskaera bat jasotzen da, eraikin osoa edo
zati bat zaharberritzeko aurrekontu bat
eskatuz.
Horrela,
bertan Pirinioetako
Bakearen hirurehungarren
urteurrenaren
oroimenezko
erakusketa egin ahal
izango litzateke, Hogeita Hamar Urteko
Gerran (1618-1648)
Frantzia eta Espainiaren artean hasitako gatazka luzeari
amaiera eman ziona,
eta, Espainiako kasu
frankoan, 1659ra arte

Pedro Barruso Barés
Historialaria

iraun zuena. Bitxikeria gisa, tratatua sinatu zen pabiloia Diego Velázquez pintoreak diseinatu zuela esango dugu.
Jakinarazpen horretan adierazten denez,
oroitzapen-ekitaldiak antolatzen dituen
batzordeak ekitaldi gehienak Hondarribian zentralizatzea erabaki zuen, eta, horretarako, Udalari eskatu zitzaion hiria
edertzeko neurriak har zitzala, bereziki
gaztelua edertzeko, hura izango baitzen
oroitzapenezko erakusketa baten egoi
tza. Udal bilkura berean, Udalak Manuel
Manzano Monís arkitektoari eskatu
zion gazteluaren zati bat zaharberritzeko proiektu bat egiteko. Aurrekontua
632.000 pezetakoa izan zen, baina, María
José Rodríguez Pérez-en arabera – Espainiako Paradoreei buruzko doktore tesi
zehatz baten egilea-, azkenean 1,856.306,
59 pezetakoa izan zen, hau da, hasieran
aurrekontuan jasotakoaren ia hirukoi

Pirinioetako Bakearen inguruko erakusketa. Iturria: Hondarribiko Udala.

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
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tza. Eraikinaren aurrealdean zentratu
ziren egokitzapen-obrek hainbat erakunderen diru-laguntzak jaso zituzten. Udal
akten arabera, Aldundiak 200.000 pezetako aurrerapen itzulgarria egin zuen;
Gipuzkoako hogeita hemeretzi udalek,
gutxi batzuek, 57.250 pezetako ekarpena
egin zuten, eta Estatuko hainbat instan
tziek beste 200.000 pezetako ekarpena
egin zuten, aurrekontuari aurre egiteko
nahikoa ez zena. Karlos V.aren gazteluaren eraberritzea bere gain hartzeko,
457.958,84 pezetako aparteko kreditua
onartu behar izan zen, neurri batean beste udal batzuen laguntzekin eta Estatuak
emandako diru-laguntzekin finantzatu
zirenak. Hala ere, ez zen beharrezko
kopurua estali.
Zaharberritzeen ondoren, Karlos V.aren
Gaztelua kultur jardueren gune bihurtu
zen. Lehena, eta garrantzitsuena, Pirinioetako Bakearen oroimenezko erakusketa izan zen, 1960ko abuztuaren 24an
inauguratu zena, Camilo Alonso Vega
Gobernazio ministroaren eta Jose Maria
del Moral Gobernadore Zibilaren presen
tziarekin. Germán Manso de Zuñiga San
Telmo Museoko zuzendariak koordinatu

KOLABORAZIOA
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zuen erakusketa, nahiz eta komisario
tza Gratiniano Nieto Gallok egin zuen,
1961 eta 1968 bitartean Arte Ederretako
zuzendari nagusia izan zenak, gerora Madrilgo Unibertsitate Autonomoko errektore izan zenak. Erakusketaren ondoren,
gazteluak jaialdi, erakusketa eta kultur
ekitaldi ugari hartu zituen, hiriaren sustapen turistikorako. Kultur etxe bat eta
udal liburutegia eta artxiboa jartzea ere
proiektatu zen, baina proiektu horiek ez
zuten aurrera egin.

nola hasi zen jakin dezakegu. Ekimena
Manuel Fraga Iribarne Informazio eta
Turismo ministroak abiatu zuen. Ministroak alkateari jakinarazi zion, Manuel
Valencia Remón gobernadore zibilaren
bidez – Gerra Zibilean Toledoko Alkazarrean borrokalaria –, hogei milioi pezeta zituela gaztelua paradore bihurtzeko
inbertitzeko, baina hamabost egunen
buruan erantzun behar zuela, edo bestela dirua beste obra batzuetarako erabiliko zela.

