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u E R R E M O N T E A

Zeberio eta Ion,
txapeldun

Binakako Txapelketako txapeldu-
nak dira Zeberio eta Ion, Jua ris ti
eta Lizasori 40-38 irabazita. /3

u  A N T T O N  Z A B A L A  -
E S K A L A T Z A I L E A

«Sari honek gure
lana aitortu du»

Antton Zabalak eta Ekaitz Mai-
zek joan den larunbatean
FEDME saria jaso zuten, Agur
eta Ohore pareta ireki tzeaga tik,
Marbore Dorreko ipar horman.
Zabalak, eskalatzaile hernania-
rrak dio, sari horrek euren lana
aitortu duela. /6

u  J U D O A

Gaur, Gipuzkoako
Txapelketa, Hernanin

Infantila mailan, Gipuzkoako
Txapelketa jokatuko da gaur
Kiroldegian, 10:00etan. Le zon,
Euskadiko Txapelketa jo katuko
dute 4 hernaniarrek. /3

v U D A L A

Urtekaria aurkeztu
zuen atzo, Udalak

2011ko urtekaria aurkeztu
zuen atzo Udalak. Atzokoan
ere, Udaletxeko Areto Nagu-
sia bete egin zen. /2

Hamaikabat: 
Prentsa oharra/2

Laburrak: txistorradak, Ozenki
Abesbatza, Osiñaga... /2

KIROLAK: errugbia, futbola,
waterpoloa, boleibola... /3

Agenda /7

Gabonetako emanaldiak /8
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GABONETAKO BEREZIA:

Badator olentzero! /I-VIII

Taloak eta erromeria,
hotzari aurre egiteko

ATZOKO eguraldi petralari aurre egiteko erremediorik onena jarri
zuten San Joan Konpartsako kideek: txistorra eta taloak, goiz par-
tean, eta erromeria, arratsaldean. Urtero bezala, Santo Tomas jaia an-
tolatu zuten. Txerria zozketatzeko errifak ere saldu zituzten. Zenbaki
sariduna, atzoko itsuen zozketako zenbakiaren lau zifrekin bat da-
torrena izango da. Saria jaso tzeko epea: 30 egun. yy

GIPUZKOAKO BERTSOLARI TXAPELKETA - GPUNTUA - FINALA

Finala gaur jokatuko da Illunben eta bertan 
izango dira Hernaniko lau ordezkari

Gaur erabakiko da Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketako txapeldun
berria zein den. 8 finalista ariko dira
bertsotan Illunben, 16:30etatik
aurrera.

UNAI Agirre, Jexux Mari Irazu, Agin Rezola edo Unai Gaztelumendi,
Hernaniko Bertso Eskolako bertsolariren bat izango al da 2011ko
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako txapeldun berria? ala Aitor Sarriegi,
Iñaki Apalategi, Alaia Martin edo Jon Martin? Gaur erabakiko da hori; finala
16:30etatik aurrera jokatuko baita Illunben. Kronika honetan, finalari buruzko
xehetasun guztiak eta finalisten sentsazioak bildu ditugu. /4-5
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v T X I S T O R R A D A  
Txistorrada gaur, 
Sorgintxulo eta Portun

Sorgintxulo eta Portu auzoe tan txisto-
rrada egingo dute gaur, auzotar guz-
tientzat. Sorgin txulo ko Auzo
Elkarteak jakinarazi duenez, ha mai -
ketakoa egiten den bitartean, saski
bat eta ardo botila kaja bat zozke ta -
tuko dituzte elkarteko baz ki deen ar-
tean. Bakoitzaren zen ba kia kuotako
erreziboan azaltzen da. Portun, be-
rriz, eguerdiko 12:00e   ta tik aurrera
egingo dute txistorrada Ibarrolaburu
pla zan eta txistorrada bukatzean,
auzo elkartearen gabonetako sas kia
zozketatuko dute. yy

v O S I Ñ A G A  A U Z O A
Mus Txapelketa, gaur

Osiñagako Auzo Elkarteak, Mus
Txapelketa antolatu du gaur,
16:00etan, Itxasburu sagardotegian.
Inskripzioa: 20 euro bikoteko. Izena
momentuan bertan eman behar da.
Sari ederrak izango dira lehenengo
4 bikoteentzat. yy

v O Z E N K I  A B E S B A T Z A  
Loteriako hainbat 
zenbaki, baliogabe

Urtero bezala, Ozenki Abesbatza
Gabonetako Loteria saltzen aritu
da, eta jakinarazi dutenez, bazkide
batek galdu egin ditu berari zegoz-
kion loteria batzuk eta hainbat zen-
baki balio gabe geratu dira:
1920-1950 bitartekoak. yy

v E M A K U M E  Z E N T R O A  
Sukaldaritza 
ikastaroa, bihar

Aurreko urteetan bezala, Elkano
17ko Emakume Zentroak antola-
tuta eta Xalaparta elkartearen la-
guntzarekin, Gabonetako
sukaldaritza ikastaroa izango da
bihar. Xalaparta elkartean izango
da 16:30etatik aurrera. Luis Iriza-
rren ikasleek emango dute ikasta-
roa. Antolatzaileek, ikastaroa irekia
eta doakoa dela gogorarazi dute. yy

v U R  L U D O T E K A  
Ur jolasak, gaur

Uretan jolasteko aukera izango da
gaur Hernaniko igerilekuan, ur lu-
doteka izango baita goizeko
10:00etatik 12:00etara. yy

v P R E S O A K  
Baraualdia bukatzeko,
kontzentrazioa

Presoen aldeko baraualdia gaur bu -
 katuko da eta kontzentrazioa egingo
da 12:30etan, Bulebarrean. yy

«Igartzagainako tunela kentzeko erabakiaren
aurrean, gobernu taldearen isiltasuna ulertezina da»

HERNANIKO Hamaikabat
alderdiak ulertezina dela us -
te du, Bilduren gobernu tal -
dea isilik egotea, Gipuz koa ko
Di putazioak Igartza gai na ko
tu nela kentzea eraba kita. Ha -
la azaldu du: «Bil duk gober -
na  tzen duen Di pu tazioak ba -
rian teko proiek tua moldatzea
erabaki du, Portu auzotik
pasatzen den tunela kenduta,
eta udalerriko gobernu tal -
deak ez du gaia Hirigintza
Ba tzordera eramateko as -
morik azaldu, gaia baloratu
ahal izateko». 

