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z HERNANIALDEKO AEK

Zozketa, igandean
Urtero bezala, mariskada zoz-
ketatuko du Hernanialdeko
AEK-k, igandean. Postua jarriko
du Hernaniko Plaza Berrin,
11:30-14:00 eta Plazan,
18:30etatik aurrera. yy

z HERNANI

Bidea, moztuta
Asfaltatze lanak luzatu direla-
eta, bide mozketak izango dira
gaur: Ibarluze poligono atzeko
zubi txikia pasa eta Lastaola
poligonora bidean eta Goiko
Lastola baserritik Onyipe base-
rrira bidean. Lastaola poligono-
ko sarrera nagusia irekita
egongo da eta Okendoenea-
Altzueta bidea erabili ahal
izango da, Elorrabitik pasata,
Lastaolara joateko. yy

Azkenean grebarik
ez, garbitzaileek
ELA, LAB, CCOO eta UGT sindi-
katuek greba mugagabea ira-
garri zuten gaurtik aurrera,
Gipuzkoako garbiketa eta zabor
bilketa alorrean, baina atzo lor-
tutako azken akordioei esker,
bertan behera geratu da. Bihar,
azalpen gehiago. yy

Lizentziak gaur,
Zumitza TTk
Kide kafetegian jarri dute zita
gaur Zumitza TT taldeak, 19:00e -
tatik 20:00etara, lizentziak berri-
tu eta informazioa emateko. yy

Inmakuladan
festa, gaur
Gabonetako jaialdia egingo
dute gaur Inmakuladako ikas-
leek, 15:00etan hasita,
Sandiusterrin. Kantuan ariko
dira, eta ondoren, apaingarriak
ikusgai jarriko dituzte. yy

z ASTIGARRAGA

Sagardo Plazako
jolastokian, zer?
Sagardo Plazako jolastokian
zein elementu jarri erabakitzeko,
ostiralean emango die bozka -
tzeko aukera, Astigarragako
Uda lak, auzotarrei. Plazan ber-
tan egongo dira, 12:00-14:00
eta 19:00-20:00 ordutegian.
Hiru proposamen, aukeran. yy

z HERNANI NEGUKO EGITARAUA

«Eskaintza zabalagoa», oporraldirako

Gabonetako oporrak hasteko, jaialdia eskolan

KONTURATZERAKO iritsi dira
Gabonak. Goizuetako Xalto
Eskolan ostirala izanen dute
oporren aurreko azken klase
eguna, eta ospakizunetan
murgilduta ibiliko dira. Has te -

ko, 09:30etan Maridomingiren
bisita jasoko dute, eta gero,
11:00etatik 13:00etara, kantu
jaialdia eginen dute.

Bestalde, hilaren 26 eta
27an Eguberrietako tailerrak

izanen dira, eta gaur da izena
emateko azken eguna. Aranon
hilaren 28an eginen dira tailer
hauek, eta izena emateko
Ainhoa Ansarekin jarri behar
da harremanetan.

Ostiralean, antzerkia
Bestalde, Goizuetako azaro
kul  turalari segika, antzerkia
izanen da ostiralean, 18:30e -
tan ganbaran:  Zera... Nola
esan go dizut, bada? yy

Ostiralean Maridomingiren bisita jasoko dute Goizuetako Xalto eskolan, eta kantu jaialdia eginen
dute. Bestalde, gaur bukatuko da Goizueta eta Aranoko Eguberrietako tailerretan izenemate epea.

z GOIZUETA-ARANO GABONAK

ETZI hasiko da, ostiralarekin,
Hernanin neguko oporraldi ra -
ko prestatu duten egitarau be -
rezia; «zabalagoa eta osatua -
goa» aurten. Hala definitu zuen
Garazi Etxarri Gazteria zine go -
tziak, atzo liburutegian egin
zuten aurkezpenean. Izan ere,
sail desberdinen artean osatu
dute programa, arlo guztietan
izan dezaten ekintzarik, Her na -
niko haur, gazte eta helduek.

Hori horrela, Etxarrik berak
aurkeztu zituen Gazte le kuak
prestatutako ekintzak; tartean
urte bukaerako festa, aben du -
a ren 29an; edota Pio Barojan
eskalada, urtarrilaren 3an.