Azken fasea, paradore bihurtzeko prozesua hasi aurretik, 1964an hasi zen. Urte
horretako abuztuaren 22an Juan José Lapitz zinegotziak Fernández Casadevante
alkateari galdetu zion ea egia zen gaztelua Estatuari doan lagatzeari buruz La
Voz de España egunkarian agertutako albistea, bertan turismo-paradore bat jar
tzeko. Alkateak erantzun zion albistea
ez zela egia, gai hori udal mailan landu
behar zelako. Egia esan, zerbait behar
zen, 1965eko azaroaren 15eko osoko bil
kuran Carlos V.aren Gazteluan paradore
bat jartzeko aukeraren berri eman bai
tzen. Egun horretako aktaren irakurketari esker, Paradorea sortzeko prozesua

Bilkura klabea 1966ko azaroaren 9an
egin zen. Alkateak paradorea jartzeak
hiriarentzat ekarriko lituzkeen onurak
azaldu zituen eta udal idazkariaren eta
Obra Batzordearen txostenak lagapenaren aldekoak direla adierazi zuen. Oztopo bakarra gazteluaren ondoko etxeak
dira. Udalak lagapenerako baldintza
gisa jartzen du etxe horien jabeak (Villa
Josefina, Villa Maria Asun edo Villa Toki
Ona, Villa Enea Ugarte, Oria etxea eta
gazteluari atxikitako eraikin txiki bat)
ez desjabetzea, baizik eta ekonomikoki
konpentsatzea. Udal proposamena kontrako boto bakarrarekin onartu zen, Juan
José Lapitzena.

1966ko urtarrilaren 29an, Manuel Fragak
telegrama bat igorri zion Udalari, esanez
aurreko egunean ministro-kontseiluak
paradoreen obren plana onartu zuela,
1966ko otsailaren 17ko dekretu baten
bidez argitaratu zena, eta Carlos V.aren
gazteluak, Zafrako gaztelua (Badajoz) eta
Alba de Liste kondearen jauregia (Zamora) Paradores Nacionales de Turismon
eraldatzeko lanak onartzen zituena.
1967ko apirilaren 3an Estatuko Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen Estatuak Gazteluaren lagapena onartzen zuen dekretua,
bertan Turismo Paradore bat jartzeko,
eta 1967ko irailaren 9an Pedro Aguinagalde alkateak Karlos V.aren gazteluaren
lagapen-eskritura sinatu zuen, eta horrekin etapa berri bat hasi zen hiriko eraikin enblematikoaren historian.
Pirinioetako Bakearen inguruko erakusketa. Iturria: Hondarribiko Udala.

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

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Oinarri zientifiko sakon batean baitan lan egiten duen sortzailea dugu oraingo honetan
eta modu ikusgarri batean lotzen dira bere lanean zientzia eta ilustrazioa.

tut nire formakun
tza akademikoan,
arkeologoekin
egiten dudan elkarlana erraztuz. Lan
zirraragarri bat dela
uste dut, dibulgazioan erantzukizun
bat duelako, zien
tzialarien lan teknikoa modu egoki
eta errazagoan uler
dadin lortuz, hain
zuzen ere.

