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Xabier Erdozia ‘Lou’: “Jostailuak galdu
egin du afektibitatearekin zuen lotura”
‘Jostailuak bai noski... baina zeintzuk?’ hitzaldia eman zuen ostiralean ‘Lou’k Andragoton Jostailuez eta
jostatzeaz hitz egin zuen hitzaldian, baita jostailuak erosterakoan jarraitu beharreko irizpideei buruz ere.
XABIER Erdoziak, Lou izenarekin herrian ezagunagoa
denak, hitzaldi eman zuen
ostiralean Andragoton. Jostailuak bai noski... baina
zeintzuk? izena zeramakiena.
Gabon inguru hauetan jostailuen inguruko buruhausteak izaten dira familia askotan eta horri buruz aritu
zen hitzaldian: jostailu bat
zer den, zer den jolastea, jostailuen izaerak historian zehar izan duen bilakaera, jostailu apropos bat erosteko
jarraitu beharreko kontsejuak, eta abar.
Louk umeekin tratu haundia izan du urteetan: 7 urte
egin zituen Etxeberriko Haur
Txokoan, Kanika taldeko sortzaileetariko bat izan zen eta
Gipuzkoako Ludoteken Federazioko kidea izan da. Gaur
egun historiako irakaslea da.
Jostailuen funtzioa aldatu
egin da
Louren hitzetan jostailuaren

esanguratsu bat aipatu zuen
Louk: aurten lehenengoz Españako Estatuan diru gehiago
gastatu dela jostailuetan janarian baino. Datu horrek
jostailuen industriak duen
indarra adierazten duela aipatu zuen.

Xabier Erdozia, ‘Lou’, ostiralean Andragoton eman zuen hitzaldian.

izaera aldatu egin da historian
zehar “Iraultza Industriala
gertatu baino lehen jostailuak
oso elementalak ziren eta
lotura afektibo sozialak erai-

kitzeko balio zuten. Gaur egunean kontsumo produktu bihurtu dira eta galdu egin dute
afektibitatearekin zuten lotura” dio. Bestalde INEren datu

Jostailuak erosteko hainbat
gomendio
Louren ustez umeek jostailuak behar dituzte, ingurua ezagutzeko tresna baitira. Baina
jostailuen artean alde haundia
dago eta erosterakoan badaude kontuan hartu beharreko hainbat kontu: jostailuak
transmititzen dituen baloreak,
jostailuaren alde ludiko eta
alde pedagogikoaren arteko
oreka, jostailua zer materialekin egina dagoen eta etxeko
ekonomia aipatu zituen Louk
besteak beste. “Gabon hauetarako opari on bat izan
daiteke buztin puska bat
umeak bere jostailuak egin
ditzan” gomendatu zuen.

EHNA 250 bat hernaniarrek tramitatu zuten atzo

Goizeko 10:00etatik 14:00ak aldera egon zen mahaia Biterin.

ATZO Bai Euskal Herriari
ekimenak EHNA (euskal herritar naziotasun agiria) tramitatzeko eguna antolatu zuen
bai Hernanin eta bai Euskal
Herri osoan. Goizeko 10:00etatik 14:00etara mahaia jarri
zuten Biteriko areto nagusian
EHNA tramitatzeko eta antolatzaileen arabera 250 bat hernaniar pasa ziren bertatik.
Datu kurioso bezala antolatzaileek aipatu diote Kronikari
Euskal Herri osoan EHNA
tramitatu duen pertsona gazteena, 13 egunekoa, herna-

niarra dela. Hernanin EHNA
tramitatu duen pertsona zaharrenak aldiz, 94 urte ditu.
Antolatzaileek atzoko egunaz balorazio positiboa egin
dute eta aipatu dutenez
EHNA tramitatzea izan da lehen urratsa baina, adierazi
dute orain erabiltzea dela
bultzatu behar dena.
Berriz jartzeko asmoa
Antolatzaileek esan dute hilabete baino lehenago berriro
jarriko dutela mahaia EHNA
tramitatzeko.

