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Santo Tomaseko feria, 
txistorra eta ogia

Santo Tomas eguna da gaur eta aurreko astetik txistorrada ugari egon dira 
herri guztietan. Atzo Ereñotzun eta Zelabiden ospatu zuten eta asteburuan 
zehar Goiz Eguzkin, Plaza Berrin, Lizeagan eta Portu egongo dira postuak. 
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ASTIGARRAGA  UDAL AURREKONTUA

Atzo onartu zuen Astigarragako 
Udalak, 2020rako Udal Aurre
kon tua, EH Bilduren aldeko bo
toekin eta PSEEEren abstentzio
a rekin; EAJPNVk bozkatu zuen 
kon tra. Eta horrenbestez, dato
rren urterako 9.291.408,11 euroko 
aurrekontua izango du Udalak.  

2020ko aurrekontua bezain 
inportantea izango da, hala ere, 
aurretik datorren gerakina ku
deatzea, Xabier Urdangarin al
kateak eta Andoni Gartzia oga
sun zinegotziak azaldu dutenez: 
«tokatu zaigu 2020ko aurre kon
tua prestatzea, baina baita ere 
2019koa kudeatzea, eta ho rren 
gerakina. Badira inbertsio asko 
2020an egin edo hasiko direnak, 
baina kasu askotan 2019koak 
dira. Eta horrek buruko min de
xente ekarri dizkigu; zorionez, 
dirua egon bazegoelako. Baina 
hori ez da seinale ona. Izan ere, 
udaletxe batek bere aurrekontu
etan diru bat jasotzen duenean, 
erabiltzeko da».

Horregatik, nabarmendu du
te «puzzle joko haundi xamarra» 
egin behar izan dutela «dena 
koadratzeko»; ikusteko gera ki
na nola berrantolatu, «bidean 
zetozen proiektu batzuk ziurta
tzeko eta beste batzuk martxan 
jartzeko». Azaldu dute, baita ere, 
proiektu askotarako aurreikusi
ta zeuden kopuruan ez zeudela 
«ondo aurreikusita», eta gera ki
ne tik hartu behar izan du te la: 
«adibidez, Arrobitxuloko igo gai
luarentzat, 600.000 euro zeuden 
gordeta, eta milioi bat eurotik 
pasako da. Beste horrenbeste 
kul tur etxe berriarekin; BEZa 
ordain tzea Udalari dagokio, 

1.100.000 euro inguru, eta hori 
ez zegoen aurrekontuan zehatz
mehatz jasota. Eta berdin kul
tur etxerako ekipamenduen ka
suan, edo Emakumeon Plazaren 
pro iektuan; aurreikusitakoa ez 
zen nahikoa», diote.

Gerakina, pendiente dauden 
proiektuak martxan jartzeko
Astigarragako Udalak aurreiku
si du, beraz, 2020an erabiltzea, 
2017, 2018 eta 2019 urteetako ge
rakina: «aurreikusitako gauza 
asko ez ziren egin, eta exekuzio 
maila oso txikia izan zen». Hori 
horrela, oraindik kopuru zeha
tza ez dakiten arren, milioi bat 
eta bi milioi euro arteko gera
kina daukatela kalkulatu dute: 
«proiektu asko daude gau za tze
ko, eta gerakina izango da pen
diente dauden proiektu ho riek 
guztiak martxan jartze ko».

Horien artean daude, noski, 
hez kuntzako hiru proiektuak: 
«Haur Eskola berrian, asmoa da 
obrak lizitatzea aurreneko sei
hi lekoan; DBHko urbanizazio 
la   nak, 2020an jarri nahi ditu gu 
martxan; eta Herri Eskola haun  
ditzeko proiektua ere, 2020an 
idazteko asmoa dauka gu», dio 
Andoni Gartziak. 2020a rekin ba
tera hasiko dituzte kul tur etxe 
berria horni tze ko lanak ere, be
hin eskrituratuta. «Milioi eta 
erdi inguru izango da hornikun
tza. 850.000 euro inguru 2019ko 
aurrekontuan dauzkagu gorde
ta, ikusentzunezkoen materia
lera ko; eta gainerakoa, izango 
dira altzariak, eta sarrerako eta 
teknologiako kontuak, 2020rako 
aurrekontutik eta gerakinetik 
finantzatuko ditugunak».

Gerakina zenbatekoa zein 

den ara bera, uholdeen kontra
ko in ber tsio bat aurreikusi da: 
«egin behar den lanetako bat 
da, Goi ko Iturriko urak beste 
nonbai te tik bideratu, Kutxa in
gurua ez inundatzeko. Baina 
milioi bat eu roko obra izan dai
teke. 2020an ez daukagu diru
rik ho rre tarako, baina 2019tik 
gastatu ko ez denarekin, uste 
du gu horri heldu ahal izango 
diogula».

Kirol arloan, frontoia, bizikleta 
pista eta kiroldegiko lanak
Txomiñene frontoiari ere, «buel
ta bat» eman nahi dio Udal Go
bernuak, legealdi honetan: «eta 
horretarako, 132.000 euro aurre
ikusi ditugu aurrekontuan. Hori 
izango da behar nagusiak ase
tzeko. Teilatuan dauden ur ara
zoak, harmailetako arazoak... 
Hezetasun arazo ikaragarriak 
dauzkate. Menditik datorren 
ura ez da ondo jasotzen, eta be
raz, frontoiaren atzeko aldean 
dago en pareta oso kastigatu
ta dago. Pareta hori pilotatu

ta dago, zutoin batzuk dauzka 
sar tu ta mendiari eusteko; eta 
oraintxe ari gara hori aztertzen, 
ez dadin izan konpontzen hasi 
eta men dia gai nera etorriko zai
gula. Ho rren diagnostikoa zein 
den ara be ra, diru gehiago inber
titu be harko dugu pareta ondo 
jar tzen, edo ondo egonez gero, 
frontoia zein aldagelak berritu 
ahal izango ditugu», azaldu du 
Xabier Urdangarinek.

Bizikletan ibiltzeko pista edo 
pump truck delakoa izango da 
beste nobedade bat: «2018ko au
rrekontu partehartzaileetan au
keratu zen, eta Arrobitxulo eta 
etxe berrien artean egingo da; 
baina itxaron behar dugu obrak 
bukatu arte. Iraila aldera izango 
da hori».

Kirol arloko inbertsio gehia
go ere egingo dituzte 2020an; 
esa te rako, 20.000 euro jaso di
tuzte kiroldegiko bizikle tak 
berri tze ko, eta beste 50.000 
euro, ige ri leku txikia haundi
tzeko: «orain aforoa gainezka 
dago, eta hau rrek ilara egin 

behar dute piszi na txikian sar
tu ahal izateko. Aztertzen ari 
gara nola haundi tu dezakegun, 
bikoiztea posible bada hala egi
teko. Helburua izan go litzateke, 
ekainerako prest egotea igerile
kua», diote.

Baina asmo potoloagoak ere 
badituzte legealdi honetarako: 
kiroldegia haunditzeko asmoa 
daukagu. Horretarako, dagoene
ko alokatu dugu lokal bat bri
gadarentzat, kiroldegitik berta
ra trasladatzeko, sei hilabeteko 
epean edo. Beraz, kiroldegiko 
espazio hori hutsa geratuko da. 
Ziur aski, Herri Eskolaren haun 
ditzearekin, lokalen bat kon
partitu beharko du kiroldegiak 
momenturen batean; baina epe 
ertainluzera, hirulau urte ko 
epean, hori erabat kiroldegia
ren tzat geratuko da. Metro 
asko dira, eta proiektu bat egin 
beharko dugu, finkatzeko zein 
zerbitzu eskaini behar dituen 
kiroldegiak». Eta horrekin bate
ra, aztertu nahi dute igerilekua 
estaltzearen bidera garri tasuna: 
«teknikoki ziurrenik bai, bai na 
ikusi behar da zen bat kostako 
litzaiokeen Asti ga rraga ri, igeri
lekua mantentzea. Errepikatzen 
den eskaera bat da, eta behin
tzat nahi dugu iker keta sakon 
bat izan, eztabaida herrita

2019tik datozenak eta inbertsio berriak, 2020ko 
aurrekontuaren «puzzle joko haundi xamarrean»
Proiektu ugari aurreikusi ditu Astigarragako 
Udalak, 2020ko aurrekontuan; horietako batzuk, 
2019an gauzatu ez direnak. «Garrantzitsua da 
2020koa, baina inportantea izango da gerakina 
nola kudeatu eta berrantolatu ere, bidean 
zetozen proiektu batzuk ziurtatzeko eta beste 
batzuk martxan jartzeko», nabarmendu dute.

Anuska auzoa berritzeko lanen azkeneko faseak gauzatu nahi dituzte, legealdi honetan.

«Txomiñene frontoiari buelta bat eman nahi 
diogu legealdi honetan. 132.000 euro aurreikusi 
ditugu 2020rako, behar nagusiak asetzeko: 
teilatuko ur arazoak, harmailetako arazoak...»
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rrengana zabaldu eta era  bakia 
beraiekin batera har tze ko», dio 
alkateak.

Anuska eta Perurena auzoak, 
eta herribideak
Auzoei dagokienez, Anuska au
zo an daukate erronka potolo 
bat: «aurreneko eta bigarren fa
se ko lanak egin genituen gure 
legealdian, eta orain irisga rri
ta sun lanak ere jarri dira mar
txan; baina faltako litzateke 
erdiko kalearen eta atzeko kale
aren urbanizazioa. Emakumeon 
Plazarekin batera, herriko gune 
zaharkituena da, eta 25.000 eu
roko partida bat dago proiektu 
definitiboa idazteko. Gure as
moa da legealdi honetan buka
tzea lanak», dio Gartziak.

Perurena auzoan ere egingo 
dituzte lanak, 2020an: «aspaldi
ko eskaera da ludoteka zerbitzua 
eskaintzea bertan. Frontoian 
ba dago lokal txiki bat, inolako 
obra rik egin gabe, instalazio 
mi nimoekin; eta gure asmoa da 
hori berritzea. Gerakinean ba
daude 58.000 euro horretarako 
gordeta, eta 12.000 euro gehitu 
diz kiogu, aurrera eramateko. 
Pro iektua idazten ari gara, eta 
gure asmoa da, gutxienez hu
rrengo urteko aurrekontuen bi
le ra erronda egiterako, lokal be
rrian egotea. Frustrazio haun dia 
dago auzoan, urteak dara maz
ki telako eskatzen eta eskatzen, 
eta ezer gutxi egin delako», dio 
Gartziak. Horrekin batera, fron
toiko argiak ere berrituko dituz
te, 80ko hamarkadakoak direla
ko, eta kontsumoa ere haundia 
dutelako.

Auzoetako eskaerekin lotura 
zuzena dauka, herri bideak kon
pontzeko partidak ere: «astindu 
bat eman nahi diegu aurten, 
eta proiektu bat egin nahi dugu, 
ikusteko zein behar dagoen 
herri bide bakoitzean. 150.000 
euro daude herri bideak berritu 
eta hobetzeko, eta gure asmoa 
da, Santiomendira igotzeko bi
de an, leuntzeko falta diren bi 
kurbak leuntzea. 2020an ez ba
da, legealdi honetan behintzat 
ziur egingo dugu». Konponketak 
egingo dituzte sagardotegi zeha
rran ere, Etxeberria eta Erma
ñara doan bidean, ur bideekin 
arazoak baitaude. Baina beste 
herri hainbat bidetan ere behar 
dira kon ponketak: «auzoeta
ko es kaerek, askotan, bideekin 

dute zerikusia. Auzotarrekin 
hitz egi tea oso aberasgarria da, 
beraiek eza gutzen dutelako on
doen zein behar dituzten bideek. 
Bai na be reziki, eskatzen dutena 
da egi tea. Ondo dago joatea eta 
bilerak egitea, baina bitan edo 
hirutan eskatu eta ezer ez egi
tea... Alperrikako bilerak ez zaz
kio inori gustatzen».

Santiomendin bertan, espe
ro dute udara baino lehen bi
deratzea kaxkoaren urbanizazio 
lanak: «pixka bat atzeratu da 
proiektua, auzotarrek eskatu 
zutelako airetik doan telefonia 
kableatua lurperatzea, eta zen
tzuzkoa da. Kable pila bat dijoaz 
airetik», azaldu du alkateak.

Bidebitarteko proiektua, eta 
plan orokorraren berrikuspena
Beste bi proiektu potolo ere jarri 
nahi ditu martxan Udalak, da to
rren urtean. Batetik, Bidebitarte 
poligonoan lanketa egingo dute, 
bertako urbanizazioaren berri
kuntza osoa egiteko: «epe luzera 
jarri nahi dugu ikuspegia. Izan 
ere, zaharkitua dago, kamioiek 
bertan aparkatzen dute... Gai
ne ra, aldiriko trenaren gelto
kia poligonoaren bestaldean 
joango da. Eta bertara joateko, 
bidea egin behar da, hemendik 
edo handik. Bidebitarten bertan 
izan dezake pasabide bat, eta 
hori ho rrela izango bada, pres
tatu beharko dugu segurtasun 
sentsazioa ema teko. Orain poli
gono bat da soilik, asteburuetan 
ez dabil inor, iluna, hezea...».

