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Kaixo,

Gertaera dezente eta denboratxo bat pasatu da AIZA!-ren azkeneko 
zenbakia hondarribiarren artean zabaldu genuenetik. Hauteskundeak, behin 
eta berriro hauteskundeak, G7-aren gailurra, gaztetxea, jaiak… Gauza asko. 
Aurrerantzean aldizkaria maiztasun gehiagorekin kaleratzen saiatuko gara, 
herrian gertatzen denaz informatzeko, baita esaten ez direnak plazaratzeko 
ere. Izan ere, hori da aldizkari honen helburua, Hondarribiko gerra garaiko 
kontakizunarekin egin genuen bezala, aldizka ahazten zaigun informazio hori 
formatu erakargarri eta landu batean eskura eduki ahal izatea.

Denboratxoa pasatu da bai, baina ez hainbeste. Hori bai, gauza asko pasatu 
dira 5. zenbakitik hona. Azkar bizi gara, abiada batean, kontrolik gabeko zaldi 
ero baten gainean joango bagina bezala. Baina oraingoan geldialdi bat egitea 
komeni da, gure herriaren etorkizuna baldintzatuko duen proiektu erraldoi 
baten aurrean gaudelako. 

Ez genuke presarik izan behar, zergatik egin nahi da dena presaka? Zergatik ez 
dago inorekin adostasunik? Zergatik ez da proiektuaren inguruan eztabaidatu 
nahi? Herriko beharrak beteko dituen proiektu bat al da? Normalean horrelako 
proiektuak, behin hasita, luzatu egiten dira hainbat epeetan. Zaldunbordakoak 
eragin duen zalaparta kontuan izanik, zergatik ez dugu hasieratik atzeratzen, 
gauzak ondo pentsatu eta denen artean aztertzen?

Ez dezagun abiadura handiko trenik hartu. “Trena behin pasatzen da 
bakarrik”, esango du norbaitek. Bai, baina iristea da garrantzitsuena. Azkarregi 
joateak ondorio larriak eta itzulezinak ekar ditzake bai Hondarribiarentzat, 
bai hondarribiarrontzat.
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“Just do it, again”/ “Sólo hazlo, de nuevo”. LUDOPATIA
Jokin Lekuona
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Desde antaño la cultura del juego ha estado presente en 
Euskal Herria. Seguro que todos hemos escuchado alguna 
vez sobre las apuestas en eventos deportivos, y que alguien 
ha llegado a perder propiedades, y hasta en algún caso el 
caserío. Y todos conocemos aquellas antiguas máquinas 
tragaperras que adornaban los bares.

Social y culturalmente ha habido y hay un gran grado 
de aceptación del juego y de las apuestas. Pero en este 
sector, ha habido una gran revolución. Y es que hay que 
tener en cuenta que las casas de apuestas y juego invierten 
cantidades muy importantes en la modernización, 
captación y accesibilidad a este sector: modernización 
de las antiguas máquinas tragaperras, nuevos diseños de 
máquinas de apuestas, sistemas más intuitivos y fáciles 
de manejar, proliferación de apps para ordenador y 
móviles con tecnologías cada vez más accesibles, ganchos 
comerciales más efectivos, gran inversión en publicidad…

En mi experiencia personal y laboral he observado el 
crecimiento exponencial de usuarios de las máquinas, a 
la vez que veía bajar la media de edad en los usuarios. 
Aumentan los casos de conflictividad y situaciones 
adversas en esta actividad, desde menores que quieren 
jugar y apostar, pérdidas de grandes cantidades de dinero y 
respectivas reacciones de ansiedad y angustia. He conocido 
el cambio de conducta en personas cercanas que antes no 
jugaban y que, una vez enganchados al juego, niegan el 
problema del tiempo y del dinero perdido (ya que lo de 
ganar es la gran trampa). El entorno de las casas de juego 
no ayuda a mejorar esto, ya que están concebidas para el 
máximo rendimiento económico y captación de usuarios.

Consultando a profesionales y terapeutas en torno a este 
tema, confirman el exponencial aumento de los casos de 
ludopatía en todos los ámbitos. A pesar de que el impacto 
social que está generando es alarmante, la visualización del 
problema es muy escasa, y urge la necesidad de actuación 
institucional.

Se ha llegado a definir la ludopatía como la heroína actual, 
dado el aumento de casos y necesidad de intervención 
terapéutica. A pesar de no tener una estadística actualizada, 
los centros confirman los datos del aumento y la necesidad 
de más programas para hacer frente a este problema. La 
detección de esta adicción es más complicada que la 
del alcohol o las drogas, porque inicialmente se puede 
empezar de forma legal y aceptada, y a ello hay que 
sumarle la accesibilidad, que es gran parte del problema.

Hay dos tipos de consumidores. Por un lado está el 
consumidor visible; que juega en establecimientos públicos 
y aunque de forma legal, poco a poco va introduciéndose 
en la dependencia. Y, por otro, el invisible, que puede jugar 
desde cualquier lugar y a cualquier hora, simplemente con 
tener una conexión a Internet. 

Es necesario remarcar que la ludopatía es una adicción más, 
con sus reacciones físicas y emocionales de dependencia, 
como la adicción a otras substancias. Y el daño que genera 
tanto económicamente como personalmente es el mismo, 
con la conflictividad y la problemática que esto genera: 
daño a la persona, a su familia y a su entorno.

No olvidemos que detrás de este problema hay personas. 
No hay distinciones entre sexo o edad. Gente que quizás 
conozcamos, que lo ocultan, que sufren con sus miedos, 
con su sentimiento de culpa y vergüenza a admitirlo, que 
tienen que afrontar un problema. Pero es un problema 
tratable y con solución.

Hay que concienciarse de que es un fenómeno en aumento, 
que además se está extendiendo y que está influyendo 
graveme nte a los más jóvenes. La prevención y actuación 
institucional son indispensables para ponerle freno. Es un 
tema del que hay que reflexionar y hablar abiertamente, 
sin tabues. Sólo así conseguiremos que no se extienda 
como lo han hecho otras adicciones en el pasado, y evitar 
males mayores. 
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Sumendi baten lehertze moduko bat izan zela 
hemeretzigarren mendean Euskal Herriko ahozko 
literaturan esan beharko genuke. Ordura arte, lagunarte 
eta festa giroan tarteka bai, baina beti herriko plazetatik 
aparte aritzen ziren bertsolariak; jendaurreko jardun 
bezala zigortua zegoelako. Plazan jendaurrean jokatuko 
diren bertso desafioak alde batetik; tiroak ez zirenean 
gerra hotsak sarri, eta batzuen eta besteen aldeko 
gorapenak eginez argitaratzen hasi ziren bertso-paperak 
bestetik, bertsoaren presentzia ikaragarri ugaldu zen XIX. 
mendean Euskal Herrian. 

Eta bada mende horretako bertsolaritzan hirugarren 
ezaugarri bat, geroari begira kalitatearen  bilakaeran 
galbahe eraginkorra izango dena: Antonio Abadiak sortu 
eta Euskal Herri osora hedatu ziren Lore Jokoena.

Hemeretzigarren mendearen hasieran, jolasa joko eta 
aurrez aurreko jarduna desafio bihurtzen hasten denean, 
hainbat arau edo elementu berri finkatzen hasten dira 
bertsolaritzan. Esate baterako epaileena. Bai lagunartean 
eta baita plaza irekian ere, jokatu izan ziren bertso 
desafioetan epaia emango duten adituak izendatzen dira. 
 
Baina gai-jartzailearen esanetara kantatzen lore-jokoetan 
hasiko dira bertsolariak, eta baita puntuari erantzunez 
kantatzen ere. Hortik aurrera, era osatuago batean, 
hogeigarren mendean antolatzen hasiko diren txapelketen 
bidetik etorriko da bat-batekotasunaren loratze bikainena, 
gaur egunera arte. 

XIX. MENDEKO BERTSOLARITZA

Bertsolaritzaren historia egiterakoan, hemeretzigarren 
mendearen aurretiko  aipamenei bertsolaritzaren 
prehistoria deitu zion Antonio Zavalak, “Auspoa” 
bildumaren sortzaile eta sustatzaileak.

Historia egiten hasita, Erromantizismo aurrea (1.800-
1839), Erromantizismoa (1839-1878) eta Pizkunde aurre 
urruna (1876-1910) bereizten dituzte adituek XI
X. mendean..

Erromantizismo aurrea, XIX. mende hasierako  “Frantseste 
Garaiarekin” hasi eta Karlisten Lehen Gerratearen 
amaierarekin, Bergarako besarkadarekin, amaituko 
litzateke. Bertsolari eskolatu gabeen eta eskolatuen 
arteko bereizketa eginez, Juan Mari Lekuonak Fernando 
Amezketarra eta Juan Inazio Iztueta nabarmentzen ditu 
Gipuzkoan, garai honetako bertsolarien eredu.

Erromantizismo garaian Xenpelar litzateke eskolatu ga-
been eredu, eta Bilintx, Jose  Mari Iparragirre eta Otaño 
eskolatuena. 

“Pizkunde aurre urrun”era etorriz, (1876-1910), 
“Donostiako eta Bilboko literatur mugimenduek 
hizkuntza berri bat eta kantagai edo tematika berri bat 
ezartzen diete bertsolariei edo koblakariei Juan Mari 
Lekuonaren iritzian: hizkera txukuna eta garbia, eta giro 
abertzaleko tematika,” Ikus: “Ahozko Euskal Literatura” 
liburuan, 99. orrialdean. Aldi  berean, Pedro Mari 
Otaño nabarmentzen  du mugimendu honen barruko 
bertsolaririk aipagarriena bezala. Garai honetako eskolatu 
gabeen artean leudeke, besteak beste eta Gipuzkoan, Jose 
Bernardo Otaño, Pello Errota, Udarregi eta abar.

PUNTA-PUNTAKO  BERTSOLARIAK 

Juan Mari Lekuonak nabarmendu dituen bertsolari 
horietatik bat baino gehiago dira Hondarribian kantatu 
izan zutenak.

Esate baterako, 1893an Hondarribian izan ziren Lore 
Jokoetan, Bordarik dio hori “Bakoitzak Berea” liburuko 
516. orrialdean, Udarregi, Pello Errota, Otaño eta Gorria 
aritu zirela bertsotan, kale nagusian. Pentsatzekoa da 
alde banatako balkoietatik arituko zirela. Punta puntako 
bertsolariak ziren laurak ere.

Izango da, agian, irakurleren bat,  Bordarik izendatzen 
dituen “bertsolari famatu” horien berri izango ez duenik, 
eta esan dezagun “Udarregi”, Juan Jose Alkain zela izen 
abizenez; Aian jaioa, baina mutikotatik Usurbilen bizi 

IOMANI                   BERT S O L A R I T Z A  H O N DA R R I B I A N(V)
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izan zena.. “Pello Errota”, Pello Jose Elizegi, asteasuarra 
zen; izenik gabe, soilik Otaño esatean, zein Otaño ote zen 
galdera sortzen zaigu; bat baino gehiago izan zitekeen eta, 
baina seguruenik Jose Bernardo izango zen. Zeren Pedro 
Mari Otañok, esate baterako, nahiz eta urte horretan 
Donostian bizi zen, eta idatziz ez ezik bat-batean 
bertsoak sortzeko aparteko gaitasunaren jabe izan,  zuen 
eztarri kaskarrarengatik ez zuen jendaurrean kantatzen; 
hasi orduko eztulak jotzen omen zion eta ezin kantatu. 
Horregatik “katarro” ere deitu izan zioten ezizenez.

Aipatzen den laukoteko Gorria, berriz, Batista Urkia 
Zaldua, “Gazteluko Gorri” izango zela pentsatzen dugu. 
Aurpegiz eta ilez gorri samarra zelako deitzen omen 
zioten horrela, Antonio Zavalak Auspoa Liburutegiko 61. 
alean, 15. orrialdean esaten duenez. Basarrik eta estimatua 
zuten Juan Bautista Urkia Portu, Batista Gaztelu 
bertsolariaren osaba eta aitajauna edo aita-pontekoa zen 
Gorria, Gazteluko Gorri bertsolaria.

Lore jokoez aparte, Bordarik “Bakoitzak berea” liburuan, 
517. orrialdean esaten digu: “Amabirjiñetan, erriko jaietan, 
urtero izaten ditugu bertsolariak, punta-puntakoak. 
Txirrita, Frantzesa, Gaztelu, Saiburu, Basarri, Uztapide, 
Xalbador; hitz batez, garaian garaiko bertsolariak, punta-
puntakoak, jakina, pasatzen dira Hondarribitik”.

