
z Udala

Industrialdeetako
zaborren bilketa,
Udalaren esku
2018ko urtarriletik aurrera,
Hernaniko Udalaren esku gera-
tuko da, industrialdeetako zabo-
rren bilketa. Kudeaketa hobetzea
da Udalaren helburua. /7

z BEtErri-BUrUntza

KoopFabrika, 
berriro martxan
Datorren urterako ere, jarri dute
martxan, Beterri-Buruntzan,
KoopFabrika ekintzailetza pro-
grama. Izenematea zabalik dau-
kate dagoeneko. /7

z ErrUGBia

Erasoko bonusa,
Cisnerosen zelaian
Ezin izan zuen garaipena ekarri
Hernanik, Cisnerosen zelaitik.
Galdu egin zuten trikoloreek
(39-25), baina erasoko bonusa
ekartzea lortu zuten. /8

z FUtBola

Hirugarren postura
igota, erregionalak
Liderra Zubipen menderatu, eta
sailkapeneko goiko postuetan
sartu da Hernani, Ohorezko
Erregionalean. Hirugarren jarri
da, Bergara orain arteko liderrari
2-0 irabazi ondoren. /8
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Maialen Lujanbiok 
jantzi du Bertso
Eskolaren txapela!
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MAIALEN Lujanbiok jantzi zuen
txapela atzo arratsaldean Ba -
ra kaldoko BECen, Euskal He rri -
ko 17garren Bertsolari Txapel -
ke ta Nagusian; goizean goi ze -
tik maixutasun handia era ku -
tsi zuen, alde handia atera zi -
en finalean parte hartu zuten
beste zazpi bertsolariei. Gero,
Aitor Mendizluze Bertso Esko -
la ko kide eta lagunarekin jo -
katu zuen buruz burukoa ere
bikaina izan zen; oro har, final
osoa ere bai. Beñat Gaztelu -
men di eta Unai Agirre zaz pi -
garren eta zortzigarren izan zi-
ren maila oso altuko finalean,
ale bikainak utzita. Batez ere
Unaik piztu zuen zenbait une -
tan BECeko giroa eta bere ber -
tso aldi baten ondoren ikusi zi -
ren ikusleen lehen olatuak
BECen. 

Sebastian Lizaso bertso la ri -
ak jantzi zion Maialen Lujan -
bio ri Euskal Herriko 17garren
Txa pela, BECen bildutako
14.500 ikusleak txaloka  zutik
zi rela.  Honek gero etorriko di -
re nei eskaini zien txapela. Se -
bas tian Lizaso 1986ko txapel -
du nak ere kantatu zuen bere

bertsoa, eta gonbidapena lu za -
tu, Maialeni, txapelaz goza ze -
zan ondorengo urteetan, «txa -
pe lak ere gozatu dezan, buru
ahaltsu horretan».  Aurretik
An dres Urrutia euskaltzain bu -
ru ak eman zion oroigarria, bi -
de batez, Elkarteak Euskal -
tzain diari eskertuz 1958tik
1982ra Txapelketa Nagusia an -
tolatzen egindako lana.  Sari
ba naketan Maialenek bertso -
la ri guztiei emandako besar -

ka dak, estuak bezain hunkiga -
rri ak izan ziren, batez ere
Amets aurreko txapeldunari,
Aitor Mendiluzeri eta Se bas -
tian Lizasori berari eman -
dakoak.

Buruz burukoan, bi ber tso -
la riek erakutsi zuten daukaten
maila altua. Elkarrekin parez
pare ibili ziren ofizioan, izerdia
hitzarekin bertso eder bana
kan tatu zuten, eta bien kart ze -
lako lana ere bikaina izan zen.

Dena den, ordurako Maialenek
abantaila handia zeukan biga -
rrenarekiko, egun osoan zehar
pilatuta.  Goizean eta arratsal -
de an erakustaldia eman zuen
Maialen Lujanbiok. Guztira
72,5 puntuko aldea atera zion
Aitor Mendiluze bigarren sail -
ka tuari; buruz burukoan 13
bes terik ez. Goizeko saioa
amaitu eta gero, jada biak
ziren buruz burukoan sartzeko
hautagai nagusiak.

Aipagarria da, dena den,
arra tsaldean ariketa bikainak
burutu zituztela Sustrai Colina
eta Amets Arzallusek, eta ozta-
ozta sartu zela Mendiluze bu -
ruz burukoan. Bi lapurtarrak
oso hurbil izan zituen sail ka -
penean; Sustrai puntu erdira
eta Amets bi puntura. 14 atera
zizkion Igor Elortzari, eta 30,
Aitor Sarriegiri. Amets Arzallus
aurreko txapelduna, oso hotz
hasi zen goizean, eta gerora

z BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA EGUNEKO KRONIKA

Maialen Lujanbio txapeldunaren agurra kantatzen, eta atzean beste zazpi finalistak, bat eginda.

Maialen Lujanbio, Euskal
Herriko txapeldun berriro
Hernaniko Bertso Eskolako ordezkariek erakustaldia eman zuten BECen. Aitor Mendi luze izan da bigarren.
Unai Agirre finalaren animatzaile nagusietakoa eta Beñat Gaztelumendik ere ale bikainak utzi zituen. 

JON ALTUNA IZA ‘OXAN’
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asko hobetu bazuen ere, ez
zuen lortu bere mailarik onena
ematea.  

Bertso bikainak
Bertsolari guztiek erakutsi zu -
ten daukaten maila eta ber tso -
aldi ederrak entzun ziren
BECen, goizean zein arra tsal -
dean. Ikusleek gozatu handia
hartu zuten. Bukaeran hauek
behin eta berriro eskertu zuten
bertsolarien lan ona, eta txalo
zaparrada luzeak entzun ziren,
batez ere, sari banaketako
agurretan.  

Igor Elortza eta Aitor
Sarriegi zuzenean agurtu ziren
txapelketatik; agurrean esan
zuten berriro ez dutela parte
hartuko. Unai Agirrek, aldiz,
agurrean aitortu zuenez, uztea
pentsatua bazeukan ere, orain,
behin BECekoa ezagutu eta
gero, zalantzak ditu:. «Bertso
Eskolan behin esan nuen azken
txapelketa zana, baina aintza -
ko tzat ez da hartu behar be ro -
al dian esandakoa dana», eta
ikusleei beste bat arte esan

ondoren, zera ‘leporatu’  zien
«dudan neukana zalantzan
jarri izana». Pozik egoteko
moduan da Unai Agirre, lehen
finalean bizi-bizi aritu baitzen
ariketa gehienetan. Momentu
batean baino gehiagotan piztu
zuen BECeko giroa; esaterako,
goizeko kartzelako lanean
Puig de monten paperean Bru -
se latik kantatu ondoren, «Li -
ber tat» oihuka jarri zituen
BECen ziren kataluniarrak au -
rrena, eta ikusle gehienak
ondoren. BECen ohikoak diren
olatuen hasieraren aurrekaria
izan zen une hori. 

