
URTERO bezala, Gabonak kiro -
la egiten hasteko gonbida pe -
na luzatu du, beste behin,
Mun  darro Kirol Elkarteak.
Kirol Eguna egingo dute aste -
buru honetan; larunbatean
hasiko da, hainbat kirolekin,
eta igan  dean borobilduko
dute Inuxente Krosarekin.

Kirolak aukeran,
larunbatean
Denera, hamahiru kirol pro -
batzeko aukera izango da la -
runbatean, bi txandatan. Goi -
zean, 10:30etan hasita, judoa
familian, eskubaloia eta sas -
kibaloia egin ahal izango da.
Eta arratsaldean,  16:00e tan
ha sita, gainontzekoak: zum -
ba eta Jump Fit kids, aero pila -
tesa, body flow eta hipo pre -
siboak, Zumba, TRX, Ziklo In -
door, Jump Fit eta Fit Pump.

Pelota eta krosa, igandean
Igandean, aldiz, pelota esko -
la ko haurrak eta palako nes -
kak arituko dira, goizeko
10:00e  tan hasita, Txomiñenea
frontoian. 

Ondoren, arratsaldez egin -
go dute Inuxente Krosa. 4 eta
15 urte bitarteko haurrak ha -
siko dira, arratsaldeko 16:00e -
tan; eta ondoren izango da
helduen txanda, 17:30etan.

Parte hartzeko, izena eman
beharko da aurrez kiroldegian
edo egunean bertan: helduek, 5
euro; haurrek, bazkideek eta
kirolariek, aldiz, debalde. yy

2018ko abenduaren 19a, asteazkena ::: 220 zk. ::: www.kronika.eus

Azken kontzertuak, Gabonei hasiera

GABONEN atarian, hainbat
kon tzertu eta entzunaldi egin
dituzte asteotan Norberto Al -
man doz Musika Eskolako ikas -
leek. Bihar izango dute, az -
kenekoa. Arratsaldeko 19:30 ak
aldera, entzunaldia egingo du -
te trikitixa eta pandero tal deak,
akustiko taldeak, teklatu tal -
deak eta talde modernoek.
Musika Eskolako Areto na -
gusian izango da. 

Gabonak iragartzen,
aurrekoan
Gabonei hasiera emango dio
biharko emanaldiak; aurretik,
ordea, musika eskolako ins -
trumentu guztiek izan dute
protagonismoa. Igandean, gai -
ne    ra, Gabon giroan murgil tzeko
aukera eskaini zuten Andre
Mari elizan, Aiztondo abesba tza -
rekin batera. yy

Bihar eskainiko dute azkeneko musika entzunaldia Norberto Almandoz Musika Eskolako ikasleek.

z NORBERTO ALMANDOZ MUSIKA ESKOLA

Aiztondo abesbatzarekin batera eskaini zuten kontzertua igandean Musika Eskolako ikasleek. 

z GABONAK

Larunbatetik 
etzira, Santo
Tomaseko feria
Santo Tomas eguna da etzi,
ostiralean, eta hori aurrez ospa-
tu zuten astigartarrek, larunba-
tean, txistorra jan eta Foru Pla -
zan jarri zituzten postuekin go -
zatuz. Eta Santo Tomas eguna
bera gozatzeko aukera ere izan-
go dute astigartar askok eta as -
kok; Herri Eskolako haurrak tar-
teko, bihar izango baitute azken
klase eguna, eta ordua hasiko
baitituzte neguko oporrak.
Olen tzero eta Mari Domin giren
bisita jasoko dute, or duan. yy

z GURASOLAGUN

Urteko azkeneko
zita, euskeraz
Euskeraz dakiten gurasoek eta
ikasten ari direnek elkartzeko
urteko azkeneko aukera izango
dute bihar, Gurasolagun taile-
rrean, arratsaldeko 16:45etatik
18:00etara bitarte, Herri Esko -
lako jangela txikian. Izena ema-
teko: 943 335 064 (kultur
etxea) edo iker-g@aek.eus.
Hau rrek ere aukera daukate
ber tan egoteko, Xaguxar aisialdi
taldeko kideekin batera. yy