Hamaikabaten us tez, go -
bernu taldeak utzike riaz
jokatu du eta ez ditu her -
naniarren interesak babestu.

H1! tunela kentzearen
aurka
Hamaikabat tunela kentzea -
ren aurka dago eta honako
arrazoiak eman ditu: «tunela
kentzen bada, Igartzagaina ko
subestazio elektrikora joateko
beste sarbide bat egin behar -
ko da. Horrek, itxuran era -
gina izango du eta mendia -
ren fisionomia hondatuko
du». H1!-ek azpi ma  rratu du
tunela egitea Her nanik eska -
tu ziola Dipu tazioari 90ga -
rren hamar ka dan. Eta gaine -
ratu du: «Orain, kendu egin -
go dute azalpen txiki bat ere
eman gabe, eta okerragoa
dena, gobernu taldeak ezer
egin gabe». yy

H1!-ek kritikatu du, Diputazioak barianteko proiektua moldatzea erabaki duela, tunela
kenduta, eta gobenu taldeak ez duela gaia Hirigintza Batzordera bideratzeko asmorik azaldu.

UDALAK, 2011 urtekaria
aurkez  tu zuen atzo. Luis In -
txaus pe alkatea, Glori Men di -
nueta zinegotzia eta Txu so
Go mez Udal artxiboko
zuzenda ri ak egin zituzten
aurkez pen la nak. Urtekariak
biltzen dituen erreportaje eta
elkarrizketen hainbat egile ere
bertan izan ziren. Eta urtero
bezala, uda le txeko Areto Na -
gu sia bete egin zen gertura -
tutako herritarre kin. 

Alkateak, eskerrak eman
ziz  kien egileei, Udal artxi bo -
ko langileei eta zuzendariari,
eta baita irakurleei ere. «Aur -
ten goa, 18garren urtekaria
da. Erre ferente bilakatu da.
Argi da  go interesa badagoela
eta hori eskertzekoa da»,
azaldu zuen. 

Aurtengo urtekariak, urte
ho netako 20 pasadizo eta bizi -
pen adieragarrienak biltzen
ditu eta horien artean, al ka -
teari aipagarria iruditu zi tzai -
on, besteak beste, Ereñotzuko
Auzo Udalaren sorrera.
«Lehe   nen go auzo udala izan
da Gipuzkoa osoan eta 6
urteko prozesuaren emaitza».

Aurkezpenean, ur     te karia
eskuratzeko aukera izan zuten
herritarrek. Eta aur kez pe nera
ezin izan zu tenek joan, eros   -
teko aukera izango du te he   rri -
 ko liburu den detan, 8 euroan. yy

Herritar mordoa, urte honetako pasadizo 
eta bizipenen urtekaria eskuratzeko gogoz
2011ko urtekaria aurkeztu zuen atzo Udalak. Urte honetako 20 gai adierazgarrienak biltzen

ditu aurtengo urtekariak. Herriko liburudendetan erosgai dago, 8 euroan.

UDALA - HERNANI 2011 URTEKARIA

HAMAIKABAT - PRENTSA OHARRA

Urtero bezala, atzo ere, udaletxeko Areto Nagusia bete egin zen urtekariaren aurkezpenean.

Txuso Gomez Udal artxiboko zuzendaria, Glori Mendinueta zinegotzia eta Luis Intxauspe alkatea, atzo.

H1!-ek dio tunela kentzen bada, Igartzagainako subestazio 
elektrikorako beste sarbide bat egin beharko dela. Argazkia: H1!
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u E R R U G B I A  -  O h o r e z k o  B  m a i l a

Porrotik gabe, bonusak lortuz 
jarraitzen du Hernanik 

Hernanik 13-29 irabazi zion atzo Hercesari eta bonusa ere eskuratu
zuen. Hernaniarrak erraz nagusitu ziren lehenengo zatian. 15 minu-
tutan 3 entsaio eginak zituzten eta bigarren zatira 4 entsaiorekin, eta
beraz, bonusarekin iritsi ziren. Bigarren zatian, ordea, zer txobait la-
saitu eta madrildarrek bi zigor kolpe eta entsaio bat egitea lortu
zuten. Hernaniarrak estutzen hasiak ziren (13-22) eta azken 5 minu-
tura arte ez ziren lasaitu, bosgarren entsaioa egin arte, alegia. En -
tsaioak egin zituzten: Jon Otxotorena, Iñaki Otxotorena, Iker Peña,
Iraitz Garmendia eta Igor Etxeberriak. Hurrengo partidua, urtarrilaren
8an izango da, Barcelonaren aurka, Bartzelonan. yy

u F U T B O L A  -  3 .  m a i l a
Ondo jokatu arren, ezin

Hernanik 3-0 galdu zuen atzo Lagun Onak taldearen aurka. Lehe nengo
zatia 0-0 berdinduta bukatu zuten eta irabazteko aukera bazen oraindik.
Bigarren zatian, ordea, azpeitiarren lehenengo golarekin, jota geratu ziren
txuri-berdeak eta atzetik etorri ziren gainerako 2 golak. Ricardo Ramos
lehendakariaren esanetan, hernaniarrak nahiko ondo aritu ziren eta ez
zuten halako emaitzarik merezi. yy

u W A T E R P O L O A  -  S e n i o r  n e s k a k
Nafarroako UPNAren kontra hasiko du gaur
denboraldia Hernanik, etxean