1. Zure burua aurkeztu.
Amaia Torres Piñeiro dut izena, arkitekta eta zientzia ilustratzailea naiz.
2016an arkitektura lizentziatura amaitu eta 2017an nere estudio propioa ireki nuen nire bikotearekin batera. Lan
munduan berehala murgildu banintzen
ere, 2018an ilustrazio postgradoa burutu
nuen EHU-n, ohorezko aipamenarekin.
Estudioan arkitektura eta ilustrazio lanetan gabiltza gaur egun, non artea eta teknika uztartzen ditugun. Ilustrazio zientifikoaren arloan zehazki, zati garrantzitsu
bat ikuspuntu artistikoa da, baina alderdi
tekniko handi bat ere badu. Hortaz, zien
tzia mundutik datozen ikerltzaileekin eta
formakuntza munduan lan egiten duten
profesionalekin elkarlan estuan, haien
ideiak, tesiak edota aurkikuntzak irudi ulergarri eta zehatzetan ilustratzeko
lana egiten dut. Elementu hauek modu
erakargarri eta bisual batean aurkezteko
marrazki teknika eta formato ezberdinak lantzen ditut, eta horretarako nere
arkitekturako formazioa oso lagungarri
egiten zait. Gainera arkeologia arloko lanetan espezializatu naiz, izan ere eraikin
historikoen eta hauen aztarnen materialak eta eraikuntza teknikak landu di-

2. Zure burua Hondarribiko gazte artistatzat / ekintzailetzat duzu? / Zure
ogibidea da (lana)
zure sorkuntza lanaren emaitza?
Ilustrazio zientifikoaren munduan denbora gutxi daramadan arren harrera ona jasotzen ari naiz,
iritzi eta lan enkarguei dagokienez, eta
pixkanaka historia eta arkeologia lanetan
murgildu naiz, non eraikuntza kontzeptuak eta arte teknikak lantzen jarraitzen
ditudan. Izan ere, zientzia ilustrazio batek
informazio piloa ematen du eta, aldi berean, marrazten den guztiak zorroztasun
historiko eta zientifiko bat izan behar du,
elementuok bere ikerkuntza lan bat baitute atzetik. Horregatik, esango nuke, une
hauetan artista baino langiletzat dudala
neure burua.
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?
Hondarribia oso hiri inspiragarria dela
iruditzen zait, bere kaleetan arnas daitekeen historia, alde zaharra, itsasoarekiko
harreman estua… Elementu hauek guztiak ulertzeko, marrazkigiuntza tresna
on bat bezela daukat. Normalean beti
daramat soinean apunte-koadernotxo
bat, eta marrazten jartzen naizenean in-

guruko ezaugarri txikienetaz ohartzea
lortzen dut eta, hortaz, elementuok nere
marrazkietan indartzen ditut. Nik uste
jendeak, eta bereziki hondarribiarrek,
asko baloratzen dutela euren ondarea
diren elementuok erakutsi, zabaldu eta
balorean jartzen duten artelan hauek,
Piztu Meta programaren barruan eta jendearen laguntzarekin aurrera atera nuen
eta egunotan amaitze bidean nabilen ReDescubre Gipuzkoa bildumakoak bezela.
4. Zure sormen lanak publiko jakin
bat du edota zein publikori bideratzen
diozu?
Alde batetik, arkitektura lanak erreforma eta birgaiketetara orientatuta
dauzkagu, mota honetako beharrak dutenei zerbitzua emanez. Bestalde, ilustrazioaren arloan hainbat motako publikoari bideratzen dut nere lan ildoa,
erakunde publikoetatik enkargu partikularretaraino, hala nola, ikerlariak,
museoak, editorialak, etabar. Hortaz,
arte teknika desberdinak jorratzen ditut,
bezero bakoitzaren beharretara doituz,
estilo errealistako erretratuak esate baterako. Eta azken finean beti prest nago
ideia berriak egi bihurtzen laguntzeko,
beti ikasten baita lan berri bakoitzarekin.
5. Zer esango zenioke Hondarribiari?
Artea zabaltzeko ekintzak sustatzen jarrai dezala, hiri honek potentzial handia
baitu eta hori zaindu beharra dugu.
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Arte eta
lanbide eskola
Hondarribian (1922)
Hondarribiko irakaskuntzaren historian,
argi dagoenez, orrialde aipagarria osatu zuen Arte eta lanbideetako helduen
gau-eskolak. Helduen, edo hobeto esanda, gazteen gau-eskola XX. mendearekin
batera hasi zen eta, luze iraun zuen, herriko gazteei ikasketa bereziak ematen.
Hondarribiko eskolaren sorrera ulertu
eta kokatzeko hiru aurretikook aipatu
behar dira. Lehendabizikoa XVIII. mende
erdikoa da. Rafael Mitxelena adituaren
arabera (Fontes 53. zenbakia), Hondarribiko eskolan, ikasgaien artean, “Formación Profesional en materia de arte de
navegar” irakasten zen, “lo que según
documentación existente, convirtió a la
Escuela Municipal de Fuenterrabía a mediados del siglo XVIII en un centro famoso entre los jóvenes guipuzcoanos”. Bigarren aurretikoa XX. mende hasierako