z KIROLDEGIA

2019an ere, kirola
egiteko aukera
2019an ere kirola egiteko
aukera luzatu du, beste behin,
Astigarragako Kiroldegiak.
Aurretik ere eskaini dituen ikas-
taroak jarri ditu aukeran, baina
ez horiek bakarrik; urtarriletik
aurrera, dantza modernoan
aritu ahal izango dute gaztetxo-
enek. Etzira arte dago aukera
izena emateko, kiroldegian:
kiroldegia@astigarraga.eus edo
943 333 676. yy

z UDALA

Egutegien 
banaketa, hasita
2019ko Udal Egutegia bana -
tzen hasi ziren astelehenean,
eta oraindik eskuratu daiteke
udaletxean, kultur etxean, eta
baita Astiko merkatarien elkar-
teko dendetan ere. yy

Kirol Eguna,
asteburu honetan
Igandean izango da Inuxente Krosa. 16:00etan
abiatuko dira haurrak korrika; gero, helduak.

z KIROLDEGIA

GABONETAKO oporrak direla-
eta, aurreratu egin du Udalak
abenduko Plenoaren data;
bihar egingo dute osoko bil -
kura, eguerdiko 13:30etan ha -
si ta, udaletxeko pleno areto an. 

Aurrekontuen onarpena
Denera hamaika puntu azter -

tuko dituzte biharko zitan;
tar tean, 2019ko udal aurre -
kon  tuen behin betiko onar -
pena izango da. Horrez gain,
ondasun eta eskubideen in -
ben tarioaren berri ere eman -
go dute, eta sei mozio landuko
dira, Justicia Poetica taldeak
aurkeztutakoa barne. yy

Behin betiko
onarpena, bihar
Aurrekontuez gain, sei mozio ere eztabaidatuko
dira biharko Plenoan, 13:30etatik aurrera.

z UDALA PLENOA

Inuxente Krosean
parte hartu nahi
duenak izena eman
dezake, kiroldegian.
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AZKENEKO txanpa dute sagar -
dotegiek beren txokoak txotx
denboraldi berrirako pres ta -
tzeko, eta horren bitartean,
sa gardoa ere izan da prota go -
nista azken egunotan. Euskal
Sagardoa aurkeztu eta sus -
tatzeko kanpainari bukaera
eman zioten aurreko ostira -
lean Joseba Barandiaran pla -
zan, eta aurretik, Sagardo
Apu  rua egin zuten Donostiako
Bulebarren. 

Gartziategin, irekiera
ekitaldia
Donostiako ekitaldian iragarri
zuten urtarrilaren 16an egingo
dutela 2019ko txotx denboral -
diaren irekiera, hau da, XXVI.
Sagardo Berriaren Eguna, Sa -
gardoaren Lurraldeak antola -
tuta. Gartziandia sagardotegi -
an izango da ekitaldi nagu sia,
Sagardoetxetik pasata.

Bost sarrera bikoitz, zozketan
Bertan presente egoteko au ke -
ra luzatuko diete, aurrenekoz,
he rritarrei; bost sarrera bi -
koitz zozketatuko baititu Sa -
gar doa ren Lurraldeak astigar -
tarren ar    tean. Parte hartzeko,
hiru bal   dintza ezarri dituzte:
Asti ga  rragakoa izatea, 18 ur -
tetik go rakoa izatea eta sagar -
do gilea ez iza tea. 

Parte hartu nahi dutenek,
ur tarrilaren 6ra arte izango
dute apuntatzeko aukera: Sa -
gar  doetxean, 943 550 075 te le -
fonoan edo info@sagar doa -
ren   lurraldea.com helbidean.

