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HERNANIKO Udaletxean bi
hitzarmen sinatu ziren atzo,
Estubegi eta Gala rretako ere-
muetan epe ertainean egingo
diren bi proiektu haundiri
buruzkoak. Bata Donostiako
Parke Teknolo gikoarekin si -
natu zen, eta bestea Burun -
tzal deko Indus trialdearekin.
Marian Beitialarrangoitak
pren tsaurrean azaldu zue-
nez, «biak ala biak albiste
ezin hobeak dira Hernaniren
etorkizunarentzat». 

Ikerketa, garapena, 
berrikuntza eta teknologia
Beitialarrangoitiak Gobernu
Taldeko kide guztiekin batera
eman zuen prentsaurrekoa,
eta azpimarratu zuen, Udal
batek ez duela egunero izaten
tamaina honetako proiektu
bat sinatzeko aukera. «Iker -
keta, garapena, be rrikuntza
eta teknologia ardatz izango
dituzten jarduera ekonomiko-
ak ekarriko ditu, unibertsitate-
az gain, eta etorkizunari begi-

ra lan egingo duten puntako
jarduerak onura izugarriak
izango ditu». 

«Esfortzu izugarria»
Beitialarrangoitiak azpimarra-
tu zuen, alde guztiek egin
behar izan dutela esfortzua
proiektu hau aurrera atera -
tzeko: Oronak proiektuari
emandako bultzadagatik; lur -
jabeek, lurren errekalifikazioa
onartzeagatik (egungo Arau
Subsidiarioetan lur eremu

horretan etxeak egitea aurrei-
kusten baitzen). Oro na, lurja-
beak eta Udalaren gestioez
gain, alkateak azpimarratu
du, beharrezkoa izan dela
udaleko beste alderdien babe-
sa, eta baita Jaurlaritza eta
Diputazioarena ere.

Proiektuari laguntzeko,
Udalak erabaki du, eraikiga-
rritasunagatik dagokion %15
ez jasotzea, eta beraz, diru
hori, 7.000.000 euro inguru,
bertan inbertituko ditu.  ��

Atzo sinatu zituen Hernaniko Udalak
Galarreta eta Estubegiko hitzarmenak 

Hernaniko Udaletxean atzo sinatu ziren, sustapen publikoko bi hitzarmenak. 
Parke Teknologikoa eta Unibertsitatea joango dira, besteak beste, bi eremu horietan. 

Hernani eta Galarreta lotzen dituen karretera generalaren bi aldetara egingo da proiektua. Argazkia Oriamenditik aterea dago.

� E M A K U M E  Z E N T R O A
Gabonetako menua
prestatuko dute
gaur Xalapartan 

Sukalde ikastaroak ohitura
bihurtu dira Gabon garai
honetan Hernanin. Gaur
Elkano 17 Emakumearen El -
karte sozio-kulturalak antolatu
du ikastaroa, eta Irizar eskola-
ko sukaldari batek emango
du. 16:00etan, Xalaparta
elkartean. Irekia da. ��

� B E R R I A K
Elkarteko tabernari
guztiek bilera dute
gaur, Biterin 

Gabonetako ordutegia, eta
txotx denboraldia izango
dituzte gaur hizketagai,
Berriak elkarteko tabernari
guztiek. Berriak elkarteak
deitu du bilera, gaur,
16:30etan Biterin. ��

Errege kabalgatan
parte hartu nahi
dutenek bilera gaur 

Errege kabalgata izango da
datorren urtarrilaren 5ean
Hernanin. Bertan parte hartu
nahi duten ume eta gazte
guztiei dei egin diete antola -
tzaileek, gaur, Biterira azal -
tzeko, 17:30etan. ��

� GOBERNU BATZORDEA
Balantxako aldapan
urbanizazioa 
berritzeko lanak
gaur adjudikatu
daitezke   

Tokiko Gobernu Batzordea
izango da gaur, 14:00etan
Alkatetzan. Bertan, puntu
bakarra izango dute eraba-
kitzeko: Balantxako maldako
berrurbanizazio lanak behin
betiko adjudikatzea. ��

� OGASUN BATZORDEA
Bi puntu hizketagai   

Nazioartea Kultur Elkarteak
eskatutako diru-laguntza
eztabaidatuko dute gaur,
besteak beste, Ogasun
Batzordean, 10:30etan. ��

Langile ikastolak kontzentrazioa egingo du Donostian
Langilek salatu nahi ditu, Jaurlaritzak Hernaniko ikastetxeen inguruan hartutako zenbait erabaki. 

Kontzentrazioa bihar izango da, Jaurlaritzako Hezkuntza Departamendu aurrean (Andia, 13).

