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LAGUNTZAILEAK

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

MINTZALAGUNA
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Ekainaren 5ean,
MINTZA EGUNA
ospatu zuten Hendaian
MINTZA LAGUNEK
Azkeneko aldiz, 2019an ospatu zen Min
tza Eguna La Puebla de la Barkan, eta
pandemia dela eta 2 urtez txanda-pasa
egin ondoren, aurten gogotsu eta ilusioz
berreskuratu dute jaialdia Euskal Herriko Mintzalagunek. Hendaian ospatu zuten ekainaren 5ean.

arduraduna Itziar Aizpuruk ongietorria
egin zieten Mintzalagunei. Hamaiketako
goxo baten ondoren Hendaian zehar bisita gidatua egin ahal izan zuten. Jarraian
bazkaria eta Imuntzo eta Beloki trikitilariekin dantza saio bat eginez amaitu zuten eguna.

Hondarribitik ere 10 bat laguneko Mi
ntzalagun talde bat gerturatu zen bertara. Kike Amonarrizek esan zuen bezala, “lotsak gorde eta hanka sartuz”
ikasten da hizkuntza, “mihia astinduz”
eta halaxe egin zuten Mintzalagunek
Hendaian. Goizetik arratsera, eten gabe

Bertan, Bizkaia, Nafarroa, Gipuzkoako
herri ezberdinetatik eta Lapurditik gerturatutako 150 Mintzalagun elkartu
ziren. Festa honen helburua txoko ezberdinetako Mintzalagunak elkartu eta
euskara eginez egun polit bat pasatzea
da. Hendaian ere talde ezberdinak ari
dira euskararen alde lanean 2015 geroztik, euskararen erabilera sustatu nahian,
eta Mintza Eguna aukera ederra izan zen
euskararen erabilera bultzatu eta euskaraz aritzeko gune aproposak sortzeko.
Eguraldia ere lagun zelarik, oso jaialdi
polita ospatu zuten egun osoko egitarauaren bueltan: eguerdiko 12ak aldera
elkartu ziren Gaztelu Zahar areto ondoan. Topaguneatik etorri ziren Kike
Amonarriz (lehendakaria) eta Maite
Agirre (Mintzalagunako koordinatzailea);
Mintzaian Euskara elkarteko ordezkariak eta Hendaiako Euskararen hautetsi

LOreTXu
jan & edan

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

euskara praktikatuz, jende berria ezagutuz, egun paregabea pasa zuten.
Ekainaren bukaeran eman diote bukaera
Mintzalagunek ikasturteari, baina geldialditxo bat besterik ez da izango. Irailetik aurrera jarraituko dute asmo eta
ilusio berriekin aurrera eginez. Ideiak
ez zaizkie falta; astero-astero taldeetan
elkartzen jarraituko dute Mintzaprakti
ka eginez, eta asteburu batzuetan, leku
berri eta interesgarriak ezagutuz ekintza
osagarriak eginez.
Ez dugu ahaztu behar, aurten Euskaral
dia ariketa egingo dela azaroaren 18tik
abenduaren 2ra eta hori ere aukera polita izango da, denon partaidetzarekin
euskara herriko kaleetan zabaltzeko eta
gozatzeko.
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PROBATU EZ DUENAK
EZ DAKI ZER DEN HAU!
Esaera bat bada
zaratak hamalau,
urrutiko intxaurrak
gerturatu ta lau,
gure herrian berriz
hogeita hamalau,
Probatu ez duenak
ez daki ze den hau!
Eztarri indartsuak
ezin dira ito
Mintzalagunak beti
berbetan betiko
solas egin gogotik
neska ta mutiko
Mintzatzen den herri bat
Ez da inoiz hilko
Mintz Poza!!

Izena emateko bideak:

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

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

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

HERRIAN BARRENA
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Hondarribian Jazz jaialdia
izango da udako apustu berria
Hondarribian Jazz Nazioarteko jazz jaialdi berritzailea izango da, uztailaren 4tik
10era, hiriaren udako apustu berrian.
Dohako kontzertuak izango dira Alde
Zaharreko plaza desberdinetan, Itsas
Etxean ordaindutako sarrera eta abonu-sistemarekin egingo diren beste ba
tzuekin konbinatuta.
Jaialdiaren aurkezpena Kultur Etxean
egin da ekainaren 20an, eta han izan
dira Txomin Sagarzazu, Hondarribiko
Alkatea, María Serrano Sustapen Ekonomikorako zinegotzia, eta Joseba Cabezas,
Hondarribian Jazzeko Zuzendaria.
Txomin Sagarzazuk gogora ekarri zuen
“Udaletik lehen mailako kultur emanaldien aldeko lanean” dihardutela eta
“udako beste eskaintzak osatzera” datorrela Hondarribian Jaza jaialdi berri hau.

da gure asmoa” zehaztu du Serranok.
JAMES FRANCIES, VICTORICA
PILATOVIC ETA DIEGO AMADOR
Joseba Cabezasek “Hondarribia, Getxo,
Gasteiz eta Donostiako jazz jaialdien zirkuitoaren barne egotea” nahi dutela esan
zuen eta “horretarako oso apustu serioa”
egin dela, maila altuko musikariak izango ditugularik Hondarribian: James Francies, Victorica Pilatovic eta Diego Amador adibidez.
Hondarribian Jazz jaialdiaren informazio
osoa www.hondarribianjazz.eus gunean
topa dezakegu.

Hondarribian Jazzek, gainera, “The New
Thing European Jazz” izan nahi du aurrerantzean, Europako musika kontserbatorio nagusienetako karrera amaierako
proiekturik onenei Hondarribian aritzeko aukera emanez.
Hortaz gain, ‘Woman In Hondarribian
Jazz’ deitutako proiektua abiatuko du
jaialdiak. Hala, “Itsas Etxea Auditoriumean emakumeak protagonista izango
diren bakarlari eta taldeei zuzendutako
kontzertuak antolatuko dira” eta urtean
zehar, ildo berarekin, “hitzaldi, erakusketa eta bestelako ekitaldiak antolatuko
dira Kultur Etxean”.

Maria Serrano zinegotziak esan zuenez,
‘HondarribianJAZZ’ gure Turismo Plan
Zuzentzailean dauzkagun helburu nagusienekin bat dator. Azken asteotan lan
handia egin da Udalean, Joseba Cabezasekin batera, gure ustez kalitate eta maila handiko jazz jaialdi bat izango dena
antolatu ahal izateko. Hondarribiak eta
bere Alde Zaharra eszenatoki paregabea
izango dira horretarako”.
Honela, uztailaren 4tik 10era Kasino
Zaha
rreko lorategietan, Arma Plazan,
Apezpiku Plazan eta Erreginaren Baluartean doako emanaldiak konbinatuko dira,
eta Itsas Etxea Auditoriuman sarrerak eta
abonoak izango dituzten kontzertuekin,
gure hiria udako jazz zirkuitoan sartzea
Serrano, Sagarzazu eta Cabezas, Hondarribian Jazzen aurkezpenean.

· 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

HONDARRIBIANJAZZ
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U Z T A I L A K

4 - 1 0

J U L I O

JAMES
FRANCÍES (TRÍO)

UZTAILAK 7 DE JULIO / 21:30H

ITSAS
ETXEA
A U D I T O R I U M A

VIKTORIJA
PILATOVIC (QUARTET)

UZTAILAK 8 DE JULIO / 21:30H

DIEGO
AMADOR (TRÍO)
UZTAILAK 9 DE JULIO / 21:30H

KASINO
ZAHARRA
E S Z E N A T O K I A

BUFFALO

FRAN
SERRANO (5TET)

ARTURO
SERRA (4TET)

COSMOSOUL

UZTAILAK 7 DE JULIO / 12:30H

UZTAILAK 8 DE JULIO / 12:30H

UZTAILAK 9 DE JULIO / 12:30H

UZTAILAK 9 DE JULIO / 23:30H

4 JULIO

CIRCUITO

5 JULIO

6 JULIO

MORAIMA
FLAMENCO

MORAIMA
FLAMENCO

ARITZA
CASTRO (QUINTET)

19:00H EN PLAZA DE ARMAS

19:00H EN PLAZA OBISPO

19:00H EN CALLE HARRESILANDA (JARDÍN)

MARTA
MARÍN (SEXTET)

JUNGUITU/
PERRINO

JUNGUITU/
PERRINO

20:30H EN PLAZA GIPUZKOA

20:30H EN PLAZA GIPUZKOA

20:30H EN PLAZA DE ARMAS

IRATI
BILBAO (QUARTET)

IRATI
BILBAO (QUARTET)

AITOR
ZORZANO (QUARTET)

21:00H EN PLAZA OBISPO

21:00H EN PLAZA DE ARMAS

21:00H EN PLAZA GIPUZKOA

7 JULIO

9 JULIO

8 JULIO

MORAIMA
FLAMENCO

SARA
AZURZA (QUARTET)

NATASHA
TCHITCH (QUINTET)

19:00H EN CALLE HARRESILANDA (JARDÍN)

19:00H EN BALUARTE

19:00H EN PLAZA GIPUZKOA

SARA
MANSILLA (QUARTET)

SARA
MANSILLA (QUARTET)

FATHER
ALIEN

20:00H EN PLAZA OBISPO

20:00H EN PLAZA DE ARMAS

ARITZA
CASTRO (QUINTET)

SARA
AZURZA (QUARTET)

21:30H EN PLAZA DE ARMAS

21:30H EN PLAZA GIPUZKOA

NO-LAND
(TRÍO)

FATHER
ALIEN

22:30H EN PLAZA GIPUZKOA

22:30H EN PLAZA OBISPO

21:30H EN PLAZA DE ARMAS

10 JULIO
CLAUSURA
HONDARRIBIAN JAZZ
12:30H EN PLAZA DE ARMAS
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Aurtengo hondartza
denboraldia abian da
Zuhurtziaz jokatu eta osasun arauak errespetatzea gomendatzen da
Ekainaren 15etik zabalik da ofizialki
Hondarribiko hondartzaren 2022. urte
honetako denboraldia. Honen inguruko
xehetasunak Txomin Sagarzazu alkateak
eta Gonzalo Carrion Obra eta Zerbitzuetako zinegotziak eman zituzten, irekieraren bezperan.
“Ekainak 15ean izaten da urtero hondartzen irekiera, beti Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin bat. Eskerrak eman nahi
dizkiet hondartzaren inguruan lanean
ari diren guztiei. Udalean lan talde bat
badaukagu, alor guztiak koordinatzeko,
eta dena ongi atera dadin” esan zuen Txomin Sagarzazuk.
“Iazko eskarmentua eta gaur egun abian
dauden osasun arauak kontuan izanik
prestatu dugu aurtengo denboraldia.
Gogoratu nahi dut ‘Hondartzak’ izeneko
aplikazioa Aldundiak berriz ere prestatu
egin duela, aforo aldetik uneoro hondartza zein egoeratan dagoen jakiteko,
oso baliagarria izango zaigu denoi”, esan
zuen udal buru nagusiak.

tzako ibilbideak ziurragoak bilakatu”
esan zuen Sagarzazuk.
Zerbitzuei dagokionez, Gonzalo Carrion
Obra eta Zerbitzuetako zinegotziak zehaztu zuen iazko sasoiarekin konparatuz, aurten 4 kirol elkartek bere kaxotak
jarriko dituztela, eta aldagelak irekita
egongo direla. “Hortaz gain, hondar
tzan dauden dutxetan, lautik bi martxan
egongo dira”, zehaztu zuen zinegotziak.
“Hondarribiko hondartzaren azalera
kontutan izanda, bere aforoa 8.800 pertsonentzat dela aurreikusten da. Inoiz ez
da 4.500 pertsonetara heldu, eta alde horretatik arazo handirik izango ez dugula
uste dugu”, gaineratu zuen Carrionek.

