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UDAL ONGINTZA PATRONATUA:

Datorren urteko apustua,
egoitza berria /I-VIII

LABURRAK /2

Prentsa oharra: Hamaikabat
alderdia. /2

Gabonetako kontzertuak:
txistu kontzertua gaur /2

Fubola: Hernanik enpate /3

KIROLAK: Ehiza, arrauna,
atletismoa, judoa. /3

Lizeaga auzoa /8

Eskelak /8

GGAAUURR  KKRROONNIIKKAANN

Legalizazioa eskatu zuten
Ezker Abertzalearentzat

EZKER Abertzalearentzat legalizazioa eskatu zuten atzo ehundaka
hernaniarrek, Plaza Berritik abiatu eta Hernaniko kaleetan barrena.
Plaza Berritik Zinkoeneara, eta handik Kale Nagusian gora, Gudarien
plazan bukatu zuten giza katea. Festa giroan, «orain! legalizazio» eska-
tuz, ziztu batean egin zuten ibilbidea, eta bueltaka-bueltaka... osatu
zuten borobila, giza-espirala, Plazan, pankartak goian zituztela. ��

ANGEL Olaran hernaniarrak jasoko du Gipuzkoako Urrezko Domina, dato-
rren ostegunean Gipuzkoako Diputazioan. Etiopiako Wukro herrian misiolari
18 urte daramazki Olaranek, eta hango egoera aldatzen egindako lanagatik
emango zaio saria datorren ostegunean. Wukron 7 proiektu ditu Angel
Olaranek eta berriak hasteko ilusioz dago. Saria jasotzeak poz eman dio, eta
adierazi du, bere lanean ari diren guztientzat balitz bezala hartuko duela. /4-6

«Neretzat sari haundiena litzateke, 
jendeak kontzientzia hartzea»

Gipuzkoako Urrezko Saria jasoko du
Angel Olaran misiolari hernaniarrak,
datorren ostegunean, Diputazioan,
Etiopian, Wukron, egindako lanagatik. 
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� E R R U G B I A

Partidu gogorra,
gaur Landaren 

Hernanik Landaren jokatuko
du gaur, BUC Bartzelona tal-
dearen kontra. Partidu serioa
espero da, igoera fasean
sartzeko garrantzi izugarria
duelako. 12:00etan. /3

� E R R E M O N T E A

Galarretan izar berri
bat: Urriza!

Urrizak eta Etxeberria IIIak
errez irabazi dute Binakako
Txa pelketa Nagusia, atzo,
Galarretan, Zeberio IIa eta
Ionen kontra. /3
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� H A M A I K A B A T

«898.000 €-ko defizita izango du Atez Atekoak»
HAMAIKABAT alderdiak
Kronikara bidalitako prentsa
oharrean dioenez, datorren
urtean, Hernanik 898.000
euroko defizita izango du.
Ogasun Batzordea izan zen
joan den astean, eta Gobernu
Taldeak 2011ko presupues -
toak aurkeztu zituen (Kroni -
kak ez du aukerarik izan
aurrekontu horiek lortzeko). 

Hamaikabat alderdiak

adierazi du, aurrekontu horiei
begiratuta, izugarri igo dela
hondakinak biltzeko gastua.
«2009ko datuak hartu ditugu,
aurreko sistemarekin zenbat
gastatzen genuen ikusteko,
eta 2011n %60 gehiago gas -
tatuko dugu. 2009an 1.090.000
euro gastatu ziren; 2011n
1.713.000 euro gastatuko dira.
Diru sarrera gisa berriz, herri -
tarrek ordaintzen duten ta se -

tan, 814.500 euro jasoko dira,
beraz, defizita, 898.000 euro -
koa da. Lehen, 297.500 euro -
koa zen».

866.000 euroko kreditua
Iñaki Arratibel Hamaikabat al -
derdiko bozeramaileak dio,
2011n Udalak 866.000 euroko
kreditua eskatu duela, eta Atez
Atekoaren defizitik izan ez
balitz, ia ez zela eskatu be ha rrik

ere izango. «Krediturik ia ez
genuen eskatu beharrik izango,
eta inbertsioetan diru gehiago
gastatu ahal izango genuen».

Arratibelek dioenez, 2009 -
an herritarrek ordaintzen zi -
tuz ten tasek %72 kubritzen zu -
ten sistemaren gastua; gaur
egun berriz, tasa horiekin ez
da kubritzen %50 ere. «Denok
ordaindu beharko dugu, Atez
Atekoaren ruina hau». ��

TXISTUA eta gitarra batera,
auzolanean, entzun ahal izan -
go dira gaur, 13:00etatik au -
rre ra, Milagrosan. Urtero ohi
bezala, Hernaniko txistu la -
riek 8 kanta joko di tuz te, egu -
berri hasiera ho ne tan; aur ten
laguntzaile eta guzti, gitarra
jolea izango baitute. Patxi
Apezetxeak zuzenduko du
kontzertua.

Kontzertuak lau egunetan
Gabon garaia kontzertu ga -
raia izaten da eta aurten ere
badira kontzertuak, eginak
eta egiteko. Atzo, Musika
Bandak eta Ozenki abes ba -
tzak ia bi orduz adi-adi eduki
zuten Milagrosa bete jende.
13 kanta kantatu zituzten.

Bihar, Kantuz abesbatzak
eta Astigarragako abesbatzak
kontzertu sakroa emango
dute, 20:00etan, San Joan Ba -
taiatzailea elizan. ��

� G A B O N A K  -  K O N T Z E R T U A K

Eguberri atarian, txistu kontzertua
Kontzertuak izango dira Hernanin, eguberri atarian. Hernaniko txistulariek eta gitarra-joleak kontzertua

emango dute gaur, 13:00etan, Milagrosan. Kantuz abesbatzak kontzertu sakroa, bihar, 20:00etan.

� S A N T O  T O M A S  
Txistorra, Portun eta
Sorgintxulon, gaur

Santo Tomas eguna ospatuko
da aurten ere Hernanin, eta
txistorra gosez dagoenak izan-
go du non probatu, Donostiara
joan gabe. Gaur Sorgintxulon
eta Portun 12:00etan hasiko
dute festa. Txistorra jana egin-
go dute, eta bi auzoetan saskia
zozketatuko da. ��

� O S I Ñ A G A
Musa, Otsuenean

Osiñagako Mus Txapelketa
jokatuko dute gaur, Otsuenean,
arratsaldeko 16:00etatik aurre-
ra. Hasi eta buka gaur egingo
dute. Inskripzioa 20 euro. ��

� M O Z T U  F I L M A K  
‘Amaren bidaia’ filma
estrenatuko da gaur

Donostiako Aquariumean peli-
kula aurre-estreinatuko du gaur
Moztu Filmak-ek: Amaren
ideia, 11:30etan. Irekia da. ��

� N A B A R R A L D E  
Gipuzkoa jaio zen:
1376 urtean

Nabarraldek bideo bat aurkeztu-
ko du, Gipuzkoako jatorria izene-
koa, bihar, 19:30etan Biterin.
«Gipuzkoak, 1376 arte, hiru
lurralde zituen, eta horietako bat,
Hernani; Oriatik Bidasoaraino
zijoana. Beste bi zatiak ziren:
Aitzorrotz eta Ipuzkoa...». ��

Musika Banda eta Ozenki abesbatza, atzo Milagrosan.

EGITARAUA

Juana Bixenta Olabe. 
Armonia: J.I.Ansorena
Agustin, Shanti eta Juan Joxe. 
I. Ansorena
Alpeetako oroimena. 
J. Labitsky
Gabon abestiak. 
Arm. I. Ansorena
Erregeak datoz. 
Herrikoia
Ai, hau gabaren. 
Arm. J. Hdez. Arsuaga
Aingeruetazko soinuak.
L.Ondarra
White Christmas. 
Irvine Berlin

Zuzendaria: Patxi Apezetxea
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� E H I Z A  T X A P E L K E T A  

Bigarren txanda, 
ehiztari onentzat

Txantxangorriko Ehiza
Txapelketa gaur bukatuko da.
Goizeko 09:00etatik aurrera, eta
bigarren igandez, Epelerreka eta
Usokoerrekan neurtuko dituzte
abilidadeak elkarteko ehiztari
finenek. Ramon Izagirre dijoa
oraingoz aurrena. ��

� A R R A U N A  

Hernaniko batelak
Donostian gaur

Hernaniko batel guztiak
Donostiako estropadan dira gaur,
12:00etatik aurrera, Loiolako
Erribera pasealeku parean. ��

� S A L I L L A S  

200 km korrika, 
24 ordutan

Xabier Salillas CD Hernaniko
ultramaratonianoa bere proba
gogorrena jokatzen ari da,
Bartzelonan, atzo eta gaur bitar-
tean. 400 metroko pistari 500
buelta eman behar dizkio, eta 
24 ordu ditu horretarako. ��

� J U D O A  

Gipuzkoako infantil
txapelketa Hernanin

Goizeko 09:30etatik aurrera,
Gipuzkoako infantil mailan neur-
tuko dira gaur, Hernanin, taldeka
eta bakarka. Ondoren alebinek
erakustaldia dute, 11:00etan. ��

Etxeberria III eta Urriza, txapeldun

URTEA bukatzeko azken
par tidua irabazi beharra
dauka Hernanik, Ohorezko B
mailan. Hernaniarrak ez dute
ondo hasi denboraldia, baina
badirudi hobeto jokatzen ari
direla azken partiduetan. 