Senior nesken taldeak gaur ekingo dio ligari eta lehenengo partidua,
Nafarroako UPNA taldearen kontra jokatuko du. Kiroldegian izango
da neurketa, 12:30etatik aurrera. yy

u B O L E I B O L A
Navarvoleyen kontra, Gabon aurreko 
azken partidua, gaur

Senior taldeak Navarvoley taldearen kontra jokatuko du Gabon au -
rreko azken partidua. Kiroldegian izango da, goizeko 10:30etan. yy

u Z U M I T Z A  T X I R R I N D U L A R I  T R I A T L O I  T A L D E A
Astearte eta asteazkenean lizentziak 
tramitatzeko eta arropak eskatzeko aukera

Datorren astearte eta asteazkenean, lizentziak tramitatzeko eta arropak
eskatzeko aukera izango da Zumitza tabernan, 19:30etatik 20:30etara.
Lizentzia lortzeko, 85 euro honako kontuan sartu, 2101 0041 03
0127163806, eta agiria aurkeztu behar da. yy

u J O C C  Z I K U Ñ A K O  A M A  Z I K L O T U R I S T A  T A L D E A
Kuota eta lizentzien ordainketa, 
ostiralera bitarte

Elkarteko kuota ordaindu eta 2012ko federazio lizentziak egiteko bi mo du
daude: helbideratu nahi izanez gero, kontuko 20 digituak abenduaren 23a
baino lehen eman behar zaizkio diruzainari. Zuzenean ere or daindu dai-
teke, dirua, 21010041030126160852 kontuan sartuta eta agi  ria lokalera
eramanda: abenduaren 23 eta 30, 20:00etatik 21:00etara. yy

Gipuzkoako Txapelketa, 
infantil mailan, gaur Hernanin

ZEBERIO eta Ion dira 2011ko
Binakako Txapelketako txa -
pel dunak, atzo finala 40-38
irabazi ostean, Juaristi eta Li -
za sori. Hori horrela, Zeberiok
zazpigarren txapela jantzi du
eta Ionek lehenengoa. Txapel -
dun izateaz gain, txapelketako
pelotaririk onena izendatu
zuten azken hori.

Sekulako finala
Binakako txa pel ketetako
finalik onen tsue na izan zen
atzokoa. 95 minutuko irau -
pena izan zuen eta 700 pe lo -
tazotik gora eman zituz ten. Bi
bikoteek merezi zuten garai -
pena, baina azkenean go rriak
nagusitu ziren. Liza sok eta
Ionek txapelak irabazi zituz -
ten, ikusleek, berriz, sekulako
finala. yy

Zeberiok eta Ionek txapelak,
ikusleek sekulako finala

INFANTIL mailako Gipuz -
koako Txapelketa jokatuko
da gaur, 10:00etan, kirolde -
gian. Talde ka ariko dira eta
bertan izango da Hernaniko
nesken talde bat. Ondoren,
11:30etan, alebi nek, eskola
kiroleko aurrene ko jardunal -
dia izango dute. Bertan, Her -
naniko 15 judokak hartuko
dute parte. 

Senior mailako txapelketa,
Lezon
Gaur, baita ere, senior mai-

lako Euskadiko Txapel keta jo -
ka tuko da, Lezon. Goizeko
10:00etan hasiko da, eta Her -
naniko 4 judokek hartuko
dute parte. 

Erakustaldia, atzo, 
txikienek
Bestalde, atzo, txikienen txan -
da izan zen. 2002tik 2005era
bitartean jaiotako judoka her-
naniarrek elkarteko erakustal-
dia eskaini zuten kiroldegian.
Arratsaldean zehar izan zen
hori. yy

Txapelketa 10:00etan hasiko da. Bestalde, Senior mailan, Euskadiko
Txapelketa jokatuko da Lezon eta bertan izango dira 4 hernaniar.

Ion eta Zeberio garaipena ospatzen. Argazkia: Maialen Andres.

Binakako txapelketetako finalik onentsuena jokatu zen atzo 
Zeberio-Ion eta Juaristi-Lizasoren artean. Bi bikoteek merezi zuten

garaipena, baina gorriek irabazi zuten: 40-38.

ERREMONTEA - AZYSA BINAKAKO TXAPELKETAKO FINALA

JUDOA - GIPUZKOAKO ETA EUSKADIKO TXAPELKETAK, GAUR

Atzo, judoka txikienen txanda
izan zen.
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ILLUNBEKO zezen plaza ber -
tso festaren testigu izango da
gaur arratsean, Gi puzkoako
Bertsolari Txa pelketak bertan
baitu azken helmuga, finala. 8
hilabete, 36 saio, 76 bertsolari
eta 25.000 bertsozale dira
2011ko edizioak utzi dituen
datuak, eta bakarra falta da,
bukatutzat emateko: Gi -
puzkoako txapeldunaren ize -
na.

Jexux Mari Irazu, Beñat
Gaztelumendi, Iñaki Apala -
tegi, Aitor Sarriegi, Unai Agi -
rre, Agin Rezola, Alaia Mar tin
eta Jon Martin dira final haun-
dia jokatuko duten 8 bertsola-
riak,  16:30etatik au rrera.
Gaurko saioak gainera, bi be-
rezitasun izango ditu, aipa -
tzeko modukoak: finalera
iritsi diren bertsolari er diak,
lau, Her naniko Bertso Esko-
lako kideak dira; eta historian
aurreneko aldiz, Mar tin anai-
arrebek elkarrekin abestuko
dute final batean.