Arratsaldeko agurrean,
«odo lan partez dauzkat erri -
mak zainean, (...) azken txan -
pa ematera olatu gainean»
esan ondoren berriro hasi
ziren olatuak. 

Aitor Mendiluzek bere ‘kla -
sea’ erakutsi zuen saio oso an
ze har. ‘Eroso’ ari zela esan zu -
en finalaren aurretik, eta
horrela aritu zen saio osoan.
Final oso borobila burutu zuen;
puntu erdiarengatik izan ba -

zen ere, merezimendu osoz
sartu zen buruz burukoan, eta
hor erakutsi zuen bere ber tso -
kera bikaina, eta iritsi den to -
ki ra iritsi bada, meritu haun -
dia berea dela. 2013koa ez zela
ka sualitatea, alegia, eta 2017an
hobetzeko gai izan dela, le -
henengo aldiz buruz burukoan
sartuta. 

Beñat Gaztelumendi, aldiz,
ez zen berak nahi zuen bezain
fresko ibili. Arratsaldeko agu rra
esanguratsua izan zen, «goi-
zean tira, ez naiz espa bi la tzen
di-da, onenak orain eto rri ko
dira». Bere onena ez zuen
eman. Baina ale bikainak utzi
zituen, gogoratzeko modu ko ak,
batez ere bakarkako lanetan.

Maialen Lujanbiok polts i -
ko an sartu zuen ikuslegoa. Be -
ra aritu zen ‘bizi’, ‘eroso’ eta
‘fresko’. Momentu askotan
ausart eta distiratsu ere bai.
Ba dakigu oso exijentea dela
bere buruarekin, eta izango
duela zer zalantzan jarri, baina
ikus leentzat, bertsoaldi boro -
bilak osatu zituela ezin uka. 

Amesten zuen saioa atera
zitzaion; batez ere bikaina izan
zen zortziko haundian eta txi -
ki an egindako hasiera. Maia-
len eta Unai elkarrekin hasi zi -
ren zortziko handian; ofizioan
lehenengo ariketa izan zen.
Konplizitate handiarekin kan -
ta tu zuten eta edozein pu bli -
zitate eramatearen alde-aurka
ziren kirolari profesionalen
eztabaida eder horrek piztu
zuen saioa eta BECeko giroa,
hasiera-hasieratik. Txikian
Igor Elortzarekin burutu zuena
ere ikusgarria izan zen.
Gero ariketa guztietan aritu

zen ondo, eta bakarkakoetan jo
zuen gailurra. Urte askoren
on doren Gabonetan etxera
buel tatzen den alaba yonki ar-
di beltzaren paperean, ba ka -
rrik ama izandakoarenean,
edo prostitutarenean ale bi kai -
nak kantatu zituen; «horre la -
koa da prostituton papera, ira -
baz ten dugula ere galtzen ate -
ra tzen gera». Bukaeran BECeko
14.500 ikusleak zutik zirela jaso
zuen txalo zaparrada ikus -

garria. Ez zen txikiagoa izan,
finaleko zortzi bertsolariei
emandakoa.  

Maialen Lujanbiok atzo
lortutako txapela, Hernanira
ekarritako hirugarrena da,
1936an beste Lujanbio batek,
Txirritak jantzi zuen eta
2009an Maialenek berak. yy

Elkarrekin kantatu zuten aurreneko ariketan, zortziko haundian, Maialen Lujanbiok eta Unai Agirrek.

MAIALEN LUJANBIO:

AZKEN AGURRA

Herri hau herri
egin al dugu,
ze eman du
bizikidetzak?
zenbat eman du
euskalduntzeak?
Ez behar beste
guretzat.
Berrogei urte ta
garaia da
egurasteko ametsak.
akaso hortan
bertsolaritza
ona da adibidetzat;
beti ez du goitik
behera egiten
tranmisioaren
trentzak.
Guk betik gora 
ikasi dugu
ta zabaldu 
muga ertzak.
lehengoekin ta
gaurkoengandik
txapela hau 
gerokoentzat.

Sailkapena

lMaialen Lujanbio .......1.756
l Aitor Mendiluze .......1.680,5
lSustrai Colina ..........1.137,5
l Amets Arzallus ............1.136
l Igor Elortza .................1.124
l Aitor Sarriegi ............1.107,5
lBeñat 
Gaztelumendi ..............1.076,5
lUnai Agirre ...............1.072,5
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EZIN esan oraingoan umorerik
izan ez zenik. Ederki gozatu
zuten bertsozaleek goizean,
zortziko haundian, txikian
edota puntuka finalistek
izandako ateraldiekin.

Zortziko haundian, adibi -
dez, kirolari profesionalaren
paperean aritu ziren, Lujanbio
eta Agirre, publizitatea egitea -
ren alde eta kontra. Azken
bertsoak hauek, Maialen hasi
eta Unaik erantzun:

Nahikoa diru badezu behintzat
hortan etzera labaintzen.
Nik hala ere segitu nahi det
banku kontuak bikaintzen.
Ta hor azaltzen naiz kremekin
edo txanpuaz ilea zaintzen,
futbolarioi ez digute ta,
pentsatzearren ordaintzen.

Berak zipitzik ez du pentsatzen
gogorra izan da gero,
nere burmuinak kontu honekin
orain daude bero-bero.
Bana sekula saldu ez naizenik
ere etzazu espero
sagarduana igual ingo det
Unaik eskatu ezkero.

Zortziko txikian ere umor e–
tik segi zuen Lujanbiok,  Elor -
tza rekin; bizilagunen pape -
rean. Hauek tarteko bertsoak,
Elortzarekin hasita:

Batzuentzat bizitza,
bero ta maitasun.
Besteontzako berriz, 
sasi eta asun.
Sexua suerte dela,
hala dizut entzun,
ta antza dena zeuri
tokatu zitzaizun.

Izan ere zu zaude
hain muker ta erkin,
ez dezu ligatuko 
jarrera horrekin.
Baina bart zure kabuz
ahal zenuen ekin
gure etxeko efektu
espezialekin.

Logure nintzen baina
belarriak arin,
alboan bazen zenbait
sexu joko gordin.
Diozu nik gozatu 
nezakela berdin
ta zeñek esan dizu
enuela egin.

Tankeratsu aritu ziren,
umoretik, Unai Agirre eta Aitor
Sarriegi, bideo kontsolarekin
borrokan dabiltzan aita-seme -
en paperean. Eta baita ere
Aitor Mendiluze eta Sustrai
Colina; maleteroan zeramaz ki -
en hezurren bueltan koloreak
gorritu arazi zizkion Colina
arkeologak, Mendiluze guar dia
zibilari.

Bakarka, hunkitzea helburu
Goizeko kartzelakoan eman zi o -
ten buelta giroari, eta iritsi zi ren
bertso hunkigarriak. Gaia: Ate -
tik sartu zarenean, ixildu egin
dira denak. Maialen Lu jan -
bioren bigarren bertsoa, hauxe:

Jada ez dira ez larogeiak
baina neri errepara;
azala zimel, kolore zuri,
ai! inork ez nau anpara.
Badakizue ze hauts horizta
sartu ohi den zainetara,
haren bila ta harekin beti
berdintsu zein eratara.