Igoera play offa aurrenak
eta bigarrenak jokatzen dute,
eta Hernani 8 puntura dago,

5garren postuan. Gaur BUC
Bartzelona taldea izango du
aurrean, iaz oso goian ibili
zen taldea, aurten pattalago
dabilena. Joaneko partiduan
enpatatu egin zuten; gaur
enpateak ez du balio. 

Aurrean du indarra BUC
Bartzelonak; Hernanik bere
jokua egiten asmatu behar du.

Bi baja nagusi, 
gaurko patidurako
23 jokalari konbokatu ditu
Hernanik gaurko partidu -
rako, eta bi baja nabarmen
izan go ditu:  Joe Goiti eta
Ramuntxo Labat. Herrita -
rren animoak estimatuko
dituzte Landaren, gaur,
12:00etatik aurrera.  ��

Irabazi beharra, urtea ondo bukatzeko

� F U T B O L A

Azkenean,
enpatea

GALDUZ gero, lidertza gal -
du ko zuen; irabaziz gero
man tendu. Azkenean, Her -
na nik enpatatu egin zuen
atzo 1-1, eta aurren-biga rre -
nak hor geratu dira, Pasaia
taldearen emaitzaren zain.  

0-1 galtzen hasita
Enpatea bigarren zatiko
12ga rren minutuan iritsi zen.
Anaitasuna zijoan aurretik,
eta Eneko Iñurrategik sartu
zuen enpateko gola. Partidu
oso ona izan zen atzokoa,
kalitate haundikoa, eta oso
serioa. Seguritatearekin jo ka -
tu zuen Hernanik eta zaleak
oso gustora ziren partidu bu -
kaeran. Hurrengo partidua
ostiralean jokatuko du Real
Unionen kontra, Irunen. ��

ZEBERIO IIak ez zuen arris -
ka tu; Etxeberria IIIak dena
eraman zuen. Urrizak bizi
ibili zuen pelota; Ionek be -
hartuta jokatu zuen. Mis terio
gehiago ez zuen izan atzoko
final haundiak, erre monteko
Bi na kako Txapelketa Nagu -
siak, Azysa Torneoak. 

Urriza eta Etxeberria IIIa
dira txapeldun berriak, txa pel  -
ketan jokatutako 5 par ti duak
irabazita. Atzo 40-31 na gu situ
ziren naparrak, gi pu tzen kon -
tra. Etxeberriak 37 urte ditu,
eta lehenengo txa pe  la lortu
zuen atzo; pozez gainezka
zen. Urrizak 27 urte ditu; eta 4
urte pro fe sio na le tan, lau final,
eta lau txa pel. Izar berri bat
jaio da Galarretan. ��

Denean nagusitu ziren atzo naparrak. Etxeberria izan zen lauetan
onena, eta Urrizak ratxa bildurgarriari eutsi dio: lau urte, lau txapel.

� E R R U G B I A  -  O h o r e z k o  B  m a i l a

Hernanik Landaren jokatuko du gaur, 12:00etatik aurrera, BUC Bartzelona taldearen kontra.

SAILKAPENA

1-Getxo R.T.
2-Univers. Vigo R.C.
3-Oviedo R.C
4-F.C. Barcelona
5-Hernani C.R.E.
6-Durango R.T.
7-B.U.C. de Barcelona
8-Uribealdea R.T.

38
31
30
29
23
12
10
4

Urriza eta Etxeberria IIIa, txapelak buruan.

� E R R E M O N T E A  -  A z y s a  B i n a k a k o  T x a p e l k e t a  N a g u s i a
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Diputazioak urrezko domina
emango dizu ostegunean, hamar-
kada guzti hauetan Etiopian egin-
dako lanagatik. Errekonozimendu
gisa hartzen al duzu?
Berria jaso nuenean harritu
egin nintzen. Nonbaitera
laguntzera joaten zarenean,
beraiek hartu egiten zaituzte
eta zuk lagundu egiten duzu.
Oso naturala da, erraza eta
berezkoa. Egiten dena oso
gizatiarra da, eta horregatik
sari bat jasotzea, ez dakit...
Normalean sariak ez-ohizko
gauzei ematen zaizkie. Gi puz -
koan esaterako, filosofo, iker -
tzaile, zientzilari... asko daude,
beraien eguneroko lanarekin
Gipuzkoa mundu osoan eza-
gutarazten dutenak. Horrega -
tik, harritu egin ninduen gisa
honetako zerbitzu xume bati
saria emateak. Hala ere esti-
matzekoa da. Nik ez dut nere
lanaren errekonozimendu
bezala hartu, horretan lanean
ari garen guztion errekonozi-
mendu edo sari bezala baizik,
eta eskertzen dut.

Domina edo errekonozi -
men  du honek etorkizunari 
begira, lagunduko al du Etiopiako
egoera, zure lana, guztion egin-
beharra bultzatzen?
Tristea da horrelako sari
baten zain egon beharra jen-
dea kontzientziatzeko. Guz -

tiok dakigu ekonomia globala-
ren ondorioz, urtean
37.000.000 pertsona  ari direla
hiltzen alimentazio txarrak
eraginda, 100.000 pertsona

inguru egunean. Hala ere,
domina honek egoera alda -
tzen lagunduko badu, ongi-
etorria izango da... Norbaitek
esan zuen bezala, Jainkoak

lerro okertuak idazten ditu.

Zein da Olaranek jaso dezake-
en sari haundiena?
Jendea kontzientziatzea.

Urtean miloika pertsona 
hil tzen direla esaten dudane-
an, ez naiz ari mezu bat zabal-
du nahian, gertaera objetibo
bat kontatzen ari naiz.

Gipuzkoako Urrezko Domina 2010 Saria
emango diote abenduaren 23an Angel Olaran misiolari
hernaniarrari. 1938an Hernanin jaioa, 40 urte daramaz-
ki misiolari lanetan. Hasierako 20 urteak Tanzanian
pasa zituen eta ondoren, Etiopiako Wukro herrira joan

zen lanera. Egun, zazpi proiektu ditu martxan, eta
Kronikari adierazi dionez, pixkanaka, baina ari dira
emaitzak lortzen, «bide onetik goaz». 40 urte luze 
horietan egindako lanagatik omenduko du Angel
Olaran Diputa zioak, ostegunean.

ANGEL OLARAN MISIOLARIA - GIPUZKOAKO URREZKO DOMINA 2010:

«Gizartean klase borrokarik ez izateko,
nekazaritzatik egin behar da garapena»

Angel Olaran Hernanin dago, eta abendu amaieran itzuliko da Wukrora.
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Lau erronka ditu eskuartean Ongintzak
Udalak Zaharren Egoitza berria beregain hartu
eta martxan jarriko duela jakinarazi du aste hone-
tan, berez Diputazioaren konpetentzia izan arren.
Erabakiaren nondik-norakoaz galdetu dio Herna -
niko Kronikak Izaskun Ezeiza Ongintzako Lehen -
dakariari. Horrez gain, Ongintzaren erronka eta lor-

penez ere aritu da: Eguneko Zentrua eta Etxez
Etxeko zerbitzua indartzea eta Zaharren Egoitza
berria eta apartamentu tutelatuak martxan jartzea.
Ongintzak adinekoei zuzendutako zerbitzu mordoa
eskaintzen du, baita Bidez Bide furgoneta zerbitzua
ere. Guztiak biltzen ditu erreportaje berezi honek.
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ZAHARREN Egoitza berria
martxan jarriko du Udalak,
gastuak bere gain hartuta. Hala
jakinarazi zuen joan den astele-
henean. Edifizio berria martxo-
an bukatu zen eta ordutik
Diputazioaren zain egon dira
behar bezala ekipatu eta mar -
txan jarri zezan; bere konpe-
tentzia baita. Dipu tazioak ezer
egiten ez zuela ikusita, Udalak
ardura har tzea erabaki du,
berriz ere. Obren gastuen
%33,23 ere bere gain hartu bai -
tzuen.

Gobernu Taldeak 2011ko
aurrekontu proposamena aur-
keztu zuen astelehenean
Ogasun Batzordean, eta bertan
argi utzi dute Ongintza arloa
dela apustu nagusienetakoa.
Bertara bideratutako dirua ez
du murriztuko, bestelako hain-
bat gastu gutxitu dituen arren,
eta horrek ahalbidetuko du,
martxan jartzea Zaharren
Egoitza berria eta Udalarenak
diren 12 apartamendu tutelatu,
Izaskun Ezeiza Ongintzako
Lehendakariaren esanetan. Eta
horrez gain, martxan dauden
beste zerbitzu batzuk hobetzea:
«Etxez Etxeko laguntzan, esa-
terako, 2011 urtean, ordu

kopuru gehiago emango ditu-
gu; gutxigorabehera orain arte
eskaintzen ditugunak baino
400 ordu gehiago urtean. Eta
Eguneko Zentruko zerbitzua
ere indartu egingo dugu.
Lehen, eraikin zaharrean 30
pertsona genituen, 2010ean
43ra igo ditugu eta 2011n 49
izango dira. Eguneko Zentru ko
plazak hitzartuta izan dira

Diputazioarekin, beraz, bere
aportazioa egingo du».

