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OLENTZERO Hernaniko
jaun eta jabe izan zen asteaz-
kenean, goiz eta arratsalde,
alde batetik bestera ibili bai-
tzen, herriko ikastetxe, talde
eta koadrilla ezberdinek la-
gunduta. 

Herriko ikastetxeetako
ikasle eta irakasleek aurten
ere ez diote hutsik egin Ga-
bon bezperan Olentzerore-
kin izaten duten zitari. Ba-
serritar jantzi dotoreak soi-
nean eta Gabon kantuak aho-
an, gogoz ekin zioten herria
girotzeari. 

Herriko talde eta koadrilak
ere animatu dira Gabonetako
erronda egitera, tartean Au-
rrera taldeko lagunak. 

Kaxkotik aparte, urte as-
kotako ohiturari jarraituz,
lagun koadrila bat ere ibili
zen baserriz baserri, Zikuña-
ga eta Osiñagan barrena.
Olentzero ere haiekin izan
zen, eta azaldutakoaren ara-
bera, kale buelta egiteko
Olentzeroak 20 urte pasa
izango ditu. Bertsolariak ere
animatzen dira buelta hau
egitera, eta urtero bezala,
Zikuñagako Atepe baserrian
geldialdia egin zuten, bertan
bizi den izen bereko bertsola-
riak ere izaten baitu koplara-
ko gogoa. Sagardotegi eta
baserrietan kantatuz eta
mokadu bat janez jarraitu
zuten ibilbidearekin.

Iluntzean, Olentzerok
karroza gainean egin zuen
buelta herrian barrena, Ttar-
lako 200 bat dantzari gaztek
lagunduta. Astoa, euskal
mitologian girotutako kar-
roza eta dantza saioak ere
izan ziren kale bueltan eta
jendetza gerturatu zen
Olentzerori azken agurra
egitera. 

Olentzerori merezitako
ongietorria egin diote aurten ere

Olentzero batetik bestera ibili zen asteazkenean egun osoan zehar, 
gauean opariak eta ikatza banatzen hasi aurretik.

 B E R T S O L A T A
Bertso jaialdia 

Bertsolata martxan da eta
bihar bertso jaialdia izango da,
Andoni Egaña, Amets Arza-
llus, Igor Elorza, Sustrai Co-
lina, Unai Gaztelumendi eta
Xabier Legarreta bertsolarie-
kin. Gaueko 22:30etan, Bite-
rin. Sarrerak ordu erdi lehena-
go jarriko dituzte salgai. 

 B I T E R I
Haurrentzako 
antzerkia Biterin

Haurrentzat 1.728 animali
kontu antzerkia izango da
gaur Biterin. Lagun talde bat
irla batetara joango da eta
bertan animalia ugari aurki-
tuko dituzte. Haien ipuin eta
istorioak kontatuko dituz-
te.19:30etan, Biterin. 

Bihar puzgarriak
Bihar ere izango dute non
ongi pasa herriko haurrek,
arratsaldeko 16:00etatik
20:00etara puzgarriak jarriko
baitituzte haientzat,
Atsegindegin. 

 A A M
Deialdi berezia 

Amnistiaren Aldeko
Mugimenduak deialdi berezia
egin du gaurko. Kontzentra-
zioa egingo dute, Gaixo larri
eta kondena osoa beteta
duten euskal presoak etxera
lemapean. Kontzentrazioaren
ondoren prentsaurreko bat
egingo dute, deialdi baten
berri emateko.Kontzentrazioa
arratsaldeko 20:00etan izan-
go da, Plazan.

 P O R T U  A U Z O A
Rafafa magoaren
emanaldia gaur

Portuko auzo elkarteak Gabo-
nen bueltan ekintzak antolatu
ditu. Gaur Rafafa magoaren
emanaldia izango da, arratsal-
deko 18:30etan, auzo elkarte-
ko lokalean. Astelehenean
Errealari buruzko tertulia izan-
go da, 18:00etan.  

Goian baserriz baserri ibili zen lagun koadrila Zikuñagako Aterpe etxean. Behean, ezkerretara,
Olentzero karrozan. Behean, eskubitara, Aurrera taldeko kideak Olentzero eta jaiotzarekin.
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Giroak epeltzera egingo da.
Euria egingo du zertxobait
eta batez ere goizean.
Tenperatura minimoa: 2 ºC
eta maximoa: 8 ºC. (e

us
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)GAUR BIHARZerua lainotuta izango da eta euri
arina botako du. Aurreko egune-
tan baino hotz gutxiago egingo du.
Tenperatura maximoak: 8 ºC eta
minimoak: 3 ºC.

