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u e r r u g b i a

Hernanik galdu,
baina latz jokatuta

Burua altxata bukatu zuen

atzo Hernanik, VRAC talde

haundiaren kontra juxtu-juxtu

galduta, azken minutuan. 

22-24 joko ederra eta bonu-

sa, hernaniarrek. /3

u k i r o l  s a i l a

Kirol instalazioei
buruzko prozesua
bukatu da

Kirol Instalazioei buruz aus-

nartzen aritu dira azken bi

hilabeteetan 15-30 hernaniar

inguru, eta txosten bat presta-

tu dute egin beharreko ekint-

za edo obrak zehazten ditue-

na: epe motzera eta luzera

egin beharrekoak. /3

v h a r r e r a

Harrera Elkartea
kartzela ondorengo
laguntza ematen 

Harrera Elkartea izan zen joan

den astean Hernanin, eta

beraien lana zein den azaldu

zioten Udaletxeko Areto

Nagusia bete zuten herritarrei.

Presoei laguntzen diete, kar -

tzelatik ateratzean dituzten

arazoei aurre egiten. /6

LABURRAK /2

Hernani Txartelari buruzko

promozioa aurrera dijoa. /5

Asteko Agenda /6

Gaizka Marcotek manga

komiki liburua kaleratu du /8

ga ur kr onika n

Txistorra nahikoa izango dute
gaur Portuko Santo Tomasetan

POrTu auzoan gaur ospatuko dute Santo Tomas eguna, eta
eguerdiko 12:00etatik aurrera izango da festa jendea, txistorra
usaiaren arrimuan. urteroko ohitura dute Portun Santo
Tomasetakoa, eta eguerdian bazkal aurreko mokadua eta tragoa
egitera jende dexente animatzen da. Ondoren, Auzo elkarteko
Gabonetako Saskia zozketatuko dute. yy

HernAnikO Txistulari Bandak kontzertua emango du
gaur, 13:00etik aurrera, Milagrosan. Biolin bikotea izango
dute laguntzen, eta guztira 8 kanta joko dituzte. Gabonetako
kontzertua da, eta urtero bezala Milagrosara inguratuko dira
txistua eta musika gustoko duten hernaniarrak. Patxi
Apezetxeak egingo ditu zuzendari lanak. /6

Txistulari Bandak kontzertua
emango du gaur Milagrosan

bertsolata:

Berrikuntza eta guzti dator

aurten ere Bertsolata /4-5

Musika Banda eta ahotsa

elkar hartuta, beste behin

Ozenkik eta Musika Bandak elkarrekin kontzertua eman
zuten atzo, urtero bezala. Gabonetako kontzertua zuten, eta
hamar kanta kantatu zituzten. Tartean, Hernaniko ahotsik
dotoreenetako bat, Ainara Ortega, solista lanak egin zituena.
Bakoitzak bere aldetik hiruna kanta kantatu, eta elkarrekin
beste lau abestu zituzten,urtero bezala, bikain, elkar hartuta. yy
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Bilduri esker hernaniarrok 
5 miloi euro aurrezten ditugu

PSOeren panfletilo bat jaso
berri dut nere etxeko buzoian
eta bertan agertzen diren
aipamenak direla-eta, zehaz-
tasun hauek egitea bururatu
zait:

• egia da, eta akaso ba -
tzuek ez zuten uste gertatuko
zenik, BilDuk erraustegia

geratu duela. Bada erabaki
horri esker hernaniarrok 5
milioi euro baino gehiago
aurreztu ditugu eta gipuzkoa-
rrok 200 milioi euro baino
gehiago.

• BilDuk erakutsi du bes -
te hondakinen politika bate-
kin erraustegi pozointsu hori
ez dela beharrezkoa. Badaude
beste alternatiba batzuk, as -
koz merkeagoak eta osasun-

garriagoak.
• BilDuk agindu zuen

erraustegia geratuko zuela eta
halaxe egin du. Horregatik
eman genion botoa eta bere
hitza bete du. Jakina da
PSOek ez duela holako ohitu-
rarik, beraz, harrituta egotea
ulertzekoa da.

• Azkenik esan afera hone-
tan benetako protagonistak
eta benetan zorionduak izan

behar direnak herritarrak
direla. egunero egunero mila-
ka eta milaka herritarrek, ber-
ziklatzearen aldeko keinu
txiki batekin, benetako iraul -
tza egin dute. Gipuzkoarron
konpromisoarekin Gipuzkoa
garbiagoa, osasuntsuagoa eta
ekologikoagoa lortzen ari
gara. zorionak Gipuzkoa! 