Aurrekontu proposamena
zuzenketa fasean dago orain.
Alderdiek zuzenketak egiteko
epea izango dute urtarrilaren
5era arte. Ongintzaren kasu an,
abenduaren 30era arte. Ondo -
ren, Plenotik pasako da onartu
edo ez erabakitzeko eta onar -
tzen bada, zein zuzenketekin.

Eraikin berria, egoiliarrek
merezi duten ordaina
Zaharren Egoitza egokitzeko
obrak eta eraikin berria egitea
Diputazioak derrigortu zuen,
berak ezarritako baldin tzak
betetzen ez zirela eta.  Hala
azaldu du Ezeizak: «Edifizio
zaharrean 3ko gelak zeuden
eta legeak ez du uzten. Horrez
gain dio, banakakoak izan

behar dutela %25». Erai kin
berriko 6 pisuetatik goi ko 3ak
Zaharren Egoitza koak izango
dira eta guztira 36 gela daude;
12na pisu bakoitzean. Gelak
banakakoak eta bikoak izango
dira. Haundiak eta argitsuak,
batzuk balkoiarekin, terraza
goiko pisuan, lehenengoan psi-
kogeriatria...

Pertsona kopurua manten-
du egingo da. Orain arte beza-
la 111 izango dira. «Eraikin
berria egiteko eraikin zaharra
egokitu egin da eta egoiliarrek
obra eta eragozpen guztiak ja -
san behar izan dituzte. Horren
aurrean izan duten jarrera ona
eskertu nahi diegu. Eta irudi -
tzen zaigu kalteen ordaina
izango dela eraikin berria. Bizi
kalitate askoz hobea izango
dute eta merezi dute. Horre -
gatik plaza berdinak izango
dira, beraiek izatea nahi dugu-
lako», azpimarratu du Ezeizak.

Apartamendu tutelatuak 0
pisuan egongo dira. Eguneko
Zentrua eta bi etxebizitza sozial
-1 pisuan eta -2 pisuan beste
hiru etxebizitza sozial eta insta-
lazioak. Zaharren Egoitzako eta
Eguneko Zentruko bi eraikinak
konektatuta daude. ��

I I
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Zaharren Egoitza berriko gela bat ikusi daiteke irudian. Kasu honetan, bi pertsonentzako
gela izango da. Ekipamendua falta du oraindik.

Udalak bere gain hartuko ditu Zaharren
Egoitza berriko gastuak eta ireki egingo du

Gobernu Taldeak aurkeztutako 2011ko
aurrekontu proposamenean, Ongintza arloa da
apustu nagusienetakoa. Hala, bideratuko lirateke
Zaharren Egoitza berria eta apartamendu tutela-

tuak martxan jartzea, eta orain arteko zerbitzuak
mantentzeaz gain, hobetzea, Izaskun Ezeiza
Ongintzako lehendakariak azaldutakoaren arabe-
ra. Aurrekontuak zuzenketa fasean daude.



Aste honetan jakin dugu Udalak
beregain hartu eta martxan jarriko
duela Zaharren Egoitza berria.
Nola iritsi da Udala erabaki hori
hartzera? 
Zaharren Egoitza zerbitzua
2001etik Diputazioaren esku-
mena da, Eguneko Zentrua be -
zala. Bigarren mailako zerbitzu
guztiak dira bere eskumena, eta
Udalenak lehenengo mailako-
ak, Etxez Etxeko zerbitzua, etxe
sozialak eta apartamentu tutela-
tuak diren bezala. Diputazioak,
ordea, ez du beregain hartu. Eta
Hernanin bezala beste 16 herri-

tan gertatzen da hori. Gu
2009ko maiatzetik harremane-
tan gaude Diputazioarekin,
akor dio baten zain. 

Eraikin berriari dagokione-
an, guk ikusten genuen esfor -
tzu haundia izan zela eraikin
berria egitea eta martxan jarri
behar genuela, nahiz eta kos-
tua izango duela badakigun.
Eraikina irekitzea ez da ireki -
tzea bakarrik. Gastu arruntak
igo egingo zaizkigu. Eraikin
bat mantentzea edo bi ez da
berdina. Eta irekitzen bada,

betirako da, gastu horiek fin-
koak izango dira.

Gobernu Taldeak erabaki du dato-
rren urteko aurrekontuetan
Ongintzari dagokion zatia man-
tentzea eta horrekin bideratuko li -
tzateke Zaharren Egoitza berria
martxan jartzea. Nola?
Egin duguna da gastu arrunta
oso kontrolpean eduki 2010 ur te
osoan. Eta lege aldaketaren on -
dorioz, egon da BEZa ren al da -
keta. Kasu batzuetan zena %16a,
bihurtu da %18a, baina beste

batzuetan %7a genuena, %4a da
orain. Eta so ziosanitario diren
zerbitzu guz tietan BEZa ez da
kontenplatzen. Beraz, ho rrek
era gin du ditugun gastu haun di
batzuetan kostua mu rriztea.
Nahiz eta zerbitzua berdina izan
kostua txikiagoa izan da. Horrek
ahalbidetuko digu di ru kopuru
berdinarekin aurre egiteko auke-
ra izatea beste gas tu batzuei, zer-
bitzuak mu rriztu gabe. Are
gehiago, gehitu egingo ditugu.
2011 urtean zerbait potoloan
inbertituko badugu, argi dau-
kagu Ongintzan izango dela.

Noizko espero da martxan 
jartzea?
Hori izango da aurrekontuen
ara bera, onartzen denaren arabe-
ra. Orain ikusi behar da beste al -
derdi politikoek zein zuzenketa
proposa tzen dituzten. Eta ho rren
arabera erabakiko da Ple noan
onartzea edo ez onartzea. Eta
onartzen badira zein zuzenkete-
kin bai eta zein zuzenketekin ez.

Orduan, aurrekontuak onartu arte
ezin esan daiteke ziur, Zaharren
Egoitza irekiko dela? 
Ireki, irekiko da ziur. Gertatzen

dena da aurrekontuen arabera
modu batera edo bestera irekiko
dela. Aurrekontu hori ez ba litz
onartuko, minimo batzuekin
irekiko genuke. Nolabait, mo  -
dua izango genuke gastu arrun-
tei aurre egiteko, baina in -
bertsioak egiteko gaitasunik ez
genuke izango. Eta gustatuko
litzaiguke gure aurrekontuak
onar tzea eta horren ondorioz
beharrezko egokitzapenak on do
egitea eta baldintza egokietan
irekitzea. Aukera badaukagu.  

Zer behar du funtzionatzen haste-
ko? Zenbateko gastuaz hitz egi-
ten ari gara?
Kortinak, bainugelako konple -
men toak, mahaiak, aulkiak, sa -
la tan telebistak… azkeneko gau -
zak dira, baina kostua dute. Gu -
txigorabehera 132.000 euro dira. 

Hori Zaharren Egoitzari dagokio-
nean, baina eraikin berrian
Eguneko Zentrua ere badago,
Diputazioaren konpetentzia dena,
eta hori martxan dago. Nolatan?
Kasu honetan beharra sortu zen
Diputazioaren aldetik. Argi Be -
rria Antiguon dagoen Eguneko
Zentrua itxi egin zuten Dipu -
tazioaren baldintzak ez zituela-
ko betetzen eta hor zituzten
egoiliarrak berkolokatu egin
behar izan zituzten. Horietatik
13 Hernanikoak ziren eta ikusi
zutenez hemen, eraikin berria
bukatzear zegoela, ate joka eto-
rri zitzaizkigun. Guk esan ge -
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IZASKUN EZEIZA - Ongintzako Lehendakaria

«Datorren urtean, zerbait potoloan inbertituko
badugu, argi daukagu Ongintzan izango dela»

.

«Gustatuko litzaiguke gure
aurrekontuak onartzea eta

hala, Zaharren Egoitza berria
baldintza egokietan irekitzea».

..

Udalak Zaharren
Egoitza berria martxan
jarriko duela eta, era-
baki horri buruz galde-
tu dio Hernaniko
Kronikak Izasun
Ezeiza Ongintzako
Lehendakariari eta
Gobernu Talde honek
Ongintzan egindako
lorpenei buruz ere bai.
Berak argi du:
Eguneko Zentrua eta
Etxez Etxeko zerbitzua
indartzea eta Zaharren
Egoitza berria eta apar-
tamentu tutelatuak
martxan jartzea. 