Salgai, Kronikako
2004ko Egutegia
HERNANIKO Kronika eta Doberaren 2004ko egutegia salgai
dago gaurtik aurrera, 2 euroan.
Diseinu lanak Kronikak eta Mikel Barreirok egin dituzte. Egutegia salgai dago Dobera eta Kronikan, Zinkoenea eta Konde kioskoetan, Sebas eta Iruretagoiena
liburu dendetan, eta Dorronsoro
okindegian.

Gipuzkoako Bertso
Txapelketako finala gaur
GAUR jokatuko da Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketako finala,
Irungo Artalekun. Zortzi bertsolarik kantatuko dute bertan, eta horien artean izango dira Hernaniko
Bertso eskolako: Lujanbio, Mendiluze eta Irazu. Finala 17:00etan hasiko da, eta oraindik sarrerak gelditzen dira, joan nahi duenarentzat.

Erakusketa ibiltaria
BURUNTZALDEA Udaltalde 21
ekimenak erakusketa informatiboa jarriko du jasangarritasunari
buruz. Gaur 11:00etatik 14:00etara Gudarien plazan.

PELOTA

Hernaniko bi bikote
Gipuzkoako finalean
GERRA eta Lucas, eta Arruarte
eta Arrondo hernaniarrek Gipuzkoako kadete mailako finala
jokatuko dute gaur elkarren kontra, paleta gomaz. Finala gaur
11:00etan, Atano III frontoian.

‘4 Itzal’en kontzertua gaur
GOIZ Argin, 20:30etan hasita.
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Karabelgo Belkara auzo elkartea aktibitatez beteta
KARABELGO Belkara auzo
elkarteak aktibitateak antolatzen ditu abendurako. Batetik, auzo elkarteko emakumeek tailer ezberdinak egiten
dituzte auzo elkarteko lokalean: kostura, gantxilloa,
puntoa, pintura, dantza, eta
abar. Karabel auzoan ikusi
daitekeen Belena ere beraiek
egina da. Bestetik gaur mus
eta tute txapelketako sari
banaketa izango da eta horretaz gain auzoko etxekoandreen lana errekonozitzeko
sari banaketa bat ere egingo
dute. Abenduaren 21an aldiz,
krossa izango da.

JASOTA

INZINERADORA

Inzineradoraren kontrako manifestazioa gaur
Urnietan. ARNASA plataformak antolatuta, inzinerado-

raren kontrako manifestazioa egingo da gaur Urnietan.
Antolatzaileek hernaniar guztiei dei egin die manifestaziora
azal daitezen, gaur, 12:00etan, Urnietako San Juan plazan.

FUTBOLA

Emakumezkoen ligan Hernani-Vasconia gaur
Zubipen. Emakumeen ligan Hernanik Vasconia taldearen kon-

tra jokatuko du gaur, Zubipen. Hernaniarrak ez dira oso fin ari
aurtengo denboraldian, eta azken hirugarrenak daude sailkapenean, 10 punturekin. Vasconia hobeto ari da eta laugarren postuan
dago, 19 punturekin. Partidu garrantzitsua eta puntu premia du
beraz, Marcos Trejoren taldeak. Gaur 10:00etan Zubipen.

Gorengoak 2-3 irabazi. Gorengo taldeak 2-3 irabazi zion
atzo Anaitasunari, Elosegi, Bereziartua eta Arkak sartutako golekin.
Hernaniarrek bost partidu daramazkite galdu gabe eta pixkanaka
sailkapenean gora dijoaz. Datorren astean Aretxabaletaren kontra
dute Zubipen eta aukera ezin hobea dute goi postuetan sartzeko.
Karabelgo emakume batzuk eskulanak egiteko biltzen dira.

BEZALA

HERNANIKO ONGINTZAKO
PRESIDENTEAK 36
LANGILE KALERATU NAHI
DITU!
Irribarre mingots batekin irakurri
dut Andoni Amonarraizen iritziz
erantzun bat omen dena. Aldi berean eskuan nuen, atzo ferian, Ongintzako langile interinoek zabaldu duten oharra. Eta bai, ez dira 25,
ez, 36 langileren egoera da jokoan
dagoena. Andoni Amonarraiz saiatu daiteke bere proposamenak zuritzen baina berak azaldu dituen
asmoen aurrera atera ezkero Ongintzako 36 langile kale gorrian
geratzeko arrisku bizian daude.
Batzutan idatzi batean esaten
dena baino, esaten ez dena da garrantzitsuagoa, eta eskatuko nuke
arretaz irakurtzea Amonarraizen
idatzia. Bertan Ongintzako langile
interinoei ez zaie esaten bere egoera hobetuko dela, beraien lanpostuak babesteko eta sendotzeko neurriak hartuko direla, zerbitzu publikoak hobetzeko interinoak finkatzeko asmoa duela, ez. Langile in-

