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HONDARRIBIKO AGENDA 21EN HERRITAR-FOROA 
AUTOBUS ZERBITZUETAKO ALDAKETEN AZALPENA 

 
Bilera antolatu duen 
organoa: 

Hondarribiko Udala 

Deialdia egin duena: Hondarribiko Udaleko Ingurumena eta Agenda 21 
departamentua 

 
Data, tokia eta ordua: 

2012ko urriak 11 
Hondarribiko Udaleko Udalbatza Aretoa 
19:30ean 

 
Harremanetarako pertsonak: 
 

Ingurumena eta Agenda 21 departamentua: 
- Naroa Susperregi 

Idazkaritza Teknikoa (Izadi 21): 
- Aitor Gonzalez 

Telefonoak: 
943 111 242 (Naroa Susperregi) 

943 492 215 (Izadi 21) 

Helbide elektronikoa 
ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 
info@izadi21.net (Izadi 21) 

Gai-zerrenda: 

1. Ongi etorria eta bileraren helburuen azalpena  

2. Hondarribiko autobus zerbitzuetan izandako 

aldaketen azalpena 

3. Bertaratutakoen ekarpenak 

 
 
BERTARATUTAKOEN ZERRENDA: 
 

- Carlos Alejos 

- Iosu Albarez 

- Ion Elizalde 

- Marilen Castillo 

- Mikel Garmendia Mugika 

- Pilar Campandegi Garmendia 

- Hodei Abaurrea Bergara 

- Iñaki Sanz Azkue 

- Fermin Arozena 

 
UDAL GOBERNUKO ORDEZKARIAK ETA TEKNIKOAK: 
 

- Amaya Gezala (Ingurumena eta Agenda 21en zinegotzia) 

- Lupe Olaskoaga (Hiritarrekiko harremanetarako zinegotzia) 

- Maite Pelaez (Gizarte Zerbitzuak, Osasuna eta Kontsumo arloko zinegotzia) 
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- Naroa Susperregi (Ingurumen eta Agenda 21en Teknikaria)  

 
GONBIDATUAK: 

 
- Aintzane Lauzirika (Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasun eta Bide 

azpiegituretako Saila) 

- Xabier Lertxundi (Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasun eta Bide 

azpiegituretako Saila) 

- Mikel Urretabizkaia (Ekialdebus-eko arduraduna) 

 
IDAZKARITZA TEKNIKOA: 

 
- Aitor Gonzalez Calvo 
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1. Ongi etorria eta bileraren helburuen aurkezpena 
 

Amaya Gezalak bertaratutakoei ongi-etorria egin ondoren, bileraren helburuak 

zeintzuk diren azaldu du: Hondarribiko autobus zerbitzuek jasan duen aldaketen 

berri ematea. Ondoren, mahaian dauden gainerako kideak aurkeztu ditu, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Xabier Lertxundiri hitza eman aurretik. 

 
 

2. Hondarribiko autobus zerbitzuetan izandako aldaketen azalpena 
 
Xabier Lertxundik nagusiki hiru aldaketa eman direla azaldu du, horietatik bi 

Hondarribiarentzako onurak direla azpimarratuz.  

 
Carlos Alejok onura suposatzen duten aldaketekin ados dagoela aipatu du, baina 

zenbait desadostasun agertu ditu. Azaldu duenez, Hondarribitik Irunera doazen 

autobusak zuzenean, Colon pasealekutik pasatuaz, San Juan plazara iritsi beharko 

luketela adierazi du, Irungo Larreaundi auzorik pasa beharrean. Era berean, 

autobus zerbitzuetako aldaketak, batez ere E25ak jasandakoak, Irungo Udala eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean adostu direla salatu du, Hondarribiko Udala 

kontuan izan gabe. 

 
Lupe Olaskoagak jakinarazi du, Hondarribiko Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari 

autobusa Irungo San Juan plazara zuzenean iristea behin baino gehiagotan eskatu 

diola.   

 
Iñaki Sanzek bilera eraginkorragoa izan dadin, nork bere galderak, zalantzak edo 

iradokizunak adierazi aurretik, bus zerbitzuetan eman diren aldaketak aurkeztera 

etorri diren teknikarien azalpenak ematea eskatu du.  

 
Xabier Lertxundik berriz heldu die autobus zerbitzuetan egindako aldaketei. 

Funtsean honakoak dira eman diren aldaketak:  

- E22 linean (Hondarribia – Bidasoako Ospitalea – Txingudi 

Merkatalgunea): Hondarribiako ibilbidean joan-etorri guztiak Kostatik 

egingo ditu (dagozkion geltokiekin), eta lehen irteera ordua 10 minutu 

aurreratuko da (08:35ean abiatu ordez, 08:25ean irtengo da).  

