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urumea bailarako egunkaria

KORONABIRUSA   ATZOKO DATUAK

430  
positibo berri

14.366 
positibo guztira*

2.046  
hildako EAEn

51 
UCIn EAEn

547 
positibo berri

24.526 
positibo guztira

643 
hildako

35 
UCIn Nafarroan

GIPUZKOAN NAFARROAN

*HERNANIN 443 (+14),  ASTIGARRAGAN 110 (+1) 

(N
afarroako O

sasun Saila)

(O
sakidetza)

ASTIGARRAGA  UDALA

Guztira 8 saio izango dira, eta 
ostegunean izan zen lehenen-
goa Perurena auzoan. Aurten 
COVID-19aren ondorioz, saioak 
egiteko formatua moldatu egin 
da. Hori horrela, ez dira ohiko 
bilera irekiak izango, eta ho-
rren  ordez, partehartze-pun-
tuak jarriko dira leku irekietan. 
Moldaketa honek «distantziak 
mantentzea eta pilaketak ekidi-
tea ahalbidetuko» duela adiera-
zi du Udalak.

Aurrekontu parte-hartzailee-
tako saioak moldatu diren arren, 
helburuak bera izaten jarraitzen 
du: herritar eta auzotarrek udal 
gobernuko kideei eskaerak, kri-
tikak, iritziak eta proposamenak 

helaraztea, hain zuzen ere. Ho-
rrekin batera, Udalaren asmoak 
ezagutu ahal izango dituzte in-
teresa dutenek, eta horretarako 
deialdia egin du Udalak.

Saioen egunak eta lekuak
Datozen bi asteetan egingo dituz-
te saio guztiak, eta bilera egute-
gia honako hau izango da: bihar, 
Santiomendi Kaxkoan, auzoko 
postontzien aurrean, 18:30 etatik 
20:00etara bitarte an. Etzi er-
digunean, Joseba Barandiaran 
plazan, 12:00etatik 13:30etara. 
Asteazkenean, berriz, bi lekutan 
egingo dira saioak, ordutegi ez-
berdinean: Ergobiko plazatxoan, 
12:00etatik 13:30etara bitartean, 
eta Erribera Kulturguneko ata-
rian, 18:30etatik 20:00etara. 

Urriaren 22an, osteguna, 
Santiomendi ekialdean, Ermaña 
aurrean, 18:30etatik 20:00etara 
izango da saioa. Azkenaurreko 
bilera Udaletxeko plazan izan-
go da, urriaren 23an, ostirala, 
16:00etatik 17:30etara bitartean. 
Eta azken saioa urriaren 26an 
egingo da, Oialumen, Auzobil-
tokiaren aurrean, 18:30etatik 
20:00etara. 

Azkenik, Udalak jakinarazi 
du saioetara bertaratu ezin duten 

herritarrek, ez dutela ekarpenak 
egiteko aukera galduko. Horrega-
tik, aurrekontuetan parte-hartu 
nahi dutenek, Udalaren webgu-
nera idatzita azaldu ditzakete 
beraien ideiak. Edo, bestela, zu-
zenean https://www.astigarra-
ga.eus/eu/bidali-mezua estekan 
sartu eta iritzi, ekarpen, propo-
samen edo kexak idatzi daitezke. 
Horretarako, datu batzuk bete 
behar dira lehenik, eta iradokizu-
na idatzi daiteke ondoren.   

Bihar ospatuko da 2021eko aurrekontu parte-
hartzaileetako prozesuaren bigarren saioa
Arratsaldeko 18:30etatik 20:00etara bitartean 
egingo dute bilera, Santiomendi Kaxkoan; eta 
saio gehienak datorren astean izango dira.

Kromiki lehiaketan 
parte hartzeko epea 
astebete luzatu da
HERNANI  DOBERA EUSKARA ELKARTEA

Adin guztietako sortzaileentzat  
antolatu du Kromiki lehiake-
ta Dobera Euskara Elkarteak, 
«euskal kultura, sorkuntza eta 
irakurzaletasuna sustatzeko 
asmoz». Astebete luzatu dute 
parte hartzeko aukera eta, be-
raz, datorren ostirala, urriaren 
23a, da lanak aurkezteko azken 
eguna.       

Argitu tailerrerako 
izen-ematea zabalik
HERNANI  TAILERRA

Asteartean Argitu tailerra 
izango da Henanin. Oraingo 
honetan etxebizitza birgaitze-
ko garaian eraginkortasun 
energetikoa hobetzeko moduak 
azalduko dituzte. Izena eman 
nahi duenak bihar du horreta-
rako azken eguna. 