Kartzelako gaia, bideoz
Txapelketa osoan zehar egin
duen moduan, gaurko finale-
rako ere lan puntuagarrien

sistema berria landu du Gi -
puz koako Bertsozale El kar -
teak. Egin beharreko
lan-sortaz gain, kartzelako la-
nean izango da berrikuntza
nagusia: gaia bideo baten
bidez jakinaraziko zaie bi
bertsolariei. Hasierako zortzi
bertsolariek 15na bertso pun-
tuagarri kantatuko dituzte;
eta buruz burukora pasatzen
diren biek, beste 11.

Onenari, Laxaro Azkunek 
jarriko dio txapela
Finala bukatuta, oholtza gai-
nean izango diren bi protago-
nistak berriak izango dira.
Batetik, Gipuzkoako txapela
irabazten duen bertsolaria; fi-
nalean dauden 8ek ez baitute
sekula txapela hori jantzi. Eta
bestetik, txapela jartzailea: La-
xaro Az kune. Ibilbide luze eta
oparoa du bertsolari tzaren
munduan, gai jartzaile, aur-
kezle eta irrati esatari lanetan
aritu baitzen urte askoan.
Gaur koan ordea, zeregin be-
rria izango du, Gipuzkoako
txapeldunari sari preziatuena
ematea; irabazlearen txapela
janztea.

Bideo emanaldia eta 
kontzertua, 
finala hasi aurretik
Inoiz izan den edizio luzeena
izan da 2011koa, eta ondorioz,
partehartzaile, bertsolari, gai
jartzaile, epaile eta antola -

tzaile kopurua ere inoiz baino
jendetsuagoa izan da. Orion
hasi eta zortzi hilabeteren os-
tean, Donostian bukatuko da
gaur Txapelketa. 

Antolatzaileek azaldu du-
tenez, Gpuntuaren ezaugarri
nagusia saioetara gerturatu
den jende emana izan da, eta
arrakasta ospatzeko asmotan,
festa antolatu dute gaur, fina-
laren aurretik. Illunbeko ateak
15:00etan zabalduko dira, eta
gerturatzen direnek bideo bat
izango dute ikusgai, Txa -
pelketaren 25 urteak konta -
tzen dituena. 16:30etan, Elkano
Browning Cream taldearen
kontzertu laburra hasiko da.
Antzuolako Sasibertsolarixak
Bertso Eskolako kideekin eta
Gariren laguntzaz, aurtengo
Txapelketako sintoniaren
abestia interpretatuko dute,
besteak beste. Ondoren ha-
siko da final haundia, eta 8
protagonistez gain, Inaxio
Usarralde eta Itziar Etxeza-
rreta aurkezleak izango dira
oholtza gainean.  

10.000 lagunetik gora
Txapelketa osoan bezala,

jende asko espero dute
gaurko finalean, antolatzai-
leek. 10.000 lagundik gora el-
kartzea aurreikusten dute,
finala ikustera.

Internet bidez ikusi nahi
dutenek, aukera izango dute
www.bertsoa.com gunean, zu -
zunean eskainiko baitute
saioa. Horrez gain, He rna ni -
ko Kronikak twitter eta face-
book bidez egingo du
jarraipena, hasieratik bukae-
rara. Info7 irratian ere zuze-
nean jarrai tzeko aukera
izango da eta ETB 1n labur-
pen bat botako dute finala
bukatzean.

Garraio publikoan, Illun-
bera
Autobus zerbitzu bereziak
egongo dira gaur Illunberako
bidea egiteko. Antolatzaileek
hauek erabiltzeko deia egin
dute. Hernanitik betiko zer-
bitzua egongo da, beraz,
Illunbera joan nahi dutenek
Ospitaletakoa edo gorria har -
tzea dute egokien. 

Kotxean joan nahi dutenei,
hau konpartitzeko eskatu
diete antolatzaileek.

Zortzi hilabete luzeetan bost fase jokatu 
ostean, iritsi da egun haundia: gaur jokatuko da
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala, Illun-
ben. Zortzi bertsolari ariko dira lehian, erdiak,
Hernaniko Bertso Eskolakoak: Jexux Mari Irazu,

Beñat Gaztelumendi, Unai Agirre eta Agin Rezola.
Gainerakoak: Iñaki Apalategi, Aitor Sarriegi, Alaia
Martin eta Jon Martin. Illunbeko ateak 15:00etan 
zabalduko dira, eta finala 16:30etan hasiko da.
Txapeldunaren izena 20:45ak aldera jakingo da. 

G PUNTUA -  GIPUZKOAKO BERTSOLARI TXAPELKETAKO FINALA

Txapela zain du Gipuzkoako
bertsolari onenak

Finalean izango diren zortzi finalistak (eskuinean), Oroitz Azurmendi Bertsozale elkarteko koordinatzailea, Saroi Jauregi Bertsozale elkarteko lehendakaria eta
Juan Karlos Izagirre Donostiako Alkatearekin asteartean, Illunben egindako prentsaurrekoan.

Gaurko finalak bi berezitasun
izango ditu: finalera 

iritsi diren bertsolari erdiak,
lau, Hernaniko Bertso

Eskolakoak dira; eta historian
aurreneko aldiz, Martin 
anai-arrebek elkarrekin

abestuko dute final batean 
..

15:00etatik aurrera bideo bat
izango da ikusgai, Txapel -

ketaren 25 urteak konatzen
dituena. Ondoren, kontzertu

labur bat antolatu dute.
..
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Zorionak Hernaniko merkatarien partez!!
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GAZTELUMENDI, IRAZU, AGIRRE ETA REZOLA GAUR, FINALEAN

Gogoa eta ilusioa badute lau
ordezkariek, Txapela falta

1. Zein da orain arte txapelketari buruz
duzun inpresioa? 
2. Zein irudi edo momenturekin geratu
zara? 
Bi galdera horiek erantzun zituzten zortzi
bertsolariek asteartean, prentsaurrean:

JEXUX MARI IRAZU:
1.Berezia izan da, kale edo balekoa. Eta gus-
tora nago egindako lanarekin.
2. Bertsolariak gaiarekin asmatzen saiatzen
gara. Tolosako saioan, kartzelako gaian, bizitu-
tako gai bat etorri zitzaidan burura, eta bene-
tan gertutakoa kontatu edo ez zalantza izan
nuen. Azkenean aurrera egitea erabaki nuen,
eta asmatu nuen.