Hainbeste oker egin dutenen
hau jakina ez al da ba,
burua makur, ta lotsaz gorri
jo dut etxeko aldaba,
amari hainbeste gauza lapurtu
nizkion lehen eta hara,
zure pitxirik ez dakart baina
hemen da zure alaba.

Beñat Gaztelumendik ere
erakutsi zuen, bakarkakoan
ederki moldatzen dela: 

Azala beltzarana,
urteak dauzkat hamabi.
Behin bisita egin nien
aitari eta amari.
Euskaraz ikasi nuen,
futbolean enaiz nagi,
diferentea naizela
zuei dizuet nabari.
Gu soilik umeak gara,
gure hezur ta haragi,
norbera bere etxekoa
gaur igualak ez gara bi.
Zuei begira jarrita,
badauzkat duda ugari
ez ote zareten zuen
beldurrak gordetzen ari.

Eta goiza borobildu zuten
Unai Agirrek Puigdemonten
pape rean, eta Men diluzek
hona koarekin:

Hogeita laua Gabon gaua da
hala izaten da urtero,
zazpi urtetan ez naiz etorri
egina egina bego.
Aurten ausartu naiz edo,
sabela urduri, bero,
ta etxean sartu ta gero
anai-arrebak denak ixilik
bertan agertu ezkero,
gonbidapena egin bai baina
ez ninduzuen espero.

Gorakada, arratsaldean
Bazkalondorenean indartuta-
edo, are gorago egin zuen mai -
lak. Elortza eta Gaztelu men di
hasi ziren sei puntuko mo  tze an.
Medikuntza ikas ki de en pape -
 rean, eutanasia le po ra tu ta
inhabilitatutako ira kas le a ren
aldeko sindaurak bil tzeko arra -
 zoiak eman zituen Añorgarrak:

Ikaskide ilustrea,
ikasgaiari lustrea,
elkartasuna zuretzat al da
gutxi ikustea?
Ez al da etika haustea
hori da nere ustea,
ezin bizirik dagoenari
hiltzen ez uztea.

Buruz burukoa
Askok kinielak asmatu zituz -
ten, eta Maialen Lujanbio eta
Aitor Mendiluze pasa ziren
buruz burukora. Are gehiago
igo zuten maila, eta ikus-
entzuleak gozatua hartzen ari
zirela nabari zen txalo za pa -
rra den oihartzunean.

Gaia hauxe zuten: ‘Bada or -
du edi, auto bat atzetik duzula’.

Men diluze «susmagarri izate -
ra ohitu» denaren paperean
sartu zen. Horrela bukatu zuen
bigarren bertsoa:

herrigintzatik eraikitzeko
ahaleginean nabil bai.
Agian hori da arazoa,
ez dute eraikitzerik nahi.

Lujanbio, berriz, bezero
baten kotxean, ertzainen gan -
dik ihesi dabilen prostitutaren
paperean sartu zen.

Miribillako rotondan
errekarriz errekarri
bezelaxe egin ditut
mila buelta errukarri.
Geratzen dira kotxeak
ta gu begira elkarri,
beraiek ‘etorri’ esan,
ta guk ‘dirua ekarri’.
Nahi bezelako bezero
atseginik ez da sarri,
ta askotan gixan orain
autoan estu ta larri,
ertzain auto bat atzetik 
eta sirenak aldarri,
baietz bera libre utzi 
ta neri isuna jarri.

Zortziko, puntu eta kartzela,
txarrik bat bera ere ez zela!
Maila ikaragarri altua izan zen atzokoan BECen, eta bertso onak
entzun ziren egun osoan. Batzuekin gehiago gozatu zuen publikoak.

z BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA BERTSOZ BERTSO

Bertso ederrak bota zituen Aitor Mendiluzek, finalean.





2017ko abenduaren 18a, astelehena





// II2017-XII-18 astelehenaEUSKALTEGIEN TXOKOA //UDAL EUSKALTEGIA

BERE birraitona eta birramona
euskaldunak ziren. Musikari
familian jaio zen, Necochean,
Argentinan. Bere haurtzaroko
oroitzapenak, Euskal Herriko
kulturarekin lotutakoak, hauek
dira: Necocheako Euskal Etxea
eta amatxuren kontaketak.
Xebasek eta taldekideek fusio -
natu egin dute argentinako eta
Euskal Herriko soinua. Gurekin
euskara ikasten ari da Her -
naniko Udal Euskaltegian eta
hona ekarri duen bidea ezagutu
nahi izan dugu.

Noiz eta non entzun zenuen
euskarazko lehen hitza?
Ez naiz ondo gogoratzen baina
uste dut, Euskal Etxean edo
amatxuren etxean. Uste dut iku-
rriña izan zela lehengo hi tza,
igual baita ere musikaren ingu-
ruko hitz batzuk. Gure herrian,
Necochea, Euskal Etxe bat dau-
kagu, birramona eta birraitona-
ren garaian eraikitakoa, euskal-
dunak elkartzeko eta hemengo
kultura eta ohiturak mantentzeko.

Zer dela eta etorri zinen 
Euskal Herrira?
Batez ere, musikagatik etorri
nintzen, baina lagunak bisi -
tatze ko asmoa ere banuen. Hiru
hilabeterako etorri nintzen, eta
Euskal Herriak txoratuta, sei
urte daramatzat.

Noiz hasi zinen euskaraz hitz
egiten? Zergatik?
Hernanira bizitzera etorri nin -
tzenean, hasieran, abestiaren
letrak ulertu nahi nituen eta
galderak egiten hasi nintzen
“zer esan nahi du letra honek?”
edo “abesti honek…?” eta gero
egin nuen urte bat AEKn; kalean
ere, lagunen artean euskaraz
egiten hasi nintzen. Niretzako
oso garrantzitsua izan zen he -

mengo ohiturak, hemengo kul-
tura, hizkera… ikastea. Azken
finean, nola Euskal Herrian
nagoen, gustoago sentitzeko eta
integratzeko ikasi dut.

Noiz eta non hasi zinen 
euskara eta musika 
argentinarra fusionatzen?
2009an Avellanedako kontserba-
torian, Buenos Airesen, musika
ikasten ari nintzen, eta, kasuali-
dadez, Oialumeko neska batekin
topo egin nuen, Joana Ortega
Barrenetxea; pianoa ikasten ari
zen, eta ni gitarra. Kontserba -
torioan, komboa izeneko asig-
naturan, biok elkarrekin geun-
den, eta orduan hasi ginen gu
bion musikarekin, erritmoekin
fusioa egiten.