Beste proiektua da, Plan Oro
korraren berrikuspena: «legeal
diko egitasmo bat da, eta hiru 
urtetan 363.000 euro aurreikusi 
ditugu; 2020an, 90.000. Lizita
zioa martxan da, eta kon tratua 
sinatzean, lau urte ko prozesua 
hasiko dugu, hiri gin tza plan 
orokor osoa be rri kus te ko. Herri
a rentzat es tra  tegi koa da».

Bi urtetako kopurua, 2020ko 
aurrekontu partehartzaileetan
Dirulaguntzei dagokienez, alo
kai rurako laguntzak haunditu 
dira, 40.000 eurora; eta ekimen 
bat jarri nahi dute martxan, ho
ri sustatzeko. Eta Muttuai Fest 
antolatzen jarraitzeko, hi tzar 
men bidez bideratuko dute la
guntza aurrerantzean, urtean 
30.000 euroko kopuruaz. Gaine 
rakoan, mantendu egin dira he
rriko elkarteentzako diru la    gun    
tzak. Dirulaguntzekin lotuta, 
hobari sistema bat ere jarri dute 
martxan, familientzako: tasak 
ordaintzeko orduan, familiako 
kideen arabera gutxiago or dain
duko dute, %90etik %20ra bitar
te ko hobariekin.

Mapa Morearen egi tas mo  ari 
ere segida emango diote, 60.000 
eurorekin. Eta kul tur arlo an, 
herriko buru haun diak berritu
ko dituz te: «emaku mezko figura 
baka rra dago, eta neskamea da 

gai nera. Beraz, berdintasun lan 
ho rretan, ema kumezko pertso
naia batzuk sor tu nahi ditugu, 
konnotazio posi ti boa dutenak», 
jakinarazi dute.

Bestalde, 2019an ez denez 
bu rutu aurrekontu parte har
tzai  leen prozesua, 2020an bi 
urte e  tako kopurua jarriko dute, 
guz ti ra 210.000 euro, herritarrek 
era ba kitzeko zer egin. Otsailean 
hasita, aurreneko seihilekoan 
gauzatuko da.

Eta azkenik, pertsonal gas
tuetan, bi teknikariren lanpos
tu ak pasako dituzte lanaldi 
erditik osora: enplegu teknika
riarena eta berdintasun tekni
ka riarena, bi sailak indartzeko.

EAJ-PNV: «herriarentzat es-
trategikoak diren proiektuak 
ahaztu ditu EH Bilduk»
Aurrekontuen kontra bozkatu 
zuen EAJPNVk atzo, «proposa
men berririk gabeko aurrekon
tuak» direla nabarmenduz: «eta 
gainera, herriarentzat estra te
gikoak diren proiektuak ahaz tu 
ditu EH Bilduk». Horien artean 
aipatu du, Uholdeen Aurkako 
Plana martxan jartzea: «ehun 
urtez Astigarraga uholdeetatik 
babesteko plana aurkeztu ge
nu en, eta EH Bilduk ez du zen ti
morik bideratu arazo larri honi 
aurre egiteko». Adie ra zi du, bes
talde: «gure alegazioe tatik inte
resgarriak iruditu zitzaizkienak 
hartu, eta beraienak balira be
zala aurkeztu dituzte, alega zio 
etarako epea amaitu ondo ren». 
Horren adibide gisa aipatu du 
DBHren proiektua: «gure ale
ga zioari esker, hezkuntza rako 
dirupartida bideratu da az ke
nean, nahiz eta beraien aurre
neko zirriborroan aurrei kusita 
ez egon».

Eta gaineratu du: «zori txa
rrez ahaztuko den beste pro iek
tu bat SantiomendiLandar baso 
Paisairako Plana da. Eusko Jaur
laritzak begi onez ikusten zuen, 
sariak irabazi zituen, eta pai
saian adituak diren pro fe sional 
askoren atentzioa deitu zuen. 
Baina EH Bilduk, beldurrez, ka

joian sartu du egindako lan bi
kaina. Ez du nahi Astigarragak 
aurrera egitea, betikoarekin 
konformatzen da, kontrolatzeko 
gai denarekin. Begirada motza 
izaten jarraitzen dute».

EAJk adierazi du, dena den, 
«zorionez jarraipena» emango 
diela EH Bilduk, guk hasitako 
proiektuei: «Arrobitxuloko igo
gailua, Herri Eskola haunditzea, 
Emakumeon Plaza berritzea, 
tren geltokia... Proiektu guzti 
ho riek EAJk bideratuta utzi zi
tuen ekonomikoki. EH Bildu oso 
lasai biziko da EAJk egindako 
lanaz baliatuz; jaso dutenare
kin, ez daukate ideia berririk 
lantzeko inolako presarik. Bi
deratu dituz te 90.000 euro Plan 

Orokorra berritzeko, eta 80.000 
hon da kin bilketaren inguruko 
az ter  ke ta bat egiteko. Beste ba
tzuek egin go dute lan, legealdi 
ho ne tan».

PSE-EE: «borondate oneko  
keinu bat egin dugu»
Astigarragako PSEEE, bere alde
tik, abstenitu egin zen: «lege aldi 
berriko aurreneko aurrekontu
ak dira, eta borondate oneko 
keinu bezala, erabaki dugu 
emen dakinik ez aurkeztea eta 
abstenitzea. Uste dugu aurre
kontuak onak direla, proiektu 
politiko berri baten hasiera su
po satu dezaketenak; eta balo ra
zioa eginda, erabaki dugu bere 
horretan uztea». 

Buruhaundiak berritzeko partida bat ere jaso dute: emakume figura gehiago sortu nahi dituzte, neskamea baita bakarra.

2020ko UDAL AURREKONTUA

SARRERAK    9.291.408,11 euro

Zuzeneko zergak     2.279.404,35 euro
Zeharkako zergak    340.000 euro
Tasak eta bestelako zergak   1.271.357,91 euro
Transferentzia arruntak    4.883.769 euro
Ondare sarrerak     69.476,88 euro
Inbertsio errealak besterentzeagatik eta  
hirigintza jardueretatik ondorioztatutakoak  282.000 euro
Kapital transferentziak    160.399,97 euro
Finantza aktiboak    5.000 euro

GASTUAK    9.291.408,11 euro

Pertsonal gastuak    2.330.131,15 euro
Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan  4.468.593,97 euro
Transferentzia arruntak    1.259.066,68 euro
Inbertsio errealak    1.040.649,20 euro
Kapital transferentziak    187.558 euro
Finantza aktiboak    5.409,11 euro

INBERTSIO NAGUSIAK

Arrobitxuloko irisgarritasuna   337.726,20 euro
Txomiñene frontoia    132.000 euro
Herritarren partehartzea    110.000 euro
Hiri Antol. Plan Orokorraren berrikuspena  90.000 euro
Mapa Morea     60.000 euro
Kiroldegia     50.000 euro
Perurenako frontoiaren argiak   40.000 euro
Ur kontadoreak berritzea    35.000 euro
DBHren proiektua    25.000 euro
Herri Eskolaren haunditzea   25.000 euro
Anuska auzoko lanak    25.000 euro
Kirol tresnak     20.000 euro

«Anuska auzoa 
da, Emakumeon 
Plazarekin batera, 
herriko gune 
zaharkituena. Gure 
asmoa da legealdi 
honetan bukatzea 
berritzeko lanak»



HERNANI 4KRONIKA   2019-12-21 Larunbata

UDALA  PLENOA

Ostegunean egin zuen Hernani
ko Udalak, ezohiko deialdian, 
urteko azkeneko Plenoa. Eta 
ber tan onartu zuten 2020ko 
Udal Aurrekontua; kontrako bo
torik ez zen izan, gainera: abste
ni tu egin ziren oposizioko hiru 
al der  diak, EAJPNV, Orain Her
na ni eta PSEEE; eta EH Bilduren 
aldeko botoekin onartu ziren.

Guztiek nabarmendu zuten, 
egindako bileretan izan den 
«elkar ulertze ona». Xabier Ler
txundi alkateak adierazi zuen, 
«modu positiboan» baloratu di
tuztela alderdiekin bilerak: «oso 
nabarmentzekoa da EAJren ja
rrera aldaketa eta elkarla ne ra ko 
borondatea. Positiboak izan dira 
bilerak Orain Hernani eta PSE
EErekin ere, eta horien emaitza 
ikusi daiteke aurrekontuan. Oso 
emaitza ona da, alderdi guztien 
ekarpenak jasotzen dituelako; 
eta espero dugu legealdian ze
har hala izaten jarraitzea eta el
karlanean aritzea».

Isa Sanchez ogasun zinego
tziak azaldu zituen 29.549.159 
eu roko aurrekontuaren hain bat 
xehetasun: «iazkoaren alde an 
au rrekontua txikitu arren, he
rri tarrentzako zerbitzuak man
tenduko dira, eta ongintzaren 
aurrekontua %13 haunditu du
gu, bereziki langileen bal din
tzak hobetzeko. Udalak ez du 
mailegurik eskatu beharko, bes
te behin». Eta era berean, aipatu 
zituen onartu diren oposizioko 
alderdien proposamenak. EAJ

PNVren bost emendakin txer
ta tu dira, Orain Hernaniren lau, 
eta PSEEEren hiru.

EAJko Jose Antonio Cuestak 
azal du zuen, pozik daudela txer
ta tu diren gaiekin, udaletxe ko 
funtzionamenduari eta zerbi
tzuei dagokienean, «nahiz eta 
na hiko genukeen atez atekoari 
buruzko eztabaida sartzea».

Orain Hernaniko Jaione Aris 
tregik berretsi zuen «bilera posi
tiboak» izan direla, baina gehia
go espero genu en; konti nuista 
iruditu zaigu au rrekon tua, 
beharbada legealdiko au rre
nekoak direlako da. Onartutako 
proposamenak exkaxak irudi
tzen zaizkigu, baina konfiantza 
boto bat eman nahi diegu».

PSEEEko Ricardo Cres pok 
azaldu zuen, badaudela zen bait 
gai «inoiz ados egongo ez ga
renak», baina emendakin par
tzialak ere aurkeztu zituz tela: 
«emendakin horiek nego ziatu 
genituen, eta sintonia ona egon 
zen bileretan. Abstenitzea era
baki dugu, gai batzuetan izan 
den elkar ulertze onagatik».

Zikuñaga papelerari baimena 
onartuta, haunditzeko
Gainerako gaien artean, onar
tu egin zuten baimena ematea 
Zikuñaga papelerari, haunditu 
eta beste eraikin bat jartzeko, 
behin URA agentziaren zein In
gu rumen Sailaren txostenak ja 
so ta; «baina baldintza eta be te

behar batzuekin», Mattin Aldaia 
zinegotziak azaldu zuenez. Alde 
bozkatu zuten denek, Orain Her
nanik izan ezik; abstenitu egin 
zen: «ez zaizkigu gus ta tzen pa
peleraren ke eta usainak, bai
na abstenituko gara, txostenak 
alde dituelako eta 50 lanpostu 
berri sortuko dituelako. Baina 
hasi e ratik kontrolatu beharko 
da, baldintzak zorrotz betetzen 
direla», azaldu zuen Aristregik.

Aldiz, aho batez onartu zi
ren eskola kiroleko ereduaren 
be rrespena, Udal Euskaltegiko 
zuzendari aldaketa, hitzarmena 
sinatzea Beterri Erro tuz lane  ra
tze enpresa kontra ta tzeko,  eta 
Dirulaguntzen 20202022 Plan 
Estrategikoaren onar pena.

Eta onartu zen bai  ta ere, EH 
Bilduren botoekin, Hernaniko 
Uda leko, Ereñotzuko Auzo Uda
le ko eta Ongintzako Plantilla 
Orga nikoaren eta Lanpostuen 
ze  rrenda. «Orain dela zortzi bat 
urte hasi zen lanpostuen balo  ra
zioa, aurrekoa 1989koa baitzen. 
Azken emaitza ez da guk nahiko 
genukeena, Espainiako legediak 
asko mugatu baitu; baina oso 
lan aberatsa izan da, lan gileek 
sekulako lana egin dute», adie
razi zuen alkateak. Abstenitu 
egin zen oposizioa: «ez gaude 
kontra, pozten gara behingoz 
egin delako balorazioa. Baina 
uste dugu lanpostu ba tzuek ba
lo razio sakonagoa behar luke te
la», azaldu zuen Crespok.  

2020ko Udal Aurrekontua 
onartuta, kontrakorik gabe
EH Bilduren botoekin 
onartu zen Plenoan, 
eta abstenitu egin 
ziren EAJ-PNV, Orain 
Hernani eta PSE-EE. 
Egindako bileretako 
«elkar ulertze ona» 
nabarmendu zuten.

GABONAK  KONTZERTUA

Gabonak gertu diren honetan, 
San Joan Bataiatzailearen pa
rrokiara eramango dituzte be
raien doinu eta ahotsak, Uru
mea bailarako hiru taldek: 
elka rrekin ariko dira Hernaniko 
Musika Banda, eta Ereñotzuko 
Ozenki eta Goizuetako Umore 
Ona abesbatzak, gaur.