Kiroldegiko ludotekan, be -
rriz, familia osoarentzako gu -
ne ak izango direla nabar men -
du zuen Manolo Ayerbek. Eta
berdin urtarrileko Biteriko bi
emanaldi ak ere: Ninika dan -
tza saiorako eta Drag-e uraren
bila antzerkia, helduentzat ere
interesgarriak izan daitez ke e la
nabarmendu zuen Agur tza ne
Aizpuruk: «Gabonetako pro -
gra mazioa indartu da, arte dizi -
plina ezberdinei tokia eginez,
eta adin guztietarako».

Liburutegiak, azkenik, ko -
mi ki tailerra antolatu du urta -
rrilak 4 eta 5erako, 11:00etatik
12:30etara, Axpiren eskutik. yy

Neguko oporraldirako egitaraua aurkeztu zuten atzo, Hernaniko Udaleko sail ezberdinek osatuta.
Arlo guztietan izango da ekintzarik, eta adin guztietarako moduko programa prestatu dute.

Sail ezberdinetako arduradunak, atzoko aurkezpenean, liburutegian.

ABENDUAK 22, ostirala
17:00, ‘Hernani’ Musika Eskola Publi -
koko ikasleak, herriko kaleetan barrena.
22:30, Kontzertua, Biterin: Esne Beltzak
10 urte. Sarrerak agortuta.

ABENDUAK 23, larunbata
22:30, Kontzertua, Biterin: Esne Beltzak
10 urte. Sarrerak agortuta.

ABENDUAK 26, asteartea
10:00-13:00, Ludoteka, kiroldegian.
17:00, Desioen pareta. 12 urtetik gora-
koentzat, Gaztelekuan.

ABENDUAK 27, asteazkena
10:00-13:00, Ludoteka, kiroldegian.
17:00, Hi selfie! ginkana. 12 urtetik
gorakoentzat.
17:00, Zinea Biterin: Igelaren erresuma.
Familia osoarentzat.

ABENDUAK 28, osteguna
10:00-13:00, Ludoteka, kiroldegian.
11:00, Sukaldaritza tailerra. 12 urtetik
gorakoentzat, Gaztelekuan.
16:00 eta 18:00, Antzerkia: Go!azen
4.0. 7-12 urte bitartekoentzat, Biterin.
Sarrerak agortuta.

ABENDUAK 29, ostirala
10:00-13:00, Ludoteka, kiroldegian.
17:00, Urte bukaerako festa. 12 urtetik
gorakoentzat, Gaztelekuan.

URTARRILAK 2, asteartea
11:00, Ipuin kontaketa, Biterin. 3-4 urte.
11:30, Ipuin kontaketa, Biterin. 5-7 urte.
17:00, Mahai jolasak. 12 urtetik gorako-
entzat, Gaztelekuan.

URTARRILAK 3, asteazkena
16:00, Eskalada. 12 urtetik gorakoentzat,
Pio Baroja kiroldegian.

17:00, Dantza, Biterin: Ninika, Elirale kon-
painia. 3 urtetik gorakoentzat. 2,7 euro.

URTARRILAK 4, osteguna
11:00, Komiki tailerra, Biterin. 10-14 urte -
koentzat. Izenematea doan, liburutegian.
17:00, Arratsalde musikatua. 12 urtetik
gorakoentzat, Gaztelekuan.
17:00, Haur antzerkia, Biterin: Drag-e
uraren bila. 4 urtetik gorakoentzat. 

URTARRILAK 5, ostirala
11:00, Komiki tailerra, Biterin. 10-14 urte -
koentzat. Izenematea doan, liburutegian.
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z ASTIGARRAGA

Inuxente Lasterketan, izenematea zabalik
Ostiralean hasiko da Neguko Kirol Astea, Astigarragan: haurrentzako
saioak 16:30etan, eta helduentzakoak 18:00etan, kiroldegian.
Larunbatean, berriz, Inuxente Lasterketa egingo dute: haurren pro-
bak aurrena, 16:00etan; eta helduen lasterketa 17:30etan, Ikatza
tabernaren aurretik. Izenematea zabalik dago, kiroldegiko harreran,
edo egunean bertan irteeran: haurrek doan, helduek 5 euro. yy