Izaskun Ezeiza Ongintzako Lehendakaria.
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nuen hartuko genituela, baina
Diputazioak beregain hartu
behar zuela zegokion konpeten -
tzia. Diputazioak konpeten tzia
onartzen zuela esan zuen eta 13
egoiliar horientzat zentrua eki-
patzeaz gain, beraien gestioaz
arduratuko zela. Baina kontura-
tu ginen aplikatu nahi zutela
euren katalogoa eta hori horrela,
zerbitzuaren kalitatea asko jaitsi-
ko zela. Beraz, azkenean erdibi-
deko zerbait adostu genu en: eki-
pamenduaz Diputazioa ardura-
tzea eta zerbitzuaren ges tioaz
gu. Eta negoziatzen jarraitzea
erabaki genuen lortu arte beraiei
dagozkien konpetentzia guztiak
beraiek hartzea.

Lehen 30 pertsona zeuden eta
azken 13 horiekin, 43 daude
orain. Eta datorren urterako espe-
ro duzue 6 gehiago sartzea.
Bai gure helburua da 2011n 49
pertsona izatea Eguneko Zen -
truan. Azken 6 horiek guk pro-
posatu ditugu  eta Diputazioak
beharrezko oniritzia eman digu.
Leku aldetik, 60 pertsonentzako
lekua dago orain, Eguneko
Zentruan, baina gure asmoa 50
egoiliar izatea zen eta 49rekin
oso pozik gaude. Hernani ba -
ten tzat 49 egoiliarreko Egu neko
Zentrua izatea oso potentea da. 

Eraikin berri horretan 12 aparta-
mendu tutelatu eta 5 etxebizitza
sozial ere badaude.
Kasu horietan eskumen osoa
Uda larena da eta helburua da
2011rako apartamenduak ekipa -
tzea eta erabiltzeko prest ego tea.
Denak solairu berean dau  de eta
guztiak batera mar txan jar tzea
pentsatu dugu, hobe izango dela
zatika egitea baino. 5 etxebizitzak
momentuz ez ditugu eki patuko.
Udalak baditu beste etxe bizitza
sozial batzuk eta oraingoz beha-
rra ase tuta ikusten dugu. 

Aipatutako zerbitzuez gain,
Ongintzak zein zerbitzu eskain -
tzen ditu?
Mila gauza. Oinarrizko gizarte
zerbitzu guztiak, laguntza psi-
kologikoa, laguntza ekonomi-
koa, famili ugariko txartela egi-
tea, drogomenpekotasunaren
teknikaria, Kontsumo Bulegoa,
Goiz Eguzki jubilatu etxea, etxe-
bizitza sozialak... Gizarte zerbi -
tzua oso zabala da.

Zenbat pertsona ari dira
Ongintzan orokorrean? Eta
Zaharren Egoitzan?
Oso zaila da hori zehaztea.
Hemen egunero egiten dira
kontratuak. Hemen ordubete
falta bazara, norbait jarri
behar duzu ordezkatzen,
beraz plantilakoak bakarrik
esatea ez da langile kopuru

erreala. Zaha rren Egoitzan
esaterako, 76 lanpostu daude,
baina ordezkapenak direla
eta, 100 bihurtzen dira. Eta
Ongintzan orokorrean, 180
bat  langile ari dira lanean
modu eta arlo ezberdinetan:
langile finkoak, azpikontrata-
tuak, administraziokoak eta
akordio edo hitzarmen bidez-
koak daude.

Baina Hernani izango da ziu -
rrenik lehen aipatutako 16 he rri
horien artetik langile zuzen

gehi en dituen herria. Egu neko
Zentrua dena, azpikontrata bi -
dez da eta Zaharren Egoitzako
gaueko zerbitzua ere bai. Beste
guz tian langile zuzenak ari dira
lanean. 

Amaitze aldera, zure ustez
Gobernu Talde honek zer lorpen
nagusi egin ditu Ongintzan?
Lehen aipatutako horiek: Egu -
neko Zentruan 49 egoiliar iza-
tea, Etxez Etxeko zerbitzua
mantendu ez ezik ordu kopu-

rua igotzea, krisi garaia izan
arren, eta Zaharren Egoitza
be rria eta apartamendu tute-
latuak martxan jartzea. Nire
ustez ikaragarrizko lorpenak
dira.

Eta aurrera begira, zeintzuk dira
eman beharreko pausuak?
Argi dago lanean jarraitu
behar dugula eta Diputa -
zioarekin negoziatzen, bakoit-
zak berari dagozkion konpe-
tentziak hartu arte. Ez da
bakarrik jakitea konpetentzia
horiek zeintzuk diren, aurrera
eramatea ere bada. Eta ez guk
esaten dugulako, horrela dela-
ko baizik. ��

Eguneko Zentruan eraikin zaharra ere egokitu dute. Irudian ariketak egiteko gela azaltzen da eraberrituta.

Eraikin berrian dago Eguneko Zentruko jangela, Officearekin (sukaldea).

Hernanin, Gizarte
Zerbitzuen zutabe-
ak dira Eguneko

Zentrua eta Etxez Etxeko zer-
bitzua. Gure filosofiarekin bat
egiten duten bi zerbitzu dira;
izan ere, pertsonek beraien
azken urteak beraien inguru-
nean ahalik eta ondoen ego-
teko aukera izan dezaten
ahalbidetzen dute. Hori nahi
dugu. Ahalik eta gehien luza -
tzea beraien ingurunean ego-
teko aukera. Eta hori lortuta,
hurrengo pausoa eman behar
badute eta Zaharren Egoitzara
etorri, ahalik eta zerbitzurik
onena emango diegu eta
saiatuko gara euren etxean
egongo balira bezala sentitua-
razten. Baina bitartean
Eguneko Zentruaren eta Etxez
Etxeko zerbitzuaren bidez
saiatuko gara
pauso hori eman
beharra luzatzen.

Eguneko Zentrua 
eta Etxez 
Etxeko zerbitzua,
Ongintzaren zutabeak

“

”

.

«Hernani batentzat 49
egoiliarreko Eguneko Zentrua

izatea oso potentea da».
..
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LANDA eremuan bizi diren 65
urtetik gorako pertsonei eta
mugikortasun arazo haundiak
dituzten pertsonei zu zen duta,
Bidez Bide, enkarguak egiteko
furgoneta zerbi tzua dago
2008tik, eta urtetik urtera
gehiago erabil tzen dela jakina-
razi du On gin tza Udal Pa tro -
natuak.  «Iaz, ur  te osoan 756
bidaia egin ziren (egunero 3,3),
aurten be rriz, 2009ko irailetik
2010eko abuztura, 1013 bidaia
egin dira (egunero 4,5)». Urte
osoko datuak biltzean jakinara-
ziko dituzte.

«Datuek argi uzten dute
furgonetaren erabilera errotu-
ta dagoela. Egunetik egunera
erabil tzaile gehiago daude eta
erabiltzaileek maizago dara-
bilte», gaineratu dute. Hori
ho rrela, «landa eremuko he rri -
tarrek zerbitzuarekin gustora
eta pozik daudela ikusita»,
2011 urterako konbenio berria
sinatuko dute Ongintza Pa tro -
natuak eta Behemendi Landa
garapenerako elkarteak.

Furgoneta gehien erabiltzen
dutenak, Ereñotzuarrak
Erabiltzaileen jatorriari erre-
paratuz, furgoneta gehien era-
biltzen dutenak Ereñotzuko
biztanleak dira (13 erabiltzai-
le), gero Ugaldetxokoak (6
erabiltzaile) eta Pagoaga eta
Akarregi (4na erabiltzaile).
Guztira 39 pertsonek erabil -
tzen dute zerbitzua. Eta egiten
diren bidaien %62a Ereño tzu -
ko erabiltzaileek egiten dute.

Erabilera, egunaren arabe-
rakoa ere ezberdina da. Os -
teguna, feri eguna da furgone-

ta gehien erabiltzen den aste-
ko eguna %33,4; eta astelehe-
na gutxien %12,8.

Zerbitzua astelehenetik 
ostiralera, goizetan
Bidez Bide zerbitzuarekin,
mu gikortasun arazo haundi -
ak dituzten pertsonei eta lan -
da ingurumean bizi diren adi-
neko pertsonei aukerak eman
nahi zaizkie beraien ez ohiko
eginkizunak (medikura joan,
erosketak egin...) beraien
kabuz egin di tzaten. Horre ta -
rako, furgoneta egokitu baten
zerbitzua es kaintzen da aste-
lehenetik ostiralera, goizeko
08:00etatik eguer diko 12:00e -
tara. Erabil tzai leak bere herri-
ko erdigunera jaisteko aukera

du eta etxerako buelta txofe-
rrarekin adosteko aukera du.

Funtzionamendu erraza
Bidez Bide furgoneta zerbi  -
tzuaren funtzionamendua oso
erraza da. lehenik eta behin,
Ongintza Patronatuan eman
behar da izena eta eskaera
onartzen badute, gidariaren
mobilaren zenbakia emango
zaio. Herrira joan behar duene-
an txoferrari deituko dio eta
zita egingo dute. Komeni da
egun bat edo bi lehenago dei -
tzea, txoferrak bere egutegia
antolatu dezan. Eguna zehaz-
tuta, txoferra etxeko atarira
joango da bila. Herrira eraman
eta bertan enkarguak egin
ondoren, txoferrak etxera era-
mango du berriz. Ongin tzako
telefono zenbakia: 943 55 78 54.