Mikel Arrieta Iraola

1 Jasota Bezala

6 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izen-abizenak, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa 6 Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira 6 Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

u p a l a  

Bost hernaniar final
erdietan, Napar 
Pala Txapelketan

Napar Pala Txapelketa final

erdietan da, eta tartean dira

bost hernaniar. Lehenengo

mailan elkarren kontra dira Eli

Pagola eta Maider Huizi,

Argain eta Eizagirre lagun

dituztela. Goikoetxeak beste

finalerdia jokatuko du Maddi

Mendizabal lagun duela. Eta

elite mailan Irazustabarrena eta

Arrieta elkarrekin ariko dira,

Aristorena eta Maider Mendiza -

balen kontra. Larragan eta

Lekunberrin dira partiduak. yy

v k i r o l  l u d o t e k a  

Kirol ludoteka bihar
eta beste bi egunez

Aste honetan kirol ludoteka

antolatu dute kiroldegian, hiru

egunez, 10:00etatik 13:00era.

Abenduak 23, 26 eta 27an

izango da, eta dohainik da. yy

v p s e - e e  

Festa gaur, 
Casa del Pueblon

PSE-EEk festa egingo du gaur,

Casa del Pueblon, 2013 urtea

agurtu eta 2014ari ongi etorria

egiteko. Aperitibo txiki batekin

bukatuko dute eta gonbidatuta

daude azaldu nahi duten her-

naniar guztiak. Eguerdiko

12:00etatik aurrera. yy

v g i b e l a l d e  

Olentzero bitxienari
saria, gaur

Lizeagako Gibelalde auzo

elkarteak antolatuta, Olentzero

panpin lehiaketa antolatu dute,

gaur. Entregatzeko epea

12:00 ak arte, 13:00ak arte era-

kusketa, eta gero saribanaketa.

Sormena baloratuko da, eta gai

birziklagarriak erabiltzea. yy

v j a i o n e  k o n j e l a t u a k

200 euroko balioa
duen saskia irabazi
du 0615 zenbakiak

Jaione konjelatuak dendak aur-

ten 25 urte bete ditu, eta hori

dela eta zozketa berezi bat

prestatu du Gabonetarako.

Saski edo lote haundi bat pres-

tatu du, 200 euroko balioa dau-

kana, eta zenbaki saritua

honakoa: 0615 zenbakia. yy

TxiSTulAri Bandak kon -
tzer tua emango du gaur,
Milagrosan, 13:00ean. Gabo -
ne tako kontzertua izango da
urtero bezala, eta zortzi
kanta eskainiko ditu.   

Gabonetako kontzertu
honetan berezitasun bat ere
izango dute, biolin bikotea
izango baitute laguntzaile. Bi
musika intrumentu horiek
nahastuta entzuteko plaze -
rra izango dute 13:00ean

Milagrosara inguratzen
direnek. zuzendari lanetan
Patxi Apezetxea ariko da,
beti bezala, eta gabon kantak
izango dute protagonismoa.

Zortzi kanta, 
publikoaren gozamenerako
egitarauean denetik dago.
Bendaña kantuarekin hasiko
dute, enrique Aranbururen
piezarekin. Pepe iantziren
Otsango joko dute gero, J.i.

Ansorenak moldatua. J.uru -
ñetaren Baranbio dute hiru -

garrena. laugarrena herri -
koia, Gau Erdian, J.i. Anso -
renak moldatua. klasiko bat
gero, Din dan don J. Pier -
pontena eta J.i. An sorenak
moldatua. Noche de paz eta
Gabaren zoragarria, Grüber
eta Willisenak, J.i.Ansorenak
moldatu eta nahatuak. zaz -
pi garrena, i. Ansore na rena
da, Ana Mari. eta azke na,
Zorionak, P. and M.Hillena,
eta J.J. Arregik moldatua. yy

txistulari banda

Gabonetako kontzertua eskainiko du gaur txistulari bandak, eta zortzi kanta joko ditu,

13:00ean, Milagrosan. Patxi apezetxeak egingo ditu zuzendari lanak.

.

Zortzi gabon kanta izango

dira gaurko egitarauean,

gehienak. horietatik bost

ansorenatarren batek

moldatuak dira.
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Kontzertua gaur, biolin bikotearekin

karabelen atzo bota zituzten etxea eta fabrika zaharra. Karabelgo zubi berria egiteko lanak aurrera dijoaz, eta atzo

beste pauso bat eman zuten lan horietan. Karabel auzo aldera begira jarri eta ezker aldera geratzen zen etxea bota zuten atzo, eta

baita fabrika zaharra ere, hainbat tailer ezberdin izandakoa. Obrak aurrera jarraituko dute, eta zubiaren eskubi aldean dagoen baserria,

