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ERREPORTAJEA:

‘Aita’ pelikula, Astigarragan egina,
astigartar baten eskutik /4-5

Hernani txapeldun, bere errekorra hautsita. Arkaitz
Goñi, Xabier Errazkin eta Sergio Roman EiTB Trindoor txapelke-
tako historian geratuko dira, eurek irabazi baitute txapelketaren
lehendabiziko edizioa. Hernaniko hirukoteak, finalerdietan

eurek jarri zuten errekorra hautsi zuten atzo, Miramonen, plato-
bete animatzaileren aurrean, eta beste hiru talde haundiren kon-
tra: Azpeitia, Villabona eta Tolosa. 15 minutu eta 10 segundu
behar izan zituzten, aurrekoan baino 12 segundu gutxiago. /3

HEZKUNTZA proiektua au ke  ra -
tzeko eskubidearen alde, inposake-
tarik ez, 4ga rren le rro ari bai!!!
lema zuen pankartaren atzean,

Langile Ikasto lako 300 inguru
irakasle eta guraso bil du ziren
asteazkenean Jaurla ritzak Do -
nos tian du en He z kuntza

Sailaren au rrean. Langi le  koak
ez daude ados Departa men -
duak hartu dituen bi erabakire-
kin: Herna nin 3 ikastola publi-

koak batzea; eta Haur eta
Lehen Hez kun tzan Langilek
duen matrikulazioa 75 ikasleta-
ra mugatzea. /2

Langile Ikastola - Kontzentrazioa Hezkuntza Sailean 

300 bat pertsona bildu ziren hezkuntza
proiektua aukeratzearen alde 

Langile Ikastola ez dago ados Hezkuntza Sailak hartu dituen zenbait erabakirekin eta
asteazkenean kontzentrazioa egin zuten Donostiako Hezkuntza Sailaren aurrean.

� K O N T Z E N T R A Z I O A

Gazaren aldeko
kontzentrazioa gaur
Donostian 

Israelek Gaza bonbardeatu
zuela urtebete izango da, eta
bonbardaketaren urtemuga
oroitzeko, eta Gazaren Aska -
ta sunaren aldeko Martxa
babesteko, kontzentrazioa
egingo da gaur, Donostiako
Bulebarrean, eguerdiko
12:00etan, Gerraren Aurkako
Gipuzkoako Plataformak dei-
tuta. Hernaniko kideek parte
hartzeko dei egin dute. ��

� P E L O T A
G i z p u z k o a k o  T x a p e l k e t a

Gaur hernaniko bi
bikote, aurrez aurre,
paletako finalean 

Gipuzkoako Txapelketaren
barruan, jubenil mailan, 
emakumezko paletako finala
jokatuko da gaur, 10:30etan,
Urnietako frontoian. Bertan,
bi bikote hernaniar neurtuko
dira: Miren Aierbe-Irati
Ugalde/Amaia Irazusta -
barrena-Eli Gutierrez. 
Partidu nahiko parekatua
espero da. ��

Hernasax taldearen
emanaldia Oyarzabalen alde /2

Amher /2

Jasota bezala /2-3

KIROLAK: xakea, saskibaloia,
futbola eta judoa /3

Senideen urteko
balantzea /6

Logo lehiaketako sariduna /8

Zinea eta laburrak /8
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Julen Lizaso jauna, 
Ez dut atez ate zaborra biltzea mar txan
jartzearen (ezartzearen?) egokitasunaz
eztabaidan jardun nahi, batipat daturik ez
daukadalako (ziur asko egin diren hitzal-
dietara ez joateagatik). Baina gauzatxo bat
esan nahi nuke hala ere,  Vilassar del
Maren bizitako hiru per tsona “bakarrik”
ezagututa, marka da hirurak honi buruz
ezer onik ez  esatea… Eskutitzaren arra-
zoia, eta zuk diozun bezala, boto ardura-
dun ezaren aurrean erreferendumaren
ezegokitasunaren gain da. Lehenengo
aldia da herri honetan horrelako zerbait
entzuten/irakurtzen dudala, izan ere
denetarako erreferenduma eta herri par-
taidetza aldarrikatzen duzuenean (jaiak,
aurrekontuak, ea…). Ondo iruditzen zai-
dana bestalde.

Baina orain, zer da kontua eta botu
arduradun ezarena botatzen diguzu
muturrera? Honek azalpen zehatza mere-
zi du, edo beste zerbaiten susmoa hartuko
diot, hau da, gehiengo baten ezetzaren
zalantzaren aurrean nahiago duzuela zu -
en erara ezarri. Horrek  izen bat ez al du?