Autonomia bultzatzea eta
bazterketa saihestea, 
helburu
Zerbitzu honen helburuen ar -
tean, 6 dira Ongintzak eta Behe -
mendik azpimarratzen di -
tuztenak: erabiltzaileek au to  -
nomia gehiago lortzea; be ren
kabuz mugitzeko zailtasun
haundiak dituztenei gi zarte
gorabeheretan gehiago parte
hartzen lagundu; gizarte baz-
terketa saihestea; hiri eta landa
eremuko harremanak eta lotu-
rak mantendu eta bultzatzea;
pertsona ahal den neurrian bere
ingurunean mantentzea; eta
hirigunera hurbiltzeko zailtasu-
nak saihestea. ��

Bidez Bide garraio zerbitzua:

Urtetik urtera gehiago erabiltzen da 
enkarguak egiteko furgoneta zerbitzua

.

Erabiltzaileen jatorriari erreparatuz, furgoneta gehien
erabiltzen dutenak Ereñotzuko biztanleak dira (13 erabiltzaile),
gero Ugaldetxokoak (6 erabiltzaile) eta Pagoaga eta Akarregi

(4na erabiltzaile). Guztira 39 pertsonek erabiltzen dute.
...

Osteguna, feri eguna da furgoneta gehien erabiltzen den asteko
eguna %33,4; eta astelehena gutxiena %12,8.

..

Begoña txoferra, hitzartutako orduan azaltzen da erabiltzaileak etxera bueltan eramateko,
enkarguak egin ostean. Kasu honetan, Ereñotzura.

Landa eremuan bizi diren adinduentzako furgo-
neta zerbitzua 1013 aldiz erabili dute aurten hernaniarrek,
iaz baino 257 aldiz gehiago. Herritarrak zerbitzuarekin gus-
tora eta pozik daudela ikusita, beste urte betez luzatu dute
konbenioa Ongintzak eta Behemendik.
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Hernaniko adinduentzako baliabide mordoa eskaintzen du Ongintzak
Hernaniko Udalarentzat berebiziko

garrantzia du adineko pertsonari ematen
zaion zerbitzuak eta horretarako hainbat

bitarteko eta baliabide jartzen ditu
eskura; hala nola, Zaharren Egoitza,

Eguneko Zentrua, Etxez Etxeko laguntza
zerbitzua, jubilatu etxea, aldi baterako
bizilekua... Eta guztiak adinduentzako

baliabide gidan aurkitu daitezke.

ONGINTZA Udal Patrona -
tuak gizarte zerbitzu ugari
eskaintzen ditu herritarrei
zuzenduta eta ho rien artean,
adineko pertsonei zu zen -
dutakoak dira asko; izan ere,
«Hernaniko Udalaren tzat be -
re biziko garrantzia du
pertsona adin  duari ematen
zaion zerbi tzuak», dio Izas -
kun Ezeiza On gin tzako
Lehendakariak. Eta zerbitzu
horiek guztiak biltzen dituen
ba lia bide gida sortu dute,
«hernaniar guztiei zerbitzuak
gaur gaurkoz zein tzuk diren
argitzeko eta beha rrezkoa
den informazio eguneratu
guztia eskura jartzeko». 

Zerbitzu horiek garran -
tzitsuak izateaz gain, egoera
eta behar berrietara ego -
kitzen ari direla azaldu du
Ezeizak eta hori dela eta,
gauzak zertan diren argi -
tzeko beharra ikusi dutela,

«azkenaldian de pen den tzia ri
dagokionez adine koen es pa -
rruan izan diren alda ketak
kon tuan izanda».

Edozein zalantza 
argitzeko prest
Ezeizak gaineratu du azken
ba te an, beraien egitekoa in -
forma zioa he  rri tarren zerbi -
tzura jar tzea dela eta mo du
berean, es kura dauden zer -
bitzu horietako langileak her -
na nia rren beharrei begira
lanean jar tzea. Horri horrela,
edozein zalan tzaren aurrean,
argibideak emate ko prest
daudela azpimarratu du eta
ez zalantzarik izateko bertara
joan eta informazioa eska -
tzerako orduan. San diusterri
kaleko 1. zenbakian dago
egoitza. Bestela honako
telefono hauetara deitu
daiteke: 943 55 78 54 eta 943
33 11 03. ��

Goiz Eguzki 
jubilatu etxea

Ohiko etxebizitzan bizitzen jarraitu ahal
izateko adinduei eta/edo minusbaliatuei
laguntza eta segurtasuna ematen dien
zerbitzua da. Telefonoaren ondoan jar tzen
den tresna bat da eta pultsadore bat du.
Lepotik zintzilik edo eskumuturrean era-
man daiteke eta 112 larrialdietako zentra-
lera dago konektatua;  bertatik, erabiltzai-
lea ahalik eta egokien atendituko dute
(polizia, anbulantzia, medikua...).

Telelaguntza

Menpeko pertsonak hiru hilabete dara-
matzanean itxaron-zerrendan eguneko
zentro batean edo egoitza iraunkor bate-
an sartu nahian eta plaza publikorik ez
dagoenean, kontratatu behar izan duen
plaza pribaturako diru-laguntza jasoko
du. (III. Gradua 2. eta 1. Maila / II.
Gradua 2. eta 1. Maila -urtarrila 2009-).

Zerbitzuari lotutako 
diru-laguntza

Menpeko pertsona zaintzeko laguntzaile
pertsonal bat kontratatzera zuzenduta-
koa. Laguntzaile horrek lan-kontratua
izango du eta gizarte segurtasunean alta
emanda egongo da. Ezinbes te koa da
zaintzailea adinez nagusi izatea eta seni-
dea ez izatea, eta orobat bizitoki legala
izatea eta menpeko pertsonari laguntze-
ko gai izatea (III Gradua 2. eta 1. Maila).

Inguruneko zaintzetarako 
diru-lgauntza

Menpeko pertsonari etxean laguntzeko
senitartekoei ematen zaien diru-laguntza
da. Ezinbestekoa da zaintzailea adinez
nagusia izatea eta etxebizitza berean
erroldatuta egotea eta bizitzea (III
Gradua 2. eta 1. Maila -urtarrila 2009-).

Laguntza pertsonaleko 
diru-laguntza

Familia unitatearen diru-sarrerak finkatu-
tako gutxieneko kopurura iristen ez dire-
nean.

- Oinarrizko Errenta.
- Kotizazio gabeko pentsioa.
- Gizarte-larrialdiko laguntzak.
- Gizarte-ongizateko Fondoa.
- Pentsio-osagarria.

Diru-laguntzak

Udal tasen salbuespena eta/edo murriz-
keta familiaren hileroko diru-sarreren
arabera.

Udal tasak ordaintzeko 
diru-laguntza

Mugikortasun arazo larriak dituzten
pertsonentzako eta baserrialdean bizi
diren 65 urtetik gorakoentzako diru-
laguntza.
“Ohiz kanpoko” jarduerak egiteko
orduan joan-etorriak egiteko.

Taxia erabiltzeko 
diru-laguntza

Adinduentzako zentroa da, etengabeko
arreta integrala eskaintzen duena.
Beren kabuz bizitzeko zailtasunak dituz-
ten eta beste baliabiderik ez duten
adinduei dago zuzendua.

Hauek dira Santa Maria Magdalena
egoitzak eskaintzen dituen zerbitzuak:

- Ostatua.
- Mantenua.
- Osasun-laguntza.
- Laguntza psikosoziala.
- Eta abar.

Santa Maria Magdalena 
Zaharren Egoitza

- Menpeko adindua.
- Adindu minusbaliatua.
- 65 urtetik gorako adindu bat duen
familia-unitatea.

Desgrabazio fiskalak

Menpeko adinduekin bizi diren senitarte-
koei dago zuzendua. Psikologo batek
banakako saioak (12 arte) eskaintzen
ditu.

Laguntza psikologikoa

Menpeko adinduekin bizi diren senitarte-
koei dago zuzendua. Psikologo batek bi
orduko saioak eskaintzen ditu hamabost
egunean behin senitartekoak harrema-
netan jartzeko.

Laguntza taldeak

Adinduei egunero jaten emateko udal
jantokia da. Gainera aldez aurretik
ezarritako dietak egiteko laguntza
ematen du.

Gizarte jantokia

Elkarrekin bizi nahi duten adinduei eta
familiei dago zuzendua. Harrera familiak,
diru-laguntza baten truke, ostatua eta
mantenua eskaintzen dizkio adinduari
(familikoa ez denari).

Familia harrera
Baserrialdean bizi diren minusbaliatuei
eta 65 urtetik gorako pertsonei zuzendu-
tako garraio-zerbitzua da. 

Joan-etorrietarako: medikura joateko,
erosketak egiteko, eta abar.

Bidez Bide zerbitzua

Eguneroko jarduerak egiteko zailtasunak
dituzten pertsonei eta familiei zuzendutako
zerbitzua dugu. Horrelakoetan, etxean ber-
tan eskaintzen da zerbitzua.

Hauek dira eskaintzen diren zerbitzuak:

- Norbera garbitzea.
- Etxebizitza garbitzea eta txkuntzea.
- Erosketak egitea eta bazkaria prestatzea.
- Eta abar.