 IRAGARKI  MERKEAK 

 B A I  E U S K A L  H E R R I A R I

Euskal Herriko selekzioaren aldeko 
manifestaziora joateko deialdia

Euskal Herriko selekzioaren aldeko manifestazioa izango da bihar
Bilbon eta Hernaniko Bai Euskal Herriari taldeak joateko deia luzatu
die hernaniarrei. Manifestazioa bihar arratsaldeko 17:30etan aterako
da, Bilboko Aita Donostia plazatik. 

 P R E S O A K

Euskal presoen aldeko, eta bereziki, 
Kepa Pikabea, Txelis, Carmen Gisasola eta
Joseba Urrusoloren aldeko bazkaria 
antolatu dute Demoek iganderako

Igandean euskal presoen aldeko bazkaria antolatu dute Demoek
(desobedientzia zibilaren aldeko mugimenduak) euskal preso poli-
tikoak eta haien familiei elkartasuna adierazteko, Elizaberri
Mugerreko Ibar trinketean. Bazkari honetan bereziki Kepa
Pikabea, Epeleko presoa izango dute gogoan, eta harekin batean
Txelis, Carmen Gisasola eta Joseba Urrusolo. Demoek igandera-
ko zabaldu duten deialdian azaltzen dutenez, «presoek egindako
irakurketa politikoak Demoen kolektiboak egin duenarekin puntu
amankomun asko ditu». Aipatu dutenez, «irakurketa politiko
horrek gaur egun borroka armatua tresna kontra-emankorra dela
adierazten du, iragana gaitzesi gabe, gure indar harremana ahul-
tzen duena eta Estatuena indartzen». Omenduko dituzten preso-
en hainbat senitarteko ere izango dira bazkarian. Bazkarira joan
nahi izanez gero, Demoek telefono zenbaki bat jarri dute eskura: 
+33 5 59 46 10 82 edo harremanak@demoak.org. 

 M E N D I R I Z  M E N D I

Santio biderako izena ematea
Santio Bideko laugarren etapa egingo dute igandean, Mendiriz
Mendiko kideek, Hernanitik Alegira. Joan nahi duenak, gaur du
azken aukera izena emateko. 20:00etatik 21:00etara, bulegoan. 

 S A N  J O A N  K O N P A R T S A

Santo Tomasetako saria jaso du jabeak
Santo Tomasetako jaialdia antolatu zuen joan den abenduaren
20an San Joan Konpartsak. Txerrikume baten zozketa izan zen
eta jakinarazi dute saritua agertu dela. 

 O R K O L A G A
Orkolagako Santo Tomasetako errifa

Orkolagako Santo Tomasetako errifan, zenbaki saritua 1132 izan da.
Saria Anboto tabernan jaso behar da eta bihar bukatuko da epea.
Bestalde bihar mus azkarra jokatuko da Anboto tabernan. Izena
15:30ak aurretik eman behar da. 
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Etxe berria estrenatu ezazu, hemendik 18 hilabetera, 2 logela, aszensorea, 60m2 (249.000euro).
Deitu:671 124 594.

Etxeko konponketak egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak... Seriotasuna. 
Deitu: 616 886 660.

BIDEA masajeak. Santa Barbara auzoa.
Tel.: 656 78 64 15 (aurretik deitu).

Xanti Masajista. Kirol masajea, TP de Cyriax, kiropraxia, osteopatia xamurra, bioaktibadore neurologikoa,
kinesiologia, reflexologia.  Deitu: 943 33 07 35 (Lizeaga, 2 P- 1 B).

Yolanda estetika zentrua. Fotodepilazio berria, prezio egokituak eta pertsonalizatuak. Gaztetzeko tra-
tamendua “Fotorejuvenecimiento”, Antiacne tratamendua, “Manchas”. Plataforma bibratzailea.
Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

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

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

Dantza, olerkia, musika eta irudiak
aukeran seigarren Errapia festan

Nahia eta Lorea, larunbatean egin zuten dantza emanaldian.