Arratsaldeko 20:00etan hasi
ko da Gabonetako kontzertu be 
rezia, eta oraingo honetan, obra 
gehienetan elkarrekin ari ko di
ra hiru taldeak. Gainera, kola
bo ratzaile gehiago ere izango 
di tuzte emanaldian, izen haun

diko hainbat lagun gonbidatu 
baititu Musika Bandak, gaurko
an. Batetik, Helena Orcoyen so
pranoa egongo da bertan, nazio
ar tean oso ezaguna: «prestigio 
haundiko emakumea da, eta 
ohore bat izango da bera gure 
artean egotea eta bere ahotsaz 
disfrutatzeko aukera izatea», 
na barmendu dute. Eta bestetik, 
bakarlari gisa arituko da Jon 
Imanol Etxabe, abestietako ba
tean. Doinu Zaleko akor deoi or
kestraren laguntza ere izango 
dute abesbatzeko, obra batean.

Hori horrela, aurreratu dute 
«mota askotariko taldeak eta 
abestiak» entzu teko aukera 
izan go dela kontzertuan: «gan
be ra musika, haizezko instru
men tazioa perkusioaren la
gun  tzaz, akordeoi orkestra, 
bakar lari lanetan ariko den so
pra noa... Guzti horietaz eta mu
si kaz Gabonetako giro an dis fru
tatzeko, aukera paregabea».  

Musika Banda, Ozenki 
eta Umore Ona, elizan
Gabonetako 
kontzertua eskainiko 
dute, 20:00etan hasita, 
eta Helena Orcoyen 
eta Jon Imanol Etxabe 
ere ariko dira bertan. 

Aurrekontuen bileretan izandako «sintonia ona» nabarmendu zuen oposizioak.

UDALA  NEGUKO EGITARAUA

Egitarau berezia prestatu du 
Hernaniko Udalak, aurten ere, 
neguko oporraldiaz gozatu deza
ten herritarrek; eta be reziki, 
haur eta gaztetxoek.

Horri hasiera emateko, zi
nea izango da gaur eta bihar, 
haurrei zuzenduta. Kikoriki pe
likula ja rriko dute, bi egunetan 
arratsal deko 16:30etan, Biterin.

Uharte baketsua da Kikori
ki, baina abentura haundi ba
tean murgilduko dira ber tako 
bizi lagunak. Izan ere, uharteko 
zien tzialari batek gailu harriga
rri bat asmatu du: pertsona ba
ten nortasun ezaugarriak har
tu, eta beste pertsona batenekin 
alda tzen ditu.

Eta astelehenean, aukera bi
koitza izango dute. Batetik, ludo
teka jarriko dute kiroldegian, 
10:00etatik 13:00etara. Eta bes
tetik, Biterin, Argigrama taile rra 
eskainiko du Nagore Legarre ta 
artista hernaniarrak, bi txan da
tan: 16:00etatik 18:00e tara, eta 
18:00etatik 20:00etara. Hori bai, 
horretarako aurrez eman behar 
da izena. 6 urtetik gorakoentzat 
da; 10 urtetik beherakoek, heldu 
batekin joan behar dute.  

'Kikoriki' filma gaur, 
oporraldia hasteko
Neguko oporraldirako 
egitarauan, aurreneko 
ekintza izango da 
haurrentzako pelikula. 
Biterin jarriko dute, 
gaur eta bihar, 
16:30etan hasita. 
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Zure bilakaera erotikoaren 
istoriala aztertuko bazenu, 
zer ikusiko litzateke bertan?
Hasieran internet Explorer 
nintzela (ez nituen seinaleak 
ulertzen) eta Chrome bilaka-
tzen noala.

Zein pista eman dezake nor-
baiten ordenagailuak?
Nahasmena gustatzen zaion 
edo ez.   

Ordenagailuek kodeekin fun-
tzionatzen dute, harremane-
tan ere kode propioak sortzen 
ditugu?
Bai eta iprogramazio mun-
duan lengoaia asko dauden 
bezala, komeni da lengoaia 
berean hitz egitea.

Noiz egin daiteke “Ctr C” 
- “Crt V” maindire arteko 
jolasean?
Zure istorialeko faboritoan 
gordeko zenuen zerbait pasa-
tzen denean.

Eta noiz reiniziatu?
Biek gozatzen ez duzuenean.

Nola liberatu gure software 
erotikoak ezarritako softwa-
rretik?
Jendeak aktualizazio interes-
garriak ekartzen ditu, entxu-
fatu, konektaktu eta elkar 
birprogramatuz.

Harreman baten bilakaera 
programatu al daiteke?
Hori ez du ezta Machine lear‑
ning-ak berrikusten.

Aplikazio pila harremanak 
hasteko,  gero aplikatzen al 
gara hauek zaintzen?
Nire bikotea horrela ezagutu 
nuen eta asko zaintzen dugu 
elkar.

Pianoan, eskalatzen, tekla-
tuan... eskuekin gaitasunak 
garatzea gustatzen zaizu?
Behatzak gauza askotarako 
erabili ditzaket, bai.

PLAZERREN PUTZUA
Muxu, laztan eta koxk, ba-
koitza non?
Nik toki guztietan. Niri ere 
bai, lepoan izan ezik, kilima 
gehiegi.

Jostailu bezala erabiltzeko 
baliabide teknologikorik?
Gaur egun edozein gailu kon-
trola daiteke urrutitik.

Elkartzeak programatu ala 
gertatzen utzi?
Programatu daitezke, baina 
ikusi ez duzun kode batek bes-
te zerbait sor dezake. 

Gaur neguko solstizioa, go-

mendatzeko sutondo planik?
Mahai jokoetan beti gertura-
tzen dira harremanak.

Lantegiko bihurrikerietarako 
txoko bat?
Kamarak grabatzen ez duen 
sukaldea.

Non klikatu daiteke zuri 
oilo ipurdia  
jartzeko?
Izkutuko fitxategia da hori, 
baimen berezia behar da
 

SEX-ALDIA BUKATU...
Bateria kargatuz gero..?
Jolasteko energia prest.

Pantailak itzaltzean...?
Argi gabe ere sentitu daiteke. 

SASIGALDERA
Zer esango zenioke bikote 
harremana eguneratu nahi 
eta ezinean dabilenari?
Informazioa bilatzeko datu 
base onak deudela herrian, 
adibidez, Plax! Sexu eta Bikote 
Aholkularitza zerbitzura joate-
ko aukera duela.

PLAX! Hernaniko udaleko sexu eta bikote aholkularitza da. Aurrez-aurreko doako arreta 
zerbitzua ematen dugu. Sandiusterri 1 zenbakian dugu bulegoa. 
Hitzordua egiteko: 656 544 606 (deitu edo bidali whatsapp bat), www.hernani.eus/sexu 
eta facebook.com/plaxhernani

«Entxufatu, 
konektatu eta 
elkar bir‑ 
programatu»

EROTIKAN PLAX
Izena: Iker Izagirre Ayerregaray
Jaio: 1994-08-22 
Bizitokia: Hernani, Gartzia 
Goldaraz
Lanbidea: Informatikaria,  
zibersegurtasun industrialean

HERNANI  SANTO TOMAS

Santo Tomas feriak Hernanin ez 
du etenik. Aurreko larunbatean 
hasi ziren ospatzen eta jarrai-
pena izango du bihar arte. Hala 
ere, Santo Tomas eguna gaur 
da eta aukera zabala egongo da 
txistorra jateko.  

Gaur Goiz Eguzkin, Floridan 
eta Plaza Berrin CD Hernanik
Urteroko zita jarri du Goiz Eguz-
ki jubila tuen elkarteak 11:00etan 
hasita, gonbidatuei harrera egin 
eta banatuko dituzte udazke ne-
ko karta eta herri jolas txa pel-
ketetako sariak. Ondoren, Ga-
bo netako lau saski zoz  ke tatuko 
dituzte; eta azkenik, txistorrada 
izango da.

Hernaniko gazte txoek ere, 
Gaztelekuan txistorrada egingo 
dute. Eta Donostian ja rri ko du 
postua San Joan Kon partsak, Gi-

puzkoa plazan.
CD Hernaniko futbol sek-

zioak Plaza Berrin jarriko du 
postua. 10:00etatik aurrera 
egun guztian zehar egongo dira 
20:00ak arte eta bertan jokalari, 
entrenatzaile, kolaboratzaile eta 
gurasoak izango dira. Janari eta 
edariaz gain, sorpresa gehiago 
izango da.

Floridan ere, Auzokidek San-
to Tomas eguna ospatuko du, 
10:00etatik hasita, tabernaren 
eta elkarteko lokalaren ondoan.

Portun eta Lizeagan bihar 
Eta Santo Tomaseko ospakizu-
nekin bukatzeko, bihar ja rri du 
hitzordua Gibelaldek, Li zeagako 
auzo elkarteak. Eguer   diko 
12:30etan jarriko dute pos tua, 
Urumea ikastolan; eta saski bat 
zozketatuko dute 13:00etan, el-
karteko bazkideen artean.

Bihar egingo dute txistorra-
da Portu auzoan ere, 12:00etan 
Iba rrolaburu plazan; eta bertan 
ere zozketatuko dute saskia.

Atzo, Zelabide auzo elkar-
teak, aurrenekoz, Santo Toma-
seko txistorrada ere antolatu 
zuen. Gabriel Zelaia plazan giro 
ezin hobean.   

Santo Tomasek ez du 
etenik Hernanin 
Gaur eta bihar herriko 
txoko desberdinetan 
postuak jarriko dira: 
Goiz Eguzkin, Plaza 
Berrin, Floridan, 
Portun eta Lizeagan. 

HERNANI  PSE-EE

Eneko Andueza, PSE-EEko Gipuz-
koako Idazkari Nagusia, Herna-
nira etorriko da bihar Euskadiko 
aktualitate politikoaz jarduteko. 
Hernaniko bozeramaile den Ri-
cardo Cresporekin batera ak-

tualitatearen nondik norakoak 
aztertuko dituzte PSE-EEk Her-
nanin duen egoitzan.

Laiztiaga auzoan, zortziga-
rren zenbakian dago egoitza Flo-
rida aldean eta 12:00etan hasiko 
da ekitaldia. 

Politikako berri asko egon 
da aste hauetan. Euskadikoan 
aurrekontuen inguruko akordio 
eta ez akordioak, estatus politi-
koaren gaia, De Miguel auzia... 
eta Espainia mailan alderdi so-
zialistak inbestidura lortzeko 
egiten ari diren negoziaketa eta 
mugimenduak, alderdi desber-
dinen artean.   

Anduezak aktualitate 
politikoa aztertuko du
Gipuzkoako sozialisten 
Idazkari Nagusia 
Hernanin egongo 
da, bihar 12:00etan, 
Hernaniko egoitzan 
Cresporekin batera. 

Zelabiden atzo ospatu zen aurrenekoz Santo Tomas.

HERNANI  EUSKERA

2020an Euskaraldia jarriko da 
martxan eta Euskara Ari Duk 
partehartze prozesu bat jarri du 
abian Hernanin. Euskaraldian 
norbanakoei ez ezik entitateei 
(enpresei, kultur elkarteei, ki-
rol taldeei...) ere partehartzeko 

gonbidapena egingo zaie, euren 
eremuetan hizkuntza ohiturak 
aldatzeko eta entitateko kideen 
partehartzea sustatu eta babes 
dezaten. 

Hernanin ariketa kolekti-
bo honetan zein entitatek esku 
hartu beharko luketen jakiteko 
inkesta edo partehartze prozesu 

bat jarri du martxan Euskaral-
diak. Bertan herritarrek gomen-
datu dezakete zein entitate edo 
elkartetan jarriko luketen abian 
gonbidapena. 

Horrela, www.labur.eus/eus‑
kara20 web gunean eman deza-
kete erantzuna urtarrilaren 12a 
baino lehen.  

'Zein entitate nahi duzu 
Euskaraldian?', aukeratu daiteke
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ASTIGARRAGA  GABONAK

Xaguxarren Negulekua hemen 
da jadanik urteroko hitzorduari 
helduz. Etzi astelehenean, aben-
duaren 23an, hasiko da eta ur-
tarrilaren 3ra arte iraungo du. 
Gabonak ate joka dira, eta gaz-
teenek hartu dituzte oporrak. 
Negu lekua irekita egongo da 
abenduaren 23, 26, 27, 30, 31, eta 
urtarrilaren 2 eta 3an, hainbat 
ekintza egiteko. 

4 eta 12 urteko umeak hartu-
ko dute parte eta astelehenetik 
ostiralera 10:00etatik  13:00etara 
egongo da martxan. Herri Es-
kolan egingo da eta 08:30etatik 
10:00etara zaintza-zerbitzua es-
kainiko da.  

Asteartean, 11:30etan,  
Santiagomenditik behera 
Olentzero eta Mari Domingi
Xaguxar elkartea Olentzero eta 
Mari Domingiren etorrera ere 
antolatzen du Gabonetan. As-
teartean, abenduaren 24an, jei-
tsiko dira Santiagomenditik eta 

ikastolako atarian herriko hau-
rrekin elkartuta kaleetan zehar 
ibiliko dira, 11:30etatik aurrera. 
Bukaeran udaletxeko balkoi-
tik haurrekin batera abestu eta 
agurtu egingo dituzte. 

Jostailuen truke azoka eraman 
zen aurrera
Xaguxarrek abenduan ekitaldi 
ugari antolatzen ditu eta urte-
ro egiten duen moduan, Xagu-
xar elkarteak jostailuen truke 

azoka ere antolatu du aurten. 
Abenduaren 11n Eskolako ata-
rian egon zen postua eta bertan, 
etxean aspaldian erabili gabe 
egon ziren jostailuak, eta egoera 
onean daudenak, utzi ahal izan 
ziren eta trukean, opari txarte-
lak jaso ziren. 