Norekin jotzen duzu, eta ze

instrumentu?
Musikari asko bezala, hainbat
proiektutan nago, baina garran -
tzi tsuenak niretzako hauek dira:
batez ere “ Hego Haizea”,  Joa -
narekin sartutako taldea, baina
“Bitartean Folk” ,”Oskarbi” eta
“Piano bat bertsoatan “ proiek-
tuetan ere sartua nago . Gitarra
eta perkutsioa jotzen ditut  eta
ahotsa ere banaiz.

Abesti berriak dira, 
moldaketak dira, zer dira?
Denetatik, izan ere, abesti
berriak dauzkagu eta horrez
gain, moldaketak egiten ditugu,
adibidez letrak euskeraz argen-
tinako erritmoekin, chacarera-
rekin, milongarekin, tangoare-
kin... eta Euskal Herriko abesti
zaharrak ere berritu ditugu,
Xabier Leteren Frantsez euskal-

dun bat, Maitia nun zira herri-
koia.…

Euskal abeslariren baten 
eraginik baduzu? Eta beste
abeslariren batena.
Argentinarra naizenez, nere era-
ginak argentinarrak dira, noski.
Adibidez, Carlos Aguirre, Ata -
hualpa Yupanqui, Violeta Parra,
Raúl Carnota.... 

Euskaldunak ere gustokoak
ditut: Tapia, Iñaki Salvador,
Imanol... Eta horien eraginik ba
ote  daukadan jakiteko, hobere-
na da gure musika entzutea.

Zertan ari zara orain?

Orain bigarren diska prestatzen
ari  naiz Hego Haizea taldeare-
kin. Eta espero dugu hurrengo
urterako kalera ateratzea. Gabo -
ne tan Argentinan gira bat egingo
dugu, gure lehenengo eta biga-
rrengo diskoen abestiekin. Bai na,
lasai, hemen ere arituko gara.

Eta hemendik aurrera, zer?
Hego Haizea taldea, gure hiz-
kuntzaren eta gure erritmoen
ispilua da, hau da, interkultura-
litatearen isla, eta hori egiten
jarraituko dugu. y y

Egileak:
B1 mailako taldea

“Hiru hilabeterako etorri nintzen,
eta, Euskal Herriak txoratuta, sei
urte daramatzat” 

z ELKARRIZKETA

Xebas Ustarroz
Dabadie musikari
argentinarra da.
Hernanin bizi da
orain dela sei
urte. 

Xebas Ustarroz

niretzako oso garrantzitsua izan zen
hemengo ohiturak, hemengo kultura,
hizkera … ikastea. orain bigarren diska
prestatzen ari  naiz Hego Haizea
taldearekin.
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DAKIGUNEZ, Hernanin 90eko
hamarkadan  krisi handi bat
izan zen. Hainbat lantegi itxi
ziren, tartean Orbegozo. Eta
hori gutxi balitz, Galarretan
EROSKI taldeak hipermerkatu
bat jarri nahi izan zuen. Hori
dela eta, herriko komertzioetan
salmentak asko jaitsi ziren.
Egoera horri aurre egiteko
hainbat manifestazio egin
ziren herrian. Eta, azkenean,
merkatari batzuen artean era-
baki zuten elkarte bat sortzea.
Horrela, BERRIAK elkartea 1993
urtean agertu zen, Hernaniko
komertzioa bultzatzeko. Hasi -
eran, BERRIAK 50 komertziok
osatuta zegoen. Geroago, osta-
laritza ere elkartu zen.  Gaur
egun, 95  bat bazkide daude.

Elkarteak hiru arlo desber-
dinetan lan egiten du.
Lehenengoa, defentsa sektoria-
la, adibidez, merkatari  batek
edo ostalari batek arazoren bat
badauka BERRIAK-era hurbil -
tzen da. Bigarrena, dinamiza-
zioa, hau da, noizean behin
kanpaina bereziak antolatzen
ditu Hernaniko komertzio bul -
tzatzeko, besteak beste, bakai-
lao astea, stock astea, erakus-
leiho beltza eta zozketak... Eta,
bukatzeko, hitzarmenak lor -
tzea erakundeekin.

Ohitura aldaketen ondorioak
Elkartea konturatu da azken
hamarkada hauetan  ixten
diren 10 dendatatik 5 bakarrik
berritzen direla. Gainera, betiko
komertzioa desagertzen ari da,
adibidez, drogeriak, burdinde-
giak eta ultramarino dendak.
Arazoetako bat da, denda
horien jabeak jubilatzen dire-
nean, normalean, bere nego-
zioak ez duela jarraipenik iza-
ten. 

Ohitura aldaketak ere asko
nabaritzen dira. Alde batetik,
gaur egun, jendearentzat askoz
errazagoa da autoa erabiltzea
eta merkataritza guneetara edo
Donostiara joatea, Hernanin bi
edo hiru pauso ematea baino;
leku horietan arropa kateak
daude eta inork ezin du konpe-
titu haien prezioekin. Bestetik,
online dendak kalte handia egi-
ten ari dira sektore guztietan.
Azken urte hauetan, Amazon
bihurtu da erreferente, bertan
denetik dago eta, horretaz gain,
eskaera oso azkar iristen da
gure etxera. Komertzio txikien -
tzat oso zaila da horrekin
lehiatzea. 

Hernaniko dendetan, batez
ere, 40-50 urte baino gehiago

dutenek erosten dute; Gazte -
agoak, berriz, kontzientziatu
egin behar dira. Azken finean,
nolako herria nahi dugun gal-
detu beharko genioke geure
buruari. Argi eduki behar dugu,
euro bat gastatzen badugu
denda txiki batean  hiru euro
bihurtzen dela herrian. Horre -
taz gain, lanpostuak sortzen
dira. Zer gertatuko litzateke
ondoko tabernekin denda txi-
kiak desagertuko balira?  Eta
zer gertatuko litzateke ondoko
elikagai dendekin tabernak de -
sa gertuko balira? Pentsatu be -
har dugu horrek guztiak bizitza
ematen diola herriari, lo egiteko
herria bakarrik ez izateko.

Hernanin edozein motatako
komertzioa aurki dezakegu.
Kate handietako atentzioaren
aldean erosleak atentzio per -
tsonala, familiarra eta kon-
fiantza aurkituko du. Gainera,
herriko dendetan erostea ez da
bakarrik hori, erosteko espe-
rientzia baizik. Esperientzia

hori da, adibidez, dendariare-
kin hitz egitea,  arazoak badau-
de konpontzea eta abar. Eta
hori guztia pentsatu behar
dugu beste leku batera joan
aurretik.

Kanpainak herritarrak 
sentsibilizatzeko
Herritarrak sentsibilizatzeko
BERRIAK-ek urtean zehar hain-
bat kanpaina antolatzen ditu.
Besteak beste, Gabonetako kan-
painak, stock azoka, zozketak.
Horretaz gain,   HERNANI TXAR-
TELA dauka erosketak errazte-
ko; txartela erabiltzen duenak
hainbat abantaila izango ditu.
Kanpaina horien ondorioz, jen-
dea eta erakundeak poliki-poli-
ki sentsibilizatzen ari dira; esa-

terako, udalak  bere egutegia-
ren lehiaketan, institutuak eta
Langile Ikastolak bere zozkete-
tan.... Hernaniko dendetan
eros teko bonoak banatzen di -
tuz te, sariak metalikoan eman
beharrean.