Eguzki Alde, urtarrilean botako dute. Ondoren zubi berria egingo dute, eta hura eginda dagoenean, sei bat hilabete barru, zubi zaharra

botatzen hasiko dira, gero Karabelgo urbanizazio berria egiten hasteko. yy
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BMX parke bat edo frontoi
txiki bat egitea, parte hartze

prozesuko ondorio batzuk

BukATu da kirol ins ta -
lazioei buruzko parte hartze
prozesua, eta epe motzean
egingo diren ekintzen artean
dago BMx parke bat egitea,
bizi kle tentzeko koskak di tue -
na, saltoak eta abar egi teko.
Frontoi txiki bat ere egin nahi
da, oraingo fron toiko graden
azpian, eta auzolanean egitea
baloratzen ari dira. iturri
gehiago ja rri ko dira kirol
praktikak egi ten diren le -
kuetan (Tilose tan, adibidez),
eta komun publikoren bat ere
jarri nahi da...

epe motzean eta luzean
egin beha rrekoak zehaztu
dira, parte hartze prozesuan.
lau bilera egin dira. 33 lagun
hasi eta 17k bukatu dute, eta
parte har tzea nahi adinakoa
izan ez bada ere, oso inte res -
garria izan dela adierazi zu -
ten ostiralean, Beñat Ame na -
bar eta luis intxaspek Go ber -
nu Taldearen izenean, ima nol
Azkuek prozesua bi de ratu
duen elhuyarreko tek ni ka -
riak, eta Garbiñe Tijerok parte
hartzaileen izenean.

Txosten osoa eskuratu
nahi duenak kiroldegian
eskatu dezake.

Parkeetan kirola egiteko
makinak jarriko dira
epe motzean egingo diren
beste gauza batzuk ere aipatu
zituzten ostiralean. Adine -
koentzat, adibidez, parke eta
leku publiko batzuetan maki -
na bereziak jarriko dira

ariketa fisikoa egiteko. 
Oinez ibiltzea gus toko

dutenentzat, ibilbide sa reak
gehiago markatuko dira,
seinalizatu, eta mapak ere
egingo dira. 

Ave Maria par kean kirol
praktikak egiteko zer jarri
litekeen aztertuko da, adi bi -
dez, mahai tenisean jokatzeko
mahaia jarriko da. 

kiroldegiko sarrera nagu -
sia, ataria, kirol espazio beza -
la jarriko da, adibidez, luza -
ketak egiteko  panelak... 

Gazte talde batek propo sa -
tuta, BMx parkea jarriko du -
te, eta oraingo Skate parke
txikia egokitu egingo da.
Skate parkeak, adibidez,
erabilera haundia daukala
adierazi zuten, eta txukundu
bat emango zaio.

urumeako Gay Mur
eraikinean pista libre egoten
da arratsaldez eta aste bu -
ruetan, eta beste kirol batzuk
egiteko lurra margotuko da. 

Horiek dira egingo diren
ekintza batzuk, baina gehiago
zehaztuta daude txoste nean. 

Foroak jarraitu egingo du
Parte hartze foroak atera duen
lehendabiziko ondo rioa izan
da, foroak segi egin behar
duela, ikusi litezkeen txoste -
na ri jarraipena egin eta mo -
mentuero ikusten diren be ha -
rrak zerrendatzen joate ko. ki -
rolgune Foroa deituko diote. 

Prozesuaren ondorengo
txostenean, egingarrienak di -
ren ekintzak au rrena jarri
dira. Horietako asko 2014an
egin go dira, eta horretarako
diru partida bat gordeta dau -
ka udalak. Gainerakoak, ze -
rren dan geratu dira, au rrera
begira egiteko. 

Azpimarratzeko hiru puntu
Gobernu Taldeak dioenez,
egindako prozesu guztiaren
ondoren, hiru puntu behintzat
azpimarratzekoak dira. Bate -
tik, prozesuan kirola ez dela
zentzu klasikoan ulertu, bai -
zik askoz zentzu zabala goan.
Bestetik, hor ikusi dela Her na -
nin kirolak benetan sekulako
pixua daukala. eta azkenik,
jendeak azaldu duen dispo si -
zio ona parte hartzeko, eta lau
goizetan lanean aritzeko,
prozesu honetan. yy

ostiralean aipatu zituzten epe motzean egingo diren ekintzak

zein diren. azken txostena kiroldegian eskatu liteke.

ostiralean aurkeztu zuten kirol instalazioei buruzko parte hartze prozesua nola joan den.
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XiV. eta iX. URTEURREnA

Xixili Jauregi iraola
1999ko abenduaren 22an hil zen, 69 urterekin.

eta
Antonio odriozola oiarzabal

2005eko urtarrilaren 31n hil zen, 88 urterekin.

nahiz eta urrun joan 
mundu honetatik

ez duzue alde egin
gure bihotzetik.