PELLO ERROTA ETA UDARREGI
HONDARRIBIAN

Bertsolariek kantatu ahala herri memoriak gordetako bi 
bertso dira ondorengoak. Kantatu Hondarribian kantatu 
zituzten Pello Errotak eta Udarregik. Antonio Zavalak  
bertsolari honi eskaini zion liburuan jasotzen duenez, 
berarengana Felix Aizpurua usurbildarraren bidez heldu 

ziren bertso hauek. Baina Felixek Andoaingo Sorabilla 
auzoan jaso omen zizkion “Andoain” izengoitiz ezagutzen 
zitzaion Federiko Otegi jaunari.

Antonio Zavalak ez du esaten zer dela eta etorri ziren, 
behingo hartan, bertsotara Hondarribira Pello Errota 
eta Udarregi. Baina ez dirudi bertso hauek 1893ko Lore 
Jokoetan  izandako saioan kantatuak direnik, bestela 
biltzaileak izango zuen horren arrastorik.

Kontua da, behingo hartan Hondarribira deitu zituztela 
bertsotara Pello Errota eta Udarregi. Pello Joxe Elizegik, 
“Pello Errota”k honela eman omen zion saioari hasiera:

Berez kupi gaitzala
guzion jabeak,
ta eman ditzaigula
abilidadeak;
orain hastera goaz
predikadoreak,
behin’e kolegioan
ibili gabeak.

Eta Udarregik:
Hasiera eman du
Pello Errotariak,
batek hainbat e(g)inkizun
badaukagu biak;
aitortuko ditugu
publiko egiak:
Gure kolegioak
sagardotegiak.

Udarregi 1895eko urriaren bian hil zela kontuan hartu-
ta, hemeretzigarren mendean Hondarribian kantatutako 
bertsoak dira biak ere.

GURE  BERTSOLARIAK XIX, MENDEAN

“Gure kolegioak / sagardotegiak”, behin kantatu, baina 
geroztik hamaika aldiz bertsolariek eta bertsozaleek 
errepikatutako arrazoia da Udarregiren hori.

Hondarribian ere ez zen garai hartan sagardotegi faltarik 
bertsotan ikasi nahi zuenarentzat. Eta bertsotan jardun 
ere egiten izango zen lagunarte haietan. Bai bertso 
zaharrak kantatuz, eta bai ahal zuenari berriak entzun 
eta erantzunez. Hogeigarren mende hasieran, gutxienez 
bazirela berrogeiren bat sagardotegi esaten du Bordarik 
lehen aipatu dugun liburuko 519.orrialdean.

Baina gauza bat da lagunartean kantuzko bertso zaharren 
berotasunean aleren bat edo beste bat-batean kantatzea, 
eta beste bat, adi-adi dituzun jendeen aurrean herriko 
plazan edo udaletxeko balkoitik kantatzea.

Hondarribian bizi izan zen Joxepa Bilintxek desafioa 
bota ziolako izan bazen ospetsua, badira XIX. mendean 
jendaurrean kantatu izan zuten eta ahaztu samar ditugun 
hondarribiar bertsolariak.

Bertsozaletasun handia izan duen herritzat zeukan 
Hondarribia Fernando Artola “Bordari”k. Zaletasun 
horren lekuko jartzen ditu Bordarik behin baino 

                   BERT S O L A R I T Z A  H O N DA R R I B I A N
Pello Errota bertsolaria
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gehiagotan antolatu izan ziren Lore Jokoetan, edo eta 
beste zenbaitetan deitzen zitzaien bezala, Euskal Festetan, 
Hondarribian bertsolariek izaten zuten arrakasta. Orduko 
kroniketan ez da jasotzen, ordea, bertako bertsolariek 
inoiz  kantatu izan zutenik.

LABANDIBAR ANAIAK

Jose Nikolas, Maximino Francisco eta Jose Antonio 
izenekin azaltzen zaizkigu Labandibar anaia bertsolariak 
Hondarribian. Akartegi auzoko Bixkundinea baserria 
izan zuten  jaiotetxetzat. Bi anaia zaharrenen aztarrenen 
bat aurkitu dugu, baina hirugarrenaren arrastorik ere ez. 
“Dugu” diot, zeren bilaketa honetan Fermin Olaskoaga 
adiskidearen laguntza paregabea izan baitugu.

Jose Nikolasi, anaietan zaharrenari Nikolas deitzen zioten. 
1843ko otsailaren 27an jaio zen Akartegiko Bixkundinea 
baserrian eta bertan hil zen 1918ko maiatzaren 10ean, 75 
urte zituela; ezkongabea zen.

Anaietan bigarrena, Maximino Francisco izenekoa baino 
Frantzisko edo Patxi deitzen ziotena, 1857ko maiatzaren 
29an jaio zen eta 1921eko uztailaren 23an hil zen Santiago 
kaleko 45ean, 64 urterekin. Arrantzalea zen ogibidez eta 
Josefa Ramona Benita Perez Jauregirekin ezkondu zen 
1883ko urriaren 30ean.

Lehen esan bezala, hirugarren anaiaren, Jose Antonioren 
arrastorik ez da inon azaltzen.

NIKOLAS, DONIBANE LOHITZUNEN

Nikolas Labandibarrek Donibane Lohitzuneko Euskal 
Festetan kantatu zuen. Udaletxea antolatzaile zela, 
1881eko ekainaren 27an izan zen bertso saioa.. Herriko 
alkate M. Gilbeauk, J.B.Elizanburu olerkariak eta 
Donostiako “Euskal Erria” aldizkariko zuzendariak, Jose 
Manterolak, osatu zuten epaimahaia.

Hiru bertsolari aurkeztu ziren: Nikolas Labandibar, Juan 
Kruz Elizegi, Pello Errotaren anaia, eta Ezpeletakoa zen 
Dominiko Etxart. Laugarren bertsolari bat,  Azkaineko 
emakume bertsolari ospetsu bat joatekoa omen zen, baina 
ez zen azaldu.

Nikolas Labandibarri egokitu zitzaion saioari 
hasiera ematea. Auñamendi Entziklopedian esaten 
denez, tenplerik gabe, lotuta ekin omen zion lanari 
hondarribiarrak. Hirugarren edo laugarren bertsoan lortu 
omen zuen arrastoan sartzea eta entzuleengana iristea; 
amaieran txalotua izan omen zen. 

Bakoitzak bakarka egindako hasierako saioaren ondoren, 
Elizegi eta Labandibar jarri zituzten lehian. Uraren 
alde kantatu behar izan zuen Elizegik eta ardoaren alde 
Labandibarrek .Ordu laurden batean hamabina bertso 
kantatu zituzten. Garai hartan erritmoa galdu gabe, 

bizi kantatzea baloratzen zen nonbait.. Eta denboraz 
mugatzen zitzaien zenbat luzatu. Kasu honetan, ordu 
laurden bat.

Oso txalotua eta kroniketan azpimarratua izan zen La-
bandibarrek ardoaren defentsan botatako arrazoi bat: “As-
koz hobea da ura baino / Jesukristoren odola”. Arrazoi ho-
nen oihartzunak XXI. Menderaino iritsi ziren: 2001eko 
Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian, Doniba-
ne Garaziko Vauban zine aretoraino hain zuzen ere.

Beste saioetako batean gizon alperraren alde kantatu 
behar izan zuen Elizegik eta gizon langilearen defentsan 
Labandibarrek. Izugarrizko ateraldiak egin omen zituen 
Elizegik saio honetan. Alegia galdetzeko jakintsuei nor 
bizi zen hobeto; langileak ez direla pasioan ibiltzen eta 
alperrek ez dutela langileak tontoak izatearen errurik eta 
abar.

Besterenetik janez bizi behar izaten dutela alperrek, 
izan omen zen Labandibarren defentsa; sarritan amaiera 
arlotea izaten dutela alperrek, argudiatuz.

Gutxirengatik, baina Elizegi izendatu zuten irabazle.

HIRU ANAIAK, IRUNEN

Donibane Lohitzunen hasieran hotz eta lotu antzean 
aritu bazen ere, nahiko gustura amaitu izango zuen saioa 
Nikolas Labandibarrek.

Handik berehala, 1881eko irailaren 8tik 11ra bitartean 
izan ziren Euskal Jaiak Irunen. Labandibar hiru anaiak 
azaldu ziren bertsolari sariketara. Jose Pedro Elizegi, 
“Pello Errota”, Asteasukoa; bere anaia Juan Kruz Elizegi; 
Juan Jose Alkain,  Udarregi, Usurbilkoa; Bautista Urkia, 
Gazteluko Gorri; Usurbilkoa; Juan Kruz Sagardia 
“Olloki”, Igeldokoa eta Juan Jose Beldarrain, Zizurkilgoa 
izan zituzten kantu-lagun Labandibar anaiek.

Goizeko saioan ofiziotara eta puntuari erantzunez kantatu 
behar izan zuten. Arratsaldeko saioa gai librean egin zuten. 
Klaudio Otaegi, Hondarribiko maisu zegamarra; Alfonso 
Maria Zabala, Arturo Kanpion eta Jose Manterola izan 
zituzten epaile. Lehen postuan Pello Errota, Gazteluko 
Gorri eta Udarregi jarri zituzten; Juan Kruz Elizegi, Olloki 
eta Beldarrain bigarren postuan; eta Labandibar anaiak 
ondoren. Ez ziren nonbait, saio honekin konforme gelditu 
izango hondarribiarrak. Gainera kritika ezkorrak irakurri 
behar izan zituzten ondorengo egunetako kroniketan. 

Kontua da, ez zutela inoiz gehiago kantatu izan 
jendaurrean.

ERAZTUN MADARIKATUA

“Gure kolegioak / sagardotegiak” Udarregik Hondarribian 
kantatutako bertsoa aipatu dugu hasieran. Herri memoriaren 
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transmisio-leku izaten zela sagardotegia, ondorioztatu daiteke 
arrazoi horretatik. Gauza jakina da Udarregik ez zekiela ez idazten eta 
irakurtzen. Baina idazkera propio bat asmatu zuen bertsoak jartzeari 
ekin zionean, sortzen zitzaizkion bertsoak ez ahazteko. Marra luze 
eta motzen eta trabeskatuen bitartez idazten zituen, aurrena paretan 
eta esku makilan gero, idazkari lana egiten zionarengana joan eta 
kantatzeko.

Hondarribiko hainbat erroldetan aipatzen denez, Nikolas eta 
Patxi, Labandibar anaiek ez zekiten idazten, baina bai, irakurtzen. 
Eskolan askorik ibili ez ziren seinale, dudarik gabe. Izan ere, ez 
litzateke harritzekoa izango eskola gorrotatzera iristea.

Aspalditik zetorren euskararen kontrako jazarpenak historia 
egiten jarraitzen zuen XIX. mendearen bigarren erdian ere.

Rafael Mitxelenak ikertu du  Hondarribian XVIII. Mendean 
hezkuntza zertan zen. 1.796an Frantzisko Xabier Aranburu 
maisuari udalak egindako kontratuan jasotzen denetik 
ondorioztatzen du Hondarribiko agintariek gaztelera zutela 
kultura hizkuntza bakartzat, euskara mespretxatuz eta zapalduz.

Mende bat geroago, Labandibartarrak eskolatze adinera iritsi 
zirenean ere indar betean zegoen kontratu horretan ezartzen 
zen eraztunaren zigorra. Hondarribian, 1817an sortu zen Eskola 
Batzarra deitua arduratzen zen zigor arauak eta gainerakoak 
ondo beteak izan zitezen.

Bost kidez osatzen zen batzarrean, gutxienez erdiak apaizak 
izan behar zuten eta gainerakoak sekularrak. Hiriko alkatea 
izaten zen presidentea. !771ko uztailaren 11ko errege dekretuak 
eskolatik kanpo jartzen zituen neskatoak Beraz, Hondarribiko 
Udal Eskolara joaten ziren mutikoei irakurtzen, idazten eta 
kontatzen erakutsi behar zitzaien. Eta, noski, elizamaren 
doktrina katolikoa.

Ikasleek gazteleraz mintzatu zitezen edo hobeto esanda, gaztelera 
ez zen beste hizkuntzarik erabili ez zezaten, nola eskola barruan 
hala eskolatik kanpo ere, jarritako zigorra zen eraztunarena.

Asteko lehen eskola egunean, maisuak eraztuna jartzen zion 
hatz batean, gazteleraz ez zen beste hizkuntza batean ari zen 
ikasleari. Zigortutako ikasle honek beste bat “harrapatu” behar 
zuen, gaztelera ez zen beste hizkuntza batean mintzatzen ari 
zena, eraztuna berari ezartzeko. Honela hatzez hatz ibiltzen zen 
eraztuna astean zehar. Eta maisuak zigor eredugarri bat jartzen 
zion aste amaieran eraztuna zeraman ikasleari. Kontuak atera 
euskara baizik ez zekiten hariei, Labandibar anaiak kasuko, 
zenbaterainoko atzerakoa eragingo zien egoera horrek.