SEIGARREN urtez, herriko
artisten festa izan zen joan
den astebukaeran Zikuzu-
lon, Zikuñagako artelekuan.
Goizean Zikuzuloko pare-
tetan muralak margotu
zituzten eta haur jolasak ere
antolatu zituzten. Ederki
bazkaldu ondoren, Jon
Zabaletaren irudi eta abesti
emanaldia izan zen.
Segidan, Nahia eta Loreak
dantza saioa egin zuten.
Bertaratu zirenak txunditu
zituen emanaldi honek, izan
ere Lorea gurpildun aulkian
ibiltzen da. Biolin eta kitarra
emanaldia izan zen gero eta
atzetik Haizea Arregi eta
Joxemiren poesia eta musika
emanaldia. Festari amaiera
Barruren musika elektroniko
saioak eman zion. 

Etxeberri urbanizatzeko eta 
Goiz Eguzkiko bolatokia estaltzeko

proiektuak onartu ditu Udalak
Hainbat proiektutarako diru laguntzak emango ditu
Espainiako Gobernuak. Bi proiektu hauek onartu eta

dirulaguntza eskatzea erabaki du Udalak
GOBERNU Batzarra izan da
aste honetan eta bertan onar-
tu dira Etxeberri auzoa urba-
nizatzeko proiektuaren aurre-
neko fasea eta Goiz Eguzkiko
bolatokia estaltzeko proiek-
tua. Espainiako Gobernuak
diru laguntzak emango diz-
kie udaletxeei hainbat proiek-
tu egiteko, eta hori dela eta,
bi proiektu hauek onartu eta
dirulaguntza eskatzeko as-
moa du Udalak. Eskaria onar-
tuko balitz, Espainiako Go-
bernuak bi proiektu hauek
%100ean finantziatuko lituz-
ke. Etxeberri urbanizatzeko
lanen aurreneko faseak,
510.457 euroko aurrekontua
du eta Goiz Eguzki estaltzeko
lanek 132.789 eurokoa. 

Hil honetako Plenoko 
hainbat erabaki
Joan den larunbateko Kro-
nikan hil honetan izan den
Plenoko hainbat erabaki
azaldu ziren. Alde batetik,
Kaxkoko kaleetan kotxeak
sartzea kontrolatzeko orde-
nantza onartu zela azaldu
zen. Zehazki hasierako onar-
pena eman zaio eta orain

erakusketa publikoan jarri
dute. Bestalde, Torturaren
aurkako mozioa onartu zela
ere azaldu zen.

Play dantzalekua
Pleno horretan beste hainbat
erabaki ere hartu ziren, ho-
rien artean, Play dantzalekua-
ren erabilerarekin lotutakoa.
Gaur egun, Play dantzalekua
hutsik dago, eta dantzalekua
eta antzeko jarduerak egiteko
bakarrik erabili daiteke.  Ja-
beek Udalari kontsulta egin
diote,  jakiteko ia posible ote
den zerbitzu arloarekin lotu-
tako erabilera ematea eremu
horri (hotela, merkataritza...).
Udalak aldaketa hau jasotze-
ko asmoa du Arau Sub-
sidiarioak berridazterakoan.
Erabaki hau jendaurrean jarri
da eta alegazioak egiteko
aukera izango da. 

Ereñotzun babes ofizialeko
etxebizitzak
Plenoan onartu zen baita ere,
Ereñotzuko babes ofizialeko
etxebizitzen ondoko eremuari
eragiten dion puntu bat.
Eremu horretan billak egitea

zegoen aurreikusita, baina
konstruktoreak babes ofizia-
leko etxebizitzak eraiki nahi
lituzke bertan. Zehazki 4 blo-
ketan, 16 etxebizitza egitea
aurreikusi du. 

Herri barruko autobusaren
txartelaren prezioa
Herri barruko autobuseko
txartelaren 0.10 igotzea ere
onartu zen Plenoan. Lehen
0,60 balio zuen eta orain 0,70
balio du. 

Atletismo pistaren 
inguruko hitzarmena
Bestalde, Kirol Patronatuaren
eta CD Hernani Atletismo tal-
dearen arteko hitzarmena ere
onartu zen, Plenoan. Hitzar-
men honetan zehazten da
atletismo taldeak atletismo
pista erabiltzeko dituen esku-
bideak eta betebeharrak, alde
batetik. Eta bestetik, Kirol Pa-
tronatuak hartzen dituen
konpromezuak. 

Ikuskizunen prezioak
Ikuskizunetarako sarreren
prezio berriak ere onartu
ziren Plenoan. 