Hernanin, 2013ko abenduaren 22an

kirol instalazioak

.

ekintza batzuk 2014an

egingo dira, eta horretarako

diru partida bat gorde da

udal aurrekontuetan.

gobernu taldeak

azpimarratu du prozesu

honetan garbi ikusi dela

hernanin sekulako pixua

daukala kirolak

=   JoSE DoMinGo ARToLA     
GoiCoECHEA

“txomin”
donostian hil da, 2013ko abenduaren 21ean, 

87 urte zituela.

emaztea: teresa aizalde; seme-alabak: Maite eta iñaki lekuona,
txomin eta asuncion Casanova, luis Miguel eta Mari Carmen
Martija, elena eta Jesus Mari arregi, silvia eta Jose luis
Makazaga; bilobak: loraine, ekain eta itsaso, eneko, Gorka,
aitor, lander, lide, Miren, iñigo; andoni, amaia; birloba: noa.

Hileta elizkizunak, asteleHena, arratsaldeko seietan, Hernaniko san Joan
bataiatzailea parrokia-elizan. 

Hernanin, 2013ko abenduaren 22an

oHarrak: Gorputza Hernaniko VasConGada eHorzketa tanatorioan egongo
da, orkolaga kalean, gaur arratsaldeko 13:00ak arte.

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.

erruGbia - oHorezko Maila

Ametsa amesgaizto,
azken minutuan

Hernanik gogor eutsi zion VRAC liderrari azken arte.

Hernanik 22-24 galdu zuen atzo, partidu

guztian liderrari parez pare begiratu eta gero.

AMeTSA zela ematen zuen,
eta halaxe jokatzen ari ziren
hernaniarrak, harrigarri,
lide  rra estu-estu hartuta...
baina amesgaizto bihurtu
zen; az ken minutuan. 22-19
irabaz ten, eta 22-24 galdu,
VrAC taldeko izarrak en -
tsaioa egin da.

Lehenengo zatian VRAC eta
bigarrenean Hernani
VrAC laster jarri zen aurretik
markagailuan, eta lehenengo
zatia 8-19 aurretik bukatu
zuen. Hernani borrokan ari
zen baina hor etsitzen hasi
ziren zaletuak. Bigarren zatian
borrokara atera ziren, ordea,
hernaniarrak, eta entsaioa
entsaioaren atzetik, azken

momentuan 22-19 jarri ziren,
lana eginda, eta aukerak
aprobetxatuta. 

Beste behin, partidurik
one na igor Genuak egin zuen.
Bi entsaio egin zituen, gau za -
ketak, eta zigor golpeak ere
bai. Azpimarratzekoa baita
ere, Otaegik partidua buka -
tzear zela egindako entsaioa,
hernaniarrei amesteko aukera
eman ziena. Azkenean galdu,
eta hurrengo partidua urta -
rrilean, Santboiana zuzeneko
aurkariaren kontra.

Zozketan irabazle: 1.208
errugbi elkarteak txerrikumea
zozketatu zuen atzo arratsal -
dean, eta zen baki hau ira -
bazle: 1.208. yy

Abenduak 22b_Igandeko kopiak.qxd  21/12/2013  22:46  Página 3



uMeen jaialdiarekin hasi zen
Bertsolata, joan den astearte-
an, eta guztira bost saio izan-
go dira aurten. Tartean, Kaf -
karen Aulkia izeneko saioa
dute ostegunean, ber tsoa,
musika eta literatura biltzen
dituen saio berria. urteroko
ekitaldiak dira gainerakoak.
Olentzero baserriz baserri ibi-
liko da asteartean, urte zaha-
rretako erronda dute aben-
duaren 31n, eta jaialdi nagusia
urtarrilaren 3an. 

Gabon eskea baserriz baserri,
Olentzero tartean hartuta
Gabon bezperan urtero-urtero
ateratzen da Olentzero, eske-
an, Hernaniko baserrietara.
zikuñaga eta Osiñagako base-
rri eta sagardotegietan pasako
dira koadrilan, trikitixa eta
bertsoa lagun hartuta, etxe ata-
riak berotzera. Autobusean
inguratuko dira Osiñaga alde-
raino, eta horretarako zita egin
dute Biteri ondoan, arratsalde-
ko 15:30etan. nahi duen guz-
tia gonbidatuta dago.

‘Kafkaren Aulkia’, emanaldi 
berezia ostegunean
iraulio Panttalone bertso esko-
lak urtero antolatzen du eki-
taldi bereziren bat, eta aurten
ere izango da, kafkaren Aul -
kia, datorren ostegunean,
19:30 etatik aurrera. Bertsoa eta
literatura berez oso gertu egon
badaitezke ere, ez dira askotan
elkartu izan emanaldi bat
elkarrekin egiteko. Andoni
ega ña eta uxue Alberdi ber -
tsolariek prestatu dute saioa,

Pello ramirez musikariarekin
batera, eta saio bakoitzean
idazle bat gonbidatzen dute,
beren saiora. Datorren ostegu-
nean bertsoa ondo ezagutzen
duen idazlea izango da tabla-
du gainean: Jon Sarasua, hain
justu ere. 