Etxez etxeko laguntza 
zerbitzua

Adindun minusbaliatuei eta/edo menpe-
ko adinduak dituztenei zuzenduta dago,
eguneroko jarduerak errazteko eta auto-
nomia bultzatzeko.

Laguntza teknikoak kasu hauetarako
dira: 

- Besteak beste, etxebizitza eta bainuge-
la berritzeko, arrapalak edo erranpak
egiteko, eta abar.
- Besteak beste, garabiak, ohe
artikulatu ak, igogailuak, aulki motordu-
nak erosteko...
- Ibilgailuak egokitzeko...

Laguntza teknikoak
Udal etxebizitzak dira eta 3 pertsona bizi
daitezke familia-giroan. Eguneroko jar-
duerak egiteko gai diren adinduei daude
zuzenduta.

Hauek dira tutoretzapeko etxebizitzek
eskaintzen dituzten zerbitzuak:

- Ostatua.
- Etxez etxeko laguntza zerbitzua.
- Gizarte arreta.

Tutoretzapeko etxebizitzak

Ohiko bizilekuan bizi arren, egunez
laguntza behar duten adinduentzako
zentroa da.

Hauek dira eguneko zentroak eskaintzen
dituen zerbitzuak:

- Garraioa.
- Norberaren higienea.
- Mantenua.
- Ile-apaindegia eta podologia
- Arreta pertsonala, ludikoa eta soziala.

Santa Maria Magdalena 
Eguneko Zentroa

Herriko pertsona zaharrei zuzenduta-
ko Gizarte Zentroa dugu. Bertan,
gizarte-garapena sustatu, kultura-
prestakuntza hobetu eta aisialdiaren
aprobetxamendu positiboa lortzen
da.

Hauek dira zahar etxeak eskaintzen
dituen zerbitzuak eta jarduerak:

- Osasun eta ongintza taldea (antsieta-
tea eta depresioa prebenitzeko talde-
ak).
- Hileroko hitzaldiak.
- Dantzak, jokoak, korua.
- Ile-apaindegia, pedikura, tentsioaren
kontrola.
- Fisioterapia.
- Mantentze-gimnasia.
- Internet- aretoa.
- Brikolaje- tailerra.
- Sukaldaritza.
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� Goiz Eguzki jubilatu etxea

� Santa Maria Magdalena zaharren egoitza

� Santa Maria Magdalena eguneko zentroa

� Gizarte jantokia

� Aisia eta aisialdia

� Laguntza teknikoak

� Etxez etxeko laguntza zerbitzua

� Telelaguntza

� Aldi baterako bizilekua

� Tutoretzapeko etxebizitzak

� Desgrabazio fiskalak

� Familia harrera

� Laguntza psikologikoa

� Laguntza taldeak

� Bidez-bide zerbitzua

� Diru-laguntzak

� Zerbitzuari lotutako diru-laguntza

� Inguruneko zaintzetarako diru-lgauntza

� Laguntza pertsonaleko diru-laguntza

� Udal tasak ordaintzeko diru-laguntza

� Taxia erabiltzeko diru-laguntza

HERNANIKO ADINDUENTZAKO

BALIABIDE GIDA

OINARRIZKO TELEFONO

ZENBAKIAK

943 337 000 Bulego orokorra
943 248 900 Udaltzaingoa
943 552 962 Biteri kultur etxea
943 552 185 Udal kirol patronatua
943 557 854 Osasun eta Gizarte
Ongintzarako Udal Patronatua
943 552 610 Kontsumitzaileen bulegoa
943 331 103 Zaharren egoitza
943 553 204 Jubilatuen etxea

Udal telefonoak:

943 006 666 Hernaniko anbulategia
943 006 100 Groseko anbulategia
943 006 610 Osasun mentaleko zentrua
943 317 100 Matia fundazioa
943 007 000 Hospital Donostia

Osasun zentroak:

112 SOS Deiak
943 538 840 Ertzaintza
080 Suhiltzaileak
943 464 622 DYA
943 222 222 Gurutze Gorria

Larrialdiak:

943 556 658 Hernani-Donostia
autobusak
943 550 093 Taxi geltokia
902 240 202 RENFE

Garraioak:

943 552 836 Bake epaitegia
900 406 080 IMSERSO

Beste zenbakiak:

Intereseko zerbitzuak eta telefonoak
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Hirugarren munduan,
han, guztiok egiten dugu
lana eguneroko bizi kali-
tatea hobetzen saiatzeko,
eta hori beste errealitate
bat da. Pentsa, dominak
banatzen hasiz gero, 37
milioi domina izango
lirateke.

Orain gutxi, hilaren 11n,
Donostiako Bretxan Etiopia
Utopia fundazioaren denda
zabaldu berri da, eta bertan
ateratako dirua zure fundazio-
rako izango da. Nola erabakit-
zen duzue proietu bakoitzean
zenbat diru inbertitu?
Banaketa hori momen-
tuan erabakitzen da, une
bakoitzeko beharren ara-
bera. Presa edo behar
haundiena duen proiek-
tuan inbertitzen dugu,
batzuetan heltzen den
diru guztia; beste batzue-
tan, proiektu ezberdine-
tan banatzen dugu.
Hango administrazioare-
kin ere aritzen gara lane-
an, eta beraiekin hitz
eginda ere hartzen ditugu
erabakiak.

Wukrora joan aurretik
Tanzanian egon zinen. Nola
izan zen proezesua? 
1970garren urtean apaiz-
tu nintzen eta Afrikako
misiolarien elkartearekin
egiten dut lana. Afrikara
joan nahi nuen, eta Jesui -
tetan edo beste ordenazio
batean apaizten banin -
tzen Txinara edo beste
edozein lekutara bidaliko
ninduten; beraiek esaten
dizute nora joan behar
duzun. Apaiztu nintzene-
an hiru herrialde aukera -
tzeko nituen, eta ahal iza-
nez gero, horietako bate-
ra bidaltzen zintuzten. 

Nik Tanzania aukeratu
nuen aurreneko, orduko
erreferentzia batzuk bani-
tuen-eta. Bertako presi-
denteak jarraitzen zuen
eskema politiko, sozial eta
ekonomikoa gustatzen
zitzaidan.  Familia girotik,
herritik, kulturatik garatu
nahi zuen herria. Bera -
rentzat industria garatzea,
klaseen arteko borroka
sustatzea zen. Garapena
landatik bultzatu zuen eta
ez industriatik. Horrela

herritarren garapena
propor tzioan lortzen da,
eta ez zatika: batzuk asko,
eta beste batzuk gutxi. Eta
hori nere ideiekin bat
dator.

20 urte pasa nituen
Tanzanian, eta egun bate-
an Etiopian eginbehar bat
zegoela esan zidaten. Ez
dizute joan egin behar
duzula esaten, baina...
nik ez nuen Tanzania
uzteko pisuzko arrazoi-
rik, gustura nengoen...
Baina gustura leku asko-
tan egon zintezke eta
Etiopiara joatea erabaki
nuen. 54 urte nituen
orduan, eta guztia berria
zen, kultura, hizkuntza...
ez zen erraza izan.
Hasiera batean 2 urtetara-
ko joan nintzen, eta ber-
tan jarraitzen dut.

Eta Wukrora iritsi 
zinenetik gaur egun arte zein
dira egin diren aldaketa
nagusiak? 
1975ean enperadorea bo -
ta zuten, eta Etiopian, ba -
tez ere, feudalismoak
agin tzen zuen. Ordurako
Nazio Batuen barruan ze -
goen, eta helburua Etio -
pia nazioarteko esparrura
zabaltzea izan zen. Etio -
piak Afrikara baino ge -
hia go Europara begira -
tzen zuen. Orduan,
Italiak Etiopia inbaditu
zuen, eta Nazio Batuen
babes guztia jaso genuen.
Italiaren kontrako erreak-
zio haundia izan zen, eta

ETIOPIAKO Wukro herrira
iritsi zenetik, zazpi programa
edo proiektu jarri ditu martxan
Angel Olaranek, horietatik bat,
eztiarena, aurten. Banaka, pro-
grama horiek zeintzuk diren
eta zertan oinarritzen diren
aztertuko da jarraian:

Umezurtz proiektuaUmezurtz proiektua
Wukroko umezurtz proiektua-
rekin orain 10 urte hasi zen
lanean Angel Olaran; oso balia-
bide gutxirekin hasieran.
Ordutik ona, elkarte eta pertso-
na askoren laguntza jaso du
Olaranek, eta pixkanaka, bide-
ragarri bihurtu da proiektua.
Helburu zehatzak:

� Umezurtzei laguntza bere-
zia ematea hezkuntzan eta
oinarrizko beharretan, garapen
osoa izan dezaten; etorkizune-
an bere burua aurrera ateratze-
ko gai izan daitezen.

� Hiesaren prebentzioan
lana egitea, eta gaixotasuna
dutenei laguntza eta zaintza
ematea.

� Laguntza ematea kalean
bizi diren haurrei, gazte langa-
betuei, emakumeen mende bizi
diren familiei, desgaituei eta
erabateko pobrezian bizi diren
zaharrei. Beraiei egokitutako
programen bidez ematea
laguntza, bere burua aurrera
ateratzeko gai izan daitezen.