Bestalde hitzaldietara ez joanda, ixilik
egoteak arrazoia ematea bezala dela esa-
ten duzunean, uste dut berriz ere oker
zabiltzala. Beharbada ez joatearen arra-
zoia ez da gogo edo nahi eza, baizik eta
herriko txokoetatik pasiatu eta eguzkia
hartzeaz gain beste egin behar batzuk
baditugulako (lana adibidez, ea…) da.
Baina horrek ez du esan nahi ixilik egon
beharrean gaudenik, ez jauna!!  Hitz egin
nahi dugu eta horretarako eskubide guz-
tia dugu (eskubideak, beste arloetan alda-
rrikatzen diren bezala, ezin dira gaur jarri
eta bihar kendu. Bakoitzaren interesaren
arabera erabiltzen denean badakigu zer
gertatzen den ezta? Eta horren aurka
askotan kexu azaldu gara…)  Eta erre-
ferenduma, beste gauzetarako bezala,
hitz egiteko tresna egokia da.

Besterik gabe, besarkada bat  eta
URTE BERRI ON!!!!!!!

Andoni Aduriz Izagirre

� Jasota Bezala
6 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izen-abize-
nak, 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.

Langilek deituta, 300 personak egin dute protesta

HEZKUNTZA Departamen -
dua zenbait erabaki hartzen
ari da Hernaniko ikastetxeen
in gu ruan, hala nola, DBHko
ikastetxe guztiak fusionatzea
eta Haur eta Lehen Hezkun -
tzan, matrikulazioa 75 ikasle -
tara mugatzea. Erabaki ho -
riekin desadostasuna era ku -
tsiz, hainbat ekintza burutu
di tu Langile Ikastolak. Her -
nanin kontzentrazioa eta si -
na dura bil keta egin dituzte,
eta asteaz kenean, Hezkuntza
Departa men duak Donostian
duen ego i tzaren aurrean bil -
du ziren. Langile Ikastolako
300 bat guraso eta irakaslek
hartu zuten parte. ��

Hezkuntza Saila hartzen ari den zenbait erabaki dela eta, sinadura bilketak eta
kontzentrazioak burutu ditu Langilek. Azkena asteazkenean, Donostian.

ORAIN dela aste batzuk
Erramun Oyarzabalek ictus
zerebral bat izan zuen;
Hernani Musika Eskola
Publikoko saxofoi irakasle
izandakoak eta Hernasax
taldekoak. Hori horrela,
ondorioetaz errekupera tze -
ko, zentru pribatuetan egin
beharko duen errehabilita -
ziorako dirua biltzen ari di -
ra senide eta lagunak. Atzo
bertan, Hernasax taldeak
emanaldi bat eskaini zuen

Kaxkoko kaleetan zehar.
Helburu berarekin, Txaran -
ga eguna 2009 ospatu zen
Tolosan, joan den igandean. 

Bi kontu korronte 
Norbaitek diru laguntza
eman nahi izanez gero, bi
kontu korronte zabaldu
dituzte: Kutxa, Erramun
Oyarzabalen Lagun taldea -
2101.0022.04.0127112951 eta
Laboralean ere bai,
3035.0026.26.0261119578. ��

Oyarzabali laguntzeko, Hernasax taldeak
emanaldia eskaini zuen atzo Kaxkoko kaleetan
Erramun Oyarzabal Musika Eskolako saxofoi irakasle izandakoak ‘ictus zerebral’ bat

izan du eta errehabilitaziorako dirua biltzen ari dira. Bi kontu zenbaki zabaldu dituzte.

Langile Ikastolako guraso eta irakasle mordoa bildu zen asteazkenean, Hezkuntza Sailaren aurrean.

Hernasax taldea Kaxkoko kaleetan zehar ibili zen atzo.

AMHER Sos Arrazakeria el -
karte multikulturalak pren tsa
ohar bidez deia luzatu die
langile bila dabiltzan enpresa,
partikular edo de na delakoei:
«gogorarazi nahi dugu lan
bila dabiltzan atzerritarren
zerrenda badu gu la, bai pa pe -
rak dituzte nak bai ez dituz te -
nak. Nor baitek interesa iza -
nez gero, jarri dadila elkartea -
rekin harremanetan». Eta gai -
ne  ratu du: «krisiak gehiago

eragiten die inmigranteei
babes gutxiago dutelako (ba -
liabide ekonomiko gu txia go,
familiak urrun, pa perak be -
rritzeko ziurtasu nik ez...).

Elkartearen esane tan,
«lana eta oinarrizko gizarte
zerbi tzuak izateak, diskri -
minazioa eta bazter ke ria
saihesten ditu eta ho rrek
laguntzen du gizartea
batzen. Denok dugu guzti -
on beharra». ��

«Lan bila dabiltzan
atzerritarren zerrenda badugu, 
langile bila dabilena jarri dadila

gurekin harremanetan»
Amher elkarteak dio krisiak gehiago eragiten

diela inmigranteei eta egoera hobetzen
lagundu dezaketenei deia luzatu die. 

� A M H E R - S O S  A R R A Z A K E R I A  E L K A R T E  M U L T I K U L T U R A L A

Kanpoan eta hemen jaiotakoek bat eginda, afari oparoa egin zuten 
Txantxan go rrin, joan den larunbatean.