BEÑAT GAZTELUMENDI:
1.Berandu xamar sartu nintzen, eta zegoen
maila altua ikusita beldur pixkat nuen. Sentsa-
zio ona daukat, baina ez nahi nukeen bezain
ona.
2. Villabonako saioan anaiarekin egin nuen ko-
pletan, eta oso berezia izan zen, lehenengo
aldia zen txapelketa batean elkarrekin aritzen
ginela.

UNAI AGIRRE:
1.Konforme geratzeko aukera izan dut. Denbo-
raz justu ibili naiz aurten, eta Txapelketa ezin
izan dut nahi adina segi. Parte hartu arte ez
dut jakin zein maila zegoen. Horrez gain, ikus-
ten jende asko ibili denaren sentsazioa dut.
2.Tolosan izan zen hasieratik bakarka aterat-
zen nintzen aurreneko aldia, eta niretzat oso
berezia izan zen, reto berezia alegia.

AGIN REZOLA:
1.Asko ikasi dula konturatu naiz: oholtzan ego-
ten, gaiei heltzen... Hala ere asko dut ikasteko,
eta horretan jarraitu nahi dut.
2. Eibargo saioan, nik botatako bertso baten
ostean, aitona bat aulkitik altxata, algaraka eta
txaloka ikusi nuen. Irudi hori grabatua geratu
zait.

AITOR SARRIEGI:
1.Momentuz, sentsazio gazi-gozoa dut. Erregu-
larragoa izan nahi nuen.
2. Nere zapatekin geratu naiz. Gauzak ondo ez
dijoazenean asko begiratzen ditut zapatak, eta
momentuz, hortik asko izan du Txapelketak.

ALAIA MARTIN:
1.Txapelketa luzea izan da, baina pakean ge-
ratu naiz nire buruarekin, sentsazio ona dut. 
2. Ez naiz irudi batekin geratu, album bat bete
dut. Argazki orokorra daukat.

JON MARTIN:
1.Lehia estua, parekatua izan da. Felixekin
puntutan berdinduta bukatu dut, eta hurrengo-
tik oso gertu.  
2. Idiazabalgo aurreneko bertso puntugarriare-
kin geratzen naiz. Ordura arte ez nekian nola
arituko nintzen, eta hor lasaitu nintzen, neure
burua ondo ikusita.

IÑAKI APALATEGI:
1. Aurrerapen haundiak egin ditut, baina
aurrera tzeko bide haundia dut aurretik. 
2. Kartzelatik bueltatzean izaten dudan sen -
tsazioa gustatzen zait. Normalean bertsolariei
ez zaie gustatzen, baina neri jendearen indar
hori iritsi egiten zait. Ahalko banu, luzatu
egingo nuke.

PROBABILITATEARI kasu egi-
nez gero, Hernaniko Bertso Es -
ko lako kideren batek txapela
janzteko aukera %50ekoa da.
Baina beste gai askotan bezala,
bertsolaritzan ere 1+1 ez da bi,
eta aukera, hori baino zabalagoa
izan daiteke. Adituek diotenei
kasu eginez gero, Hernaniko or-
dezkariren bat ia ziur iri tsiko da
buruz burukora, eta irabaztea
ere, ez du urruti izango.

Kontuak kontu, finalerako
lan guztiak eginda, prest daude
Iraulio Panttalone Bertso Esko-
lako lau ordezkariak egun haun-
dirako. Kro nika beraiekin bildu
da, euren sentsazioa jaso eta pro-
nostikoa emateko asmoarekin. 

JEXUX MARI IRAZU: «Ez dut uste
topea jo dudanik, ez nuke nahi»
Irazu gustora dago orain arte txa-
pelketan egin duen lanarekin, eta
dioenez, zentratuta ikusi du bere
burua. Topea jo al duen galdet-
zerakoan, ezetz dio: «ez dut
topea jo dudanik uste, ez nuke
nahi behintzat». Pronostikoak
egitea ez du atsegin, «kantatu eta
kinielak egin, hori gehitxo da»
dio, baina bere burua, azken
txanpan, buruz burukoan, ikus-
tea gustatuko litzaiokeela aitortu
dio Kronikari: «saiatuko naiz
ataka horretan sartzen, eta bi
irauliotar badira, hobe». 

Iluntzeko 20:45ak aldera ja-
kingo da irabazlearen izena, eta
guztia amaitutakoan, lan ederra
egin izanaren sentsazioa izatea
gustatuko litzaioke: «nahiko
nuke eskaileratik jaitsi, eta neure
buruari esan, Bejondeikela, gaur
lan ederra egin dek!».

UNAI AGIRRE: «Finalera goazen
edonork dugu buruz burukora
sartzeko aukera»
Gipuzkoako Txapelketako azken
bi finaletara iritsi bada ere, Unai
Agirrek ez du bere burua Gipuz-
koako onenen artean kon -
tsolidatua ikusten: «hori esatea
gehiegi da». Egia da ordea, azken
bi txapelketa hauek bereziak izan
direla beretzat: «lasaiago egon
naiz, eta suertea ere izan dut tar-
teko... Denak lagundu dit fina-
lera iristen». Agirrek hiru
faborito ditu buruz burukorako,
hala ere, pasea edonork lortu de-
zakeela dio: «finalera goazen

edonork du hor sartzeko aukera.
Horra iristen garen guztiok pen -
tsakizun horrekin joan behar
dugu, bestela, ez luke zentzu
haundirik izango».