LANGILE ikastolak kon -
tzentrazioa egingo du, bihar,
eguerdiko 12:00etan, Donos -
tian, Jaurlaritzako Hezkun -
tza Departamendua ren egoi -
tza aurrean (Andia, 13).

Hernaniko Kronikara bi -
da litako prentsa oharrean,
Lan gilek salatzen ditu, Hez -

kun tza Departamen duak
har tu tako bi erabaki: 

1) «Batetik, Hernaniko
DBHko ikastetxe guztiak
fusionatzeko agindu du,
nahiz eta adostasun nahiko-
rik ez dagoen».

2) «Bestetik, Haur eta
Lehen Hezkuntzan, matriku-

lazioa 75 ikasletara mugatu
nahi du, eta horrek zapaldu
egiten du, gurasoek duten
eskubidea hezkun tza eredua
aukeratzeko».

Langilek dioenez, ikasto-
laren Hezkuntza Proiektua
arriskuan jartzen dute Jaur -
la ritzaren bi erabakiok. ��

.

«Jaurlaritzak fusioa
agindu du Hernaniko DBHko
ikastetxe publikoena, nahiz

eta adostasun nahikorik
egon ez».

..
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Haize zakarra ibiliko da bihar

ere. Hego ikutua izango du,

baina tenperaturak jaitsi egin-

go dira. Ateri izango dugu ia

egun guztian. (e
u
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t)GAUR BIHAREuria gogotik egingo du gaur egun

guztian. Haizeak zakar joko du

hego mendebaletik, eta azken

orduan mendebalera aldatuko da.

Tenperaturak igo egingo dira.

� TELEFONOAK � Taxiak: 943 550093 � Udaltzaingoa: 943 248900 � DYA: 943 464622 � Autobusak: Herri

barrukoa: 943 550548 – 625 700769, Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037

� Anbulatorioa: 943 006666 � Jokalari anonimoak: 943 331103 � Alkoholiko anonimoak: 943 331103  

� FARMAZIAK� Egunez: Chucla Kardaberaz 48 - 943 551793 � Gauez: Castilla Urbieta 7 - 943 552941

� Z U M I T Z A  Z I K L O T U R I S T A  T A L D E A
Lizentzia egiteko aukera gaur

Federatu lizentzia egiteko aukera izango du gaur, Zumitza zikloturis-
ta elkartean parte hartu nahi duenak. Zumitza tabernan bertan. ��

� S A H A R A
Saharako kanpamenduetarako janaria 
biltzen, gaur arte aritu dira ikastetxeetan 

Saharako kanpamenduetarako janaria biltzen ari dira Hernanin, eta
ikastetxeetan egin duten bilketa gaur bukatuko dute. Janaria bidali
nahi duenak badu oraindik aukera Biteri kultur etxean uzteko.
Bestalde, diru-laguntza eman nahi duenak, kontu korronte honetan
egin dezake: 3035 0080 94 0800054177. ��

�  IRAGARKI  MERKEAK �
Portatila salgai, egoera onean egoteagatik itzuli ezin dena. Toshiba Tecra A9, Intel Core 2 Duo

Mobile T7250, 2.0 Ghz, DVD grabagailua, Windows Vista. Prezioa: 430€. Deitu: 678 595 638
ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak

ere bai... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.
Yolanda estetika zentrua. Fotodepilazio berria, prezio egokituak eta pertsonalizatuak.

Gaztetzeko tratamendua “Fotorejuvenecimiento”, Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kontro-
latzen dugu. Plataforma bibratzailea. Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Argia zentroa. Balneoterapia-spa, masajea, akupuntura, diafreoterapia, kiropraxia, erreflejo ajustea
eta bertebrala, kromoterapia, drainaje linfatikoa… Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,
reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4

V. eta X. URTEURRENA
Antonio Odriozola Oiarzabal
2005eko urtarrilaren 31n hil zen, 88 urterekin.

eta
Xixili Jauregi Iraola

1999ko abenduaren 22an hil zen, 69 urterekin.

NAHIZ ETA URRUN JOAN

MUNDU HONETATIK

EZ DUZUE ALDE EGIN

GURE BIHOTZETIK.

Hernanin, 2009ko abenduaren 22an

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.

Prentsa oharra PSE-EE alderdia: 

«Herri kontsulta egin beharra dago,
Atez Ateko sistema martxan jarri

baino lehenago» 
Hernaniko alderdi sozialistak kontsulta lehenbailehen egiteko eskatu
du, eta salatu du, gaiari buruzko «desinformazioa» haundia dela.