Manuel Larramendi ospetsuak gogor salatu zuen bere 
Koreografian  XVIII. Mende erdi aldera, Gipuzkoako aginte-
gizonek euskararekiko zeukaten estimurik eza. Ikusten denez 
eta tamalez, Hondarribiko agintariak ez ziren joera horretan 
salbuespen.

Hondarribiko udalak egunero bi orduz ikasteko gau-eskola  ere 
martxan jarri zuen 1892an. Aukeran beranduxko heldu zen 
erabakia Nikolas eta Patxi, Labandibar anaientzat...

(JARRAITZEKO)

ROSA ITZULI DA
(eleberria)

Pako Aristi (Urrestilla, 1963)

 
Eleberria, beraz fikzioa. Baina 
gure Herrian bizi den egiazko 
errealitateari oso lotua. Erraz 
irakurtzen diren nahiz eta 
bizitzen zaila diren egunerokoak 
deskribatzen ditu Aristik.

Rosa, kartzelatik berri atera den 
emakumea da protagonista. Eta 
bere inguruan beste ahotsak, 
beste aurpegiak, beste bizipenak 
ezagutzen ditugu. Eta harremanak. 
Eta lehenaldiak orainean duen 
indarra.

Sorpresa asko gordetzen du 
kontakizunak. Arin irakurtzen da 
eta aldi berean gure barruraino 
ailegatzen da hainbat pasartean.

Hondarribiko liburutegian duzu zain. 
Merezi du tarte bat eskaintzea. 

(Liburutegian badago)

Maribel Gartzia
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B U N K E R RA K
P L e r r oa e d o  Va l l e s p i n  L e r r oa

Aitzol Arroyo Tumas

1936ko Gerraren ondorio zuzena da P Lerroa (Pirinio 
Lerroa). Hondarribitik hasita, Pertus (Ipar Katalunia) 
eta Port Bourainoko (Girona, Katalunia) 500 kilometroz 
osaturiko defentsa lerro gotortua da. 1939an gerra 
amaituta, Francisco Franco diktadoreak Pirinioetako 
muga gotortzeko agindua eman zuen, balizko inbasio 
bati aurre egiteko eta Espainiako estatuan zegoen ez-
egonkortasuna baretzeko.

Gotortzea aurrera eramateko, hiru batzorde sortu ziren, 
bakoitzak sektore edo eremu bat hartzen zuelarik. Gure 
eremuaren kontrola hasieran Camilo Alonso Vegaren 
esku geratu zen, baina geroago Jose Vallespin Ingeniaritza 
koronela gailendu zitzaion. Horregatik, lerroak bere 
abizena hartu zuen. 1939ko ekainean hasi ziren lehenengo 
egitura militarrak eraikitzen mendilerroaren hainbat 
puntutan, kasurako, Gipuzkoan eta Nafarroan.

Antolakuntza oso konplexua zen. Lerroa sektoreka 
bananduta zegoen eta sektore bakoitza, aldiz, Centros de 
Resistencia (C.R.) edo Erresistentzia Eremuetan. Hego 
Euskal Herrian honelako 50 eremu eraiki ziren. Bakoitza 
hainbat babes-puntuk (Puntos De Apoyo) osatzen 
zuten, honako hornidura zutenak: Fusil metrailadorea, 
metrailadorea, tankeen aurkako kanoia, infanteria kanoia, 
kanoi antiaereoa, 81mm-ko morteroa eta 50mm-ko 
morteroa. Hortaz aparte, behatokiak eta munizio zein 
elikagai deposituak ere eraiki ziren eremu bakoitzean. 
Guadalupen, 245. Erresistentzia Eremua kokatu zen. 

Bigarren Mundu Gerraren hasierarekin Pirinioetako 
fortifikazio eraikuntza gehienek geldialdi bat izan zuten, 
baita Hondarribikoak ere. Baina hemengoak jarraipena 
izan zuen gero. Guadalupeko Erresistentzia Zentroa batez 
ere 1940ko hamarkadan garatu zen. Hau da, geldialdi 
horren ondoren, eta Vallespinen gidaritzapean.

50etik gora bunker
 
Guadalupeko eremua 59 bunkerrez osatuta zegoen 
planoetan, nahiz eta azkenean, 53 eraiki ziren. Guarnizioari 
dagokionez, batailoi batek osatzen zuen Erresistentzia 
Zentroa, hots, 600 soldaduk. Bunker gehienak, kokapen 
estrategikoagatik mendialdean kokatzen badira ere, 
fortifikazio-asentamendu txikiak hirigunearen inguruetan 
ere topa genitzake.

Guadalupen batailoi bat ezarri zen, baina fortifikazio 
defentsibo hau zaharkiturik jaio zen eta aparteko 
funtzionaltasunik gabea. Horrela, mugimendu militarrak 
eta posizio praktikak egiteko besterik ez zuen balio izan, 
hots, gutxiengo formazio militarra eskuratzeko. 

Garaian balio handirik izan ez bazuen ere, gaur egun 
balio gehigarri bat eskuratu du Pirinio Lerroak. Honelako 
fortifikazio multzoak oso ezagunak egin ziren Bigarren 
Mundu Gerran, Ligne Maginot edota Siegfried Line 
gune gotortuak, kasurako. Izugarri handiak ziren eta 
eraso militarrak pairatu zituzten. Ligne Maginot eta 
Siegfried Line ondare elementu garrantzitsuak bilakatu 
dira, eta urtean bisitari pila jasotzen dituzte. P Lerroaren 
Hondarribiko zatia ere balorean jartzea merezi duela uste 
dugu, Hondarribiko eta Euskal Herriko ondarearen parte 
direlako.

Bunkerrak gizarteratzeko proposamena

Hamarkada ugari pasa dira ondare material honen 
funtzionaltasuna eta eraginkortasuna galdu zela. Are 
gehiago, eraiki zirenerako zaharkituta jaio ziren. Gainera, 
ez zuten erabilgarritasunik eduki, praktika militar bakan 
batzuk kenduta. 

Pirinio mendiak, historikoki eta gaur egun arte, Frantzia eta 
Espainiako estatuen arteko muga natural zein geografiko-politiko 
izan dira. Eta, hain zuzen ere, Pirinioetan du kokaleku gaurkoan 
aztergai dugun P Lerroa deritzon eraikin-multzo honek.



12 AIZA! negua2019

 

La línea P o Linea Pirineos es una linea defensiva que 
abarca 500 kilometros desde Hondarribia hasta Pertus 
(Catalunya Norte) y Port Bou (Girona, Catalunya). 
Fue ordenada construir por el dictador Francisco 
Franco para protegerse de una posible invasión exterior 
y calmar la inestabilidad en la península. Fue diseñada 
por José Vallespín y las obras comenzaron en junio de 
1939.

La linea se dividía en sectores, y los sectores en Centros 
de Resistencia. En Hondarribia se construyó el Centro 
de Resistencia 245, en Guadalupe. Contaba con fusiles 
ametralladoras, ametralladoras, cañones anti-tanques, 
cañones de infantería, cañones antiaéreos, y morteros 
de 81 mm. y 50 mm. Además se construyeron puestos 
de observación y almacenes de munición y víveres. 
En torno al CR de Guadalupe se construyeron 53 
búnkeres, la mayoría situados en el monte, pero se 
pueden encontrar pequeños núcleos fortificados ladera 
abajo.

Estos núcleos fortificados nacieron anticuados, y sin 
apenas funcionalidad. Por eso, aunque en Hondarribia 
estuvo destinado un batallón (600 soldados), se 
limitó a realizar movimientos militares y prácticas de 
posicionamiento, es decir, para recibir la formación 
militar básica.

Pero hoy en día el conjunto de búnkeres de Guadalupe 
puede obtener el valor como patrimonio cultural y de 
memoria histórica que no tuvo como infraestructura 
militar. Así como las líneas construidas durante la 
Segunda Guerra Mundial (Ligne Maginot, Siegfried 
Line...) se han convertido en importantes elementos 
de patrimonio que reciben miles de visitantes anuales, 
lo mismo podría ocurrir con la Linea P, si se pusiera 
en valor.

Desde Abotsanitz creemos que merece la pena 
recuperar los búnkeres de Guadalupe, y por ello 
proponemos un plan de actuación, que comenzaría con 
la identificación de cada uno de los elementos, para 
saber cuales de ellos están en terreno privado y cuáles 
en suelo público.

Proponemos actuar en los que están en suelo público: 
limpieza exterior para reconocer las estructuras, 
limpieza interior y trabajos de pintura, colocación 
de réplicas del armamento original, y colocación 
de elementos informativos. Finalmente, se podría 
preparar una ruta para visitarlos, a pie, en BTT o en 
el Tren Verde, ya que la mayoría se sitúan junto a las 
carreteras.

Es un proyecto factible, que tendría repercusión social, 
y podría atraer visitantes. Tenemos este patrimonio 
olvidado. Recuperémoslo y saquémosle jugo.
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Jaizkibel mendiaren magalean zehar sakabanatuak 
daude egitura gotortuak, ahanzturan murgilduak. Ez 
dira ikusteko errazak. Batetik, begetazioak ‘irentsi’ 
dituelako kasu askotan, eta bestetik, giza-eraginez 
eraitsiak ala ezkutatuak izan direlako. Honengatik 
guztiagatik, ondare material honekin zerbait egiteko 
beharra agerian geratzen da. Eta Abotsanitzek P 
Lerroko Hondarribiko bunkerren inguruko aktuazio 
plangintza bat abiatzea proposatzen du.

Lehenik eta behin, gotortze elementu guztien 
identifikazio ikerketa bat egin beharko litzateke. 50 
fortifikazio eraikuntza baino gehiago eraiki ziren 
Hondarribian. Horietako batzuk, egun pribatuak 
diren lursailetan kokatzen dira, eta lursail publikoetan 
dauden hainbatek erabilera pribatua dute, biltegi eta 
zabortegi funtzioak betetzen dituztelarik. Beraz, 
ezinbestekoa da bunker bakoitza zein egoeratan 
dagoen identifikatzea, eta esku-hartze publikoa ala 
pribatua duen jakitea. 

Behin identifikazioa eman denean, eremu publikoan 
dauden ondare material hauen zaharberritzea egin 
beharko litzateke, hots, gizarteratu baino lehen 
gutxieneko baldintza batzuk ezarri. Inguruko 
begetazioa garbitu egiturak garbi ikus daitezen, 
barrualdeko paretak hormigoiaren jatorrizko kolore 
grisaz margotu eta, ahal izanez gero -baliabideen 
arabera-, gune bakoitzak zuen armamentu hornidura 
bere jatorrizko tokian errepliken bidez irudikatu: 

metrailadoreak, kanoiak, morteroak, lurrezko 
zakuak, eta abar.

Hori eginez gero, teorian, multzo-gotortuko 
egituretako batzuk hasierako egoerara bueltatuko 
lirateke, eraiki ziren antzerako baldintzetan, eta 
antzerako funtzionaltasunarekin. Gizarteratzeko 
prest leudeke. Orduan, ondarea balioan jartzeko 
zenbait tresna eta ekintza beharko dira. Esaterako, 
informazio edo argibide taulak, edo plakak, egituren 
informazio tekniko zein historiko zabala eskaintzeko. 

Bukatzeko, gaur egun modan dauden ibilbide 
historikoak antolatzeko ere aukera eskaintzen du 
P Lerroak. Izan ere, bunker hauek Hondarribiko 
mendialdean sakabanaturik daude eta pare bat 
orduko ibilbide ‘erraz’ baten bidez, hainbat elementu 
militar bisitatzeko aukera egon daiteke. Beste aukera 
bat izan daiteke arrakasta handia duen Tren Berdeak 
ibilbide hori bera egitea, ondare militarraren zati 
handiena errepideen inguruan kokatzen baita.

Hondarribian ondarearekin eta gure iraganarekin 
kontu ilun asko ditugu argitu zain. Egingarria den 
proiektu bat aurkezten da, gizartean eragin handikoa 
izan daitekeena, eta kanpoko bisitariak erakarri 
ditzakeena. Horregatik, ezin dugu aukera hau galdu. 
Ondare hau dugun bitartean, zeozer egiteko beharra 
dago, zukua ateratzea besterik ez da falta. 



