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mEnDEbalDEko Sahara hi -
ru zatitan dago banatua, eta
gatazka politiko haundia bizi
du marokorekin. Herri horrek
bizi duen egoerari buruz hitz
egingo du gaur,  19:30etan, bi -
te rin, Hassanna aaliak gazte-
ak, giza eskubideen alde lane-
an ari denak. Saharako okupa-
zioari buruz ariko da, zapal-
kuntza eta errepresioari bu -
ruz, eta 40 urteko gatazkaren
ondorioak azalduko ditu. 

Marokon epaitu dute Aaliak
aaliak gazteak ez dauka bere
lurrera nolanahi bueltatze-
rik, marokoko auzitegi mi li -

tar batek bere kontrako epaia
emana baitauka: bizi guztiko
kartzela zigorra, hain zuzen.  

Hainbat dira aaliaken
egoe ra berdinean daudenak
edo bes telako ondorioak ja -
san izan dituzten sahararrak.
Gaur horietako gehiago ere
izango dira hitzaldian, eta
era askotako testigantzak en -
tzun ahal izango dira bertan.
Horregatik, herritar guztiei
dei egin diete hitzaldira azal -

tzeko, giza eskubideetan in -
teresa izan dezakeen jende
guztiari, eta herri baten erre-
sistentzia borrokan ere bai.

Errefuxiatu kanpamenduak
egoera bereziki larrian
asko aipatzen dira errefuxia-
tu kanpamenduak, izan ere
egoera bereziki larria bizi du -
te bertan. Gaurko hitzaldian
hango sufrimendu eta ame -
tsei buruz ere ariko dira.  yy

Sahara Mendebaldeko gatazka politikoa,
Hassanna Aaliak-en ahotik, gaur

Saharar gazte honi bizi guztiko kartzela zigorra jarri dio auzitegi Militar batek. Berak hitz

egingo du hiru puskatan zatituta dagoen herriaren egoerari buruz. 19:30etan, Biterin.

v H e r n a n i  e r r o t z e n

Koldo Martinez,
Kataluniako 
independentziari
buruz, gaur Biterin

Koldo Martinez Garate iruña-

rrak hitz egingo du gaur,

19:30etan, Biterin. Catalunya

¿un próximo estado inde-

pendiente? hitzaldia emango

du, eta hemengo egoerari

buruz ere ariko da. yy

‘Orreaga 778-824’
dokumentala, bihar 

Bihar dokumentala emango

dute Biterin, 19:30etan, baita

ere. Orreaga 778-824 Naba -

rraldek egina, eta Herna ni ko

Udalaren laguntza jaso du. yy

v p l e n o a

Udal Aurrekontuak
eta lau mozio, gaur

2014ko Udal Aurrekontuei

buruz ariko dira gaur, 19:00 -

etatik aurrera, Pleno Are to -

an. Lau mozio ere izango

dituzte, eta tartean Ins -

tituturako eraikin berria ez

egitearen kontrako mozioa,

gurasoek aurkeztua. yy

v e r e ñ o t z u

Gabonetako 
kontzertua, bihar

Kontzertua izango da bihar,

19:00etan, Ereñotzuko San

Antonio parrokian. Bertan

ariko dira Txirrita eskolako

ikasleak, Doinu Zale eskolako

ikasleak, eta Ozenki abesba -

tza. Merienda izango da. yy

v u r u m e a  i k a s t o l a

Urumeako ikasle
ohiei deia, Inude
eta Artzaietan 
parte hartzeko

Urumea ikastolak 50 urte

bete ditu aurten, eta ospaki-

zun gisara, datorren Inude

eta Artzaien ekitaldian ikasle

ohiak ateratzea nahi dute.

Parte hartu nahi dutenek bi

telefono hauek dauzkate: 

685 727 387 - 688 660 707. yy

Izoki entsaladaren sekretuak, 
Irizarko sukaldarien eskutik, Xalapartan

irizar sukaldari eskolako bi
sukaldari izan ziren atzo Xa -
laparta elkartean, 50 her n ania -
rri euren sukaldeko se kre tuak
erakusten. Ez zuten nolanahi-
ko otordua prestatu. izoki en -
tsalada hotza, ba sauntz solo-
milloa fruta gorri, udare eta
ardoarekin, eta turroi mous-
sea melokotoiarekin. 

Denen aurrean egin zituz-
ten hiru platerak, eta errezeta
orriak banatu zituzten jendea-
ren artean, etxera eraman eta
han probatu dezaten ikasita-
koa. Xabi Urdan ga rin eta Pili
Carbonell izan ziren atzokoan
protagonista eta irakasle, eta
Xala parta elkartera azaldu
ziren 50 hernaniarrak ikasle,
eta etorkizunean mokadu go -
xoen prestatzaile. Gabone ta -
rako bada zer prestatua Her -
na niko etxeetan. yy

hiru plater prestatu zituzten atzo Xalaparta elkartean: izoki entsalada hotza; basauntz

solomilloa fruta gorri, udare eta ardoarekin; eta turroi moussea melokotoiarekin.

.