Utzitako jostailuekin jasota-
ko truke-txartela, berriz, ostira-
lean, hilaren 13an erabili zituz-
ten, jostailuak hartzeko, nahiz 
eta eguraldi petrala izan.  

Xaguxarrek antolatutako 
Negulekuak etzi hasiko dira
Urtarrilaren 3ra 
arte iraungo du eta 
asteartean Olentzero 
eta Mari Domingi 
jaitsiko dira.

ASTIGARRAGA  ASTIKO

Gabon Apartsuak, komertzio 
txikian egitasmoak, astebete 
bete ditu, baina oraindik bes-
te hamar egun ditu aurretik.  
Gainera Gabonetan, bi egunez, 
umeentzako ohe elastikoak eta 
puzgarriak jarriko dira aben-
duaren 27an eta 28an. 

Sagardo aparduna balorean 
jarri nahi da eta abenduaren 
31ra arte herriko komertzio txi-
kian egiten diren erosketak sa-
ritzen ari dira. Zozketa-txarte-
lak ari dira banatzen ekimenera 
atxikitu diren herriko 25 esta-
blezimenduetan.

Sarien artean, sagar barieta-
te eta errima denbora ezberdi-

netako apardun zein bestelako 
gutiziekin osaturiko 30 saski, 
apardun erosteko 1.000 deskon-
tu-bonu eta sagardotegietara bi-
sita gidatuak zozketatuko dira. 
Saskiak ez diren sariak jasotze-
ko irabazleek sagardotegietara 
deitu beharko dute (Astarbe 943 
55 15 27 zenbakira eta Petritegi 
943 45 71 88 zenbakira).

25 establezimendu  
eta sei taberna
Guztira, Astigarragan, 25 esta-
blezimendu ari dira parte har-
tzen. 19 lokaletan eskuragarri 
egongo dira zozketa-txartelak 
eta sei tabernetan herritarrek 
apardun kopa bat eskatzeko au-
kera izango dute. 

Horretaz gain, abenduaren 
27 eta 28an, eta iazko esperien-
tziari jarraipena emanez, txi-
kienentzat atrakzioak jarriko 
ditu Astikok. Aurten hiru gunee-
tara zabaldu da ekimena: Joseba 
Barandiaran plaza, Kale Nagu-
sia eta Kontxa Etxeberria plaza.

Jokoetan parte hartzeko  
txartelak doan banatuko dira 
asteazkenera arte
Jolasak Joseba Barandiaran, 
Norberto Almandoz eta Kontxa 
Etxeberria plazetan 11:00eta-
tik 13:30etara, eta 17:00etatik 
20:30etara jarriko dira. Ohe 
elastiko eta puzgarriak jarriko 
dira herriko hiru plazetan. Ho-
rietan doan ibiltzeko txartelak 
asteazkenera arte, abenduaren 
24ra arte, emango dira estable-
zimenduetan erostearen truke, 
baina bertan salgai ere egongo 
dira.  

'Gabon Apartsuen' barruan ere 
atrakzioak jarriko dira umeentzako
Joseba Barandiaranen, Kale Nagusian eta Kontxa 
Etxeberrian jarriko dira ostiralean eta gaur zortzi.

ASTIGARRAGA  PRESOAK

Urteroko moduan, aurten ere, 
abenduaren 24an, asteartean, 
euskal preso eta iheslarien alde-
ko Olentzeroa aterako da Astiga-
rragan barrena 16:00ak aldera, 
Oialumen elkartu eta herriko 
kaleetan ibili ondoren, Joseba 
Barandiaran plazan emango 
zaio amaiera. 19:00etan 564 

abestia abestuko da preso eta 
iheslarien alde.

Ostiralean, abenduaren 27an 
berriz, hilabeteko azken ostirala 
dela eta, arratsaldeko 20:00etan 
kontzentrazioa burutuko da Jo-
seba Barandiaran plazan eta 
amaieran mariskadaren zozke-
ta egingo da.

Hirugarrenik, gaur zortzi, 
abenduaren 28an Sarek Do-
nostian deitu duen manifesta-
ziora joateko deia luzatzen da, 
12:00etan Bule-barretik Atera 
bidera Presoak etxera! lemapean. 
Urtarrilaren 11n Bilbon deiturik 
dagoen «manifestazio Naziona-
lera» joateko, autobus zerren-
dak, Zipotza tabernan daude.  

Presoen aldeko 
ekitaldiak, Gabonetan
Asteartean Olentzero 
aterako da, ostiralean 
kontzentrazioa 
eta gaur zortzi 
manifestazioa 
Donostian egingo dira. 

ASTIGARRAGA UPELIO EGUNA 
80ko hamarkadan egon zen gi-
rotuta aurten Gazte Asan bladak 
antolatutako Upelio Eguna. La-
runbatean orain dela 30 urteko 

jantziekin, poteoa, Kitadelpare 
txa ran garekin batera, poteoa 
egin eta gero Zipotzan egin zen 
afaria eta eguna borobiltzeko, 
elek tro txa  ranga izan zen.

Poteoan atera ziren orain 30 urteko moda jarraituz.

80. hamarkadara egin zuten salto

Jostailuen trukea pasa den astean egin zen Herri Eskolan.

2020ko egutegia herritarren eskura
ASTIGARRAGA  UDALA

Herritarren es ku dago 2020ko udal egu tegia. Doan lortu ahal izan-
go da udaletxean, kultur etxean eta Astiko elkarteko dendetan.  

Txotx irekierarako bost sarrera zozketan
ASTIGARRAGA  SAGARDOA

Bost sarrera bikoitz zozketatuko dira urtarrilaren 15eko Sagardo 
berriaren egunean, txotx irekieran, parte hartzeko. Informazioa 
Sagardoetxean bertan lortu daiteke edo 943 55 05 75 zenbakian.  

Urteberriko jaia antolatuko da Zipotzan
ASTIGARRAGA  URTEBERRIA

Urte berriari ongi etorria emateko Gazte Asanbladak Gaztetopa 
antolatu du Zipotza tabernan 01:30etan.  
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Ingurumen  
hezkuntza programa  

HERNANIKO UDALAK BABESTUA

IKASLEEN TXOKOA 85. ZENBAKIA
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HERNANI  INGURUMEN HEZKUNTZA

Elizatxo, Inmakulada, Langile, 
Txirrita eta Urumea eskoletako 
Lehen Hezkuntzako 4, 5 eta 6. 
mailetako ikasle eta irakaslee-
kin lantzen den programa da HI! 
Ingurumen Hezkuntza Progra-
ma. Udalak bultzatu eta babestu-
ta, 1991 urteaz geroztik, Artelatz 
Ingurumen Zerbitzuak lantzen 
du programa ikastetxe guztiekin; 
aurtengoa, 29. ikasturtea da.

Mailaz maila, gai desber-
dina lantzen dute ikasleek: 4. 
mailakoak hondakinen ingu-
ruan aritzen dira; 5. mailakoak, 
landaretzaren inguruan; eta 6. 
mailakoak, uraren inguruan.

Ikasleetatik hasi eta  
etxeetaraino, eragina
Programaren helburua da, ba-
tetik, ikasleek ingurumenaren 
inguruko ezagutzak lantzea, 
dauden arazoak zein diren uler-
tzea eta gizakiak izan behar duen 
irizpide kritikoaren garrantziaz 
jabetzea. Horrekin lotuta, ingu-
ruan dauden arazoekiko kon-
tzientzia hartu eta ingurumena 
babesteko giza baloreak lantzen 
dituzte. Eta azkenik, inguru-
men-arazoen konponbidean guz-
tiok dugun arduraz jabetzea, eta 
horrekin, Hernani bera ezagutu 

eta herria zaindu eta errespetuz 
tratatzeko jarduerak egitea.

Hasiera batean programa 
ikasle eta irakasleekin lantzen 
bada ere, hauen inguruan ere 
eragiten dute. Izan ere, ikasleek 
ikasitakoa etxean, familian, la-
gun taldean aplikatzen dute.

Hondakinak, landaretza eta 
ura, ingurumena zaintzeko 
hiru bide
Mailaz maila, lantzen dituzten 
gaiak desberdinak izaten dira, 
baina metodologia bera jarrai-
tzen dute denek. «Jarduerak di-
namikoak, motibagarriak eta 
erakargarriak izateari ematen 
zaio garrantzia», Artelatzetik 
azaldu bezala. Horregatik, gai 
bat aztertu ondoren, gertuko 
ingurumena ezagutu eta azter-
tzen dute ikasleek, ekintza mota 
desberdinen bidez.

Aurrena, maila bakoitzeko 
ikasleei, taldeari egokitutako 
informazioa ematen zaie, lan-
du behar duten gaiari buruzko 
saio teoriko batekin. Momentu 
oro ikasleek aukera izaten dute 
galderak egin eta zalantzak ar-
gitzeko, eta zuzenean parte har-
tzeko. Ondoren, atal teorikoan 
ikasitakoa modu praktikoan 
lantzeko tailerra egiten da. Eta 
bukatzeko, landutako gaiarekin 

lotuta dagoen errealitatea eza-
gutzeko irteeraren bat egiten da.

Laugarren mailakoek hon-
dakinen inguruko gaia lantzen 
dute. Aurrena, kontsumoari bu-
ruzko hitzaldia entzuten dute 
Artelatzeko teknikarien esku-
tik: zer kontsumitzen dugun, 
zein ohitura dauzkagun eroske-
tak egitean, horrek zenbat hon-
dakin sortzen duen... Segidan, 
beste saio batean, tailer prakti-
koa egiten dute, eta zabor poltsa 
batean aurkitu daitezkeen hon-
dakinak aztertu eta sailkatzen 
dituzte. Bukatzeko, Urnietako 
sailkatze planta bisitatzen dute.

Bosgarren mailakoak, bes-
talde, landaretzaren inguruko 
gaia lantzen dute. Hauek ere, 
aurrena saio praktikoan infor-
mazioa jasotzen dute, eta horre-
kin lotuta, tailerra egiten dute 
gero. Bi izaten dituzte aukeran: 

batetik, paper birziklatua egiten 
ikasteko aukera izaten dute, eta 
bestela, nahiago izanez gero, 
sendabelarrak egiten ikastekoa. 
Bukatzeko, irteera egiten dute, 
eta hemen ere bi aukera izaten 
dituzte: Ave Maria parkera joan 
eta bertako zuhaitzak ezagutu, 
edota Karabeleko ekonekazari-
tza etxaldea bisitatu eta bertan 
landatzen dituzten landare eta 
barazki edo fruituak zein diren 
aztertu.

Azkenik, seigarren mailako 
ikasleek uraren inguruko lan-
keta egiten dute. Hauek ere saio 
teorikoarekin hasten dute pro-
grama, eta tailerrarekin segitzen 
dute. Kasu  honetan, Portu au-
zora joan eta bertatik pasatzen 
den Urumea errekaren azterketa 
egiten dute. Era berean, higadu-
ra maila ezagutzeko lanketa ere 
egiten dute. Programarekin bu-
katzeko, seigarren mailakoek 
Añarbeko urtegia eta ur edanga-
rrien araztegia bisitatzen dute.

Lantzen diren gai guztiak 
ikastetxeetako curriculumetan 
barneratuta daude, eta osa-
garriak direnez, egutegia urte 

osoa kontuan hartuta zehazten 
da. Gai batzuk urte garaiareki-
ko menpekotasun handiagoa 
izaten dute, landaretza edo ura 
lantzean, adibidez, ekintza asko 
kanpoan egiten baitira. Era be-
rean, hondakinen gaia lantze-
ko garai aproposena Gabonen 
ingurukoa izaten da, «orduan-
txe sortzen dugulako hondakin 
gehien». Horrexegatik hasi dira 
gai hori lantzen ikasturte hone-
tan, aurreneko ikasle taldeak.

Ikasitakoa herritarren  
aurrera, erakusketan
Ikasitakoa herriari erakutsi eta 
transmititzea ere bada progra-
maren parte. Horregatik, seiga-
rren mailako ikasleek hainbat 
lan egiten dituzte ikasturtean 
zehar programari lotuta, eta 
ikasturte bukaeran, erakusketa 
jartzen dute Biterin. Bertan, hor-
ma-irudiak, behar ez diren ma-
terialekin egindako jostailuak, 
ekosistema desberdinen ingu-
ruko maketak... jartzen dituzte, 
horrela, ikasleek bezala, herrita-
rrek ere ingurumenarekiko kon-
tzientziazioa landu dezaten.  

Uraren inguruko gaia lantzean, Añarbeko urtegia eta ur edangarrien araztegia bisitatzen dituzte ikasleek. Sendabelarrak egiten ikasten dute ikasleek, landaretzari buruzko gaia lantzean.

Ingurumen Hezkuntza proiektua borobiltzeko, ikasleek ikasturtean zehar egindako lanaekin erakusketa jartzsen dute.

Ingurumen Hezkuntza 
Programa, ikasleetatik 
etxeetaraino eragiteko
Hernaniko Udalak HI! Ingurumen Hezkuntza 
Programa bultzatzen du urtero, herriko Lehen 
Hezkuntzako ikastetxe guztietan. 1991 urteaz 
gertoztik Artelatz Ingurumen Zerbitzuak 
lantzen ditu hondakinen, landaretzaren eta 
uraren inguruko gaiak, ikasleekin.