Txapelketa bukatuta, pertso-
nalki, gauza txukun bat egin iza-
naren sentsazioa izatea
gustatuko litzaioke Agirreri; eta
orokorrean, plaza horrek merezi
duen saioa eginda bukatzea.

AGIN REZOLA: «Dudan guztia
ematera aterako naiz, okasioak
merezi adinako saioa egitera»
Agin Rezola izan da Txapelketa
honetako errebelazioetako bat.
Inork gutxik espero zuen fina-
lean, baina saioz saio, Illunbeko
taulagainera iritsi da. Finaler -
dietara pasatzea zuen helburu,
eta hori eskuratuta, gainontze-
koa presiorik gabe etorri dela
adierazi du: «Txapelketa, puntu
eta sailkapenei dagokionean, as-
paldi egin nituen. Nire finala
Oñatiko saioa (final laurdenak)
izan zen, eta hortik aurrerako
guztia presiorik gabe etorri da».
Bertsotan ordea, ez omen ditu
egin beharreko guztiak egin:
«10.000 per  t sonen aurrean dau-
kadan guztia ematera irtengo
naiz, okasioak merezi adinako
saioa egitera. Lortuko dudan edo

ez, beste gauza bat da».
Buruz burukorako pasean

edozer gertatu litekeela azaldu
du: «batzuk aukera gehiago di-
tuzte, baina ez dago maila dife-
rentzia, 4 horietatik gainontzeko
4etara. Guretzat, politena, bertso
eskolako bi igotzea litzateke».

Txapelketa saioren batean
goia jo izanaren sentsazioarekin
bukatzea gustatuko litzaioke. Eta
alderantziz, ez litzioke finalean
oharkabean pasatzea gustatuko:
«detaile batzuk utzi nahi ni-
tuzke».

BEÑAT GAZTELUMENDI: «Sinetsi
nahi dut aurtengo txapelketa
bideko beste mugarri bat 
besterik ez dela»
Txapelketa ona egin beharraren
ardura nabaritu du Beñat Gaz -
telumendik, aurreko txapelketan
2garren postua eskuratuta: «nire
bertsokera definitzen joan naiz,
eta orain koherentziaz kantatu
behar dut, hori aldatu gabe. Ez
noa postu baten bila, nire burua
aurkitu nahi dut oholtzan, eta
aldi berean, hobetzen jarraitu. 24
urte dauzkat eta sinetsi nahi dut
aurtengo txapelketa bideko beste
mugarri bat besterik ez dela; go-
zatzea gustatuko litzaidake».

Buruz burukoa jokatzeko 8ak
pasa daitezkeela dio: «zortziok
daukagu ibilbide bat, bertsokera
bat eta emaitzan baino gehiago
pentsatu beharko dugu saioan».

Guztia bukatuta, dena eman
izanaren sentsazioa izatea gusta-
tuko litzaioke, eta bere zilborrera
begiratuta, bere burua aurkitzea.

Hernaniko lau ordez ka -
riek ez dute momentuz
Gipuzkoako Txapelik.
16:30etatik aurrera hori
eskuratzea dute helburu.

Gaztelumendi, Irazu, Agirre eta Rezola, Illunbeko aurkezpenean.
..

Inork ez du esan nahi izan buruz
burukora zein pasako den, baino

lauei Hernaniko bi ordezkari
egotea gustatuko litzaieke.

..
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ANTTON ZABALA - ESKALATZAILEA:

«Ekaitz Maiz eta biok pozik geunden egindako
lanarekin, baina sari honek gure lana aitortu du»

Nazioarteko sari bat eman berri di-
zute. 
Urtero Espainiako Mendi Fe-
derazioak, FEDMEk, lehia-
keta bat antolatzen du,
eskaladaren modalitate ezber-
dinetan burutzen diren
proiektuak saritzeko. Nik aur-
tengoan, lehenengo aldiz,
Ekaitz Maiz etxauriarrarekin
batera, proiektu bat aurkeztu
dut lehiaketako “Paretako
Eska lada” sailean. 

Aurkeztu genuen proiek-
tua izan zen, “Agur eta
ohore” bidearen irekiera eta
lehenengo igoera. Marbore
Dorreko iparraldean dagoen
horma hau, legendarioa da es-
kaladan, zailtasun mailari da-
gokionez, gogorrena 8a-koa
izan daiteke eta 300 metroko
bidea da.

Gerora Juan Mari  Iraola
eta Juan Vallejo igotzen saiatu
ziren, baina ez zuten lortu eta
horien ostean Azkoitiko eska-
latzaile batzuk egin zuten
saiakera, azken hauek lortu
zuten bidea egitea, baina es-
kalada librean. 

Zer suposatzen du sari honek es-
kalatzaile batentzako?
Aitortza. Lan ona egin ge-
nuela bagenekien Maiz eta
biok. Saria irabazi aurretik
pozik geunden egindako la-
narekin, baina sari honek
gure lana balioetsi duela uste
dugu. 

Bide hori noiz ireki zenuten? Zein
izan da prozesua eta nola burutu
duzue?
Iaz Pirineoetara, Marbore Do-
rreko iparraldeko hormara,
joan ginen eskalatzera eta bi-
deak irekitzeko aukera zego-
ela ikusi genuen bertan. Egun
“Agur eta ohore” bidea da-
goen pareta, birgina zela ikusi
genuen eta irekitzea erabaki
genuen. 

Aurten hiru bidaia egin di-
tugu bertara eta hauetan
horma ekipatzea lortu dugu,
lana uztailaren 31n amaitu ge-
nuen. Gustura aritu ginen eki-
patze lanetan eta proiektu
interesgarria izan da. 