Amher-Sos Arrazakeria elkarte multikulturalak antolatuta, afaria egin zen hilaren 19an Txantxangorri
elkartean. Bertan bildu ziren 50 pertsona. Eta tartean ziren kanpoan jaiotakoak eta bertan jaioak.
Giro ederrean, herri bakoitzeko janariak probatuz afaldu zuten. Elkartasunean ospatu zuten aurtengo
urtearen bukaera. ��
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Atez Atekoak balio du herri eta hiri
handietarako?
Hernaniko Udalak etxeetako hondaki-
nak Atez Ateko sistemaren bidez biltzea
erabaki zuenetik, horixe da konbertsa-
zio askotan atera den kontua.
“Usurbilen bai, herri txikia da eta. Baina
Hernani askoz handiagoa da”. Edo
beste hau: “Bloketan jende asko bizi den
lekuan funtzionatuko al du?”.

Argi eta garbi esan behar da: Atez
Ateko sistema mundu osoan usatzen
da. Ingelesez “Door-to-door waste
collection” deitzen zaiona bost konti-
nenteetan egiten da, hori bai, modu
ezberdinetan, baina egiten da bai
herrialde aberatsetan eta bai pobree-
tan, izan herri txikietan edo hiri han-
dietan. Hemen muestra bakan batzuk
aipatuko ditugu, Hernanin udaberrian
hasiko den Atez Atekoaren antzekoa
egiten duten lekuetakoak.

Italian Atez Atekoari deitzen zaio
“Raccolta differenziata porta a porta”.
Hau herri txiki askotan egiten da, baina
guk hiri handi batzuk aipatuko ditugu,
Hernaniren tamainakoak edo dexentez
handiagoak: Monza (121.400 biztanle),
Piossasco (17.000), Asti (75.800), Novara
(104.000) , Varese (81.000), Reggio Emilia
(166.000), Veneziako Dorsoduro auzoa
(17.500), Torino-Turingo 5. eta 7. auzoak
(190.000 biztanle denetara), Alessan dria
(94.000), Capannori (45.500). Erroman
bertan (900.000 biztanle) 2010ean instala-
tuko da Atez Atekoa; dagonekoz Ciam -
pino auzoan (38.900) martxan daukate.

Frantzian herri eta mankomunitate
askotan egiten da Atez Atekoa. Hiri han-
dietan, oraintxe hasi dira Bordele ko zen-
troko auzo batzuetan. Eta Niort hirian
(60.400 biztanle) aspalditik ari dira.

Katalunian Atez Ateko sistemarekin
funtzionatzen duten herriek osatuta
daukate elkartea: Associació de
Municipis Catalans per a la Recollida
Porta a Porta. Alde batera utzita txiki
asko, handi hauetan ere egiten da: Gavà
(45.190 biztanle), Blanes (39.100), Canet
de Mar (13.381), Esparreguera (21.451),
Palau-Solià i Plegamans (13.916),
Torredembarra (15.056)...

Ez dugu zerrenda luzatuko.
Hernaniko gizon eta emakumeek, gaz-
teek eta zaharrek, jakin behar dute
Atez Ateko bilketa leku askotan egiten
dela. Demostratuta dago: Atez Ateko
sistema Intzineradora baino askoz
hobea da denon osasunarentzako,
dirutan merkeagoa da... eta herritar
guztiek egunero egiteko errexa. 

Ibon Zapiain
Hernanin Zero Zabor Taldea

� Jasota Bezala
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ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

Azpeitiarrak izan ziren bigarren, 2 segundu eskasera. Hirugarren Tolosa izan zen,
eta laugarren Villabona. EiTBko Miramongo aretoa bete egin zuten zaleek.

BADU txapelduna EiTBk an -
tolatutako lehenengo Trin -
door txapel ke tak: Hernani.
Ze ha tza go esan da, Arkaitz
Goñi, Xa bier Erraz kin eta
Sergio Ro man. Faborito ziren
atzo jokatu zen finalerako, eta
ez zuten hutsik egin, az pei -
tiarrak arnas batera geratu
baziren ere. 

Arkaitz Goñik «kalkuluak
pentsatu bezala» atera zirela
esan zuen, eta ez da makala,
aurreko marka 12 segunduan

ondu, eta azpeitiarrei 2 se gun -
duko aldea kendu bai tzie ten. 

Hernaniarrek 15 mi nutu
eta 10 segundu behar izan zi -
tuzten lanak buka tze ko. Go -
ñik 2’54’’an egin zuen ergo -
metroko kilometroa; Erraz ki -
nek 6’25’’ean egin zituen bi -
zikletako 5 km-ak; eta Ro ma -
nek, bere marka 3 segundu
ho  betuta, 5’51’’an egin zituen
2 km. Ez zen gutxi kostea, bai -
na zapore ederreko garaipena
izan da hernaniarrena!  ��

Goñi, Errazkin eta Roman azkarrenak,
areto barruko EiTB Trindoor txapelketan

� F U T B O L A  - X X X V I I .  L a b a i e n  T o r n e o a

Torneo triangularra izango da, eta jubenilek
jokatuko dute, ostegunean, Zubipen.