“Garbiketari dagokionez, goizeko lehen
orduetan ohiko garbiketak egingo dira.
Aurten ere zaborrak hondarretik kanpo
jarriko ditugu, organikoa biltzekoa gehitu dugularik. Erabiltzaileak kanpora
eraman beharko du sortu duen zaborra.
Hala ere, gure gomendioa da ahalik eta
zabor gutxien sortzea da eta birziklatzeko kontenedoreetara eramatea da”, esan
zuten bi udal arduradunek.
Hondarribiarrentzat eta gure artera etortzen direnentzat azpiegitura garrantzitsu
bat da Hondarribiko hondartza. Horregatik, dei egiten dugu erabiltzaileari buruarekin jokatzea, gogora dezatela zein den
osasun egoera eta arauak errespetatzea.
Denon onerako izango da” amaitu zuen
Carrionek.

Auto pilaketak errepikatzen badira, Udalak argi dauka ez duela hondartzan neurri berezirik hartuko, baina bai hondar
tzako aparkalekuan. “Halako kasuetan,
aparkalekuak murriztu egingo ditugu,
eta garraio publikoari, bizikletei eta motoei lehentasuna eman. Lehen neurriak
ikusi daitezke, hondarretik oso hurbil
autoentzako tokiak kendu baititugu eta
txirrinda zein motoak lehenetsi, denek
ongi aparkatu dezaten eta oinezkoen
Jende ugari ari da, dagoeneko, hondartzaz disfrutatzen.

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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Zabalik dira Agustiña Genua
eta Petra Laborda plazak
Bienvenida Emazabel plaza berriaren izena ere onartu du Udalbatzak
Ekainaren 18an egindako ekitaldi baten
ostean, Hirigune Historikoan Agustiña
Genua Saralegiren eta Petra Laborda
Zuzuarregiren izena daramaten plazak
zabalik dira. Denda Kaleko inguruan
orain arte izenik ez zuten bi eremuk jaso
dute bi emakume hauen izena.
Udaletik, Gotzone Larrartek, Berdintasun zinegotziak, gogora ekarri du Udalak
aurrera jarraitzen duela Emeki Elkarteak
aurkeztutako proiektuan eta “horren bidez, hiriko kale eta plazei emakume izenak jarri nahi dizkiegu”
Orain arte, ekimen honen baitan hiru espazio inauguratu dira: Sare Konpontzaileen
plaza, Martxoak 8 plaza eta, Amuten, An-

ttoni Etxeberria Mendizabal plaza. “Ez da
kale edo plaza izenik aldatu, izenik gabeko
lekuak izendatu dira, eta, beraz, Hondarribiko kale-izendegia aberasten ari gara”.
Horrela, askok Merkatu plaza deitu ohi zutenari Agustiña Genua Saralegi plaza izen
ofiziala jarri zaio eta Petra Laborda Zuzuarregui, Denda kalearen amaieran, Olazabal
parkearen aurrean dagoen plazatxoari.
Larrartek nabarmendu zuen “baserrian
jaiotako bi emakume zirela, baina bide
desberdinak hartu zituztela. Agustiña
Genua bere bizitzaren amaiera arte egon
zen barazkiak saltzen. hondarribiarrek
asko maite zuten, eta hiriguneko bizilagunek merezitako omenaldia egin genion bizirik zegoelarik”.

Petra Laborda plaza berriaren irudi bat

Petra Labordari dagokionez, “Sukaldari ezaguna izan zen, ‘La cocina práctica
por Petra Laborda, cocinera de la antiguo
condesa de Santiago’ errezeta-liburua argitaratu zuen eta sukaldari gehiagoren
prestakuntzan lagundu zuen”.
Honetaz gain, duela egun gutxi egin den
ekaineko Osoko Bilkuran, Udalak, San
Pedro eta Santiago kaleen artean dagoen
plazari Bienvenida Emazabel Susperregiren izena jartzea erabaki du. Asmo honetan bat egin dute Udalak, Emekik, Madalen karrikako bizilagunek eta bertako
jai batzordeak. Plaza berriaren irekiera
uztailean egingo diren auzoko jaietan
izango da.

Agustiña Genuaren plazaren eremua, Denda Kalearen ondoan

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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Hondarribia Bidez-Bide
garraio zerbitzua abian da
Landa inguruetan edota hiri-erdigunetik distantzia handira bizi diren hondarribiarrei
zuzenduta dago, lehentasuna adineko pertsonek eta mugikortasun urriko pertsonek
izango dutelarik
Ekainaren 6an abian jarri zen oinarrizko
beharretarako doako garraio zerbitzua
izango den ‘Hondarribia bidez-bide’ ekimena, Udalak eta Behemendi Elkarteak
elkarlanean antolatua. Honen aurkezpena Mendelun egin zuten Juan Luis Silanes Ingurumen zinegotziak eta Gotzone
Larrarte GIzarte Zerbitzuetakoak. Ekitaldian izan ziren ere Behemendi Elkarteko
Mikel Zendoia eta zerbitzua kudeatuko
duen Karmele Manterola.
“Gizarte-zerbitzuen eremua bultzatu
nahi dugu landa-garapenaren barruan
eta gizarte-ongizatearen arloan, ikusten den premiari erantzun” esan zuen
Go
tzone Larrartek. Bidez-Bide martxan
izango da hemendik aurrera (abuztuan
izan ezik) eta zenbait helburu ditu.

Landa-inguruko eta hiri erditik
kanpokoentzat
“Planteatzen duguna da landa-inguruneko pertsonek eskatutako garraio-zerbi
tzuari erantzuna ematea furgoneta egokitu batekin. Hartzaileei dagokionez, alde
batetik landa-inguruneari zein urrutiago
dauden auzoei zerbitzua eman nahi zaie,
adibidez Mendelu, Jaitzubia, Amute, Arkolla, Gornutz, Akartegi, edota Zimizargakoei, baina lehentasun bat markatuz:
adinekoek, elbarriek eta haien zaintzaileek dute lehentasuna, baita adinekoak

diren eta hiri-erdigunetik urruti bizi diren auzoetako hondarribiarrek ere”, azaldu zuen Larrartek.
“Hala, herriko oinarrizko zerbitzuetara, udaletxera, BAZera, liburutegira, eta
Osasun Zentroetara hurbilduko ditu hiritarrak zerbitzu honek. Eskariaren araberako garraioa da, furgonetaren gidariari
egun bateko aurrerapenarekin deitu ondoren, zerbitzurako eguna eta ordua eska
tzeko. Doako zerbitzua izango da eta astelehenetik ostiralera 8:00etatik 13:00etara
funtzionatuko du, nahitaez 611 721 959
zenbakira deitu beharko delarik”.

“Alde batetik, isolamendu fisikoa eta
geografikoa murriztea, baita isolamendu soziala eta pertsonala murriztea,
adinekoei eguneroko jarduerak egiteko
aukera ematea, hala nola erosketak egiteko, kudeaketak egiteko, etab., modu
autonomoan, beste pertsona baten
mende egon gabe. Azkenik, adinekoen
osasunaren jarraipen egokia egin nahi
da, osasun-zentroetara erraz joateko
aukera eskainiz, gerografia-urruntzea
eragozpen izan gabe” zehaztu zuen Larrarte zinegotziak.
Larrarte eta Silanes zinegotziak, Behemendiko ordezkariekin, aurkezpenean

jarri hemen zure iragarkia!
Zure iragarkia “Hondarribia” aldizkarian jarri nahi baduzu, 687 567 979 telefonora
deitu edo posta elektronikoz “utehirubibat@gmail.com” helbidera idatzi.
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Mercedes Iridoy zendu da, 98 urte zituela
1973 eta 1977 urteen bitartean Hondarribiko alkate izan zen Mercedes Iridoy
maiatzaren 24an zendu da, 98 urte zituela. Udalak, ohar baten bitartez, bere
“samina eta hurbilekoei hurbiltasuna”
adierazi die eta gogora ekarri du nola
Iridoyk “erronka handiei egin behar izan
zien aurre, garai politiko nahasia zelako,
eta Hondarribiko Udalaren egoera ekonomikoa larria zelako. Oztopoak-oztopo, herriaren hazkundea sustatu zuen.
Proiektu esanguratsuak aurrera eraman

ahal izan zituen, Pedro Aguinagalde eskola (egun Bordari Ikastetxea), edo Itsas
Etxea anbulategia, besteak beste”.
2016an Hondarribiko Udalak Mercedes
Iridoyri bere urrezko intsignia eman zion
Lourdes Zubeldiarekin batera, “XX. eta
XXI. mendearen hasieran Hondarribiko
emakumeek gizartearen onerako egindako lana egoki ordezkatu izanagatik,
antolakuntzaren, bizikidetzaren, adierazpenaren eta sorkuntzaren alorretan”.

Mercedes Iridoyren
irudi bat.

Erdi Aroko pintxo onena, Tatapasena
Kale Nagusiko Tatapas tabernak eta bere
‘Ma-mamia’ pintxoak ordezkatuko dute
Hondarribia Portugalgo Marvaon urrian
egingo den Erdi Aroko Pintxo Lehiaketan. Pintxo hau izan da txapelketa honetarako tokiko fasearen irabazlea. ‘Herritarren Saria’ aldiz Mika Tabernak irabazi
du, ‘Delicia de costilla’ pintxoarekin.

“Eskerrak eman nahi dizkiet parte har
tzen duten sukaldariei. Jakitun gara
ekainean Hondarribiko taberna eta jatetxeetan lan karga oso handia dela, eta

esfortzua egiten dutela parte hartzeko
prestakuntza handia eskatzen duten pintxoekin” amaitu zuen Serranok.

“Pozik gaude jende askok parte hartu
duelako, bai pintxoak dastatzen, baita
sare sozialetan ere parte hartzen. Maila altuko pintxoak egin dira, hala esan
digute epaimahaia osatu duten Iñigo
San Adrianek (Uralde jatetxea) eta Iker
Gallegok (Horixe). Hala, bigarren aldiz
Adur Arrieta izango da Hondarribian
Erdi Aroko pintxoekin egiten den lan bikaina Marvaon erakutsi ahal izango duena”, esan zuen Maria Serranok, Sustapen
Ekonomikorako zinegotziak, udaletxean
egindako sari-emate ekitaldian.