Ikaleek ikasitakoa 
etxean, familian, lagun 
taldean aplikatzen 
dute.
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Hondakinak; ezer baino lehen, murriztu
Elizatxo eskolan hondakin gutxiago sortzen, eta 
sortutakoa berrerabili eta birziklatzen ikasi dute.

Kontsumo tailerraren ondoren, 
zabor poltsak aztertzeko saio 
praktikoak ere egin dituzte. 
Izan ere, hondakinak murriztu 
eta berrerabiltzea lortuta ere, 

botatzeko moduko zaborrak ge-
ratzen dira.

Baina, dena zaborretara bo-
tatzekoa al da? Hondakinak 
aurkitu dituzte zabor artean!

Zabor poltsetan denetik aurkitu daitekeela ikusi zuten.

Hondakinak, zabor poltsa barruan

Zabor poltsetako hondakinak gaika sailkatu zituzten, birziklatu ahal izateko

Gutxi bada ere, 
sortutakoa  
birziklatu
Zabor artean dena ez da zaborra, 
noski. Poltsak aztertuta ikusi 
dute hori ikasleek. Hain zuzen, 
zaborretara botatzen diren gai 
asko birzilatu egin daitezkeela 
ikusi dute. Horrexegatik, zabor 
poltsetatik ateratako hondaki-
nak gaika sailkatu eta zein on-
tzitan utzi behar diren ikasi dute: 
ontzi arin, plastiko, brik eta latak 
alde batetik; jakien arrastoak, 
hau da, organikoa, bestetik; pa-
per eta kartoiak hirugarren ontzi 
batean; beira ere beste batean; 
pila, cd, kargagailu eta antze-
koak ontzi berezietan... Eta ontzi 
arinei jarraipena Urnietako sail-
katze plantan egin diete!

Materialak berrerabiltzeko tailerrean, brik ontziekin karterak egin zituzten.

Sortutako hondakinak, bota aurretik berrerabili
Badirudi, hala ere, hondakinak 
sortzea saihestezina dela. Bai-
na, zuzenean zaborretara bota 
behar al dira? Ikasleek ikusi 
dute berrerabili ere egin daitez-

keela, eta erabili daitekeen pro-
duktu berri bat sortu, horrela!

Kontsumo tailerrari jarrai-
pena emateko, brik ontziekin 
karterak egin dituzte. Nahikoa 

izan dituzte ontziak, guraizeak, 
grapa bat eta belkro pixka bat. 
Hortik aurrera, nola apaindu 
eta nori oparitu pentsatzea izan 
dute, lanik handiena!

Saio teorikoarekin lotuta, eros-
keta zerrendan zein produk-
tu aukeratu erabakitzen aritu 
dira, hondakin gutxiago sor-
tzeko. Adibidez, hobe da mada-

lenak soltean erosi eta etxetik 
eramandako poltsan sartu, eta 
ez bakoitza plastikoan bilduta. 
Edo ogia, plastikoan bilduta or-
dez, Kronikan bilduta erostea!

Erosketak egitean hondakin gutxiago sortzen ikasi zuten kontsumo tailerrean.

Erosketak, hondakin gutxiago sortuz

Urnietako sailkatze planta bisitatu dute ikasleek, ontzi arinen jarraipena eginez, programa borobiltzeko.

HONDAKINAK  4. MAILA

Ingurumen Hezkuntza Progra-
mari Elizatxoko laugarren mai-
lako ikasleek eman diote aurten 
hasiera, hondakinen gaiarekin.

Black Friday eguna eta Gabo-
nak tarteko, erosketak egitean 
nolako kontsumo ohiturak iza-
ten ditugun aztertu dute aurre-
na, saio teorikoan. Konturatu 
dira erosketak egiteko moduak 
hondakin gutxiago sortzen la-
gundu dezakeela, eta hain zuzen, 
horixe dela aurreneko pausua. 
Ikasi dute merkatal gune han-
dietara kotxeetan joanda gehiago 
kutsatzen dugula; apalak anto-
latzeko moduagatik, produktu 

garestienak jartzen dizkigutela 
eskura; erosketa orgatxoen gur-
pilak okerrak egoten direla, eten-
gabe apaletara joan gaitezen... 

Era berean, gogorarazi dute 
laster plastikozko poltsak de-
bekatu egingo direla, eta askok 
azaldu dute poltsak etxetik era-
mateko ohitura dutela. Horrekin 
lotuta, saio praktikoan erosketak 
nola egin landu dute, produktu 
batzuen eta besteen artean zabor 
gutxiena sortuko dutenak eros-
tea aukeratuz, eta berrerabilpen 
tailerra ere egin dute gero, brik 
ontziekin karterak egiteko.

Bukatzeko, ontzi arinen ja-
rraipena egin zuten, Urnietako 
sailkatze planta bisitatuta.
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Ave Marian izan berri dira ikasleak, zuhaitzak ezagutzen eta garbitzen.

Ave Mariatik parke botanikora, zuhaitzak ezagutu eta garbitzera
Landaretzari buruzko gaiari lo
tuta, saio teorikoa jaso ondoren,  
paper birziklatua egin edo sen
dabelarrak prestatzen ikasteko 
tailer praktikoak izaten dituzte 

aukeran ikasleek, eta ondoren, 
parke batera joaten dira, berta
tik bertara, landare eta zuhai
tzen inguruko informazioa jaso 
eta txukunketa lanak egitera. 

Inmakulada ikastetxeko 
LHko 5. mailakoak Ave Marian 
izan  berri dira, eta laster, Parke 
Botanikoan ere izango dira, ber
tako flora ezagutzeko.

Ikasle helduxeagoak, LH 6. mai
lakoak, urari lotutako gaia lan
tzen ari dira, eta besteak beste, 
ikastetxeko diagnostikoa egin 
dute. Aztertu dute eskolan ura, 

argia, berogailua eta honda
kinen kudeaketa eta erabilera 
egokia egiten ote den; honda
kinak sailkatu eta argia egoki 
erabiltzen badute zer hobetu!

Eskolan diagnostikoa egin dute, ura, argia, berogailua eta hondakinen bueltan.

Hondakinen arloan, bada zer hobetu

Geletan jarritako baratzetatik patata eta azelgak jaso dituzte.

Urtez urte, uzta 
berria!
ingurumen Hezkuntza Pro
grama urtero lantzen denez, 
aukera izaten da proiektu 
batzuk denbora tarte luzeagoan 
garatzeko. Horrela, gelaz gela 
baratza txikiak jarri dituzte 
aurten ere ikasleek, eta dagoe
neko uzta jasotzeko aukera ere 
izan dute! Irailean tomateak 
jaso zituzten, eta «goxoak zeu
den», aitortu dutenez. Orain, 
berriz, KM0 kontzeptua eta 
tokian tokiko eta garaian ga
raiko barazkien aldeko apustua 
egiten dutenez, azelga eta pa
tata txikiak bildu berri dituzte. 
Baina perrejila, ilarra... ere 
landatu dituzte, eta iaz bezala, 
aurten ere uzta oparoa jasotze
ko asmoa daukate! 

Baratzagintza eta loredun lan
dareen lorategiak ere lantzen ari 
dira ikasleak. KM0 produktuak, 
hau da, tokian tokikoak eta ga
raian garaikoak sustatzea ga

rrantzitsua dela ikasi dute, kar
bonoaren aztarna gutxitzeko, eta 
beraz, klima aldaketan gutxiago 
eragiteko. Lorategia urte osoan 
zainduko dute, horretarako.

Lorategia, balkoietako jardinerak eta geletako baratzak zaintzen dituzte.

Klima aldaketak eragina, lorategian

LANDARETZA ETA URA  5-6 MAILAK

Inmakulada ikastetxeko ikas le
ak Ingurumen Hezkuntza Pro
gra ma ko beste bi gai lantzen ari 
dira. Lehen Hezkuntzako bos
ga rren mailakoak landaretzari 
lotutakoa garatzen ari dira, eta 
6.mailakoak, aldiz, uraren in
gu rukoa.

Landareak,  
apaingarriak baino gehiago
Programako gai guztiekin be
za  la, saio teorikoarekin hasi di
ra landaretzari buruzko in for
ma  zioa ezagutzen. Landareak 
ezin  bes tekoak dira gizakiak ku

tsadurarekin eragiten duen kli ma 
aldaketari aurre egiteko, ho rren 
eragin kaltegarriak gu txitzeko, 
eta planetan bizi di  ren espezie 
mota guztien bi zi rau penerako.

Horrez gain, gizakiak ur te 
tan landareak erabili izan di  tu 
etekina ateratzeko. Ho rre  la, tai
ler praktikoan au ke  ra izan dute, 
besteak bes te, sendabelarrak 
egiteko, lan  dareak erabilita. Era 
berean, pa  pera ere zuhaitzetik 
datorrela iku si daiteke beste tai
ler batean, eta hainbeste zu haitz 
moztea saihesteko, papera bir
ziklatu daitekeela.

Gaia borobiltzeko, Ave Maria 
parkean izan berri dira 5. maila

ko ikasleak, bertako flora ezagu
tu eta txukunketa lanak egiteko. 
Parke Botanikoa bisitatzeko as
moa ere azaldu dute.

Baliabideak, modu egokian
Ikasle zaharragoak, bestalde, 
LHko 6. mailakoak, uraren in
guruko gaia lantzen ari dira. 
Tailer praktikoan Portu auzora 
jaitsiko dira, bertatik pasatzen 
den Urumea errekaren egoera 
aztertu eta higadura maila eza
gutzeko. Laginak aterako dituz
te, bakoitzaren ezaugarrien az
terketa egin ahal izateko. 

Gaia borobiltzeko, Añarbe
ko urtegia eta ur edangarrien 
araztegia bisitatuko dituzte. 
Izan ere, urtegian euri ura ja
sotzen da, baina gizakiok edan 
ahal izateko, aurretik prozesu 
bat pasa behar izaten du, araz
tegian.

Horregatik, horri lotuta, es ku

ra dauzkagun baliabideak mo du 
egokian erabiltzea zein ga rran
tzi tsua den ikasten ere ari dira 
ikas leak. Horretarako, eskolako 
diag nostiko orokorra egin berri 
du te, ura, argia, berogailua eta 
hon dakinen kudeaketaren eta 
era bileraren inguruan. Baliabide 
ho riek alferrik erabilita, agortzeaz 
gain, klima aldaketan eragin kal
tegarriak izan ditzaketela ikusi 
dute.

Diagnostikoa bukatu berri 
dute, eta txosten osoa garatzen 
ari badira ere, zer edo zer au
rreratu dute, dagoeneko. Hon da
ki nak modu egokian sailkatzen 
ote diren aztertu dute gelaz ge la, 
eta ondorioztatu dute «oroko
rrean akats asko egiten» di tuz
te la. «Ia egunero topatu ditugu 
zaborra gaizki sailkatuta zuten 
gelak. Ondoen egiten dutenak 
Haur Hezkuntzakoak dira». Ar
gi aren erabilerari dagokionez, 

«komun eta pasiloetako argiak 
oso gaizki erabiltzen» dituz
tela konturatu dira. «Askotan 
aurkitu ditugu piztuta, inor ez 
zebilenean ere. Argia ondoen 
erabiltzen dutenak DBHko ikas
leak dira». Azkenik, ura modu 
egokian erabiltzen ote duten ere 
ikertu dute eta kasu honetan, 
txukun dabiltzala ondoriozta
tu dute. «Oso gutxitan aurkitu 
dugu iturri bat irekita beharrik 
gabe».

Agenda 21ekin lotura
Ikasitakotik ateratako ondorioei 
jarraipena ematen diete behin 
programa bukatuta. Horrela, 
identifikatu dituzten arazoekin 
txostena osatu eta Agenda 21 pro
gramako ardura duen ikasleari 
jakinaraziko diote, aurrerantzean 
neurriak hartu, hala izateko. In
gurumena zaintzea denon eten
gabeko ardura baita!   

Baliabideak erabiltzen ikasi, xahutu gabe
Landaretzaren inguruko gaia lantzen ari dira 
Inmakuladako 5. mailako ikasleak, eta Ave Maria 
parkean izan berri dira. Bestalde, 6. mailako 
ikasleek eskolako diagnostikoa egin dute.
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ASTIGARRAGA  UDALA

2020an egingo da Euskaraldia 
berriro, baita Astigarragan ere; 
eta herriko jarduerak aurrera 
eramateko, pertsona bat kontra
tatuko du Euskaltzaleen Topa
guneak. 

Horretarako, lan eskaintza 
zabaldu dute: urtarrilaren 9ra 
arte entregatu daitezke curricu
lum vitaeak, udaletxean. Urta

rriletik abuztura, egunean lau 
orduko lanaldia izango da, eta 
irailetik abendura sei ordukoa.

Egin beharko du, bes teak 
beste, eragileei eta herritarrei 
Euskaraldia aurkeztu, Eus
karaldiko Batzordea eratu, to
kian tokiko komunikazio plan
gintza bideratu eta ekimenak 
garatu, herritarrak ahobizi/
belarriprest dinamikarako ak
tibatu eta prestatu, herritarren 

eta entitateen izen ematea anto
latu, balorazioa eta aurrera be
girako urratsak adostu herriko 
euskaltzaleekin, dinamizatu, 
aurrekontua kudeatu...