- E25 linean (Hondarribia – Irun): Autobusaren ibilbidean eta ordutegian 

aldaketak jasango ditu. Larreaunditik, Urdanibiaruntz jarraituko du 

Ospitale Zaharrean geratuz. Hemendik aurrera San Martzialeko aldapatik 
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igoko da Fermin Kalbetoneko geltokiraino. Ondoren Hondarribiarantz 

jarraituko du ondorengo geltokietan geratuz: Zabaltza, Topoa, 

Hondarribia 2, etab… 

- E78 linea (Hondarribia – Irun, gaueko zerbitzua): Irunen, Colon 

pasealekutik zuzenean Fermin Kalbetongo geltokira joango da.  

Mikel Urretabizkaiak adierazi du E22 eta E25 lineatako ordutegiak ia berdinak direla 

aste guztian zehar. Asteburuan lehen irteera ordu erdi bat beranduago ematen 

dela, baina gainerakoan, maiztasuna eta ordutegi bera mantentzen dutela bi 

zerbitzuek. 

 

3. Bertaratutakoen ekarpenak 
 
Iosu Albarezek Txingudi merkatal-gunera doan zerbitzua errentagarria den ala ez 

galdetu du, eta Xabier Lertxundik erantzun dio garraio publikoa ez dela inoiz 

errentagarria izaten. Izatez, Txingudi merkatal-gunera doan autobusak irailean 

5.000 erabiltzaile izan dituela aipatu du. Ion Elizaldek Xabierrek esandakoa 

baieztatu du, hau da, garraio publikoa ez dela inolaz ere errentagarria, baina 

osasun publikoa edo hezkuntza bezala, eman beharreko zerbitzua dela.  

 
Amaia Gezalaren ustez, zerbitzu hori garrantzitsua da, batez ere, Ospitaletik 

pasatzen delako. Era berean, gaineratu du Udalak autobus zerbitzuen definiziorako 

hasieratik parte hartu duela jakinarazi du. Horri esker, zenbait hobekuntza lortu 

direla azpimarratu du, nahiz eta, oraindik hobetzeko badagoenez, Aldundiarekin 

harremanetan jarraituko duten. 

 
Iosu Albarezek azaldu du Hondarribiko erdigunera edo behe auzoetara ematen den 

zerbitzua hobetu bada ere, goi-auzoetako mugikortasun arazoak ez direla 

konpondu. Izatez, goialdeko eta behealdeko auzotarrentzako dagoen zerbitzu 

ezberdintasuna salatu du. Era berean, autobus konbinazioak prezio merkeagoan 

egiteko aukera aztertzeko eskatu du. Bertaratutakoek azaldu diote dagoeneko 

Lurraldebuseko autobus zerbitzu ezberdinen arteko konbinazioak ez direla 

ordaintzen (beti ere, baldintza batzuen barruan, noski).  

 
Carlos Alejok hitza hartu du Irungo Udalak bere onurarako baino begiratzen ez 

duela esateko. Izan ere, jakinarazi duenez, E25 autobus zerbitzuak Irungo hiri-

barruko autobusari erabiltzaileak kentzen zizkiola ikustean, Irungo Udalak 

Gipuzkoako Foru Aldundiari zerbitzuaren ibilbidea aldatzeko eskatu zion eta baita 
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lortu ere. Honela, Nafarroa etorbidetik eta Colon pasealekutik zergatik ez den 

igarotzen galdetu du. 

 
Xabierrek argitu du, autobus zerbitzuan egiten den edozein aldaketak gainerako 

garraio publikoan eragina izaten duela, bai Irungo hiri-barruko autobusetan, bai 

topoan zein trenean. 

 
Iñaki Sanzek E25a Irungo erdialdetik igarotzeko beharra aldarrikatu du, zerbitzu 

erosoa eta eraginkorra izan dadin. Era berean, bere ibilbidean izan duen aldaketak 

11.000 erabiltzaileren galera suposatu badu, Hondarribiko Udalak Aldundiarekin eta 

Irungo Udalarekin akordioren batera iritsi beharko du, erabiltzaileak berreskuratuko 

dituen hobekuntzak barneratzeko. 

 
Ion Elizaldek adierazi du Irungo Udalak beretzako baino ez duela lanik egiten, 

eskualdeko ikuspegia edo alboko udalerrien ikuspegia kontuan izan gabe. Bere 

ustean, autobus zerbitzuetan ematen den aldaketa edo proposamen 

amankomunean adostu beharko lirateke, guztiontzako onuragarri gerta dadin.  

 
Marilen Castillok Xabierri galdetu dio Hondarribiko Udalak proposatutako aldaketa 

ez onartzearen arrazoia zein izan den. Xabierrek argi utzi du autobus zerbitzu 

honen ibilbidean aldaketak egitea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena dela. 