14 AIZA! negua2019



15AIZA! negua2019

ANE MUÑOZ
zinemagileari

elkarrizketa
“Benetan miresten 

ditudan zuzendariekin 
ari naiz lanean eta 

oso pozik nago”
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.-Aurtengo lanak bukatu dituzu eta bazoaz 
Kubara!
Bai, lan asko izan dut aurten, baina azken 
proiektua bukatu dugu eta oporrak hartu ditut. 
Eta bai, azken urte hauetan garai honetan egin 
dudan bezala, Kubara joango naiz. Duela hamar 
urtetik ezagutzen ditut gaur egun lagunak 
ditudan kubatarrak. Patxi Barcoren Dragoi 
Ehiztaria errodatzera joan ginen, eta errodajeko 
taldean ezagutu nituen. Gabonak baino pixka 
bat lehenago bukatu genituen hango lanak, 
eta ekipoko lagunak etxera itzuli ziren, baina 
egonaldia luzatzea erabaki nuen nik, eta 
errodajean ezagutuko lagun berri haiekin pasa 
nituen hurrengo egunak. Harrez gero, urtero 
itzuli izan naiz. 

.-Oso berezia izan omen zen lehendabiziko 
oporraldi hura.
Bai. Gabonak ziren, ni bakarrik nengoen, 
eta denetik egiteko aukera izan nuen. Alde 
batetik, bakarrik nengoenez, beren etxeetara 
gonbidatzen ninduten. Eta, Kuban barrena 
ibiltzeko ere aprobetxatu nuen. Pelikula 
errodatzen egon ginen bitartean, burbuila 
antzeko batean bizi izan ginen: Melia erraldoi 
horietako batean egiten genuen lo, taxietan 
joaten ginen errodajeetara. Baina gero, han 
gelditu nintzenean, beste errealitate bat ikusi 
nuen, beraien eguneroko bizitza. Joan baino 
lehenago ere beti ezagutu nahi izan nuen Kuba, 
eta opor haietan hasi nintzen ezagutzen.  

.-Aurreko batean esan zenidan agian aukera 
izango zenuela Kubako Zine Eskolan script 
ikastaroren bat eskaintzeko… 
Aukera bat bazegoen, baina, aurten behintzat, 
ezingo da izan. Oso egoera latzean daude 
kubatarrak une honetan. Donald Trump 
boterera iritsi denetik asko okertu zaizkie 
gauzak. Argirik gabe gelditzen dira noiznahi, 
arazo larriak dituzte elikagaiekin… blokeo 
gogor-gogorra dute, 90eko hamarkadan izan 
zutenaren antzekoa. Zine Eskolak lanean 
jarraitzen du, jakina, baina beraiek ere egoera 
oso larria dute, eta ezin dute aparteko ikastarorik 
eskaini. Hala ere, Zine Eskola ezagutzera 
joango naiz oraingo honetan. Oso eskola ona 
da, mundu mailan ezaguna. Eta mundu osotik 
joaten da jendea hara ikastera, baita Euskal 
Herritik ere.

.-Scripta zara. Pelikula bat egiteko ezinbes-
teko figura da zurea, baina lan ezezaguna ere 
bada jende askorentzat…   
Asko, pila bat gustatzen zaidan lana da. 
Zuzendariaren eta muntatzailearen arteko 
zubi lana egiten du scriptak, eta filma barru 
barrutik bizitzeko aukera ematen du. Script-ak 
dena eduki behar du kontrolpean, pelikularen 
kronologia guztia, ze kontuan izan behar da 
pelikula bat ez dela kronologikoki errodatzen! 
Detaile guztiak apuntatu eta gorde behar ditut, 
gero zuzendariari gogora arazteko halako 
eszenan, adibidez, protagonistak edo beste 

 Kubara bidaia egin bezperan elkartu ginen Ane 
Muñozekin, Gipuzkoa plazan. Baina hurrengo eguneko 
hegaldia hartu aurretik bazuen azken lan bat. Elkarrizketa 
bukatu eta Errenteriara zihoan, Joseba Sarrionandiaren 
unibertso literarioan oinarritutako Gure oroitzapenak 
film kolektiboa aurkeztera. Oporretan dagoela jakin du 
berak lan egindako bi filmek, La trinchera infinita-k eta 
Ventajas de viajar en tren lanek, hemeretzi izendapen 
lortu dituztela Goya sarietarako.
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edonork zein arropa edo ile zuen, paretako 
erlojuan zein ordu zen... Pelikula osoa eduki 
behar da buruan une batean ere ez galtzeko, eta 
filmatzen ari garena zein momentutan izango 
den argi izateko. Gainera, filmaketan grabatzen 
den dena bidaltzen diot muntatzaileari. 

.-Azkenaldian karteldegian dauden hiru 
filmetan ikusi dugu zure izena, La trinchera 
infinita-n, Ventajas de viajar en tren filman eta 
Agur Etxebeste!-n.
Proiektu asko izan ditut azkenaldian, eta 
horrela izan da aurten ere. Iaz bukatu genuen 
La Trinchera Infinita-ren errodajea, Huelvan. 
Aurten, otsailean bukatu genuen Aritz 
Moreno donostiarraren Ventajas de viajar 
en tren eta, ondoren, lau hilabetez, Movistar 
plataformarentzat ETAren sorrerari buruzko 
La línea invisible telesailean aritu naiz. Hori 
bukatu orduko hasi ginen Imanol Rayo 
zuzendariaren Hil Kanpaiak errodatzen, Itziar 
Ituño eta Eneko Sagardoyrekin, eta orain gutxi 
bukatu dugu lan hori. Eta orain oporraldi txiki 
bat izango dut, beste ezertan hasi aurretik!

.-Hiru izenburu garrantzitsu esan ditugu, 
La trinchera infinita, Ventajas de viajar en 
tren, Agur Etxebeste!… Baina azken urteetan 
euskal zinemagintzako lan esanguratsu 
guztietan egin duzu lana, 80 egunean, Urte 
berri on, Amona!, Loreak, Lasa eta Zabala, 
Handia, Amama, Oreina… 
Oso pozik nago, egia da. Benetan miresten 
ditudan zuzendariekin lan egiteko aukera 
ari naiz edukitzen, Moriarti Produkzioetako  
Jon Garaño, Joxe Mari Goenaga eta 
Aitor Arregirekin, Telmo Esnalekin eta 
Asier Altunarekin, Borja Cobeagarekin, 
Koldo Almandozekin… Aritz Moreno 
donostiarrarekin lan egiteko aukera ere izan dut 
aurten, eta oso zuzendari interesgarria iruditu 
zait. 

.-Script lanetan hasi zinenean pentsatzen 
zenuen horrelako lan martxarekin ibiliko 
zinenik?  
Euskaraz eta Euskal Herrian hainbeste 
errodatuko nuenik ez nuen pentsatzen, ez... 
Azken urte hauetakoa zoragarria ari da izaten. 

.-Nolatan hasi zinen script lanetan?
Ikasketak egiten ari ginela labur bat egin behar 
genuen lagun taldean. Batek gidoia egingo 
zuela esan zuen, besteak aktore lana, bestea 
zuzendaria… Eta lagunetako batek esan zidan 
ni oso behatzailea nintzela, denaz ohartzen 
nintzela, eta ia animatzen nintzen scripta 
izatera… Asko gustatu zitzaidan. Berezkotik 
asko du lan honek.

.-Zinerako bezala, telebistarako ere ari zara 
lanean azkenaldian…
Telesailak egiteko modua asko aldatu da azken 
urte hauetan. Modan daude, eta sekulako 
baliabide teknikoekin egiten dira batzuk. 
Horietan lan egitea oso interesgarria da. Garai 
bateko eta gaur egungo telesail batzuetan, oso 
azkar egin behar izaten zen edo egin behar izaten 
da dena… baina aldaketa handia sortu dute 
telebista plataformek. Diru asko inbertitzen 
da eta hori asko nabaritzen da kalitatean. 
Zinean lan egiteko modura hurbiltzen da kasu 
batzuetan.

.-Kezka eragin du zinearen industrian zuzendari 
batzuen filmak plataforma horietan emateak. 
Zein da zure iritzia?
Niri ez zait gaizki iruditzen. Zinearen alde lanean 
jarraitu beharra dago, zalantzarik gabe. Baina 
jendearentzat erosoagoa da filmak etxetik ikustea, 
gero eta gehiago kostatzen da jendea zine aretoetara 
eramatea. Nik uste dut horrelako plataformek 
lagundu dezaketela, baina hori bai, ordaindutakoa 
izan behar du. Produktu bat ari zara eskaintzen, 
produktu on bat… eta hori ordaindu egin behar da.
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.-El pan de cada día, Basurdeak, El salto de Beamon, 
Loturak… Horiek zure film laburretako batzuk, 
oso maitatuak gainera Hondarribian, eta sariak 
jasotakoak gainera... baina urte luzez laburrik 
egin gabe izan zara. Zergatik?
Ez da erraza.. Aurrekontu txikiekin egin behar 
izan ditut nire laburrak, oso egun gutxitan, beti 
mesedeak eskatzen lagunei… eta hori gutxi ez, 
eta norberak arduratu behar du banaketaz, dirua 
lortzeaz… sormenari lotutako lana ikaragarri 
gustatzen zait, oso gustura aritzen naiz horretan, 
baina burokraziari lotutako kontuak ez zaizkit 
batere gustatzen. 
 
.-Baina azken urteotako script-lan eta script-lan 
artean, Joseba Sarrionandia Gure oroitzapenak 
film kolektiboan parte hartu zenuen zure labur 
batekin, eta Donostiako Zinemaldian aurkeztu 
zenuten iaz.
Opari bat izan zen niretzat hamabi film laburrez 
osatutako film luze honetan parte hartu ahal izatea. 
Oso interesgarria iruditu zitzaidan egitasmoa. 

Pentsa! Sarrionandiaren lanetan oinarritutako 
gure ikuspegitik lantzea, interpretazio pertsonala 
eta askea egin ahal izatea, luxua izan zen. Maggie, 
indazu kamamila ipuina hartu nuen oinarri, 
Enperadore eroa ahaztu gabe. 

.-Sormen lana, aspaldiko partez… 
Sekulako gogoa nuen sormen lan baterako. Baina 
esanda bezala, sormen lanaren ondoren datorren 
beste lan horiek ez zaizkit batera gustatzen, eta 
proiektu honek aukera eman zidan sortzaile gisa 
bakarrik aritzeko. Baldintza batzuk genituen, hori 
egia da: zazpi minutuko laburra, bi egunetan erro-
datu beharra… baina gero erabateko askatasuna 
izan nuen nire taldea osatzeko, aktoreak auke-
ratzeko… Nirekin lan egin zuten teknikoek Goya 
sariak lortu zituzten Sarrionandiarena egin eta 
gutxira, Handia filmagatik. 

.-Sarrionandiarekin ere elkartu omen zinen 
Kuban, filma aurkeztu eta gutxira. Zer esan 
zizun?
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Ondo ikusi zuen egindako lana. Gainera, gure laburrak ikusi 
ondoren, guk egindakoak sorrarazi zizkion sentimendu eta ideiekin 
hitz batzuk grabatu zituen labur bakoitzerako, filma ikustean 
entzuten direnak. Eta hori oso oso polita iruditu zitzaidan. Guk bere 
lana izan genuen inspirazio iturri, eta gero berak, gurea ikusita, beste 
zerbait sortu zuen.

.-Hondarribian oraindik ezin izan dugu ikusi Gure Oroitzapenak.
Hala da, eta ez dakit zein den arrazoia. Baina Euskal Herriko hiri 
eta herri askotan eskaini da, eta oraindik ari gara batera eta bestera… 
Baina ematen du hemen ez duela interesik piztu programatzaileen 
artean.

.-Hondarribiko zer aukeratuko zenuke pelikula bat egiteko?
Garai batean alardearen inguruko gatazkari buruzko film bat 
egitea pentsatu nuen eta zerbait idatzi nuen, baina ez zen aurrera 
atera. Gaur egun Gaztetxean sartuko nintzateke zerbait egiteko, 
garai bateko Accion Catolican, Egiluz Jauregian. Ez nuke egingo 
turismoari lotuta egon daitekeen film bat, arraunari lotutako 
zerbait... Pentsatuko nuke “zein dago neguan, otsailaren erdian, 
adibidez, herrian? Gazteak, Gaztetxean”. Beraiek izango lirateke 
nire film laburreko protagonistak. 

RUEN BROTHERS
All my shades of blue (2018, Repu-
blic Records)
 

Viendo cómo se encuentra la músi-
ca en los últimos tiempos siempre 
es agradable conocer bandas que 
te llamen la atención y que se con-
viertan en parte de nuestra banda 
sonora particular.

Estos chicos de los que hablamos 
empezaron haya por 2013 tocando 
en la cocina de sus padres. Con 
el paso de los años, y con la in-
fluencia de su padre, comenzaron 
a tocar por diferentes pubs de su 
Inglaterra natal. De esa manera se 
fueron curtiendo en la carretera a 
la par que creando maravillosas 
canciones con las que fueron dan-
do forma a unos de mis discos fa-
voritos del pasado año.