Saioak beraz, bertsotik,
literatura eta poesiatik eta
musikatik izango du. Sarre -
rak egunean bertan izango
dira salgai, Biterin bertan, 6
euroan. Saioa, 19:30etan.

Jaialdi nagusiko 
txartelak salgai
urtea bukatzeko erronda
egingo dute bertso eskolako
kideek, Ohitura zaharrak
abesbatzarekin batera. Aben -
duaren 31n, arratsaldeko
18:00 etatik aurrera abiatuko
dira Guda rien plazatik, eta
kalean gora eta behera ibiliko
dira, bertsoa eta kantua lagun
dutela. nahi duen guztiari
esan diote azaltzeko.

Jaialdi nagusia, urtarrila-
ren 3an da, 19:30etan, Biterin.
Txapelketa nagusia pasa
berritan, beti izaten da ikus-
min berezia bertsolariak zein
gorputzalditan dauden ikus-
teko, eta aukera polita izango
dute Hernanin. Bertan ariko
diren sei bertsolariek kantatu
dute aurtengo txapelketan,
saio batean edo bestean:
Maia len lujanbio, Amets
Arzallus, unai Agirre, unai
iturriaga, iñaki zelaia eta
Jone uria ariko dira. Gai jar -
tzen, Agin laburu. 

Sarrerak salgai, 6 euroan,
Tripontzi, Aralar eta kixkalen.

Umeen saioa, bikain
Bertsolatako lehendabiziko
saioa umeentzako jaialdia
izan zen, asteartean eta Agin
laburuk eta eli Pagolak go -
zatzen eduki zituzten Biteri
bete zuten haur guztiak. yy

l Astearte honetan 

bertan, gabon eskea

dute baserriz baserri, 

olentzero eta guzti. 

l Ostegunean, saio 

berezia, kafkaren

Aulkia, eta bertan ariko

dira uxue Alberdi,

Andoni egaña, 

Jon Sarasua eta 

Pello ramirez. 

l Jaialdi nagusia, 

urtarrilaren 3an

BERTSoLATA

Bost ekitaldi aurtengo Bertsolatan, eta
tartean, saio berezia: ‘Kafkaren Aulkia’

Eli Pagola eta Agin Laburu aritu ziren asteartean, umeen jaialdian.

..

andoni egaña eta uxue alberdi

bertsolariek prestatu dute

kafkaren aulkia saioa, pello

ramirez musikariarekin

batera. horrez gain, saio

bakoitzerako idazle bat

gonbidatzen dute, eta

hernanira jon sarasua dator
..

urtarrilaren 3ko jaialdian

aukera izango da ikusteko

bertsolariak ze gorputzalditan

dauden txapelketa eta gero.

..
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Gazteak badatoz...
bertsoPaPer lehiaketa egin
dute aurten ere Hernaniko
ikastetxeetan, eta Garazi u r -
dan garinek irabazi du Her na -
niko saria. Gai batzuk zituzten
aukeran, eta urdangarinek au -
keratu zuen: baratza jarri dut. 

Horrez gain, beste hiru
saritu ere izan dira, ikastetxe
bakoitzean bat. langilen, ane
Gil; elizatxon nora estevez;
eta urumean, leire alberdi. 

aurten ere parte hartzaile
asko izan dira Hernanin, ikas-
tetxe guztietan ari baitira ber -
tsoa lantzen ikastorduetan.

irabazlearen koplak
Joan den hilabetean

egin nun baratza
uzta ona lortzeko
daukat esperantza

aza, porru, letxu ta
ilarrak batera

astebururo noa
baratza zaintzera

norbaitek ondatu dit
baratza osoa

hondamena ikusita
jarri naiz goxoa

dena ondo txukundu
ta berriz bakean

mastin bat jarriko det
baratza aldean.

BERTSoLATA

Abenduak 24 
olentzero baserriz baserri.
15:30etan Gudarien plazan.

Abenduak 26
kafkaren aulkia. 
andoni egaña eta uxue
alberdi bertsolariak Pello
ramirez musikariarekin. Jon
sarasua idazle gonbidatua.
19:30etan biterin (sarrerak
6 euroan, egunean bertan).

Abenduak 31
urte zaHarretako erronda. 
18:00etan Gudarien plazan.

Urtarrilak 3
Jaialdi Mundiala. 
Maialen lujanbio, amets
arzallus, unai iturriaga, unai
agirre, iñaki zelaia eta Jone
uria. Gaijartzaile: agin
laburu. 19:30etan biterin
(sarrerak 6 euroan, tripon tzi,
kixkal eta aralar tabernetan).