Irabazle eta udal
ordezkariak,
udaletxean.

Inmobiliaria
Zuloaga kalea 8, Hondarribia
Tel: 943 64 11 56 · www.elduayen.com
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Hiru traineruak,
sasoi berrirako prest
Gizonezkoen B taldeak ondo hasi du ARC1 Liga eta emakumeek dagoeneko bi garaipen
lortu dituzte ETE Ligan

Ama Guadalupekoa, Gipuzkoako txapeldun, ekainaren 19an, etxean.

San Pedro 23, Hondarribia
www.restaurantezeria.com
(+34) 943 64 09 33
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Pandemiak eragindako bi urtetako etenaldiaren ondoren, Hondarribia Arraun
Elkarteak berriz ere jendaurrean egin
ahal izan du aurten uretan izango dituen
hiru traineruen aurkezpena.
Ohi den bezala, San Juan bezperan egin da
ekitaldia eta oraingoan eguraldia lagun ez
zenez, Euskolabel Ligan eta ARC1 Ligan lehiatuko diren gizonezkoen A eta B taldeen
zein aurten ETE Ligan arituko den emakumezkoen traineruaren aurkezpena Itsas
Etxeko auditoriumean egin dira.
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garren izan ziren ekainaren 25an Donibane-Lohitzune Ziburuko V. Ikurriñeko
estropadan eta berriz ere, bandera ekarri
zuten etxera ekainaren 26an, Zumaiako
V. Ikurriña irabaziz. Une honetan, ETE Ligako liderrak dira hondarribiarrak.

aurten berria duen ARC1 Ligan, hirugarren postua lortu zuen San Pedron, ekainaren 12an, eta zazpigarrena Zumaian,
ekainaren 26an. Horrela, 16 punturekin
ARC1 Ligako sailkapenean seigarrena da
orain Hondarribia, jeitsierako postuei
tarte polita atereaz.

Bere aldetik, gizonezkoen B traineruak,

Zaletu ugari gerturatu zen bertara, gogotsu eta ilusioz, arraunlariek ere aurten
denboraldi berriari begiratzen dioten
gisan. Bertan, gizonezkoen A taldearen
traineru berria bedeinkatu zuten eta talde guztietako kideak banaka aurkeztu.
Joxemi Elduayen Arraun Elkarteko presidenteak, hiru traineruen entrenatzaileek
(Mikel Orbañanosek, Txalo Carrionek
eta Iker Cortesek) eta Txomin Sagarzazu
alkateak ere hitz batzuk izan zituzten
kirolarientzat eta bertaratutako jarrai
tzaileentzat.
Ekitaldi honen ondoren, Bentako aparkalekuan San Juan sua piztu zen eta Euskolabel produktuak parrillan dastatzeko
aukera ere izan zen.
Modu honetan, aurkezpen ofiziala egin
zen, baina uztailaren 2an A taldeak hasiko duen Eusko Label Ligaren atarian,
emaitzak dagoeneko hor daude, gure traineruen aldetik.
Honela, gizonezkoen talde nagusiak Gipuzkoako Traineruen Txapelketa irabazi
zuen ekainaren 19an, non eta etxean,
Hondarribiko uretan, Orioren aurretik.
Gainera, emakumezkoen Ama Guadalupekoak ezin hobe ekin dio denboraldiari: ekainaren 19an I. Hernaniko Bandera
irabazi zuten San Pedroko uretan, lau-

San Juan sua, aurkezpenaren ostean.

ARRAUN ELKARTEA

GIMNASIOA
Spinin · Tonifikazioa ·
Mantenimendua · Muskulazioa ·
Sauna · Piraguen alokairua eta
gordelekua
HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA 943 640 161
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Hiru traineruetako eskifaiak, Itsas Etxeko aurkezpenean.

“A” TALDEKO ESKIFAIA: 1. Joseba Amunarriz Goikoetxea · Patroia / 2. Manex Alday Eizagirre / 3. Beñat Egiazu Zubillaga
/ 4. Iñigo Jokin Sagarzazu Gonzalez / 5.
Xabier Etxebeste Garcia / 6. Bikendi Alza
Piriz / 7. Galder Esponda Aginagalde / 8.
Urko Redondo Lertxundi / 9. Ion Lizarralde Tolosa / 10. Alex Udabe Pagola / 11. Jon
Etxaniz Eizagirre / 12. Eneko Iridoy Gaztelumendi / 13. Battit Ondikola Oronoz /
14. Alain Osanbela Gonzalez / 15. Xabier
Irigarai Ferreira / 16. Gaizka Gorostiaga
Garaikoetxea / 17. Beñat Alkain Epelde /
18. Ibai Camarero Barrasa / Mikel Orba
ñanos Zabala · 1. entrenatzailea / Iñigo
Vertiz Navarro · 2. entrenatzailea

“B” TALDEKO ESKIFAIA: 1. Ioritz Errezola Pikabea / 2. Unai Lekuona Martiarena / 3. Kepa Altuna Gomez / 4. Gorka Sanchez Boulandier / 5. Jon Pascual Sagarna
/ 6. Telmo Bald Saez De La Fuente / 7. Xabier Herrador Hazen / 8. Martin Muñoz
Castellanos · Patroia / 9. Aimar Kanpandegi Oiarzabal / 10. Eneko Larruskain
Larretxea / 11. Gonzalo Bueno Aristizabal
/ 12. Iker Huarte Ruiz / 13. Mattin Colas
Mendoza / 14. Xabier Olaskoaga Elias /
15. Xabier Salaberria Fachado / Gonzalo
Carrion Insausti · Entrenatzailea eta
arraunlaria

EMAKUMEEN ESKIFAIA: 1. Jasone M i txelena Mugika / 2. Nerea Itxaso Txapartegi / 3. Maider Peñalva Gomez / 4. Irati
Gaztelumendi Azkue / 5. Ane Mendizabal
Sarriegi / 6. Intza Fernandez Espinal / 7.
Irati Camarero Barrasa / 8. Miren Garmendia Moneo / 9. Amaia Olazabal Arregi / 10. Eneritz Martiarena Arocena / 11.
Adriana Ramos Sanchez / 12. Ane Azpiroz Beldarrain / 13. Helene Sagarzazu
Aizpuru / 14. Iraia Mendizabal Sarriegi
/ 15. Itxaso Goikoetxea Goikoetxea / 16.
Jule Arkotxa Arrate / 17. Katalin Negrete
Arrillaga / 18. Maddi Olaskoaga Elias / 19.
Maider Perez Arzak / Iker Cortes Quin
tana · 1. entrenatzailea / Iñigo Vertiz
Navarro · 2. entrenatzailea

tlf.: 943 11 10 30 · matxin arzu, 1 behea [ hondarribia ]
www.mayinutrizionista.com
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MIKEL ORBAÑANOS
ZABALA
Hondarribiko traineruaren
entrenatzailea

Mikel Orbañanos oriotarrak bere 21.
denboraldia du aurtengoa Hondarribia
Arraun Elkartean. “Oso gustura” dago
orain arte egindako lanarekin eta bera
eta bere gizonak “denboraldi berrirako
gogotsu” daudela adierazi digu.

“ Aurten ere maila ona ematea
espero dugu, baina segundu
gutxitan traineru asko izango
gara estropada askotan”

Hondarribia Herri Aldizkaria | 2022ko Maiatza · #366

Traineruen Eusko Label Liga berri baten atarian gaude. Nola heldu da Ama
Guadalupekoa sasoi berri honetara?
Ilusioz eta esperantzaz gaude denboraldi
berriari begira. Neguan eta orain arteko
probetan ondo lan egin dugu eta uste dut
aurten ere talde lehiakorra izango duela
Ama Guadalupekoa traineruak.
Datuei begira, ikusi dugu aurten taldeak bost alta eta lau baja dituela.
Zer esan genezake hauetaz?
Ohikoa da talde guztietan urte batetik
bestera aldaketak egotea, arrazoi desberdinengatik. Alde batetik, Julen Fernandez, Gari Uranga, Xabier Velasco eta
Ander Legazkue baja ditugu, lana eta
bestelako gauza pertsonalengatik. Hauen
lekua jende gaztearekin betetzen saiatuko gara, harrobiari helduta. Eta bestetik, Iker de la Linde Zarautzera pasatzea
adostu dugu, han aukera gehiago izango
baitu estropadak jokatzeko eta etorkizunera begira patroi gisa esperientzia har
tzen joateko.
Badator, azkenean, pandemiaren osteko lehenengo denboraldi normala.
Zuek ere gogoa izango duzue, ez?
Pandemia oso gogorra izan da gizarte
osoarentzat eta denok daukagu bizitako egoera latz horiek atzean utzi eta
normaltasun batera bueltatzeko gogoa.
Arraunean ari garenontzat, pozgarria
izango da berriz ere jarraitzaileak gertu
sentitzea, eta jarraitzaileentzat ere, seguru nago, gustagarria izango da norberak bere trainerua jarraitu ahal izatea,
estropadetan animatzea…
Zein da Hondarribiaren helburua aurtengo denboraldian, iaz 6 bandera
lortu eta bai Ligan bai Kontxan ere
goian izan ondoren?
Lehenik eta behin, helburu nagusia uretan iazko maila bera ematea da, garaipenak alde batera, hauek lortzea ez baitago
bakarrik gure esku. Faktore askok eragiten
dute eta garrantzitsuena maila manten
tzea da. Talde honek urte mordoa darama
puntan eta batzuetan ez dugu egoki ba-

ELKARRIZKETA
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loratzen hau zer den, “ohitu” egiten gara
nolabait. Baina oso zaila da gaur egungo
arraunketan urteetan goian egotea, Hondarribiak egin duen bezala. Ez daukagu
inongo presiorik baina gure buruetan helburua garaipenak bilatzea da.

raipen honekin, urte osoan egindako
lanaren emaitza delako eta gure buruari
konfiantza ematen diolako. Arerio gogorrak izan genituen aurrean eta gainera,
etxean irabazi eta aspaldiko partez jarraitzaileekin ospatu ahal izan genuen.

Zein edo zeintzuk izango dira aurtengo aurkari nagusiak?
Seguraski, Bermeo izango da aurten
gainditu beharreko aurkaria. Iazko gizon
indartsuenak mantentzen ditu eta iazko
Santurtziko traineruaren erdia bere tostetan izango du aurten. Printzipioz, beraz, talde oso oso indartsua du aurten
Urdaibaik. Eta Zierbenak ere oso talde
indartsua dauka aurten, Orio eta Donostiarra ere goian izateko moduan ikusten
ditut eta gu ere hor izango garela espero
dut. Oro har, esango nuke aurtengo Eusko Label Liga oso polita izango dela, bai
goiko postuetara begira bai behekoetan
ere. Iaz gertatu zen bezala, estropada
askotan ezustekoak egon litezke, eta segundu gutxi batzuetan talde asko. Sailkapenera begira puntuak asko borrokatu beharko dira.