Hondarribiko garapena, kulturan eta
ekonomian, zor zaio. Azkenean, hirugarren aurretikoa, Anbrosio Saseta maisuari zor diogu. Izan ere, Kalagurriko Saseta
maisua Hondarrian aritu zen irakasten
35 urtez (1896-1931). Anbrosio berak,
Frantzisko Lizarazu Larburu maisuak lagundua, sortu eta zuzendu zuen Hondarrribiko “Arte eta lanbideetako helduen
gau-eskola”.

HONDARRIBIKO ESKOLAREN
DATUAK
Lehendabiziko eskaera “Escuela de Adultos” herrian irekitzeko, Luis Perez Martinez maisuak izenpetu zuen 1892ko
iralaren 10ean. Dokumentuak argi isla
tzen du eskola berriaren araudia: ordu-

Koldo Ortega
Historialaria

tegia, ikasgaiak eta ikaslegoa. Hurrengo
dokumentuek, Anbrosio Martin Sasetak
izenpetuta (1900-XII-15 eta 1901-II-26),
helduen gau-eskolaren funtzionamendua ziurtatzen dute.
Lehendabiziko bi ikasturtetan 65 ikaslek
eman zuten izena. Hori zela eta, 1903ko
eskola erroldan, bi maisu agertzen dira
eskolaren erantzule: Anbrosio Martin
Saseta Lazaro (irakasle) eta Frantzisko
Lizarazu Larburu (laguntzaile). Eskola
Arma Plazan hasi zen eta, gero, Biteri
eskolan, non ikasle eta ikasgai gehiago
sartu ziren.
Jarraian, orain dela 100 urteko Arte eta
lanbideetako helduen gau-eskolaren
ikasleak eta ikasgaiak aipatuko ditugu.
Ikasgai nagusiak hauek ziren 1921-1922
ikasturtean: Arte eta lanbidetarako marrazketa eta geometria, Merkataritzako
aritmetika, Kaligrafia, Historia eta Geografia eta Erlijioa (euskeraz), baita solfeoa eta musika tresnak ere.
Ikasleak, 13-21 urte bitartekoak, baserrietatik, kaletik eta portutik etortzen
ziren. Maisuen arabera, baserritarrek ez
zuten hutsegiterik egiten, kaletarrak baserritarrak baino gutxiago joaten ziren
klaseetara eta portuarrek, beraien bizitzek eraginda, hutsegite gehiago egiten
zuten.