URTEROKO moduan, Gabo -
ne tan Labaien torneoa joka -
tu ko du Zubipen Hernaniko
jubenilen taldeak. Torneo
triangularra izango da, hiru
ekiporen artekoa, eta aurten,
Real Sociedad eta Añorga
izango dira Zubipen.

Hiru partidu izango dira;
talde bakoitzak bina partidu:
lehenengoa Hernanik eta Rea -
lak jokatuko dute, 16:00 etan.
Bigarrena, Realak eta Añor -
gak jokatuko dute, 17:00   etan.
Eta hirugarrena Her  nanik eta
Añorgak, 18:00 etan. Torneoa,
datorren ostegunean, aben -
dua ren 31n jokatuko da.

Juantxo Labaienen omenez
Juantxo Labaien zenaren
ome nez antolatzen du urtero
CD Hernanik Labaien Me mo -

rial Torneoa. Aurten 37garren
aldiz antolatzen dute, eta beti
bezala bertan izango dira
Juantxo Labaien zenaren se -
nitartekoak.

Erregionaletan, Hernanik 1-
5 irabazi Beriori
Erremediorik onena bilatu
zuen Hernanik, ostegunean,
bolada txarra alde batera uz -
teko. Berion jokatu zuten
par tidua eta 1-5 irabazi zu -
ten. Golak: Urio, Alkorta,
Ola sagasti, Arregi eta Agi na -
galdek sartu zituzten. Dato -
rren asteazkenean ere ligako
partidua izango du Her na -
nik, Zubipen, 19:30etan, Au -
rre ra Ondarroa liderraren
kon tra. Ea ba Hernanik urte
bukaera ona egiten duen, da -
torrena hobeto hasteko. ��

Hernanik, Realak eta
Añorgak jokatuko dute
aurten Labaien torneoa

� E I T B  - T r i n d o o r  t x a p e l k e t a

� S A S K I B A L O I A  

Gabonetako torneoan lau triangular
Hernaniko saskibaloi elkarteak antolatuta, lau triangular jokatuko
dituzte asteartean eta asteazkenean kiroldegian. Asteartean kade-
teen txanda izango da eta asteazkenean junior eta seniorrena. ��

� J U D O A  

Gipuzkoako kadeteen txapelketa, gaur
Gaur Hernaniko kiroldegiak judoka gazte koadrila bilduko du goi-
zean zehar. 10:00etan Gipuzkoako kadeteen txapelketa izango da,
eta 5 hernaniar izango dira tartean. 11:00etatik aurrera, alebinen
eskola kiroleko jardunaldia izango da; tartean 12 hernaniar. ��

� X A K E A  

Gabonetan, xakean aritzeko aukera umeek
Xakean aritu nahi duten umeek aukera izango dute, bihar, etzi eta
etzidamu (astelehen, astearte eta asteazkenean), Hernaniko
Aristizabal kaleko 5 zenbakian. Xake taldeak, arratsaldeko
17:00etan aurrera irekiko du lokala, nahi duenarentzat. ��

� A T L E T I S M O A  

Loteria erosi zutenek 3 € partizipazioko
Atletismoko Loteria erosi zutenek 3 € jasoko dituzte, partizipazio
bakoitzagatik. Horretarako, Atletismoko lokaletik pasa behar da
asteazkenetan, 18:00etatik 19:30etara. ��

Txapela eman zion Hernaniri Romanen 2 kilometroko ‘esprinak’.Txapela eman zion Hernaniri Romanen 2 kilometroko ‘esprinak’.
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Zer esan nahi du ‘Aita’ izen-
buruak? Zure aitari zuzen-
du nahi diozu filma?
Nire aitaren etxean filmatzen
da, eta hortik dator izenbu-
rua. Baina, Aita ez da hori soi-
lik, etxea, ohitura, tradizioa,
etab. ere esan nahi du.

Nola bururatu zitzaizun
etxean bertan filmatzea?
Nire jaioterrian filmatzeko
gogo handia nuen, eta zer
hobe nire herrian eta etxean
bertan egitea baino. Nahi hori
zinemaren munduan hasi
nintzenetik nuen.

Gidoia idazten zenbat den-
bora eman duzu?
Ni gidoiak idazten motela
naiz, baina kasu honetan pro-
zesua oso ezberdina izan da,
aurretik egindako gidoirik
gabe filmatu dugulako.
Egunero inprobisatzen nuen,
eredu oso irekia erabilita, eta
pertsonajeez zein intuizioaz
baliatuta. Prestaketak bi urte

inguru iraun ditu.