Zure lehenengo esperientzia da
pareta eskaladan bidea zabaltzea,
normalean kirol eskaladan aritzen
zara paretak zabaltzen, nolakoa
izan da esperientzia? Eta zein ez-
berdintasun du kirol eskaladan bi-
deak zabaltzearekin?
Niri gehien gustatzen zaidana
kirol eskalada da, baina egia da
edozein eskalada modalitateko
proiekturi ezezkoa ematen ez
diodala. Horren ondorioz, pa -
retan, boulderrean, txapelketa-
tan etabar aritzen naiz, guztiak
uztartuz normalean. 

Nire lehenengo esperien tzia
da paretako eskaladari dago-
kionean, eta xarma berezia
duela esan behar dut. Mendian
naturaz inguratuta egotea po-
lita da edozein mendizaleren -
tzat, eskalada mota honetan
ekintza bera da zirraragarria.
Ireki berri dugun “Agur eta
ohore” bidea dagoen hormara
hel tzeko, esaterako, 3 orduko
oinezko bidea egin behar da,
300 metroko pareta da, 2.700
metrotan hasten da eta 3.000
metrotan amaitzen da lana.
Beraz, prozesu horrek guztiak
du zerbait berezia, ez da eska-
lada hutsa.

Etorkizunera begira zein asmo
duzu? 
Orain arte bezala arituko nai-
zela uste dut. Kirol eskaladan
zentratuta, baina beste era-

tako proiektuak ere burutzen.

Urtebeteren buruan familiako bi
kide izan zarete sarituak FEDME-
ren eskutik. Iaz Andoni Arabaola-
zaren lana, hau da, zure
osabarena, aitortu zuten sari ba-
naketa berean.
Hala da, aurreko urtean nire
osabak kazetari moduan egiten
duen lana aitortu zuten.  Ai-
tortza hori merezita zuela uste
dut, mendia eta eskaladaren
inguruan egiten duen lana bi-
kaina da, eta eskalatzaile guz-

tiok eta mendia gustuko
dugun guztiok eskertzeko mo-
dukoa. Beraz, inork merezi ba-
zuen aitortza hori, bera zen. 

Nire kasuan, aldiz, Ekaitz
Maiz eta biok lana behar be-
zala burutu dugula uste dut.
Polita izan da urtebeteko tar-
tearekin osabak eta biok ai-
tortza jasotzea. 

Nori eskaintzen diozu saria?
Batetik, familiari eta lagunei, eta
bestetik, Euskal Herriaren alde
borrokatu duten guztiei.  yy

Antton Zabala eta
Ekatz Maizek
uztailean Marbore
Dorreko ipar
horman ireki zuten
pareta, eta horren
lehenengo igoera
saritu zuen
Espainiako Mendi
Federazioak,
‘Paretako Eskalada’
sailean. Joan den
larunbatean izan
zen hori, Madrilen. 

Ekaitz Maiz eta Antton Zabala, eskalatzaile hernaniarra, joan den larunbatean, saria jaso ostean. Argazkia: Dario Rodriguez/desnivel.com

Antton Zabala eta Ekaitz Maiz. Argazkia: Dario Rodriguez/desnivel.com

.

«Nire lehenengo
esperientzia da paretako

eskaladan, eta xarma
berezia duela esan behar
dut.  Ez da eskalda hutsa»

..

Irati Sarasua Arabaolaza
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7 Asteko agenda

A B E N D U A K  2 1 ,  a s t e a z k e n a :  
w Gazte Txokoa: Santo Tomas azokara irteera. 

A B E N D U A K  2 2 ,  o s t e g u n a :  
w Kontzertua: Doinu zale musika eskolako ikasleak eta Ozenki
abesbatzak. Ereñotzuko elizan, 19:00etan.
w Gabon kanten jaialdia: Kantuz abesbatzak antolatuta. 
Herriko ikastola eta abesbatzen eskutik, San Joan Bataiat-
zailea elizan, 20:00etan.
w Gabonetako kontzertua: Hernani Musika Eskola publikoko
piano eta soka ikasleak. Biteri kultur etxean, 18:00etan.

A B E N D U A K  2 3 ,  o s t i r a l a :  

w Gabonetako kontzertua: Ozenki abesbatza eta Hernaniko
Musika Banda. Milagrosa kaperan, 19:45etan.
w Gabon kantak kalez kale: Musika Eskolako ikasleak.
17:00etan.

A B E N D U A K  2 4 ,  l a r u n b a t a :  
w Baserriz baserri, olentzeroa: Gudarien plazatik abiatuta,
15:00etan.
w Gabon kantak: Hernaniko Parrokiko abesbatza. Agustinda-
rren elizan, 17:00etan.

w Olentzero kaleetan barrena: Ttarla dantza taldea. Guda-
rien Plazan, 18:00etan.
w Gabon gaueko kale buelta: Kantuz abesbatzak. Milagrosa
kaperan, 18:30etan.
w Gabon gaueko erronda: Hernaniko Musika Banda. Guda-
rien plazan, 20:00etan.

A B E N D U A K  2 5 ,  i g a n d e a :  
w Eguberri eguneko alborada Hernani Musika Eskolako 
txistulariak. Herrian barrena.
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A BIHAR Euria egiten jarraituko du. Elur-

kota 1000 m-tik 1300 m-ra

igoko da gauean. Ipar-mende-

baldeko haizeak indartsu joko

du. Min.6º / Max.10º.
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k
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lm
e

t)Zaparradak botako ditu eta goi-

zean trumoi ekaitza eta kazkabarra

bota ditzake. Elur-kota 800m in gu   -

 ruan kokatuko da. Iparral de ko hai-

zea bizi ibiliko da. Min.6º / Max.10º
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& TELEFONOAK l Taxiak: 943 550093 l Udaltzaingoa: 943 248900 l DYA: 943 464622 

l Autobusak: Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037 

l Anbulatorioa: 943 006666 - 943 203020 l Jokalari anonimoak: 943 331103 l Alkoholiko anonimoak: 943 331103 

9 FARMAZIAK l Egunez: Correa Perkaiztegi 8 - 943 336022 l Gauez: Aizpuru Latsunbeberri 11 - 943 336077

ENARA GOIKOETXEA. Sendabide energetikoa, Kristaloterapia, Ayurveda Masajea, Obsidiana
harrien masajea beroa,Bach loreak, Metamorfikoa, Reikia, Argi Kanalak Tarot terapeutikoa.
Tel.:649700762.