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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Hona hemen, Anbrosio Saseta eta Fran
tzisko Lizarazu maisuek, 1922ko martxoaren 24an, izenpeturiko zerrenda.
Bertan, ikaslearen izen-abizenak, adina
eta ogibidea agertzen dira.
ANGEL MARTINEZ ARAMENDI (20) ESPARTINGILEA / 2. iNAZIO AIZPURUA
IBARBURU (16) ERREMENTARIA / 3. NIKASIO UNSAIN ESUAIN (19) NEKAZARIA /
4. JESUS SAGARTZAZU LABANDIBAR (16)
AROTZA / 5. RAIMUNDO ASPIAZU GOIKOETXEA (18) NEKAZARIA / 6. MARTIN
GENUA SORZABAL (16 NEKAZARIA / 7.
FERMIN SAGARTZAZU ZINKUNEGI (15)
IGELTSERO MUTILA / 8. MANUEL ARAMENDI LEKUONA (16) NEKAZARIA / 9.
EUGENIO ERRAZKIN AZALDEGI (15) NEKAZARIA / 10. JOSE SAGARTZAZU UGARTE (15) NEKAZARIA / 11. PEDRO MAUDUIT ZUBIZARRETA (16) MEKANIKARIA
/ 12. ANGEL LEKUONA ZUBILLAGA (16)
ARRANTZALEA / 13. FLOREN
TZIO ORONOZ PEREZ (15) ARRANTZALEA / 14. KARLOS ARAMENDI LEKUONA (15) NEKAZARIA / 15. FRANTZISKO SAGARTZAZU
LABANDIBAR (15) AROTZA / 16. KARLOS
OLASKOAGA CAMINO (15) ARRANTZALEA / 17. ROSARIO IDIAZABAL BERROTARAN (18) ARRANTZALEA / 18. ENRIKE
IRIDOI ORONOZ (18) ARRANTZALEA / 19.
MANUEL ETXARTE ETXAIDE (16) HARGIN MUTILA / 20. GREGORIO SAGARTZAZU AMUNARRIZ (15) ARRANTZALEA /
21. JOSE MARIA AZAKDEGI URANGA (15)
NEKAZARIA / 22. MIGEL ORONOZ OLASAGASTI (17) ARRANTZALEA / 23. EMILIO
ALZA OLASAGASTI (17) ARRANTZALEA
/ 24. MAXIMINO GOIKOETXEA JAUREGI
(15) ARRANTZALEA / 25. BIZENTE GOIKOETXEA KUKULLO (17) ARRANTZALEA
/ 26. FERNANDO AGIRRE EZENARRO (15)
NEKAZARIA / 27. PEDRO KAMIO OIARTZABAL 815) NEKAZARIA / 28. SALBADOR
MARTINEZ LEKUONA (15) ARRANTZALEA
/ 29. SINFORIANO ARAMENDI URANGA
(15) ARRANTZALEA / 30. BENITO ORONOZ OLASAGASTI (16) ARRANTZALEA /
31. GABRIEL AIZPURUA IBARBURU (15)