Hernani bertsoPaPer leHiaketa

Bertsopaper sariketako irabazleak.

Abenduak 22b_Igandeko kopiak.qxd  21/12/2013  22:46  Página 4



JOAn den astean, asteazken
goizean hainbat hernaniarrek
sustoa hartu zuen kotxera joan
eta isuna jarria zeukala ikusi
zuenean: «baina kotxea ondo
aparkatuta daukat-eta!» izan
zen askoren erreakzioa, eta
gero konturatu ziren benetan
zer zen. Hernani Visa Txar tela
promozionatzeko kan paina
zen, CTrl+Studio agentziak
egindakoa. Bere ardura da
Hernani Txartela promozio-
natzea, eta isun publizitarioak
banatzea ere euren ideia izan
zela dio, Aitor Saizar, agen -
tziako kideak: «udalak ez
dauka inongo errurik, guk
aurrez abisua emana geneu-

kan, eta baimena bagenuen,
baina 4.000 isun banatu geni-
tuen, eta horren ardura gurea
da». Hasi ereñotzutik eta Her -
naniko auzo guztietaraino iri -
tsi zen isuna, eta eragin haun-
dia izan zuela dio Saizarrek,
jendeak asko hitz egin zuelako
txartelari buruz. «4.000 paper
banatu genituen eta gure as -
moa zen mezua jendeari zuze-

nean iristea. uste dugu lortu
dugula; multaren kontua
ahaz tu du jendeak, eta txarte-
lari buruz hitz egiten ari da». 

«Asko konturatu ziren kotxe
guztiek zeukatela isuna»
Dena dela, keja batzuk jaso
zituen udalak, eta barkame-
na ere eskatu zuen biharamu-
nean. intentzio txarrik batere

ez zuela dio Saizarrek. «Garai
konplikatuak dira ekonomi-
koki eta aparkaleku aldetik,
eta ulertzen eta sentitzen
dugu jende bat haserretzea.
Baita ere, esan behar dugu,
asko izan zirela ingurura
begiratu eta ikusi zutenak
multa kotxe guztiek zeukate-
la jarrita. Multan bertan ere
jartzen zuen broma zela». 

Herritarren txartela, 
ez negozio bat
Sorpresa gehiago ere izango
direla adierazi dute Ane Gue -
rra, Aitor Saizar eta Aitor Polo
agentziako kideek. «kan pai -
nak segi egingo du urtarrilera
arte, eta sorpresa gehiago ere
izango dira». Helburua da, jen-
deak barneratzea, benetan ze
komertzio daukagun Her na -
nin, eta gure esku dagoela
man tentzea. Alde horretatik
Visa Txartela bultzada haundi
bat da. «ez da negozio bat, he -
rritarren txartela da, txartel
unifikatu bat, eta aukera pila
bat ematen dituena. Benetan
interesgarria da txartel hau». yy

.

Aitor SAizAr: 

«Multarena jendeak ahaztu

du, eta hernani Visa

txartelari buruz hitz egiten

ari da».
..

«kanpainak segi egingo du

urtarrilera arte, eta sorpresa

gehiago ere izango dira».
..
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CTRL+STUDio AGEnTziA - HERnAni ViSA TXARTELA

«4.000 kotxetan isunak jarri genituen,
mezua jendeari zuzenean iristeko»

Ane Guerra, Aitor Saizar eta Aitor Polo, CTRL+Sudio agentzia kideak.

CTrl+Studio agentziak

dauka Visa Hernani

txartela promozionatze-

ko ardura. Adierazi

dute, joan den astean

isun itxurako publizita-

tea jartzea beren ideia

izan zela, eta asmoa ez

zela inor mintzea. 
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HAinBAT urte kartzelan pa -
sa edo herritik kanpora eta
berriz herrira bueltatzea ez da
erraza izaten. Harrera elkar -
tea sortu berri da, eta helbu-
rua du laguntza ematea herri-
ra etorri eta zailtasunak izan
ditzakeen pertsona horri. 

natza elkarteak antolatu-
ta, hitzaldia eman zuten joan-
den astean Harrera elkarteko
Juankar ioldik eta Jon ugar -
tek, Hernanin ere taldetxo bat
sortzeko asmoarekin. ioldik
eta ugartek adierazi zutenez,
horrelako elkarte baten beha-
rra aspalditik ikusten zen, eta
orain behar hori haunditu
egin da, ia 70 preso batera
xamar atera direnean.

«Behar haundiak»
Preso eta iheslari asko eta
asko dira euskal Herrian,
gatazka politikoaren ondo-
rioz. Hitzal dian adierazi
zutenez, 1936tik gaur egun
arte, presorik gabeko astebe-
te bakarrik izan omen da,
amnistia eman zenean, hain
justu. Gero, 1980an berriz
bete egin ziren kartzelak. 