Musicalmente beben de los 60’s, 
se oyen reminiscencias del gran 
Roy Orbison o Everly Brothers, por 
lo que el disco All my shades of 
Blue nos lleva a los viejos tiempo 
de Rock ´n Roll.

Si os gusta el rock son solera dar-
les una vuelta a ver que os pare-
ce. De primeras os avisamos que 
vienen producidos por Rick Rubin y 
con invitados de campanillas.

Keep on Rocking!

“F”
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Z A L D U N B O R DA
UL E R T Z E K O

Lur kutsatua 
Zaldunborda Gaina lur kutsatua da, jakina da hori. Baina zergatik da lur kutsatua? 
Hondakindegi gisa erabilia izan delako, eta erakundeek hori eragotzi ez dutelako. 
Gutxienez 1993 urtetik erabili zen lizentziarik gabe era askotako hondakinak 
pilatzeko. I. O. jabea zenean Eusko Jaurlaritzak behin eta berriro eskatu zion jarduera 
eteteko. 

2001ean Irun eta Hondarribiko hondakinez eta uraren zikloaz arduratzen den 
Txingudiko Zerbitzuak erakunde publikoak (Txinzer) lurra erosi zion jabeari. 
Biometanizazio planta eraiki nahi zuen Txinzerrek bertan. 2004an aurkeztu zuten 
proiektua, baina errauste plantaren kontrako mugimenduak ezerezean utzi zuen 
asmoa.

Lurra hondakindegi bezala erabiltzen jarraitu zuen Txinzerrek. Erakundeko 
txostenetan azaltzen denez, berun, antimonio eta benzopireno kontzentrazio altuak 
daude eremuan. Azken urteetan Eusko Jaurlaritzak hondakindegia zigilatzeko eskatu 
zuen, baina Txinzerrek ez zuen kasurik egin, eta Jaurlaritzak ez zuen inolako neurririk 
hartu.  Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioko zuzendaria Alejandra 
Iturrioz zen. Egun Zaldunbordaren atzean dagoen VUSA eraikuntza enpresak 
Hondarribian duen ordezkari legala da Iturrioz.

1

Durante años Zaldunborda ha funcionado como vertedero ilegal, sin que las 
autoridades competentes hayan tomado medidas. Durante la época en que 
Txingudiko Zerbitzuak (Txinzer) era la infractora, la directora de Medioambiente 
del Gobierno Vasco era Alejandra Iturrioz, actualmente representante en 
Hondarribia de la constructora VUSA, que está detrás del megaoutlet. 

  ga ko 8
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Txinzerren mesederako 
2001 urtean Txinzerrek 789.586 euro ordaindu zituen 
Zaldunborda Gaina eremuagatik. 2016ko ekainean 
Hondarribiko Udalak erosi zion, Hondarribia Lantzen 
sozietate publikoaren bitartez. Honakoa adostu zuten: 

•	 Hondarribiak Txinzerri 1.300.000 euro ordaintzea 
lurragatik.

•	 Lur kutsatuen garbiketa Hondarribiak bere gain 
hartzea; orduan 3.579.041 euro kalkulatu zen 
horretarako (BEZa aparte). 

•	 Hondarribiak lurra salduko balu, salmentaren 
etekinaren %70a jasoko luke Txinzerrek. 
Higertokik Hondarribiko Udalari bi milioi 
euro ordaindu zizkionez, horietatik 1.400.000 
Txinzerrek jasoko lituzke. Guztira 2.700.000 euro, 
2001ean ordaindu zuena baino bi milioi euro 
gehiago.

Jose Antonio Santano Irungo alkateak eskuadratik gola 
sartu zion Txomin Sagarzazuri. Txinzerreko presidentea 
Irungo alkatea zen (eta da, estatutuen arabera), eta 
erakundearen zorra kitatzeko balio izan zuen operazioak. 
Hondarribiak jarritako diruarekin, Irunek euro bakarra 
jarri gabe.

2

Txinzer pagó 789.586 euros por Zaldunborda en 
2001. Catorce años después el Ayuntamiento de 
Hondarribia, a través de Hondarribia Lantzen, 
compra el terreno. Txinzer recibe 2.700.000 euros, 
y se libra del coste de la descontaminación. La 
operación sirvió para eliminar la deuda de Txinzer 
únicamente con dinero de Hondarribia, sin que Irun 
pusiera un euro.

Kontserbazio Bereziko Eremua 
Jaizkibel mendiaren magalean kokatuta dago Zaldunborda 
Gaina, Jaizkibel eta Aiako Harria lotzen dituen korridore 
ekologikoan. Natura 2000 sareak babestutako lekua 
da Jaizkibel. Europako Batasuneko sare ekologikoa 
da Natura 2000, Batasuneko Garrantzizko Lekuez 
(BGL) eta Kontserbazio Bereziko Eremuez (KBE) 
osatua. KBE izendatua dago Jaizkibel, eta bertan Interes 
komunitarioko 14 habitat, katalogatutako 17 hegazti 
espezie, hegazti migratzaileen 20 espezie eta Natura 
2000 sareko zuzentarauetan jasotako 5 animalia espezie 
sailkatu dira.

3

Zaldunborda Gaina se sitúa en la ladera de Jazikibel, en 
pleno corredor ecológico que une Jaizkibel con Aiako 
Harria. Es un lugar integrado en la Red Natura 2000, 
como Zona Especial de Conservación. En concreto, 
Jaizkibel reune 14 habitats de interés comunitario, 17 
especies catalogadas, 20 especies de aves migratorias 
y 5 especies de fauna de fauna incluidas en diversos 
anexos de las directivas comunitarias.

Utopia ala distopia

Mikel Azkona, Arkitektoa eta hirigintza diseinatzailea

Hainbat dira Zaldunborda proiektuak sortu 
dituen galdera; zenbat dira gehiegi?

Plazaratu diren promozio irudietan ibilgailu 
pribatuan iristen den jende txuri, gaztea 
(kreditu-txartelduna ziurrenik) erakusten zaigu. 
Kontsumoaz gozatzen duten emakume lirainak 
erakusten zaizkigu; gizon bakarti bat ordea, 
bankuan zain. Nor dira? Hau al da egungo 
gizartearen isla? Edota etorkizun idealizatu 
batena?

Berehalako mozkinak promesten duen 
hirigintza-azkar eredu honek, tabula-rasa du 
gustuko. Lekua baino, ezlekua du gustuko. 
Estiloa bere testuingurutik ateraz, kostako 
arkitektura lengoaia xumea hartu eta 
mendira eramaten da arkitektura oparoa 
irudikatzeko. Har al zezakeen lursailaren 
inguruko erreferentziarik? Ondoko baserri edo 
desguazetik akaso?

Gipuzkoako GK2050 klima estrategiak 
mugikortasun eta energia jasangarriak, 
erresilientzia eta ekonomia zirkularra 
bultzatzen dituen bitartean, Zaldunbordan 
ekonomia guztiz linealeko eredu bat 
proposatzea zilegi al da? Munduan zehar 
erabilera anitzeko hiri konpaktu eta malguak 
proposatzen ari diren bitartean, honetan 
ibilgailuekiko dependentzia sustatzen duen 
funtzio bakarreko hirigintza proposatzen 
dute. Ez hori bakarrik, proiektuko 
irudietan aparkalekuak Citroen 4L eta VW 
kakalardoz beteta ageri dira. Vidaurretatik 
berreskuratutako kotxeak al dira? Zer da hau, 
utopia ala distopia?

Hau da hau paradoxa: outlet-a, modaz 
pasatuta dagoen arropa saltzeko, modaz 
pasatuta dagoen hirigintza eta arkitektura 
erabili behar izatea. Zer gara gu orduan 
ekuazio horretan? Modaz pasatutako erosleak?
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Munstro bat, zenbakitan 
Hondarribia Outlet Village, tamainari eta eraginari dagokionean, munstro bat izango litzateke. Merkataritza 
guneak 29.000 metro koadroko azalera hartuko luke, 120 denda inguru. Horrez gain, hainbat taberna eta jatetxe. 
Eta kanpoaldean, 1.800 autorentzako aparkalekuak, eta gasolindegi handi bat. Hondarribiko Portu auzoaren 
itxura izango luke, hain zuzen ere, ekonomikoki kalte handiena eragingo liokeen auzoaren itxura. 
 
Urtero bost milioi pertsonak bisitatuko luketela uste du Higertoki enpresa promotoreak. Bi milioitik gora 
ibilgailu, dagoeneko trafiko gehiago irensteko gai ez den eskualde batean.

Estetikoki, Hondarribiko Portua irudikatuko du Higertokiren proiektuak, arrantzale auzo bat mendian. 
Horretan ere izugarrikeria izango da.

4

Los números abruman. 29.000 metros cuadrados de superficie construida, 120 tiendas, aparte bares y 
restaurantes, aparcamiento para 1.800 vehículos y una gran gasolinera. Cinco millones de visitas anuales. 
Cientos de puestos de trabajo destruidos en Gipuzkoa, Lapurdi y Nafarroa.

Bi egun erabakior 
2019ko ekainaren 27an Eusko Legebiltzarrak merkataritza gune handiak mugatzeko legea onartu zuen, aho 
batez gainera. Lege horrek Zaldunborda Gainekoa bezalako guneak debekatzen ditu, baina ez die eragiten legea 
onartu baino lehen aurretiazko onarpena duten proiektuei. Megaoutletak ekainaren 26an jaso zuen aurretiazko 
onarpena, legea onartu bezperan. Ez hori bakarrik. Higertokik plan partzialaren zirriborroa aurkeztu, udal 
arkitektuak zortzi orriko txostena idatzi, udal idazkariak onarpena emateko txostena prestatu eta alkateak 
dekretua sinatu, oposizioari jakinarazi gabe. Hori guztia egun bakarrean, Merkataritza Legea onartu bezperan.

Higertokiren sorrera bera ere harrigarria da. 2016ko maiatzean sortu zen Higertoki, Hondarribia Lantzenek 
Txinzerri lurra erosi baino hilabete lehenago. Higertokiren helburu bakarra Zaldunborda Gaineko outlet 
herrixka eraikitzea denez, oso deigarria da enpresa sortzea erosketa baino hilabete lehenago, Zaldunborda landa 
eremua zenean. Agerian geratzen da Higertokiren atzean dauden pertsonen esku egon dela prozesu osoa.

5

El 27 de junio de 2019 el Parlamento Vasco aprueba por unanimidad la ley que limita las grandes superficies 
comerciales. Esa ley impide espacios como Zaldunborda, pero no afecta a proyectos que hubieran obtenido 
la Aprobación parcial inicial antes de aprobarse la ley. El megaoutlet recibe la aprobación inicial la víspera 
de la aprobación de la ley. Higertoki presentó el plan parcial, la arquitecta municipal escribió un informe de 
ocho páginas, la secretaria municipal redactó el documento de aprobación y el alcalde firmó el decreto, todo 
en un solo día.
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 Hondarribiko EAJren bakardadea 
“Momentu honetan Gipuzkoako erakundeok gehiengo 
osoz ulertzen dugu, eta duela gutxi hala adierazi 
genuen Batzar Orokorretan aho batez, gurean ez 
ditugula horrelako makrozentrurik nahi”. Imanol Lasa 
Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalearen hitzak dira, 
azaroaren 29koak. Eusko Legebiltzarreko alderdi guztiek, 
aldundikoek, inguruko udalerritakoek… Denak azaldu 
dira Zaldunborda Gaineko proiektuaren kontra. Baita 
merkatariak eta talde ekologistak ere. 

EAJk bakarrik babestu izan du proiektua, Hondarribiko 
EAJk eta proiektuaren atzean dauden interes pribatuek. 
Udal hauteskundeetan botoen %45a lortu zuen EAJk, 
erroldaren % 34a. Proiektuaren kontra dagoen oposizioak 
%47a. Horregatik ez zuen udal hauteskundeetako 
kanpainan Zaldunborda aipatu ere egin. Horregatik, ez 
da zilegi inolaz ere gehiengo absolutu hori erabiltzea 
horrelako gai bat aurrera eraman nahi izateko.

7

Diputación, Gobierno Vasco, municipios limítrofes, 
comerciantes, ecologistas… Todo el mundo está 
contra el Outlet Villade de Zaldunborda. Salvo el 
PNV de Hondarribia, y lon intereses privados que 
se ocultan tras el proyecto. El PNV consiguió un 
45% de los votos en las elecciones municipales, los 
grupos de la oposición un 47%; y eso que el PNV 
ni mencionó Zaldunborda en la campaña. Por eso, es 
aberrante utilizar la mayoría absoluta para intentar 
sacar adelante un tema tan trascendente.