Txirrindulari taldeak irteera, larunbatean
Errepideko bizikletarekin irteera antolatu du Mundarro Txirrindulari
Taldeak, larunbatean. 09:00etan abiatuko dira, Kale Nagusiko far-
mazia berritik, Zumaiara joateko (70 km). Kaferako parada, Orion. yy

Bukaera ona urteari, preferenteek
Garaipen batekin agurtu zuten urtea, Martutenen, Mundarroko erre-
gional preferenteek (1-2). Partiduan sartzea kosta zitzaien arren,
pixkanaka baloiaren jabe egin ziren moreak, eta ordu erdira egin
zuen aurreneko gola Ander Mendiburuk, Igorren pasez; eta berdin
egin zuten bigarrena, atsedenaren aurretik. Bigarren zatian, lesioak
(Aitor Grande erdilaria atezain bezala jarri behar izan zen) eta putzuak
tarteko, asko sufritu zuen Mundarrok, baina eustea lortu zuen. yy

«Ez diogu utziko EAJri, Astigarragako
Udala bere txiringito bilakatzen»
EH Bilduk salatu du, «pasarte lotsagarria» izan zela plenoa bertan behera
uztea, «onartzera zijoana legearen kontrakoa zenaren zantzua zuelako».

BERTAN behera geratu zen
aurreko astean, Astigarragako
Udal Aurrekontuak onatzeko
plenoa. Eta horren inguruan,
balorazio zabalagoa egin du
EH Bilduk, hurrengo egunetan:
«EAJk orain arte aurrekontu -
ak onartzeko prozedura irauli
du, oposizioari emendakinak
egiteko aukera ukatuz. Legedia
betetzen ez zuelakoan, txoste-
na eskatu genien idazkari eta
kontuhartzaileari, eta oraindik
egin ez badute ere, badirudi
arrazoi genuela».

Eta kritikatu du, EAJk aka -
tsa onartu beharrean, errua
EH Bilduri egotzi diola: «EAJk
garbi esan behar du, proposa-
tu zuten prozedurak ez zuela
legea betetzen, eta oposizioari
emendakinak aurkezteko au -
ke ra ukatzen ziela. Gainon tze -
koa bazterrak nahastea da. EH
Bilduk bere eskubideak eta
pro posamenak egiteko auke-
rak babestu ditu, besterik ez».

Era berean, na barmendu du,

«Astigarragako historian lehen
aldiz, pleno bat bertan behera
utzi behar» izan dela, «onar -
tzera zijoana legearen kontra-
koa zenaren zantzua zuelako.
Pasarte lotsa garri honen ardu-
radun nagusiei, alkateari eta
ogasun zine gotziari, ardura
politikoak eskatuko dizkiogu».

«EAJk uste du, erakunde
publikoak bere gustura
kudeatu ditzakeela»
Zentzu horretan, adierazi du
«EAJren autoritarismo adieraz -
pen gorena» izan dela: «EAJk
uste du, erakunde publikoak
bere gustura kudeatu ditzake-
ela; baina erakundeek badi-
tuzte mekanismoak, jarrera
inposatzaile hauek ekiditeko.
Ez diogu utziko EAJri, Asti ga -
rragako Udala bere txiringito
bilakatzen».

Eta azaldu du, ez dela au -
rre neko aldia, EH Bilduk sala-
tu eta txostenak eskatuta, ile-
galtasunak adierazi direla:

«ezohiko plenoetan eta herri-
tarrei pleno guztietan galdera
eta erreguak egitea debekatzea,
Eternal Running probako eta
doako autobus zerbitzuko hi -
tzarmen baliogabeak, Urumea
Berriko obrak baimenik gabe
hastea... Esan daiteke, legea
betetzeko arazo bat duela».

«Emendakin multzoa», 
Udal Aurrekontuei
«Astigartarren interesak ba -
bes teko, emendakin multzoa»
prest daukala aurreratu du EH
Bilduk: «auzoz auzoko sei bile-
retan, 50 lagunek hartu dute
parte, eta jasotakoa aurrekon -
tuetan txertatzen saiatuko gara.
Adibidez, Perurenan, 2017rako
50.000 euro zeuden, baina zen -
timo bat ere ez da erabili; eta
eskatu dugu, Floreaga bidea
konpontzeko erabiltzea».