ERREMENTARIA / 32. KLAUDIO ORTIZ ZABALA (15) AROTZA / 33. FELIX ETXEBESTE
ETXENIKE (16) NEKAZARIA / 34. FRAN
TZISKO ETXEBESTE ETXENIKE (14) NEKAZARIA / 35. LESMES PEREZ SORZABALBERE (15) NEKAZARIA / 36. BERNARDO
KANPANDEGI ORONOZ (18) ARRANTZALEA / 37. MODESTO SUSPERREGI ENPARAN (16) ARRANTZALEA / 38. BALBINO
ARBELAIZ OLAZABAL (17) ARRANTZALEA
/ 39. BERNARDO KANPANDEGI (17) HARGIN MUTILA / 40. SABINO PEREZ SORZABALBERE (18) NEKAZARIA / 41. MATIAS
ETXEBESTE ZARALEGI (21) NEKAZARIA
/ 42. MIGEL ETXEGARAI SANTRE (16)
NEKAZARIA / 43. ALFONTSO SORZABAL
ANZA (15) NEKAZARIA / 44. JOSE ETXEGARAI OLAZABAL (15) NEKAZARIA / 45.
ANIZETO ETXEBERRIA SAGARTZAZU (16)
IGELTSERO PEOIA / 46. SERAPIO AZALDEGI URANGA (18) IGELTSERO PEOIA / 47.
JOSE SAGARTZAZU OLASAGASTI (17) NEKAZARIA / 49 ?. FRANTZISKO SARASOLA
SAGARTZAZU (21) HARGINA / 50. JOSE
MARIA MENDIBURU PEREZ (21) HARGINA / 51. ANDRES EMAZABEL SUSPERREGI (17) ARRANTZALEA / 52. JUSTO BERRA
AGIRRE (17) PEOIA / 53. KORNELIO OLASAGASTI ANTSIZAR 815) NEKAZARIA /
54. JOSE ETXEBESTE SARALEGI (19) NEKAZARIA / 55. JOSE MATXAIN PEREZ (18)
NEKAZARIA / 56. TEODORO ARANETA
URRUTIA (17) TXALUPARIA / 57. MANUEL
IRIAZABAL AROZENA (17) NEKAZARIA
/ 58. DEMETRIO ETXEBESTE ETXENIKE
(19) NEKAZARIA / 59. ROMUALDO BALERDI GOÑI (18) NEKAZARIA / 60. AGUSTIN
IZAGIRRE AGIRRE (16) NEKAZARIA / 61.
FRANTZISKO ETXENIKE MENDIETA (15)
MEKANIKARI MUTILA / 62. JUAN ELIZAZU
UGALDE (14) NEKAZARIA / 63. ANDRES
GOIKOETXEA GERRA (14) NEKAZARIA 7
64. LEANDRO SUSPERREGI IBARLUZEA
(14) IGELTSERO MUTILA / 65. SABINO
ETXEBESTE (14) ESPARTIGILEA / 66. DOMINGO IARTZA ORONOZ (18) IGELTSEROA / 67. PEDRO IÑARRA LEKUONA (15)
AROTZ MUTILA / 68. METODIO ARANETA
URRUTIA (15) TXALUPARIA / 69. JOSE

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

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

HISTORIAREN LEIHOTIK
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GALARZA GENUA (17) IGELTSEROA / 70.
JOSE AGIRRE IRIDOI (15) NEKAZARIA
/ 71. INAZIO GARAIALDE URNAO (15)
ARRANTZALEA / 72. JOAKIN LARZABAL
GENUA (14) NEKAZARIA / 74. BERNARDO
IRIDOI LEKUONA (14) ARRANTZALEA /
74. JESUS SAGRADO AZURMENDI (14)
ILEAPAINTZAILEA / 75. MANUEL AGIRRE
GOIKOETXEA (14) AROTZ MUTILA / 76.
ANTONIO IZAGIRRE AGIRRETXE (14)
ARRANTZALEA / 77. ANTONIO ORTEGA
RODRIGUEZ (18) ITURGINA / 78. SEBASTIAN ORONOZ PEREZ (14) ARRANTZALEA / 79. PABLO EMAZABEL SUSPERREGI
814) ARRANTZALEA / 80. KARLOS ARBELAIZ NARBARTE (16) ARRANTZALEA / 81.
JOSE AMUNARRIZ AGIRRE (15) ARRANTZALEA / 82. JOSE ZUBILLAGA PEREZ (14)
ARRANTZALEA / 83. JOSE ETXEBESTE
UGARTEMENDIA (17) NEKAZARIA/ 84.
GREGORIO SAGARTZAZU AGIRRE (14)
NEKAZARIA / 85. JUAN KAMIO OIARTZABAL (14) NEKAZARIA / 86. JOAKIN IRIBERRI PORTUGAL (14) ZAPATARI MUTIL /
87. MARKOS IGOS IGOS (14) ARRANTZALEA / 88. TOMAS EMAZABEL ALZA (14)
ARRANTZALEA / 89. SANTOS AGIRRE
EMAZABEL (14) NEKAZARIA / 90. MIGEL
IRIDOI AGIRRE (14) NEKAZARIA / 91. ROSARIO MARTINEZ ORTIZ (14) NEKAZARIA
/ 92. RUFINO ELDUAIEN ASEGINOLAZA
(14) ARRATZALEA / 93. TOMAS iARTZA
(14) NEKAZARIA / 94. RAMON IZAGIRRE
GENUA (14) ARRANTZALEA / 95. APOLINAR KANPANDEGI GATI (14) ARRANTZALEA / 96. BRAULIO KANPANDEGI IRIDOI
(14) ARRANTZALEA / 97. MARTZELINO
MARTINEZ LEKUONA (14) ARRANTZALEA
/ 98. PABLO ORONOZ SAGARTZAZU (14)
OKINA / 99. RIKARDO IZQUIERDO DOCTOREANENA (13) FARMAZIA MUTIL / 100.
DOMINGO JUSTO ALBERDI (13) IKASLEA /
101. ROMAN IZA DUINAT (13) IKASLEA /
102. FAUSTINO MORAN ORTES (17) IKASLEA / 103. MANUEL MORAN ORTES (15)
IKASLEA.
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Literatura eta musika
DESERTUAN BEHATXULOA
Anjel Lertxundi