Garaipenak bai, ugari, azken bi urteetan, baina ospakizunak gutxi, pandemia dela eta. Zer suposatzen du
zuentzat berriz ere jarraitzaileekin
ongi etorri hauez disfrutatzeak?
Garaipenak beti dira politak, baina aurreko igande horrretan bezala jendearen
poza ikustea, herrian zegoen giroa…
Berezia da garaipenak jarraitzaileekin
ospatu ahal izatea, eta are gehiago, guztiontzat hain gogorrak izan diren pandemiaren bi urte hauen ostean. Jendea
pozik zegoen eta gu ere oso pozik, lortutako bandera beraiei eskeintzeaz.

“Oso gustura
nago Hondarribia
Arraun Elkartean,
pertsona bikainekin lan egin
dudalako, bai traineruan, bai zuzendaritzan”
Ekainaren 12an etxean jokatu zenuten Gipuzkoako Traineruen Txapelketa eta irabazi ere bai, Orioren aurretik. Zer nolako sentsazioak izan
zituen taldeak?
Oso gustura eta pozik gelditu ginen ga-

Aurtengoa 21. denboraldia duzu Hondarribia Arraun Elkartean, eta iaz luzatu zenuen zure konpromisoa, datorren urteko sasoiaren amaierara arte.
Zer ematen dio Hondarribiak Mikel
Orbañanosi?
Urte asko dira bai eta agian ez da hain
ohikoa entrenatzaile batek talde berean
hainbeste denbora ematea. Baina nire
tzat garrantzitsuena Hondarribia Arraun
Elkartean lehenengo egunetik nirekin
egon den jendea izan da, hemen ezagutu ditudan pertsona bikainak. Bai traineruan bertan, baita zuzendaritzan ere,
urte eta urteetako harremana daukagu
zenbait pertsonak. Tratua eta harremana oso ona izan da beti eta horrek
lana errazten du. Gauzak gustura egiten dituzunean eta lanerako jende ona
daukazunean, kirol-emaitzak ere etor
tzen dira. Oso emaitza onak izan ditugu
urte askotan eta gustura egonda, ilusioa
eta gogoa ere mantentzen ditut. Entrenatzaile baten lana konplikatua da beti
baina traineruan eta elkartean horrelako
jende ona daukazunean, gustura senti
tzen zara. Oso eskertuta nago Hondarribia Arraun Elkarteari eta bertan nirekin
lan egiten duten guztiei.

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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HONDARRIBIAN ONDO PASA,
BAINA EZ PASA!
UDA BEREZIA GAZTEEN FAMILIENTZAT
Ikasturtea bukatzear dago eta herriko
ikas komunitatearekin, eta gainontzeko eragileekin egin dugun lana, kur
tso osoan zehar, oso positibotzat jotzen
dugu. Hondarribian bizimodu osasungarriak sustatzeko helburuarekin hauek
dira lantzen ditugun ardatz nagusiak,
beti ere heldutasun mailari egokituta;
harreman osasungarriak, asertibitatea
eta gatazken konponketa, enpatia, auto-ezagutza, pentsamendu kritikoa eta
sortzailea, eta emozioen kudeaketa.

izango da. Izan ere, pandemiako azkeneko urte hauek guztion eta, batez ere,
gazteen sozializazioa baldintzatu baitute.
Gazteek bi urtez ez dute aukerarik izan
jaien inguruan sortzen den sozializazioa
bizitzeko. Normalenean pixkanaka egiten den bidea, bai lagunekin bai familia
barruan; ordutegiak, ohiturak, mugak,
arauak, kontsumoak, aurten, batera iri
tsiko zaizkie bat-batean. Zaharragoak
dira baina pausoka egin behar zen ibilbidea ez da gauzatu.

Uda ondo pasatzeko garaia da eta gazteen familia askotan, aurtengoa berezia

Guraso askorentzat ere aurtengo uda
izango da lehenengoa non hau guztia

kudeatu beharko duten. Eta berria den
guztiak, noski, urduritasuna, segurtasun
falta, beldurra edota kezka sor dezake.
Helduak garen aldetik, gauza asko kudeatu beharko ditugu bizipen hauek babesgarriak, osasungarriak eta baikorrak
izateko beraien garapenean, gure ardura
da eta.
Hau dela eta, Hondarribiko Udalak, Prebentzio Komunitarioko Zerbitzuan gurasoentzat informazioa, orientazioa eta
aholkularitza eskaintzen den gunea jar
tzen du zuen beharretara udan ere.

DENBORA-PASAK
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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 kalea, Hirigune Historikoan. [2] Lapurdiko kostaldeko udalerria. [3] Artaldea gordetzeko esparru. [4] Nabari.
[5] Ogia egiteko labore.
[6] Jardun. [7] Halako
asko egin ohi ditu gurean
buru gainean Kutxa daramanak. [8] Kristala, leiarra. [9] Euskaldunon
egunkaria. [10] Sorterria.
[11] Entzumenaren organoa

A

B

C

D

E

F

ERANTZUNAK XXX ORRIALDEAN
ERANTZUNAK 27 ORRIALDEAN
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KATEAFEST

Artista gazte ekintzaileekin solasean
Hilabete honetan ezagunak zaizkigun bi sortzailerekin hitz egin dugu esku artean
duten egitasmoaren berri hitz egin diezaguten.

Zer da Katea Fest?
KATEA sormenaren hainbat esparruren arteko topaketa da. Azken bi hilabete
hauetan, artea, fanzinea, tatuajeak, ilustrazioa, zeramika, diseinua, moda, argazkilaritza bezalako proposamen sortzaileen bila aritu gara. Helburua sortzaileen
lanak zabaldu, ezagutarazi eta ikusgarritasuna ematea denez, KATEA FEST
formatoarekin atera nahi dugu kalera,
non sortzaileen azokaz gain, aldi berean
ekitaldi artistiko ezberdinak ospatuko
diren: tailerrak, proiektu artistikoen aurkezpenak eta kontzertuak, besteak beste.
Baina KATEAFEST ez da ekitaldi bakar
bat, kalera ateratzeko modu bat baizik.
Udan honetan zehar 6 larunbata aukeratu ditugu eta horietako bakoitzean eskaintza ezberdin bat kaleratuko da.
Euskal Herriko eta beste lurraldeetatik iritsitako artista bakoitzak saio
bakarrean edo bitan parte hartu ahalko
du KATEA FEST bakoitza desberdina izan
dadin eta sortzaile guztiek parte hartzeko aukera izan dezaten.

Orain arte 120 sortzaile
etorri zaizkigu parte hartu
nahian, eta batzuei ezetza
eman behar izan diegu,
beste merkatu ereduen
tzako markak dituztelako,
Hondarribi Kaiko Artisau
Merkaturako adibidez.
Nondik sortzen da ideia
hau?
Batetik,
2022k
martxoaren 12an, Nazioarteko
emakumeen egunaren harira, Hondarribia eta Irungo
10 artista, VIV Vintage dendan elkartu ginen antolatu
genuen merkatu batean.
Hainbeste jende etorri zenez, motibatu eta kanpoan
antolatzeko asmotan bukatu genuen eguna.
Bestetik, Hondarribian
zein beste hiri eta hiriburu
askotan, artistei eta beren proiektu propioen sortzaileei behar den bezala aurkezten ez zaiela uste dugu. Horregatik
proposamen hau ezinbestekoa iruditzen
zaigu, talentu handia baitago ezkutuan
gure artean, eta merezi duten balioa ematea gustatuko litzaiguke.
Ekainak 18, lehenengo KATEAFEST.
Zer gertatuko da egun honetan?
Lehenengo egunerako gogo piloa dugu.
Azokaz gain, nabarmendu nahi dugun
Miriam Loidiren “Salbamentu Manta”
proiektu artistikoa izango dugu 12:00etatik 14:00ak arte.
Salbamentu Manta proiektu artistiko
parte-hartzaileak pertsonen eta lurraren
zaintzaren eta babesaren inguruan hitz
egiten duen lana da. Kasu honetan berrerabilitako materialekin eginiko lan bat
da. Proiektuaren helburuetako bat parte-hartzaile guztien artean manta handi
bat eratzea da, horretarako, pertsona
bakoitzak bere oihal edo arropa zatiak
eskuz josi behar ditu mantara. Garran
tzitsua da norberak bere oihalak jostea,

izan ere, material horiekin dugun erlazioa eta bizi izan ditugun esperientziak
oso pertsonalak baitira. Miriam Loidiren
esaneta “Nirea den objektu batetik gurea den
objektu batera igarotzea interesatzen zait, talde laneko memoria bat eratzea, alegia. Jostea
elkartzea da, konpontzea, zeozer berriro erabiltzea eta bigarren bizitza bat ematea, jostea
bereraikitzea da, babestea, zaintzea, esan nezake naturak eta gizarteak behar dituen gauza
guztiak direla jostea.” Salbamentu Manta,
babestu eta zaintzen gaituen manta.
Parte hartzeko mloidizulet2@gmail.
com edo Instagrameko @loidimiriam
kontuan izena eman beharko da, izen
abizenak eta jaiotze herrialdea esanda.
12:00etatik 19:00etara Sortzaileen
merkatua egongo da, parte hartzaile
hauekin: Arrate Rodriguez (Ilustratzailea, Hendaia), BANAKA (Zeramika, Hondarribia), Maitom (Artista, Bilbo), Uxue
Del Río (Ilustratzailea, Donostia), MRLASPIUR (3D belarritakoen sortzailea,
Donostia),
LA GUILLOTINA ESTUDIO
(Enkuadernaketa sortzaileak, Iruña),
Dan Feit (Artista, Donostia), AMYA P-REZ
(Ilustratzailea, Donostia), Txatxala (Sor
tzailea, Orereta), BELITZ (Artista, Hondarribia), Hartara Handmade (Sortzailea,
Eibar), Lolo Pelota (Sortzailea, Donostia),
Puochinah (Sortzailea, Urnieta), El BaÚl
de Carry (Sortzailea, Hondarribia), Tai
Day Studio (Sortzailea, Donostia), Marina
Tarot (Hondarribia), Momo (Hondarribia)
eta Ere&Li (Hondarribia)
Eta eguna ondo bukatzeko 17:30tan
“The Iiingles” Hondarribiko 5 emakumeren taldeak joko du.
Zer da egitasmo honetatik espero du
zuena?
Euskal Herri osoan gutxienez, jendeak
KATEA izeneko artisten elkarte bat dagoela jakitea nahi dugu. Ongi etorriak
izango dira beti sortzaileak eta kuxkuxeroak ere bai.
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Gotorlekutik paradorera.
Hondarribiko Turismo
Paradorea (eta IV)
Hondarribiko Turismo Paradorearen historian zehar egin dugun ibilbidea amai
tzeko, eraikina Informazio eta Turismo
Ministerioari laga diogu. Honek, 1964ko
abenduan, Manuel Sanz de Vicuña y García-Prieto Irungo arkitektoari eraikinaren azterketa zehatza eta paradorearen
proiektuaren garapena eskatu zizkion.
Sanz de Vicuñak 1966an esparru militarrean zentratu zen proiektu bat idatzi
zuen, erantsitako eraikinak kontuan hartu gabe, horiek izan baitziren proiektua
garatzeko arazo nagusia. 1797ko planoan,
iparraldean, muntaketa bat egiten ari ziren Villa Ugarte Enea, Javier Ugarte ministroaren egoitza Hondarribian, eta Toki
Ona edo Maria Asun hiribildua, gazteluko
ponparen aurkako biltegi baten gainean
eraikia. Eraikinaren hegoaldean beste bi
eraikinak zeuden: Oria etxea – Gaur egun
dagoen etxe bakarra – eta Villa Josefina,
hura ere eraikinari atxikita zegoena.
Proiektua, Informazio eta Turismo Ministerioa, Hezkuntza Nazionaleko Ministeriora bidali zen, 1921eko abenduan
monumentu historiko artistiko izendatutako eraikina baitzen. Gainera, 1964ko
otsailean, gaztelua monumentu historiko probintzial izendatu zuten, eta, beraz,
ministerioaren iritzia beharrezkoa zen,
aurkeztutako proiektuari hainbat oztopo
jarri baitzizkion.
Txosten teknikoan hainbat kontu adierazteaz gain, irtenbide posible bat proposatu zen, eta, aldi berean, etorkizuneko
paradorearen garapena lantzeko orduan
arazo nagusia izango dena planteatu zen.
Hezkuntza Nazionaleko Ministerioaren
arkitektoak ez zuen utzi hotel-helburuetarako berreraikitze bat egiten, eta aldameneko eraikinak erostea proposatu
zuen, paradorearen azalera erabilgarria
handitzeko. Proposatzen zena hirigin
tza-eragiketa bat zen, eta ahalegin ekonomiko eta kudeaketa-ahalegin handiak
eragingo zituen finka guztiak eskuratu
ahal izateko.
Paradorea eraikitzeko lanak “Enrique
Becerril Solano” enpresari esleitu zi
tzaizkion, 10.236.955,40 pezetan, eta
obra-zuzendaritza Manuel Sainz de Vi-