Elkarteak, azpimarratu di -
gu tenez, herrikoak  bertako
dendetatik buelta bat ematera
animatu nahi ditu kanpoan
erosi baino lehen; izan ere,
askotan jendea harrituta gera -
tzen da dagoen aukerarekin. 

Horretaz gain, BERRIAK-ek
Gabonetan lelo berezi hau bul -
tzatu nahi du: “GABON HAUE-
TAN ERABAKI HERNANI”. yy

Egileak:
B2 mailako taldea

HERNANIN, komertzio txikietan guztia
eskura

z ERREPORTAJEA

Maiatzaren bukaeran, Hernaniko
kaleetan paseatzen genbiltzala
konturatu ginen komertzioetako
erakusleihoak beltzez estalita zeudela.
Zergatik ote zeuden? Zer gertatzen
ari da gure herrian? Erantzun eske
BERRIAK merkatarien elkartera jo
dugu.

Gabonetako kanpaina prest dago.

Euro bat gastatzen
badugu denda txiki
batean 3€ bihurtzen
da herrian.

Herrikoak bertako
dendetan buelta bat
ematera animatu
nahi ditu kanpoan
erosi baino lehen.

Kate handien
atentzioaren aldean
erosleak atentzio
pertsonala,
familiarra eta
konfiantza
aurkituko du.



EUSKALTEGIEN TXOKOA //UDAL EUSKALTEGIA // IV2017-XII-18 astelehena

Txiki-txikitatik erakutsi zuen
errugbirako zaletasuna, ez da
gaur egungo kontua, ez horixe!
Betidanik izan da kirol zalea.
Txikitan judoan eta errugbian
ibilia da Mattin, eta bietan ondo
moldatzen bazen ere, hamahiru
urterekin aukera egin behar eta
errugbiaren aldeko hautua egin
zuen, judoa bazter utzita. Izan
ere, Mattinen esanetan: “Uste
bainuen errugbiak, talde kirola
izanda, ekarpen handiagoa
egingo zidala”.

Talde lana eta nork bere
burua kontrolatu
Eta horrela izan da. Kirol hone-
tan gehien gustatzen zaiona
zera da: batetik, bere buruari
erronka jarri eta hura gain-
ditzen saiatzea; bestetik, talde -
kideekin harremanak estutu
ahal izatea. Horretaz gain,
errugbitik bizitzarako irakas-
bideak eta hainbat balore ere
bereganatu ditu; batez ere, talde
lanean aritzea eta emozioak
kontrolatzen ikastea. Labur
esanda: “Errugbiak gauza asko
erakusten dizkizu bizitzarako”.

Hernaniko jokalari guztiak
amateurrak
Mattinek  esan  digunez, Oho -
rez ko Mailako Ligan, talde
batzuek  profesionalak diren jo -
ka  lariak fitxatzen dituzte.
Beraz,  badira batzuk errugbitik
bizi daitezkeenak, beste kirol
ba  tzu etan baino gutxixeago,
hala ere. Hernaniko taldean,
ordea, egoera zeharo desberdina
da. Izan ere, “hemen profesion-
al bakarra entrenatzailea da,
jokalaria ere badena,  aldi bere-
an.  Besteok amateurrak gara”,
aipatu du kirolari hernaniarrak.
Horretaz gain,   erdi-mele gazte -
ak adierazi digunez,  gehienak
harrobikoak izan arren,  tal de -
an Iparraldeko jokalariak ere
badaude. Frantzian, gauza jaki-
na denez, maila  handia dago,
eta han jokatzea  askoz  ere zai -
l agoa da hemen baino. Hori dela
eta, Euskal Herrira  etorri dira
aukera gehiagoren bila eta, bide
batez, euskara hobetzera, Her -
naniko taldean Iparralde koetan

baino gehiago egiten baita
euskaraz.

Lana eta errugbia uztartzea ez
da erraza
Ez da erraza errugbia eta lana
uztartzea, Mattinek dioenez. Bi
astetik behin kanpora joaten
dira jokatzera: Madrilera, Bar -
tze lonara, Sevillara... autobusez
bezperan irtenda. Horrelakoe -
tan, bere hitzetan, ez du batere
gogoko izaten, etxera berandu
iritsi -batzuetan ordu txikitan-
eta partidaren biharamunean
goiz esnatu eta jaiki beharra.
Badira jokalari batzuk errug-
biari uko egin behar izan diote-
nak, lana dela eta ez dela. Eta
beste batzuek, Mattinek esan
bezala, lana galtzeko arriskua
izaten dute.

“Haserreak  mokadu bat
janda ahaztu egiten dira”
Betidanik izan du errugbiak
kirol agresiboa den ospea.
Mattinek ere horrela dio, baina,
hala ere, haserreak partidetan
bakarrik gertatzen direla aitor -

tzen du. Gainera, partidetan
haserretzen badira ere, partida
bukatutakoan, denak ahaztu,
eta elkarrekin joaten dira
taldekideak eta arerioak moka -
du bat jan eta zerbait edatera.
Dena dela, partiden ondoko une
gozo horiek ez dute alde batera

uzten lesionatzeko arriskua,
errugbia kontaktu handikoa
baita.  Hala gertatu zitzaion
Matti ni orain dela aste batzuk,
belauneko lotailu gurutzatuak
hautsi baitzituen; lesio larria
eta ohikoa, dudarik gabe. Eta
hemendik gutxira egingo dioten

ebakuntzaren zain dago. Espero
dezagun den-dena ondo atera -
tzea eta laster berriz ere Landa -
ren ikustea. y y

Egileak:
C1 mailako taldea

“Errugbiak gauza asko erakusten
dizkizu bizitzarako”

z KIROLA, ERRUGBIA ETA BALOREAK. MATTIN COLLADO GARCIA

Errugbi jokalaria da Mattin Collado Garcia. Zortzi bat urterekin hasi zen errugbian, azken bi
urteotan Espainiako Ohorezko Ligan jokatu du Hernani Errugbi Taldearekin.







MAIALEN Lujanbio aurretik zela, txaloka
hartu zituzten kazetariek, zortzi finalis-
tak, ondorengo prentsaurrekoan. Denak
ere nekatuta, hitz egiteko baino atsede-
nerako zeuden. Hala ere, Maialen Lujan -
bio txapeldunak hartu zuen lehendabizi
hitza, eta «txapela hau lan gogor baten
emaitza» dela esan zuen. Eta ez da gu -
txiagorako. Unai Agirrek ere finalaren
gogor tasuna azpimarratu zuen: «goizeko
saioa amaituta dutxa bat eta guzti hartu
behar izan dut». Hala ere, denek gozatu
zuten, taldeko giroa azpimarratuz. 