� Landa eta hiri garapeneko
jarduerak antolatzea gune era-
bakigarrietan, familien elika-
dura ziurtatzeko. Horretarako,
baliabide hidrikoak, ureztatze-
ak, nekazaritza negozioak,
basoberritzeak eta gisa honeta-
ko ekimenak bultzatzea.

Hezkuntza:umezurtzenHezkuntza:umezurtzen
Sain Mary ikastetxeaSain Mary ikastetxea

Angel Olaranek sortutako
proiektu eredugarrien artean,
nabarmentzekoa da Sain Mary
ikastetxea. 350 ikasle joaten
dira Wukron. Era berean, bera
arduratzen da inguruko 2.400
umeetaz, Olaranek emandako
laguntzatik bizi dira guztiak.

Oinarrizko hezkuntzaz
gain, ikastetxeak beste era
askotako ikasketak eskaintzen
ditu, hala nola, soldadura, elek-
trizitatea, nekazaritza, mer -
kataritza, jantzigintza eta abar.

Osasungintza: hiesa etaOsasungintza: hiesa eta
tuberkulosiatuberkulosia

Hiesak eta tuberkulosia oso
zabalduta daude Etiopian, eta
Angel Olaranek askotan hartu
behar izan ditu bere gain gura-
so eginkizunak, umezurtz
geratu diren haur eta gaztetxo
askorekin. Halako familietan,
anai-arreba zaharrenek zain -
tzen dituzte gazteagoak alokai-
ruzko etxebizitzetan; gipuzko-
ar misiolariek antolatutako
programa bati esker.

MikrokredituakMikrokredituak
Angel Olaranek Wukron anto-
latu dituen ekimenen artean,
bereziki nabarmendu beharre-
ko beste bat da mikrokreditue-
na. Kreditu benetan txikiak
dira, gehinez ere pertsona
bakoitzeko 1.000-1.500 bir
bitartekoak (100-150 bat euro).
Negozioak finantziatzeko
ematen dira: oiloak, behiak
edo barazkiak erosteko, tapi-
zak saltzeko, janaria edo egu-
rra eskuratzeko, eta abarreta-
rako. Mikrokreditu gehienak
emakume prostituta, alargun
edo ama ezkongabeei ematen
zaizkie.

GKE lankideakGKE lankideak
Ordutik hona pertsona eta
elkarte ugari elkartu dira GKE
proiektura, eta guztien artean
egin dute bideragarri. G o -

bernuz kanpoko erakundeen
artean, Donostian sortutako El -
kartasun Jangela dago, Angel
Olaranen misioari zuzenean
lotuta.

Elkartasun Jangela:Elkartasun Jangela:
lotura bat lotura bat 

Gipuzkoatik AfrikaraGipuzkoatik Afrikara
2004an unibertsitateko bi ikas-
le gaztek karrera amaierako
bidaia antolatu zuten Etio -
piara. Joan aurretik, hedabide-
en bitartez jakin zuten Angel
Olaranek herrialde hartan
egin duen lanaren berri, eta
bertatik bertara ezagutzea era-
baki zu ten. Wukroko errealita-
tearekin izan zuten harreman
hartatik sortu zen Elkartasun
Jangela.

Elkartasun Jangelaren bitar-
tez, Wukroko 500 neska-muti-
len elikadura, osasuna eta hez-
kuntza bermatu nahi da. Haur
hauek Eritrearen aurkako
gerra bizitakoak edo hiesaren
ondorioz, guraso gabe geratu-
takoak dira.

Elkartasun Jangelan lan egi-
ten dutenen iritziz, elikagai
soberakinak sortzen dituen
mundu honetan, etikaren ikus-
puntutik onartezina da popu-
lazioaren zati haundi bat gose-
ak egotea. Elkartasun Jangelak
Gipuzkoako Medicus Mundi
elkartearen babesa du.

Erlauntza proiektuaErlauntza proiektua
Azken proiektua aurten jarri du
martxan Angel Olaranek Wu -
kron: Erlauntza proiektua.
Adierazi duenez, arrakasta iza-
ten ari den proiektua da. Eztia
egiten ari dira Wukron, eta
ondoren kanpoko merkatuetan
saltzen. Erlauntza bakoitzak
150 euro balio ditu, eta lagundu
nahi duten herritarrek bi bide
dituzte: erlauntza bat erosi edo
erlauntza erdi bat erosi.
Olaranek adierazi duenez,
Etiopia ezti leku oso ona omen
da, eta han egindako eztia kan-
poko merkatuetan saltzea lortu
dute, beste produktu batzuekin
ez bezala, kafea esaterako.

Angel Olaranen zazpi proiektuak, Wukron
.

«Iristen den diruaren
banaketa momentuko

beharren arabera egiten
dugu, presa edo behar

haundiena duen proiektuan
inbertitzen dugu»

..

«Hogei urte pasa nituen
Tanzanian, eta egun

batean Etiopiara beharra
zegoela esanez deitu

zidaten. Bi urtetarako joan
nintzen, eta gaur egun
bertan jarraitzen dut»

..
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horrek Etiopia nazio bezala
indartu zuen. Hala ere, siste-
ma feudalak indar asko izaten
jarraitu zuen.

Urteak pasa ahala joan zen
feudalismoa atzera gelditzen
eta nazioa indarra hartzen.
Hala ere, batez ere 1992tik
aurrera egin da lan gehien
Etiopiaren garapenaren alde.
Gaur egun oso ondo organi-
zatuta dagoela esango nuke,
landa eremuan ari baikara
lanean. Gure helburua janaria
ziurta tzea da, hau da, etiopia-
rrak egunaren bukaeran jana
izatea. Gaur egun oraindik ez
dugu guztiz lortu, baina bide-
an gaude. Nekazaritza susta -
tzen ari gara, pixkanaka
lurraren eta uraren kalitatea
hobetu dugu. Baserritarraren
kalitatea hobetzeko ari gara
lanean, hazi hobeak erabil -
tzen dira, fruitu hobeak...
Pixka na ka garatzen ari den
gizartea da, batera, neurri
berean garatzen ari dena.

Zuen lana ari da orduan 
pixkanaka fruituak ematen. Eta
lan horri amaiera noiz eman 
erabakitzea ez da erabaki samu-
rra izango. Misiolari batek noiz 
ematen du bukatutzat bere lana? 
Egoera fisikoak eragin haun-
dia du kasu horretan. Mi -
siolari batzuk, fisikoki bere
lana bete ezin dutenean jaio-
terrira itzultzea erabakitzen
dute. Egoera batzuetan
laguntza eman baino gehiago,
jaso egiten duzu. Ni oraindik
indartsu nago eta bertan
jarraitzeko asmoa dut. Bertan
hiltzea gustatuko litzaidake,
dagoeneko aukeratu dut ente-
rratuko nauten lekua. Gu
hemen nahiko komertzialak
gara, hau da, balio baduzu
bertan geratzen zara, eta balio
ez baduzu joan egiten zara.

Han ordea, nahiz eta lagun -
tzeko balio ez izan, edo
molestatu, bertan geratzea
nahi dute. Beraiekin egin
duzu lana bertan, beraiekin
bizitu zara, eta pertsona hel-
duak zaintzea gustuko dute.
Hala ere, momentua iritsi arte
ezin da jakin, gaixotasun
motaren arabera, medikuen
beharraren arabera, erabakiak
aldatu litezke. 

Zein da hirugarren munduari
laguntzeko modurik erraz eta 
eraginkorrena? 
Modurik errazena zerga
ordaintzea da. Baina badaude
beste bide batzuk. Sistema
internazionala aldatzea ere
laguntza haundia izango li -
tzateke, kasu honetan, Afrika -

rentzat. Ekonomikoki, Afrika
Europari laguntzen ari da, eta
Europak onura ugari jaso ditu
Afrikarengandik. Egia da egun
dugun sistema ezin dela egun
batetik bestera aldatu, baina
erabaki puntualak har daitez-
ke. Krisia dela eta esaterako,
Espainiako Estatuak hiruga-
rren mundurako diru partida
918 milioi eurotan murriztu du,
eta hori kriminala da. 

Jendea krisia hemen izaten
ari den eraginaz kexatzen da,
lehen baino diru gutxiago
dutelako. Eta dirudienez, kri-
sitik ateratzea lehengora
itzultzea da: lan gehiago
sortu, soldata altuagoak lortu,
produkzioa haunditu... He -
men produkzioa haunditzen
bada ordea, Afrikan gu txitu

egiten da, eta behekoa mima-
tu behar da. Goien dagoenak
badaki soluzioak bilatzen.