Noiz filmatu zenuten, eta
zenbat denbora iraun zuen
filmatzeak?
2009 urtean zehar filmatu du -
gu, hainbat fasetan. Guz tira
7-8 aste inguru iraun ditu, eta

estreinaldia ez dugu 2010eko
udazkenera arte espero

Zer helarazi nahi izan duzu
filmarekin?
Aitak sentsazioez hitz egiten
du, emozioez, testuraz. Baita,
beste inon aurkitu ez daitez-

keen pertsonajeez ere, hiz-
kuntzaren soinu-ezaugarriez
(euskara eta gaztelaniare-
nak), oso bertakoa den berun-
argiaz, etab. Egia esan, zine-
mak eskaintzen dituen adie-
razpen aukerak hitzez adie-
raztea oso zaila da, hobe peli-

kula ikusi azaltzen saiatu
baino.

Zeri buruzkoa da filma?
Etxe baten gainbeheraz eta
bi zimodu batez hitz egiten
du, eta etxeko zaintzailearen
egunerokoaren bidez deskri-
batzen du hori. 

Zein generotakoa da?
Filma oso pertsonala da, ez
dagokio genero zehatz bati.
Esango nuke, fikziozkoa dela,
baina dokumental eta zinema
esperimental kutsua dauka-
na. Egiazko zatiak ditu, fanta-
siazko zatien bidez garatzen
direnak. Istorioa elementu
errea lekin eraikita dago, per -
tsonaje guztiek etxearekin er -
la zioa dutelako; baina, premi-
sa hortatik abiatuta, fikziozko
filma eraiki dut.

Lehen esan duzun bezala
herriko pertsonajeek hartu
dute parte, zeinek?
Bai, denak herrikoak dira
edo ta herriarekin zerikusi
zuzena dute, ez dago aktore
ezagunik. Pertsonaje nagu-

Jose Maria de Orbe - ‘Aita’ pelikularen zuzendaria

«Film honen funtsa da, zinematografia
eredu ezagunik ez jarraitzea»

‘Aita’ pelikulako irudiak. Pelikula Astigarragan filmatu du Jose Maria de Orbe astigartarrak.

Jose Maria de Orbe gidoilari eta
zuzendari astigartarrak, Aita izeneko filma
ekoitzi du bere haurtzaroa igaro zuen etxean,

Astigarragako Murgia Jauregian, hain zuzen
ere. Fikziozko film honen ardatza jauregiko
pareten gainbehera da.

Estitxu Neira Martinez

JOSE MARIA DE ORBE

Gidoilari eta zuzendaria. 1958 urte-
an jaio zen Donostian. Esperientzia
zabala du laburmetraien zuzendari
modura, eta baita publizitatean ere.
1982an, Carlos Perez Ferrek zuzen-
duriko Hector izeneko film luzea
koproduzitu zuen, eta film horrek
nazioarteko hainbat sari jaso zi -

tuen. Bi urte beranduago, Los An -
ge leseko American Film Institute
(AFI)-k beka bat eman zion, eta ber-
tara joan zen zinemaren mundua
ezagutzera. 1986an Estatu Espai -
niarrera itzuli zen, publizitate spo-
tak egiteari ekin zion eta nazioarte-
ko hainbat sari irabazi zituen.
Esaterako, Cannes, Donos tiako
zinemaldia, FIAP, etab. 

Horrekin batera, gidoiak idaz-
ten hasi zen. 2000 urtean Jaime
Rosales ezagutu, eta biek, Maria
Jose Diez Alvarezekin batera,
Fresdeval Films izeneko ekoizpen
etxea sortu zuten. Honela, 2006an,
Jose Maria de Orbek bere lehen
film luzea idatzi zuen, La linea recta.
Egun, hiru urte beranduago, Aita
izeneko filma ekoitzi berri du.
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siak etxeko zaintzailea –Luis
Pescador- eta herriko apaiza
–Mikel Goenaga- dira. Filma -
ren eszena gehienak eurekin
filmatu dira. Baina ez dira ba -
karrak izan, ikastolako ande-
reño batek bere ikasle guztie-
kin, herriko abesbatzak eta
hiru gaztek ere hartu dute
par te bertan. Hala ere, batzuk
antzeztu behar izan dute fik-
zioan sartu ahal izateko.

Zure iritziz zein da peliku-
lak duen gauzarik garran -
tzitsuena, gehien bereizten
duena?
Ez duela zinematografia-ere -
du ezagunik jarraitzen. Peli -
ku la hau ezingo zuten egin
amerikarrekin Hollywooden.
Izaera berezia du.

Zerbait berezia egin behar
izan duzu etxean grabaketa-
rako, modu bereziren batean
egin duzu?
Nolabaiteko gainbehera bat
adierazi dut, baina besterik ez.

Film osoa etxe barruan 
grabatu da, edo bestelako
antzezlekuak ikusi
ditzakegu?
Film guztia etxe barruan,
kanpoan eta elizan egin da.