Saioaren inguruan, Maialen ez zen
gauza, edo behintzat ez zuen bere burua
egokiena ikusten, hori baloratzeko ga -
raian. «Bertsotan ari garenak, ez gara
ego kienak izaten horretarako. Nik asko
gozatu dut eta saioa niretzako izugarria
izan da, ederra; eta orokorrean, saioa
maila onekoa izan dela uste dut». 

Iritzi berekoa zen Mendiluze: «ondo
joan da». Eta batez ere jendearen jarrera
eta emozioa goraipatu zituen andoain-
darrak: «oso mimatuta sentitu gara.
Talde bezala, bai antolakuntzatik eta
publiko aldetik goxo tratatu gaituzte,
baina exajeraziorik gabe. Sentsazio oso
politak izan ditut eta giroa ederra izan
da. Beste urteetan hainbeste nabaritu ez
dudan goxotasuna. Oso mimatua».

Unai Agirreren lehen finala izanaga-
tik, prentsaren aurrean ere eroso naba-
ritu zitzaion. Postuari garrantzirik
eman gabe: «ez zen garrantzitsua nire -
tzako, eta aurretik ere esan nuen.
Sentsazio onarekin geratzen naiz, baina
kanpotik ezin liteke imajinatu zer sen-
titzen den finalean. Hasteko arraro sen-
titu naiz, baina berehala ohitu ere bai.
Eta gehien nabarmenduko nukeena
finaleko gogortasuna da. Ez nuen espero
horrelakorik».

Zortzi finalisten taldeko giroa gorai-
patu zuten, eta Unai Agirrek ere, ildo
beretik: «hauekin kantatzea poz haun-
dia da». Aitor Sarriegi eta Igor Elortza
gogoratu zituen, bere azken finala zela
esan zutelako biek. Eta momenturik
hunkigarriena, Maialen Lujnabio eta
Aitor Mendiluze buruz burukorako sail-
katu zirenean sentitu zuen: «izugarri
emo zionatu naiz. Hernaniko Bertso
Eskolako bi bertsolariak lehenengo bi
postuetan ikustea itzela izan da. Asko
emozionatu naiz». 

«Asko daukat ikasteko»
Beñat Gaztelumendik asko duela ikaste-
ko nabarmendu zuen: «Maialenekin
bertsotan aritzea bere bigarren txapelan
ohore haundi bat izan da». Saioari

denok ere ongi eutsi ziotela pentsatzen
du. Hala ere, bere lanari dagokionez,
esan zuen ez zela «nire egunik onena
izan». Honela, «asko ikasteko daukat
oraindik. Gaztea naiz eta denbora bada-
go». Alboan dituen lagunak bide hori
egiteko egokienak direla ere azpimarra-
tu zuen añorgatarrak. 

«Kriston emozioa eta poza sentitu dut»
Prentsaurrekoa txapeldunaren hitzekin
amaitu zen, eduki zituen sentimendu
edo emozioez hizketan. «Saioan zehar
bidean, lanean aritu gara, gozatzen neu-
rri batean, baina egintza horretan irris-

tatzeko arriskua egoten da, eta onena
utzi nahi duzu. Lan ederra egiten saia -
tzen zara eta ez duzu besterik pen -
tsatzen. Ahalik eta lan onena egiten.
Hala ere, ez dut lehorra izan nahi, eta
kriston emozioa eta poza sentitu dut
txapeldun naizela esan dutenean. Oso
pozik nago, eta lan gogor horren emai -
tza dela sentitzen dut».

Amets Arzallusek ere hitz egin zuen
prentsaurrekoan. Txapeldun ohiak sen -
tsazio «gazi-gozoak» eduki zituen: «tal -
de ko begitik partaide bezala ona, baina
pertsonalki neure buruari eskatzen nio-
nera ez naiz iritsi». yy
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«Txapela hau lan gogor baten emaitza da»
Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Beñat Gaztelumendi eta Unai Agirre lasai, baina «nekatuta» agertu ziren
prentsaurrekora. «Asko gozatu dut eta emozionatu naiz, baina finala oso gogorra da» adierazi zuen Agirrek.

z BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA ERREAKZIOAK

Zortzi finalistak azaldu ziren gustora, taldearen giroarekin eta talde bezala osatu zuten saioarekin.
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z BERTSOLARI TXAPELKETA NAGUSIA URUMEATARRAK BEC-EN

Tropelean Barakaldora, goizuetar mordoxka
Goiz asko abiatu ziren goizuetarrak atzo goizean, hainbat kotxe hartu eta Barakaldora bidean jartze-
ko. Tropelean joan zen goizuetar mordoxka, bertsolaritzaren festa haundienaz gozatzera. BECeko goi-
kaldeko harmailetako batetik ikusi zuten saioa, guztiek adi-adi. yy

Koadrila majoa bildu zen Goizuetan ere, bertsolaritza onenaz gozatzera.

Hernaniar talde haundiak, harmailak betez
Oholtza gainean bakarrik ez, harmailetan ere protagonista izan ziren hernaniarrak, atzo.
Gazte eta heldu, adin guztietako herritarrak bertaratu ziren, han eta hemen ageri ziren,
herriko bertso eskolako lau finalistak animatzera. yy

Hernaniar gazte asko bertaratu ziren, herriko finalistak animatzera.

Astigarragatik BECera, finalaz gozatzera
Astigarragak ere bere txokoa bete zuen atzo, Barakaldoko BECen, Bertso Txapelketa
Nagusiaren bihotzean. Talde haundi bat eseri zen elkarrekin harmailetan, finalaz elka-
rrekin gozatzeko; eta beste asko ere izango ziren, areto osoan zehar banatuta. yy

Ederki pasa zuten bertso txapelketaren finalean, astigartarrek.

Idatziz ere
babesa,
estreinako
finalean
Txalo eta animo asko
jaso zituen Unai Agirrek,
bere aurreneko finalean;
baina pankarta ugarire-
kin ere eman zioten
babesa, hernaniarrari.
Sagardogileena eta
aitaren herriko lagune-
nak, horietako bi. yy

Juanjo Uriari, errekonozimendua
Gertutik, aurreneko filetatik jarraitu zituzten hernaniarren bertsoaldiak,
hainbat hernaniarrek; horietako bat, Juanjo Uria. Aipamena eta errekono-
zimendua egin zioten Unai Agirrek eta Aitor Mendiluzek, azken agurrean. yy

Pankarta ugari jarri zituzten BECeko harmailetan; eta horietako asko, Unai Agirre animatuz.

Adi-adi jarraitu zituzten hernaniarren bertsoaldiak, herrikideek; Juanjo Uriak tartean.
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DATORREN urtarriletik aurrera,
Udalaren eskumena izango da
industrialdeetan sortzen diren
gaikako bilketaren kudeaketa,
eta Garbitania Sozietate Publi -
koaren bidez kudeatuko du bil-
keta hori, herriko etxebizitzeta-
koa eta saltokietakoa egiten
duen enpresa publiko beraren
bidez, alegia.