cuña egokitu zitzaion. La Voz de Españaren arabera, paradorearen guztizko
kostua 21.322.866,22 pezetakoa izan
zen, hasieran aurrekontuan jasotakoa
baino % 30 gehiago. Eraikineko altzarietan 5.110.768 pezeta gastatu ziren. Hain
kopuru handia azal daiteke Sanz de Vicuñak, eraikinaren dekorazioaz arduratu
zenak, inguruko antikuarioetan eskaini
edo aurkitu zizkioten zaharkinak erabili zituelako. Emaitza 16 logela bikoitz,
taberna eta jangela zituen paradore bat
izan zen, momentuz kapitain jeneralen
gaztelua eta jauregia bezala ezagutzen
ziren bi finketara mugatzen zena. Lanak
1968an amaitu ziren, eta abuzturako Paradorea ireki zen, baina inaugurazioa ez
zen 1968ko irailaren 18ra arte egin, Franco bera bertan zela.
Garai hartako prentsak eta telebistak estaldura handia izan zuten. ABC egunkariak kronika bat argitaratu zuen, eta
bertan eraikinaren historia eta paradore
bihurtzerainoko gorabeherak laburbildu
zituen. Bestalde, La Voz de Españak Paradorearen inaugurazioaren aipamen deskriptiboagoa egin zuen. Bertan, Francoren
presentziaz gain, Manuel Fraga Iribarne
Informazio eta Turismo ministroaren eta
Pedro Nieto Antúnez eta Federico Silva
Muñoz Itsas eta Herri Lanetako ministroen presentzia aipatzen du, hurrenez
hurren. Aurrekoei agintari zibil eta militar ugari eta Hondarribiko Udalak lagundu zieten osoko bilkuran. Suediako enbaxadorea, Suediako erregeak 1899an hirira
egindako bisita gogorarazten zuen plaka
baten inaugurazioa zela eta, Baionako suprefeta eta Hendaia, Donibane Lohizune
eta Biarritzeko alkateak ere bertan izan
ziren. NODOk ere eman zuen inaugurazioaren berri, Hondarribiko Turismo Paradoreari eskainitako erreportajean.
Paradorea inauguratu ondoren, aldameneko finkak erosteko prozesua hasi zen.
Hiru geratzen ziren Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak diseinatutako hedapen-planak betetzeko: Josefina, Toki Ona
eta Josefina Enea hiribilduak.
Aldameneko finkak eskuratzeko prozesua luzea izan zen, eta diktaduratik eta
Informazio eta Turismo Ministerioaren

Pedro Barruso Barés
Historialaria

desagerpenetik haratago hedatu zen,
Turismoko Estatu Idazkaritzak ordezkatuta. Hirurogeita hamarreko hamarkada
finkak eskuratzeko prozesuak markatu
zuen, batez ere zonako turismo-eskaria
handitzen ari zelako eta beharrezkoa
zelako paradorea handitzea bere bizitoki-gaitasuna handitu ahal izateko. 1973.
urtearen amaieran, Ministerioak Udalera
jo zuen, finken jabeei higiezinak saltzeko
proposamena egin ziezaien. Lehen erosketa 1969. urtearen amaieran egin zen,
eta Josefina Enea finkatik 1248,80 m2
bereiztea izan zen, gazteluaren hormari
atxikita zegoen eraikin txikia eraisteko,
paradorea inauguratu zenean desagertuta baitzegoen.
Gainerako hiru finkek hainbat inguruabar zituzten. Villa Josefina lau solairuko
eraikina zen, jabe bakar batena, eta desagertu zen lehen eraikina izan zen. Beste
bi eraikinen kasuan egoera zailagoa izan
zen. Toki Ona etxea 900 m2-ko eraikina
zen, lau etxebizitzatan banatua. Kasurik
zailena Josefina Enea etxea zen, bonben
aurkako biltegi zahar baten gainean eraikia. Bertan elektrizitate-tailer bat, etxebizitza bat eta Zaragozako Pentsioa zeuden,
gaur egun ere existitzen direnak. Etxebizitzen tasazioa Sanz de Vicuñak egin
zuen, eta etxebizitzen kostua 20.128.00
pezetakoa izan zela ezarri zuen. Balorazio horiek jabeei jakinarazi zitzaizkien,
eta okupatuen antzeko pisuak edo balio
baliokidekoak ematea eskatu zuten.
Egia esan, diktaduraren amaieran finkak
erosi gabe zeuden, eta Sanz de Vicuñak
ez zuen handitze-proiektua aurkeztu
1982ko otsailera arte. Arkitektoaren proposamena iparraldean handitzea zen,
Toki Ona eta Josefina Enea hiribilduek
hartzen zuten eremuan. Villa Josefinaren erosketa arazorik gabe egin zen eta
Ministerioak erabakitako kopuruan,
behegaineko pisuei dagokienez behin
tzat, bigarren eta hirugarren solairuak
1976an Estatuaren jabetzakoak izatera
pasa ziren, eta lehen pisuaren kasuan,
berriz, 1988ra arte atzeratu zen. Toki Ona
hiribilduaren kasuan ere ez dirudi erosteko arazorik izan zuenik. Josefina Enea
etxea izan zen oztopo nagusia; izan ere,
errentan zegoenez, kargak zituen eta Es-
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tatuak ezin zuen kargadun finkarik erosi. 1978an azken negoziazio bat egin zen.
Bertan, jabeek salerosketa onartu zuten,
eskainitako kopuruaren % 5eko gehikuntzarekin eta maizterrek eta industriek Ministerioak kalte-ordaina jasotzea,
baina akordio hori ez zen gauzatu.
Sanz de Vicuñak bi aldaera aurkeztu zituen bere proiektuan, Josefina Eneako
orubea ezarri ala ez. Bi kasuetan, desnibela aprobetxatuz oin berriko eraikin bat
proposatzen zen, eta bost solairu zituen;
beraz, Paradorearen hotel-edukiera beste
hamasei gelatan handituko zen.
Proiektua amaitu ondoren, Turismoko
Estatu Idazkaritzak obra-lizentzia eskatu
zion Udalari, eta horrek uko egin zion
1983ko urtarrilaren 31n, Javier Ponte
Lepine udal-arkitektoaren txosten baten
arabera, eraiki nahi zen tokian ez zela
orubetzat hartzen argudiatuta. Paradorea
handitzearekin sortu zen arazoari jarrai
tzeko, interesgarria da 1983ko ekainaren
1ean La Voz de Euskadi egunkarian argitaratu zen albiste bat kontsultatzea.
Aipatutako iturriaren arabera, paradoreak balantze negatiboak eskaintzen zituen, baina bere okupazioa ia beti bere
ahalmenaren ehuneko ehun zen; beraz,
handitu egin behar zen, bere ahalmena
bikoiztuz. Udalak, hasiera batean, ez
zion trabarik jarri proiektuari, baldin eta
zonaren urbanizazioa bere gain hartzen
bazen. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
ere oniritzia eman eta alegazioak aurkezteko epea ireki zuen. Epearen ia amaieran, Iñigo Jaureguik, Jáuregui Hotelaren
jabeak, hiriko handienak, alegazio bat
aurkeztu zuen paradoreak tokiko industriari eragiten zion kaltea argudiatzeko.
Izan ere, baldintza onuragarrietan eta
lehia desorekatuan zegoen eta eskain
tzen zituen prezioak kategoria bereko
establezimenduak baino % 20 txikiagoak
ziren. Era berean, Hondarribiko ondarea
esku pribatuetan egotea eta eraikina berreskuratzeko eskatzea deitoratu zuen.

