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‘Hondarribia’ aldizkariaren 373  zenbakian argitaratua.

AURREKONTUAKBERDINTASUNA

Finaliza la exposición en Arma Plaza
Sobre el monte Jaizkibel y sus tesoros

San Telmo gaztelua, guztion ondarea
oposizioko taldeen presioari esker

Eragin linguistikoaren ebaluazioa 
egiteko Abotsanitzen mozioa onartua
Euskararen erabileraren ikerketa kualitatiboa ere eskatu dugu. Una iniciativa del grupo ecologista Eguzki y Abotsanitz. Gure imajinarioan dagoen eraikina hotela izatetik salbatu da.

EUSKARA MEDIO AMBIENTE ONDAREA

Hondarribia

DOAN

HERRIGINTZA

Auzoak, bizitoki  
eta babesleku

Auzo asko aktibatu dira azken urteotan, pairatzen duten utzikeria salatzeko aldarrikapenak kalera ateratzen hasi dira. Irudian arrantzale auzokoa.

Abotsanitzen proiektuan auzoak 
eta herritarrak zutabe garrantzi
tsuenak dira. Geroz eta gentrifi
katuagoa dagoen Hondarribian 
auzoak dira gure bizitokia eta 
herriaren nortasuna manten tzen 
duten komunitateak. Azken bi 
hamarkadetako hirigintza eta ga
rapenerako udal politikek auzoak 
ahaztu ditu eta utzikeria horrek 
arazo larriak sortu dizkie asko
ri. Honen ondorioz, galdutako 
auzomugimenduak pizten eta 
antolatzen ikusi ditugu eta poz
tekoa da. 

Urtero, aurrekontuen eztabai
dan, auzoak Hondarribiako bi
zitzaren erdigunera ekartzeko eta 
haien eraikuntza zein azpiegitu
rak hobetzeko proposamenak egi
ten ditu Abotsa nitzek, udalaren 
esfortzu gehienak  hiriaren erdi
gunera bideratzen baitira. Aurten 
ere, asmo honekin, aurrekontue
tarako 2.000.000€ko  zuzenketak 
hauek aurkeztu ditugu:

Degradatutako etxebizitzak 
birgaitzeko laguntzak, Kultura 
auzoetara eramateko programa, 
Arrantzale Auzoko biziberritzea 
burutzea, Alde Zaharrean parke 
berri baten irekiera, Pasaia Kalea 
birgaitzeko proiektua, Arkolla 
auzoko saneamendua sistema 
orokorrera batzea eta argiteria 
hedatzea. 

Auzoak bizirik behar ditugu. 
Osasun demokratikoa bermatzen 

dute, eztabaida kalera ateratzen 
dute eta herriko eremu ezberdi
nen arteko desoreka zuzentzen 
dute. Pertsonarik gabe ez dago 
herritarrik, auzorik gabe ez dago 
herririk. Ongi etorriak, beraz, be
rriki sortutako auzoelkarte eta 
auzo mugimenduak!

Los barrios,  
nuestro refugio

Para Abotsanitz las personas y 
los barrios son los pilares más 
importantes. Las políticas muni
cipales de urbanismo y desarrollo 
de las dos últimas décadas se han 
olvidado de  los barrios y esta de
jadez ha creado serios problemas 
a muchos de ellos.

Para mejorar esta situación 
Abotsanitz ha presentado en
miendas al presupuesto de 2023 
por valor de 2.000.000 € para la 
rehabilitación y mejora de edifi
cios e infraestructuras de los ba
rrios:

Ayudas a la rehabilitación de 
viviendas degradadas, programa 
de actividades culturales en los 
barrios, regeneración de Arran
tzale Auzoa, abrir un parque 
en la Parte Vieja, proyecto de 
rehabilitación de Pasaia Kalea, 
integración del saneamiento al 
sistema general y ampliación del 
alumbrado en Arkoll.

Agintaldiko azken aurrekontuak, motzGenero ikuspegi falta
Hondarribiko udalean

El Dinero Público
necesita una 
protección especial

Udalaurrekontua erakundearen tresnarik 
garrantzitsuenetakoa da. Udalaren bene
tako lehentasunak, helburuak eta  egin be
harreko jarduketak definitzen ditu. Baina 
Txomin Sagarzazu Alkate jaunaren azken 
aurrekontu proposamenak ez du zehazten 
ze helburu dituen, ezta udalgobernu ho
nen lehentasunak zein diren ere.