Egun San Markos Man ko -
mu nitateak egiten du indus-
trialdeetako hondakinen kude-
aketa. Hernaniko Udalak Zero
Zabor bidean egiten duen beste
urrats bat da, «urrats garrantzi -
tsua, gainera», adierazi dute-
nez: «San Markos Mankomu ni -
tateak orain arte egiten duen
bilketaren emai tzak aise hobe-
tu nahi ditu Udalak. Enpresa
gehiagotara iristea eta honda-
kinak jatorrian hobeto jasotzea
da erronka».

San Markos Mankomuni -
tateak egun burutzen duen bil-
ketaren datuak eman dizkio

Hernaniko Udalari. Horren on -
doan zehazten dira Garbitaniak
egun Usurbilgo enpresetan egi-
ten duen bilketaren laburpen
datuak.

Organikoaren bilketa
Egun San Markosek Hernaniko
enpresa guztien %11tan soilik
jasotzen du frakzio hori (420
enpresatik 46tan); Garbitaniak
Usurbilen enpresa guztien %40
jasotzen du (133 enpresatik
53tan). Hernaniko enpresen
%89ak organikoaren atalarekin
zer egiten duen ez dago infor-
maziorik. «Errefusa organikoa-
rekin ateratzeko egunean ate-

rako dute segur aski, zabortegi-
ra joaten direlarik. Usurbilgo
kasuan, errefusarekin organi-
koa ateraz gero, ez zaio jasotzen
eta hortaz, behartuta daude
organikoaren egunean ondo
ateratzera».

Ontzi arinen bilketa
San Markosek 71 enpresari bil -
tzen zion 2016an. Garbitaniak
Usurbilen 76ri bildu zion. «Atal
honetan ere Hernaniko enprese-
tan %83tatik gehienak (gutxi
batzuk ez dute atal hau sortuko
segur aski) ontzi arinak errefu-
saren egunean aterako ditu, za -
bortegira botatzen dituztelarik».

Papera eta kartoiaren bilketa
San Markosen bilketa kopurua
hain txikia ez izan arren (%52),
Usurbilen egiten denarekin
konparatuz gero (%85), Herna -
niko tasa hobetzeko au kera
haundia dagoela ikusten da.

Informazio eta aholkularitza
pertsonalizatua
Gaikako sistemaren ezarpena
urtarrilaren 2tik aurrera egingo
du Udalak, baina uztailean hasi
zen Garbitaniako hezitzaile bat
enpresaz enpresa datuak bil -
tzen bisita pertsonalizatuak
egiten. 

Horrekin batera, enpresa
guz tiei liburuxka, egutegi eta
kartel bana banatzen ari da
egu notan Udala, bilketaren
ordu  tegiekin eta ezaugarriekin.
Webgune berezi bat ere ari da
Udala informazioa enpresen
or dezkarien es ku modu argi an
egon dadin: poligonohondaki-
nak.hernani.eus. Horrela, zalan -

 tzak argitzeko tresna bat eduki-
ko dute beti eskura. Gainera,
telefonoz dei tzeko aukera ere
izango dute en pre sariek edo
langileek, za lan tzak argitzeko.

Ingurumenerako eta 
ekonomiarako onurak
Industrian sortzen diren hiri
hondakinen bilketa beregana -
tzeak, ingurumenerako aban-
taila haundiak ditu, Udalaren
ustez; jatorrian egiten den bil-
keta egokia baldin bada, gerora
sailkatzea errazagoa baita, eta
horrek birziklatze tasak hobe -
tzea ahalbidetzen du.

Era berean, Hernaniko
herri guneko hondakinak eta
Usur bilgo hondakin guztiak
kudeatzen dituen Garbitania
enpresa publikoaren baliabide-
ak arrazionalizatzea ekarriko
du, langileak, ibilgailuak, pabi-
lioia eta gastu orokorrak modu
eraginkorragoan baliatzeko au -
ke ra ematen duelako. yy

Industrialdeetan sortzen diren hondakinen
gaikako bilketaren kudeaketa, berriz Udalak
Hernaniko 400dik gora enpresen hondakinak Garbitania Enpresa Publikoak kudeatuko ditu, 2018ko urtarriletik
aurrera. Lantegienak ere, jatorrian sailkatzea eta modu egokian egiten dela sustatzea da helburua.

z ZABOR KUDEAKETA

organikoaren
bilketan salto
haundia egitea
espero da, enpresen
%11ean egiten da 

Enpresa
gehiagotara iristea
eta hondakinak
jatorrian hobeto
jasotzea da erronka

z Eliza 

Elkarteko penitentzi ospakizunak
Eguberrietarako prestaera bezala, elkarteko penitentzi ospakizunak
izango dira Hernaniko eta Astigarragako elizetan. Gaur, 19:30etan,
San Joan Bataiatzailea parrokian. Bihar, 19:00etan, Floridako San
Jose parrokian izango da, eukaristi ospakizunaren barruan. Eta etzi,
Ereñotzun, 19:00etan. Astigarragan, berriz, bihar 19:00etan; eta
Urnietan etzi, 19:00etan. yy

z GoazEn 4.0

Goazenerako sarrerak gaur, salgai
Goazen 4.0 oholtza gainean ikusiko da Hernanin, abenduaren 28an,
Biterin; eta gaur jarriko dira sarrerak salgai. Biterin bertan jarriko dira,
bi txandatan. Sarreren erdiak goizez salduko dira, 09:00-13:00; eta
beste erdiak arratsaldez 16:00etatik 20:00etara. 2,70 euro dira. yy

z Elizatxo Eta PortU aUzoaK

Mugikortasuna hobetzeko bilera 
Udalak, Portuko eta Elizatxoko auzotarrak eta Elizatxo ikastolako
komunitatea gonbidatu ditu gaur, eremu horretan oinezkoen mugikor-
tasuna eta espazio publikoa hobetzeko neurriak eta irtenbideak ados-
teko bilerara. Elizatxo ikastolan izango da, 19:00etan. yy

z zaBor GrEBa

Bihar hasiko da kale garbiketa greba 
Bihar, 21:00etan, dira hastekoak Hernanin kale garbiketan aritzen
diren langileak greban. Atez atekoak ez dute greba egingo. yy

KOOPFABRIKA ekintzailetza
sozia lerako programa da,
2015ean Kooperatzen izena
zuena, eta 2017an egungo ere-
duan lehen adiz eskainia izan
zena. Eskualdean hainbat sek-
toretako hamar proiektu ingu-
ruren sorreran eta kontsolida-
zioan bidelaguntza eskaini
ondoren, 2018rako izen-ematea
irekita dago.

Gipuzkoa osoko proiektuek
dute izena emateko aukera eta
2018an lau eskualdetan eskai-
niko dituzte lan espazioak:
Debagoienan, Beterri-Burun -
tzan, lehen aldiz Bidasoa-
Txingudin eta Oarsoaldean. 

