
DENBORAPASA
HAU EZ DA JOKO BAT



7 DESBERDINTASUNAK

Bi marrazki hauen artean dauden 7 desberdintasunak bilatu ezazu:



HONDARRIBIA JOLASTEN, 
HONDARRIBIA JOKATZEN

Hondarribiko kudeaketaren diseinua ez da modu 
parteahartzaile batean egiten; udal gobernuak 
erabakitzen du zer eta nola egin.

Abotsanitzek behin eta berriro eskatu du proze-
suak herritarrei irekitzea. Udal gobernuaren joera 
aldiz, herritarrak desmobilizatzea da, hiritarrak 
geroz eta gehiago aldenduz JOKO horretatik.

Liburuxka hinen orrietako JOLASAK Hondarri-
biari buruzko gogoeta egiteko gonbidapena dira. 
Modu arin batean galdutako ohiturak berresku-
ratzeko ekimen bat.

Hondarribian jokalariak behar ditugulako,

JOLASTU ETA PARTE HARTU!!!



HONDARRIBIAN 
ETXEBIZITZA AURKITZEAREN KORAPILOA





GURUTZEGRAMA
UDALAK UKATUTAKO 

ABOTSANITZEN PROPOSAMENAK

1. 
Zer botatzen dute faltan gure autoek?

2. 
Lotu gabeko sarea.

3. 
Zer beharko genuke kalean txisa egin eta 

isunik ez jasotzeko?
4. 

Zer beharko lukete parkeek urteko egun 
gehiagoetan erabilgarriak izan daitezen.

5. 
Zer botatzen duzu faltan herrian dauden 

bañu gune ezberdinetan?
6. 

Mendelun herriko sarrera atseginagoa izan 
dadin, zer beharko genuke?





TESTA
1 Nola kudeatu beharko lirateke 
hiri barneko mugimenduak?(bidego-
rria, trafikoa, garraio publikoa, 
barne autobusa, aparkalekuak, au-
tokarabanak, igogailuak, etab,...)

a) Mugikortasun mahai parte hartzailea eratuz.
b) Ingurumen departamentua sortuz.
d) Berdintasun teknikaria jarriz.
e) Deus egite, Txol ondo dijoa.

2 Genero indarkeriaren protokoloa 
aurrera eramateko zer behar dugu?

a) Deus, Txol ondo dijoa.
b) Berdintasun teknikaria.
d) Emakumezko alkatea.
e) Udaltzaingo eraginkorra.

Galderetan beste erantzunik baduzu, bidali 
propsamenak abotsanitz@gmail.com helbidera.



3 Zer egin dezakegu ume guztiek parke 
batean modu egoki batean disfruta eta 
jolas dezaten?

a) Frontoi gehiago egitea.
b) Parkean udaltzainak jartzea.
d) Parkeak istea.
e) Jolastoki egokituak sustatzea.

4 Adineko jendeari ariketa fisikoa egiteko 
aukera emateko zein proposamen aukeratuko 
zenuke?

a) Txikiparka egitea.
b) Ariketa fisikorako gailuak kasino  
   zaharrean jartzea.
d) Helduentzako lasterketak antolatzea.
e) Deus, Txol ondo dijua.

5 Zer egingo zenuke euskararen erabilera 
herrian sustatzeko?

a) Udalaren araudia betearazi.
b)Deus! Kalean euskara besterik ez aritzen!
d) Frantsesaren sustapena bultzatu udalean.
e) Hondarribiko baserrietan Barnetegiak egin.

Erantzunak: 1)a 2)b 3)e 4)b eta 5)a



JEROGLIFIKOA ASMATU
HONDARRIBIA TROPIKALA



Bilatu beharreko izkiak

PROTOKOLOA · ITSASARGIA · BIRZIKLAPENA
MUGIKORTASUNA · ARRETA ZERBITZUA PORTUAN · TXOL 
ZALDUNBORDA · PARTE HARTZEA · AUZOLANA · BIDE-
GORRIA MIKROBUSA · ESTALKIA · JOLASTOKI EGOKITUAK
MEMORIA HISTORIKOA · ETXEBIZITZA PUBLIKOA · INGURU-
MENA · DUTXAK · MURALA · POTABILIZAZIOA GUADALUPEN

IZKI ZOPA



$ALDUNBORDA · Komun publikoak · Etxebizitzaren 
laberintoa · Txirrin txirrin · Farola. Hondarribia argituz 

Bolantarik ez (Genero indarkeria) · Birziklapena

KAMISETAK 
GURE HELBURUEN ISLADA

KAMISETAK 
NOLA 
EGIN 

???

GAIAK



1 Gustoko irudia aukeratu.
2 Azetato batean kalkatu eta moztu
3  Kamiseta bat aukeratu.
4  Azetatoa kamiseta gainean ipini
5  Nahi duzun koloreetako SPRAYa aukeratu,
 eta gogor sakatu!
6 Margotutakoa sekatu.
7 Kamiseta jantzi.

PAUSUAK...