Azkenik, jakinarazi du in -
kesta pasako duela interneten,
hainbat konturen inguruan
herritarren iritzia jasotzeko. yy

z ASTIGARRAGA EH BILDU

z ASTIGARRAGA KIROL TABLA
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IRAGARKI MERKEAK

Tabena alokagai, erosteko aukerarekin. Karmelo labaka kalean, Hibai taberna. 
Deitu: 943 21 78 56

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)

& | TAXIAK: 943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga) | UDALTZAINGOA: 943 248900 (Hernani) 943 335230 - 699 487 587
(Astigarraga) | DYA: 943 464622 | AUTOBUSAK: Garayar: 943 556658,  Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037
| ANBULATORIOA: 943 006666 - 943 203020 (Hernani) 943 33 56 44 (Astigarraga) | JOKALARI / ALKOHOLIKO ANONIMOAK: 943 331103
9 / Egunez: Castilla Urbieta, 7 (Hernani) 943 552941 /Gauez: Etxebeste Elkano, 9 (Hernani)  943 552087 EG

UR
AL

DI
A Goizean zerua lainotuta agertuko da,

eta gero eta laino gehiago sortuko dira,
gainera. Arratsaldean baliteke euri
pixka bat egitea. Tenperatura ez da
aldatuko. Min.3º / Max.12º (e
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)GAUR BIHARLainoak izango dira goizean, baina argitze-
ra egingo du, eta arratsaldean giro eguz-
kitsua izango da nagusi. Goizean hotz
egingo badu ere, gora egingo du tenpera-
turak gero. Min.3º / Max.11º

Karobi elkarteko mus txapelketako saridunak, lehendakariarekin.

z KAROBI ELKARTEA

Mikel eta Joxe,
Karobi elkarteko
txapeldunak
Ostiralean egin zen Karobi
elkarteko urteroko afaria, eta
okasioa aprobetxatu zuten
elkarteko 2017ko Mus
Txapelketako sariak banatzeko.
Horela, Mikel eta Joxek jantzi
zuten txapela, eta txapeldunor-
de izan ziren Juanbau eta
Juanito. Sariak Jose Javier
Ferreirok eman zizkien, Karobi
elkarteko lehendakariak, hain
zuzen.  yy

Txistorra eta kanta, Gabonak hasteko
Ereñotzuko Txirrita eskolan Santo Tomas eguna ospatuko dute bihar.
Bestalde, ostiralean kontzertua emanen dute ikasleek, elizan, 19:00etan.

SANTO Tomas eguna ospatuz
hasiko dituzte Gabonak,
Ereñotzuko Txirrita eskolan.
Bihar, txistorra jateko aukera

izango da eskolan, eta auzo
guztia dago gonbidatuta.

Bestalde, ostiralean, ikas-
leek kontzertua emango dute,

19:00etan, San Antonio elizan.
Haiekin batean ariko dira
Doinu Zaleko akordeoi orkes-
tra eta Ozenki abesbatza. yy

z EREÑOTZU

Gabonetako zozketa
eta bonoak, Astikok
Saskiak zozketatuko dituzte datorren astean,
eta 10+ Merkataritza Bonoak ere eskaini dituzte.

BI kanpaina jarri berri ditu
martxan Astikok, Astigarra -
ga ko merkatari, ostalari eta
zerbitzuen elkarteak. Batetik,
Gabonetako saskiak zozketa-
tuko di tuzte, herriko esta ble zi   -
menduetako bezeroen artean.
Beraien produktuekin osatu
dituzte saskiak, eta 14 estable-
zimendutan zozketatuko dute
saski bana. Parte hartzeko,
erosketa tiketa sartu behar
da, komertzioetan dauden
kutxetan, larunbatera arte.

Datorren astean egingo da
zozketa, abenduaren 26tik 29ra.

10+ Bonuak, bertan ere bai
Eta bestetik, Astikoko zenbait
establezimenduk hartu dute
parte Eusko Jaurlaritzaren
10+ Merkataritza Bonuan: 20
euroan bonua erosi, eta 30
euroko gastua egin liteke bo nu
horrekin. Astigarragan, Eroski,
Ezpela Na tur Denda, Gno mos
paperdenda, Rosa mertzeria
eta Zubitxo fruta dendan. yy

z ASTIGARRAGA ASTIKO