ZORTZI punturekin arrazoi-
tu du Hernaniko alderdi so -
zia listak, herri kontsulta egi-
teko premia dagoela, Atez
Ateko zabor bilketa martxan
jarri baino lehenago. Alderdi
sozialistak, baita ere, garbi
utzi nahi izan du, ez daudela
sistema baten edo bestearen
alde, «baina orain sistema bat
martxan jarri, eta gero atzera
sistema aldaketa egin behar-
ko balitz, izugarri su po satuko
lioke Hernaniri, Vi la ssar de
Mar herriari su posatu zion
bezala».

Honakoak dira arrazoiak,
puntuz puntu, kontsulta
lehenbailehen egiteko: 

1) «Atez Atekoa martxan
jartzea 1.000.000 euro kostako
zaio Hernaniko Udalari». 

2) «Datorren hilean, zabo-
rra biltzeko kontratua aldatu
egin behar da. Kontratu berri

hori enpresa batekin eginez
gero, 10-15 urterako egin be -
har da, inbertsio haundia su -
po satuko lukeelako. Gero sis-
tema berriz aldatuz gero,
gas tuak bikoiztu egingo lira-
teke, enpresari indemniza-
zioa ordaindu beharko
litzaio keelako, eta abar».

3) «Bertako langileekin
egi tea erabakitzen bada (eta
badirudi ideia horrekin da -
biltzala), langile gastuak kon -
tenplatu behar dira (funtzio-
nariak). Eta gero, gaur egun-
go sistemara bueltatuko bagi-
na, udala hipotekatuta gera-
tuko litzateke».

4) «Edozein kasutan ere,
berriz sistemaz aldatuko ba -
genu, ibilgailuak aldatu be -
harko lirateke, kontenedore-
entzako egokiak ez direlako».

5) «Egungo kontenedore-
ak desagertu egingo dira, eta

horiek salduta, inbertsio bat
izango du Udalak (aurrekon-
tuetan hala agertzen da).
Baina eta berriz oraingo siste-
mara bueltatuko bagina, bes -
te kostu bat litzateke».

6) «Konpost-guneak egite-
ak zer kostu izango duen ez
dakigu oraindik, eta konposta
hara garraiatzeak ere ez». 

7) «Zikuñaga eta An tzio -
lako urbanizazioak berritu
direnean, kontenedore lurpe-
ratuak eliminatu dira. Beste
kostu bat, sistema berriz alda-
tu beharko balitz». 

8) «Azken batean, kontsul-
ta hori Atez Ateko sistema
martxan jarri eta gero egiten
bada, eta kontsultan Atez Ate  -
koak irabazten ez badu,
izugarrizko kostua suposatu-
ko dio Hernaniri. Kasu ho rre -
tan beti bezala, herritarren
poltsikuek nozituko dute». ��

Sariz betetako Santo Tomas Goiz Eguzki jubilatu etxean 
Goiz Eguzki jubilatu etxean, Santo Tomas festa izan zuten atzo. Elkartea bete egin zuten inguratu zirenek,
eta bertan izan ziren, baita ere, Udaleko arduradunak: Marian Beitialarrangoitia eta Izaskun Ezeiza, eta
Ongintza Patronatuko gerentea Joxe Leon. Bestalde, urtero bezala, udazkeneko sari banaketa izan zuten.
Honakoak izan ziren sarituak: Toka jokuan, emakumezkoetan irabazle: Patro Montenegro; bigarren:
Angeles Manso; gizonezkoetan irabazle: Jose Lopez; bigarren: Lucinio Moreno. Igel jokuan, emakumezko-
etan irabazle: Maria Pilar Abad; bigarren: Lorentxa Oyarbide; gizonezkoetan irabazle: Francisco
Hernandez; bigarren: Jesus Brillo. Poto jokoan, emakumezkoetan irabazle: Patro Montenegro; bigarren:
Angeles Manso; gizonezkoetan irabazle: Jose Lopez; bigarren: Francisco Navas. Billarrean irabazle: Mari
Carmen Arraras; bigarren: Maria Luisa Zuriarrain. Musean irabazle: Eugenio Urruzola eta Ramon
Ormaetxea; bigarren: Fernando Galan eta Agustin Cormenzana. Tutean irabazle: Claudio Cao eta Jose
Lopez; bigarren: Fernando Galan eta Agustin Cormenzana. Eskoban irabazle: Fernando Galan eta Agustin
Cormenzana; bigarren: Daniel Carrera eta Basilio Barrado. Punttuan irabazle: Daniel Carrera eta Basilio
Barrado; bigarren: Francisco Navas eta Francisco Hernandez. ��


