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Iraun.

Iraunkortasuna. Gai zaila, benetan. Baina, iraun behar badugu, herriaren izae-
ra mantendu nahi badugu, horretarako sortu beharreko jokabideez hitz egin 
beharko genuke. Modu kontziente batean jarduteko beharraz. 

Eta, nor da nor gai hauetaz idatzi edo hitz egiteko? Ba al dago kontraesanik 
ez duenik? Eta, zer esanik ez garai honetan, Gabonetan! Horregatik, batez ere, 
gehiago hitz egin beharko genuke denok norantz egin nahi dugun ikusteko, 
erabakitzeko, ekiteko.

Zer egin dugun edo egin gabe zer utzi dugun elkarri aurpegiratu beharrean, 
zer nahi dugun ikusi beharko genuke, zer egiten ari garen kontatu eta parte-
katu, eta helburuak lortzeko egin beharrekoak finkatu. Herri bezala iraun nahi 
badugu, ditugun nortasun eta baliabideei balioa eman beharko genieke, eta 
hauek bultzatzeko bideak topatu. 

Gaur egungo kostaldeko herri gehienen bilakaera ari da hartzen gure herria 
ere. Nortasun jakin bat izatetik, herri arrantzalea izatetik eta mendeetan 
itsasoari begira egotetik, herrira etortzen direnen zerbitzura egotera pasa gara, 
hein handi batean. Eta, berdin gertatu da baserritarrekin ere. Konturatzen gara 
hemen bizi eta iraun ahal izateko baliabiderik jarri ezean, herritarrik gabeko 
edo herri girorik gabeko herria izan daitekeela gurea? Neurririk hartu gabe, ez 
al dugu zentro komertzial edo tematiko baten itxura hartuko? 

Herri txikiek, komertzio txikiek, gauza txikiek, aurrez aurreko hartu-emanek, 
elkartrukeak, herri giroak... Horiek bermatzen dute herrien eta herritarren 
biziraupena. Adibide polita jaso dugu azken egunotan. Baserritarrek, beren 
konstantziari esker, asteazkenetako azoka larunbatetan ere izatea lortu zuten, 
eta orain neguan ere horrela mantentzea. Beste giro bat sumatzen da herrian. 
Azokara etortzen diren baserritarrak ezagutzen ditugu, beren lana ezagutzen 
dugu, herriko produktuak kontsumitzen ditugu. Sare bat osatzen dugu.

Eta adibide honen aurrean, galdera berriro ere. Herrian dugun baliabiderik 
esanguratsuenak, itsasoak, ba al du behar adinako prestigiorik? Ez ahal duzue 
uste gehiago hitz egin beharko genukeela gai hauei buruz? Nolako herria nahi 
dugu? Noren zerbitzura ari gara eraikitzen gure herria? Itsasertzean herri bat 
sortu izanaren arrazoia, arrantza izan al zen? Gure nortasunaren zati ga-
rrantzitsuena galtzen ari ote gara? 

Badaude galderak, hitz egiteko gaiak, adibide zehatzak. Eta, zurekin konpar-
titu nahi ditugu.

1. Azala (Ortzi Alonso). Super ilargia azaroaren 14an izan dugu; 68 urtetan handiena (1948z geroztik).
3.  Sarrera
4.  Marrazkia (Maider Goikoetxea Calvo)
6. Eguberriak eta Gabonak (Nikolas Aldai Eizagirre)
12. Benta, itsas espazio baten historia (Telmo Flores)
17. Marrazkia (Argi Karrera)
18. Bertsolaritza Hondarribian (III) (IOMANI)
23. Hondarribiko Historia Bat (III) (Aitzol Arroyo Tumas)
26. Argazkiak (Maider Goikoetxea)
28.  Elkarrizketa: Eugenio Elduayen, Gipuzkoako Arrantzaleen Kofradiako Presidentea
36. Udalgintza (Abotsanitz udal taldea)
47. Nekrologikak
48. Argazki salaketak
51. Musika kritika (“F”)
52.  Iritzi artikulua: Golpe Contra o Povo Brasileiro (Testua: Marcio L. V. Cruz; Itzulpena: Iker Azkue; 
 Argazkiak: Mariana Navarro)
59. Liburu kritika (Mattina Etxeberria)
60. Kanttua. Kirolak (Nerea Sarriegi, Julen Castrillo, Xabi Taberna)
67. Komikia (Telmo Basterretxea)
68. Kontrazala (Mikel Louvelli Nieves)

ABOTSANITZ
San Pedro kalea, 37-2, 129 p.k.
20280 Hondarribia (Gipuzkoa)
abotsanitz@gmail.com
telf: 688 68 70 58

www.facebook.com/Abotsanitz
www.abotsanitz.com

Diseinua eta maketazioa: Mikel Louvelli Nieves

Inprenta: Juaristi Inprimategia
Aiza! LG zk. SS-909-2016



-Maider Goikoetxea Calvo-



76 AIZA! negua2017 AIZA! negua2017

Munduarekiko ikuskera propio bat osatu bitarte, milaka 
urte askotako bizikizun eta gogoeta, nola norberarenak 
hala ingurukoengandik jasotakoak, memorian aurrena 
eta talde-kontzientzian gero, pilatuko zituen lehen gi-
zakiak.

Inguruaren ezagutzan sakonduz gero, beste bizidunek 
ez zuten gaitasun bat bazuela ohartu zenerako, bat eta 
bi, edo auskalo zenbat ez-usteko gehiago, jaso behar 
izango zituen ziurtasunetara iritxi bitarte. Baina, bera, 
arrazoitzeko gai zen. Bi eta bi lau direla baino askoz 
lehenago ohartuko zen, seguruenik, erori ezkero min 
hartzea zela ondoriorik ziurrena.

Bizi-nahiaren edo beharraren eguneroko eskakizunen 
gurpilean ohartuko zen, baita ere, ilunaren eta argiaren 
aldi bereko ezintasunaz. Alegia, bata edo bestea, nahiz 
eta iluntasun guztiak, argitasunak bezalaxe, ez zirela 
modu eta maila berekoak, garbi izan.

Argitasun eta iluntasun izateen gorpuzte nagusitzat 
izendatuko zituen eguna eta gaua. “Egu”k argia eta 
eguzkia bera ere adierazi zitzakeela esaten du Jose-
miel Barandiaranek. Ikus “Obras Completas”, I Tomoa, 
72.or.

Eguberriak eta Gabonak
Nikolas Aldai Eizagirre

Epifania, Andrea Mantegna. 1500.
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 Eta eguneroko bizikizunen gurpilean ohartuko zen lehen 
gizakia, neke alditik indar berritzeko, sasoiz berritzeko, 
zein eraginkorra zen atsedentzea. Nola eguzkiak egune-
roko ihardunaren ondoren, berriro ere bere amarenganako 
bidea hartzen zuen eta amalurraren altzora biltzen zen 
atsedentzera. Amalurraren alabatzat baitzeuzkan eguzkia 
eta ilargia.

Eguzkiaren eguneroko ibilian egiaztatuko zuen, gainera, 
udako sasoi-bete arotik, apaltze bat, ahultze bat jasaten 
zuela, eta atseden aldi luzeagoen beharra izaten zuela; 
geldirik zegoen lurraren jira-biran mugitzen zela dena, 
uste baitzuen. Auskalo zenbat milaka urte igaroko zituen 
lehen gizaki harek eguzkia itzali zitekeenaren  beldurrez!; 
iluna nagusitu zitekenaren beldurrez!

NEGUKO SOLSTIZIOA

Hori horrela izanik ere, ordea, eta denboren joanean, 
eguzkiaren indar-berritzea garai jakin batean ematen zela 
ohartuko ziren Euskal Herrian zebiltzan lehen gizakiak. 
Bizidun guztien zorionerako eraginkor zen fenomeno bat 
gertatzen zela, alegia, abenduaren hirugarren astetik lau-
garrenerako bidean. Pittinka pittinka eguzkia indartzen 
hasten zela eta denbora gutxiago behar izaten zuela be-
zperako neketik suspertzeko.

Izatearen aro berri bat hasiko balitz bezala biziko zuten 
gertakari hori lehen gizonek eta emakumeek. Hori ho-
rrela gertatzeak eragiten zien poztasunez alaiturik, azken 
gaixo-ordu horietan eguzkiari epeltasunik falta ez zie-
zaion, elkartu eta suaren inguruan ospakizun bereziak 
egiteari ekingo zioten.

Honela, Kristauen Gabonak asmatu baino milaka eta mi-
laka urte lehenagokoak diren erlijio eta giza-kultura za-
harrenek, urteko ilun-ordu gehien eta argi ordu gutxien 
zituen egunaren amaiera ospatzen zuten. Gerora neguko 
solstizioa bezala ezagutuko zen ospakizuna zen.

EGUBERRIAK ETA GABONAK

Gabonak, urtezahar eta urteberri, eta errege egunaren edo 
epifaniaren jantziekin iritsi izan da guregana, Belengo es-
talpe batean jaiotako Jesukristoren munduratzea. Duda-
rik gabe, Eleiza katolikoaren eskutik iritsi zaigun familia 
giroko urteko ospakizun nagusiak izan dira gabonak Eus-
kal Herrian azken mendeetan. Lehen adierazi bezala, oso 
sustrai zaharrak, antzinateko denboretan galtzen diren 
erroak dituen errito eta ohituraz osatutako festakizunen 
antzaldaketan gauzatzen  diren ospakizunak. Pixkanaka, 
denboren joanean mundu-ikuskera berri baten hastapena 
izango da aldi berean. Aurreko mundu-ikuskera lausotu 
eta galtzea ekarriko duen aldaketa.

Horregatik, asko dira aurreragoko jentilen ohitura eta 
erritoak oinarritzat zituen mundu-ikuskera zaharraren 
aztarnen bila dabiltzanak.

“Herrikolore”, Barakaldoko webgune herrikoiak 2011ko 
abenduaren 18an jasotzen zuenez, Gabon jaiekin lapur-
tutako neguko solstizioko ohiturak berreskuratzen hasiak 
gara Euskal Herrian.

Honela dio pasarte batek: “Neguko Solstizioan egunak 
berriz hasten zirela ospatzen zen, kristautasunak data hori 
lapurtu eta ohitura zaharrak zapaldu baino lehen”.

Baina gabon jantzietan ezagutzera eman izan zaigun fes-
taldi honen pare iraun izan du, izen soilez bederen, Egu-
berri aldiak. Badirudi  egun berria adierazi nahiko lukeela. 
Horregatik da oso aintzat hartzekoa Josemiel Barandia-
ranek zioen hura. “Egu ha significado también probable-
mente luz y sol”. Obras Completas, Tomo I. Alegia, argia 
edo eguzkia ere adierazi zitzakeela Egu erroak.

Argi berriarekin edo eguzki berriarekin erabateko lotura 
izango luke, beraz, eguberriak; neguko festetan, solsti-
zio aldian, abenduaren 21eko gauean gertatzen denare-
kin. Gauak laburtzen eta egunak luzatzen hasten direla 
eguzkia indar-berritzen hastearen ondorioz. Bistakoa da, 
ondorioz, bizitzaren ziklo berri bat abiatzen dela izadian.
Hori gogotsu bizitzen zuten kultura zaharretan. Adituen 
ustez, Neolitiko aldian ia unibertsala izan zen festakizun 

hori. Eta diotenez, garai guztietako egutegietan urteko 
festaldirik seinalatuena neguko solstizioarena izan da.

NEGUKO SOLSTIZIOAN JAIOTAKO 
JAINKOAK 

Azpimarratzekoa da, ezagutzen diren eta ikertuak izan 
diren erlijio eta giza-kultura zaharrenetan zenbaterainoko 
garrantzia duen neguko solstizioak.

Kristo baino bi mila, hiru mila urte lehenagoko gizarte eta 
kulturetan gertakari kosmiko nagusitzat jotzen zen aben-
duaren 21 gaueko gertakaria.

Ez da, beraz, harritzekoa izango festakizun horien barruan 
kokatzea eguzkia pertsonatu izan duten mitoak. Kuriosoa 
da abenduaren 25ean ospatzen zutela mito horietako as-
koren jaiotze data. Kasu askotan, liburuetan esaten dena 
haintzakotzat hartuz gero, kristautasunak Jesukristo gi-
zarteratzeko “kopiatu eta itsatsi” sistema soilik erabili izan 
balu bezala azaltzen da.

Krishna (irudia: pinterest ddc908fed9d84384198e112fd9cd0f8b)
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Agian horregatik, historikoki eta literalki Jesukristo izan 
zela duda egiten duenik ere, izan da Wikipedian jasotzen 
denez; beste kultura zaharragoetako erlijiotan eman izan 
diren pertsonaia magikoen eta mitologikoen plagio bat 
balitz bezala Jesus.

Kultura zaharrei buruzko liburuetan azaltzen da, esate 
baterako, ejipziarren Horus jainkoa abenduaren 25an jaio 
zela Isis-Meri birjinarengandik, Jesukristo baino lehena-
goko 5.000 eta 3.000 urte tartean. Jaiotze hori izar batek, 
Sirio goizeko izarrak adierazi omen zuen osertzean, ekial-
detik. Izar honek gidatu zituen Horus jaio berria gurtzera 
zihoazen hiru erregeak. Askatxo batean gurtzen omen zu-
ten ejipziarrek, Horus jaio berria.

Bataiatua izan ondoren, 12 apostoluak lagun zituela ibili 
omen zen herriz herri onbidea erakutsiz, gaixoak sendatuz 
eta uren gainetik hondoratu gabe ibiliz; itsuei ikusmena 
berriro emanez e.a.

Egia, Argia, Jaungoikoaren seme hautatua, Artzain ona, 
Jaungoikoaren ardia eta antzeko deiturak jarri izan ziz-
kioten Horusi.

Traizionatua izan ondoren, gurutziltzatua izan zen Horus 
eta lurperatua, baina berpiztu egin zen hirugarren egu-
nean.

Hori guztia eta gehiago esaten dute adituek, Jesukristo 
baino milaka urte lehenago Ejipton jainkotzeraino gau-
zatzen hasi zen neguko solstizioaren ikuskerari buruz.

KRISHNA, BUDA ETA ABAR

Birjina batengandik jaio zen, izar batek argiztatutako 
harpe batean, aita arotza izan zuen Krishna jainkoa ere, 
Jesukristo baino 1.400 urte lehenago. Batzuk diotenez 

abenduan ez, baizik eta uztailan eta Jesukris-
to baino 3.000 eta gehiago urte lehenago izan 
omen zen gertakari hori. Aztiak ziren hiru erre-
geren bisita izan zuen.

Induismoko jainkorik garrantzitsuenetako bat 
ian zen Krishna,  bi lapurren artean gurutziltza-
tuta hil zen. Hamabi dizipulu izan omen zituen.

Buda ere abenduaren 25ean jaio zen 563 urte 
Jesukristo baino lehen Maya birjinarengandik. 
Jaiotza hau seinalatzen zuen izar batek gidatu 
zituen, erregalu garestiz kargaturik ikustera joan 
zitzaizkion gizon jakintsuak.

Busak ere gaixoak sendatzen omen zituen; uren 
gainetik ibiltzen omen zen; opilez betetako sas-
ki txiki batetik 500 pertsona ase omen zituen; 
lurreko mundualdian aberastasunei uko egin eta 
txirotasunean bizitzera eragin omen zien bere 
jarraitzaileei. Hil eta lurperatua izan ondoren, 
berpiztu eta zeruetara, Nirvanara, igo omen zen 
Krishna.

Eta honela jarraitu daiteke luzaro, guri erakut-
si izan zaigun Jesukristoren, Jaungoiko-seme 
gizon eginaren antzekotasunak dituzten, baina 
denboran askoz ere lehenagokoak diren jaun-
goikoen berri emanez.

Eta ez bakarrik jaungoikoez, baita jainkotutako 
gizakiez ere; Alexander Handia, Augusto enpe-
radorea edo eta Platon filosofoa lekuko, Nagore 
Irazustabarrenari Argia asterokoan orain urte 
batzuk irakurri ahal izan genion  bezala. 

HERODESTARRAK

Nagore Irazustari eta aipatutako idazlan berbe-
rean irakurri genion, baita ere, Herodes erregea 
Jesukristo jaio baino lau urte lehenago hil omen 
zela.

Zergatik diogun hau? 
Jakina da, Belengo estalpera bidean gidari zuten 
izarra desagertzean jo zutela sortaldetik Jesus 
gurtzera zetozen hiru erregeek Herodesengana. 
Eta jaio zena nor zen jakitean, bere erregetza 

arriskuan egon zitekeelako ustean, nola hiru urtetik be-
herako haur guztiak hiltzeko agindu omen zuen. Apenas 
historikoki sarraski hori egiaztatu dezakeen dokumentu-
rik aurkitu izan den, baina hala erakutsi izan zaigu.

Kontuan izatekoa da Herodes bat baino gehiago izan zi-
rela. Baina anker bezala historiara pasa zena, Herodes I 
izan zen. Honek seguruenik inuzente asko hilko zituen, 
baina lehen esan bezala, Jesukristo jaio baino 3-4 urte 
lehenago hil zen.

Gauzak bere lekuan jartze aldera, Jesukristo jaio zen ga-
raian Herodes Arquelaok agintzen zuen Judean, Belen 
kokatzen zen lurraldean. Baina Herodes Antipas izan 
zen, gero, Juan Bataiatzailea hiltzeko agindu zuena eta 
Jesukristoren azken orduekin zer-ikusirik izan  zuena. 
Galileako eta Pereako agintari nagusia baitzen.

Data bat baino gehiago aipatu izan dira Jesusen jaiotza 
eguna bezala. Elizak ospatu ere data desberdinetan egin 
izan du. Julio I Aita Santuak erabaki omen zuen Kristo 
ondorengo 230. urtean Jesusen jaiotza eguna abenduaren 
25ean ospatzea.

Laugarren mendean erabaki zuen Leon IV Aita Santuak, 
bestalde, hiru erregetako bat beltza zela. Eta horrela eto-
rriko ziren kristauen gabon jaiak egituratzen. Kultura 
zaharretako neguko solstizioko joerak egokituz eta eus-
kaldunon kasuan ia dena ezabatuz.

LABURBILDUZ

Laburki eta oso azaletik aipatu badugu ere, Kultura zaha-
rretan neguko solstizioak hainbat pertsonaien jainkotzea 
eragin zuen. Pertsonaia horietako askoren jaiotza egu-
berri aldian kokatzen dira; abenduaren 25ean, ez gutxi.

Bat eta bi baino gehiago dira ama birjinarengandik 
jaioak. Batzuk ogibidez arotza zen aita izan zuten. Be-
ren irakastaldiaren hasieran ibairen baten bataiatuak izan 
zirenak ere  badira, eta berauetako dezentek hamabi ja-
rraitzaile edo dizipulu izan zituzten.

Gurutzean hilak izan ziren batzuk; lurperatu eta hiruga-
rren egunera berpiztuak eta zeruetara igo zirenak. Kristo 
jaio aurretik mendeak ez ezik, milaka urteak ere igaro 
ziren, hori sinetsi eta elkar-bizitzan erritoz ber-ospatzen 
zutela kultura zaharretan.

Budaren errepresentazioa
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Bentaren aintzindaria, Madalen karrikako 
arrantzale etxeen aurrean kokatzen zen ha-
reatza zen. Garai hartan, bertan, ontziak 
amarratzen zituzten. 1795ean Konbentzio 
gerraren ondorioz gertatutako harresien 
suntsipen garrantzitsuarekin, hiri gotorle-
kuaren gainbehera nabarmendu egin zen. 
Honek,  pixkanaka Magdalenako errebalen 
garatzea suposatu zuen. Portuko auzoko 
garapena markatuko zuen aldaketa nagusia, 
kai berri baten (gaur egungo kai-zaharra) 
inaugurazioa izango zen 1861ean. Mariano 
Jose Lascuain izeneko ingeniariak proiek-
tatu zuen hexagono formako kaia. Batzuen 
esanetan, Maria Eugenia, Frantziako enpe-
ratrizak (Napoleon III. aren emaztea),   
Biarritzetik Hondarribiara itsasontziz egiten 
zituen bisiten ondorioz eraiki zen, lurreratze 
on bat eduki zedin. Izan ere, garai haietan, 
Kantauriko uretan bainua hartzeko turismoa 
garatzen hasia zen. Beraz, horrelako pertso-
naia famatuei harrera egiteko, behar beha-
rrezkoa bilakatu zen kai honen eraikitzea.

Hondarribia, aristokratentzako, udaldiko 
leku eta arrantza-jarduerako gune ga-
rrantzitsu bihurtu zen. 1885ean Kaiaren 
hegoaldera zegoen lursailean “Gran Hotel 
Palais Miramar” inauguratu zen turismoa 
asetzeko. Testuinguru honetan, 1898an Juan 
José Aguinagaren lehen zabalguneko proie-

ktua aurkeztu zen. Lehen zabalgunea, arrantzaleen 
etxeen aurreko estuarioan betelan bat eginaz burutu 
zen. Kai Zaharretik, Arroka Puntara zioan bost etxa-
diko proiektua zen.

Lehenengo zabalgunearen arrakastak bultzatuta, 
1911ean, Casadevante buru, bigarren zabalgunerako 
proiektua prestatzen hasi ziren, hau, Puntal 
izeneko hareatzan kokatzen zen. Modu honetan, 
bi zabalguneen arteko espazioa, Hondarribiko kaia 
bezala kontsolidatu zen.

XX. mendean zehar, bi zabalguneen arteko espazio 
hau, pixkanaka aldatuz joan zen. Horrela, 1913an, 
José Ángel Fernandez de Casadevantek, estilo 
neoeuskaldunean diseinatutako lonja berria eraiki 
zuen eta urte bat geroago, eraikin honen aurrean gel-
ditzen zen hondartzan, horma eta arrapala bat eraiki 
ziren itsasontzien lehorreratze eta ontziratzea erraz-
teko. Santa Maria Magdalenako eliza garai hartakoa 
da. 1921.urtean eraikitzen hasi ziren, hau ere Casade-
vante proiektua izan zen lonjako estilo berdina erabili 
zuelarik. Nahiz eta dorrea eraikitzeko beste hogeita 
bost urte pasa behar izan, 1923an eliza berriaren in-
augurazioa ospatu zen.
  
1924tik aurrera lonja eraikina, haurrentzako eskola 
batean bilakatuz joan zen. Lau urte geroago, lon-
ja bertatik guztiz desagertu eta elizaren atzealdean 
proiektatutako eraikin berrira pasa zen. Lonja be-
rri hau, Francisco Urcola Lazcanotegui arkitektoak 

B E N TA ,
I T SA S E S PA Z I O  BAT E N  H I S T O R I A

Telmo Flores

Gaur kotxez beteta ikusten dugun espazio honetan, oraindik geratzen 
dira hondarribiko arrantzaleek markatutako izaeraren aztarnak. Ben-
ta bezala ezagutzen dugun espazioa, mendeetan zehar emandako al-
daketa askoren emaitza da. Hona hemen Bentaren bilakaeraren isto-
rioa.

proiektatu zuen Casadevanteren es-
tilo neoeuskaldunaren ildoa jarraituz. 
Modu honetan, Kaia, arrantzale-
entzako zerbitzu gune bezala osatu 
zen, eliza, eskola, lonja eta ontziola 
bertan aurkitzen zirelarik.

Gerra zibila amaituta, 1948an, Ben-
ta espazioaren hegoaldera zegoen 
lursailean “Miramar” etxebizitza 
bloke handia eraikitzen hasi ziren. 
Honek, bigarren zabalguneko erai-
kinen eskalarekin eta Casadevantek 
eta Urcolak markatutako estiloarekin 
guztiz hausten zuen. Bentak, ontziak 
konpontzeko arrapalaz eta zenbait 
ontziratzeko elementu berriez gain, 
ez zituen eraldaketa handirik jasan 
70. hamarkada arte. Izan ere, 1973. 
urtean instalazioak eta espazioaren 
fisionomia erabat berrituko zituen kai 
berri baten proiektua aurkeztu zen. 

Marquetek eta Zulaicak proiektatu-
tako “Benta” berria, 1976ean inaugu-
ratu egin zen. Ur gaineko plataforma 
batean eraikia, espazio handiko erai-
kina izan zen arrantzaren tratamendu 
egokirako. Enkantea, biltegia, bule-

goak, izotz fabrika, eta Done Pedro 
Itsas-gizonen Kofradiaren egoitza 
zeuden bertan. Bi urte geroago, au-
rreko lonja etxea eraitsi egin zuten.

70.hamarkada bukaeran, 1978an,  F. 
Huet ingeniariak, Kai Zaharrarekiko 
elkarzut, kai-mutur berri bat proiek-
tatu zuen, Benta berriko plataforman 
ontziratzea eta lehorreratzea babes-
teko. Urte berean, Portuko eskolaren 
eraikina eraitsi zuten. Honen tokian, 
anbulatorioa, Portuko institutu sozia-
la, eta arrantzale zaharren elkartea 
bilduko zituen Itsas Etxea eraiki zu-
ten. 1981ean inauguratu zuten Itsas 
Etxea.

XX.mendeko azken urteetan, 1997an 
Kofradiaren egoitza, bulegoak, 
enkantea, eta beste hainbat zerbitzu, 
Hondarribiko Kai Berrira eraman 
ziren. Arrantzaren industria Benta-
tik guztiz desagertzeak, espazioaren 
aldaketa gogorra eragin zuen. Men-
de berria iristearekin batera, 2004an, 
Benta eraitsi eta honen azpiko pla-
taforma parking zerbitzua emateko 
egokitu zen. 

Azken urteotan, Bentan, auditoriuma 
eta ontziola kaleko etxebizitza eraiki 
dira. Horretaz gain, Sustraia taldeak, 
Arma Plaza Fundazioarekin batera, 
“Mariñel” itsasontzia Bentako 
ontzientzako gurdira itzularazi du 
espazioaren izaera berreskuratzeko 
asmoarekin. Gaur egun, XX. 
mende hasieran Bentan egindako 
eraikinetatik Magdalenako Eliza da 
zutik irauten duen bakarra.

Argi dago, ez direla garai onak men-
deetan zehar arrantzaleen aktibitate 
gune nagusia izan den espazio ho-
nentzat. Hala ere, nahiz eta momen-
tu honetan espazioaren garrantzia 
historikoa deuseztatzen duen apar-
kaleku funtzioa gailendu, Benta, hiri 
sarearen ezinbesteko gunea da ora-
indik. Hemen elkartzen dira Bidasoa 
pasealekua eta Butron pasealekua; 
hiri sarrera garrantzitsu bat da Hen-
daiatik datorren ontzitxoari esker; 
eta hondarribiarren memoria kole-
ktiboan, itsasora hurbiltzen gaituen 
espazio sinbolikoa da.

Arrantzaleen aktibitate gune nagusia izan zen Benta, 1950-55. Hondarribiko Udal Artxiboa, Sig. Argazki fondoa, 496
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Urte ezberdinetako egoera:

705.              1861.

1903.       1923.

1954.       1983.

2005.       2016.

Egunen batean, parking-aren aferari irtenbidea ematen diogunean, Bentan, 
esku-hartze arkitektoniko bat egin beharko da. Horretarako, ezinbestekoa 
izango da atzera begiratzea, bere historia aktiboa ondo ulertzea eta denon 
artean espazioaren izaera galdu gabe etorkizunera begiratzen duen proiektu 
bat gauzatzea.

El antecedente histórico de la Benta es 
el arenal que existió en el arrabal de la 
Magdalena, donde varaban o fondeaban 
las embarcaciones pesqueras.
En 1861 se inauguró un puerto de forma 
hexagonal (actual Kai Zaharra) determi-
nando el ulterior desarrollo del barrio de 
la Marina.

En el espacio entre el primer ensanche 
(relleno hasta Arroka Punta, 1898) 
y el segundo (hasta el Puntal ,1911), 
se fue consolidando el puerto de 
Hondarribia como área de servicios para 
los arrantzales: lonja, astillero, escuela 
e iglesia: un conjunto arquitectónico 
de estilo neovasco, coherente con las 
edificaciones del segundo ensanche, 
hasta que en 1948 se erige la mole del 
Miramar que rompe con la escala y el 
estilo hasta entonces mantenido.

Sin grandes cambios hasta la inaugura-
ción de la nueva Benta (1976) sobre la 
plataforma que existe todavía, en 1978 
se construye el espigón perpendicular a 
Kai Zaharra y se derriba la escuela, edi-
ficándose en su lugar Itxas Etxea (1981).

En 1997 los servicios de la Cofradía se 
trasladan al puerto de refugio (Kai Be-
rria), desapareciendo la actividad pes-
quera del entorno. En 2004 se derriba 
la Benta. En el flanco oeste se constru-
yen viviendas, también el Auditorium. 
El grupo Sustraia recupera el pesquero 
“Mariñel” y lo instala en el carro; la úni-
ca construcción que resiste desde hace 
casi un siglo es la iglesia de Santa María 
Magdalena...

No son buenos tiempos para éste espa-
cio que tan emblemático fue para los 
pescadores en el siglo XX. A pesar de 
todo, sigue siendo un punto clave de la 
red urbana: puerta para los visitantes que 
llegan en barco desde Hendaia y espa-
cio simbólico que nos acerca al mar a los 
hondarribitarras.

Algún día, cuando solucionemos el pro-
blema del aparcamiento, tendremos que 
abordar arquitectónicamente este lugar; 
mirando al pasado para comprender su 
historia y la de sus gentes, sin perder la 
perspectiva espacial, entre todos hare-
mos posible un proyecto para la Benta.

-Argi Karrera-
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IOMANI

Hondarribiari setioa. 1638.

Jarduera militarreko gertakariz beteta 
aurkitzen da Hondarribiaren historia. 

1476an Hondarribia jasaten ari zen 
setioa hautsi izanak ohore handia 
merezi izan ziola Juan Lopez de 
Lazkanori; Lazkaoko jaunari eta, 
aldi berean, Gipuzkoako kapitaina 
zenari esanez, amaitu genuen 
aurreko ataltxoa. Gertakari horri 
lotuta etorri den kantuaren zatitxo 
bat, moldezko letretan jaso izan 
dena, gogora ekarriz ematen genion 
amaiera. 
Idatzi izandako bertsoen trans-
misioa segurtatzerik ez bada izan, 
pentsatzekoa da zein bizi-iraupen 
urria izango zuten bat-batean kan-
tatutakoek. Hauetan ale solteak, 
kantatuak izatean entzuleren batek 
memorian jasotakoek bakarrik izan-
go zuten denboran iraupenik. Eta 
hori, lagunartean edo. berriro kanta-
tuak izaten baziren.

Baina abilidaderik zuenak, ez zuen 
bromarako aukerarik galduko. 
Gehiago, pentsatzekoa denez,  
irri-bertsoak izaten  zirenean,  lagu-
nartean eta denborapasa kantatuak 
izateko jarriak; besterik gabe, igande 
eta jai arratsaldetako dibertsio-itu-
rri izan zitezen. Edozein gertakari 
ez-ohikoari punta atereaz jarritako 
bertsoak izango ziren gehienetan. 
Izango zen gertakari serioagoak ja-
soz jarritakoak ere.

Gauza da, urriak izan direla gorde  
izan diren XVII. eta XVIII. men-
deetako bertso-paperak.

1638KO SETIOA

Hondarribiak jasandako setioetan sonatuena 
1638. urtekoa izango da, seguruenik. Kontuan 
izan behar da, militar frantziarrak setiatzera 
etorri aurreko lauzpabost urtetan, hainbat 
sestra izan zirela Hondarribiko militarren eta 
inguruko herrien artean.
Jose Luis Orellak zehazten duenez, 1636.ean 
Hondarribian “soldaduak errekrutatu zituz-
ten Lapurdin sartzeko, eta  bertan ibili ziren 
berrogeita bost egunez”. J.L.Orella “Honda-
rribiko Historia”, 220.orrialdean.

 Orrialde  horretako oin-oharrean esaten da 
“gehiegikeria asko egin zituzten”. Ondorengo 
bi urteetan ere, bai 1637an eta bai 1638an, 
antzera jokatu izango zuten hemengo indar 
armatuek Lapurdiko hiri eta defentsen aurka 
eta Borgoña aldera sartuz, gero.

Eta jakina, odolkiak ordainetan izaten omen 
direnez, Frantziarrak 1638ko ekainaren ha-
sieran sartu ziren Hondarribiaren jurisdikzio-
peko lurretan eta Irun, Errenteria, Oiartzun, 
Lezo eta Pasaia hartu zituzten. Donostian 
baserriak erre omen zituzten eta Hondarri-
bia setiatu zuten lehorrez eta itsasoz. Setiat-
zaileen artean 18.000 soldadu omen ziren. 
Bordeleko artzapezpikuaren buruzagitzapean 
zeuden 64 ontzirekin blokeatu omen zuten 
itsasorako bidea. Bitartean, nortzuk zeuden 
Hondarribian, hiri barruan?

Bada, Hondarribia hiribilduan zeuden 
Espainiako Erregearen esanetara egon ohi ziren 
soldaduak, Probintziatik bidalitako Tolosako eta 
Azpeitiko tertzioak, Irlandako soldadu talde bat 
eta auzotarrak. 700 soldadu guztira. Hirurogeita 
bederatzi egunez eutsi zioten setio egoerari; 
hariek eta Felipe IV Espainiako erregearen 
tropak laguntzera bertaratu ziren arte. Aurrena, 
Donostialdea eta gero Errenteria, Pasaia, Lezo, 
Oiartzun eta Irun askatu ondoren, iritsi ziren 
Hondarribiko setioa haustera.

JUAN BAUTISTA ALZOLAREN
BERTSOAK

 
 “Phelipe Hespañako done handia
 eskubetu dozu mundu guztia.
 Alegratu bidi kristiau herria
 libratu dalako Ondarribaia.”

Horrela hasten den kopla sorta luzea bildu zuen 
Xabier Amurizak “Bizkaiko Bertsogintza II” li-
burura, Adolfo Arejitak egindako transkribapena 
baliatuz.

                   BERT S O L A R I T Z A  H O N DA R R I B I A N  ( I I I )
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Domingo Lopez de Hegiari  eskainitako kopla sorta da, 
Durangoko Tabirakoa zen Juan Bautista Alzola Mun-
txarazek 1638an jarria. Arratiako Artean apaiz zegoen 
orduan, eta Calahorra eta Calzadako Elizbarruti guztie-
tarako sermoilari lizentziaduna zen. Garaiak kontuan iza-
nik, ez zen nornahi; ez horixe!!!

Domingo Lopez de Egiaren -(Heguia ere, idazten 
dute)- gorantzan jarritako kopla hauetan badirudi berak 
bakarrik hautsi zuela frantziar soldaduek Hondarribiari 
ezarria zioten setioa.

 
 “Bizkaitarrak giltzak Frantsesai emon?
 Ez eta balira guztiak Sanson.
 (Ez eta balirake ere guztiak Sanson)
 Onrreagaz jaio, onrreagaz hil
 Gizona gizalegean, ez beti mutil.
 Lurrean biktoria, zeruan gloria
 irabazi dozu Domingo Egia.”-dio beste kopla 
zati batek.

Idazkera gaurkotuan dakar Xabier Amurizak kopla sor-
ta. Idatzi osoan Ondarribaia deitzen diola, dio Amurizak, 
Juan Bautista Alzolak Hondarribiari. Hala aitortzen du 
Xabier Amurizak.

Alzolaren kopla sortak honela dio beste pasarte batean:

 “Domingo Bizkaikori zorra deutsazu
 ezpa ia zinean guztiok Gabatxu”
 (Domingo Bizkaikoari zorra diozu
 bestela ia zineten guztiok Gabatxu).

Ikusten denez, ez da atzo goizekoa “gabatxu” terminoaren 
mespretxuzko erabilera.

Dirudienez, frantzesez gaizki mintzatzen edo frantsesez 
ez zekiten okzitaniarrei deitzen omen zitzaien jatorrian 
horrela.

RICHELIEUREN
GUDAROSTEA HONDARRIBIAN

Europan 30 urte iraun zuen gerratean sartzen da Honda-
rribiko setioa ere. Luis XIII. Erregeak Richelieu kardinala 
zeukan izendatuta lehen ministro.

Zer dela eta Richelieuren gudarostea Hondarribian? Ze-
ren haren agindupekoak ziren lehorrez Hondarribia se-
tiatzen zuten ia 20 mila soldaduak eta itsasorako irteera 
oztopatzen zuten 64 gerra ontziak. Alegia, Hondarribia 
setiatzen zuen gudarostea.

Lehen genioen bezala,“Hogeita hamar urteko gerratea” 
bezala ezagutzen deneko ekimen bat izan zen Hondarri-
biko setioa. 

Gerrate hori protestanteen eta katolikoen arteko gerra-
tea izan zen. Erreformaren aldekoak ziren batak; kon-

trarreformaren aldekoak besteak. 1618an hasi eta 1648ra 
arte iraun zuen gerrak. 1638an hasi zen frantziarren es-
ku-hartzea.

Hasieran erlijioen arteko gerratea izan zen Alemanian. 
Liga Katolikoa eta Batasun Ebangelikoa (Protestanteak 
eta kalbinistak) aritu ziren sestran. Baina  erlijio gerra 
izatetik gerra politikoa izatera pasa bezain pronto joan 
ziren parte hartzen suediarrak, danimarkarrak eta azkenik 
frantziarrak. Espainiarrak hasiera hasieratik zebiltzan eli-
za katoliko erromatarraren aldeko elkar-lankidetzan.

“Eskubetu dozu mundu guztia” kantatu zuen Juan Bautis-
ta Alzolak Espainiako erregeari erreferentzia egiterakoan. 
Izan ere, Munduan zehar baratza askotan zebilen bolada 
hartan aitzurrean Espainia. Batez ere, aldi honetan, Euro-
pa erdi aldean zituen buru-hausteak.

Hondarribiko gertakizunen aurretik Lapurdiko Ziburuko 
gotorlekuan ez-ezik, Frantziako Borgoña aldean eta, tris-
kantza handi samarrak eginak izan behar zituzten militar 
espainiarrek.

Ez dugu uste Dartagnan eta hiru mosketeari ospetsuak 
tartean izango zirenik, baina gudaroste handi samarra 
bidali izango zuen Luis XIII. Erregearen lehen ministro 
zen Richelieu Kardinalak Hondarribia aldera 1638. ur-
tean.

Richelieu bera 1642an hil zen eta Luis XIII.a erregea, 
1643an. Erregetza bost urte zeuzkan Luis XIV.ak hartu 
zuen. Mazarino Kardinalak gobernatu zuen Europan in-
dar nagusi bezala nabarmentzen zen Frantzia, eta 1648ko 

Westfaliako bake hitzarmena egitea lortu. Horrela amai-
tu zen 30 urte zirauen gerratea. Westfaliako hitzarme-
narekin eta Pirineotako Bake hitzarmen bezala Faisaien 
Ugartean izenpetu zenarekin.

Rafael Ballester Castell historialari mallorkiarrak 
kontatzen duenez, Alemaniak hirutik bi biztanle galdu 
omen zituen gerrate honetan, erlijioen arteko gerrate 
honetan. Gosete izugarriak jasan behar izan omen 
zituzten.

DOMINGO LOPEZ DE EGIA

Hondarribiko defendatzaileen buru Domingo Lopez de 
Egia izan zen.

Deustun jaio eta gazterik abiatu izango zen armen bidetik 
Domingo Egia. 1610ean Laracheko borrokaldian zen eta 
1643ko urrian hil zen Madrilen. Espainiako leku askotan, 
eta Lonbardian, Alemanian, Flandrian, Portugalen eta 
abarretan zerbitzatu zuen Madrileko Koroa; ia 40 urtez, 
beti armak eskuan.

Behin behineko gobernadore izan zen hasieran Hon-
darribiko setio aldian, 1638an. Gobernadore zen Perez 
de Egea hil zenean egin zen karguaren jabe Domingo 
Egia. Soldaduek begi onez jaso omen zuten izendapena. 
Maestre de Campo gradua izan zuen Espainiako guda-
rostean, gaurko Koronel graduaren paretsukoa. Kroni-
kagileek adierazten dutenez, zorrotz jokatu omen zuen 
Hondarribiaren defentsan, Diego de Butron alkatearekin 
elkar-lankidetzan, beti ere.
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“ONDARRABIKO CHERKOA 1638AN”

Honela du izenburua Klaudio Otaegik idatzitako poema 
edo bertso sorta batek.

Klaudio Otaegi Zegaman jaio zen 1836ko urriaren 30ean. 
Hondarribian hil zen 1890ko urtarrilaren 10ean. Beraz ez 
zuen  1638ko Hondarribiko setioa bizi izan zuenik eza-
gutzeko aukerarik izan. Gizon ikasia zen. Gasteizen egin 
zituen maisu ikasketak eta eskola-maisu izan zen 1858tik 
hil zen bitartean, Hondarribian.

Luis Luziano Bonaparte printze euskaltzalearen 
laguntzaile izan zen  hainbat ikerketetan eta beronen 
aginduz egin zituen hainbat itzulpen.

Itzulpenak aparte, olerki asko idatzi zuen; Euskal-Erria 
aldizkarian, batez ere. Horien artean aurkitzen da “On-
darrabiko cherkoa 1638an” izenburua duena. Seguruenik 
ere, gertakizunen 250. urteurrena betetzean idatziko zue-
na.

Otaegik herria du laudatzen bere olerkian, ez hainbeste 
militarrak. Hauek beren zereginetan ari baitziren azken 
batean. Honela dio pasarte batean:

 “Zar eta gazte, aundi ta txiki,
 denak dute ziñegiten,
 milla bider il naio dutela;
 ez utzi errira sartzen:
 Suturik biotz alaiak dira
 murru  guzian zabaltzen.
 Peril aundia non dagon, ura
 dutelarik eskatutzen:
 Emakumeak ere dirade
 gizon jantziak prestatzen.”

Alegia, gizonezkoen jantziekin prest izaten zirela emaku-
meak, zernahitarako hiriaren defentsan.

Gertakarien 250.urteburuan oraindik ere, ez zeukan 
ahanzteko herri memoriak emakumeen parte hartzea 
1638ko setiaketa zela eta, egin behar izan zen hiriaren 
defentsa hartan.

Eta honela herritarren borondatezko ahalegin  beroaren 
gorantza egiten jarraitzen du Otaegik, aipatu ere egin 
gabe setio hura 30 urtetako gerratearen barruan sartzen 
zen borrokaldia izan zela. Europa osoan triskantza iturri 
zen erlijioen arteko gerratea zela.

 Aro Modernoaren hasiera muga markatu omen zuen 
Trentoko Kontzilioko erabakien defentsan ari zen, indar 
betean, Felipe IV.a  Espainiako erregea. ( JARRAITZEKO)

H O N DA R R I B I K O  H I S T O R I A  BAT 
( I I I )

M E M O R I A  BA I ,  B A I TA  AHA Z T U E NA E R E ,
Aitzol Arroyo Tumas

Azaroak 10, biktimen oroimenerako eta 
memoria balioan jartzeko eguna. Batzuentzat, 
egun sinbolikoa; Besteentzat, egutegiko beste 
egun arrunt bat. ETA, GRAPO, GAL, BVE 
eta honelako indar armatuak dira biktimen 
memorian gehienetan aipaturikoak, azken 
40 urteetako historiaren parte, “trantsizioa” 
bezala ezaguturiko fenomenotik aurrera, 
hain zuzen ere.
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Baina bertan, konturatu gabe edota komeni ez delako, 
alde batera uzten ari gara gure herriak, duela ez urte 
asko gerrate odoltsu bat jasan zuela, eta ondoren, Fran-
cok ezarritako diktadura krudel eta errepresibo bat.
Hori dela eta, izen asko ahaztu egin dira eta oraindik 
ere ahaztuak izaten jarraitzen dute. Tamalez, Hondarri-
bia ez dago adibide honetatik aparte. Izan ere, hainbat 
dira Gerra Zibilean zehar eta frankismoko lehenengo 
erresistentzia urteetan paper garrantzitsua izan zuten 
herritarrak, kasurako gaur gogora ekarri nahi duguna.

Askorentzat ezezaguna izango den izena da Jesus 
Karrera Olaskoagarena. Alde zaharrean finkatuta ze-
goen igeltsero hau, gaztetatik izan zuen erlazio zuzena 
politikarekin, UGTn afiliatu zelarik. Errepublika ga-
raian, PCEn hasi zen militatzen eta Euskadiko PCE-
ko gazteen idazkari politiko izendatuta izan zen gerra 
zibila gainean zutenean. Gerran zehar, Bilbon egon 
zen lanetan Jesus Larrañagaren eskutik gerra komi-
saldegian, hain zuzen ere. 1937an iparraldeko frontea 
erori zelarik, Frantzian babestu zen, ahalik eta azkarren 
gudara bueltatzeko, kasu honetan, Bartzelona izango 
zuena jo-muga. Oraingo honetan, euskal komunisten 
egoera aztertu eta hobetzeko asmoarekin lan egingo 
zuen “Pablo” edota “Ricardo” ezizenaz ezagutzen zen 
komunista Hondarribiarrak.

Jakina denez, gerra zibila 1939an amaitu zela eta hone-
kin batera, askoren ihesa Frantzia edota Sobietar Bata-
sunera, eta Karreraren kasua ez zen salbuespena izango, 
honek ere Frantziarako bidea hartu baitzuen, hainbat 
kanpotan egon zelarik, baina ez zekiten egoera guztiz 
aldatzera zihoala.

Oroit bedi, 1940ko Frantzia eta nazien arteko armis-
tizioa arte, errefuxiatu gisa zeudela gerra zibilean bo-
rrokatu zuten iheslari gehienak, baina gertakizun honek 
egoera guztiz aldatuko zuen. Jesus Karrera ere egoera 
aldaketa hau pairatu zuen eta Rivesaltesgo kontzen-
trazio-esparruan giltzapetua izan zen, nahiz eta ihesari 
eman zioten askok, hondarribiarra barne. Rivesaltesen 
bertan zegoelarik, Argeles-sur-mer herriko kanpoan 
ospaturiko PCEren asanbladan parte hartu zuen, Bi-
garren Mundu Gerran zein joera izango zuten ezta-
baidatuz (Frantziarren alde borrokatuko zutela erabaki 
zuten).

1941ean, eta alderdi komunistaren idazkaritza Jes-
us Monzoni zegokiolarik, Karrera izango zen honen 
kontaktua Espainia barruko komunistekin harremanak 
baliatzeko, gogoratu erabateko klandestinitatean bizi 
izan zirela urte haietan ezkertiarrak eta batez ere ko-
munistak. Bitartean, penintsulan, Heriberto Quiñones 
(1942an afusilatua) zen PCEren gidaritza zuena, baina 
bai Komintern eta bai Mexikoko komite zentralak, in-
dar handia izango zuena frankismoko lehenengo urtee-
tan, ez zuten ongi ikusten Quiñonesen lidertza.

Izan ere, Quiñonesek ez zituen UNE(*)ren politikak 
onartu eta beharrezkoa zen espainia barruan 
politika horiek onartzea. Horregatik, Jesus Karrerak 
berebiziko garrantzia jokatu zuen prozesu honetan, 
alderdi komunistaren dokumentu ofizialak helaraziz 
Quiñonesengana. Pare bat hilabete beranduago, hots, 
1941eko abenduan, Frantziara bueltatu zen Monzon 
eta zuzendaritzari bidaiaren nondik norakoak azalduz. 
Honek ondorio zuzena izango zuen, Quiñones alde 
batera utzi baitzuten. 

1942aren hasierarekin etorri zen aldaketa. Monzo-
nek Jesus Karrerari agindu zion Espainia barruan lan 
egitea PCE indar-berritzeko asmoekin, Quiñonesen 
erortzearekin batera. Apirilean, Jesus Bayon alderdiko 
zuzendaria zenarekin elkarrizketatu zen hondarribiarra, 
harremanak hobetzeko asmoekin, baina egun batzuen 
bueltan, Bayon atxilotuko zuten, Jesus Karrerak hartuko 
zuelarik PCEren zuzendaritza beregain.

Gauzak hala, “Pablo” zuzendari zenean, penintsulan 
klandestinitatean zeuden foku komunistak batu eta 
sendotu nahi izan zuen, batez ere Andaluzia, Madril, 
Mediterranear kostaldeko eremua eta Euskal Herria. 
Aipatu beharra dago, Karrerari esker, hein handi batean, 
hasi zirela berriz ere “Mundo Obrero” aldizkaria argita-
ratzen (klandestinitatean beti ere) eta horrek, hainbat 
jende berrian hurbilketa ekarri zuela komunismorantz. 

1943. urtearen hasierarekin, Karrera eta Monzonen ar-
teko kontaktuak sarritu egin ziren, lehenengo tramiteak 
egin zirelarik Monzon Espainiara berriz itzultzeko. 
Baina tamalez, egoera goitik behera aldatuko zen mar-
txoan, hain zuzen hilaren 15ean. Izan ere, egun horretan 
atxilotu zuten Jesus Karrera Olaskoaga hondarribiarra 

Madrilen zebilela, Santiago Goñi eta An-
geles Arrutirekin batera.
Bertan, eta bost hilabete luzez, torturak 
jaso zituen Porlierreko kartzelara eraman 
zuten arte abuztuan. Iristerakoan, gainera, 
beste hiru hilabete luzez inkomunikazioa 
pairatu zuen, aurretiko torturek egoera 
tamalgarri eta larrian utzi zutelarik. 
Ia urtebete itxaron ondoren izan zuen 
epaiketa Jesusek Alcala de Henaresen, 
1944ko azaroan hain zuzen ere. Heriotza 
zigorra jaso zuen hondarribiarrak, nahiz 
eta bere alde izan atxilo zegoelarik jarrera 
ona izan zuela eta Hondarribiko udalak 
1943ko irailean sinatuta zegoen gutun 
batean dioen: 
“… no existiendo antecedentes de si actuó 
contra el Glorioso Movimiento Nacional, 
pues durante el periodo de la dominación 
roja de esta ciudad, se encontraba ausen-
te de la localidad. Su conducta moral, fué 
buena. Dios guarde a V.S. muchos años.”

1945aren hasierarekin bat etorri zen 
Jesusen amaiera. Urtarrilaren 16ean, 
goizeko zazpiretan erail zuten Alcala de 
Henaresen fusilamendu-pelotoi baten 
eskutik. Ezin da aipatu gabe utzi, aulki 
baten gainean fusilatu zutela, ez baitzuen 
indarrik zutik mantentzeko, jasandako 
tortura eta bortizkeria zela medio. Gaur 
egun, Alcala de Henaresgo hilerriko 35.en 
fosan jarraitzen dute hondarribiarraren 
gorpuzkinak.

Amaitzeko, eta goraipatu nahiko nuke, 
gure herriaren historiako beste pertsonai 
nagusiei bezala, merezi duen memoriaren 
oinarrizko diren baldintzak aplikatzea 
Jesus Karrera Olaskoagari esker, 
hain zuzen ere, oroimena, justizia eta 
erreparazioa.

“Jesús Karrera Olaskoaga (Hondarribia, 1911 - 
Alcalá de Henares, 1945) es un nombre prácti-
camente desconocido para los hondarribitarras. 
De profesión albañil, vecino de la calle Norte, 
recordado por su modestia, se implicó desde 
muy joven en la lucha política, afiliándose a la 
UGT. Durante la República ingresa en el PCE 
(Partido Comunista de España), llegando a ser 
secretario de las juventudes en Euskadi.

Durante la guerra civil lo encontramos en Bil-
bao, Asturias y Barcelona y tras la derrota pasa 
por varios campos de concentración en Francia. 
En el de Argelès-sur-Mer participó en 1940 en 
la reunión clandestina del PCE donde se de-
cide luchar al lado de Francia en la 2a Guerra 
Mundial.

Protagonista principal en las labores de recons-
trucción y coordinación del PCE, continúa esa 
labor en el interior en la más absoluta clan-
destinidad, bajo la dirección de Jesús Monzon. 
Tras las caídas de Heriberto Quiñones (1941) 
y Jesús Bayón (1942), asume la dirección del 
partido hasta su detención en Madrid el 15 de 
marzo de 1943.

Brutalmente torturado durante cinco meses, 
incomunicado después en la cárcel de Porlier, 
fue finalmente juzgado en Alcalá de Henares 
en noviembre de 1944. Allí fue fusilado, senta-
do en una silla a causa de las torturas, el 16 de 
enero de 1945.

Por lo poco que sabemos, Jesús era un hombre 
sencillo y sensato del pueblo y lo demostró en 
su trayectoria política. Deberían aplicársele los 
requisitos básicos que merece su memoria: re-
cuerdo, justicia y reparación.”

*Unión Nacional Española (1942-1945) izan zen PCEk fronte nacional gisan sortutako erakundea



-Maider Goikoetxea-
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EUGENIO ELDUAYENERI ELKARRIZKETA
GIPUZKOAKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO

PRESIDENTEA

Hamalau urterekin joan zen itsasora 
lehenengoz, aitonarekin. Arrantzale 
familian jaioa, marinelak zituen 
birraitona, aitona, aita, osabak eta 
lehengusuak. Informatika ikasketak 
egin zituen, baina beti izan zuen 
oso argi arrantzalea izango zela.
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.-Gipuzkoako Arrantzaleen Kofra-
diako presidentea zara. Zein da zure 
eginkizuna?
Bederatzi urte beteko ditut aurten kargu 
honetan. Lehenago, presidentea lehorrean 
egoten zen, presidentzialistagoa zen kar-
gua. Ni sartu nintzen garaian lana egiteko 
modua aldatzea erabaki zen eta sistema 
parte hartzaileagoa izatera pasatzea. Ko-
fradia guztien artean banatzen da lana. Ni 
horregatik joaten naiz itsasora. Lehen lagun 
bakar batek egiten zuena, orain lehorretik. 
Hondarribia, Orio, Getaria eta Federazioko 
idazkariaren artean banatzen dira bilerak, 
eta Kofradietako presidente guztiak gaude 
itsasoan.

.-Nola bateratzen dituzu zure presi-
dente ardura eta itsasoa? Nola dara-
mazu ardura bikoitza?
Neguan lasaiagoa da. Udaberrian aste-
buru asko bileretan pasatzen ditut eta udan 
idazkariek hartzen dute ardura, gehienbat. 
Nik, pertsonalki, gustuko ditut arrantzako 
gaiak, nire gaiak. Itsasoan nago eta menpe-
ratzen ditut. Gai politiko administratiboak 
ez ditut hain gustuko, eta horregatik leho-
rreko idazkariekin harreman estua daukat. 
Arrantzako gaiak direnean, joan behar den 
tokira joanda ere oso gustura nago, itsasoko 

“Antes, el presidente se quedaba en tierra (…), 
ahora el trabajo se reparte con los secretarios de 
las cofradías de Hondarribia, Orio y Getaria y 
el de la Federación, y los presidentes vamos a la 
mar.”

“Beti ur ixkinean bizi izan gara, familian 
barkua izan dugu, eta beti itsaso in-
guruan”, esan digu elkarrizketaren ha-
sieran. Itsas Eder ontziko patroia da, 
eta azken urteetan baita Gipuzkoako 
Arrantzaleen Kofradiako presiden-
tea ere. Itsasoaren egoeraren eta 
arrantzaleen bizitza eta baldintzen al-
daketak gertutik ezagutu ditu 1982an 
lanari ekin zionetik, baita Hondarribian 
sektoreak izan dituen gorabeherak ere. 

gaiak direlako. Madrilera joan behar bada 
itsasoko gaiak defenditzera, pentsatzen dut lana 
egitea badela.

.- Urte askotan oso kezkagarria izan da 
arrantzaleen egoera, sektorearen egoera. 
Nola dago gaur egun?  Zeintzuk dira ditu-
zuen zailtasunik handienak?
Europak hartzen dituen erabakien oso menpe 
gaude gu, beti kezka horrekin. Azken urteetan 
kuoten epeak finkatu dira eta ez dago horrenbeste 
gorabehera. Estatu mailan asko borrokatu behar 
izaten dugu euskaldunontzat eskubideak lortze-
ko kuoten banaketan, portzentaje onak izateko... 
Arrantzaleon ahotsa ez da entzuten eta hori gure 
kalterako da. Dena politikoek egiten dute, eta as-
kotan beraien lotsa guk irentsi behar izaten dugu. 
Arrantzaren etorkizunerako hor dago arazorik 
handiena. Eusko Jaurlaritzarekin harreman ona 
dugu. Madrilen gehiago kostatzen da, zein po-
litikari dagoen asko nabaritzen da nahiz alderdi 
berekoak izan. Gaur egun itsasoan ondo ibiltzeko 

lehorrean lan handia egin behar da, jende azkarra 
behar da. Gaur egun lehorrean ere arrantza han-
dia egiten baita.

.- Urte asko daramazu itsasoan. Nolako bi-
lakaera izan du?
Desberdintasun handiena neguko arrantzan da, 
gure flotarentzat legatza eta bisigua galdu dira. 
Beste arrain mota berdintsua da, garai hobeak 
edo okerragoak izaten dira. Baina, itsasontzi as-
koz gutxiago izanda, kuota kopurua hobea izan 
zitekeen. Garai batean ez zegoen kuporik, 
bakoitzak bere ahalmenaren arabera zebilen. 
Patroi eta eskifaia onena zuenak egiten zuen 
arrantza onena. Gaur egun kupoa finkatua dago, 
ez dira garai bateko kontuak, koutak mugatu egi-
ten baitzaitu.
 
.- Antxoa atzematea, adibidez, debekatua 
egon da lau urtez biomasa zela eta. Eragin 
handia izan du Hondarribiko flotan?
Hasiera batean kalterako izan zen, une latzak 

Eugenio Elduayen Eizagirre (Hon-
darribia, 1960). Hijo, nieto y biznie-
to de pescadores, estudió informá-
tica, pero su vocación estaba en la 
mar. En 1982 se embarcó definiti-
vamente y desde entonces ha sido 
testigo y protagonista de los cam-
bios que se han producido en el 
sector de bajura. En la actualidad 
es presidente de la Federación de 
Cofradías de Pescadores de Gi-
puzkoa.
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izan ziren, guretzat antxoa oso garrantzitsua baita. Etor-
kizuna beltz ikusten zen. Europatik laguntzak jaso geni-
tuen, kalteak murrizteko diru laguntzak. Baina alde onak 
ere izan ditu, kontzientziatzeko balio izan du. Biologoak 
sartu ziren orduan, politikariak gai honetatik kanpora ge-
ratu ziren. Lehenago paperezko kuotak egiten ziren, dena 
aguantatzen zutena. Gaur egun ikerketak egiten dira, ho-
rretan irabazi dugu. Nahiz eta desertua ur gutxirekin iga-
ro, orain hasi gara sumatzen, guk ere ikasi dugu horrekin 
bizitzen. Itsaso mailan bide horretatik joan behar dugula 
uste dugu, arrazoiak partekatuz.

.- Zenbat ontzi daude Hondarribiko portuan?
Hondarribian bi sektore daude. Nahiz eta denak baxu-
rakoak izan, bi arrantza mota egiten ditugu. Betta bizia-
rekin dabiltzan 15 itsasontzi daude, horietatik 9 kazean 
ditugu eta hiru Dakarren, Afrikako uretan. Ontzi hauek, 
nahiz eta Hondarribiko basea izan, han igarotzen dute 
urte guztia. Kañibelekin atzematen dute. Garai batean, 
hasierako urteetan, neguan Euskal Herrira itzultzen  zi-
ren konponketa lanak eta burutzeko, baina gaur egun 
Dakarren  pasatzen dute urte osoa.

.- Zenbat arrantzale daude Hondarribian?
370 bat arrantzale izango gara Hondarribiko flotan, ge-
hienak hondarribiarrak baina senegaldarrak, perutarrak 
eta kolonbiarren bat ere badaude gurean.
 
.- Zein egoeran daude euskal arrantzaleak Euro-
pako Batasunari dagokionez? Nola negoziatzen da 
arrain kupo banaketa?
Arazo nagusiena Europan, arrantzaleei gutxi entzuten 
zaiela da. Adibidez, murrizketa etorri da atun gorriarekin, 
eta hori zen Hondarribian gehienbat arrantzatzen zena. 
Arazoa Mediterraneoan izan da, ezta? Bada, Mediterra-
neorako finkatu ditzatela neurri zorrotzagoak. Baina ho-
rren ordez guztiok ordaindu behar izan ditugu ondorioak. 
Gurpil batean sartu gaituzte, atun gorriaren kuota barre-
garri batzuk emanez. 
Atun gorriaren kasuan, esate baterako, Atlantikoko atun 
gorriaren arrantzaz arduratzen den Mundu Mailako 
Erakundean, boto banaketa oso desorekatua da. Atun 

mota hau arrantzatzen duten herrialde guztiak dau-
de bertan. Eta, Libiak, Marokok... boto bana dute eta 
berdin Europako Batasun osoak ere, boto bakarra. Hor 
ikusten da, beraz, zeinen zaila den eragitea. Eta zeinen 
garrantzitsua den lehorrean egiten dena, le- h o r r e a n 
erabakitzen dena nahi eta nahi ez bete behar delako. 
Azken urteetan Europako laguntza segurtasun eta kon-
trol aldetik datoz, batez ere. Denaren gainetik kontrolak, 
eta oso zorrotzak gainera, egunerokoak, bai itsasoan eta 
baita lehorrean ere egiten diren inspekzioekin, eta abar.

.- Abenduen finkatuko dira datorren urterako 
kuota berriak, baina azken urte honetan izan ditu-
zuen kuotekin, konforme zaudete?
Gure bi arrantza mota nagusiak antxoa eta hegaluzea dira, 
eta izan ditugun kuotekin momentuz ondo gaude, bar-
kuak murriztu direnez, kuota txukuna delako. Atun go-
rriaren kouta, dena den, handitu egin behar dela uste dut. 
Eta arazo nabarmena berdelarekin dugu, kuota oso txikia 
baita, baita txitxarroaren kasuan ere.

.- Zeintzuk dira zuen arrantza eremuak?
Dakarren daudenak Senegalen eta Mauritanian ibiltzen 
dira, beraien mugekin. Gu Frantziako uretan ibiltzen gara, 
espeziearen baitan. Muga desberdinak ditugu, lehorretik  
6 edo 12 mila. Txitxarroa eta berdela 12 mila, antxua, 
garai batean, 6 mila, muga horiek ditugu. Euskal kostal-
dean beste muga batzuk ere finkatuta daude. Kanporago, 
ontzi bakoitzak bere lizentzia du eta patroi bakoitzak ere 
bere mugak ditu. Oso zehaztua dago. Baimena emateko 
orduan  zein modalitate, halako patroia, titulua eta abar 
zerrenda luze bat bete behar da.
 
.- Eta Hondarribiko Kofradian, zenbat jendek 
egiten du lana? Zertan?
Hemen, lanean, hamabi bat lagun ariko dira. Administra-
zio lanetan, izotzarekin, bentan, kaxak... Bentan lan han-
diena arrain mota eta kopuruak zehazteak du, gaur egun 
arrain guztia etiketatuta atera behar da, oso kontrolatua 
dago. Atun gorriarekin, atun bakoitzak paper eta etiketa 
bat izan behar du. Honek lan karga handitzen du.
 

“Nik, pertsonalki, gustuko ditut arrantzako gaiak, nire gaiak. Itsasoan 
nago eta menperatzen ditut. Gai politiko administratiboak ez ditut 
hain gustuko, eta horregatik leho- rreko idazkariekin harreman estua 
daukat.”

.- Sare konpontzaileen lana ezinbestekoa da. Zen-
bat emakume daude lan hau egiten? Oso baldintza 
txarrak izan dituzte orain gutxi arte. Konpondu da 
beraien egoera?
Hamasei bat emakume daude, barku bakoitzeko emaku-
me bat. Arrantza sektorean  ahaztuenak izan dira. Gure 
aldetik, babes guztia dute beraien eskarietan eta  erreko-
nozimendurako (gizarte segurantza, kategoriak eta bes-
te), baita portutan lan egiteko  erraztasunak emanez ere. 
Garai batean kanpoan lan egiten zuten, euripean, neguan, 
baina jada babesean egiten dute lan. Laster beste pabi-
loi berri bat eraikiko dugu sarea konpontzeko. Lana bal-
dintza duinetan egin dezaten gauzak egiten ari gara, 
bai hemen eta baita Gipuzkoa mailan ere, Getarian, 
Orion... Funtsezkoa da beraien lana, lan teknikoa da. Ez 
dut ulertzen nola ez diogun lehenago eman behar zuten 
garrantzia ez administraziotik eta ezta arrantzaleon alde-
tik ere. Oraindik, gainera, ez dituzte beraien eskaera guz-
tiak lortu, eta borrokan jarraitzen dute.

.- Hondarribian ez al da falta kooperatibaren bat, 
kontserba etxeren bat, herriko arrantza sektoreari 
merezi duen balioa emango liokeena? Zergatik ez 
dago horrelakorik?  Ez duzu uste arraiaren manu-
faktura industria batek lekua izango lukeela gure 
herria, lanpostuak ere sortuz?
Nire iritziz une honetan egoera hori iraultzea zaila da. 
Kofradia aldetik denda bat jarri da Hondarribiko produk-
tua erakusteko, ez horrenbeste negozio modura. Zerga-
tik ez dagoen halako industria Hondarribian? Ez dakit, 
nik behin ere ez dut ezagutu, mutil koxkorra nintzenean 
“Orlando” zegoen moilan, hori ere itxi zuten. Beste portu 
batzuek ordea, Santoñak, Getariak izan dute eta ohitu-
ra horretatik jarraitzen dute Mutrikun, Bermeon, Lare-
don... Garrantzi gutxiagoko portuek industria mota hori 
izan dute. Herri horietan lehorreko ikuspegitik abiatu 
dute industria eredua. Azken hamar urteetakoa da eman 
den jauzia. Santoñan, adibidez, enpresa txikiak sortu dira, 
ekoizpen txikiak, delicatessen modura. Zergatik? Han 
andre gehienek kontserba sektorean lan egin izan dute-
lako, eta jakin dutelako. Euskal Herrian, Getarian bada, 

“Arrantzaleon ahotsa ez da entzuten eta 
hori gure kalterako da. Dena politikoek 
egiten dute, eta askotan beraien lotsa guk 
irentsi behar izaten dugu.”

(La veda de cuatro años para la 
anchoa) “al principio fue un de-
sastre porque la anchoa es fun-
damental para nosotros (…). 
Pero ha tenido su lado bueno, 
ha servido para concienciarnos. 
Cuando entraron los biólogos, 
los políticos se quedaron fuera 
(…), ahora se investiga, en eso 
hemos ganado.”

“El principal problema en Eu-
ropa es que a los pescadores se 
les escucha poco. Por ejemplo, 
la restricción en la pesca del 
atún rojo, la especie que más 
se pescaba en Hondarribia. El 
problema ha sido en el Medite-
rráneo, ¿no?.. Pues las medidas 
deberían tomarse en el Medite-
rráneo. Sin embargo todos esta-
mos pagando las consecuencias 
(…), nos han dado unas cuotas 
ridículas.”

“Hay unas dieciséis rederas, una 
por barco. Han sido las más ol-
vidadas en el sector pesquero.
(…) Su trabajo es fundamental, 
es muy técnico. No entiendo 
cómo no les hemos dado la im-
portancia que merecían.”
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“370 bat arrantzale izango gara Honda-
rribiko flotan, gehienak hondarribiarrak 
baina senegaldarrak, perutarrak eta 
kolonbiarren bat ere badaude gurean.”

uste dut Mutrikun ere bakarren bat badela. Denboraldiko 
lana bada ere, azkenean bukaerako emaitza ikusi behar da, 
zenbateko etekina izan duzun urtean.

Hondarribian inork ere ez du pausu hori eman alde in-
dustrialean. Eta pentsatzen dut Hondarribiak turismoari 
begira duen indarra ikusita, gisa honetako industria izan 
beharko lukeela. Tailer ttiki modura bada ere. Baina Ko-
fradia batek ere ez du bultzatu horrelakorik. Arlo pribatu-
tik ere ez animatzeak harritzen nau. Gutxienez saiatu eta 
laguntzak aprobetxatu. Gabezia honek beti harritu nau, 
nik neuk ere ez nuen bere unean pausua eman. Presiden-
te nintzenean hauxe nioen: “Arrantzale euskaldun onak 
izanda ere, arazo bat dugu, beti iparrera begiratzen dugu-
la, inoiz ez albotara”.

.- Nola berritu da herriko ontzien flota?
2000. hamarkada hasieran berritu ziren, nagusiki, ontziak. 
Gaur egun ez dago itsasontzi zaharrik, zaharrena 1999koa 
edo izango da. Europatik etorritako ideia izan zen, guri 
zuzenean eragiten ziguna. Garai artan laguntzak bidera-
tu ziren barkuak berritzeko eta modernizatzeko. Euskal 
Herrian itsasoan jarraitu behar zuten %80ak berritu zuen 
ontzia.

.- Itsasontzi berririk egiten da? Inbertsiorako prest 
dago jendea? Nolako laguntzak daude ontziak 
egiteko?
Berrikuntza egin dezakezu baina ez dago inolako la-
guntzarik, Europak ez du ematen. Euskal Herriko la-
guntza txikiren bat badago, abal modukoa. Europatik gaur 
egun segurtasunerako eta higienerako laguntzak bakarrik 
iristen dira.
 
.- Zer iruditzen zaizu herrian itsas ondarea berres-
kuratzeko egiten ari den lana eta ahalegina? Mari-
nel itsasontzia, Benta Zaharreko proiektua, Higer 
farola...
 Niri, pertsonalki, asko gustatzen zait egiten ari den lana. 
Marinel hor egotea, karroa, polita da. Benta zaharra oso 
ederra zen, sinbolo bat, eta galdu egin zen. Modernita-
teari begira, alde batera begiratu dugu, baina galdu ere 
egin dugu. Oso lan polita da, lan gogorra, ordu asko sartu 

behar dira. Nire aldetik, jende horrentzat nire laguntza 
eta txaloak. Hondarribia azken urteetan asko aldatu da, 
adibidez, 1980-82-84 urteetan, neguan eguraldi txarrare-
kin, mila bat lagun denak kalean ginen, Bentan, futbolean, 
txikiteoan, musean, herria beteta zegoen. Gaur egun nahiz 
eta arrantzaleak herrian egon, ez da nabaritzen. Herria ere 
nabarmenki handitu da, eta izaera hori galdu egin da.

.- Etorkizuneko arrantza bermatzeko zein 
arrantza eta zein politika jorratu beharko 
lirateke?
Nik etorkizuna ondo ikusten dut, itsasontzi kopurua 
finkatu behar da. Badakigu Europak kuotak ezarriko 
dituela biologoekin elkarlanean, garai bateko paperezko 
kuotak bukatu dira. Ikerketak egin behar dira Espainia 
mailan (zoritxarrez, Espainiaren menpe baikaude), eta da-
goen kuota dugun flotari egokitu behar zaio. Gaur egun 
gertatzen dena ezinezkoa da, berdela edo txitxarroarekin 
dugun kuota txikia, dagoen barku kopuruarekin alderatu-
ta. Euskal Herriak eta Kantabriak bere garaian esfortzu 
bat egin zuten arrantzale kopurua murriztuz. Galiziak al-
diz, daukan flota mantendu edo handitzea ezin da izan, 
ez, dagoen kuota kopuruari begiratzen badiogu. Kuota 
pertsonalizatua edo erkidegoekiko zehaztua izango balitz 
hobeto, erkidego bakoitzak plan bat egin ahalko luke epe 
ertain edo luzera. Itsasoak duen alde txarra hori da, epe 
motzera jotzen dela eta epe luzeago beharko lukeela.

.- Arraia saltzeko enkantea edo benta bidezko sis-
tema duzue. Ez duzu uste mundu globalizatu ho-
netan, aldaketa asko etorri diren bezala hau ere ez 
litzatekeela egokitu beharko?
Europa mailan begira ibili gara  baina guk arazo bat 
dugu eta pareta horrekin jotzen dugu beti. Espezie 
berarekin gabiltza, eta arraia sartzen denean kopuru 
handia sartzen da, edo deusez. Egiten dugun lan guztia 
komertzializatzeko eskaera jakin bat eta jarraikortasun 
batekin eskatzen digute, eta hor sortzen da arazo 
handiena. Guk ezin diogu oreka horri heldu. Hamabi urte 
daramazkigu gai hau lantzen. Hamaika bilera eta ordu 
pila egin ditugu. Gipuzkoa mailan gauza ttikiak egiten 
ari gara Europari begira, baina ezin dugu jauzia eman. 
Europa mailan beste salmenta mota ematen da espezie 

“Hondarribia azken urteetan asko aldatu da, adibidez, 1980-82-84 urteetan, 
neguan eguraldi txarrarekin, mila bat lagun denak kalean ginen, Bentan, 
futbolean, txikiteoan, musean, herria beteta zegoen. Gaur egun nahiz eta 
arrantzaleak herrian egon, ez da nabaritzen. Herria ere nabarmenki handitu 
da, eta izaera hori galdu egin da..”

jakin batekin, kopuru horien barruan 
ez daudenak. Gurean kopuruan dago 
arazoa, desoreka horri ezin diogu eutsi. 
Hobekuntza bat aztertzen hasi ginen 
eta agian egunen batean posible izango 
da, agian Gipuzkoa mailako benta 
bakarra izatea. Kostatuko da sinergiak 
lortzea, baina beste gauzetan gertatu 
izan den bezala, etorkizun batean hau 
ere lortuko delakoan nago. 

(Sobre la falta de industria con-
servera) ”En Hondarribia nadie 
ha dado ese paso y creo que, vista 
la importancia del turismo, debe-
ríamos potenciar ese tipo de in-
dustria, aunque sea en forma de 
pequeños talleres. Por lo menos, 
intentarlo…”

“Mirando al futuro yo soy opti-
mista;  creo, si, que hay que de-
finir el número de barcos. Sabe-
mos que Europa establecerá las 
cuotas de acuerdo con los bió-
logos, se acabaron las cuotas en 
el papel. Hay que investigar  (a 
nivel de España, no nos queda 
otro remedio), y, una vez esta-
blecidas, adecuarlas a la flota que 
tenemos.”
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GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMAKO PRESTAZIO ZORROA

2014. urte amaieran, Gizarte Zerbitzuen Erakundearte-
ko Organoak (Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta EU-
DELek osaturikoa) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako 
Prestazio Zorroa onartu zuten.
Honen bitartez, Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legean 
aurrikusitako gizartezerbitzuak eta prestazioak jasotzeko 
eskubidearen zehaztapen praktikoa garatzen da. Lege 
honen arabera, Gizarte Zerbitzuen  prestazio  eta  zerbitzuak 
jasotzeko eskubidea unibertsala eta subjektiboa da. 
Hau da, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio 
eta Zerbitzuen Katalogoaren zerbitzu edo prestazio 
ekonomiko bakoitza lortzeko eskubidea dute pertsona 
guztiek baldintza orokor eta espezifikoak betetzen 
dituzten heinean.

Aipagarria da akordio hau 2016-12-25ean indarrean 
egon behar dela. Hau da Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistema unibertsalizatzeko Legeak aurrikusten duen 
gehieneko epea.

Legea garatzeko, 2015. Urtean Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari 
buruzko 185/2015 DEKRETUA argitaratu zuen Eusko 
Jaurlaritzak. Bertan gizarte zerbitzuak eta prestazioak 
jasotzeko eskubidearen zehaztapena egiten da, bes-
teak beste:

- Lehen mailako arreta:  informazioa, balorazioa, 
diagnostikoa, orientazioa, etxeko laguntza, esku-
hartze sozioedukatiboa eta psikosoziala, telelaguntza, 
alojamendua

- Bigarren mailako arreta: mendetasunaren, des-
gaitasunaren, bazterketaren eta babesgabeziaren ba-
lorazioa eta diagnostikoa, egoitzak, eguneko eta gaue-
ko zentroak, okupazio-zentroak, atseden zerbitzuak, 
egokituriko garraioa, familian esku-hartzea eta bitarte-
kotza egitea, familia topaguneak, adopzioa eta harrera

- Prestazio ekonomikoak: zainketak familia-in-
gurunean, zerbitzuari lotutako prestazioa, laguntza 
pertsonaleko prestazioa, bortizkeriaren biktima izan 
diren emakumeentzakoprestazioak eta abar

Zerrenda hau osatu eta garatzeko, prestazio edo 
zerbitzu bakoitzaren izaera, helburua, hartzaileak, 
jasotzeko eskakizunak, etab. zehazten duen Zerbitzu 
eta Prestazioen Zorro bat egin da.

UDALGINTZA

NORK KUDEATU? ZEIN ZERBITZU? ZEHAZTAPENAK

Udalek

Informazio, balioespen, diagnostiko 
eta orientabidezerbitzua (1.1)

Definizioa eta hel-
buruak

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (1.2) Zerbitzu/Prestazio 
motak

Foru Aldundiek

Mendetasuna, desgaitasuna, bazter-
keria eta babesgabetasuna balioes-
teko eta diagnostikatzeko zerbitzua 
(2.1)

Hartzaileak

Adinekoentzako egoitza-zentroak 
(2.4.1)

Lortzeko baldintzak 
Eusko Jaurlaritzak

Eusko Jaurla-
ritzak

Telelaguntza-zerbitzua (1.6) Koordainketa
Familia-bitartekaritzako zerbitzu inte-
grala (2.7.3.3)

Datu guztiak jasotzeko:  www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/10/1504561e.pdf

Pertsona guztiek Zerbitzu horien 
banaketan sarbidea izan dezaten, 
irizpide geografiko eta biztanle 
kopuruen araberakoa, Gizarte Zer-
bitzuen mapa sortu eta zehaztu be-
har izan da.
 
Gaur egungo errealitatetik abiatu-
ta, dugun lurralde banaketa, hauei 
dagokien plangintzak eta garatze-
ko dituzten aukerak hartu dira kon-
tutan.
Adibidez, pertsona helduentzako 
egoitzak eta eguneko zentroak 
15.000 eta 50.000 biztanle dituz-
ten herrietan kokatzeko saiakera 
egin behar da. Aldiz, bazterkeria 
egoeran dauden pertsonentzako 
egoitzak, buruko gaixotasunak di-
tuztenentzakoak, etab. 200.000 
eta 400.000 biztanle arteko he-
rrietan.

Honek esan nahi du, eskeini beha-
rreko zerbitzu eta prestazioak zen-
bait herriren arteko elkarlanean 
eskeini beharko direla. 
Guzti honekin batera, Memoria 
Ekonomikoa egin behar izan da. 
Sistemaren kostu ekonomiko egu-
neratua baloratu egin delarik. Ho-
nela, sistemaren kostu ekonomi-
koak proiektatu ahal izango dira 
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ezarpen mailakatuaren, bilakaera demografikoaren 
eta etorkizuneko premien arabera.

2011ko datuak erreferentzia bezela hartuta, 2017. 
urterako 1.100 miloi ingurukoa izango da Zorroan 
aurrikusitako garapenari eskaini beharreko kopurua.  
2016. urtean Finantzen Euskal Batzordeak 10 milioi 
€ko kopurua bideratu du Udalerriek behar dituzten in-
bertsioak egiten hasteko. 2017 urteari dagokionean, 
ordea, Foru Aldundiei eta Udalei 20 milioi € emateko 
konpromezua hartu du.

Aipamen berezia nabarmendu nahi genuke, lege 
honek Gizarte Zerbitzuen finantzaketari dagokionean, 
erabiltzaileen partaidetza aipatzen duela. Honek esan 
nahi du, eta hala zehazten da legean, zenbait zerbitzu 
koordainketaren bidez ere finantzatuko direla; hala 
nola, egoitzak, eguneko zentroak, etxeko laguntzak, 
etab. Betiere, hartzaileen balio ekonomikoen 
araberakoa izango delarik. Adingabeak, bazterkeria 
egoeran dauden pertsonak, tratu txarren biktimak, 
etab.ek aldiz, ez dituzte beraiei bideratutako zerbitzurik 
koordaindu behar izango.

CARTERA DEL SISTEMA VASCO DE SER-
VICIOS SOCIALES

Se trata de una Cartera de Servicios y Pres-
taciones aprobada a finales de 2014 por el 
Órgano Interinstitucional de Servicios So-
ciales  (formado por el Gobierno Vasco, las 
Diputaciones Forales y la Asociación de Mu-
nicipios Vascos) como desarrollo de la Ley 
12/2008.

Ésta ley establece el derecho a recibir pres-
taciones y servicios como derecho universal 
y subjetivo, equiparable al derecho a la Sa-
nidad o a la Educación, cuyo cumplimiento 
puede exigirse ante la justicia.

Un decreto del Gobierno Vasco de 2015 de-
talla éste derecho de la siguiente manera:
 -Atención primaria: información, va-
loración, diagnosis, orientación, ayuda do-
miciliaria, intervención socio-educativa, te-
le-asistencia, alojamiento…
 -Atención secundaria: valoración y 
diagnóstico de dependencia, incapacidad, 
exclusión, residencias, centros de día y de 
noche, centros ocupacionales, servicio de 
descanso, transporte adaptado, interven-
ción e intermediación familiar, lugares de 
encuentro familiar, adopción y acogida.

 
-Prestaciones económicas: para cuidados 
en el entorno familiar, para necesidades li-
gadas al servicio, para ayudas personales, 
para mujeres víctimas de la violencia, etc.

La misión de ésta Cartera es completar 
y desarrollar estos servicios teniendo en 
cuenta las características de cada servicio, 
los objetivos planteados,  las situaciones 
personales, las características de los bene-
ficiarios, las peticiones recibidas, etc.

Para que toda la ciudadanía tenga acceso 
a estos servicios  se ha confeccionado un 
mapa de Servicios Sociales en base a la te-
rritorialidad y al número de habitantes. Se 
establece, por ejemplo, el desarrollo de re-
sidencias para mayores o centros de día en 
poblaciones entre 15.000 y 50.000 habi-
tantes. Las  residencias para personas con 
enfermedades mentales o para personas 
“en exclusión” corresponderían a poblacio-
nes entre 200.000 y 400.000 habitantes, 
lo que obligará a la colaboración entre va-
rios municipios.

Se ha desarrollado una Memoria Económi-
ca,  valorando el coste actual del sistema y 
su proyección al futuro. Tomando como refe-
rencia  los datos de 2011, el desarrollo de la 
Cartera para 2017 requerirá  de un impor-
te aproximado de 1.100 millones de euros. 
En 2016 la Comisión Vasca de Finanzas ha 
destinado a los ayuntamientos 10 millones 
de euros para empezar con las inversiones 
necesarias. Para el ejercicio actual se ha 
comprometido a destinar 20 millones a las 
Diputaciones y Ayuntamientos.

Quisiéramos reseñar que esta Ley, en cuan-
to a la financiación,  menciona la participa-
ción de los usuarios; lo cual significa que al-
gunos servicios –como las residencias, los 
centros de día y la asistencia domiciliaria- 
serán financiados mediante el copago. Esto 
se regulará según las posibilidades econó-
micas de los usuarios y quedarán exentos 
de dicho copago, entre otros, los menores 
de edad y las víctimas de la exclusión social 
y de los malos tratos.     

2017
UDAL AURREKONTUAK

2017ko udal aurrekontuei 21 emendakin aurkeztu ditu 
Abotsanitzek, 3.220.500 €-ko balioa zutenak. Emen-
dakin horietako batzuk Udalerrian egin beharrekoei 
zegozkien, udalean egin beharrekoak ziren beste 
batzuk eta herritar batzordeetarako eskatutakoak ere 
bazeuden.

Aurkeztu ditugun 21 emen-
dakinetatik, udal gobernua  
gidatzen duen Hondarribi-
ko EAJk 4 onartu ditu eta  
“Katsikas boluntario tal-
dea”ri diru laguntza adostu 
da.
- Autobusentzako aparkalekua egiteko 
proiektua.

-Baratzetako ur irteerak garbitzeko la-
nak.

-Mendelu auzoan auzolanean egiteko 
mural baten proiektua.

-Berdintasun Plana.

Estas son las 21 enmiendas  
presentadas por Abotsanitz:

1. Autobusentzako aparkalekua egite-
ko proiektua: 10.000€

2. Hondartzak: Kai zaharrean eta Pun-
talean dutxa zerbitzua: 15.000€

3. Hondartzako horman, neguko era-
biltzaileentzat aterpea: 10.000€

4. Komun publikoak Amuten, San Kris-
tobalen eta Portuan: 180.000€

5. Haur parkeentzako estalpea: 
50.000€

6. Berziklatzeko zaborrontzi sailkaga-
rriak: 30.000€

7. Aparkalekua: Zezen plazan: 
2.500.000€

8. Baratzetako ur irteerak garbitzeko 
lanak: 25.000€

9. Txiplau, oinezko eta bizikletentzako 
eremuaren proiektua: 15.000€

10. Guadalupeko iturria potabilizat-
zea: 5.000€

11. Alde zaharreko eremu publikoak 

herritarrei zabaltzea: 10.000€

12. Santiagotxon argiztatze lanak:  15.000€

13. Panel informatiboak herrian: 10.000€

14. Kaleen birgaitze proiektuak: 30.000€ 

15. Merkatari txikientzako diru laguntzak: 15.000€

16. Ibilgailuen gaineko zergan, famili ugari eta mugi-
kortasun urriko ibilgailuentzat diru laguntza: 15.000€

17. Mendelu auzoan auzolanean egiteko mural baten 
proiektua: 3.500€

18. Mugikortasun mahaia eratzea: 10.000€

19. Amute-Mendelu bidegorri proiektua: 20.000€

20. Berdintasun plana: 6.000€

21. Hondarribia-Katsikas boluntario taldea: 6.000€

2017ko udal aurrekontuei aurkako botoa eman 
dio Abotsanitzek, aurrekontu proiektu honek 
eta Udal Gobernuaren asmoek ez dutelako 
balio hondarribiarrek dituzten benetako beha-
rrak asetzeko. Udal gobernu honen kudeaketa al-
debakarrekoa da, eta ez du bermatzen esaten dutena 
beteko denik. Horren adibide, 2016an aurrekontue-
tan onartutako proiektuetako batzuk ez direla bete, 
ezta Abotsanitzi onartutako emendakinetatik bakar 
bat ere. Horrez gain, herritarrek ez dute erabakitze-
ko ahalmenik. Hondarribian egin behar diren inbert-
sioetan herritarrek zer esana eta zer erabakia eduki 
beharko lukete, baina gaur egun horrelakorik egitea 
ez da posible.

Udalak duen egoera ekonomiko onak, bestalde, auke-
ra paregabea ematen du hondarribiarrei zerbitzu ge-
hiago eta hobeak eskaintzeko. Baina horretan ere ez 
du behar adinako ahaleginik egin udal gobernuak, eta 
gabezia sakonak daude. Horregatik guztiagatik eman 
du kontrako botoa 2017ko aurrekontuetan.

Nolanahi ere, onartutako aurrekontuak betetzen di-
rela ikusten badugu, adostutakoa betetzen dela eta 
udal gobernuak elkarlanerako borondatea azaltzen 
badu, Abotsanitzek beste jarrera bat eduki dezake  
etorkizunean. Baina udal gobernuari babesa emateko 
aipatutako baldintzak bete beharko dira.   
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De las 21 enmiendas presen-
tadas, el Gobierno Municipal  
del PNV de Hondarribia ha 
aprobado 4 y se ha acordado  
la ayuda económica a “Katsi-
kas boluntario taldea”.

- Redactar un proyecto para habilitar un 
aparcamiento para autobuses.

-Trabajos de limpieza de canalización 
de agua en huertas.

-Proyecto de auzolan  para un mural  en 
el barrio Mendelu.

-Redactar un plan de igualdad.

Estas son las 21 enmiendas  
presentadas por Abotsanitz:

1. Proyecto para habilitar un aparca-
miento de autobuses  10.000€

2. Playas:  Servicio de duchas en Pun-
tal auzoa y Kai Zaharra:   15.000€

3. Cubrimiento en la pared de la playa 
para bañistas de invierno: 10.000€

4. WC públicos,Portua auzoa, San 
Kristobal, Amute: 180.000€

5. Cubrimiento para parque infantil: 
50.000€

6. Papeleras para reciclar: 30.000€

7. Aparcamiento: Zezen Plaza: 
2.500.000€

8. Trabajos de limpieza de canaliza-
ción de agua en huertas: 25.000€

9. Proyecto para zona peatonal y cicla-
ble en Txiplau: 15.000€

10. Potabilizar la fuente de Guadalu-
pe: 5.000€

2017
PRESUPUESTOS MUNICIPALES		

Abotsanitz ha presentado 21 enmiendas a los pre-
supuestos municipales por un valor de 3.220.500€. 
Divididas en diferentes comisiones que constituye el 
ayuntamiento, tales como, municipio, ayuntamiento y 
ciudadanía.

[Informazio zabalagoa gure webean]

11. Habilitar zonas públicas de Alde Zaharra: 10.000€

12. Iluminación para barrio de Santiagotxo:  15.000€

13. Paneles informativos: 10.000€

14. Proyecto para rehabilitación de calles: 30.000€ 

15. Ayudas económicas para pequeños comercian-
tes: 15.000€

16. Ayudas económicas  para el pago del impuesto 
de circulación de vehículos tanto para  familias nu-
merosas  como para personas de movilidad reducida:  
15.000€

17. Proyecto de crear un mural  a través de auzolan   
en Mendelu: 3.500€

18. Mesa de movilidad: 10.000€

19. Proyecto de bidegorri Amute-Mendelu: 20.000€

20. Redacción Plan de igualdad: 6.000€

21. Hondarribia Katsikas  Boluntario Taldea: 6.000€

Abotsanitz ha votado en contra de los presu-
puestos municipales presentados por el equi-
po de Gobierno para 2017. Esta decisión se basa 
en la experiencia acumulada  que nos muestra  la 
ineficacia  de la gestión unilateral de dicho gobierno,  
traducida en, el incumplimiento de las enmien-
das  (aprobadas en pleno) a los presupuestos 
de 2016. 

Consideramos que las necesidades reales de los 
hondarribitarras requieren de  inversiones en cuyo 
cálculo y previsión  debe tomar parte activa la pobla-
ción, eje básico de cualquier actuación municipal. 

Tomando en cuenta la situación de las arcas munici-
pales y los momentos que vivimos, el Ayuntamiento 
debe ofrecer más y mejores servicios al pueblo.

En el futuro, la confianza y el apoyo de Abotsaniz  al 
actual gobierno  dependerán del  eficaz cumplimien-
to  de los presupuestos municipales  aprobados 
para 2017.
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Taxi Driver

Acción
Hondarribia eta Irungo taxien arteko hitzar-
mena lortu da, bi herri hauen arteko taxi 
zerbitzuen lankidetza ahalbidetzen duena. 
Honekin, Hondarribia eta Irun bere gain 
hartuko duen Erregimen Bereziko Gunea 
izendatzea eskatuko zaio Foru Aldundiari.
__
Amor y Amistad

Comedia
Eusko Jaurlaritzarekin elkar-eragintasun 
hitzarmena sinatuko da. Honen bitartez, 
erakunde publikoek dokumentazioa konpar-
titu ahal izango dute, herritarrek admi-
nistrazioarekin egin beharreko tramiteak 
errazteko asmoz.
__
El Fuera de la Ley

“Western”
Kontu hartzaileak 2015eko ekitaldian 
egindako kontrol emaitzen txostena. Bertan 
ikus dezakegunez udalak zenbaitetan ez 
ditu betetzen legeak ezarritako prozedurak, 
ez diru sarrerei dagokienez ezta gastuei 
dagokienez ere. Abotsanitzentzat kezka-
garria da Blues jaialdiaren inguruan, esate 
baterako, diru sarreren inguruan aipatzen 
dena. Txosten honen arabera zenbait 
zerbitzuen kontratazioa legeak eskatzen 
dituen baldintzak bete gabe egin ziren, 
pertsonal kontratazioek ez zuten legezko 
prozedura jarraitu, etab.
__
Que el Blues nos perdone

Musical
Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren 2014ko 
ekitaldiari buruzko informea. Erakunde 
honek egindako txostenean Arma Plaza 
Fundazioaren eginkizunak Udalak egitea 
gomendatzen du; Blues jaialdiaren diru kon-
tuak ez direla argiak esaten du; udalaren 
langile taldea ez da egokitzen udalak dituen 
beharretara; kontratazio espedienteek 
ez dituztela legez ezarritako prozedurak 
betetzen; Udalak web orrian aurrekontuak 
argitaratzen ditu, ez ordean Kontu Oroko-
rrak eta Likidazioa, etab.

__
El contable

Suspense
Attest Itc S.L. Enpresari, 2015ean egindako 
lanengatik, 72.600 € ordaintzea erabaki du 
Udalak  urriko osoko bilkuran. Idazkariaren 
txostenak dioen bezala, “ez dago gastuaren 
aurretiazko baimenik”, “ez da inolako proze-
durarik jarraitu lanen esleipena egiteko 
eta ez dago esleipenari dagokion inolako 
ebazpenik”. Kasu honetan, 39/2015 Le-
geak dioenez “los actos de las Administra-
ciones Públicas son nulos de pleno derecho 
en los casos siguientes: (…) los dictados 
prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento (…)”.
__
A 100 metros

Comedia
Autokarabanen Erabilera Erregulatzeko 
Proposamena  - MOZIOA aurkeztu du 
Abotsanitz Udal Taldeak, Hondarribian 
autokarabana erabilera gero eta 
haundiagoa dugun honetan. Bertan 
erabilera hau arautzea eta zerbitzu-gune 
bat ezartzea eskatzen dugu. Mozio honen 
lanketa Gipuzkoako Autokarabanen 
Elkarteko kideekin batera burutu dugu eta 
aho batez onartua izan zen Udalbatzan.
__
Cuatro bodas y un funeral

Falso documental
Ezkontza Arautegia – Hondarribiko Udala 
ezkontzak burutzeko arautegi bat ari da 
garatzen. Abotsanitzek zenbait proposamen 
egin ditu arautegia hobetze aldera; besteak 
beste, ohiko ezkontzak ahalik eta larunbat 
gehienetan burutu ahal izateko aukera 
izatea, hizkuntzan ez mugarik jartzea, gailu 
elektroniko eta informatikoak erabiltzeko 
aukera aipatzea, etab.

Udalfìlm
Labur-Metraiak

Obra maestra
Muy buena
Buena
Regular
Mala

UDALGINTZA
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argazkisalaketa

?

!

!

?

Errebellin, Zumardi 
eta Sabino Arana 
kalean,
oinezkoen ibilbi-
dean eta eskola 
bidean trabarik ez

Jaizkibel 
etorbidean 
oinezkoen 

segurtasun falta

Bidegorria eta 
zabor ontziak 
leku berean?
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THE AVETT BROTHERS
 

Hace unos años, en 2009, ojeando 
una revista de música, leí un artí-
culo sobre estos tipos, en concreto 
la crítica de uno de sus discos:  les 
ponía por las nubes. Con el paso 
del tiempo, comparto totalmente 
dicha crítica.

     Eran los días de “I and Love and 
You”. La banda formada por los 
hermanos Scott&Avett comenzó su 
andadura allá por 2002 y desde 
entonces no han parado. Su mú-
sica es un cocktail de diferentes 
estilos, combinando desde el blue-
grass al folck pasando por el pop ó 
el punk.

     Cada disco que publican les 
hace más populares, en USA y UK 
llenan grandes recintos: están en 
plena forma. Por un lado, la mezcla 
de las voces de los Avett, acompa-
ñada por la guitarra acústica y el 
banjo, hacen de sus medios tiem-
pos unos “hits” emocionantes. Por 
otro, su vertiente más rockera y 
gamberra te despierta una sonrisa 
y te invita a corear sus canciones. 

     En definitiva, para el que sus-
cribe, una de las mejores formacio-
nes de lo que llevamos de milenio. 
Si os apetece escucharlos, el ya 
citado “I and Love and You” y su úl-
timo LP “True Sadness” pueden ser 
una buena piedra de toque para 
sumergiros en el universo Avett.

Keep on Rocking!

“F”

M
U

S
IK

A

Aholkua: Tuperra eraman dut 
arraindegira.
Begira ze txukun.
Horrela ez da zakar gehiagorik 
sortzen.
Bortzirian udaletxeak banatu ditu 
herritarrei kutxa bana, muxutruk.
Ea ikasten dugun.

Santiagotxon, natur gunean, 
zakarrak pilatzen?

Kutsakorrak diren neumatiko 
multzoa pilatuta bide ertzean.

Aste hauetan Bidasoako Ospita-
lera joan behar izan dut. Sarre-
ran eta medikuekin euskaraz 
jarduteko betiko zailtasunak. Are 
gehiago, ezintasuna.
Baita gutunez bidaltzen dituzten 
dokumentuak ere erdara hutsean. 
Lotsagarria iruditu zait.
Esan didate badagoela salatzeko 
hainbat plataforma: mugiko-
rrerako “Akuilu” aplikazioa eta 
interneten bidez www.elebide.eus 
helbidea.
Kexarik ez bada egiten denak ber-
dinean jarraituko du betiko... :(

Parte hartu zuk ere.
Bidali zure argazki salaketa.

La Guerra Civil en Hondarribia. 
El verano pasado, coincidiendo con 
el 80 aniversario, quisimos recordar 
con una crónica diaria (expuesta 
en  los cinco tablones  callejeros y 
en las redes sociales) los aconteci-
mientos sucedidos en 1936 desde 
el 18 de julio hasta la caída de 
Hondarribia. 
Ahora, con el ánimo de seguir 
transmitiendo esa  información, 
hemos pensado en una publicación 
monográfica que reuniría las cróni-
cas de aquellas semanas. Si estás 
interesado en el tema, contacta con 
el correo de Abotsanitz.

Gizarteratzearen 
helburuari jarrai-
tasuna emateko 
asmoz, lanketa 
honetan urrats berri 
bat ematera goaz. 
Sartu berritan gau-
den urtean kontaki-
zun hauek aldizkari 
formatoan jaso eta 
zabaltzeko asmoa 
dugu. Gaiarekin inte-
resa izango bazenu, 
Abotsanitzen helbide 
elektronikoan egin 
dezakezu eskaria.

“HONDARRIBIAN 
GERRA ZIBILAREN 
KONTAKIZUNA”

2016. urtean, Gerra Zibilaren 
Errelatoaren inguruko lanketa 
bat egin genuen. Bertan, duela 
80 urteko eguneroko  kontaki-
zuna egin zen, Hondarribian Ge-
rra Zibilaren nondik norakoak 
azalduz. Gertakariak, gertatu 
ziren egunetan zehar, zehaztu 
ziren bai kaleko paneletan eta 
sare sozialetan zabalduz. Herri-
ko memoria eta historia gizarte-
ratzea izan da helburu nagusia.
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-Mariana Navarro-
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2015ean, azal zuriko gizon emakumeek, goi mailako ikas-
ketak zituztenek eta patrimonioa eta errenta brasildarren 
batez bestekoa baino handiagoa zutenek Brasilgo hiri na-
gusietako kaleak hartu zituzten sorbaldan brasildar ban-
dera zeramatela. Esklabo salerosketan zebiltzan barkuek 
ere hala egin omen zuten Castro Alvesen esanetan: “nola 
izan daiteke bandera baliagarri halako doilorkeria eta kol-
darkeria babesteko?”.

Dilma Roussef presidentearen gobernuaren amaiera es-
katzen zuten, Partido dos Trabalhadores (PT) partidua 
ustela zela argudiatuz. Nori egiten zieten eskaera?  Dipu-
tatu federal eta senatariei. Eskatzen zieten Dilma presi-
dentearen impeachment eskaera bozka zezaten, lau hau-
teskundeetan jarraian galdu zuten oposizioko partiduekin 
eta PMDB(*)rekin batera, zeinak diputatuen ganberaren 
eta senatuaren presidenteak bereak zituen, baita errepu-
blikaren presidente ordea ere.

2016eko apirilaren 17an, Eduardo Cunha (PMDB) di-
putatua -diputatuen ganberaren presidente zena eta na-
zioartean ustel fama zuena- izan zen Dilma Roussefen 
impeachmenta onartu eta bozkatu zuen saioaren buru. 
Transparência Brasil 1 izeneko gobernuz kanpoko erakun-
dearen arabera, azken hauteskundeetan aukeratutako 513 
diputatuetatik 273 ikertuak izaten ari dira brasildar jus-
tiziarengandik edo lehen instantzian zigortuak izan dira 
krimen desberdinak burutu izanagatik: lan behartua, erai-
lketa, droga trafikoa, tortura, ustelkeria eta hauteskunde 
krimena. Berdina gertatzen da abuztuak 31an Dilma-
ren impeachmenta bozkatu zuten 81 senatarien artetik 
45ekin. Horien artean dago Senatuaren presidentea, PM-
DBeko Renan Calheiros.

Laugarren Boterea eta demokraziaren aurkako Esta-
tu-kolpeak

Brasilgo komunikabide handienak XX. mendeko eta XXI. 
mende hasierako demokraziaren aurkako kolpeetan na-
hastuta egon dira. Getúlio Vargas (1951 – 1954), Juscelino 
Kubitschek (1956 – 1961), Joao Goulart (1961 – 1964), 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) eta Dilma Rous-
sef (2011 – 2016) presidenteek jasan dute, salbuespenik 
gabe, komunikabide handien borroka gupidagabea.

Zer dute gobernu hauek komunean? Denek egin zieten 
aurre botere ekonomiko nazional, nazioarteko eta trans-
nazionalen interesei. Denek sustatu zuten brasildar eko-
nomiaren garapen agenda, ordura arte baztertuak zeuden 
geruza sozialak barnean hartuz, barne merkatua garatuz, 

errenta banatuz eta eskubideak bermatuz. Eta denek egin 
zituzten aliantzak elite nazionalen sektore desberdinekin, 
eta historiaren uneren batean traizionatuak izan ziren.

Presidente hauen artean, Getúlio Vargasek bere buruaz 
beste egin zuen 1954ko abuztuaren 24an; Juscelino Ku-
bitschek-ek kargua utzi zuen 1961eko abuztuaren 21ean; 
kolpe militarrak ezin izan zuen abuztura arte itxaron eta 
1964eko martxoaren amaieran gauzatu zen Joao Gou-
lart presidentearen aurkakoa, zeina erbestean hil baitzen 
1976an. Egutegi gregoriarraren zortzigarren hilabetea 
tinko mantentzen da brasildar demokraziaren aurkako 
kolpeen agendan, Dilma Roussef presidentearen impea-
chmentaren behin betiko bozketa 2016eko abuztuaren 
31ean gertatu denean.

Pisu eta neurri bakarreko justizia

Lava Jato deitu operazioak, Ministerio Publiko Federala 
eta Sergio Moro Epaile Federalaren ardurapean dagoe-
nak, enpresa publiko eta pribatuen ustelkeria ekintzak 
ikertzen ditu, Petrobras petrolio enpresa publikoarenak, 
bereziki. Operazio honetan partidu politiko guztiak dau-
de ikertzapean, baina ekintza foku kutunena PTren eta 
Lula presidente ohiaren kriminalizazioa dela erakutsi du.
Espetxeratze behartu eta arbitrarioak, ikertuak direnen 
errugabetasun-presuntzioaren printzipioa ukatzea, de-
fentsari prozesuen autoak ezagutzeko sarbidea mugatzea 
eta  sekretupean dauden informazioak komunikabide 
handietara filtratzea, horiek izan dira Lava Jato opera-
zioaren irregulartasunetako batzuk, herrialdeko legelari 
nagusiek manifestu 2 baten bidez salatu dituztenak.

DILMAREN IMPEACHMENT-A ETA BRASILGO HERRITARREN 
AURKAKO KOLPEA

Golpe contra o povo brasileiro

Marcio L. V. Cruz, Hezitzaile eta soziologoa

·PTren Direktorio Nazionalean aholkulari izan zen (2005 – 2007)
·São Pauloko PTeko Zuzendaritza Estataleko Gizarte Mugimendu eta Politika Sek-
torialetako Idazkaria (2007 - 2009)
·Errepublikako Presidentziaren Aholkulari Berezi modura Escolas Irmãs Programa 
koordinatu zuen (2009-2011)

Marcio L. V. Cruz    Itzulpena: Iker Azkue

En 2015, hombres y mujeres de piel blanca, educa-
dos en las mejores escuelas y poseedores de la mayo-
ría del patrimonio y de la renta brasileira, ocuparon 
las calles de las principales ciudades de Brasil enar-
bolando la bandera nacional. Según el gran poeta 
romántico Castro Alves, así hacían también los bar-
cos que participaban en la trata de esclavos: “Existe 
um povo que a bandeira empresta/ Para cobrir tanta 
infâmia e cobardia!...

Los grandes medios de comunicación de Brasil han 
estado implicados en todos los golpes contra la de-
mocracia desde mediados del siglo XX. Los gobier-
nos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitshek, João 
Goulart, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Roussef, 
sin excepción, sufrieron el ataque despiadado de los 
grandes medios. ¿Qué tenían en común esos gobier-
nos? Que todos se enfrentaron al poder económico 
nacional, internacional y transnacional.

*PMDB: Partido do Movimento Democrático Brasileiro
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Justizia brasildarrak PT eta Lula presidentearen aurka 
darabilen tesi nagusia da partiduak hauteskunde kanpai-
netarako jaso dituen dohaintzak ustelkeriaren emaitza 
direla. PTren defentsak kanpainarako dohaintza guztiak 
hauteskunde justiziari aitortuak izan direla erakusten du, 
eta partidu guztiek jaso zutela PTri mesede egiteaz akusa-
tuta dauden enpresen dirua. Zerk pentsa arazten die jus-
tizia federaleko epaileei PTren dohaintzak ustelkeriaren 
fruitu direla, eta São Paulo estatuko gobernurako hauta-
gai eta oposizioko gobernukoa zen Geraldo Alckmin-eri 
(PSDB(*)) emandako dohaintzak legezkoak direla?

Lava Jato operazioaren ia bi urte hauetan, Sergio Moro 
epaileak hitzaldiak eman ditu, konferentziak, komuni-
kabide nagusiengandik eta industrien federazioagandik 
sariak eta kondekorazioak jaso ditu eta São Pauloko uda-
lerako hautagai zen PSDBeko Joao Doriarekin ekintza 
sozialetan parte hartu zuen. Honi gehitu, Ministerio 
Publiko Federaleko justizia promotore Deltan Dallag-
nolek udal hauteskundeak izan baino 15 egun lehenago  
aurkeztu zuela, prentsaurreko batean, Lula presidente 
ohiaren aurkako salaketa, ondoko premisarekin: “ez dugu 
frogarik, uste osoa baizik”, Lula ustelkeria-eskemetan parte 
hartu eta onuradun izan zela.

Lularen defentsa abokatuek nazioarteko zuzenbidean 
lawfare izenez ezagutzen den praktika erabiltzen ari di-
renaren tesia defendatzen dute. Alegia, lege eta proze-
dura juridikoen erabilpena egiten ari direla gerra arma 
moduan, etsaia jazarri eta deuseztatzeko. Aspaldi erabaki 
zuten Lula presidente ohia eliteen etsai nagusia zela eta 
Brasilgo agertoki politikotik kendu behar zela. Helburu 
hau erdiesteko sortu zen Lava Jato operazioa eta, helburu 
honekin erabiltzen dira brasildar justiziaren ezpataren 
neurri eta pisua.

Dilmaren impeachmenta eta herriaren aurkako kolpea

Dilma presidentearen bigarren agintaldiko presidenteor-
de modura berrautatua eta oposizioaren babesarekin, pa-
lazioko sotoetan azpilanean aritu zen Michel Temer Al-
vorada3. Bere helburua, hautesontzietan porrota jaso zuen 
proiektua inplementatzea. EEBBetako enpresariei egin-
dako diskurtsoan orain gutxi zera esan zuen: “… gober-
nuari iradoki genion ‘Ponte para o futuro’ deitu dokumentuan 
erakusten genituen tesiak hartu zitzala. Eta, ez zenez ondo 
atera, ez zirenez neurriak hartu, ni Errepublikako Presidente 
izatea ondorio izan duen prozesua ezarri zen”. 4

Michel Temer presidente ez-legitimoak petrolioaren mul-

tinazionalei eman nahi die Pré-sal petrolio hobien abe-
rastasuna; datozen 20 urteetan osasun arloan, hezkuntzan 
eta gizarte babesean inbertsioak murriztuko dituen 241 
Konstituzio Zuzenketa onartzea nahi du; erretirorako gu-
txieneko adina 65 urtetik 70era igotzea; soldaten igoera 
inflazioaren azpitik izoztea; kulturaren, ezagutza zienti-
fikoaren, garapen teknologikoaren eta beste oinarrizko 
eskubideen sustapenerako programekin bukatzea du jo-
muga.

Salerosketa ilunetan eskubideak galtzen ari direnaz jabe-
tu gabe, urriaren 2an, herritarrek, garaipena eman zieten 
udal hauteskundeetan partidu kolpista nagusiei. PT al-
derdiak, ordura arte udalen %10 (37.991.394 brasildar) 
gobernatzen zituenak, 6.119.120 herritarrentzako gober-
natuko du udal hauteskundeetako porrotaren ostean. Eta 
ez da egongo 2018ko Errepublikako presidentetzarako 
hauteskunde lehiarako estrategikoak izan daitezkeen hi-
riburu edo hiri garrantzitsuetan.

Eginkizun nagusia: olatu kontserbatzailearen aurkako 
erresistentzia antolatzea 

Movimento Brasil Livre – MBL bezalako antolaketa 
kontserbatzaileak, irakasleek ikasgeletan gogoeta kriti-
koa sustatzea kriminalizatzen duen Escola Sem Partido 
ereduak, 1964az geroztik kontserbatzaileena izan den 
kongresuak bultzatutako kolpe parlamentarioak eta udal 
hauteskundeetan gertatutako porrotak erakusten digute, 
besteak beste, ezkerrak eta sektore aurrerakoiek borroka 
galdu dutela eremu ideologikoan.

Emantzipazioa eta eskubideen sustapena helburu duten 
proiektuei lotutako antolaketa politiko, sozial eta alderdi 
politikoetako segmentu desberdinek erronka itzela dute 
aurrean: kontserbadurismoaren aurrera egitea geratzea 
eta gizartea antolatzea, jadanik bortitza den eta egunetik 

El surgimiento de organizaciones conservadoras 
como Movimiento Brasil Livre o el modelo Escola 
Sem Partido, que criminaliza el pensamiento crítico 
impulsado por los profesores en las aulas; el golpe 
parlamentario provocado por el congreso más con-
servador desde 1964; el fracaso en las elecciones 
municipales… Son evidencias, entre otras, de la de-
rrota sufrida en el campo ideológico por la izquierda 
y los sectores progresistas.

-Mariana Navarro-

*PSDB: Partido da Social Democracia Brasileira
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HOBE ISILIK
(eleberria)

Garbiñe Ubeda (Ibarra, 1967)

 
1936ko Gerran ibili eta gero, Bi-
garren Mundu Gerraren amaie-
ran, Frantzian desagertutako Jose 
Bermejo aitona miliziano anarkis-
taren arrastoaren bila hasten da 
haren biloba Bakartxo.

Bilaketaren gorabeherak, ezuste-
ko aurkikuntzak eta, hauekin ba-
tera, zalantzak kontatzen dizkigu 
eleberriak.

Familiaren historia berreraikiko 
du narratzaileak, baita hainbat 
gogoeta harilkatu ere: sekretuak, 
isiltzen direnak, bizitza berri bat 
hasteaz, zaharra ahazteaz...

Irakurtzeko oso atsegina eta ero-
soa egin zait liburu hau. Erraz 
sartzen zara istorioan eta, orrietan 
aurrera zoazen heinean, intriga 
sortzen dizu; zer gertatu zen aito-
narekin?

Ondo lotuta dago hasieratik 
amaieraraino, eta interesgarria 
iruditu zait bizitzako sekretuez, 
isiltasunaz... hitz egiten duelako.

(Liburutegian badago)

LI
B

U
R

U
A

K

Mattina Etxeberria

egunera indartsuago etorriko den treguarik gabeko en-
frentamendurako. Etorkizuna orain da! Ez da etorkizunik 
egongo olatu kontserbatzailea gera arazteko gai ez bagara.

Premiazkoa da klase sozial baxuko sektore antolatuen 
artean fronte zabala eraikitzea, erresistentzia ekintzak 
koordinatzeko eta 2018ko hauteskundeetarako lulismoa 5 
ezkerretik gaindituko duen alternatiba antolatu ahal iza-
teko. Honek esan nahi du, Lula eta Dilamaren gobernue-
tan lortutako eskubideen ondarea defendatzea eta klaseen 
arteko kontziliazioa, finantza eta enpresa korporazio 
handien pribilegio eta etekinen mantentzeari eta politika 
egiteko forma zaharrei kritika zorrotza egitearekin batera.

Partiduen, sindikatuen eta gobernuaren egiturak ez ziren 
gai izan sektore kontserbatzaileen eta euren agenda po-
litikoaren aurreratzea gera arazteko, beraz, ez dira aurre 
egiteko ere gai izango. Ezkerreko Frontea eraginkorra 
izango da soilik partidu eta sindikatuez harago antolat-
zen bada. Gizarte mugimenduak, Brasil osoan zehar es-
kolak okupatzen dituzten gazteak eta Herri Kultura eta 
Hezkuntza Herritarrerako erakundeak ere barne hartu 
behar ditu, erresistentziarako eta etorkizuneko proiektua-
ren eraikuntzarako pentsaera, sentiera eta ekintza modu 
berriak sortu daitezen, horrela, “berdinak izateko eskubidea 
izan dezagun, desberdintasunak gutxiagotzen gaituenean; 
eta desberdinak izateko eskubidea gure berdintasunak des-
karakterizatzen gaituenean. Hori dela eta, desberdintasunak 
aitortzen dituen berdintasunaren eta desparekotasunik sort-
zen, elikatzen edo erreproduzitzen ez duen desberdintasuna-
ren beharra“ 6.

Es urgente la creación de un frente amplio de los 
sectores organizados de las clases populares para 
coordinar las acciones de resistencia y posibilitar 
una alternativa que supere al lulismo por la izquier-
da  en las elecciones de 2018. Esto requiere de una 
severa crítica a las viejas formas de hacer política, a 
la conciliación entre clases, al mantenimiento de los 
privilegios de las grandes corporaciones empresaria-
les y financieras, y requiere, por supuesto, la defensa 
del legado de derechos conquistados por los gobier-
nos de Lula y Dilma.

1: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160419_
impeachment_revela_congresso_rm
2: http://pradella.jusbrasil.com.br/noticias/297190364/leia-o-ma-
nifesto-dos-advogados-que-comparam-lava-jato-a-inquisicao
3: Presidentearen bizilekua.
4: https://theintercept.com/2016/09/23/brazils-president-mi-
chel-temer-says-rousseff-was-impeached-for-refusing-his-econo-
mic-agenda/
5: Lulismoa, André Singer zientzialari sozialak proposatutako kont-
zeptua da, Lula gobernuaren garaiko gertakari sozial eta politikoa 
azaltzeko.
6: Boaventura de Souza Santos soziologo portugesaren aipua.

-Mariana Navarro-
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Nola baloratzen dituzu 2016ko kirol emaitzak? 
Nerea :

2016a ez da urte erraza izan, izan ditudan bi lesioek nire denboraldiaren 
planifikazioa baldintzatu dutelako. Zailtasun horiek, hala ere, motibazio handiz 
errekuperatu nahi izatea eragin zuten eta, azkenean, nire entrenatzailearen 
(Ibon Muñoz), familiaren eta lagunen laguntzaz, nire bizitzako denboraldirik 
onena izan da. 
Bai pista estalian eta baita aire libreko pistan ere, 4. izan naiz promesa mailako 
Espainiako Atletismo Txapelketan (sub23). Gainera, bi pistetan, Espainiako 
Txapelketa Nagusira joatea lortu dut, eskatutako minimoak beteta. Azken hau 
pentsaezina zen niretzako lehengo urtean.
Hala ere, aurtengo lorpenik handiena nire taldearekin batera ohorezko mailarako 
igoera izan da. Ohorezko mailak Espainiako talderik onenekin lehiatzea 

suposatzen du (F.C. Barcelona, Valencia Terra i Mar, Playas de Castellón...). 
Inoiz ahaztuko ez dudan eguna izan zen igoera lortu genuen eguna. Atletismoak 
bakarkako kirola badirudi ere, talde konpetizioak dira onenak.

Julen :
Oso modu positiboan. Bederatzi bandera eta Gipuzkoako, Euskadiko eta 
Espainiako txapelketak irabaztea marka da. Azken emaitzek sentsazio 
kontrajarriak sortu arren, hotzean pentsatuta edonork sinatuko luke horrelako 
denboraldia.

Azken asteetan Bermeorekin izan genuen borroka gogorra izan zen eta horrek 
presio psikologiko handia eragin zigun. Kontutan izan behar dugu ez garela kirolari 

>kirolak

Nerea Sarriegi Julen Castrillon Xabi Taberna

Gauza askogatik da ezaguna Hondarribia, eta horietako 
bat kirola da. Asko dira banakako nahiz taldekako kiroletan 
nabarmentzen diren hondarribiarrak eta AIZA sasoitsu 
dauden hiru kirolarirekin elkartu da. Julen Castrillon 
arraunlariarekin, Xabi Taberna piraguismo entrenatzaile 
olinpikoarekin eta Nerea Sarriegi atleta gaztearekin.

Urteko balorazioa egiteko eta hurrengo urterako erronkak 
zeintzuk dituzten azaltzeko eskatu diegu. Baina, horrez 
gain, kirolak euren eguneroko bizitzan zertan eragin dien 
jakin nahi izan dugu, baita lehia nola ulertzen duten. 
Bukatzeko eskola kirolaz duten ikuspuntua eman digute, 
egungo eredua egokia ikusten ote duten azalduz.
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profesionalak eta batzuetan haien modura lan egiten dugu arlo desberdinetan. 
Hori ongi eramatea ez da erraza izaten batzuetan, baina gure taldean dagoen 
giroak asko lagundu digu.

Emaitzarik onena, pertsonalki, Euskadiko txapelketa irabaztea izan da. 2006. 
urtean irabazi zuen azken aldiz Hondarribiak txapelketa hau eta ilusio berezia 
egin digu irabazteak. Estropada bera ere oso polita izan zen eta azken unera 
arte ez zen erabaki nork irabaz zezakeen.

Xabi :
Canoe-Slalom kirolean gipuzkoarrak dira Olinpiar Jokoetan parte hartu duten bi 
kirolariak, Elosegi irundarra eta Chourraut lasartearra. Nire lana Elosegiren eta 
Gipuzkoako beste kirolari talde baten entrenamendua egunez egun zuzentzea 
da. Gure lantaldeari dagokionez, emaitzak onak izan direla esan behar da. Ander 
Elosegik diploma lortu zuen Joko Olinpikoetan. Baina horretaz gain Europako 
hirugarrena izan da. Irati Goikoetxea donostiarra munduko 12  onenen artean 
egon da bai Europako Txapelketan, baita Munduko Kopa batean ere. Beraz, 
emaitzak onak izan direla esan daiteke. Baina, hori bai, hobeak bilatu behar 
ditugu datorren urterako.

______
Zeintzuk dira datorren urterako erronkak?
Nerea :

Helburu edo desiorik handiena lesiorik gabe entrenatu ahal izatea da. Aurten 
da promesetan (sub23) nire azken urtea, datorren urtean seniorra izango naiz. 
Beraz, batez ere, egiten dudanarekin disfrutatu egin nahi dut, lanean jarraituz. 
Denboraldiaren lehenengo zatia Estatu Batuetan egingo dut, hemen nagoelako 
ikasten, Erasmus beka batekin. Santa Clarako Unibertsitateko taldearekin 
egingo ditut irailetik abendura arteko entrenamenduak. Oso ezberdina izan da, 
baina asko entrenatu dut eta, horregatik, motibazio berezia dut aurten.

Julen :
Nik helburu berriak jarri ditut datorren urterako arraun mundutik kanpora, baina 
taldearen helburu nagusia berriz ere ahalik eta trainerurik azkarrena lortzea da. 
Horretarako azarotik hasten da prestaketa eta gauzak ondo bidean berriz ere 
talde lehiakor bat osatuko da.

Emaitza aldetik ezin da helburu jakin bat jarri. Arraunean beste taldeen erren-
dimenduaren menpe zaude; zuk zure onena ematea izan behar du helburua, 
emaitzak gainontzekoen errendimenduaren ondorio izango dira.

Xabi :
Gurea banakako kirola denez, kirolari bakoitzaren helburu pertsonalak lortzea 
da taldearen helburua. Orokorrean, eta aurten Munduko Txapelketa ezagutzen 
dugun kanalean (Bearnoko Paue hirian) izango dugula kontuan hartuz, gure 
lantaldeko kirolari bakoitzaren kirol ibilbideko puntu gorena lortzea izango da 
erronka nagusia.

______
Nola uztartzen dituzu kirola eta eguneroko bizitza?
Nerea :

Nire bizitza korrika pasatzen dut zentzu guztietan. Korrika entrenamenduan, 
korrika unibertsitatetik etxera, etxetik entrenamendura... Kirola eta ikasketak 
uztartzea ez da erraza eta antolakuntza handia behar da gauza guztietara 
iristeko. Baina gustuko dut nire egunak okupatuta izatea. Emaitza onak lortzen 
dituzunean, gainera, gehiago pozten zara, badakizulako bidea ez dela erraza 
izan.

Julen :
Egia da ez dela batere erraza eguneroko bizitza eta goi mailako kirola uztartzea. 
Hori bai, bakoitzak erabakitzen du noraino iritsi nahi duen kirol munduan, eta 
horretarako zer uzteko prest dagoen. Geroz eta sakrifizio handiagoa, emaitza 
hobea izango da.

“Zailtasunak motibazio handiz errekuperatu nahi izateak 
eta ingurukoen laguntzak, nire bizitzako denboraldirik 
onena egiten lagundu didate.”

“Bakoitzak erabakitzen du noraino iritsi nahi duen kirol mun-
duan, eta horretarako zer uzteko prest dagoen. Geroz eta 
sakrifizio handiagoa emaitza hobea izango da. Lana, fami-
lia…,dena ondo eramateko oso argi izan behar duzu urte ha-
sieran arraun zer suposatzen duen zure eguneroko bizitzan.”
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Gure taldean lanbide desberdin askotako jendea dago; igeltseroak, irakasleak, 
iturginak, arotzak, ingeniariak... Beraz, lana eta kirola uztartzea zaila izaten da 
sarri eta taldeak taldekideen ordutegietara moldatu behar izaten du askotan.

Horrez gain familia ezin da alde batera utzi eta taldean guraso diren asko ere 
badaude. Hori dena ondo eramateko oso argi izan behar duzu urte hasieran 
arraun egiteak zer suposatuko duen zure eguneroko bizitzan.

Xabi :
Ni langile arrunta naiz, eta munduko langile orok bezala uztartu behar dut lana 
eguneroko bizitzarekin. Egia da lan-baldintzak zailak direla, etxetik kanpo asteak 
eta asteak pasatzen ditugulako. Baina Hondarribia bezalako herri arrantzale 
batean horretaz kexatzeak delitua luke!

______
Aisialdian kirola egitea ohiko bilakatu da, baina goi mailako lehiaketara iristeak 
zer dakar?
Nerea :

Askotan nire buruari galdetzen diot konpetitzen ibiltzeak suposatzen duen 
esfortzuak merezi ote duen ala ez. Azken finean ni ez naiz inoiz atletismotik 
biziko, eta sakrifizio handia da ikasketak eta entrenamenduak bateratzea. Baina 
emaitza onak jasotakoan sentitzen duzun alaitasuna hain da handia, ahaztu 
egiten zaizu esfortzu guztia, horretarako gauza batzuei ezetz esan behar bazaie 
ere (festak, asteburuko planak...). Kirolak kentzen dizuna baino askoz gehiago 
ematen dizu

Julen :
Astean 3-4 aldiz kirola egitera joaten den pertsonak berak nahi duelako egiten du, 
normalean. Berak erabakitzen du zein helburu pertsonal jarri, zenbat entrenatu, 
noiz eta non.

Goi mailako kirolean, emaitzak lortu nahi badira, askoz ere neurtuagoa eta 
planifikatuagoa egoten da dena. Prestatzaile fisikoa, medikua, entrenatzailea... 
horiek guztiak beharrezkoak dira. Plangintza bat jarraitzea ezinbestekoa da eta 
egunero entrenatzera behartua zaude azken batean.

Entrenamenduez gain, asko zaindu behar dira elikadura, osasuna... Gure entre-
natzaileak dioen moduan “segundo bat hobetzea oso zaila da, baina 5 galtzea 
oso erraza”. Dena egin behar da ondo.

Xabi :
Urte guzti hauetan ezagutu ditudan goi mailako kirolari guztiek afizioagatik hasi 
ziren eta afizioagatik iritsi dira goi maila horretara. Horretara iristeko aldatzen 
dena hartutako konpromiso maila eta inbertitutako denbora izaten da. Gero 
eta emaitza hobeak nahi izan, orduan eta denbora gehiago eta konpromiso 
handiagoa kirolarekiko. Hortik aurrera kirolariek egunero hartu behar dute 
kontuan zeintzuk diren beren kirol helburuak eta zer egin behar duten horretarako: 
entrenamenduak, elikadura zaindu, atsedena…

______
Eskola kirola lehiaketa gisa bizitzen da sarri. Eredu egokia dela uste duzu?
Nerea :

Azkeneko bi urtetan monitore gisa lan egin dut 8-9 urteko umeekin. Kasu 
batzuetan ikusi dut ume batzuek ez dutela konpetizioetara etorri izan nahi, 
galduko duten beldur. Zenbaitetan pentsatzen dut txikitatik erakusten digutela 
kirolean irabaztea eta galtzea direla aukera bakarrak. Atletismoan ezberdina 
da. Irabazle bat egon daiteke, bai, baina ez dago galtzailerik. Bakoitzak bere 
helburu pertsonalak ditu eta horiek hobetzeari ekin behar dio. Hori da umeei 
transmititzen saiatzen garena. Ez dut esan nahi eskola kiroleko eredua txarra 
denik, nik oso ondo pasatzen nuen lagunekin jolasten (3 urtez egin nuen Talaia 
Ikastolan). Baina umeengan lehiakortasuna piztea ez zait egokiena iruditzen, ez 
eskola kirolean, ez ikastolan eta ezta etxean ere.

Julen :
Gaur egungo eskola kirola hiru kirol desberdinetara mugatzen da normalean: 
eskubaloia, futbola eta saskibaloia. Hiru kirolak kooperazio-oposiziozko kirolak 
izanik lehiaketa sustatzen duten kirolak dira. Helburua aurkariak baino puntu 
gehiago lortzea da.

“Eskola kirolak haurren gaitasun eta trebeziak lantzeko balio behar 
duela pentsatzen dut. Kirola bitarteko ezin hobea da gorputza 
ezagutu, kontrolatu eta osasuntsu mantentzeko. Eta lehia, gainera, 
ez da soilik irabazteko nahia, modu zehatz batean irabazi nahi 
izatea baizik, arauak betez eta aurkariarekiko errespetuz.”
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Hala ere, konpetizioa eredu desegokia dela 
baieztatzea ez zait bidezkoa iruditzen. Lehenik 
eta behin lehiatzen irakatsi behar zaie, errespe-
tutik abiatuz eta beste beste balio batzuk lan-
duz.

Eskola kirola bera baino gehiago, hedabideeta-
tik jasotzen dituzten ereduak dira eredu dese-
gokiak, eta are eta gehiago futbolaren inguruan 
sortu den guztiak.

Xabi :
Eskola kirola lehiaketa gisa antolatzen dute-
nek ez dituzte ulertzen ez kirola ezta lehia ere. 
Eskola kirolak haurren gaitasun eta trebeziak 
lantzeko balio behar duela pentsatzen dut. Ki-
rola bitarteko ezin hobea da gorputza ezagutu, 
kontrolatu eta osasuntsu mantentzeko. Eta le-
hia, gainera, ez da soilik irabazteko nahia, modu 
zehatz batean irabazi nahi izatea baizik, arauak 
betez eta aurkariarekiko errespetuz.

Nire ustez, Eskola kirolak aipatutako kirol 
nozioari eutsi behar dio. Kirol bakoitzak ditu 
gaitasun eta trebeziak lantzeko modu ezberdin 
eta aberasgarriak ditu. Helduagoak direnean 
lehiatzera sar liteke nahi duena. Eta lehiatzeak 
onura harrigarriak ditu, zer den ondo esplikat-
zen bada, noski: entrenatzen ikastea gorputzak 
nola funtzionatzen duen konprenituz; helburuak 
finkatzen ikastea, bizitza osorako eta arlo guztie-
tarako baliagarria dena; denbora planifikatzen 
ikastea; zure helburu berdinak dituen pertso-
nak errespetatzea; burua tentsio momentuetan 
kontrolpean mantentzen ikastea… guzti honek 
ez du preziorik.

Beti pentsatu izan dut kirolak, orokorrean, he-
rri baten osasun eta bizi mailaren ideia bat es-
kaintzen digula. Eta herri bateko kirol eliteak, 
gizarte horretan herritar gazteek proiektuekiko 
duten konpromiso mailaren, lan gaitasunaren 
eta baikortasunaren seinale direla. Euskal herri-
tarrok badugu zer esana horretan!

Harpidetu zaitez!!
Gurekin harremanetan 
jarri email edo telefonoz 
eta AIZA! aldizkariko 
alea berriak etxean 
jasoko dituzu.

Gainera orain harpide-
tuz gero, hurrengo alea-
rekin “HONDARRIBIAN 
GERRA ZIBILAREN KON-
TAKIZUNA” liburuxka 
jasoko duzu ere (ikusi 
51.orrialdea).