Helbururik gabeko aurrekontua, no
rabiderik gabeko aurrekontua da eta beraz, 
partida eta kontzeptu asko eduki gabeak 
dira, ez dutelako partida hauek justifika
tzeko proiketurik atzean. Udal gobernua
ren arabera egoera  honek malgutasuna 
ematen dio tresnari, suertatzen diren 
egoerei aurre egiteko ahalmena ematen 
omen die baina planifikazio faltaren adie
razle baino ez dira. 

Abotsanitzek uste du 2023rako onartu 
den aurrekontu honek ez dituela herrita
rren beharrak asetzen,  inoizko aurrekon
tu handiena aurkeztuarren, ez du jasotzen 

Hondarribiko udalean gene
roikuspegi falta nabaria da be
netako esku hartzeari beldurra 
baitio EAJren udalgobernuak. 
Berdintasunaren izenean egi
ten diren ekimen askok ez dute 
oinarri teknikorik eta publizi
tatekanpaina batean bihurtzen 
dituzte.

Berdintasun gaiak eslogane
tan gelditzen dira gehienetan eta 
ez dira benetako politiketan bi
hurtzen.

Egoera hori zuzentzeko asmoz 
2023ko aurrekontuetarako eska
tu dugu berdintasun saila sortzea, 
berdintasun iharduerak gehitzea 
eta hau kudeatzeko teknikaria 
kontratatzea. 

ez KPI, ez BPG hainako igoerarik; beraz, 
ahalmenekonomikoa galdu dugu. Aurre
kontuak, gainera,  ikuspegi soziala eta par
tehartzailea galdu du: galerak eman dira 
gizarte zerbitzutan, ingurumenaren babe
sean, inbertsioetan,  etxebizitzak aloka
tzeko dirulaguntza ezabatu dira... Aldiz, 
Jaietarako, segurtasunerako, Kiroletarako 
eta Turismoa sustatzeko programetarako 
igoera nabarmenak proposatu dira. 

Hondarribiko oposizioko taldeek, 
udalgobernuaren kide baten absentziaren 
aurrean, kalitate politikoa erakutsi dute. 
Bozkatzeko garaian, proposamenaren 
aurka egonda eta  gehiengo absolutuaren 
aurka egiteko abagunea baliatu ordez, po
litikazintzoaren oinarri den zuhurtasuna
renelegantziaz erantzun eta aurrekontua 
onartzea ahalbidetu dute oposizioko bi 
kideren abstentzioarekin. 

Beste behin ere herriko etxearen eta  
herritarren interesa lehenetsi dugu.

Sin perspectiva de género

La falta de perspectiva de género 
en el ayuntamiento de Honda
rribia es evidente. El gobierno 
municipal del PNV tiene miedo 
a la intervención real  y muchas 
de las iniciativas en nombre de la 
igualdad no tienen  base técnica 
y se convierten en campañas pu
blicitarias.

Las acciones para promover la 
igualdad en muchas ocasiones se 
quedan en eslóganes y no se tra
ducen en políticas reales. Pensa
mos que es imprescindible crear  
el departamento de igualdad, 
impulsar más actividades y con
tratar personal técnico. 

Uno de los objetivos de Abotsanitz es mejorar el fun
cionamiento del ayuntamiento. Necesitamos una 
institución de calidad que optimice los recursos pú
blicos para dar el mejor servicio posible a las y los 
hondarribitarras. Por eso realizamos un control ex
haustivo del uso del dinero público y de la política 
de contratación y hemos denunciado reiteradamente 
actuaciones por irregulares y por no cumplir  la LCSP.  

Igual de preocupante es que en situación de su
perávit se malgaste el dinero por dejadez o por falta 
de disciplina, y está ocurriendo: El ayuntamiento 
de Hondarribia ha pagado en 2021 en concepto de 
gastos financieros 134.369€, de los cuales las canti
dades más elevados corresponden a “mantenimien
to de cuenta”; en lo que llevamos de  2022 hemos 
gastado 101.643€.  

Los últimos presupuestos del 
mandato, escasos

La última propuesta presentada por el Sr. 
Alcalde Txomin Sagarzazu no especifica los 
objetivos y prioridades del equipo de gobier
no y deducimos que muchos conceptos care
cen de contenido, ya que mantiene la misma 
estructura que en ejercicios anteriores. A pe
sar de presentar el presupuesto más alto de 
la historia, no recoge el incremento del  IPC, 
por lo que perdemos capacidad económica.