tuz, eta horrek hamar langile kaleratzea
ekarri zuen. Alde zaharreko merkatariek
gutun bat bidali zioten Udalari, zabal
tzearen alde agertzeko eta lizentzia uka
tzearen azalpena eskatzeko. Merkatariek
argudiatu zuten paradorea izatea zela bizirauteko bide bakarra. Merkatarientzat
arazoa ez zen eraikinaren titulartasuna
zeukana, baizik eta hura zeukana mantentze-kostuei aurre egiteko gai izatea.
Zuzendariak, une hartan, hilean 200.000
pezetako berogailua eta bi hilean behin
300.000 pezetako argia kalkulatu zituen,
beste gastu batzuen artean.
Udalaren ezezkoaren aurrean, Estatuak
berraztertze-errekurtsoa jarri zuen, baina Iruñeko Auzitegiak ezetsi egin zuen
1985eko apirilean. Udalak Karlos V.aren
gaztelua eta bere ingurua antolatzeko
Plan Berezia aurkeztu zuen, eta plan horren aurrerapena 1987ko apirilean eman
zen argitara. Bertan, zutik jarraitzen zuten hiribilduei eragiten zieten bi aukera
zeuden. Lehenengoan, ipar-ekialdeko
malda handian jardutea aurreikusi zen,
Toki Ona eta Josefina Enea hiribilduak
zeuden tokian, eta eraikuntza berriak
eragin txikiagoa izan zuen. B aukerak Villa Josefinan zeuden gotorlekuaren hondakinen gainean eraikitzea aurreikusten
zuen. Azkenean, bi aukeretako bat bera
ere ez zen egin, Josefina Enea erostea lortu ez zelako.
Sanz de Vicuñaren erretiroaren ondorioz, Andrés Abásolo arkitektoak Para-
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dorea handitzeko proiektua bere gain
hartu zuen. Lau proiektu aurkeztu zituen
(1988ko iraila, 1989ko apirila, 1991ko
ekaina eta 1992ko urria). Lehenengoa oinarrizko proiektu bat zen, Toki Ona eta
Josefina Enea hiribilduek okupatzen zuten eremuan maila aldatzean estalitako
eta lurperatutako aparkaleku bat proposatzen zuena. Azkenean, gazteluaren
eta Josefina Enea hiribilduaren artean
zegoen lur gaineko aparkaleku batekin
konpondu zen. Bigarren proiektua handitzeko eta eraberritzeko proiektua zen,
lehenengo fasean (bigarrena 1992ko urriko laugarren proiektua izango zen); hirugarrena, berriz, kanpoaldea eraberritzeari buruzkoa zen.
Abásoloren proposamenen artean berri
tzaileena taberna lau isurialdeko teilatu batez estalitako eraikin militarraren
teilatura eramatea zen, XVIII. mendean
zegoen bezala, eta patioa egurrezko argizulo batekin estaltzea eta hegoaldeko
hormaren hondamena errespetatzea
berreraiki gabe. Hotelen edukiera handitzeko, aretoak eta jatetxea kendu eta
gela bihurtzen ziren, eta, aldi berean,
Estatuak erositako hiribilduak eraistea
proposatzen zen, Villa Josefinako arkua
goiko terraza gisa errespetatuz, kalearen
mailan oinezkoei pasatzen uzten bai
tzien. Horrela, Hondarribiko paradorerik
benetakoenetako eta, beharbada, enblematikoenetako bat lortu zen, eta, horrela, hainbat artikulutan zehar kontatzen
joan garen bide luzea burutu zen.

Hirigintza Batzordeak Udaleko kide guztiei bidali zien idazkia, eta Udalbatzak
uko egin zion lizentziari, udal-arkitektoaren txostenean oinarrituta. Osoko
bilkura berean Alfredo Lainsa HBko zinegotziak hirirako gaztelua erreklamatzea
proposatu zuen. Hamabost egun geroago
egindako osoko bilkuran, Udalak aho batez onartu zuen eraikina itzultzea eska
tzen zuen idazki bat.
Udalaren asmoak zatiketa eragin zuen hirian. Paradorea handitzea ezinezkoa zenez, Turismoko Estatu Idazkaritzak jantokia eta sukaldeak ixtea erabaki zuen,
erreforma sakona behar zutela argudiaIrudia: Eraikinen kokapena 1797ko azaleraren arabera.
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EMAKUMEAK, HONDARRIBIKO KALE IZENDEGIA ABERASTEN!
Azkeneko
hilabeteotan
Hondarribiko kale izendegia
aberastu egin da. Emeki Elkarteak, hainbat herritarrekin
batera aurkeztutako proposamenak aurrera eraman ditugu, emakumeen presentzia
kale izendegian handituz. Berdintasun Planarekin bat datorren ekimena da eta baita

EAJren agintaldi planarekin ere. Martxoak
8 plaza, Sare Konpontzaileen plaza, Anttoni Etxeberria Mendizabal plaza, Petra
Laborda Zuzuarregi, Agustiña Genua Saralegi eta Bienvenida Emazabel Susperregi
plazak izendatu ditugu azkeneko hilabete
hauetan. Hasiera bakarrik ez da izan hau,
badakigulako emakumeen presentzia kale

izendegian gehiago handitu behar dela.
Herritarrekin eta elkarteekin lan egiteko
asmoa badaukagu gai honetan ere, eta badakigu proiektuari jarraipena emateko prest
daudela. Beraz, lehenengo fase hau bukatu
ondoren, bigarrena prestatzen hasiko gara
elkarlanean.
EAJ-PNV

JADA 62 MILIOI EURO ZOR DIZKIO UDALAK HERRIARI
Zenbakiek ez dute gezurrik esaten. Hasieran onartutako 24,6 milioi euroei
kreditu aldaketetako 15,7 milioiak gehituta,
Hondarribiko Udalak 40.320.900 euroko aurrekontua eduki zuen 2021ean. Eta kopuru horretatik, 21.026.019 euro baino ez zen erabili.
Onartutakoaren erdia pasatxo, herritarrei agindutakoaren erdia.
Beste behin herriaren garapena izoztuta

gelditu zen 2021ean. Eta 3,3 milioi euro gehiago
altxortegira, horixe izan baitzen Udalak biltzea
lortu zuen diruaren eta erabilitakoaren arteko
aldea. Dagoeneko 62 milioi eurokoa da soberakina. Urtero proiektu eta inbertsio berberak agin
tzen ditu PNVk, egikaritu gabe uzten dituenak.
Erraz ulertzeko moduan: hondarribiar bakoi
tzarekin 3.651 euroko zorra du Udalak, kopuru
hori delako zergen bidez kobratu eta zerbitzu,
proiektu edo inbertsioetan itzuli ez zaiona.

Abotsanitzek aldiro eskaini dio lagun
tza gobernuari aurrekontua ahalik eta gehien
gauzatu dadin. Baina beti ezezkoa jaso dugu
erantzun bezala. Eta hau da ondorioa. PNVk herriari uzten ari zaion ondarea: aurrekontuaren
betetze maila minimoetan, eta udal altxortegia
lehertzear.
		
Abotsanitz

HIRIARTEKO AUTOBUSEN ZERBITZUA HOBETU
GAOk Behe Bidasoarako Hiriarteko Autobusen lineen emakida berritzeko aurreproiektua
argitaratu du. Sozialistok aurreproiektuaren
dokumentazioa egiaztatu behar dugu eta
alegazioak sartuko ditugu geltoki, maiztasun eta ibilbideei buruz erabiltzaileek egiten dituzten eskarien arabera.
Gure ustez bermatu egin behar da Jai

tzubia Gebaralarre GI-636 Ospitaleko biribilguneko geltokia, zerbitzurik gabe geratzen
baita E- 20a ez dabilenez. Eskaria zera da,
E-21aren zerbitzua hor geratzea eremu horretako langileak eta Jaizkibel, Puiana-Anaka,
Jaitzubia eta abarreko langileak artatzeko.
E-21ak Hondarribirako itzulera bidaian
10 minutuko geldiunea egiten du aireportuan, eta ondorioz zerbitzu horren erabil
tzaileek –gehienak Hondarribiko bizilagu-

nak– egiten duten bidaia asko luzatzen da.
Mugikortasunaren eta garraio publikoaren
Zuzendariak azaldu zigunez, “geldiune Teknikoa” da, ibilbideko denborak egokitzeko.
Bilera batean azaldu genion udalak “termibus” geltoki bat egokituko duenez Sabino
Arana kalean, E-21 lineak hor egin lezakeela
“geldiune teknikoa” etorkizunean.
PSE-EE

bizitzak (TV). Azken urtean izugarri ugari dira
TVak Hondarribian, 200 bat inguru baitira, Donostia kenduta Hondarribia da TV gehien duen
hiria.
Argi dago etxebizitza-jabeen eta erabiltzaileen, edo turisten, arteko bitartekotza-lanak
egiten dituzten online plataformen zabalkundeari, turisten etorrera handiari, irisgarritasun
errazari eta sortzen duten errentagarritasunari
esker, etxebizitza-jabeek nahiago dutela euren
etxeak oporretako egonaldi laburretarako turistei alokatu, etxebizitzak egonaldi luzeeta-

rako tokiko bizilagunei alokatu beharrean.
Argi dago, halaber, jabeek nahiago badute
etxebizitzak alokatu egonaldi laburretarako,
alokairu-merkatutik unitateak kentzen ari direla, eta, ondorioz, eskaintza murriztu egiten
dela eta, beraz,etxebizitzak alokatzeko, bertan
bizitzeko, prezioak gora egiten duela.
HAPO behar dugu ahalik eta azkarren, bertan arautzen baita turistentzako etxebizitzena.
EH Bildu

ETXEBIZITZAK TURISTEENTZAT?
Hondarribia hiri turistikoa
da. Behinik behin, asteburuetan,
udan eta urteko jai egun ezagunenetan hiri turistikoa, oso turistikoa da. Urteko egun askotan
Hondarribia turisten hiria da, haiena. Turismoa,
jakina denez, gizarte zerbitzuetako industriarik garrantzitsuena da, diru asko dakar. Baina
kontrolik gabeko turismoa oso kaltegarria izan
daiteke. Ikusi, bestela, munduko zonalde turistikoenetan turismoaren kalteak, Venezia adibide.
Turismoaren arazoetako bat turistentzako etxe-

ASPALDIAN HONDARRIBIAN
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eguraldiak ekimena Soroetara eramatea behartu zuen arren, giro onean egin zen jaia.

Egun horretan, kalejira egin zuten
Arraun Elkartetik abiatuta eta herri bazkaria, musika, elektropatxaranga eta beste izan ziren. Zoritxarrez, eguraldia ez
zen ondo portatu eta Arrantzale Auzoan
egitekoa zen jaia Soroetako pilotalekura
eraman behar izan zuten.
Hala ere, 140 lagun elkartu zituen Blagan
Egunak bere herri bazkarian, aparteko
giroan disfrutatu zutenak.
Egun berezi hau baliatuz, Blaganek
erronka berezia luzatu die hondarribiar
guztiei. Mikel Maioz eta Olatz Ugalde blagankideek aurkeztu zuten Itxeki euskarari!
leloarekin egingo den kanpaina.

NAGUSIAK

“Hondarribian asko gara euskaldunak,
baina euskarak eskuen artetik ihes egiten digu. Euskaraz hitz egitera deitu
behar dugu eta hizkuntzaren aldeko aldarrikapena, euskaraz aritzeko eta bizitzeko prest gaudela adierazi”, esan zuten.
barrena
03: Herrian
i-Satarka
12: Bordar
enaren Txokoa
16: Ingurum
keta
17: Elkarriz
tajea
18: Errepor
aren leihotik
24: Histori
miatzen
ako Kutxa
29: Ganbar

ERABILTZAILEAK, OSASUN ZENTRO BERRIKO ITXAROTE GUNE BATEAN X.SAGARZAZU

Jostaldin behin-behineko instala- azalera duen Osakidetzaren egoitza berri mediku eta profesionalek, gainera, kontzioan gustura ibili dira profesional eta modernoa. Osasun zentroak lehengo sulta eta bulego gehiago dauzkate orain,
Itsas Etxeko instalazioak eta egin berria trebakuntzarako eta bileratarako gelak
eta erabiltzaileak, baina
eraikin
ia
arrib
den auditorioaren eraikineko goi aldeko eta beste zenbait hobekuntza.
k / Hond
berri
eta zabalagoak
zerbitzu ge- pisuak hartzen ditu.
/ argitalpena
arribia.orghiago eskaini ahal izango ditu
“Bai gu bai erabiltzaileak ere, gustura ibili
www.hond
Luze joan dira lanak, baina azkenean, zabalik dugu Itsas Etxeko osasun zentro
berri eta modernoa.