Kolore ezberdinekin Txiplau berria diseinatu. Errepidea, 
aparkalekuak, pasealekua, erreka, bidegorria,...





Higuer-ko FAROLA
 2015. urtean Portu zuzendaritzatik 
Hondarribiko Udalari FAROLA eraikinaren 
ustiaketa egitea eskaini zitzaion.

 Abotsanitzek proposamen bat egin 
zuen eraikin honen erabilerari dagokionean 
(eta ez zen izan proposamena aurkeztu 
zuen alderdi bakarra)

 3 urte pasa direnean Hondarribiko 
Udalak ez du ezertxo ere egin; ez proposamenik, 
ez eraikinaren ustiaketarengatik interesik 
azaldu ere.

 Portu zuzendaritzak adierazi 
zuen, erakunde publikoei eskaini nahi ziela 
lehenen itsas argien kudeaketa, baina ondo-
ren ekimen pribatuari eskainiko zuela eraikina.

 Zuk ser egingo zenuke? 

Proposamenik badituzu, bidali 
abotsanitz@gmail.com 

helbidera.



Gure 
PROPOSAMENAK...
1  Natur behatokia.
2  Interpretazio zentroa.
3 Jatetxea (lanbide heziketa BCC).
4 Erakustaretoa.

Zureak?
5 ... 



$ALDUNBORDA$ALDUNBORDA



$ALDUNBORDA$ALDUNBORDA



_ ARD_ _ _T_ _SU_ _.  Udal ekimenei zerk emango lioke argitasuna?
1

_ DA_ _.   Zein izan beharko litzake herriarengandik 
2   hubilen dagoen instituzioa?

P_ OT_ _ _ L_A.  Genero indarkeri kasuetan kudeaketa egoki bat  
        3   egiteko zer falta zaio udaletxeari?

_TXE _ _ _ _TZ_.  Hondarribiko gazteak inguruko herrietara doaz  
4   bizitzera, Hondarribian ehundaka hutsak dauden  
   bitartean.

_ A_ _ _S_A .   Zein ondare historiko ez dago bere osotasunean  
5   herritarrentzat irekita?

_ _ _ _ _ _ _.   Haur parkeak babestuta egoteko zer behar dute?  
6   (Honddarbiko hizkeran)

_ LD_ _ D_ A.   Zein erakunderi dagozkio Bigarren mailako  
7   arreta zerbitzuak?

_E _D _L _ .   Hondarribiko zein auzok darama hamarkada  
8   pare bat urbanizazio plan berezi baten zain?

_ _ L_ _NB _ _ _A .  Zein proiektu espekulatibok jar dezake arriskuan  
9   eskualdeko komertzioa?

 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.   Udalak komun publikoak jartzen dituenean,
10   herriko hizkera baliatuz esango duguna. 
   (AZKENEAN! / BAZEN GARAIA!).

_ AN_ _ _ T_ _ K .  Zubietako parke teknologikoak herriarentzat  
11    beharrezkoa den zer ekarriko luke?

_ _TX _ _ .   Zer behar dira kai zahar eta Puntaleko hondartzetan,  
12   bainua eta gero gatza kentzeko?

_ EKN_L _ _I _ _ _ K.  Hiru motatako prestazioak eskaintzen dituzte  
13   Gizarte zerbitzuek. Teknikoak, ekonomikoak eta?

_N _ _ Z_ _ _ _ .   Guztion eskubide diren gizarte zerbitzuek,  zer  
14   bilatzen dute?

_ _ _ _ G _ R_ I_ .  Zer egokitu beharko luke udalak umeen 
15    mugikortasun segurua bermatzeko?

_O _ _ _ _.   Hegazkinek sortutako zein fenomeno da 
16   bizilagunek nabarmen pairatzen dutena?

1 GARDENTASUNA. 2 UDALA.3 PROTOKOLOA. 4 ETXEBIZITZA.5 HARRESIA. 6 IDURPIA. 
7 ALDUNDIA. 8 MENDELU. 9 ZALDUNBORDA. 10 KOSTATA LANPERNAK.11 LANPOSTUAK. 
12 DUTXAK. 13 TEKNOLOGIKOAK. 14 ONGIZATEA. 15 BIDEGORRIA. 16 SOINUA.

*ZOZKETA: JOLAS HONETAN ATERATZEN DEN MEZUA abotsanitz@gmail.com -ERA BIDALI ETA “ERRIGORA” 
XESTO BATEN ZOZKETAN PARTE HARTUKO DUZU. ZOZKETA URTARRILAK 31-ean EGINGO DA.



ELKARTU
EMAKUMEEN KONTRAKO                



GEZIEN BIDEZ
INDARKERI MOTAK
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ELKARTU PUNTOAK MARRAZKIA OSATZEKO
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ERABILI ONDOKO KOLORE HAUEK 
IRUDIA KOLOREATZEKO.

1 BELTZA 2 GORRIA 
3 BERDEA 4 TXURIA





NITAZ ASPERTZEAN
BERZIKLA NAZAZU