Higertoki, Eserguitik VUSA 
Esergui (Avia) taldearen eskutik jaio zen Higertoki. 
Hidrokarburoei lotutako taldea da Esergui. Bilboko 
Portuko hidrokarburuen biltegiratzeaz arduratzen da 
Biscay Tank SA-ren bitartez; horregatik hasieran uste zen 
Zaldunbordan Pasaiako Kanpoko Superportuari lotutako 
azpiegiturak ezarri nahi zituztela. Baina prozesuak beste 
norabide bat hartu du. 

Higertokik plan partziala diseinatzen zuen bitartean, 
administrazio kontseilua izatetik administradore 
bakarra izatera pasatu zen. VUSA eraikuntza enpresaren 
kudeatzaile Joaquin Sotomayor abokatua da Higertokiren 
kudeatzailea orain. 

Hau da, hasiera batean Zaldunbordaren atzean 
hidrokarburoen Esergui taldea bazegoen, orain 
VUSA eraikuntza enpresak hartu du gidaritza. Eta 
VUSA eraikuntzaren promotora Ugaren da, Ugarenek 
promozionatutako proiektuak eraikitzen ditu VUSAk.

6

Higertoki nació de la mano del grupo de 
hidrocarburos Esergui, pero posteriormente Esergui 
se desvinculo del proyecto, quedando en manos de 
Javier Sotomayor, abogado de la constructora VUSA. 
Vusa es la cosntructora encargada de llevar a cabo las 
obras promocionadas por Ugaren.

Zaldunbordak eragingo dituen 
kalteak merkataritzan
Sonia Herce, Amuitz Hondarribiko Merkatarien Elkartea

Herriko denda txikiek funtzio sozial bat betetzen 
dute. Bizia ematen diote herriari, jendearen arteko 
lotura errazten dute, askotan elkartzeko puntu 
bakarra izanik.

Bestalde, herriko dendek paper garrantzitsu bat 
betetzen dute: bai lanpostuen sorkuntzan, bai 
herriko bizitzaren eragile bezala eta bai jende 
helduaren eta errenta baxuko jendearen esklusio 
soziala saihesten. Dendek bizia ematen diote 
herriei eta herrietatik kanpo dauden saltokiak 
eragiten duten desertizazioari aurre egiten diote.

Europatik datozen ahotsak geroz eta kritikoagoak 
dira herrietatik kanpo eraikitzen ari diren saltoki 
handi hauekin, sortzen dituzten kalteengatik. 
Eusko Legebiltzarrak ere herriko saltokien alde 
lana egin behar dela argi utzi du, herritik kanpo 
dauden saltokiak mugatuz, ekainean onartu zen 
Saltoki Handien lege berriarekin.

Hondarribiko alkateak legeari burla egin zion, 
hasierako Plan Partzialaren dekretua 24 ordu 
lehenago sinatuz. Lege hau betez, Zaldunbordako 
makro-outleta ezingo litzateke eraiki.

•	 Zaldunbordako makro-outleta gaur egun 
gomendatzen den merkataritza ereduaren 
guztiz kontrakoa da. 

•	 Zaldunbordako makro-outletak eragingo dituen 
kalte sozial, ekonomikoa eta ingurumenaren 
aldetik jasanezina izango litzateke. 

•	 Gure gertuko denda txikiak itxiko ditu, lanpostu 
asko suntsituz. 

•	 Outletean sortuko diren lanpostuak prekarioak 
eta behin-behinekoak izango dira.

•	 Herrien desertizazioa eragingo du, jendea 
harantz bultzatuz. 

•	 Esklusio soziala erraztuko du, jende heldua, 
errenta baxuak eta kotxe partikularra ez 
dutenak kanpo utziz. 

•	 Jendea harremantzeko betiko denda eta 
tabernak itxiko dira, leku inpertsonalak sortuz. 

•	 Kontsumismo amorratu bat bultzatuko du, 
behar ez ditugun gauzak erostera bultzatuz.

•	 Herriko xarma galduko da, betiko dendak ixten 
badute, globalizaziora bultzatuz.

Arrazoi guzti hauengatik alkateari eskatzen 
dioguna da proiektua bertan behera uztea eta 
herriko dendak zaintzea eta herriko ekonomia 
garatzea, ekintza desberdinen bitartez.

EZ GURE HERRIAN! EZ GURE MENDIETAN!
EZ GURE IZENEAN!
HERRIAK BIZIRIK, ZALDUNBORDA GELDITU!!
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Garaipen bat, borrokarako 
Abenduaren 17an Txomin Sagarzazu alkateak 
atzera egin behar izan zuen, udal arkitektoak plan 
partziala bertan behera utzi eta gero. Ekainaren 
26an sinatutako dekretua eraginik gabe utzi zuen 
arkitektoak, enpresak ez dituelako zuzendu plan 
partzialean azaltzen ziren gabeziak. Zera esaten 
du arkitektoak: eraikigarritasun maila ezin dela 
egiaztatu eta antolamendu urbanistikoa ez dela 
zehazten. Bost hilabetetan ezin izan ditu enpresak 
gabezia horiek zuzendu. Horrek argi uzten du 
alkatearen arinkeria dekretua sinatzerako orduan.

Abotsanitz Udal Taldeak pozik hartu zuen udal 
arkitektoaren erabakia, azkenean arrazoia eman 
digulako. Argi dugu herriaren erantzuna dagoela 
plan partziala bertan behera uztearen atzean, 
alkateak ezin izan diolako presioari eta ezarri 
diogun kontrolari eutsi.

Hamarkadetan gaizki tratatua izan da Zaldunborda 
Gaina. Nahi bezala erabilia izan da, kutsatua, 
ahaztua. Baina herriaren erresistentziaren ikur 
ere bilakatu da. Herriak geldiarazi zuen bere 
garaian bertan eraiki nahi zuten errauste planta, 
eta herriak geldiarazi du, momentuz, Higertokiren 
beste munstro hau. Gaizki tratatua izan da 
Zaldunborda Gaina, baina lezioa eman digu 
bigarrenez. Borrokak merezi duela erakutsi digu. 
Jarraitu dezagun bada.

8

El 17 de diciembre la arquitecta municipal 
dejo sin efecto el decreto que el alcalde había 
firmado la víspera de la aprobación de la nueva 
ley. En cinco meses la empresa no ha podido 
corregir los deficiencias del plan parcial, lo 
que demuestra la ligereza con la que el alcalde 
firmó la aprobación inicial. 

Abotsanitz tiene claro que es una victoria 
del pueblo. Zaldunborda Gaina ha sido 
maltratada durante décadas, pero se ha 
convertido en símbolo de la lucha popular. Se 
paralizó la incineradora y se ha paralizado, de 
momento, el nuevo monstruo de Hiogertoki. 
Zaldunborda nos ha demostrado que la lucha 
merece la pena. Pues sigamos luchando.

Zaldunborda ahonda la huella 
ecológica
Xabier Garate, Bidasoaldeko Lagunak

La crisis ambiental de nuestro tiempo tiene ante sí 
dos grandes retos: frenar el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad.

Según el informe Huella Ecológica de Euskadi 
se revela que la población vasca tiene hábitos 
de consumo de materias primas y energía 
insostenibles y es necesario acelerar la transición 
hacia un modelo más sostenible.

La intensidad el tráfico rodado prevista, en 
vehículos particulares, va totalmente en contra 
de la reducción de emisiones de CO2, más las 
emisiones en fase de construcción y las generadas 
por los suministros y desplazamientos de los 
empleados. 

Su implantación en Zaldunborda impacta 
negativamente en la funcionalidad del Corredor 
Ecológico Aiako Harria-Jaizkibel, generando un 
obstáculo, por edificación y tráfico, aumentando 
el efecto barrera entre ambos espacios de la Red 
Natura 2000. Este corredor ecológico es único de 
Jaizkibel y el más angosto de Euskadi.

Zaldunborda acoge dos hábitats de Interés 
Comunitario, los pardos de siega y la aliseda. Este 
último calificado de Interés Prioritario.

Altera drásticamente el paisaje de campiña 
atlántica. Paisaje que es patrimonio común e 
identitario y que nadie tiene derecho a usurpar.

El proyecto Hondarribia Village es diametralmente 
opuesto a los objetivos del Decreto 211/2012 del 
Gobierno Vasco respecto al Desarrollo Sostenible. 
Un proyecto que ahonda la Huella Ecológica, la 
Emergencia Climática y contribuye a la Sexta 
Extinción Masiva.
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BESTE BEHIN EAJ-k ARRABOLA ERABILI DU AURREKONTUETAN

Berriro gertatu da. Hondarribiko EAJ berriz ere bakarrik geratu zen aurrekontuen eztabaidan. 
Hori bai, PSEren eta EH Bilduren abstentzioak lagun izanik, bi udal talde horiekin kontrapar-
tidak negoziatu eta gero. Oposizioko talde nagusiarekin eseri ere ez zuen nahi izan EAJk, eta 
gure proposamen ia guztiak atzera bota zituen.

Hau da aurrekontuen osoko bilkuraren biharamunean egin genuen balorazioa:

*Advertencia:
En este apartado se informa de actividades de ambito municipal de un partido político

*Adi:
Ondorengo sailean udaleko alderdi politiko baten jardueraz informatzen da

Abotsanitz Udal Taldeak EAJ-k aurkeztutako aurrekon-
tuaren kontra bozkatu zuen atzo. Arrazoi askorengatik 
bozkatu dugu kontra, baina batez ere ez delako errea-
litatean oinarritutako aurrekontua.

Aurrekontuak ez ditu diru-sarrera guztiak aintzat 
hartzen, eta gastuak puztuta daude. Jasotzen dituen 
partidetako asko ez dute edukirik, eta horregatik, 
urtero gertatzen den bezala, aurrekontuaren zati handi 
bat erabili gabe geratuko da.

Aurrekontuak ez du ezer proposatzen pertsonalaren 
arazo larria arintzeko. Langile taldean 15 lanpostu bete 
gabe daude eta behin-behinekotasuna %60tik gorakoa 
da. Hori da urtero-urtero onartzen diren proiektuak ez 
gauzatzearen arrazoia: komun publikoak, minibusa, 
aparkalekuak, futbol zelaia, Kasino Zaharraren 
berritzea… Proiektuak ez dira burutzen eta soberakina 
handituz doa. 2020 urte bukaeran Hondarribiko Udalak 
3.500 euro inguruko zorra izango du hondarribiar 
bakoitzarekiko.

Abotsanitzek 42 emendakin partzial aurkeztu ditu, 
arlo askotakoak: mugikortasuna, herritarren arreta, 
aisialdia, bizikidetza, azpiegiturak auzoetan, kultura, 
elkartasuna, memoria historikoa, gizarte zerbitzuak, 
etxebizitza… Guztira 810.818 euroko kopurua. Eta 
beste 3.138.000 euro inbertsioetan, kreditu aldaketari 
begira. Aurkeztutako emendakinetatik lau onartu dira, 
EAJk beste guztien kontra bozkatu zuelako. Hauek dira 
onartutako lau hobekuntzak:

 
•	 Guadalupeko iturriaren potabilizazioa: 5.000 

euro.
•	 Amute eta Mendelun zarataren kontrako pane-

lak jartzeko proiektua: 18.000 euro.
•	 Mendelun, errepidearen zubi azpian auzolanean 

mural bat margotzea: 3.500 euro.
•	 Irakurketa erraza sustatzea: 500 euro.

Guztira 27.000 euro 810.000tik. Onartu ez dizkiguten 
38 emendakinen artean honakoak daude: Kasino 
Zaharrean ariketa fisikoak egiteko aparatuak jartzea, 
bidegorri sarearen barruan eskoletarako lotura egitea, 
Gobernuz Kanpoko Erakundeen laguntza %0,7ra 
igotzea (ez da %0,5era iristen), haur parkeetako bat 
estaltzea…

Prozedura aldaketagatik aurrekontua lantzeko bost 
aste gutxiago izan ditugun arren, Abotsanitzek 42 
emendakin landu ditu, horietako batzuk herritarren 
edo eragile sozialen ekarpenak izan dira. EAJk 
ez ditu negoziatu nahi izan. Udal gobernua ez da 
Abotsanitzekin eseri, ez aurrekontua azaltzeko, ezta 
negoziatzeko ere. Oposizioko beste alderdiekin bai, 
gurekin ez, ordea.

EAJ udal langileez ahaztu da

Jakina da Hondarribiko Udalak duen arazo larrienetako 
bat, larriena ez bada, langile kopuruaren eskasia eta 
pertsonalaren behin-behinekotasuna dela. Printzipioz, 
udal talde guztiak ados gaude horretan, hala aipatu da 
behin eta berriro, eta hurrengo asteko aurrekontuen 
osoko bilkuran berriro onartuko dugu aho batez. Baina 
egoera hori aldatzeko aukera duenak ez du ezer egiten. 