Betebeharreko baldintzak 
hautagaiei
Honako baldintzak betetzea ere 
eskatu zaie hautagaiei: euskera 
maila egokia izatea (idatziz zein 
ahoz), Astigarraga eta eskualdea 
ezagutzea, euskaltzalea izatea 
eta euskalgintzan ezagutza iza
tea eta jendaurrean eta jendea
rekin harremanetarako gaita
suna izatea.  

Euskaraldiaren dinamizatzailea 
kontratatzeko prozesua martxan da
Euskaltzaleen Topaguneak Euskaraldia lantzeko 
pertsona bat hartuko du eta urtarillaren 9ra arte 
bidali daitezke curriculum vitaeak.

ASTIGARRAGA  UDALA

Datorren urtearen hasieran, alo
kairu sozialeko zazpi etxebizitza 
zozketatuko ditu Astigarragako 
Udalak, Aiotzategi kaleko 4ga
rren atarian. Eta dagoeneko za
balik dago izena emateko epea, 
parte hartzeko.

Urtarrilaren 31ra arte egin 
daitezke eskaerak, udaletxean. 
Horretarako, aurkeztu beharko 
dira honakoak: eskaera orria 
beteta; familialiburua eta kide 

guztien NANaren fotokopia; de
nen errolda ziurtagiri egu ne 
ra tua, Udalak egina; dirusa
rrerak dituzten guztien 2018ko 
errenta aitorpenaren fotokopia; 
edota etxebizitzan biziko diren 
kideen zerrenda, adina eta diru
sarre rak zehaztuz.

Zozketan parte hartu ahal 
izateko, urteko dirusarrerak 
izan beharko dira 3.000 euro 
eta 39.000 euro artekoak; baina 
lehentasuna izango dute 25.000 
euro baino gutxiagoko dirusa

rrerak dituztenek.

Zazpi urteko iraupena izango 
dute alokairu kontratuek
Une honetan, okupatuta dau
de etxebizitza horiek, baina 
martxoaren 31n bukatuko zaie 
kontratua, horietan bizi dire
nei.  Alokairu sozialeko kontratu 
berriek, zazpi urte ko iraupena 
izango dute; baina urtero erre
bisitatuko da, ziurtatzeko hasi e
rako bal dintzak betetzen direla. 

Zozketaren oinarriak eta es
kaera orriak eskuragarri dau
de, Astigarragako Udalaren web 
orrian: astigarraga.eus.  

Aiotzategi kaleko alokairu sozialeko 
etxebizitzetarako izenematea zabalik
Urtarrilaren 31ra arte dago epea eskaerak 
aurkezteko eta 7 etxe zozketatuko dira.

Jolas Txiki parkea etzi irekiko da eta 
Jolas Aretoa berriz ostegunean
ASTIGARRAGA  MUNDARRO

Mundarrok Gabonetarako antolatzen duen Jolas Txiki parkea etzi 
irekiko da Astigarragako kiroldegian. 25 urte arteko umeentzat 
antolatutako joko didaktikoak, lankidetzakoak eta taldekoak 
egiten dira. Bi txanda daude: abenduaren 23, 26, 27 lehen txandan 
eta abenduaren 30, urtarrilaren 2 eta 3 bigarrena. 09:00etatik 
13:00etara. Bestetik, 912 urte bitartekoentzat Jolas Aretoa jarriko 
da 11:00etatik 13:00etara eta 16:00etatik 18:30etara kultur etxean. 
Sarrera irekia eta doakoa da eta abenduaren 26, 28, 28 eta 31n eta 
urtarrilaren 3an egongo da zabalik.

Futbol, pelota eskubaloi eta saskibaloi 
saio irekiak antolatu ditu Mundarrok
ASTIGARRAGA  MUNDARRO

Mundarro kirol elkarteak saio irekiak antolatu ditu datorren 
astetik aurrera kirol desberdinetan. Etzi astelehenean eskubaloi 
eta saskibaloiaren txandak izango dira. Eskubaloikoek 10:30etan 
jarri dute zita kiroldegian LH3, LH4, LH5 eta LH6 mailakoentzat. 
Saskibaloi saio irekia 11:30etan hasiko da. 2012an jaiotakoentzat bi 
zita jarri dira. Lehendabiziko Zarkumendegin, abenduaren 27an, 
ostiralean, 17:00etan, eta zapatilla eta arropa egokia eman behar 
dira. Abenduaren 30ean pelotako saioa egongo da, Txomiñenean, 
17:00etan. Kirolaz gozatu nahi duenak badu aukera.

Jon Garañoren 'La trinchera infinita' 
filmak, 15 nominazio Goya sarietan

ASTIGARRAGA  ZINEA

2018an Handia filmarekin 10 Goya sari jaso ondoren, ma ki na bat 
hautagaitzarekin buel ta tuko da Jon Garaño asti gar tarra, 2020ko 
sari bana ketara. Izan ere, 15 nominazio jaso ditu, Aitor Arregi eta 
Jose Mari Goeneagarekin batera zuzendu duen La trinchera infinita 
peli kulak. Horien artean daude, Ga rañori be rari zuzenean dago
kionean, pelikula onenaren eta zuzendaritza onenaren sariak. 
Eta horiekin batera, honakoak: gidoi originala, musika origina la, 
emakumezko eta gizonezko aktore onenak, gizonez ko ezus teko 
aktorea, produkzioko zu zen daritza, muntaia, ar gazki zu    zenda ri 
tza zein ar tis tikoa, jan  tziak, makillajea eta peluke ria, soinua, eta 
efek tu bereziak. Urtarrilaren 25ean egingo du te sari banaketa.    

Baserritar jantziekin irten ziren astigartarrak kalera.

Ikasleek egindako eskulanak ikusi zitezkeen.

Txistorra  izaten da Santo Tomasetan protagonista nagusia eta Astigarragan ere bai.

Aurreko larunbatean ospatu zuten, gaurko Santo Tomas
ASTIGARRAGA  SANTO TOMAS 
Santo Tomas eguna ospatzen 
da gaur, baserritarrak azoka
ra baserrian landutako pro
duktuak, Gabonen aurretik, 

saltzeko jaisten zituzten egun 
haundia. Donostia jendez lepo 
egongo da, baina Astigarragan 
ere ospatzen da. Hori bai, gaur 
ez, baizik eta aurreko larun

ba tean ospatu zuten astigar
tarrek, Santo Tomas. Arra kas ta 
izan zuen: jende asko hurbildu 
zen, eta Foru Plazan giro ezin 
hobea izan zen.
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GOIZUETA  UMORE ONA ELKARTEA

Urtea bukatu aurretik, ohiko bi 
hitzordu izanen ditu oraindik, 
Umore Ona elkarteak. Bihar 
bertan eginen dute aurrenekoa, 
elkarteko bazkideen bazkaria, 
Umore Onan bertan. Eguerdiko 
14:30etan hasita, menua zein 
izanen duten ere jakinarazi 
dute: zizka-mizkak, valentziar 

erara egindako paella, postrea, 
kafea eta kopa.

Bertan bazkaldu nahi zuten 
bazkideek, hala ere, aldez au-
rretik eman behar zuten izena, 
elkartean bertan edo Amaia ka-
fetegian, 5 euroan.

Mus txapelketa, hilaren 31n
Eta bigarren hitzordua, urteko 
azkeneko egunerako jarri dute, 

abenduaren 31rako. Mus txapel-
keta jokatuko dute 35garrenez, 
arratsaldeko 16:00etan hasita, 
Umore Ona elkartean.

Parte hartu nahi duten guz-
tiei irekia izanen da txapel ke ta, 
eta joan den urtean, bikoiztu 
egin zen bikote kopurua; 22 izan 
ziren guztira. Sari potoloagoak 
ere izan ziren iaz, eta aurten 
bide beretik jarraituko dute: 100 
euro eta opariak irabazleen-
tzat, 50 euro eta opariak biga-
rren sailkatuentzat, eta opa-
riak hi ru garren eta laugarren 
sailkatu tako biko te entzat.  

Urtea bukatu aurretik, bazkariarekin 
eta mus txapelketarekin hitzordua
Bihar eginen dute Umore Ona elkarteko 
bazkaria, 14:30etan hasita; eta abenduaren 31n 
jokatuko da elkarteko mus txapelketa.

EREÑOTZU  UR-MIA ELKARTEA

Urteroko hitzorduari hutsik egin 
gabe, barrikotea egingo dute 
gaur, Ereñotzuko Ur-Mia elkar-
tean. Gabonak gainean direla 
aprobetxatuz, festa giroari hel-

duko diote auzotarrek, maha-
ia ren bueltan elkartu, eta ondo 
pasatzeko. Barrikotean par te 
har tzeko, dena den, aldez au-
rre tik eman behar zen izena, 
Ur-Mian ber tan, auzoko dendan 
edo ta Irrin tzi tabernan.  

Barrikotea, afalorduko 
hitzordua Ur-Mian
Gaur egingo dute urteroko barrikotea, Ur-Mia 
elkartean.  Iluntzeko 20:30etan hasiko da, eta 
aldez aurretik apuntatu behar zen.

Umore Ona abesbatza eta gaztetxoak kantari, elizan. Argazkia: Felix Loiarte

'Umore onez'  
kantari, gaztetxo 
zein abeslari

GOIZUETA  GABONETAKO KONTZERTUA

Aurreko asteburuan eskaini 
zuten Gabonetako kontzertua, 
Goizuetako elizan, Umore Ona 
abesbatzako kideek eta herri ko 
gaztetxoek. Eneko Amun da-
rainek zuzenduta aritu ziren 
abesbatzakoak, eta Ainara 
Narbartek zuzenduta gazte-
txo ak; eta eliza beteta zela, 
talde bakoitzak bere emanaldia 
eskaintzeaz gainera, elkarrekin 
ere aritu ziren. Dantza saiorik 
ere ez zen falta izan, eta ezta 
kontzertuaren ondorengo baz-
karirik ere, elkartean.

ARANO  JALKI KULTUR ELKARTEA

Plan berezia antolatu dute Ara-
non, Gabonetako oporraldirako. 
Gaur zortzi izanen da, eta plan 
hirukoitza prestatu dute: peli-
ku la, afaria eta jokoa.

Hasteko, Napardeath fil-
ma iku siko du te, Maisuenean, 
arra  tsaldeko 19:00etan. Gai-
nera, ber tan izango da Beñat 
Iturriotz zu zendari hernania-
rra, peli kulako beste hainbat 
partehartzaile re kin batera; eta 

solasaldirako tartea eginen dute 
pelikula ikusi ondoren.

Planari segida emateko, afa-
ria eginen dute elkarrekin. Eta 
eguna borobiltzeko, Atopia rol 
jokoan ariko dira primizian, 
oraindik kaleratu gabea baita. 
Euskerazko aurreneko rol jokoa 

da, eta egileen artean daude 
Ohiana Calparsoro, Nerea Ansa 
eta Unai Gorrotxategi aranoa-
rrak, besteak beste.

Afarirako zein rol jokorako, 
aldez aurretik abixatu behar da, 
jalkikulturelkartea@gmail.com 
helbidera idatzita.  

'Napardeath' filma, afaria eta Atopia 
rol jokoa, plan hirukoitza gaur zortzi
Arratsaldetik gauera 
bitarteko plana osatu 
dute Aranon, datorren 
larunbaterako. Afarian 
eta rol jokoan parte 
hartzeko, aurrez 
abixatu behar da.

EREÑOTZU  UDAZKEN KULTURALA 
Joan den astean eman zioten 
bukaera, baita giro ederrean 
eman ere, aurtengo Udazken 
Kulturalaren programari. Barre 

algaraz bete zuten Ur-Mia 
elkarteko goxotasuna, Mirari 
Martiarenak eta Idoia Torrega-
raik, Bakean dagoenari bakean 
utzi baka rrizketarekin.

Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai, bakarrizketan. Argazkia: Eider Lasarte

Umoretsu, udazkena agurtzeko

EREÑOTZU  EH MUS TXAPELKETA 
Aurreko asteburuan jokatu zen 
Ereñotzun, Euskal Herriko Mus 
Txapelketaren kanporaketa; 
eta 12 bikoteren artean, Angel 

Pikabea eta Pepe Kaloka izan 
ziren onenak. Felix eta Ander 
Polaina aita-semeei irabazi 
zieten finalean. Bi bikoteak 
sailkatu dira, Gipuzkoakora.

12 bikote aritu ziren guztira, Irrintzi tabernan.

Angel eta Pepe txapeldun, musean

'Oreina' pelikula bihar, jangelan
GOIZUETA  KULTUR AGENDA

Zinearekin daukate hitzordua bihar, goizuetarrek. Izan ere, Oreina 
filma jarriko dute, arratsaldeko 18:00etan hasita, Xalto eskola-
ko jangelan. 12 urtetik gorakoentzat da, eta 2 euroan izanen dira 
sarrerak. Datorren ostiralean, berriz, Amonaren istorioak ipuin 
kontaketa izanen da, haurrentzat, Amaia Elizagoienen eskutik. 
Xalto eskolako jangelan eginen dute hori ere, 17:00etan hasita.