Prozesu guztian zerk eman
dizu lan gehien?
Finantziazioa aurkitzeak. Ez
da erraza izan inbertsoreak
konbentzitzea horren proiek-
tu arriskutsuan sartzeko.

Iturri ezberdinez baliatu
zara finantziazio hori lortze-

ko? Eta, etxean bertan fil-
matzeak nolabait kostuak
merketuko zuen...
Eddie Saeta izeneko produkto-
ra katalan batek ekoiztu du,
eta finantziazio iturri ezber-
dinak izan ditu; esaterako,
ICCA, TV3 eta kapital priba-
tua. Kokapen bakarra eta
doanekoa erabiltzerakoan
kostea baxuagoa izan da, eta
horrek, sorkuntza askatasun
handiagoa izateko aukera
eman dit.

Berezia izan da film hau
zuretzat, zure herrian eta
haurtzaroa igaro zenuen
etxean filmatzeagatik?
Guztiz. Niretzako, film baten
eraikitze prozesua emaitza
bezain garrantzitsua da. Haur -
tzaroa pasa nuen etxean gra-
batzea oso garrantzitsua da,
or dainezina den opari bat
jasotzea bezala.

Etxearen barruan filmatzen
ari zinetela, zure bizitzako

une bereziren bat etorri al
zaizu burura?
Filma autobiografikoa ez den
arren, nire bizipen pertsona-
lak soinu, textura, eta batez
ere, argian daude.

Emaitzarekin pozik zaude?
Espero zenuen bezala atera
da?
Izatez, ni beti autokritikoa
izan naiz; baina kasu honetan
Aita pelikularekin pozik na -
goela esango dizut.

Aurretik ospe handiko
sariak irabazi dituzu, peli-
kula honekin baten-bat 
lortzea espero duzu?
Ez dut ideiarik ere. Niretzako
garrantzitsuena, nahi nuen
lekuan filmatu izana da, eta
nik sentitu dudan moduan.
Beste guztiak, etorri behar
badu, ongietorria izan dadila.
Baina, gehien hartu behar
dena kontuan, norbere bu -
ruarekin leiala izatea da, eta
hori jada lortu dut. ��

Astigarragako markesaren etxea.

.

«Nire haurtzaroko etxean
filmatu izana, ordainezina den
opari bat jasotzea bezala da».

..

«Egunero inprobisatzen nuen
eredu oso irekia erabiliz, eta

pertsonai zein intuizioaz
baliatuz».

..

«Nire jaioterrian filmatzeko
nahia nuen zinemaren

munduan hasi nintzenetik».
..

MURGIAKO
GAZTELUA

Gaztelu honek -Murgiako
do  rrea izenekoak- oso histo-
ria zabala du. Astiga rra gan
dago, herriko elizaren albo-
an. Itxu raz, oin errektangu-
larra du eta hiru so lairu.
Erdi arokotik XIX. mendera
bitartean, Gipuz koa ko seni-
de handienen jaurerria izan
zen.  Dorre txea 1457 urtean,
En rique IVaren aginduz
erraustu egin zuten. On -
doren, 1512 urtean, Fran -
tziar armadak berriz ere su
eman zion. Eta azkenik,
Gerrate karlistetan ere, hain-
bat sute jasan zi tuen.
Elizarekin bat, kuartel, ospi-
tal eta hilerri funtzioak
betetzen zituen. 

Hala ere, jaurerriak asko
iraun zuen, eta Gipuz koa ko
askoren abolizioa bi ziraun
zuen. Murgiata rre na, erdi
arotik, Astiga rra gako ingu-
ruetako familia botere tsuena
izan zen. Gaz telua, antzina-
ko dorre txea ren hondakinen
gainean eraiki zuten. Joan
den mendearen amaieran,
eraberritu egin zuten, eta
orain go sa rrera nagusiaren
gainean  Mur giako armarria
ageri da. Egun, bertan bizi
ez di ren arren, euren jabetza
izaten jarraitzen du. Hala
ere, 2000 urte inguruan, lur-
eremu zati bat sal du zen,
familiko beste kide ba tzue na
ere ba zena. Eta  Udalari par-
keko za tirik haundiena eta
basoa eman zioten erabilera
publikorako. Eliza,
apezpiku tzari eman zi -
tzaion. ��
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� Gabonetako agenda

A B E N D U A K  3 1 ,  o s t e g u n a :  
� Urtezaharreko erronda: Hernaniko Ohitura Zaharrak
abesbatzaren eskutik, 17:30etan Plazatik.

U R T A R R I L A K  1 ,  o s t i r a l a :  
� Incansables txaranga: goizaldeko 01:30etan aterako dira.

U R T A R R I L A K  2 ,  l a r u n b a t a :  
� Bertso jaialdia: Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Agin
Rezola, Jon Maia, Andoni Egaña eta Iñaki Zelaia ariko dira
bertsotan. Oialumen, 22:30etan.