2020ko aurrekontuan langile taldearen diru-partida 
%11 igoko da. Baina igoera hori ez da beteko, 
udal gobernua gezurretan ari da. Adibide bat: 
udaltzaingoaren pertsonalari dagokion diru-partidan 
%12ko igoera aurreikusten du EAJ-k. Baina ezinezkoa 

UDALGINTZA
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da hori, langile kopurua iazko berbera delako, 
eta langileetako batzuk, gainera, iaz baino maila 
baxuagoan kontratatu dituztelako. 

Arazoa oso larria da. Legez, administrazio guztiak 
behartuta daude 2020 urtea amaiera baino lehen 
behin-behinekotasun tasa %8tik behera jaistera. 
Hondarribiko Udalarenak %60a gainditzen du. Nola 
lortuko dugu helburu hori lanpostuak sortu beharrean 
behin-behinekotasuna larriagotzen duten enplegu plan 
puntualak baino ez badira lantzen?

Biztanleko udal langile tasari erreparatuta, 10.000 
eta 20.000 biztanle arteko EAEko herrien zerrendako 
azkenetakoa da Hondarribia, 55 milioi inguruko 
diruzaintza soberakina duen arren. Langile zerrendako 

15 lanpostu gutxienez hutsik daude, behin-
behinekotasun tasa izugarria da, eta datuok okertu 
baino ez dira egin Txomin Sagarzazu alkate denetik. 

Esan beharrik ez dago, lanpostu faltak ondorio larriak 
dituela udal jardueraren egunerokoan. Batetik, 
aurrekontuan onartzen diren proiektuetako asko ez 
dira gauzatzen. Bestetik, herritarrek ezin dute zerbitzu 
egokiena jaso. Eta azkenik, langileen lan baldintzak 
etengabe okertuz doaz, horrek dakartzan ondorioekin: 
bajak, langile errearen sindromea, eta abar. 

Hondarribiko Udalaren aurrekontuan bada Enplegua-
ren sustapena deritzon diru-partida bat. EAJ-k 0 euro 
bideratu ditu partida horretara. 

EL PNV NO HA QUERIDO NEGOCIAR
EL PRESUPUESTO CON ABOTSANITZ

El grupo municipal de Abotsanitz votó en contra del 
presupuesto presentado por el PNV en el pleno de 
presupuestos celebrado ayer. Votamos en contra 
por muchas razones, pero sobre todo por una: es 
un presupuesto que no se sustenta en la realidad.
El presupuesto no tiene en cuenta todos los 
ingresos, y los gastos están inflados. Muchas de las 
partidas no tienen contenido y, por ello, una gran 
parte del presupuesto no se ejecutará, tal y como 
ocurre cada año.

No hay una sola propuesta para mejorar el 
problema de personal municipal. Hay 15 puestos 
sin cubrir y la interinidad supera el 60%. Esa es la 
causa de que no se lleguen a ejecutar los proyectos 
que se aprueban un año sí y otro también: baños 
públicos, minibús, aparcamientos, campo de futbol, 
renovación de Kasino Zaharra… Los proyectos no se 
ejecutan y el remanente volverá a crecer. A final de 
2020 el Ayuntamiento de Hondarribia tendrá una 
deuda de unos 3.500 euros con cada habitante.

Abotsanitz ha presentado 42 enmiendas parciales 
este año, relativas a distintas áreas: movilidad, 
atención al ciudadano, ocio, convivencia, 
infraestructuras para los barrios, cultura, solidaridad, 
memoria histórica, servicios sociales, vivienda… Un 
total de 810.818 euros. Y otros 3.138.000 euros en 
inversiones, destinados a la modificación de crédito. 
De las enmiendas presentadas sólo se aprobaron 
cuatro, porque el PNV votó en contra de todas las 
demás. Estas son las cuatro mejoras aceptadas:

•	 Potabilización de la fuente de Guadalupe: 
5.000 euros.

•	 Proyecto para colocar paneles anti-ruido en 
Amute y Mendelu: 18.000 euros.

•	 Auzolan y taller para un mural en el puente bajo 
la carretera de Mendelu. 3.500 euros.

•	 Promoción de la lectura fácil: 500 euro.

 
En total 27.000 euros de 810.000. Estas son 
algunas de las que no se han aprobado: colocación 
de aparatos para ejercicio físico en Kasino Zaharra, 
ampliación de la red de bidegorris para llegar a los 
centros escolares, ampliar las ayudas a las ONGs 
hasta el 0,7% (no llegan al 0,5%), cubrir uno de los 
parques infantiles…

A pesar de que debido al cambio de procedimiento 
hemos tenido cinco semanas menos de lo habitual, 
Abotsanitz ha presentado 42 enmiendas parciales, 
algunas de las cuales han sido aportaciones de 
hondarribiarras o grupos sociales. El gobierno 
municipal no ha querido negociarlas. El PNV no se 
ha sentado con el grupo municipal de Abotsanitz, ni 
para explicarnos su propuesta, ni para negociarla. 
Con el resto de partidos de la oposición sí, pero no 
con Abotsanitz.

El PNV se ha olvidado de la plantilla

Es conocido que uno de los mayores problemas del 
Ayuntamiento de Hondarribia, si no el mayor, es la 
falta de personal y la tasa de interinidad de la planti-
lla. Todos los partidos estamos de acuerdo, lo hemos 
reconocido más de una vez, y lo volveremos a hacer 
la próxima semana durante el debate del presupues-
to. Pero quien tiene la posibilidad de cambiarlo, no lo 
hace.

La partida presupuestaria del personal subirá un 11% 
el próximo año. Pero esa subida no se va a cumplir, 
el gobierno municipal está mintiendo. Un ejemplo: el 
PNV propone una subida del 12% en la partida que 
corresponde al personal de Udaltzaingoa. Es impo-
sible, porque no se prevén nuevas contrataciones, y 
algunos de los agentes han sido contratados este año 
como auxiliares, en lugar de como agentes...

Sigue leyendo:
*Acerca la cámara del 
móvil de manera que 

detecte el código QR.
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Plenoak aho batez onartu zuen 
informazio eskubidea urratzen zaigula 

zinegotzioi
Abotsanitz Udal Taldeak informazio eskubidea 
urratzeari buruzko mozioa aurkeztu zuen urriko osoko 
bilkuran. Eztabaidan mozioaren eskarien zerrendan 
aldaketa batzuk adostu ziren, eta aho batez onartu 
zen ondorioz.

Abotsanitzek eguneroko lana egiteko udalean 
zinegotziek pairatzen dituzten zailtasunak salatu nahi 
zituen mozioaren bitartez, udal kideon jardunerako 
ezinbestekoak ditugun informazio eskubideak urratzen 
zaizkigula. Esaterako, informaziora jotzeko eskubidea, 
espedieenteetara eta administrazio agirietara jotzeko 
eskubidea, administrazio agirien kopiak lortzea… 
Ez ditugu bermatuta. Urteak daramatzagu datu 
pertsonalen babesa eta datuen isilpekotasuna aintzat 
hartuko dituen informazio eskubidea bermatzeko 
araudi bat eskatzen.

Mozioa onartzearekin batera, zinegotzion informazio 
eskubidea ez dugula bermatuta onartu zuen aho batez 
udalak. Froga gisa, mozioa aurkezteak zera ekarri du, 
plenoaren egunean bertan hilabetetan jaso ez ditugun 
agiri gehienak batera iritsi zaizkigula, dozenaka sarrera 
idatzi, horietako batzuk udaberritik jaso gabeak. 
Halere, oraindik badira aspaldi eskatu eta jaso gabeko 
txosten batzuk.

Adostutako testuaren arabera, aurrerantzean 
udal kideen informazio eskubidea bermatzeko 
neurriak hartuko ditu Hondarribiko Udalak. Batetik, 
epe laburrean jarraibide sorta bat landuko du, 
informaziorako eta datuen babeserako eskubideen 
kontraesanak zehazteko. Bestetik, eguneroko lana 
ahalbidetuko duen prozedura ezarriko du. Eta 
azkenik, udal kideei beharrezko tresnak eta formazioa 
helaraziko die. 

GKEen prozedura “berehala” abiatzeko 
eskatu zuen Abotsanitzek urrian

Abotsanitz Udal Taldeak Gobernuz Kanpoko 
Erakundeentzako (GKE) diru-laguntzen prozedura 
berehala abiatzeko eskatu zuen urriko osoko bilkuran. 
Hilabete hasieran aurkeztu genuen mozioa eta Gizarte 
Zerbitzuak mugiarazteko balio izan zuen. Abotsanitzek 
eskatu bezala, elkartasun laguntzen prozedura 
urgentziaz abiatu zuen udalak. Aurreko urtean 10 
euroko zortzi banatu gabe geratu ziren. 

Hau da urriaren hasieran mozioaren berri emateko 
zabaldu genuen testua:

Abotsanitzek Gobernuz Kanpoko Erakundeentzako 
(GKE) diru-laguntzen prozedura berehala abiatzeko 
eskatuko du urriaren 30eko osoko bilkuran. Iaz 
Hondarribiko Udalak diru-laguntza gehienak ezeztatu 
zituen, prozedura abendura arte ez abiatzearen 
ondorioz. Aurten gauza bera gertatuz gero eskualdeko 
GKEek ondorio oso larriak pairatuko dituzte.

Bidasoko GKEek iaz aurkeztutako proiektuen gehiengo 
handi bat atzera bota zuen udalak. GKE gehienek 
2018-2019an edo 2019an burutzeko proiektuak 
aurkeztu zituzten, baina udalak ez zituen 2018an 
soilik burutzekoak ez ziren planak onartu. Ondorioz, 
elkartasunera bideratutako aurrekontuaren zati handi 
bat erabili gabe geratu zen.

Berehala lanean hasten ez bagara, aurten gauza bera 
gertatu daiteke. 2018-2019ko proiektuak laguntzeko 
eta iaz eragindako kalteak hein batean arintzeko diru 
partida bat onartu zen arren, urriaren erdialdean 
gaude, eta oraindik ez da prozedura martxan jarri.

Horregatik Abotsanitzek mozioa aurkeztuko du urriko 
ohiko udal batzarrean, Hondarribiko Udalak GKEen 
programak laguntzeko deialdiaren oinarriak ahal den 
azkarren argitaratu ditzan eskatzeko. Mozioarekin 
batera gaiaren inguruko informazioa aurkeztuko du 
Abotsanitzek (deialdia, diru laguntzen eskaera orria, 
diru laguntzak ematea arautzen duen ordenantza eta 
GKEentzako laguntzen oinarriak), lanketa errazteko. 

El pleno acordó por unanimidad que 
a los concejales se nos priva del 

derecho a la información

El Grupo Municipal de Abotsanitz presentó en el 
pleno de octubre una moción sobre la conculcación 
del derecho a la información. Durante el debate 
de acordó modificar la lista de peticiones y ello 
trajo consigo que la moción fuera aprobada por 
unanimidad.

Abotsanitz pretendía denunciar las dificultades que 
tienen los concejales cada día, y que se les niega 
el derecho a la información indispensable para 
realizar su labor. No se nos garantiza la posibilidad 
de solicitar información, de acceder a expedientes y 
documentación administrativa, o de obtener copias 
de documentos administrativos...

          Sigue leyendo:

MOZIOAK
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Cuatro condiciones para la 
continuidad de Hondarribia Blues 

Festival

El grupo municipal de Abotsanitz presentó a 
comienzos de octubre una propuesta para la 
continuidad de Hondarribia Blues Festival. La 
propuesta había sido compartida con el resto de 
grupos municipales, así como con la empresa 
organizadora Blue Vision. 

Esto es lo que proponíamos:

Como es conocido, en 2018 el gobierno municipal 
decidió cambiar el modelo de festival, pasando de 
público a privado. Pero la edición de 2018 trajo con 
sí la apertura de un expediente disciplinario por 
parte de la interventora municipal, ante lo que el 
equipo de gobierno optó por no celebrar la edición 
de 2019. Abotsanitz está en desacuerdo con la 
decisión tomada...

            Sigue leyendo:

¿Qué está pasando en las viviendas 
privadas de Muliate?

El Grupo Municipal Abotsanitz ha detectado 
elementos dudosos en torno a tres proyectos de 
viviendas privadas en Muliate. En concreto, son tres 
conjuntos de viviendas que han recibido la licencia 
de primera ocupación en 2019. Es la denuncia que 
realizamos a mediados de noviembre:

Uno de los casos se refiere a un proyecto de 15 
viviendas...