HITZ BITAN

terinoei gauza bat bakarra esaten
zaie: "bere lana bukatzen zaienean
bukatzen zaie kontratua". Eta punto. Beldurgarria benetan. Kapitalismo basatia zer den, erantzuteko era
horretan agertzen da ezin argiago.
Gogoratu nahiko nuke administrazio publikoetan interino asko
daudela (lanpostu hutsak betetzeko, oposizioak ez direlako egiten,
behin behineko kontratuak egiten
direlako), eta hor badaude da zerbitzu publikoek ondo funtzionatzeko
behar beharrezkoak direlako. Begirune, errespetu eta babes osoa merezi dute, funtzionarioak baino egoera larriagoan daudelako, eta batzuk uste dugu politika arduratsu
batek Ongintzako langile horiek
pausoz pauso finkatzea eskatzen
duela, eta ez azpikontrata bitartez
kaleratzea. Batzuk zerbitzu publikoak eta enplegu publikoak defendatzea beharrezkoa dela uste dugu.
Batzuk Ongintzako langile gehiengoaren alde gaude. Zu ez Amonarraiz, zergatik?
Mikel Arrieta Iraola

GEZURTIA?? EZ HORIXE!!
Baieztatzen dugu Kronikara bidalitako gutuna, eta ez dugu ezer
kentzen bertatik.
Bi galdera besterik ez AMONARRAIZ JNAri:
-Zergatik duzu mahai gainean
56,60 langileak sinatutako idatzia
non ez azpikontratatzea eskatzen
zaizun, behin behineko langileen
duintasuna arriskuan dagoelako?
-Zergatik Behin Behineko langileak ibili ziren 2003ko abenduaren 11an, Hernanin egiten den
azokan orriak banatzen Azpikontratazioaren aurka eta bere lan
baldintzen defentsan?.
Datu hauek ere guk asmatu al
ditugu?
Beno, gure Elkartasuna borrokan ari zareten langile guztioi.
Badakizue zuen alboan gaituzuela
egunero, eta azken finean LAN
DUINA da denontzat aldarrikatzen duguna, besterik ez.
Joxe Arrieta Iraola
Kiroldegiko eta Ongintzako LAB

ERRUGBIA

Hernani-Gernika gaur Landaren. Liga Nazionalean
Hernanik Gernika taldearen kontra jokatuko du, gaur, Landaren.
Hernani lehenengo dijoa sailkapenean eta gaur arte bezala jokatzen badute aukera gutxi izango dute gernikarrek. Gaur 12:00etan.
ZINEA BITERIN

‘Carmen’ eta ‘Alhambrako giltza’ gaur. Bi pelikula
botako dituzte gaur Biterin, asteburu honetako zine emanaldien
barruan. Arratsaldeko 17:00etan Alhambrako giltza botako dute
eta 19:30etan Carmen.
IRAGARKI MERKEAK
Trikitixa daukat salgai, 3 ahotsetakoa. Nahi izan ezkero deitu: 943-550545
Pertsona bat behar det, denboraldi baterako etxeko lanak egin eta haurra zaintzeko.
Deitu: 943 55 56 71 (arratsaldeko 18:00etatik aurrera. Maria Celia)
Pertsona bat behar da, etxeko lanak egin eta 2 haur zaintzeko, Urnieta inguruan.
Ordutegia, 16:00-20:00etara. (360 euro hileko). Deitu: 943 55 79 27 (Maria Jose)
Furgoneta isotermoa daukagu salgai. Interesatuek deitu: 656 78 15 78
Jubilazioa dela eta, martxan dagoen arrandegia saldu edo alokatuko genuke prezio
onean. Deitu: 943 55 61 83
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FARMAZIAK

Egunez: Bilbao-Sagastiberri
Urbieta 7
943 552941
Gauez: Iturralde
Usurbil. Poligono 13, 9
943 363395