Diana berezia gaur, 
txistulariekin
EREÑOTZU  MUSIKA

Hernaniko Txistulari Banda 
Ereñotzun izango da gaur, 
goizeko 11:00etatik aurrera. 
Diana berezia egingo dute au-
zoan barrena, kaleak girotzeko 
asmotan.

'Street Scape 
Room', ostegunean
HERNANI  GAZTELELUA

Gaztelekuak  Street Scape Room 
antolatu du, ostegun honetara-
ko. Donostiatik barrena, 2 ordu 
izango dituzte pistak argitu 
eta La leyenda del mercader de 
relojes-en misterioa argitzeko. 
Horretarako, tablet bat, material 
ezberdinez betetako motxila 
bat... utziko dizkiete. Parte-har-
tzeko, ezinbestekoa da aldez 
aurretik izena ematea: Wha-
tsApp bidez (617 11 22 58), korreoz, 
hgaztelekua@gmail.com helbi-
dean, edota Gaztelekuan bertan.

Joseba Barandiaran plazan egingo dute hirugarren saioa, etzi.

URUMEA  COVID-19

Atzo eguerdian neurri berriak 
iragarri zituen Gotzone Sagar-
duik, Eusko Jaurlaritzako Osa-
sun sailburuak. Besteak beste, 
bilerak sei pertsonatara muga-
tzea, elkarte gastronomikoak 
ixtea eta tabernen eta kultu-
ra ekitaldien edukiera %50era 
jaistea. LABI aholku batzordeak 
egoera epidemiologikoa aztertu 
ondoren erabaki zuten neurri 
horiek zehaztea, EAEn birusaren 
intzidentziak hirugarren maila 

gainditu duelako. Momentu ho-
netan «transmisio maila altua 
da». Izan ere, azken egunotako 
positibo datuei begira, Biziberri 
II planean aurreikusitako bost 
egoeretatik laugarrenean dago 
Euskal Autonomia Erkidegoa. 

Datorren astean sartuko  
dira indarrean neurriak
Pertsonen mugikortasuna eta 
jende pilatzeak gehiago muga-
tzeko neurriak dira Sagarduik 
atzo iragarri zituenak. Datorren 
astean sartuko dira indarrean, 

«Auzitegi Nagusiak berretsi eta 
gero». 

Ondorengoak dira Sagarduik 
atzoko prentsaurrekoan izenda-
tu zituen prebentzio neurri be-
rriak: talde bilerak, arlo priba-
tuan zein publikoan, gehienez 
sei pertsonakoak izan ahalko 
dira; edukiera %50ean ezarri du 
jarduera guztietan, hau da, os-
talaritzan (terrazetan izan ezik), 
kultura ekitaldietan, zeremonia 
erlijiosoetan eta igogailuetan. 
Bestalde, datorren astetik au-
rrera ostalariek gauerdian itxi 
beharko dute, eta haurrentzako 
parkeak ezingo dira 23:00etatik 
aurrera erabili. Horretaz gain, 
jende elkartze haundietan 400 
pertsonako muga ezarri dute 

eremu itxietan, eta 600ekoa 
espazio irekietan. Gainera, txo-
koetako eta elkarte gastrono-
mikoetako jarduera debekatu 
da. Kirol lehiaketa ez federatuei 
dagokienez, bertan behera gera-
tuko dira. 

Azkenik, zaintza- eta miake-
ta-sarea indartuko dira, 45 per-
tsona gehiago kontratatuta. Kasu 
positiboen isolamendu-denbora 
murriztu egin da 10 egunera, sin-
tomak hasi direnetik edo ospita-
leratuta dauden pazienteen alta 
jaso dutenetik. Betiere gutxienez 3 
egun badaramatzate sintoma ba-
teragarririk gabe. Eta kontaktuen 
berrogeialdia 10 egunera murriz-
tu da, betiere pertsonak osasun 
gomendioak betetzen baditu.   