U R T A R R I L A K  4 ,  a s t e l e h e n a :  
� Bertsoa Hernanin proiektua: Proiektua aurkeztuko dute
eta bideo emanaldia izango da. Biterin 19:00etan.

U R T A R R I L A K  5 ,  a s t e a r t e a :  
� Errege kabalgata: Kabalgata 18:00etan aterako da.

«Aurten Hernanik sekulako
kolpea jaso du eta iaz baino 5

preso gehiago daude: 28»

«GAUR egun 28 preso daude
Hernanin, orain dela urtebete
baino 5 gehiago. Urte honetan
hiru herritar askatu dituzte,
Graxi Morzillo, Gorka Velasco
eta Urtzi Garcia, baina kontran
jaso du herriak kristoren kolpea:
Iraitz Santakruz-en atxiloketatik
hasi, gazte independentisten
kontrako sarekadarekin jarrai tu,
Joanes Larretxea atxilotu eta
Araitz Zubimendi espetxera tzea
izan ditugu, hiru hila beteko
haurrarekin. Eta aparte ihes -
lariak daude». Hernaniko preso
politikoen senideek urte ko
balantzearen berri eman diote
Kronikari.

«Baldintzatu nahi izan dute
gazte independentisten
mugimendua» 
Martxoaren 30ean 8 gazte
atxilotu zituzten Segiko kide
izatea leporatuta: Aitzol Arri -
e ta, Mikel Garcia, Asier Ola -
no, Ekhi Oñate, Jon Ezeiza,
Egoitz Balerdi, Iñigo Altzelai
eta Txaber Zabaleta. Egun
batzutara, Antton Za ba la eta
Ekaitz Telleriak epailearen
aurrean aurkeztu zuten beren
burua. 10 gazte horietatik lauk
jarraitzen dute behin behine -
ko espetxe an: Aitzol Arrieta,
Ekhi Oñate, Egoitz Balerdi eta
Ekaitz Telleriak.

Elias Miner, Txomin Baler -
di eta Rosa Lujanbiok azaldu -
ta koaren arabera, «sarekada
horrekin baldintzatu nahi
izan dute gazte indenpen -
dentisten mugimen dua».

197/2006 doktrina 
hiru presori
Gazteen atxiloketez gain,
salatu dute hiru hernaniarri

197/2006 doktrina aplikatzea:
Pakito Lujanbio, Inma Noble
eta Jose Jabier Zabaleta Bal -
dori. Doktrina hori aplikatuta
kondenak luzatu dizkiete
hirurei. «Pakito eta Inmaren
ka suan, biek kon dena osoa
betea dute. Inmak orain dela
urtebete gutxi gorabehera
egon behar zuen kanpoan eta
Pakitok orain dela bi. 2007ko
abenduaren 17an atera behar
zuen, 23 urte bete zituen
espetxean, eta derrepente 7
urte gehiago pasa behar
dituela esaten dute. Txantaje
politiko honekin kolektiboa
suntsitu nahi dute», azaldu
dute senideek. Baldori berriz,
kondena bete aurretik aplika -
tu diote aipaturiko doktrina.

«Bigarren kondena»
Senideei dagokienean, «uda ra -
ko argazkien istorioarekin»
beraien elkartasuna kaletik
eza batu nahi izan dutela azal -
du dute.  Aurrez aurreko bisi -
te tan izaten ari diren katxeoak
ere izan dituzte ahotan: «se -
nideoi tokatzen zaigun egoera
dela eta, halako eskubide urra -
ketekin bigarren kondena bat

ezartzen digute. Gure se -
nideak kondenatu dituzte eta
gu ere bai dispertsioarekin eta
orain, bis a bisetan, txan taje eta
umilazio bidez. Inko mu -
nikazioa bilatzen dute eta gure
arteko kohesioa puska tzea».

Bilborako deia
Gaineratu dute: «preso poli -
tikorik ez dagoela diote, baina
aplikazio bereziak gure tzat
bakarrik dira. Ulertezina da,
senideokiko darabilten ba sake -
ria. Europa osoan ez dago ha -
lakorik. Gu sun tsitu nahi
gaituzte, bai na gure senideen -
gatik beti egon go gara hor; giza
esku bi deak erres petatu eta
betetzeko de fen tsan». 

Ildo beretik, Eus kal presoak
Euskal Herrira da goz kien eskubi -
deen jabe lemare kin, urta rrilaren
2an, Bilbon egingo den
manifestazio na zio nalera joa te -
ko dei egin die te herritarrei
«daukagun tresna bakarra
delako». Manifestazioa arra -
tsal de ko 17:30e tan atera ko da
Aita Do nos tiatik. Auto bu sa ere
anto latu dute. Atse gin degitik
ate ra ko da 15:30etan eta txar te -
lak Garinen daude salgai. ��

Hiru puntu salatu nahi izan dituzte: «gazte independentisten
kontrako sarekada; hiru presori 197/2006 doktrina aplikatzea,

kondena luzatuta; eta elkartasuna ezabatu nahi izatea,
argazkiak ilegalizatuta eta bis a bisetarako katxeoak eginda».  