Hernanik badu sentsibilitate
berezia Wukrorekin. Egunen
batean bi herriak anaituko balira,
zertan irabaziko luke batek, eta
zertan besteak? 
Kataluinian badago Wukro -
rekin anaitutako herrialde
bat. Nik uste dut Hernanik
sentsibilitate aldetik asko ira-
baziko lukeela. Anaitasun
komertziala izango balitz soi-
lik, Wukrorentzako bakarrik
izango litzateke ona.
Benetako anaitasuna izango
balitz ordea, biek irabaziko
lukete asko. Gaur egun balo-
ratzen ez diren gauza asko
izango lituzkete berriz ere

kontuan hernaniarrek: natu-
ralitatea, apaltasuna, errespe-
tua. Nik amets bat ere badut:
Hernaniko 20 ume Wukrora
joan eta bertako umeekin
denboraldi bat pasatzea gus-
tatuko litzaidake, asko iraba-
ziko lukete bai hemengoek
eta baita hangoek ere, desku-
brimentu bat izango litzateke.

Anaitasun honekin
Etiopiak ekonomikoki ere
onura onak izango lituzke,
esaterako: hazi hobeak, fruta-
arbola hobeak, hezkuntza eta
osasunean aurrerapenak...

Eta hainbeste urte Hernanitik
kanpo pasa ostean, zer da faltan
gehien botatzen duzuna, Angel? 
Egia esan, ez dut gauza
asko rik botatzen faltan. Hala
ere nire sustraiak hemen
daude, eta familia botatzen
dut faltan. Eta nola ez, berta-
ko paisaietaz asko gogora -
tzen naiz, Oindiz, Adarraz,
Santa Bar baraz... eta baita
Her naniko kaleetaz ere. Her -
naniarra naiz. ��

Olaran Wukroko herr i tarrekin.

.

«Gure helburua janaria
ziurtatzea da, hau da, etiopiarrak
egunaren bukaeran jana izatea.

Gaur egun oraindik ez dugu
guztiz lortu, baina bidean gaude.

Horretarako nekazaritza
sustatzen ari gara. Batera

garatzen ari den gizartea da
Etiopiakoa»

..

«Amets bat dut: Hernaniko 
20 umek Wukron bertako
umeekin denboraldi bat

pasatzea gustatuko litzaidake»
..
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A BIHAR Hego haize zakarrak bereak
egingo ditu bihar. Eguna
dezente epelduko du, bizpahiru
gradu igual. Gainterietan zakar
ibiliko da, eta baita kostaldean
ere. Min.5º / Max.13º (e

u
s
k
a

lm
e

t)

Behelainoa altxa, eta egun argia

utziko digu gaur. Hotz haundia

egingo du goizaldean, eta arra -

tsal dera, epeltzen joango da. Hai -

zeak kolpe gogorrak joko ditu aldi-

ka. Min.3º / Max.12º

LIZEAGA auzoa berritzeko
proposamena egin du Uda lak,
eta egingo lirateekin obren pla-
noekin erakusketa jarri du.
Erakusketa Larra mendi 11 zen -
bakiko Udal erai kinean da go
ikusgai (AEK eta Kro nikako
bulegoak dauden eraikinean)
urtarrilaren 5a arte; goizez
09:00etatik 13:00etara, eta arra -
tsaldez 15:30etatik 20:00etara.

Erakusketaren helburua
da herritarrek ikusi, eta
beraien proposamenak, ira-
dokizunak, galderak eta abar
egitea. Horretarako, iradoki-
zun-ontzia jarri dute erakus-
ketaren azpian. Udal Go ber -
nuak adierazi duenez, propo-
samen guztiak ongi-etorriak
izango dira, eta beraz, dei
egin diete herritarrei ikustera
hurbildu eta parte hartzeko.

Kotxe aparkaleku berriak,
umeentzako parkea, 
errepide norabide aldaketa...
Udalak egindako aldaketak ez

dute zerikusirik Arau Subsi dia -
rio etan Lizeaga auzoan au rrei -
kusten diren obrekin. Orain   go
Lizeagan egingo lirateke obrak,
eta aldaketa nagusiak ondoren-
goak dira: 

Aurreikusten denez, gaur
egun dauden umeentzako hiru
parketatik bi desagertu egingo
lirateke: batetik Arantzazu Pla -
zakoa, eta bestetik, Lizeaga

kale amaieran, kotxe parkina-
ren ondoan dagoena. Bi ume
parke horiek kenduta, Udalak
alboan dauden kotxe parkinak
haunditu egingo ditu. 

Hala ere, auzoko umeak ez
lirateke parkerik gabe geratuko.
Umeentzako jolas gune nagusia
Victor Hugo eta Lizeaga kale
bitartean dagoen parkea izango
litzateke; gaur egungoa berritu
eta egokitzea aurreikusten dute.

Beste aldaketa bat da,
Larramendi kaleko norabide
aldeketa. Hau da, Eliza paretik
Larramendi kalean sartu, eta
Lizeaga kaleraino joan ahal
izango da. Horrez gain, Victor
Hugo kalean espaloia estutu
eta bi aldeetan baterian apar-
katzeko aukera izango da.
Modu honetara, Lizeaga auzo-
an 303 aparkaleku izango dira.

Bide gorri berria ere aurrei-
kusten da. Axalan hasiko da
eta gaur egungo oinezko bide-
tik (Gay-Mur atzetik), hilerri-
raino joango da. ��

.

Arantzazu Plaza eta Lizeaga
kale bukaerako bi parkeak
kendu egingo dituzte, eta

horien ordez, bertan dauden
bi aparkalekuak haunditu..

.

.

Eliza paretik Larramendi
kalean sartu, eta Lizeaga

kaleraino joan ahal 
izango da.

.

.

303 aparkaleku, Lizeaga auzoan
Lizeagako parke honetan parkina proposatu dute, eta baita Arantzazu plazan ere. 

� U D A L A - L I Z E A G A  A U Z O A  B E R R I T Z E K O  P R O P O S A M E N A

Lizeaga auzoan egingo diren obren proposamena jarri du ikusgai
Udalak: errepide norabide aldaketa, kotxeentzako parkin berriak,
umeentzako parkea... Iradokizunak egiteko aukera ere badago.
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�  IRAGARKI  MERKEAK �

Etxebizitza alokagai Ereñotzun, baserri batean. Toki lasaia eta eguzkitsua. 80m2 ( 600€ ). Deitu:
636 627 462.

Pisu bila nabil alokairuan, Hernanin. 2 logela eta berogailua (ingenieroa: solbentzia eta serio-
tasuna). Deitu: 600 609 754.

Garaje itxia alokagai, Zinkoenean. Deitu 677 513 257
Kapritxozko etxea salgai Santa Barbara auzoan. 3 logela, 3 komun, saloi haundia, sukaldea.

Behean soziedadea eta ganbara logela bihurtuta, komunarekin. Garajea (3 kotxe).Prezio
negoziagarria eta erreztasunak ordainketan. Deitu: 629 682 827.

Audi TT FSI salgai (2000cc, 200zaldi, 2007urtekoa). Oso egoera onean, beti garajean.
26.500€. Deitu: 658 058 330.

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

Enara Goikoetxea.Terapia energetikoak, Kristaloterapia, Flores de Bach, Masaje metamorfikoa,
Reikia, Tarot terapeutikoa. Tel.: 943-332894 - 649-700762. (Agustindarren plaza 4)

YOLANDA ESTETIKA ZENTRUA. Fotodepilazio berria, prezio bereziak eta pertsonalizatuak.
“Fotorejuvene cimien to”, Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kontrolatzen dugu. Plataforma
bibratzailea. Atzieta 2, behea.  Tel. 943 55 32 78.

Alicia C.C.: Modu pertsonalean eta profesionalean garapena lortzeko: Coaching, PNL, erlaja-
zioak, Flores de Bach, hipnosia… 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)

	  FRANCISCO ZABALO AMORENA
JAUNA

(Conchita Mariezcurrenaren alarguna)
Atzo hil zen, 91 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren 

Bedeinkazioa hartuta
- Goian Bego - 

Anai-arrebak: Juan (†) eta Dolores Ezkurra (†), Pedro (†) eta
Isabel Arratibel (†), Jose (†) eta Pilar Auza; ezkon anai-arrebak:
Celestino (†), Francisco (†), Gracian (†) eta Micaela (†), Maria
(Diegoren alarguna), Presente (†) eta Pepita, Trini (Juanen alar-
guna), Manuel (†) eta Teodora (†), Isabel (†) eta Antonio, 
Dionisio, Juan eta Amparo (†), Justino (†) eta Pilar, Victor eta Conchi; 
ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek.                                                        

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BIHAR,
ASTELEHENA, arratsaldeko ZAZPIETAN,  SAN JOAN BATAIATZAILEA parroki
elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2010eko abenduaren 19an
Helbidea: Latsunbe auzoa, 10 - 5 B.
Oharra: Gorputza HERNANIKO FUNERARIA ORBEGOZO TANATORIOAN egongo da,
bihar, astelehena, goizeko 11:30ak arte.

ESKERTZA
Mikaela Iraola Etxeberria

(Jose Martin Irazustaren alarguna)
(Landarbasokoa)

Orain egun gutxi hil zen
- Goian Bego -

Mikaelaren sendiak eskerrak eman nahi dizkizuegu modu
batera edo bestera gure ondoan izan zareten guztiei eta
baita elizkizunetara etorri zineten guztiei ere.
ESKERRIK ASKO GUZTIAGATIK

Hernanin, 2010eko abenduaren 19an

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.