Jende elkartzeak 6 pertsonatara mugatuko ditu 
Jaurlaritzak, eta tabernek gauerdian itxi beharko dute
«EAEko Auzitegi Nagusiak berretsi eta gero» 
sartuko dira indarrean neurriak, eta ez da baztertu 
datozen egunetan bestelako neurri batzuk hartzea.
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IRAGARKI MERKEAK

Etxerako langilea behar dut adineko emakumea zaintzeko, asteburuetan ordu batzuk, berezko 
ibilgailua ezinbestekoa, hau gabe ez deitu, 676 946 094

Bikote senegaldarrak alokatzeko pisua bilatzen du Hernanin. Nominak dituena. 3 gela 
gutxienez, 700€ gehienez. Deitu: 631 78 67 04

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

  TAXIAK: 943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga) 948 514037-948 514019 (Goizueta)  UDALTZAINGOA: 943 248900 (Hernani) 943 335230-699 487 587 (Astigarraga)  DYA: 943 464622 
AUTOBUSAK:  Garayar: 943 556658  Areizaga: 943 452708  Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037  ANBULATORIOA: 943 006666 - 900 203050 (Hernani) 943 335644 (Astigarraga) 948  
510800 (Goizueta)        Egunez:  A. Etxebarria Andre kalea, 48 (Hernani)  943 551793   Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARTenperatura apur bat gehiago igoko da. Giro lasaia izango dugu be-
rriz ere, eta zeruan goi-laino batzuk agertuko dira. Hasieran haizeak 
hego edo hego-ekialdetik joko du, indar haundirik gabe, baina 
arratsaldean ipar-ekialdera egingo du. Min.8º / Max.20º

Hegoaldeko haizea indartu egingo da eta zakar ibiliko da. Horri 
esker, tenperatura dezente igoko da, eta ipar isurialdean 20 ºC-ak 
gaindituko dira. Zeruan ostarte handiak ikusiko ditugu, erdi maila-
ko laino eta goi-laino batzuekin batera.  Min.10º / Max.24º (e

us
ka

lm
et

)

    JON ANDONI CUÑADO
        ILLARRAMENDI

JAUNA
 

Atzo hil zen, 54 urte zituela

Bikotea: Koro Arrillaga (†); ama: Isidra; anai-arrebak: Koldo 
Mikel, Idoia Illarramendi eta Fede Pacha; Arrillaga-Gurruchaga 
sendia; osaba-izebak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

Hernanin, 2020ko urriaren 18an

OHARRA: Gorputza ORBEGOZO EHORZKETA TANATORIOAN egongo da gaur goizeko 
10:30ak arte.

JON ANDONI CUÑADO
        ILLARRAMENDI

 
        ORKOLAGAKO LAGUNAK

Hernanin, 2020ko urriaren 18an

"Punks not dead"

         BUSTIN
      

Bihotz oneko, umoretsu ta
lagunentzat lagunena

bizimodua askatasunez
begiratzen zenuena

nahiz eta malkoz agurtzen garen
nahiz gogorra den hau dena...

irripar batez oroitzen degu
guretzat izan zarena

  

               
                 ZURE LAGUNAK

Hernanin, 2020ko urriaren 18an

HERNANI  PSE-EE

Ricardo Crespo talde Sozialista-
ren bozeramaileak Hernaniko 
Udalak COVID-19ren aurkako bo-
rrokan jarrera «proaktiboagoa» 
hartzea defendatu du; eta horre-
tarako, hainbat neurri proposa-
tu dizkio gobernu taldeari. Bes-
teak beste, eremu sentikorrak 
etengabe desinfektatzea eskatu 
du alderdiak: autobus eta tren-
-geltokiak, eta sarbide libreko 
eraikin publikoen guneak. Ins-
talazio publikoetan ordutegiak 
moldatu eta garbitasuna area-
gotzeko proposamena ere luzatu 
du, talde sozialista «kezkatuta» 
agertu delako azkenaldian Her-
nanin ematen ari diren kutsatze 
kopuruarekin. «Gipuzkoa mai-
lan kutsatuen kopuru  altue-
netarikoak ditugu udalerrian, 
baina zorionez eta dirudienez, 
intzidentzia txikiagoa da».

PSE-EEk haurrentzako par-
keetan eta toki estrategiko ba-
tzuetan gel hidroalkoholikoa 
banatzeko gailuak kokatzea 
proposatu du. Hala nola, garraio 
publikoko geltokietan eta pla-
zetan. Modu honetan, «herrita-

rrek eskuak desinfektatu ahal 
izango dituzte eta pertsonak 
leku publikoetan kutsatzeko 
arriskua jeitsiko da». 