TATXERS
HIRUZPALAU AMETS LARRI

Gutxitan gonbidatzen gaitu idazle
batek bere etxera, bere laneko
mahaira, bere ohe eta ametsetara; gutxitan erakusten dizkigu
idazle batek zuzen-zuzenean bere
baitako labirintoak, bere bihotzeko txokoak. Liburu honek ostatu
ematen dio irakurleari idazlearen
etxean eta gogamenean. Aldi eta
alde askotako gonbidatuz beterik
dauka etxea. Agapea, prest. Anjel Lertxundik baliabide literarioekin pentsatzen du, gizateriaz, munduaz, euskal giroaz,
irakurketaz, pandemiaz, heziketaz, gaur-gaurko arazoez.
Pentsamenduaren eta literaturaren tradizioa baliatzen du,
aipuz aipu, txoko-miran. Hatza mingainean busti, orriak
pasa, azpimarrak errepasatu, Anjelen liburuetan garai
orotako liburuen oihartzunak entzuten dira, milaka orriren
xiri-xarak, bihotza goxatuz, azalean dardara arinak eraginez,
eta tarteka erraiak irauliz.

ZEBRA BATEN BARNEAN
Micaela Chirif / Renato
Moriconi (Il. )
Batzuetan bizitzari aurrez aurre begiratzen diogu, eta beste
batzuetan zeharka. Batzuetan
leihotik begiratzen diogu, balkoitik
edo eguzkitako betaurreko handi
batzuen atzetik, ongi babesturik.
Batzuetan gorriak ikusten ditugu bizitzan, baita beltzak ere,
eta badira egunak bizitza arrosa kolorekoa ikusten duguna.
Denok begiratu diogu inoiz bizitzari toki bitxiren batetik ...
Pentsatu al duzu, baina, nola ikusiko ote den bizitza zebra
baten barnetik? Ohorezko aipamena Talking Pictures Award
sarietan, eta White Ravens 2019 katalogorako hautatua.

(2021)

Itoiz,

Hertzainak,

Ilegales,

Jotakie,

Barricada,

Delirium Tremens, The jam edo ta The Clash sartu
txanpan botila batean, ondo astindu eta ireki:
bapatean kortxoa airera urruti iritxiko da zalaparta
eta zapore indartsuakin gañera.
Iruñatik datorren hirukote gaztea modu batean
gaztetzen gaitu entzuten ditugunean. Badakizu,
hotzgailura hurbildu eta botila atera.
Ernesto Villar
Musikazalea

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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Simon-Enea
baserrian lanean,
1962. urtean
Hilabete honetan Lupe Urtizbereak bidali
digu argazkia.

ria aretzeko makina erosi eta baratzan lanean” ageri zaigula.

Argazkia 1962. Urtekoa da eta Lupek berak
kontatu digu irudiko gizona Simon-Enea
baserriko Manuel Urtizberea dela, eta “ga-

Gure eskerrik beroenak Luperi, irudi hau
gu guztiokin partekatzeagatik!