Miren Elicegui, osasun zentroko koordinatzailearen hitzetan, “instalazio berrian
ez dugu erosotasuna eta lekua irabazi
bakarrik, zerbitzu berriak ere bai”.

Maiatzaren 23an, Patxi Lopez Lehendakariak, Aitor Kerejeta alkateak eta Rafael
Bengoa Osasun sailburuak ofizialki inauguratu zuten 1.328 metro karratuko

Honela, astero Ginekologia kontsulta ordu gehiago egongo dira hemendik
aurrera, umeentzako aho-artatzailearen
kontsulta eta fisioterapia gunea. Bertako

gara azken bi urteetan Jostaldin jarri zen
behin-behineko instalazioan. Orain, leku
berrira ohitu beharko dugu denok, pazientzia pixka batekin”, esan digu Miren
Eliceguik.

Eta zer egin behar da honetan parte hartzeko? Argazkia egin behar du bakoitzak,
formatu bertikalean, eta itxekieuskarari@gmail.com helbidera bidali. Baldintza
bakarra, parte-hartzaileek 16 urtetik gorako adina edukitzea da.
“Posta elektronikoaren bitartez atxekimendu horiek jasotzeaz gain, Blaganek
argazkia atera ahal izateko postua jarriko
du datozen hilabeteetan hirian izango diren ekitaldi eta hitzordu desberdinetan:
Auditoriumeko ikuskizunen egunetan,
igande edo jai egun berezietan… Hortxe

ere aukera izango du, nahi duenak, Itxeki
euskarari! kanpaina honetan parte hartzeko”, esan zuten aurkezpena burutu
zuten Mikel Maiozek eta Olatz Ugaldek.
Helburua, “gutxienez 500 argazkiko mosaikoa osatzea da eta honen aurkezpena,

abenduaren 3ko Euskararen Egunean
egitea”, gaineratu du Martin Lizeagak,
Blagan Euskara Elkarteko presidenteak.
Ez al dira ba gure hirian euskarari itxekiko dioten 500 lagun egongo? Ea zenbat
garen!

Gogoan izan ere, azkenik, osasun zentroaren telefonoa ere aldatu egin dela
(943007640).

ARRAUN SASOIRAKO
PREST

ERDI AROKO AZOKA
JENDETSUA

Orain dela 20 urte, San Juan bezperan
egin ohi den traineruaren aurkezpena
ekarri genuen gure aldizkariko
azalera. Barrualdean, besteak,
laster zabaltzekoak ziren Hondartza
kiroldegiaren kanpoko instalazioen
berri, Talaia instituko ikasleek
Selektibitatean lortutako emaitzan onen
edo Irunek, Hondarribiak eta Hendaiak
eskaintza turistikoa zabaltzeko
prestatu zuten CD-Romaren berri eman
genuen. Elkarrizketan, Ana Azpiri
historialariarekin aritu ginen solasean.

Duela 10 urte, jende ugari erakarri zuen
Erdi Aroko Azoka izan genuen gure
azaleko eta barrualdeko protagonista
nagusienetako bat. Honetaz gain,
Soroeta berriritartzeko obren martxaz,
Txingudi beilatoki berriaren irekieraz,
Itsas Etxeko osasun etxe berriaren
zabaltzeaz edo Ni ere bertsolari
ekimenaren azken ekitaldiaz aritu
ginen. Elkarrizketan, Arantxa Ezeiza,
Udal Euskaltegiko zuzendariarekin
aritu ginen hizketan.

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

Horretarako, Blaganen erronka “Itxeki
euskarari! kanpaina honekin bat egingo
duten 500 hondarribiarren argazkiak
bildu eta mosaikoa osatzea” izango dela
iragarri zuten.

LUCIO SAGGIORO,
ITALIAR BAT
GUADALUPEN
Duela bost urte, Guadalupeko
santutegiko erretore berria, Lucio
Saggioro, gure azalera ekarri genuen
eta elkarrizketa egin genion. Gainera,
Transpirinaika Sozial eta Solidarioak
irteera izan zuen berriz gure hirian,
Erdi Aroko Azoka ere jendetsua izan
genuen, eta Blagan Eguna ere antolatu
eta ospatu zuen izen bereko Euskara
Elkarteak. Honi eta bertan abiatu
zuen Itxeki euskarari! atxekimendu
kanpainari dedikatu genion gure
erreportajea.
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Mercedes Iridoi:
Hondarribiko
Alkatea (1973-1977)
Joan den hilabetean, 2022ko maiatzaren 24an, Hondarribiko alkate izan zen
Mercedes Iridoi Olaskoaga zendu zen.
Bere agintaldiko gorabeherekin sartu
baino lehen, familiak argitaraturiko
eskelaren hitzok egiten ditugu geure:
“Maitasunez beti gogoratuko zaitugu”.
Nahiz eta ekarpen honetan Mercedesen
alkatetza garaian kokatuko garen, bere
bizitzaren bizpahiru zertzelada eman
beharra dago. Lehendabizikoa jaiotze
datari dagokio, zeren bi urte desberdin
erabiliak izan diren jaiotzaren urtea
emateko: 1922 eta 1923. Okertuaren
zergatia Hondarribiko Erregistro Zibilaren liburuan aurkitu dugu. Izan ere, bi
María de las Mercedes Yridoy y Olascoaga ditugu, biak Hondarribiko San Pedro
kalean jaioak. Lehendabizikoa, 1922ko
urtarrilaren 31n jaioa, tamalez 1923ko
martxoaren 21ean hil zen. Bigarrena,
gure alkatesa dugu, 1923ko uztailaren
6an jaioa. Gurasoak Maximo Iridoi Berrotaran arrantzalea eta Maria Olaskoaga
Camino izan ziren, biak hondarribiarrak.
Hona hemen Mercedesek berak esandakoa 2021. urtean, Hondarribiko Klub
Nautikoaren “Urrezko ezteiak” liburuan:
“Nire familiaren itsasoarekiko loturagatik itsasontzien azpian igeri egiten zuen
neska bat izan nintzen”. Neska ausarta
ta kementsua benetan! Eta ematen du
bere nortasuna mantendu egin zuela
bizitzan zehar. Aipaturiko testuan, Mer-

Koldo Ortega
Historialaria

Saregile, osaba Tomas eta izeba Consuelorekin

cedesek honakoa ere esan zuen: “Gobernadoreak María la Brava” deitzen zidan.
Mercedes Iridoi, lehendabiziko ikasketak
eta beste osagarriak egin ondoren, telefonista izan zen Carlos V hotelean eta,
1948an,Virgilio Pascuarekin ezkondu
baino lehen, Mixta konpainian kantinera
atera zen 1941. urtean.
HONDARRIBIKO ALKATESA
Gaur den egunean, gero eta gehiago ditugu emakumeak alkate. Izan ere, Gipuzkoako azken udaletarako hauteskundeetan (2019) 28 emakume atera ziren
alkate eta 59 gizon. Hala ere, guk dakigunez, Mercedesen denboran, Franco diktaduraren azken urteetan, oso gutxi ziren,

eta litekeena da Mercedes bigarren alkatesa izatea Gipuzkoan, Hondarribiko lehendabizikoa, eta orain arte bakarra, zelarik.
Mercedesek berak azaldu zuen (Hondarribia: 2000ko martxoa) bere alkatetzaren mamia. Hona bere hitz aukeratuak:
“1973ko martxoaren 31an izendatu ninduten alkate, Pedro Aginagaldek kargua
utzi zuenean. 1976ko irailean Zabalaren
heriotzaren kasu guzti hura gertatu zenean nere dimisioa aurkeztu nuen, baina
1977ko martxoan onartu zuen Gobernadoreak... Francoren diktadura pixka bat
eskua zabaltzen ari zen, baina oso gutxi oraindik. Edozer gauzagatik jendea
kartzelara eramaten zen orduan... Nik
ahal nuen guztia egiten nuen herriko

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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atxilotuak kartzelatik ateratzeko... behin
hara eramaten bazuten norbait, egurra
emango ziotela oso segurua zen... Oraindik gogoratzen ditut zer nolako hotzikara eta emozioak sentitu genituen (nire
senarrak, Don Martin apaizak eta neuk)
Josu Zabala gizarajoa ikusi genuenean
bere zapi gorria lepoan eta bertan hila,
bere anaiak ondoan zeudelarik”. Egoera
eta une tamalgarriak izan zituen herriak,
baina Mercedesek, bere zinego
tziek
eta herritarrek lagundua, “herriaren
hazkundea bultzatu zuen, diru-laguntzak
lortzeko ahalegin handiak eginez. Proiek
tu handiak aurrera ateratzea lortu zuen,
hala nola, Pedro Aginagalde Eskola edo
Itsas Etxea anbulatorioa eraikitzea. Etapa laburra izan zen, baina oso emankorra”. Horrela idatzia ”Aintzina eta Gaur”
Emakume Talde liburuan, Emeki elkarteak argitaratuta 2020. urtean.
Hondarribiko urrezko intsignia jaso zuen

Alkate berriaren zina (1973-III-31)

Klineko urrezko domina
(2016-VII-6)

Mercedesek , Lurdes Zubeldiarekin batera, 2016. urtean. Hona Mercedesi dagozkion hitzok:“Hiriko Alkatesa modura
herri bizitza hobetzeko ekarpena egin
du, eta duintasunezko lekukotasuna eskeini digu, bera buru zen udalbatzaren
kideekin batera, Hondarribian orain dela
berrogei urte izan zen giza eskubideen
urratzeari aurre egiteko”.
Mercedesen hitzok (Hondarribia: 112.
zenbakian) argi uzten digute bere alkatetzaren sekretua: “Gure nahia Hondarribiaren alde lana egitea zen, politika alde
batean utzita”.
Baina alkatetzatik ez ezik, Mercedesek
ere bere herriaren alde lan egin zuen.
Aurretik ere Familia Gurasoen Elkarteko
kide aktiboa zen, Juan Jose Lapitz, Vicente Iraola, Manuel Larrarte, Emilio Ozcoidi, Manuel Elgorriaga, Felisa Garcia eta
José Manuel Noguerasekin batera, bes-

Pedro Aginagalde ikastetxearen
inaugurazioa (1973)

Hondarribiko urrezko
intsignia (2016-IX-7)

Zabala txokoan (2016-IX-7)

proiektuak

erreformak ITEak
diseinua

T. 943 53 08 41
arkitektura@enean.eus
Gabarrari 14, behea
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teak beste. Erakunde horrek hainbat jarduera antolatzen zituen Hondarribiko
biztanleentzat, hala nola solfeo- eta txistu-eskolak, Bidaniako haur-udalekuak
edo Benidormera bidaiak behar zuten
adinekoentzat. «Horietako askok ezin
izan zuten ezkongai-bidaia ere egin, eta
guk doan eramaten genituen hilabete
bat pasatzera», gogoratu du ondoren,
eta nabarmendu du «oso lan atsegina
izan zela, eta oso oroitzapen onak ditut». Ekimen hura finantzatzeko, elkarteak koadroak eskatu zizkien eskualdeko artistei, besteak beste, honako hauei:
«Gracenea», «Albizu», «Sagarzazu», «Montes Iturrioz», «Bienabe Artia», «Rodríguez
Catalán», «Eguia», «Movellán», «Menchu
Gal», «José Mensuro ‘Mensu» eta «Montes
Iribarren». Ondoren, obra horiek San Pedro kaleko lokal batean erakutsi eta saltzen zituen. (ANIA M. SEISDEDOS. Diario
Vasco: 2021-VII-13).