Aldaketa teknikoa berak egin zuela eta, Irungo udaletxeko ordezkariek, autobusa 

Larreaunditik igarotzea nahi zutela onartu du. Halere, aldaketaren aldeko azken 

erabakia, politikoa izan zela azpimarratu du. 

 
Ion Elizaldek Aldundiari eskatu dio Hondarribiko eta Irungo garraio publiko sarearen 

artean dagoen ezberdintasuna kontuan izan dezan autobus zerbitzuak diseinatzeko 

orduan. Izan ere, Irunek hiri-barneko eta hiri-arteko autobus zerbitzuez gain, topoa 

eta trena ere badituela gogorarazi dio Xabierri. 

 
Fermin Arozenak aipatu du garraio publikoaren helburua erabiltzailea bere 

helmugara eramatea dela. Era berean, hobetzen saiatzen ari den esparrua 

egunekoa dela eta gaueko zerbitzuan ez dela hobekuntzarik ematen. Izatez, 

gaueko zerbitzua larunbatera mugatzen dela adierazi du. Bestalde, herrian dauden 

obrak tarteko, gaueko ibilbidea murriztu egin dela jakinarazi du, alegia, autobusak 

ez duela Miramarretik aurrera zerbitzurik ematen. Horrek, gauez Truk diskotekara 

joan nahi duten erabiltzaileentzako muga bat dela salatu du, Hondarribiko gaueko 

azken geltokitik Trukera 500 bat metro inguru ibili behar direlako.  
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Bai Xabierrek bai Mikelek gaueko ibilbidean emandako murrizketak autobusetan 

jazotako istiluei egotzi dizkiete. Izan ere, lau asteburuetan jarraian Ertzaintzari hots 

egin behar izan ziotela jakinarazi du, Truk diskotekaren bezeroek sortutako istiluak 

baretzeko. Inolaz ere, autobus gidariek edo autobus erabiltzaileek inolako kalterik 

jasatea onargarria ez dela adierazi dute, eta gertatzen ari ziren istiluak kontuan 

izanda, zerbitzuaren ibilbidea aurreko geltokietara mugatzea erabaki zuten.  

 
Marilen Castillok Hernanin antzerako egoera bat bizi izan zutela azaldu du, nahiz 

eta dagoeneko gainditua duten. Mikeli eta Xabierri galdetu die ea Hernanin egoerari 

buelta nola eman dioten badakiten. Biek erantzun dute autobus gidariei diru 

gehiago emanaz konpondu zutela arazoa, baina euren ustean, horrek ez du 

benetako arazoa konpontzen. Dena den, momentuz Hondarribiko gaueko zerbitzuak 

modu horretan funtzionatzen jarraituko duela aurreratu dute. 

 
Gaiaz aldatuz, Ion Elizaldek autobus zerbitzu ezberdinen ordutegiak berriz 

argitaratu behar ote dituzten galdetu die bai Xabier bai Mikeli. Izan ere, bere 

ustean, erabiltzailearentzako oso praktikoak dira aurrekoetan argitaratu izan diren 

poltsiko tamainako ordutegiak.  

 
Iñaki Sanzek autobus zerbitzuetan erreferentziazko puntu bat egotea eskatu du, 

hau da, beti ordu zehatz batzuetan autobusa Hondarribiko puntu zehatz batean 

egongo dela bermatzea. Izan ere, orain arte erreferentziazko puntu hori gabe, 

erabiltzaileei autobusa luzaroan itxaron beharko ote dioten ala ez asmatzea zaila 

egiten zaie. 

 
Mikel Urretabizkaiak azaldu duenez, web orrian ordutegiak deskargatzeaz gain, 

harretarako telefonoa ere badagoela jakinarazi du. Era berean, autobus geltokietan 

dauden informazio paneletan, harremanetarako telefono zenbakia eta web gunea 

ere jasotzen direla jakinarazi du.  

 
Fermin Arozenak berriro galdetu du gaueko zerbitzuaren ibilbidean emandako 

murrizketa Hondarribiko udal-zinegotzien ala Gipuzkoako Foru Aldundiarena 

erabakia izan den. Xabier Lertxundik jakinarazi dio Hondarribiko Udaltzaingoarekin 

eta Ertzaintzarekin bilerak egin dituztela, baina ibilbidea murriztearen azken 

erabakia Aldundiarena izan dela.  
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Edonola ere, Truk diskotekaren inguruan ematen den egoerari irtenbidea bilatu 

beharko zaiola gaineratu du Iosu Albarezek. 

 

 

 

Herritarren Foroko bilera 21:00etan amaitu da.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