            Sigue leyendo:

 Hondarribia Blues jaialdia bizirauteko 
proposamena egin du Abotsanitzek

Abotsanitz Udal taldeak Hondarribia Blues Jaialdia 
“bizirauteko” proposamena aurkeztu zuen urria 
hasieran. Proposamena gainontzeko udal taldeekin 
eta jaialdiaren antolatzaile Blue Vision enpresarekin 
konpartitu zuen Abotsanitzek. Hau da proposatu 
genuena: 

Abotsanitz udal taldeak Hondarribia Blues Jaialdia 
“bizirauteko” proposamena aurkeztu du. Proposamena 
gainontzeko udal taldeekin eta jaialdiaren antolatzaile 
Blue Vision enpresarekin konpartitu du Abotsanitzek.
Jakina denez, udal gobernuak 2018an jaialdiaren 
eredua aldatzea erabaki zuen, publikoa izatetik 
pribatua izatera igaroz. Baina 2018ko ekitaldia eta 
geroudaldiruzaintzak espediente administratiboa 
ireki zuen. Horren aurrean, 2019ko ekitaldia bertan 
behera uztea erabaki zuen udal gobernuak. Abotsanitz 
ez dago ados hartutako erabakiarekin: “Abotsanitzek 
uste du akats bat izan dela 2019ko ekitaldia bertan 
behera uztea...

Zer ari da gertatzen Muliateko 
etxebizitza pribatuen inguruan?

Hau da azaroa erdialdean egindako salaketa:

Muliate inguruan eraiki diren etxebizitza pribatuen hiru 
multzoen udal tramitazioetan zalantza pizten duten 
elementu nabarmenak detektatu ditu Abotsanitz Udal 
Taldeak. Lehen erabilpen baimena 2019an zehar jaso 
duten proiektuak dira hirurak. 

Kasu bat 15 etxebizitzen proiektua da. Maiatzaren 9an 
lehen erabilpen baimena ukatu zitzaion, eraikitakoa ez 
zetorrelako bat proiektuarekin. Baina zortzi egunera 
erabakia aldatzen da, eta enpresak lizentzia jaso zuen.
Beste kasu batean ere antzerako kontraesanak 
daudela ematen du, bost etxebizitzen multzo batean. 
Abotsanitzek antzeman duen hirugarren kasua 16 
etxebizitzen multzo batena da. Urriaren 14an ez-
betetze nabarmenak azaldu ziren bisita teknikoan, 
baina astebetera lanak ontzat eman ziren, eta lehen 
erabilpena jaso zuen promotoreak.

Tramitazio hauek arraro samarrak direla uste dugu 
eta azalpena behar dutela. Horrez gain,  Hondarribian 
egiten diren etxebizitza pribatuen proiektuetan kontrol 
zorrotzagoa ezinbestekoa dela deritzogu.

ESKAERAK

Jarraitu irakurtzen:
*Gerturatu zure

mugikorreko kamara 
QR kodea irakurri arte.
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Hondarribiak badu
Mugikortasun Plana, parte hartze 

prozesuaren ondorioz

Hondarribiko Mugikortasun Jasangarriaren Plana 
(HMJP) onartu zen urriko ohiko osoko bilkuran. Aho 
batez onartu zen, udal talde guztien adostasuna 
lortu zuen planak. Zenbait arlotan hobekuntzak egin 
daitezkeen arren, Abotsanitzek uste du Hondarribia 
hiri iraunkorragoa bilakatzeko tresna oso baliagarria 
izan daitekeela, eta oso positibotzat jo du parte hartze 
prozesu baten ondorio izatea.

2017ko ekainaren 22an Mugikortasun Mahaia 
eratzea eskatu zuen Abotsanitzek. Handik astebetera 
udalbatzak mozioa onartu zuen. Ordutik, eskaera 
horretan proposatutako urratsak gauzatu dira. Mahaia 
eratu zen, eta egin dituen bileretan asko izan dira 
mugikortasun arloko eragileek eta, oro har, herritarrek 
eginiko ekarpenak. Horietako asko biltzen ditu ia 200 
orriko HMJP dokumentuak.

Bi urteko lanaren fruitua da Mugikortasun Plana. 
Plana garatzen hastea da hurrengo zeregina eta 
horretarako ezinbestekoa da Mugikortasun Mahaia 
jarraikortasunez biltzea. Atzo onartu zen dokumentua 
mahaitik atera den bezala, mahaiak izan behar du 
Mugikortasun Plana garatzeko akuilua.

Azken dokumentua Mugikortasun Mahaian aurkeztu 
gabe bozkatu zen atzo. Hori ez zaigu gustatu. Prozesuak 
amaiera hobea eduki behar zuela uste dugu. Baina 
bada akats hori gainditzeko modu bat, eta hori da 
Mugikortasun Mahaian jasotzen diren ekarpenak 
aintzat hartzea, hurrengo asteetan onartuko diren 
aurrekontuetan isla edukitzetik hasita.

Abotsanitzek ez ditu Montairen 
praktika mafiosoak onartuko

Behin baino gehiagotan salatu dugu udal gobernuak 
zerbitzuen prestazioetan kontratazio irregularrak 
egiteko ohitura duela. Praktika horien onuradun 
nagusia Montai taldea da. Abendua hasieran 
Hondarribiko Udala mehatxatu zuen Montaiko 
arduradunak. Handik egun batzuetara prentsaurrekoa 
deitu genuen, hau esateko:

Hondarribiko udal gobernuak agintaldi berrian ia 
600.000 euro bideratu ditu kontratazio irregularretara. 

Abotsanitz Udal Taldeak zerbitzu prestazioarekin 
harremana duten 13 alkate-dekretu errekurritu ditu 
uztailetik, baina bakar batek ez du erantzunik jaso.

EAEko Herriko Kontuen Epaitegiak 2015ean eginiko 
txostenak agerian utzi zuen Hondarribiko 
Udalak kontratazio irregularrak egiteko joera duela. 
Kontratazio Legeak zehazten du 3.000 eurotik gorako 
kontratu guztiak konkurtso bidez esleitu behar direla, 
eta 15.000 euro gainditzen dutenak -Lege zaharraren 
arabera, 18.000 eurotik gorakoak-, kontratazio 
mahaiaren bitartez erabaki behar direla. Hondarribiko 
EAJk behin eta berriz hausten du legea.

2018ko otsailean mozioa aurkeztu zuen Abotsanitzek. 
Bertan, praktika horrekin bukatzeko konpromisoa 
eskatzen zen. Mozioa aho batez onartu zuen 
Udalbatzak. Baina udal gobernuak ez du mozioan 
onartutakoa bete.

2019an beste mozio bat aurkeztu zuen Abotsanitzek, 
praktika horren eragin juridikoaren ikerketa egitea 
eta irregulartasunekin bukatzea eskatuz. Oposizioko 
talde guztiek alde bozkatu zuten, baiona mozioa ez 
zen atera, EAJk kontra bozkatu zuelako, gehiengo 
absolutua baliatuz. Jeltzaleek gehiengo osoa baliatu 
zuten mozioa ez onartzeko, praktika ezkutuan gorde 
nahian edo.

Mozioek eragina izan ez dutela ikusita, jokamoldea 
aldatzea erabaki du Abotsanitz Udal Taldeak agintaldi 
berrian. Ekainaren 15ean Korporazioa osatu zenetik, 
zerbitzuen prestazioko ordainketa irregularrak 
agintzeko alkate-dekretu bakoitzari helegitea jartzen 
hasi ginen. Horrekin batera, ordainketa irregularrak 
bertan behera geratzeko eskatu dugu aldiro, kontratazio 
legearen kontrakoak direlako, eta enpresen arteko 
konpetentzia galarazten dutelako.

Uztailaren 1ean jarri genuen lehenengo helegitea, 
eta azaroaren 11an orain arteko azkena. Hamahiru 
helegite, erantzun bakar bat ere ez. Ia 600.000 euroko 
kontratazio irregularrak lau hilabete eta erdian.

Zerbitzuen prestazioen kontratazioetan onuradun na-
gusi bat dago: Montai enpresa taldea. 2009 urtetik 
modu irregularrean ari da Hondarribiko Udalarentzat 
lanean. Aurten Montai taldeko enpresek 150.000 euro 
jaso dituzte udaletik: Montai Produktuak eta Zerbit-
zuak SL-k 93.000 euro, Kultur Kirol Zerbitzuak SLU-k 
38.000 euro, eta Estali La Karpa PBS-k 18.000 euro.
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Montai taldeko arduradun nagusia Aitor Elorza da, 
EAJren Aberri Batzarreko kidea, Itsasondoko EAJren 
zinegotzia 2015etik 2019ra, eta EAJren hautagai 
hainbat hauteskundeetan. Ba joan den astean Elorza 
jaunak Hondarribiko Udalari mehatxu egin zion. 
Aurreko urteetan beraiek egiten zituzten lan batzuk 
beste enpresa bati eman dizkiotelako mehatxu egin 
dio Montaiko arduradunak Hondarribiko Udalari.

Horregatik, Montai enpresarekin dituen harreman 
guztiak eteteko exijitzen diogu udal gobernuari. 
Abotsanitzek ez ditu Montairen praktika mafiosoak 
onartuko eta bere esku dauden baliabide guztiak 
erabiliko ditu enpresa pribatuek Hondarribiko Udala 
bahitu ez dezaten.

    Haur guztiei zabaldu behar zaie 
Uda Jolas programa

Uda Jolas udal udaleku irekien programa Hondarribiko 
haur guztiei zabaltzeko eskaera egin du Abotsanitzek. 
Hezkuntza publikorako eskubidea duten bezala, 
udaleku publikoetan izena eman nahi duten haur 
guztien eskaerak onartu beharko lituzke Hondarribiko 
Udalak, inolako zozketarik gabe. Aurrekontuetan isla 
izateko eskatu genuen urrian, eta 2020an zehar 
eskaera horri eutsiko diogu.

Udalak 200 haurrei mugatzen die eskaintza eta guraso 
askok publikoak ez diren beste programetan izena 
ematea erabakitzen dute. Horregatik, zozketa egin 

eta gero, asko dira Uda Jolas programari uko egiten 
dietenak, dagoeneko izena emanda dutelako beste 
udalekuetan.

Programa haur guztiei ez zabaltzeko udal gobernuak 
ematen dituen arrazoiak aitzakia merkeak direla 
uste dugu. Gezurra da toki falta dela, eskola bakarra 
erabiltzen baita, eta gezurra da zaila dela azken unean 
begirale kopurua zehaztea. Inguruko herriei begiratzea 
baino ez dago, Oiartzunen edo Errenterian, esaterako, 
ez dago inolako mugarik, eskaera egiten duten haur 
guztiak onartzen dituzte. 

    “Berebiziko garrantzia du gizarteak 
argi izatea zertaz ari garen”

Eskuin-muturreko diskurtso diskriminatzaileei aurre 
egiteko deia luzatu zuen Abotsanitzek A25ean. Hori da 
Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Egunean 
zabaldu genuen mezua: 

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunak 
helburu argia du: genero arrazoiengatik pertsonengan 
eragiten den biolentzia salatzea eta desagerrarazteko 
politikak aldarrikatzea.

Azkenaldian, eskuin-muturreko mugimenduen 
ideologia eta diskurtso diskriminatzaileak zabaltzen 
ari dira. Adibide gisa, aurten Madrilgo Udalak ez du 
15 urtean lehen aldiz genero indarkeriaren kontrako 
adierazpenik egingo.

Inoiz baino garrantzitsuagoa da genero indarkeriaren 
kontrako politikak eta dinamikak martxan jartzea. Eta 
berebiziko garrantzia du gizarteak argi izatea zertaz 
ari garen. Askotan gertatzen delako biktimak berak 
ez dakiela identifikatzen jasaten duen hori ez lukeela 
pairatu behar.
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Abotsanitz no va a permitir que 
empresas privadas extorsionen al 
Ayuntamiento de Hondarribia

Más de una vez hemos denunciado que el gobierno 
municipal tiene como práctica habitual contratar 
irregularmente prestaciones de servicios. El mayor 
beneficiario es el grupo Montai, cuyo máximo 
responsable amenazó a principios de diciembre al 
Ayuntamiento. A los pocos días convocamos una 
rueda de prensa para denunciarlo. 

Podéis leer el texto íntegro
de la entrevista en la página web:

Abotsanitz pidió en octubre que el programa Uda 
Jolas se abra a todas y todos los escolares de 
Hondarribia, y seguiremos solicitándolo durante 
2020. Al igual que tienen derecho a la educación 
pública, el Ayuntamiento de Hondarribia debería 
aceptar todas las solicitudes para participar en el 
programa municipal de udalekus.

El 25N Abotsanitz alertó de los discursos 
discriminadores de la extrema derecha que se 
están propagando. Creemos que es más importante 
que nunca instaurar políticas contra la violencia 
de género. Para ello es muy importante que la 
sociedad tenga claro de qué estamos hablando, por 
que a menudo ocurre que la víctima no es capaz 
de identificar como violencia situaciones que no 
debería estar sufriendo.

UDALGINTZA E
Mozio eta eskaera hauek eta gehiago gure web orrian:

www.abotsanitz.eus
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