En el presupuesto aprobado para 2023 
se pierde además el carácter social y par
ticipativo: habrá recortes en  Servicios So
ciales; en protección del medio ambiente;  
en inversiones; se elimina la subvención 
para alquilar viviendas y no se definen los 
proyectos surgidos de la participación ciu
dadana. Pero hay incrementos significati
vos en los programas de Seguridad, Fies
tas, Promoción del Deporte y Turismo.

El equipo de gobierno vende el superávit como 
consecuencia de su buena gestión, pero la realidad 
es que acumulamos dinero por su falta de capacidad 
para desarrollar proyectos. En consecuencia dejan 
de invertir en el pueblo y en los ciudadanos y pa
gamos comisiones desorbitadas a los bancos por la 
acumulación de capital. El resultado de una gestión 
incapaz e ineficiente.
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Kasino Zaharra,
arazoz arazo,
azkenik irekita Lortu zurea

eta batu
borrokara!

Sektore bakoitzari dagokion etxebizitza babestua

Aparkalekuen galera 
aztertzea eskatu dugu

Gonzalo  Carrión, 
Candidato a alcalde 
por el PNV.

El mercado es el que 
te marca los precios
de la vivienda privada 
y no podemos hacer 
mucho

Bizitza osoa lanean pasa ondoren, 
zahartzaroa modu duin batean 
disfrutatzeko eskubidea dute gure 
nagusiek. Zahartze aktiborako po
litiken helburu nagusia esperient
zia hau modu positiboan bizitzeko 
aukera eskaintzea da eta horreta
rako administrazioak baliabideak 
jarri behar dizkie.

Denbora luzez ikusi dugu Ka
sino zaharra itxita, pandemiak 
itxi zuen. Neurriak lasaitu ondo
ren ere itxita jarraitu zuen aldian 
aldian arrazoi berriak agertzen 
zirelarik. 

EAJk, Abotsanitzek otsailan 
proposatutako irekiera gutxietsi 
eta beste 8 hilabetez mantendu 
zuen zerbitzua itxita. Azkenean,  
Abotsanitzek bere garaian propo
satutako formato ia berean ireki  
dute Kasino Zaharra.

Hondarribia ez da hondarribita
rrentzat, ordaindu dezakeenarent
zat baizik. Gutako askok pairatzen 
ditugu hondarribian bizitzeko 
zailtasunak eta denok ezagutzen 
ditugu Hondarribitik alde egin 
behar izan duten pertsona edo 
familiak etxebizitza lortzeko ezi
nezkotasunak behartuta. 

“Hodarribian bizi nahi dugu” 
lanketa inoiz baino biziago dauka
gu, izan ere, Udala, datozen 15 ur
tetarako balioko duen hirigintza 
proiektua idazten ari da eta he
rritarrok badugu zer esana doku
mentu horren gainean. Guztia ez 
dago merkatuaren eskuetan. 

Extracto de la entrevista realizada al candidato 
en Radio Irún el pasado 18 de noviembre.

Jakina da 2017an onartu zen Hiri Anto
lamendurako Plan Orokorra epaitegiek 
indargabe utzi zutela eta  plan berri bat 
idazten hasiak garela. Aurerrakinaren fa
sea gaindituta plan berriaren helburu eta 
irizpideak onartu dira eta legeen izpiritu
tik aldentzen hasi da dagoeneko.

Lurzoruaren legeak (2/2006 legea) 
dioen bezala: “Etxebizitzak gero eta garestiago 
daude, eta herri honetan lur-eskasia dago beti-

Hondarribian ibilgailuak apar
katzeko arazoak kontu zaharra 
diren arren azkenaldian areago
tu egin dira. Turismokanpainen 
“arrakastak” eragindako bisita
rien gorakadageldiezinak eta  
martxan jarritako “Asfaltatze 
kanpaina” dira arrazoietako ba
tzuk. Etorkizuneko herriak mugi
kortasuneredu ezberdina behar 
du, jasangarriagoa eta osasun
tsuagoa. Halabeharrez autoareki
ko  dependentzia irauli beharrean 
gaude baina helburu horretara 
iristeko testuingurua prestatu 
behar da trantsizioa modu na

turalenean egin dezagun. Mugi
kortasun planean agertzen diren 
ekintzak egiteko hautatu den 
hurrenkera ez da egokia izan, 
aparkaleku asko galdu baitira 
inolako alternatibarik jaso gabe. 
Horregatik 2023ko aurrekontue
tarako zuzenketa hauek eskatu 
genituen: Hiri barneko lurazpi
ko aparkaleku proiektua, Hirian 
galdutako aparkalekuak berres
kuratzeko proiektua, Disuasio
rako aparkaleku proiektua eta 
Autokarabanentzako aparkale
kua eta zerbitzugunea. Ez dira 
onartuak izan.