Ekintzailetzari eduki sozial,
kooperatibo eta eraldatzailea
eman nahi dio KoopFabrikak,
tokian tokiko sareen garran -

tzia abiapuntu hartuta. 

Hiru profiletako jendea
Hiru profiletako jendeari zu zen -
tzen zaio programa. Batetik,
proiektu edo ideiaren bat lan -
tzen edo martxan jarri nahian
direnak. Bestetik, orain arte
elkarte forman jardunean
aritu arren, profesionalizatu
edo beste era batera antolatu
nahi duten taldeak. Eta azke-
nik, enpresen baitako barne-
ekintzailetza proiektuei di men -
 tsio sozialetik ekiteko asmoa
dutenak. 

Trebaketa eta tutoretza
Formakuntzan arlo teoriko ko -
muna lantzeaz gain, ekin tzai -
letza sozialerako tresnen era-
bilpenean trebatu, eta Koop Fa -

bri katik irtendako proiektuei
tutoretza eskainiko zaie gara-
pen eta saretzerako.

Doakoa, baina plaza
 mugatuak
Programan parte hartzea doa-
koa da, baina plaza mugatuak
daude. Datozen asteetan parte-
hartzaileekin elkarrizketa fa -
sea irekiko da. Horregatik, dei
egin nahi diete interesatuei,
KoopFabrikan izen emateko,
koopfabrika.eus webgunean.

Beterri-Buruntzan, Olatu -
koop sareko kooperatibek dina -
mizatuko dute lurralde nodoa.  

Twitter, Facebook eta Insta -
gram sare sozialetan ere, pro -
iektuaren egunerokoaren berri
izateko aukera izango dute
interesatuek. yy

Ekintzaile programaren bigarren
edizioa hasiko da urtarrilaren 17an
Izena emateko epea zabalik dago jadanik eta Gipuzkoako lau
eskualdetan eskainiko da, baita Beterri Buruntzan ere.

z BETERRI BURUNTZA KOOPFABRIKA
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iraGarKi MErKEaK

Garaje itxia alokagai, 17 m2, Goldaraz kalean Correosen parean. Deitu: 687 841 817
ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, akupuntura,... 

Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

URTEA porrotarekin amaitu
zuen Hernanik, Madrilen. Cis -
ne rosen Central zelai bikaine-
an 39-25 galdu zuen, baina gu -
txienez erasoko bonusa lortu
eta puntuarekin bueltatu ziren
etxera. Hala ere, zapore garra tz
haundiagoa geratu zen gozoa
baino, bigarren puntua ere
gertu izan baitzuten, baina
azkenean ihes egin zien. 

Gutxienez, promozio postua
puntu bat gehiagora aldendu
du Polidoriren taldeak. Orain,
La Vila lau puntura dago. 

Partidua ezin hobeto hasi
zuten hernaniarrek. Lehen mi -
nutua bete aurretik Etxe berriak
lehen entsegua lortu eta 0-7
aurreratu zen Hernani. Hala
ere, pozak ez zuen asko iraun:
13garren minuturako Cisne ro -

sek irauli zuen partidua (14-7).
Lehen zatia 28-15 amaitu zen,
eta bigarren zatian dena eraba-
kitzeko zegoen. 28-20ra hurbil-
du zen Hernani, bonusa lortuz,
eta garaipenarekin ere ameste-
ko parada egon zen. Azken
minutuetan saiatu ziren her-
naniarrak gehiago hurbil tzen,
nahiz eta aurkariak markagai-
luan ihes egin azkenean. yy

z ERRUGBIA

39-25 galdu du Cisnerosen aurka, nahiz eta defentsako bonusa
ere gertu izan. Puntu batean aldendu du promozio postua. 

Erasoko puntuarekin
 konformatu da Hernani 

2017ko abenduaren 18a, astelehena
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A Euria, batik bat, kantauri isurialdean

egingo du, eta goizaldean. Orduak
pasa ahala atertzera egingo du, eta
arratsaldean eta gauean nabarmen
garbituko du. Min.6º / Max.10º (e

us
ka

lm
et

)GAUR BIHAREguna giro hotzarekin hasiko da. Egu -
naren lehen partean tarteka lainotsu
egon go da, nahiz eta eguerdi partean
ostarteak nagusitu. Aldiz, arratsaldean lai-
notuta geratuko da. Min.3º / Max.11º

z KIROL TABLA ASTEBURUKO EMAITZAK

CD HERNANIKO taldeek emai -
tza ezin hobeak lortu dituzte
asteburuan. Ohorezko Erregio -
nal mailan, Hernanik Bergara
liderra hartu zuen Zubipen, eta

garaipen itzela lortu zuten her-
naniarrek, 2-0. Emaitza hone-
kin, sailkapenean hirugarren
kokatu dira, Bergara bi puntura
dutela, eta Ordizia, lider berria-

tik, hiru puntura.
Jubenilen Ohorezko Mailan,

Hernanik 3-0 irabazi zion Pam -
plonari. Esperantzarako hi ru
puntu, dudarik gabe. yy

z FUTBOLA

Goiko postuetan, Hernani

JOSE MARIA ZAPIAIN
ARRESE

Bilobak: Xuban, Malen, Josu, Libe, 
Ekain eta Etxahun

Urnietan, 2017ko abenduaren 18an

Esan, erakutsi eta eman diguzun guztiagatik,
zure ereduak gugan iraungo du.

Maite zaitugu attona.

=  ANDRES GALDOS BILBAO
JAUNA

(Rosa Mari Telleriaren alarguna)
Atzo hil zen, 80 urte zituela, Elizakoak 
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian Bego - 
Seme-alabak: Aitor eta Irene, Jagoba eta Maite, Mikel eta
Oihana; bilobak: Eneritz eta Ainitze, Intza eta Ekhi; anai-arrebak,
ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek.
Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor
zaiteztela BIHAR, ASTEARTEA, arratsaldeko ZAZPIETAN, SAN JOAN 
BATAIATZAILEA parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2017ko abenduaren 18an

OHARRAK: Gorputza ORBEGOZO EHORZKETA TANATORIOAN dago.

=       MARIA TERESA 
CORELLA ARANALDE

ANDREA
Atzo hil zen, 81 urte zituela, Elizakoak 
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian Bego - 
Anai-arrebak: Maria Pilar eta Julián Villar, Cecilia (=) eta Alfredo Pérez (=), Luis eta
María Teresa Ayestaran; ilobak, lehengusuak, gainerako ahaideek eta bere 
zaintzaileak: Leiby Lezama. 
Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BIHAR,
ASTEARTEA, arratsaldeko ZAZPIETAN, SAN JOAN BATAIATZAILEA parroki 
elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2017ko abenduaren 18an

ROSARIO CILLERO
VAZQUEZ

HERNANI ERRUGBI ELKARTEKO ZURE LAGUNAK
Urnietan, 2017ko abenduaren 18an

Besarkada handi bat, 
familiari

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:00ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.