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

Txomin Balerdi, Elias Miner eta Rosa Lujanbio.
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� Z I N E A

‘Txori urdin’ pelikula guztientzako ikusgai
gaur arratsaldean Biterin 

Arratsaldeko 17:00etan hasita, Txori urdin pelikula ikusteko aukera
izango da gaur Biterin. Hamahiru urteko Merel ikasle arduratsu eta
arrakastatsua du protagonista filmak. Bere gurasoekin eta anaia
elbarriarekin bizi da hirian, baina Merel ez da gazte alaia: arrazoi-
rik gabe, edonora doala, eskolako gelakide talde batek bullinga
egiten dio. Mijke de Jong-ek zuzendutako film honek erakusten du
haztea batzuetan zein borroka bakartia den. ��

‘Zorion perfektua’ helduentzat 
Helduek arratsaldeko 19:30etan, Jabi Elortegiren Zorion perfektua
izango dute ikusgai. Sinopsia: Bartzelonan izan zuen istripuak
zapuztu egingo dio Ainhoari piano karrera. Bizitza sentimentalak
ere ez dio poztasun haundirik ematen, sentimenduak adierazteko
duen zailtasunagatik. Bere beldurren arrazoia hamabost urterekin
ikusi zuen ETAren atentatua da ��

� A E K

Laboaren omenezko kontzertuko DVDa salgai 
Mikel Laboaren omenezko kontzertuko DVDa salgai dago Aralar,
Oindi, Tri pontzi eta Zumitzan, 10 euroan. ��

	 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: Castilla Urbieta 7 - 943 552941 
 Gauez: Castilla Urbieta 7 - 943 552941

�  IRAGARKI  MERKEAK �

Alokatzen den pixu baten bila nabil, Hernanin, 2 edo 3 gelakoa. Deitu: 664 124 259
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 kontrolatzen dugu.
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)

GAUR

EG
UR

AL
DI

A BIHAR Hego haize zakarraren eragi-

nez giro epelagoa izango da,

baina euri pixka bat ere egin-

go du. Tenperatura nabarmen

igoko da, 16-18 ºC-ra. (e
u

s
k
a

lm
e

t)Eguzkiaz gozatzeko aukera izan-

go da. Hego ukituko haizea ibili-

ko da, orokorrean indar gutxire-

kin, baina gauean harrotu egingo

da. Tenperaturak gora egingo du.

Kooperazio Taldeak badu
logoa eta Igor Baionak saria,

lehiaketa irabazita

HILAREN 17an logo lehia -
ketako saridunaren berri
eman zuen Hernaniko Koo -
pe razio Taldeak. Igor Baiona
izan da irabazlea eta
Saharara bidaia irabazi du. 

Kooperazio Taldeak urte
batzuk daramatza lanean,
bai na orain arte logotiporik
gabe zegoen eta bere ikurra
izango zen logotipoaren bila
zebilen; taldea bera eta bere
filosofia identifikatuko zuen
logoaren bila. Orain dela 10
egunetik, badu bera identi -
fikatuko duen logoa, Igor
Baionak egindakoa, hain
zuzen.

«Aukeraketa zaila»
Lehiaketan zortzi pertsonek
hartu dute parte eta guztira
20 lan aurkeztu dira. Hona -
koak izan dira partehartzai -
leak: Igor Baiona, Andoni
Ma teos, Carmen Moneo, Ai -
tor Ruiz de Eguino, Jose Car -
los Poza, Adrian Ferreiro, Al -
ba Garcia eta Iñaki Gonzalez.

Kooperazio Taldekoek
azaldu zutenez, aukeraketa
oso zaila izan da maila oso
altua zegoelako.

Saharar bizimodua
ezagutzeko aukera
Baionak Saharara bidaiatu

ahal izango du Frente Poli -
sarioaren elkartasun bidaian.
Apirila edo abenduan izaten
da bidaia  hori. Bertako fami -
liekin bizitzen da aste betez;
saharar bizimodua ezagutze ko
aukera ederra da. Irabaz leak
or daindua izango du guz tia,
baina beste norbaitek joan nahi
izanez gero, Lanki de tza Saile -
an jaso dezake informazioa.

Aminetu gogoan
Saharaz hitz eginez, Aminetu
Haidarren gose greba izan zu -
ten gogoan Kooperazio Talde -
koek, eta Espainia eta Maro -
ko ren jokaera salatu zuten. ��

Zortzi pertsonek hartu dute parte eta 20 lan aurkeztu dira. Horien
artetik, Igor Baionak Saharara bidaia irabazi du.

Igor Baionak pozik hartu zuen irabazlearen saria. Ordenagailuan saritutako logoa ikusi daiteke.