Zonbiak dira 'Napardeath' pelikulako protagonistak, Zumalakarregi buru dela.
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HERNANI  ERREMONTEA

Binakako Txapelketaren azken 
finalerdia jokatuko da gaur Ga-
larretan eta bertan Barrenetxea 
IV, erremontista hernaniarra, 
arituko da Matxin IIIrekin ba-
tera. Aurrez aurre Juanenea eta 
Azpiroz nafar gazteak izango di-
tuzte eta garaileak, datorren la-
runbateko finalerako txartelak 
lortuko dituzte.

Jaialdiko bigarren partidua 
izango da eta 17:00etan hasiko 
da partidua gutxi gora behe-
ra. Bikote irabazlea Urriza eta 
Larrañagari gehituko da final 
haundian. Hauek ligaxkaren bi 
partiduak irabazi zituzten au-
rreko astean eta zortzi punture-
kin finalera sailkatu ziren beste 
emaitzaren zain egon gabe.  

Gaurko bi bikoteak berriz be-
raien partiduak galdu zituzten 
Urriza eta Larrañagaren aurka. 
Hori bai, emaitza desberdine-
kin. Matxin eta Barrenetxea 
29an geratu ziren eta Juanenea 
eta Azpiroz 38an. Azken hauek 
bi puntu batu zituzten eta biko-
te gipuzkoarrak bat bera ere ez. 
Hala ere, gaur irabazten duena 

sailkatuko da finalera tanteoari 
begiratu beharrik gabe. Bi biko-
teak launa berdintzen badute 
sailkapenean, gaurko irabazlea 
da pasatzen dena euren arteko 
partidua hartzen baita kontuan 
berdinketaren kasuan.

Indarra eta segurtasuna 
batzen dituen bikotea dute 
aurrean
Horrexegatik dena edo ezerrez 
jokatzen dute gaur. Berez Ma-
txin eta Barrenetxea dira fabo-
rito paper gainean, baina lehe-
nengo partiduan erakutsi zuten 
bai Juaneneak eta baita Azpiro-
zek ere, bikote sendoa osatzen 
dutela eta maila oso ona dutela. 
Gainera biak jokoarekin daude 
eta oso pelotari arriskutsuak 
dira. Juaneneak kolpe haundia 
du eta mina egiten du pelotari 
abiada bizia emanez. Azpiroz 
berriz beste motako atzelaria 
da. Oso segurua, pelota gutxi 
galtzen dituena eta nahiz eta 
tanto askorik ez egin peloteoan 
sendoa da eta irabazlea.

Horren erakusgarri da aurre-
ko urteko finalerdietan gertatu 
zena. Orduan ere Azpiroz eta 

Barrenetxea ziren aurrez aurre. 
Hernaniarra Ansarekin batera 
eta Huizikoa Utergarekin. Or-
duan finalerdiak bi partidutara 
jokatu ziren eta bietan Uterga 
eta Azpiroz nagusitu ziren. Az-
piroz finalera eta Barrenetxea 
kalean geratu zen. 

Egia da aurten bikote des-
berdinak direla, baina atzela-
ri gazteak erakutsi zuen bere 
maila eta Juanenearekin batera 
konfiantza haundia ari dira era-
kusten. 

Gero gainera txapela irabazi 

zuten Uterga eta Azpirozek. Hori 
da Barrenetxeak nahi duena, 
txapela; baina horretarako gaur 
irabazi beharra dute berak eta 
Matxinek. 

Urtea borobiltzeko aukera du 
atzelari hernaniarrak
Barrenetxearentzat urtea bo-
robiltzea izango litzateke Bi-
nakako finalera iristen bada. 
Aurten Banakakoa irabazi zuen 
eta ordutik maila oso altua ari 
da erakusten. Partidu guztietan 
atzelaririk puntakoena dela argi 

utzi du urtearen bigarren erdial-
dean. 

Matxinekin ongi konpontzen 
da, nahiz eta lehenengo parti-
duetan ez ziren ondo aritu eta 
konpondu bikote bezala. Barre-
netxeak badu Binakako txapela, 
Urrizarekin lortutakoa 2012an, 
baina ordutik ez du ez txapelik 
ez eta finalik jokatu ere. Azken 
hiru urteetan Uterga izan da 
jaun eta jabe Endika, Etxeberria 
III eta Azpirozekin txapelak ira-
bazita eta aurten Barrenetxeak  
finala nahi du.  

Matxin IIIk eta Barrenetxea IVk finalerako 
txartela lortu nahi dute gaur Galarretan
Aurrelari azpeitiarra eta atzelari hernaniarrak 
Juanenea eta Azpiroz izango dituzte aurrez 
aurre Binakako Txapelketaren finalerdietako 
ligaxkaren azken partiduan 17:00etatik aurrera.

Barrenetxea eta Azpirozek pasa den urtean ere finalerdiak jokatu zituzten bata bestearen aurka.
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ERRUGBIA

SENIOR NESKAK Landarbaso-La Unica Altamiran Bihar 12:00

FUTBOLA

JUBENIL NAZIONALA Beasain-Hernani Loinaz Gaur 12:00

SASKIBALOIA

MUT. 1GO MAILA Hernani-Atlético SS Kiroldegian Gaur 12:00

MUT. 1GO MAILA Zarautz-Mundarro Aritzbatalden Bihar 18:00

MUT.. JUNIORAK Hernani-Atlético SS Kiroldegian Gaur 10:00

ESKUBALOIA

JUNIOR NESKAK Usurbil-Mundarro Usurbilen Gaur 10:30

JUNIOR NESKAK Ereintza-Hernani Errenterian Gaur 10:00

KADETE MUTILAK Elgoibar-Hernani Elgoibarren Gaur 17:00

ERREMONTEA

1GO PARTIDUA Segurola/Aldabe Galarretan Gaur 16:00

BINAKAKO TXAPELKETA Matxin III-Barrenetxea IV/
Juanenea-Azpiroz Galarretan Gaur 16:00

3. PARTIDUA Urriza-Zubiri/Ansa II-Ion Galarretan Gaur 16:00

4. PARTIDUA Urrutia II-Larrañaga/ 
Goikoetxea V-Garcés Galarretan 16:00

WATERPOLOA

EUSKAL LIGA 2. MAILA Santoña-Hernani Santoñan Gaur 10:00

BOLEIBOLA

MUT. EUSKAL LIGA Hernani-Sestao Kiroldegian Gaur 12:00

NESK. SENIORRAK Goierri-Hernani Urretxu Gaur 17:00

PELOTA

PROMOZIO BINAKAKO TXAP.Alberdi-Salaverri/ 
Salaberria-Garmendia Arrasate Bihar 17:00

MUT. KAD. TRINKETEAN Unai Etxarri/Oiarpe Gaska Bihar 09:30

MUT. KAD. TRINKETEAN Oiarpe/Mattin Arluziaga Gaska Bihar 10:30

MUT. JUB. TRINKETEAN Mikel Lasa/Behar Zana Irura Gaur 15:00

MUT. JUB. TRINKETEAN Oinatz Insausti/Oiarpe Irura Gaur 15:30

MUT. JUB. TRINKETEAN Behar Zana/Aimar Mujika Irura Gaur 17:00

MUT. NAG. TRINKETEAN Unai Alvarez/Lagunak Gaska Gaur 10:00

MUT. NAG. TRINKETEAN Endika Arizmendi/Pagazpe Irura Gaur 12:00

LIZARRAKO TXAP. Aiur Elizazu/Zehaztu Gabe Lizarra Bihar 11:30

LIZARRAKO TXAP. Xabier Apaolaza/Zehaztu Gabe Lizarra Bihar 12:30

LIZARRAKO TXAP. Jon Jara/Zehaztu Gabe Lizarra Bihar 17:00

TXAP. PRIBATUA Pablo Ojuel-Urruzola/ 
Apezetxea-Azanza Atano Gaur 17:30

TXAP. PRIBATUA Exposito-Lizeaga/Zehaztu Gabe Villabona Gaur

UMORE ONA TXAPELKETA Larin-Garmendia/ 
Narbarte-Sagardui Goizueta Gaur 11:00

UMORE ONA TXAPELKETA Oiarpe/Salaberria-Apezetxea Goizueta Gaur 11:00

UMORE ONA TXAPELKETA Aristi-Salegi/ 
Galarraga-Iruretagoiena Goizueta Bihar 10:00

UMORE ONA TXAPELKETA Arribillaga-Goikoetxea/ 
Galartza-Gurrea Goizueta Bihar 10:00

NAFARROAKO JOKOAK Txaruta/Legarreta-Elizegi Goizueta Gaur 11:00

NAFARROAKO JOKOAK Irurtzun/Sagardui-Lujanbio Goizueta Bihar 10:00

NAFARROAKO JOKOAK Arbizu/Sagardui-Lujanbio Goizueta Bihar 10:00

NAFARROAKO TXAPELKETA Berriozar/Umore Ona C Berriozar Gaur 11:00

NAFARROAKO TXAPELKETA Erreka/Umore Ona B Doneztebe Gaur 16:00

URUMEA  PELOTA

Bart ilunabarrean Eñaut Lizea-
ga astigartarrak Tolosako Eze-
narroren kontra Gipuzkoako 
Txapelketaren Banakakoaren 
finalaurdena jokatu zuen lehe-
nengo mailan eta Unax Uitzi 
hernaniarrak Oñatin jokatu 
zuen finalerako sailkapena Gi-
puzkoako Banakako Txapel-
ketan bigarren mailan. Uitzik 
emaitza horren arabera finaler-
diak jokatuko ditu Anartz Oiar-
tzabal taldekidearen aurka edo 
finalera zuzenean sailkatu. As-
teburu honetako partidu ofizial 
ia bakarrak izango dira.

Hala ere pasa den astebu-
ruan partidu garrantzitsuak 
jokatu zituzten Hernaniko pe-
lotariek. Honela esanguratsue-
nak Aiur Elizazu eta Jon Jarak 
Elizondon jokatutako Baztango 
finalak izan ziren, infantil eta 
kadete mailan hurrenez hurren.   

Biak finalak galdu zituzten 
eta azpitxapeldun geratzearekin 
konformatu behar izan zuten. 
Lehenengo finala Aiur Eliza-
zuk jokatu zuen, Garaikoetxea 
nafarrarekin batera. Oiarpeko 

Etxeberria eta Leonet zituzten 
aurkari eta hauek hobeak izan 
ziren. 18-9 irabazi zuten fina-
la Elizazu eta Garaikoetxearen 
kontra. Kadete mailako finala 
estuagoa izan zen, baina Jara 
eta Eskuza arabarrak 18-14 gal-
du zuten Tolosako Amiano II eta 
Iztuetaren kontra. 

Trinketean eta txapelketa  
pribatuetan partidu gehienak
Asteburu honetan partidu gehie-
nak trinketean jokatuko dira. 

Guztira zazpi partidu jokatuko 
dituzte Hernaniko pelotariek. 

Txapelketa pribatuetan ere 
partiduak jokatuko dituzte her-
nani eta Goizuetako pelotariek 
batez ere. Umore Onako txapel-
keta gaur eta bihar jokatuko da 
Goizuetan eta hernaniarrek lu-
rralde guztitik zehar ariko dira.

Salaberria pasa den astean 
ez zela aritu eta Dariok ordezka-
tu zuen Binakako Promozio Txa-
pelketan, baina 17:00etan bihar 
Arrasaten jokatzekoa da.   

Elizazuk eta Jarak ezin izan 
zuten Baztango finala irabazi 
Elizazuk infantil mailan 
Garaikoetxearekin 
batera 18-9 galdu 
zuten Oiarpeko 
bikotearen aurka eta 
Jarak, 18-14, galdu 
zuen Eskuzakin 
Tolosaren kontra. 

URUMEA  ATLETISMOA

Bihar, urteroko Inuxente Kro-
sa jokatuko da Astigarragan. 
Arratsaldeko 16:30etan hasiko 
dira haurren lasterketak, eta 
17:30etan izango da helduen 
txanda, 6 kilometro osatzeko. 
Guztiak, Kale Nagusitik abiatu 
eta bertan bukatuko dira. Haur 
zein heldu, igandean bertan 
eman beharko dute izena, irtee-
ra gunean, 15:30etatik aurrera. 
Haurren kasuan doakoa da, eta 
helduek 5 euro ordaindu behar-
ko dituzte. Opari bana jasoko 
dute partehartzaileek, eta sa-
riak azkarrenek.

San Silbestrerako izenematea 
zabalik dago eta karpa eta 
mahaia jarriko dira
San Silbestrean izena eman daite-

ke dagoeneko. Aurten ere bat egin 
dute Hernaniko atle tis mo sailak 
eta Hernani Wu kro rekin GKE ak, 
San Silbestre eguneko lasterketa 
antolatzeko. Hila ren 31n egingo 
da, 18:00 etan, 4 kilometroko buel-
ta, eta izenemateak irekita daude 
www.rockthesport.com webgu-
nean edo Ibaimendin, 8 euroan. 
Egu nean bertan 11 euroan eman 
ahal izango da izena. Parte-har-
tzaile guztiek jasoko dute kami-
seta opari, eta maila bakoitzeko 
saridunez gain, mozorro polit edo 
dibertigarrienari ere saria eman-
go zaio. Plazan hasi eta bukatzen 
da lasterketa. Gazteenek, zortzi 
urte, 17:30etan egingo dute 300 
metro lasterka eta 8-13 urte bitar-
tekoek, 17:45etan, 800 metrokoa.