Izena ematerakoan, ezin -
bes tekoa izango da ekitaldira
bertaratuko diren bi lagunen
izen-abizenak ematea, aurre -
tik. yy

Sagardoaren eta sagardotegien
egun haundian parte hartu nahi?

z SAGARDOA
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A Lainotza aldakorra izangon da bihar,
lainoak eta urdinguneak tartekatuko
dira. Eguerdi aldean ostarte ederrak
iku siko dira. Tenperaturak pixka bat
egingo dut gora. Min.9º / Max.16º (e

us
ka

lm
et

)

GAUR BIHAR
Eguraldi nahasia eta aldakorra izango da
gaur, eta zenbait momentutan ostarteak
ere irekiko dira. Dena den, hainbatetan
lainoak sartu eta zaparradak bota ditza-
ke. Min.9º / Max.14º

& | TAXIAK: 622 222 343 | UDALTZAINGOA: 943 335230 - 699 487 587 | DYA: 943 46 46 22 (Hernani) | AUTOBUSAK: Areizaga:
943 452708 | ANBULATORIOA: 943 33 56 44
9 / Egunez: zASTEAZKENA A. Etxebarria Andre kalea, 48 (Hernani) 943 551793 zOSTEGUNA Castilla Urbieta, 7 (Hernani) 943
552941 zOSTIRALA A. Etxebarria Andre kalea, 48 (Hernani) 943 551793 zLARUNBATA Aguado ASTIGARRAGA  Nagusia, 21 943
550327 z IGANDEA Aguado ASTIGARRAGA  Nagusia, 21 943 550327 zASTELEHENA TENA ASTIGARRAGA  Nagusia, 16 943 543718
zASTEARTEA Aguado ASTIGARRAGA  Nagusia, 21 943 550327 / Gauez: Castilla Urbieta, 7 (Hernani) 943 552941

Gartziandia sagardotegian izango da 2019ko txotx denboraldiaren
irekiera urtarrilaren 16an. Bost sarrera bikoitz zozketatuko dituzte.

EMAKUMEENGANAKO Indar ke -
ria ren Aurkako Nazioarteko
Egu na izaten da Azaroaren 25a,
eta aldarria kalera era ma      teko
ekintza bat antolatu zuen
Udalak; «moduak» kri ti ka tu
ditu EH Bilduk: «Udalak lore
banaketa egin zuen, he rriko
elkarteak baztertu eta kanpoko
elkarte bat gonbida tuz».

EH Bilduk azaldu duenaren
arabera, «ekimen honekin
EAJ k ‘Astigarragak indarkeria
matxistaren aurka duen ja -
rrera proaktiboa islatzeko mo -
du aktibo eta dinamikoa’ iku -
sarazi nahi zuen, baina ho -
rretarako, Astigarragako he -
rri tar eta eragileak inplikatu
beharrean, Donostiako txi -
rrin  dulari talde bat ekarri zu -
en». Eta kritikatu dute: «EH
Bil duk era bat lekuz kanpo
ikusten du ekimen hau ho ne -

la antolatu izana. Herrian txi -
rrindulari talde eta kirol el -
kartea badaude eta hauek ez
dute Udalaren aldetik inolako
gonbidapenik jaso». «Herriko
elkarte guztiei begirunea gal -
du eta mespretsuzko eraba -
kia» dela uste du EH Bilduk.   

«Herritarrak inplikatuz
eten gabe jarraitu behar da
indarkeria honen aurka. Lore
banaketa, herriko familiak
eta haurrak inplikatuz gero,
ekimen egokia izango litza te -
ke», nabarmentzen dute.

Harituzi, eskerrak
Egun horren bueltan, baita
ere, ekitaldia egin zuen Ha ri -
tuz elkarteak: «Udalaren eki -
men gabeziaren aurrean, EH
Bildurentzat pozgarria da,
gizon eta emakumeen ber -
din tasunerako herriko Hari -

tuz elkarteak ‘Indarkeria ma -
txistaren aurkako matazak’
ekimenarekin egiten duen
lana». Horregatik, «esker ona
adierazi nahi die bertan bu -
ru belarri lanean ari diren
emakume guztiei». 