1978tik 8.000 preso atera
dira kalera. Orduan hasi ziren
ikusten preso egon eta gero
herrira bueltatu eta laguntza
behar izaten zela, eta gaur
egun ere beharrak tankerako-
ak izaten omen dira. «Behar
haundiak izaten dira. Guk
diagnostiko bat egin dugu, eta
errealitate asko errepikatu egi-

ten dira». 50 preso ohi hartu
dituzte, eta galdetegi bat pasa
diete. Hortik ateratako emai -
tzen txostena beste 250 preso
ohiri pasa diete, eta horien
erantzunekin diagnostiko oso
bat egin du Harrera elkarteak. 

Errepikatzen diren 
errealitate eta beharrak
Diagnostikoa egina dago, eta
egoera oso zehatzak badau-
den arren, errepikatzen diren
puntu batzuk ere badira,

azpimarratzeko modukoak.
Adi bidez, kasu askotan iza-
ten dira antsietateak, fobiak,
ol dartzeko joerak... gaitzak
ere aipatzen dira: ultzerak,
min biziak... 

Askok diote hirira buelta -
tzea edo herri txiki batera
bueltatzea ez dela gauza
bera. Orokorrean, errazago
moldatzen dira herri txiki
edo ertainetan. «Beste puntu
bat ere gehienek aipatzen
dutena: presoaren adina, eta
zenbat urte egin dituen
barruan». Garrantzitsua da,
baita ere, etxe giroa nola utzi
zuen, edo koadrilak elkartuta
jarraitzen duen...

«Behar zehatzak izaten dira: 
dentista, lentillak, lana...»
Harrera elkarteak oso izaera
«asistentziala» duela adierazi
zuten hitzaldian, eta nahiko
modu praktikoan saiatzen
direla funtzionatzen. «Osa -
sun txartela egiten lagundu,
nortasun agiria berritu...».
ekonomikoki ere laguntza
behar izaten da: «lana bila -
tzen laguntzea, alkilerra or -
dain tzen lagundu... askotan
hori baino ere zehatzagoa
izaten da beharra: lentillak
adibidez, hortzak...». 

Harrera elkarteak 1.500
bazkide ditu, eta pixkanaka
talde hori haunditzea nahiko
lukete, elkarteak laguntza
emateko baliabideak haundia-
goak izan daitezen. yy

62013-XII-22 igandea

7 Asteko agenda

A b e n d u A k  2 3 :  

w Olentzero kaleetan barrena: Hernani Musika Eskola

Publikoko ikasleak. Gudarien Plazatik, 17:00etan.

A b e n d u A k  2 4 :  

w Baserriz Baserri Olentzeroa: irteera Biteri kultur 

etxetik, 15:30etan.

w Gabon kantak: Goiz Eguzki abesbatza. kalez kale,

16:30etan.

w Gabon kantak: Hernaniko Parrokiko abesbatza.

Agustindarren elizan, 17:00etan.

w Olentzeroa kaleetan barrena: Ttarla dantza taldea.

Plazatik, 18:00etan.

w Gabon gaueko kale buelta: Kantuz abesbatza.

Milagrosako kaperan, 18:00etan.

w Gabon gaueko erronda: Hernaniko Musika Banda.

Gudarien plazatik, 20:00etan.

A b e n d u A k  2 5 :  

w Eguberri eguneko alborada: Hernani Musika Eskolako

txistulariak. kalez kale

A b e n d u A k  2 6 :  

w Gazte Txokoa: Ginkana erraldoia Hernanin barrena.

A b e n d u A k  2 7 :  

w Haurrentzat tailerrak: 6-11 urte bitartekoentzat,

udaleko arkupetan, 16:30etatik 18:30etara.

w Gabonetako kontzertua: Hernani Musika Eskola

Publikoko txistulariak, abesbatza eta Hernasax

w Gazte txokoa: Tras festa egunean zehar eta

Ginkanako garaileen sari banaketa.

Juankar  io ld i  eta  Jon Ugarte ,  Harrera  E lkarteko k ideak.

«50 preso ohi elkarrizketatu
dira, kartzelatik ateratzean zer

behar dituzten jakiteko»
Harrera elkarteak «izaera asistentziala eta eraginkortasun puntu

haundi bat» daukala adierazi zuten joan den astean Hernanin. 

i d e i A  o r o k o r r A k :

«normalean hirira bueltatzen

den presoaren egoera

zailagoa izaten da herri txiki

edo ertainera datorren

presoarena baino» 
..

«asko eragiten du presoaren

adinak, eta barruan egin

dituen urte kopuruak» 
..