Karpa bat eta mahai bat jarri-
ko dira azken momentuko izen 
emateak egiteko eta lasterketako 
dortsal zein kamisetak banatze-
ko, ondorengo egun eta orduetan.
Abenduaren 23an Plaza Berrin edo 
Tilosetan eguraldiaren arabera 
16:00etatik 20:30etara. Abendua-
ren 24an 10:00etatik 14:30etara 
eta abenduaren 30ean 15:00etatik 
21:00etara.  

Inuxente Krosa eta 
San Silbestrea, gertu
Bihar izango dute 
Inuxente Krosa 
Astigarragan, haur eta 
helduek, arratsaldeko 
16:30etan hasita. 

San Silbestrea atzo aurkeztu zuten Plazako arkupetan.

Aiur Elizazu eta Jon Jara azpitxapeldun kopekin.
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Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

IRAGARKI MERKEAK
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)GAUR BIHARGoizean hego-mendebaldeko haizea zakartuz joango 

da eta boladaka bazterrak astinduko ditu. Arratsal-
dean eta batez ere gauean, are gehiago zakartuko 
da.  Min.9º / Max.21º

Denboraleak iparraldea harrapatuko du batez ere eta 
bertan zaparradak botako ditu, batez ere eguerditik 
aurrera. Min.8º / Max.15º

 

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  JOKALARI / ALKOHOLIKO ANONIMOAK: 943 331103  ANBULATORIOA  943 006666 - 900 203050 (Hernani)  

943 335644 (Astigarraga) 948 510800 (Goizueta)

TELEFONO ZENBAKIAK

EGURALDIA

FARMAZIAK
Egunez:   Etxebeste Elkano, 9 (Hernani)   943 552087    Gauez: Aldabe Perkaiztegi, 8 (Antziola, Hernani)  943 336022

Goizueta: Nagusia 64  948 514353

ASTIGARRAGA HERNANI SASKIBALOIA

Mundarro eta Hernani gizonez-
ko senior taldeek asteburuan 
jokatuko dituzte urteko azken 
partiduak. Jardunaldi ia osoa 
atzo jokatu zen, baina herna-
niarrek eta astigartarrek gaur 
eta bihar jokatuko dute.  Lehen-
dabizikoak kan  txaratzen her-
naniarrak izan go dira. Gaur, 
12:00etan, Atléticoren bisita 
jasoko dute kiroldegian. Mun-
darrok, berriz, gehiago itxaron 
beharko du. Bihar Zarautzen 
ariko da, 18:00etatik aurrera. 

Irabazi daitezkeen partiduak
Bai hernaniarren eta astigar-

tarren aurkariak ez dira sail-
kapeneko lehenengo postuetan 
daudenak, beraz irabazi daitez-
keen norgehiagokak dira. Atléti-
co zortzigarrena da eta Hernani 

13garrena bi garaipen gutxia-
gorekin. Zarautz eta Mundarro 
berdindurik daude launa garai-
penekin, bederatzi eta hamar-
garren.  

Mundarrok eta Hernanik urtea 
garaipenarekin amaitu nahi dute
Hernaniarrek gaur 
jokatuko dute Atlético 
San Sebastianen 
aurka kiroldegian eta 
astigartarrak bihar 
Zarautzen ariko dira 
urtea amaitzeko.

HERNANI ASTIGARRAGA  ESKUBALOIA

Hernani Eskubaloi Taldean au-
rreko urteetan egin den bezala, 
opor garaian eskubaloia ezagu-
tu nahi duten 2008-11 urteetan 
jaiotako umeei zuzendutako jar-
dunaldi irekiak antolatu dituzte 
Hernaniko  kiroldegian. Aurten 
bi egun izango dira, abendua-
ren 26 eta 27an, arratsaldeko 
16:00etatik 18:00etara. 

Saio horien helburua esku-

baloiaren oinarrizko arauak 
ezagutaraztea eta era berean 
kirol horren praktikarekin ondo 
pasatzea da. «Hernaniko neska-
-mutiko guztiak animatu nahi 
ditugu gurera etor daitezen, 
eskubaloia proba dezaten eta, 
nahi badute, gure klubean sar 
daitezen». 

Gainera parte hartzen duten 
guztientzako opariren bat izan-
go da. Beraz aukera ezin hobea 
da Gabonetarako.

Asteburuan hiru partidu joka-
tuko dira
Asteburu honetan egongo dira 
eskubaloi partiduak, baina ez 
besteetan bezainbeste. Hiru 
taldek jokatuko dute Hernani 
eta Astigarragan. Junior neske-
tan Mundarro gaur Usurbilen 
ariko da 10:30etan. Hernaniko 
junior neskak ere kanpora ir-
tengo dira. Errenteriko kirolde-
gian, 10:00etan, Ereintza izango 
dute aurrez aurre. Eta asteburua 
amaitzeko, Hernaniko kade-
te mutilek Elgoibarren jokatu-
ko dute, 17:00etan, 2019 urtea 
amaitzeko.  

Hernani Eskubaloi Taldeak ate 
irekiak antolatu ditu Gabonetan
Abenduaren 26 eta 27an, 16:00etatik 
18:00etara kiroldegian egingo da eta 2008  
eta 2011 artean jaiotakoei dago zuzendua.

HERNANI  BOLEIBOLA

Mutilen eta nesken talde nagu-
siek gaur emango diete amaie-
ra 2019 urteari. Urteko azken bi 
partiduak etxetik kanpo joka-
tuko dituzte. Mutilek, Euskal 
ligan, kiroldegian jokatuko dute 
gaur, 12:00etan, Sestaoren aur-
ka. Azken hiru partiduak galdu 

dituzte lehendabiziko hiru sail-
katuen aurka eta gaur irabaziz 
gero laugarren amaituko lukete 
urtea.

Neskak garaipen guztien bila
Hernaniko nesken senior tal-
dea Gipuzkoa mailan ari da jo-
katzen. Gipuzkoako Hasierako 
Txapelketan sei partidu jokatu 
ditu eta denetan lortu du ga-
raipena. Hala ere, partidu bat 
geratzen zaio, gaur, 17:00etan, 
Urretxuko kiroldegian jokatuko 
duena Goierriren aurka. Herna-
niarrak faborito argiak dira par-
tidua irabazi eta txapelketa hau 
irabazteko.  

Mutil eta nesken taldeek 
urtea borobildu nahi dute
Sestaoren aurka 
ariko dira mutilak, 
12:00etan, eta neskek 
Urretxun jokatuko 
dute 16:00etan, 
Hasierako Txapelketa.

Sestaoren aurka amaituko du urtea Hernanik.

Errugbi taldeak denda jarri du Plaza 
Berri ondoko lokalean Gabonetan
HERNANI  ERRUGBIA

Azken urteetan bezala, Hernani Club Rugby Elkarteak Plaza Berri 
ondoko lokalean, Ikertxo gozotegia zenaren lokalean, jarri du jada 
irekita dagoen denda. Gabon guztietan zehar egongo da zabalik 
arratsaldeko ordutegian baina egun konkretu batzuetan ere goi-
zean egongo da irekita. Ordutegia honakoa izango da: Astelehene-
tik ostiralera: 17:00etatik 20:00etara. Abenduak 23, 24 eta urtarri-
lak 4ean: 1 1:00etatik 13:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Bestetik 
aste honetan nesken taldeak Ordizian jokatuko du La Unicaren 
aurka, bihar, 12:00etan.    

Jubenilak Loinazen ariko dira gaur
HERNANI  FUTBOLA

Asteburu honetan ez dago apenas partidurik. Ohorezko Erregio-
nalak bart gauean jokatu du Zubipen eta Jubenil Nazional taldeak 
gaur jokatuko du, 12:00etan, Loinazen Beasainen aurka. Irabazten 
hastea beharrezkoa da atzeko postuetan baitaude hernaniarrak, 
egoera arriskutsuan.  

Santoña-Hernani, urtea amaitzeko
HERNANI  WATERPOLOA

Hernanik Euskal Ligako bigarren mailan lehenengo fasea gaur 
amaituko du Santoñan, 10:00etan. Hernanik irabaziz gero bigarren 
amaituko du bere taldean.

Hernanik gaur  kiroldegian jokatuko du 12:00etan.
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HERNANI  BERTSOLARITZA

Eñaut eta Unai Agirre anai eta 
bertsolari hernaniarrak eta 
Imanol Kamio musikariak, Ber-
tso Ka biyak urtero Gabonetan 
an to latzen duen Bertsolatako 
egi ta rauan, Auskalo zeinek ja
rriak bertso saioan ariko dira.  
Hori ostegunean izango da Bite-
rin, 19:00etan hasita. 

Gainera, gonbidatu eta la-
guntzaile berezi eta estimatua 
izango dute bertan parte har-
tzen; Jexux Mari Irazu bertsola-
ri aski ezaguna. «Emanaldian, 
Unai, Imanol eta hirurak ari-
tzen gara eta Jexux Mari Irazu 
izango da gonbidatu berezia» 
aipatzen du Eñaut Agirrek. Ha-
siera batean Joxan Goikoetxea 
era parte hartzekoa zen, baina 
musikaria ezingo da egon.

2019an jarri zuten martxan 
emanaldi hau Agirretarrek eta 
Kamiok. «Maiatzean egin ge-
nuen lehenengo saioa Igartzan, 
Beasainen. Aurretik modu in-
formalean aritu izan ginen, 
baina modu formalean ez. Au-
rretik anaia eta biok emanaldi 
bat eskaini genuen oso modu 

informalean Zaldibin bi urte 
segidan, baserri batean 30-40 
lagunen aurrean. Gero hor-
tik sare sozialetara egin zuen 
emanaldiak salto irudiekin, eta 
orduan jendea deika hasi zen. 
Emanaldi batzuk antolatu ge-
nituen, hauek ere modu nahiko 
informalean, afari edo bazkari 
bueltan, eta lehenengo deia Bea-
sainetik jaso genuen, aretoan 
egiteko». Zalantza egin zuten 
posible ote zen bide horri ekitea, 
eta erabaki zuten baietz, baina 
modu landuago batean; eta ho-
rretarako, Imanol Kamioren la-
guntza izan zuten Agirretarrek. 
Ordutik hirurak dabiltza saioa 
oholtzatik oholtzara eskaintzen. 

A capella, musikatuak eta  
bertso zaharrak eta berriak
«Imanolek pianoarekin lagun-
tzen gaitu, baina dena ez da 
musikarekin egiten» azpima-
rratzen du Eñautek. Zati bat 
erreserbatua daukagu a capella 
abesteko».

Bertso jarri historikoak eta 
egungoak nahasten dituzte. XIX. 
mendeko Xen pelar osaba-iloben 
bertsoak, hau da, Juan Fran tzis-

ko Petriarena Rekon do re nak eta 
Joxepa Antoni Aranberri Petria-
renarenak izango dira tartean, 
adibidez. «Ideia nagusia da ber-
tso jarriak izango direla. Batzuk 
zaharrak eta besteak berriak. 
Guk jarritakoak edo beste ba-
tzuek jarriak. Beste zati batean 
zaharrak abesten ditugu». 

Jexux Mari Irazuk bertso 
sail batzuetan hartuko du par-
te. «Irazu gure lankidea izan 
zen Kronikan, harreman oso 
ona daukagu, bertso mundutik 
ere bai; beraz, nahiko inguruan 
ibiltzen da, eta gonbidatzea pen-
tsatu dugu. Ikusiko dugu aurre-

ra begira agian  bertsolari hiru-
kotea osatuko dugu». 

Beraz, Irazuren lehenengo 
age rraldia izango da hau, Aus
kalo zeinek jarriak emanaldian.

Bertso jarriak beti izan dute 
lekua bertsolaritzan. «Garai 
batean ohikoa izaten zen, gaur 
egun hori ez da erabat hautsi 
nahiz eta bapatekoak presen-
tzia gehiago eduki. Izkutuago 
egon da bertso jarria eta bere 
lekua eman nahi diogu preten-
tsio haundirik gabe, bere balioa 
eman nahi diogu. Kantaera al-
detik ere ahalegina egiten dugu, 
a capella kantatze horrek bere 

balioa ematen dio. Erabat ez 
dugu uzten, nahiz eta musika-
rekin lagundutakoak izan tar-
tean».

Dobera laguntzeko izango da, 
eta sarrerak 7 euroan daude
Sarrerak eros teko Doberako 
bazkideek lehentasuna izango 
du te, bihar arte. Hortik aurrera, 
he rritar guztiei irekiko zaie au-
kera. Sarrerak Dobera Euskara 
El kartean egongo dira salgai, 
bai bazkideentzat eta baita baz-
kide ez direnentzat ere, 7 eu-
roan. Bildutako dirua Doberari 
la gun tzeko izango da.  

«Bertso jarriari bere lekua eman nahi diogu,  
egun bat-batekoak presentzia gehiago duen arren»
Unai eta Eñaut Agirre anai bertsolariak, Imanol 
Kamioren musikaz lagunduta, 'Auskalo zeinek 
jarriak' saioa eskainiko dute ostegunean Biterin. 
Jexux Mari Irazu bertsolaria gonbidatu berezi 
bezala ere ariko da saioan laguntzen.

Unai eta Eñaut Agirre Zaldibian egin zuten lehenengo emanaldi informalean.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