Maskarillak doan banatzea 
proposatu du alderdiak
Sozialistek EH Bilduko udal go-
bernuari eskatu diote maskari-
lla banatu diezaietela udalerri-
ko biztanle «ahulenei».  Egoera 
ekonomiko ahulean dauden fa-
milien artean dohanik banatu 
dezala eskatu du alderdiak, eta 
gainerako herritarrei ere bana 
banatu diezaietela proposatu 
du. «Uste dut koalizio subira-
nistak maskarilla kirurgikoak 
pandemian zehar pentsiodunei, 
langabetuei, errenta baxuak 
dituzten pertsonei eta ERTEen-
gatik kaltetutakoei doan bana-
tzeko aukera aztertu beharko 
lukeela», azpimarratu zuen al-
derdiko bozeramaileak.

Azaldu zutenez, Hernaniko 
PSE-EErentzat maskarillak ba-
natzea eta gel hidroalkoholikoak 
jartzea ez dira gastu bat udale-
rriarentzat, «inbertsio» bat   bai-
zik. «Biztanleria koronabi rusaren 
aurrean babestuago da goen hei-

nean, kutsatutako per tsona gu-
txiago egongo dira eta gure he-
rriak aurrera jarraitu ahal izango 
du bere merkataritza eta ostala-
ritza establezimenduekin, ete-
kin osoz zerbitzua emanez, sus-
perraldi ekonomikotik ger tuago 
egoteko eta enplegua bermatze-
ko», adierazi zuen Crespok.

Eta garrantzitsuena sozialis-
ten ustez, kontzientziazio-kan-
paina bat egitea da. «Udaltzainek 
egin beharreko ekimena da, ta-
bernetako terrazetan maskarilla 
erabil dezaten kontsumitzen ari 
ez direnean, edo gazteentzako 
lokaletan eta elkarte gastrono-
mikoetan osasun-segurtasune-
ko neurrien ezagutza indartzeko 
egin beharko litzatekeena. Kan-
paina hori indartu egin beharko 
litzateke Berriak merkatarien 
elkartearekin lan eginez, Her-
naniko merkatariek argi izan 
ditzaten eta aplikatu beharreko 
osasun-neurrien ezagutza in-
dartzeko; bai eta neurri horiek 
indartu ere, horretarako kartel 
berezi batekin», azaldu dute.

Eta azkenik, udalerriko kiro-
lariei eskatu diete, batez ere korri-
kalari eta hiriko txirrindulariei, 
oinezkoekiko ahalik eta distan-
tzia haundiena mantentzea. Izan 
ere, beraientzat ez da derrigorrez-
koa maskarilla erabiltzea kirola 
egiten duten bitartean.  

PSE-EEk pandemiaren aurkako 
neurriak areagotzea proposatu du
Beste proposamenen artean, talde sozialistak 
maskarillak doan banatzea proposatu du, eta 
kontzientziazio-lanak egiteko ere eskatu du.

HERNANI  HAUR-PARKEA

Atzieta kalearen atzeko haur-
-parkean konponketa lanak 
egiten aritu dira aste honetan 
zehar. Izan ere, bertako jolasak 
txukundu nahi zituzten, eta 

pintadak ere kentzen ari dira. 
Horrekin batera, korrosioaren 
aurkako inprimazio bat ere 
ematen ari zaie jolasei. Korro-
sioa inguruneko agente fisikoek 
edo kimikoek material baten 
azalean eragindako aldaketa 
da. Horren ondorioz, materiala 
deskonposatu edo desegin egi-
ten da, eta  horregatik ari dira 
parkean hori saihesteko meka-
nismoa aplikatzen. 

Guztiagatik, lanak bukatu 
arte parkea ezin dela erabili go-
gorarazi du Udalak.  

Konponketa lanak ari 
dira egiten, haur-parkean
Atzieta kalearen 
atzealdeko parkean 
ari dira birgaitze lanak 
egiten, eta korrosioaren 
aurkako inprimazio bat 
ere egin diete jolasei.

Ikusleak dinamikaren aurkezpenean bete-betean murgildu ziren.  

Buruntzaldeako gazte sortzaileak Atsegindegin bildu ziren
HERNANI  KULTURA 
Joan den ostegunean izan zen 
Buruntzaldeako Gazte Sortzai-
leak dinamikaren aurkezpena 
Atsegindegin. Plaza bete zuten, 

bailarako sortzaile guztiek. Az-
pimarratu zuten momentu zail 
hauetan «inoiz baino garran-
tzitsuagoa» dela kulturgileak,
sortzaileak, artistak eta kultu-

rako langileak beraien izaera 
eta nortasuna indartuko duten 
elkarguneak sortzea. Horreta-
rako sortu dute dinamika hau, 
abian da jada. 

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.
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