Hizketagai, errefuxiatu
kanpamenduetako egoera,
sufrimendu eta ametsak,

besteak beste... 
..
e 

Pi l i  Carbonel l  eta  Xabi  Urdangar in ,  errezetak erakuts i  eta  prestatzen.

Saharar herriaren aldeko lagunak - hitzaldia gaur
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v G a z t e  t x o k o a

Bideo jokoetan aritzeko eguna gaur

Hernaniko Gazte Txokoan ez dute nolanahiko eguna gaur. Izan

ere, gazteek hainbeste maite duten horretan ariko baitira gaur:

bideo-jokoetan. Hurrengo ekitaldia, larunbatean: Santo Tomas. yy

u p a t i n  e s k o l a

Patinetan ikasteko hiruhileko kurtsoak, 
eta izenematea zabalik 

Patinetan ikasi nahi dutenek aukera ederra dute Hernanin, patin-

eskolak emango baitira bertan. Hiruhileko kurtsoak izango dira, bi

kurtso hain zuzen, eta bi mailatan apuntatu ahal izango da.

Hastapeneko maila, eta hobekuntza maila. Ostegun arratsaldez.

Kurtsoak 60 euro balio ditu. Idatzi: www.patineskola.com. yy

v D a i t e k e

Tailerra bihar, bakarkako elkarrizketak
nola egin behar diren lantzeko

Daiteke Zerbitzuak bi orduko tailerra emango du bihar, 10:00etatik

aurrera, eta bertan landuko dute nola egin bakarkako lan elkarriz-

keta bat. Langabetu zein langileentzat dira tailerrak, eta dohanik.

Apuntatzeko: 943 57 54 24 edo jaionea@daiteke.com. yy

v a s t i G a r r a G a k o  a e k

Pintxo lehiaketa, euskaltegiko giro ederrean

Astigarragako AEK Euskaltegiak urtero antolatzen du festa modu-

ko bat, gela bateko eta besteko ikasleek elkar ezagutu dezaten.

Aurten pintxo lehiaketa egin dute, eta denei gai berdinak emanda,

pintxorik dotoreena eta ederrena zeinek prestatu aritu dira. Giro

ederra nagusi, eta ondorenean, euskerazko esaldi eta hitz ederre-

kin euskeraren egunean Astigarraga apaindu zuten. yy
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a Hego-mendebal zakarra bihar
ere protagonista, eta eguzkia
eta lainoak txandan, pixkana-
ka, estaliz-estaliz. Ilun tzean
euri tantaren bat ere  izan lite-
ke.  Min.7º / Max.17º
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t)GAUR BIHARHegoaldeko haizeak joko du gaur

ere, nahiko zakar. Gra du ren bat

hotzago baina eguzkia nagusi.

Iristear den frontearen lainoak

ikusiko dira. Min.6º / Max.16º

v  iraGarki  merkeak v

«erraustegia egin gabe, herritar
guztien osasunak irabazi du»

hernaniko udalak eta inguruko beste bost udalek zorionak eman

dizkiete herritarrei, zubietan erraustegirik ez delako egingo.

«ErraUStEGia zubietan ez
egitea guretzat eta gure seme-
alabentzat egundoko albistea
da». Hori adierazi zuten zu -
bietan Hernani, an doain, as -
ti garraga, Donos tia, Her nani
eta lasarte-oria ko alka teek.

Partzuergoak hartutako 
erabakia
Erraustegia ez da egingo zu -
bietan, Hon dakinen Par -
tzuer  goak hala erabaki bait-
zuen orain dela hilabete bat-
zuk. Era  baki horren aurrean,
zu bieta inguruko sei herrik
adie razpen instituzionala ka -
 leratu dute, eta herritarrak
zoriondu egin dituzte. «Urte
luzez sufritu behar izan dugu
planta toxiko horren mehat-

xua, baina dagoeneko esan
daiteke mehatxu hori iragana
dela». osasun arazoei errepa-
ratu die batez ere, erraustegia
kritikatzeko garaian: «jakina
da horrelako planta batek to -
xikoak isurtzen dituela airera
eta minbiziagatiko heriotza 9
aldiz handiagotzen dela in -
gu ruko herrietan».

baina beste arrazoi batzuk

ere aipatu dituzte. Horietako
bat, ekonomikoa: «krisi ga -
raian 400 miloiko proiektua
ezin zuen jasan Gipuzkoak». 

beste arrazoi bat, inguru -
menekoa: «Europak dio 2020 -
rako birziklatu daitekeena
ezin dela erre... Erretzean oi -
na rritutako kultura batetik,
bir ziklatzean oinarritutako
kulturara pasatzeko, ezinbes -
tekoa zen errauskailua alde
batera uztea».

Zero Zabor, hurrengo pausoa
Erraustegia ez egitea ez da
azken pausoa izan, alkateen
hitzetan, eta zero zabor po -
litika zabaltzea aipatu dute,
etorkizunean egin beharreko
bide bezala. yy
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ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, 

persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

reflexologia, aurikuloterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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hernani eta BeSte BoSt udal

.

«erraustegiaren inguruan
minbiziagatiko heriotza 

9 aldiz haundiagoa izaten
da, beste herrietan baino»

..
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