«eragina dauka etxeak eta

koadrilak: nola utzi zen etxe

giroa, edo lagun koadrilak

jarraitzen duen bilduta edo

sakabanatuta dagoen».
..
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HAMASei urterekin bere ame -
tsa egi bihurtu du Gaiz ka Mar -
cote Paz hernaniarrak: Manga
komiki bat kaleratzea. La melo-
dia de los infiernos da la naren
izena, japoniarrez, Ji goko Senri -
tsu. Momentuz, in ter netez ero -
si liteke, Ama zonen eta Pali -
brio editorialaren web orrian.

«Naruko serieak engantxatu
ninduen Manga komikira»
Marraztea betidanik gustatu
izan zaio Gaizkari, baina Man -
ga komikiena berri xamarra da.
naruko serieak piztu zion
grina, orain oso gutxi, eta ordu-
tik, ezin utzi: «ma rraz ten hasi
nintzen, lan sueltoak hasieran,
eta gero istorio bat egin neza-
keela konturatu nintzen. Amak
egiten ari nin tzen lanak ikusi
zituen eta beti izan dut ondo-
an, laguntzeko prest».

Betiko komikien eta Man -
gen arteko aldeari dagokione-
an, Gaizkak dio istorioetan da -
goela alde nabarmena: «ko miki
tradizionalak oso amerikanoak

izan ohi dira, super heroiez
josiak. Mangek publiko hel-
duagoa dute, gai sakonagoak
dituzte. nire liburuan esatera-
ko, istorio apokaliptiko bat
kontatzen dut. Mundua kutsa -
tzen duten monstruo asko
daude istorioan, eta protago-
nistek erremedioa bila tzea
dute helburu; lortu edo ez, bere
burua salbatzea lor tzen dute».

Manga liburuan beste bere-
zitasunetako bat da atzekoz au -
rrera irakurtzen direla. li bu -
ruaren azala atzean du, eta han-
dik aurrera hasten da istorioa.
Gainera, marrazki ia guztiak
txuri beltzean izan ohi dira.

Edizioa, berak egina
liburuaren kaleratzea Pala -
brio editorialaren bitartez
egin du, estatu Batuetan bizi
duen amonak lagunduta.
edizio lan guztia ordea,
Gaizkak berak egin du.
Marrazki guztiak eskuz egi-
nak dira, eta bera aritu da
banaka eskaneatzen. Azaleko

marrazkia ere berak egina da;
eta liburuaren tamaina eta
azalaren materiala ere, berak
aukeratuak dira.

Aurreneko lana kalean da,
eta orain, bigarrena osatzeko
lanetan ari da Gaizka. yy
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BiHAr Hego-mendebalak gogor joko
du eta tenperak igo egingo
dira pixka bat. Lainoa nagusi,
baina eguzkiak egingo du
sartu-aterakoren bat. Gauean
euri arriskua. Min.6º / Max.16º (e

u
s
k
a

lm
e

t)Fronte bat pasako da baina

zatituta, eta ez du euririk egin-

go seguruenera. Ostarteak

ere izango dira, eta tenperatu-

ra berdin. Min.5º / Max.13º

v  iragarki  Merkeak v

«istorio apokaliptiko bat kontatzen dut
eta ez da umeei zuzendutakoa» 

ManGa koMikiak - `la Melodia de los infiernos´ liburua kalean da

Gaizka Marcote Paz - Egilea:

Gaizka Marcote Paz hernaniarra, l iburua eskuartean duela.

Gaizka Markote hernaniar gaztearen liburua

kalean da: 210 orriz dago osatuta eta

guztiak eskuz eginak dira. orain lanean ari

da, datorren edizioa prestatzen.

Argitaratzailea: Dobera Euskara Elkartea. Erredakzioa, argazkiak eta publizitatea: A. Arbelaitz, E. Zeberio,

E. Agirre, K. Garmendia,  M. Ramirez de Alda eta A. Moreno. Egoitza: Larramendi 11. % 943-33 08 99. 

Eposta: kronika@kronika.net eta publi@kronika.net Lege gordailua: SS-679/2000. ISSN 1576-8422.

garaje itxia alokagai, haundia (40 m2), Txirrita kalean.

Deitu: 943 55 13 02

Etxe unifamiliarra salgai, 160 m2 + 250 m2 lorategi + 90 m2 terraza,

trastelekua, txokoa, garajea, 2 solairu.

Deitu: 699 49 22 35 (partikularra)

ETXEko konPonkETak egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura,

berogailuak, persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

iñigo royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neuro-

logiko eta bertebrala, reflexologia, aurikuloterapia,...:   943 33 28 94 -

626 80 76 33 (agustindarren plaza, 4)

& teleFonoak l Taxiak: 943 550093 l Udaltzaingoa: 092 l DYA: 943 464622 

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

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

9 FarMaZiak l egunez: Castilla Urbieta 7 - 943 552941 l Gauez: Aldabe Perkaiztegi 8 (Antziola) - 943 336022
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