Zuek, irakurleok, anima zaitezte beti,
zuen etxeetako irudi horiek begiratu eta
guri bidaltzera. Herritar guztiekin partekatu eta memoria polita egiteko aukera da.

BALDINTZAK:
•
•
•
•

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

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

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

Pl. Muliate 10 HONDARRIBIA
+34 943 122 128
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Arau-hauste penalak pandemia
aurreko egoerara bueltatu dira
Iaz %12’62 igo ziren, baina 2019koa baino hobea da datu orokorra

Hondarribian arau-hauste penalak %
12,62 igo ziren 2021. urtean aurreko
2020 urtean erregistratutako datuekin alderatuta. Horrela, 602 izatetik 678 izatera pasatu ziren. Edonola ere, datu hauek
2019an baino hobeak direla kontuan
izan behar da, orduan 725 arau-hauste
izan baitziren. Hala adierazi du Juan Mari
Altunak, Udaleko Herritarren Segurtasunerako zinegotziak.

“Duela gutxi bilera izan dugu Ertzain
tzako Koordinazio Batzordearekin eta
Hondarribiko eta Irungo Udaltzaingoekin, eta kasu honetan 2021. urteari dagozkion delitu egitateen balantzea eta
azterketa landu ziren” esan du Altuna
zinegotziak.
Bileran Hondarribiko eta Irungo alkateak, lurralde mailako Ertzaintzako arduradunak, Irungo Ertzain-etxearen ardura-

dunak eta bi udalerrietako udaltzaingoen
arduradunak izan ziren.
Juan Mari Altunak, Herritarren Segurtasunerako zinegotziak, honakoa nabarmendu zuen bileraren ostean Udalak
igorritako oharrean: “emandako datuek
adierazten dute iaz zertxobait igo direla
delitu modalitateak. 678 arau-hausteetatik, 499 ondarearen aurkako eta arlo
sozioekonomikoko delituak dira, 60 segurtasun kolektiboaren aurkakoak, eta
51 bestelako arau-hauste penalak”.
Delinkuentzia tasa % 40,23koa da 1000
biztanleko, iaz % 35,66koa zen, eta 2019.
urtean % 43,08koa. Horrek esan nahi du
pandemia aurreko egoerara bueltatzen
ari garela, pixka bat hobetuta aurtengoan”, azaldu zuen Altunak.
“Udaltzaingoari eta Ertzaintzari Hondarribiak hiri segurua izaten jarraitzeko
eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan egiten duten lan handia eskertu
nahi diet. Segurtasuna Udal honen helburu nagusietako bat da, eta horretan
lanean jarraituko dugu. Oso koordinazio
ona dugu Irungo Ertzaintza eta Udal
tzaingoarekin, eta hori oso garrantzitsua
da herritarrei zerbitzu ona eskaintzeko
orduan”, amaitu zuen zinegotziak.

Irun eta Hondarribiko segurtasunareko Koordinazio Batzordearen bileraren irudia.

SARRAILAGINTZA

24
ORDUZ

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

Eguraldia
FENOMENOAK

15

1

3

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2022.03.15

2022.03.09

4.4°

13.2°

109.3

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

HILEKO EURIA
(mm)

23.2°

7

2022.03.31

20.8

16

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA
2022.03.17

2022.03.31

102.3

%28

3.3

1030.6

1003.9

1017.6

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
20.557,45 k

Txitxarroa

Itsas aingira 1.121.120,90 k

74,40 k

Lupia

Antxoa

1.821,80 k

Abadira

782,10 k

Lentoia

1,70 k

Sardina

184.952,20 k

Muxarra

6,20 k

Lamote

11,20 k

Berdela

45.600,80 k

52,20 k

Beste

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

6

44

421

HAURRAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Maite dut zen izatea”
ELSA FOUQUIER

17

163

1549

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

24

8

53

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK
HELDUAK
“Suaren froga”
PATRI URKIZU

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Mega aventura genial”
LIZ PICHON

“La sal de todos los olvidos”
YASMINA KHADRA

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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