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak
ere bai... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

YOLANDA ESTETIKA ZENTRUA. Fotodepilazioa, eguberritako prezio bereziak 2X1. Beherape-
nak aurpegi tratamenduetan. Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kontrolatzen dugu. Plataforma
bibratzailea. Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Alicia C.C.: Hobeto sentitzen laguntzen zaitut; hipnosi indarberritzailea, coaching, PNL, 
erlaxazioak, Bach loreak... Deitu: 943 33 28 94 / 653 267 146 (Agustindarren plaza, 4)

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala, refle-
xologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

KANTUZ Abesbatzak atzo es-
kainitako kontzertua Gabo nen
bueltan antolatu dituzten guz-
tien hasiera besterik ez zen
izan. Gaur hasi eta Eguberri
egunera arte, beste zazpi kon -
tzertu eskainiko dituzte Her -
naniko abesbatza edo musika
taldeek. Ia guztiak ostegun, os-
tiral eta larunbatean izango
dira.

Txistua eta gitarra 
elkarrekin, 8 abestitan
Zortzi abestiko errepertorioa
osatu du Txistulari Bandak
Eguberritako kon tzerturako:
Gabon abesti bilduma, Egu berriko
kantak, Alborada navideña...
Txistua izango da protago-
nista, baina gitarrak ere izango
du lekua gaurko emanaldian.
Kontzertua eguerdiko
13:00etan hasiko da, Mila grosa
kaperan.

Ekintzaz jositako astea
Kontzertu emana ostegunean
hasiko da, hiru antolatu baiti-
tuzte egun horretarako. Aurre-
nekoa Musika Eskolako piano
eta soka ikasleek eskainiko dute
Biterin, 18:00etan. Ordubete ge-
roago, Doinuzale musika esko-
lako ikasleen eta Ozenki
abesbatzaren emanaldia izango
da, Ereñotzuko elizan. Eta azke-
nik, urteko kon tzertu nagusie-
netakoa izaten dena eskainiko
dute herriko eta ikastoletako
 abes  batzek. San Joan Bataiatzai-
lea parrokian izango da,
20:00etan.

Ostiralean kontzertu baka-
rra izango da, Ozenki abesba -

tzak eta Hernaniko Musika
Bandak Milagrosa kaperan
emango dutena; 19:45etan ha-
sita. Egun berean baita ere,
17:00etatik aurrera, Gabon
kantak kalez kale kantatzen
ibiliko dira Musika Eskolako
ikasleak.

Egun nagusia, zalantzarik
gabe, larunbatean izango da.
Parrokiko abesbatzak Gabon
kantak abestuko ditu 17:00etan
hasita, Agustin da rren elizan.
Horrez gain, olentzeroarekin
baserriz baserri kantuan ibiliko
dira, Gudarien plazatik
15:00etan aterata. Eta kaleetan
barrena ere ibiliko da ikazkina,
Pla zatik 18:00etan abiatuta.
Kantuz abesbatzakoek kale
buelta egingo dute, 18:30etan,
Milagrosatik aterata. Eta
Gabon Gaueko erronda ere ez
da faltako; 20:00etan abiatuko
dira, Plazatik. yy

.

Olentzerok kale buelta egin du
Gabon gau egunean; 18:00etan

aterako da, Plazatik.
.
.

v Z I N E A

`Azken bidaia´, Comete Sareari buruzko
dokumentala Biterin, gaur

Enara Goikoetxea eta Iurre Telleriak ostiralean Biterin aurkeztu ostean,
asteburu osoan Azken bidaia dokumentala ikusteko aukera dago Bite-
rin. Bi hernaniar hauek zuzendu dute, eta musika ere, beste hernaniar
batek jarri du: Joxan Goikoetxeak. Dokumentala Comete Sareari bu-
ruzkoa da, Bigarren Mundu Gerran naziengandik ihesi zebiltzanei la-
guntzen aritu zen sareari buruzkoa alegia. Abiaputua: 1943 urtean,
Urruñako Bide-Gain baserrian, 6 lagun atxilotu zituzten alemanek, eta
Florentino Goikoetxea mugalari hernaniarra libratu egin zen. yy

`Las aventuras de Tintin: el secreto del 
Unicornio´ pelikula Biterin, gaur

Steven Spielberg zuzendariaren azken filma
ikusteko aukera izango dute gaur heldu zein
gazteek, Biterin: Las aventuras de Tintin: el se-
creto del Unicornio. Saio bakarra eskainiko
dute, 16:30etan. Sinopsia: Ase ezina den kaze-
taria da Tintin eta Malu txakurrarekin ibil tzen da
hara eta hona. Halako batean, marku baten
maketa bat topatzen dute, eta bertan, desku-
britu beharreko sekretu bat dago. yy

Zazpi kontzertu, Eguberriak girotzeko

GABONETAKO EKITALDIAK

Zortzi abesti eskainiko dituzte, Patxi Apezetxearen zuzendaritzapean.

Eguberriko txistu kontzertua antolatu dute gaurko, Milagrosa Kaperan,
13:00etan. Gainontzeko emanaldiak, aste osoan zehar izango dira,

gehienak osteguna eta larunbata bitartean.

Nadine Dumon, Comete 

Sareko sortzaileetako bat