“
”

“Hondarribian bizi nahi dugu” kanpainaren banderolak ttanttakattanttaka herrian zabalduz doaz.

Albiste hauek eta gehiago jarraitzeko

abotsanitz.eus
Para leer éstas y más noticias

EREMUA ETXEBIZITZA 
KOPURUA

ETXEBIZITZA 
PUBLIKOA

ETXEBIZITZA 
PRIBATUA NOLA ANTOLATU

LURZORU 
URBANIZAGARRIA

TUDELENEA/BOTIKA 300 (%75) 225 75 PLAN PARTZIALA

ETXANIKENEA 200 (%75) 150 50 PLAN PARTZIALA

BASAKO 210 (%75) 157,5 52,5 PLAN PARTZIALA

KARMELDARRAK 183 (%75) 137 46 PLAN PARTZIALA

MONTAÑENEA 47 %75 ESTANDARRAREN 
DIRUKONPENTSAZIOA 100% = 47 ANTOLAMENDU XEHA

TUA HAPOAN BERTAN

SORONDONEA 
(AMUTE) 36 (%75) 27 9 PLAN PARTZIALA

HIRILURZORU 
FINKATUGABEA

BLANCA DE NAVARRA 45 (%40) 18 27 ANTOLAMENDU XEHA
TUA HAPOAN BERTAN

MADDALENAREN 
KUBOA 27/35  %40 ESTANDARRAREN 

DIRUKONPENTSAZIOA 100% = 35 ANTOLAMENDU XEHA
TUA HAPOAN BERTAN

MANDOBIDEA 18 (%40) 7,2 10,8 ANTOLAMENDU XEHA
TUA HAPOAN BERTAN

NOR DA GUZTIAREN KONTRA DAGOENA?

Udalbatzan, oposizioko
taldeen proposamenei

danik; horrek, beraz, inoiz baino beharrezkoago 
egiten du, etxebizitza babestuen kopuru han-
diak egin daitezen sustatzea, (...) Etxebizitzen 
politikak, ikuspegi sozial batetik lan egin nahi 
badu, etxebizitza babestuen eskaintza handitu 
behar du nabarmen; ez dago beste biderik.”

Horregatik eskatu du Abotsanitzek 
errespetatu dadila Hirigintzako estanda
rrei buruzkoa dekretuan  (123/2012 dekre-
tua) jasotzen dena. Hau da, errespetatu 

Taula ondo ulertzeko azalpen kontutan izan ondorengo kon tzeptu  hauek:
*Zuzkidurak: Hiri barneko promoziopribatu txikiak. Ez dute babestutako etxebizitza egiteko betebeharra. 
*Plan Partzial bitartez: Babestutako etxebizitza kopuru handiena duten promozioak plan partzial bidez arautzea proposatzen da. Estrategia honek HAPOaren 
idazketan azeleratzea ekartzen du, baina behin onartu eta gero beste Plan bat egin beharko da eremu hauetako etxebizitzen eraikuntza  urteak atzeratuz.
*Antolamendu xehatuaz HAPOan bertan: Hapoan bertan zehazten da eremu hauetarako antolamendua, beraz, onartzen den momentutik etxeak eraiki daitezke.

Lurzoruaren legeak gainera, berariaz 
debekatzen du hiria espazio aldetik ba
nantzea; alegia, “ezin izango da, transferen-
tzien bitartez, interes orokorreko zerbitzueta-
rako derrigorrezko erreserba-portzentajeak 

inguru beretan kontzentratu”
Ikus daitekeenez,  hasierako proposa

menak ez du sektore bakoitzeko estanda
rra errespetatzen (montañenea eta Kubo 
madalena). Prozesuan aurrera egitean, 

dadila Hirilurzoru finkatuko gabean gau
zatu beharreko babestutakoetxebizitza 
kopurua % 40koa eta Lurzoru urbaniza
garriko sektore bakoitzean % 75ko izatea. 
Honek etxebizitzaren prezioa kontrola
tzea ahalbideratzen du. 

Beheko taulan biltzen dira momentuz 
proposatu diren jarduketak eta  zein hi
rigintza politika egin nahi den aurreikus 
daiteke. 

beste sektoreren batean konpentsazioa 
eskatuko balitz, 1. mailako eta 2. mailako 
herritarrentzako auzo ezberdinduak di
tuen segregatutako hirieredua sendo
tuko luke. 