Mozioa, Plenoan
EH Bilduk ja kinarazi du, baita
ere, horren bueltan mozioa
aurkeztu zuela Uda lean: «hel -
bu rua da balibide eta tresnak
mahai gainean jarri eta in -
darkeria matxis taren aurka ko
udal-politikari hauspoa ema -
tea da». Baina EAJk ez zue la
ple nora era man: «hainbat
eki  men interesgarri pro posa -
tzen zituen [...] Horie tako asko
aurreko urteetako mo zioetan
proposatu eta aho batez onar -
tuak izan dira baina bat bera
ere ez da martxan jarri». yy

«Herriko familiak eta haurrak inplikatuz gero,
lore banaketa ekimen egokia izango litzateke»

z EH BILDU PRENTSA-OHARRA

Azaroaren 25aren bueltan, «Udalak lore banaketa egin zuen, herriko
elkarteak baztertu eta kanpoko elkarte bat gonbidatuz», kritikatu dute.

BIDE onetik jarraitzen dute
Mun darroko mutilek aste ho -
netan ere 1-2 irabazi zuten
Mundarroko mutilek larun -
batean, Irungo Dunboa Eguz -
kiren kon tra, haien etxean. 

Talde lanari esker, beste
hiru puntu poltsikoratu zuen
taldeak. Eta azke neko sei nor -
gehi a gokak ira bazita, bigarren
sail katua da egun, Andoaingo
Eus kal du na ren atzetik. 

Hasieratik, estutzen
Aurkariaren aurrean ondo
kokatuta eta estutzen hasi
ziren astigartarrak, eta horri
esker, hamargarren minutuan
lortu zuten aurreneko gola;
Beñatek Iñurriri egindako pase
on bati esker, azken honek
erraz sartu zuena. Bigarrena

ere, segituan sartu zuen Be -
ñatek; aurkariaren defentsa -
ren bizkarra harrapatu eta
atezainaren gainetik gola sar -
tu zuen. Kolpe horren eraginez,
Dun boa astigartarrak estutzen
hasi zen, deseroso sentiarazi
arte. 

Estutze-lan horrekin ja rrai -
tu zuten irundarrek biga rren
zatian ere, eta horren saria
izan zen partiduko gol bakarra.
Gol horrek indarra eman zion
aurkariari; baloi gehiago izan
zituzten, eta baita aurkako
zelaian presentzia haundiagoa
ere. Dena den, horren aurka
egin zuten moreek, eta gutxi -
naka lerroa aurrerago botatzen
hasi eta lapurtutako baloi ho -
rietan arriskua egiteko sen tsa -
zioa eman zuten. yy

Beste garaipen
bat, astigartarrek
1-2 irabazi zuten Mundarroko mutilek Dunboa
Eguzkiren kontra larunbatean, Irunen. 

Kanpainaren bukaera-festa egin zuen aurreko ostiralean Euskal Sagardoak.

z MUNDARRO KIROL ELKARTEA

z KIROLAK ASTEBURUKO EMAITZAK

z PRESOEN LAGUNAK

Hiru zita, urtea bukatzeko
Abendurako, urtea bukatzeko, hiru deialdi egin dituzte Astigarragako
Presoen Lagunek. Aurrenekoa astelehenerako: 16:00etan Oialumetik
abiatuta, Euskal Presoen aldeko Olentzeroa izango da. Hilaren 28an,
azken ostirala! kontzentrazioa izango da 20:00etan Joseba Baran -
diaran plazan. Eta azkenik, hilaren 30ean, Martuteneko espe txera
martxa egingo dute. 11:00etan jarri dute zita kupelaren errotondan,
eta eguerdiko 12:00etan izango da ekitaldia, Martutenen. yy