1977ko herriko omenaldian

Klinkeko urrezko giltza
(2021-VII-6)
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Literatura eta musika
ESAN GABE DOA
Asel Luzarraga
Hamar urte dira Sakau herrialdea
desagertu eta Askayala sortu zela,
herri askeen federazioa. Tentsioa,
ordea, ez da aienatu, bizi-bizi baitago nazioarteko aliantza baten
inbasioaren mehatxua. Ohi denez,
balizko gerraren lehen frontea
informazioa da, eta asko dago
jokoan. Egoera horretan, Lorek
eta Fabik euren egunerokotasun
berriari aurre egin behar diote,
kontraesanen, gaizki esanen eta erdi esanen artean. Bitartean, Costa Alegre auzoko herrialdean, batzuentzat itxaropen dena mehatxu da beste batzuentzat; Jacok eta Jacintok
badakite hainbeste. Horiek dira lau pertsonaia nagusiak,
eta bosgarrena, berriz, gizartea bera, bere egitura, eredu eta
arkitektura berrituekin.
Esan gabe doa Simun Palsu fikziozko idazlearen trilogiako
pieza bat da, gure eskutara iristen den lehenengoa. Utopia
bat, esan beharko. Bizigarria eta bidezkoa izan daitekeen
zentzu komun baterako gonbita, Latinoamerikako tradizioak
hain berezkoa duen errealismo magikoak zipriztinduta.

HIRUGARRENA ORDUAN
Iñaki Martiarena
Amona Tomaxaren begiradaren
bidez, Elkanoren irudia aztertuko dugu. Haien motibazioak,
tresnak eta egiten dudan ibilbidea ezagutuko ditugu. Pertsonaia hau ezagutzeko modu dibertigarrian.
Elkano, euskalduna, ontzi-jabea, merkataria eta esploratzailea izan zen. Munduari itzuli osoa eman zion lehen barku-kapitaina, itsas-historiako erreferentzia nagusietakoa da.
Lehena, mendebalderantz irten eta ekialdetik etxeratzen.

EMEAREN BIDEA
SUPERGIZAKIAREN
AROAN
Galo Martinez De La Pera
Liburu honek bide bat aurkezten du, komunitate ezezagun
batera daraman bidea. Emearena
da bide hori, supergizakiaren
garaian herri ukatu eta gutxituei
dagokien biziraupen eta askapen
bidea, hain zuzen ere. Komunitate
ezezagun horretara iristeko, zeharkatu beharreko hiru zirkulu bereizten ditu saiakeragileak: lehenengoa, bizitzaren
zirkulua; gogoaren zirkulua, bigarrena; eta komunitatearen
zirkulua, hirugarrena. Zirkulu bakoitzean askapen bat burutu beharko da. Bizitzaren zirkuluan, emea askatu beharko
da; gogoaren zirkuluan, berriz, irudimena; eta, komunitatearen zirkuluan, azkenik, jaia. Zibilizazio kristauaren botere handienak izango ditugu zeregin zail horretan oztopo,
emea, irudimena eta jaia kateatzen dituzten zaindariak:
ideologia genetikoa, logozentrismoa eta patriarkalismoa;
hau da, historian zehar kristau espirituak ─Espiritu Santuak,
alegia─ sortu duen botere-hirutasunik indartsuena. Saiakera
honetan Martinez de la Pera aldarrikatzen duenez, bada
Hirutasun Santu horrekiko lehian garaile ateratzerik, emea,
irudimena eta jaia askatuz. Izan ere, bat eta bera dira emearen bidea –hots, emakumeen biziraupen eta askapen bidea–
eta herri ukatuena. Emearen bidean, bada, herrigintza eta
feminismoa uztartzen dira.

NAIAN
Nerea Loiola Pikaza /
Jon Aranguren (Il. )
“Zergatik dago buruz behera?
Zer gertatzen zaio? Horrela
egongo al da beti? Noiz arte?
Noiz jarriko da normal, besteok
bezala? Eta, norbait betirako desberdina bada, zer?

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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GOZOTEGIA
KAFETEGIA
San Pedro, 4 · 20280 HONDARRIBIA
Tel: 943 641 047
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Iridoy bikiak
itsasontzian, 70.eko
hamarkadan
Hilabete honetako argazkia Josu Goñiren
eskutik heldu zaigu, berriz ere.

Iridoy anaia bikiak ageri zaizkigu, itsas
ontzian.

Irudia 70.eko hamarkadakoa da eta bertan, Jazinto (bizkarra ematen) eta Pedro

Gure eskerrik beroenak, berriz ere, Josuri,
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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Katuen hiri-kolonien inguruko
kanpaina abian da
Udalak eta Katuak elkarteak animalia hauen kudeaketa eta kontrola egin dute

Hondarribiko Udalak, Hondarribiko
Katuak elkartearekin batera, katuen hiri-koloniak kudeatzeko eta kontrolatzeko kanpaina jarri du abian. Horren berri
eman zuen duela aste gutxi Juan Luis Silanes zinegotziak.
“Ekimenak hainbat helburu ditu. Alde
batetik, katuen koloniak babestea eta
kontrolatzea, hiriko katuen errolda eguneratua sortzea, animalien ongizatea
lortzea kolonia felinoetan, eta, horrela,
gainpopulazioak eragindako arazoak sa
ihestea”, azaldu zuen udal arduradunak.
Hiriko hainbat gunetan informazio-pa-

nelak jarri dira, hala nola Sabino Arana
kalean eta Juan Laborda kaleak banatzen
dituen gunean, Higer itsasargiaren inguruan, eta Kosta kalean, katuen koloniak daudela ikusi baita.

ren estetikari, eta eraginkorra da, berriro
harrapatu behar izan gabe jada KES kontrolatu dela jakiteko aukera ematen duelako”, azaldu zuen Silanesek.
Ez elikatzearen garrantzia

Kontrola CES metodoaren bidez egiten
da (harrapaketa, esterilizazioa eta aska
tzea). Metodo hau kolonia jakin bateko
katu guztiak edo gehienak harrapatzean
datza, antzutzeko eta beren lurraldera
itzultzeko.
“Prozedura erraza da, eta ez da mingarria, katua anestesiatuta dagoenean egiten baita. Ez dio kalterik egiten animalia-

Udalak, Hondarribiko katuak elkartearen
laguntzarekin, katu hauek elikatzen ditu.
Garrantzitsua da soilik pertsona lagun
tzaile hauek izatea animalia hauek elikatzen dituztenak, elikadura desegokia
kaltegarria izan baitaiteke, eta zaborragatik, janari ustelagatik eta abarrengatik
osasungarritasunik eza susta baitaiteke.
“Pentsua eta janari hezea besterik ez zaie
ematen, arratoiak eta beste animalia ba
tzuk ager ez daitezen. Gainera, janaria ingurunearekin bat datorren era etiko eta
osasungarrian ematen zaie, ontziak edo
zaborrak utzi gabe eta beti leku berean
edo zehatzetan utziz, eta ez inguruan barreiatuz”, eman zuen aditzera udal arduradunak.
Garrantzitsua da azpimarratzea gaizki
zauritutako katuek dagokien albaitari
tza-tratamendua jasotzen dutela. Ahal
bada, kalean, eta bestela, harrera-etxeetan” amaitu zuen Silanesek.
Informazio gehiago, kanpaina honen inguruan, hemen: https://www.hondarri
bia.eus/eu/katu-koloniak

Silanes zinegotzia, katu-kolonietako bat seinaleztatzen duen kartelaren aurrean.

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 MAIATZA

Eguraldia
FENOMENOAK

10

1

7

0

EURI EGUNAK

EKAITZ EGUNAK

IHINTZ EGUNAK

BEHELAINO EGUNAK

TENPERATURA

HAIZE INDARTSUKO EGUNAK

(GEHIENEZKO BOLADA >= 50 km/h)

PREZIPITAZIOAK

2022.05.18

2022.05.06

11.1°

18.2°

43.5

ALTUENA

BAXUENA

BATEZ BESTEKOA

35.4°

4

2022.05.24

17.2

11

HILEKO EURIA
(mm)

PREZIPITAZIO ALTUENA

EURIA EGIN DUEN
HILEKO EGUN KOPURUA

2022.05.26

2022.05.22

EGUZKI ORDUAK

PRESIOA

195.6

%43

6.3

1028.7

1005.8

1018.3

GUZTIRA

BATEZ BESTEKOA HILABETEAN

EGUNEKO BATEZ BESTEKOA

ALTUENA
(Hpa)

BAXUENA
(Hpa)

BATEZ BESTEKOA
(Hpa)

Arrantzale Kofradia
Peskadila

165,70 k

Lotxa

30,30 k

Mediana

621,80 k

Itsas aingira

39,90 k

Legatza

310,10 k

Krabarroka

5,10 k

Perlita

29,90 k

Palometa

29,90 k

Liburutegia
BAZKIDE BERRIAK

LIBURU BERRIAK

MAILEGUAK

9

25

317

HAURRAK

GIZONEZKOAK

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Rosa eta itsas zaldia”
KATY KIT

9

120

1352

EMAKUMEZKOAK

GAZTELANIAZ

GAZTELANIAZ

18

33

49

GUZTIRA

GAINONTZEKOAK

GAINONTZEKOAK

GEHIEN MAILEGATUTAKO LIBURUAK
HELDUAK
“Miñan”
AMETS ARZALLUS

EUSKARAZ

EUSKARAZ

“Un gran dia para Kristy”
ANN M. MARTIN

“El libro negro de las horas”
EVA GARCIA SÁENZ DE URTURI

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.

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

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

www.hondarribia.eus

