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Ereñotzun prezio libreko 
etxebizitzak egingo dituzte,

ez babes ofizialekoak
EREÑOTZUN, babes ofizialeko etxeen ondoan, babes ofiziale-
ko beste  16 etxebizitza egiteko asmoa dagoela azaldu zen atzo-
ko Kronikan. Ez dira babes ofizialeko etxeak izango, prezio
libreko etxeak baizik. Konstruktoreak eremu horretan 4 billa
bifamiliar egiteko asmoa zuen, baina orain Udalari baimena
eskatu dio billak egin beharrean prezio libreko 16 etxebizitza
egiteko.  Udalak, Plenoan baiezkoa eman dio eskariari. ��

Maider Martin tenista 
hernaniarra Espainiako 

txapeldun, infantil mailan
MAIDER Martin tenista hernaniarrak Master Nazionala irabazi
berri du. Txapelketa hilaren 12an jokatu zen, Zaragozan. Finala
Silvia Garcia tenista madrildarraren aurka jokatu zuen, eta bi se  -
tetan irabazi zion. Lehenengo set-a nahiko berdindua izan zen,
baina Maiderrek 7-6ko emaitzarekin irabaztea lortu zuen. Bi -
garrengoa erosoagoa izan zen, eta alde haundiagoarekin irabaztea
lortu zuen, 6-3. Aurtengoa urte bikaina izan Maiderrentzat. /7

ERREPORTAJEA:

‘Gasangreb’ musika taldea
eta Musika Gida 09/4-5

Gazte Asanblada 
urte bukaera girotzen

URTEA behar bezala bukatzeko ekintza ezberdinak antolatzen ari da Gazte
Asanblada. Gabon bezperan truke azoka antolatu zuten eta azoka xumea izan
arren jendea gerturatu zen eta izan zen etxera gauzak eraman zituenik.
Bestalde, abenduaren 31n, mus txapelketa izango da arratsaldean Gaztetxean.
Mahatsak jan ondoren, 01:00etan, urteroko kazerolada egingo dute, eta goi-
zaldean, euskal kantu kalejira egitea eta salda hartzea pentsatu dute. ��

� P U Z G A R R I A K

Puzgarriak gaur
Atsegindegin

Haurrentzako puzgarriak
izango dira gaur
Atsegindegiko aterpean,
arratsaldeko 16:00etatik
20:00etara. ��

� B E R T S O L A T A

Bertso jaialdia 
gaur Biterin

Bertso jaialdia izango da
gaur Bertso Eskolak antolatu-
tako Bertsolataren barruan.
Amets Arzallus, Andoni
Egaña, Xabier Legarreta,
Igor Elorza, Sustrai Colina
eta Unai Gaztelumendi ariko
dira bertsotan. Joxe Luis
Urdangarin izango da gai
jartzailea. Gaueko 22:30etan,
Biterin. Sarrerak ordu erdi
lehenago jarriko 
dituzte salgai. Bestalde,
abenduaren 31n erronda
egingo dute, Ohitura zaha-
rrak taldeko kideekin batean,
arratsaldeko 18:00ak aldera,
herrian barrena. Urtarrilaren
3an, bertso bazkaria izango-
da Errioguardan. Sarrerak
salgai daude Aralar eta
Tripontzin, 25 eurotan. ��

Euskal selekzioaren aldeko
manifestazioa /2

Laburrak/2

Azpiegituren inguruko 
eztabaidarako 
proposamena /3

KIROLAK: pelota, futbola,
tenisa, arrauna.. /6-7

Eskelak /7

Goiz Eguzkiko kideak
Nafarroan barrena /8
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� A M H E R

Mugetan hil diren pertsonak 
gogoratzeko kontzentrazioa

Amher-Sos Arrazakeria taldeak deialdia egin du astear-
terako, Donostian. Kontzentrazioa izango da mugetan
hil diren pertsonak gogoratzeko. Gipuzkoa plazan,
arratsaldeko 19:30etan. ��

� A N T Z E R K I A

Galtzagorriak Txotxongillo 
emanaldia astelehenean

Euskal mitologiako Galtzagorriak izango dira astelehe-
nean Biterin, Txotxongillo taldearen eskutik. J.M.
Barandiaranen jasotako ipui baten moldaera da astele-
henean eskainiko duten antzerkia. Arratsaldeko
17:00etan, Biterin. ��

� P O R T U  A U Z O  E L K A R T E A

Errealari buruzko tertulia eta 
joko tailerra auzoan

Portu auzoan Gabonen bueltan ekintza ezberdinak
antolatu ditu bertako auzo elkarteak. Asteartean Errelari
buruzko tertulia izango da, arratsaldeko 19:30etan,
auzo elkartearen bulegoan. Urtarrilaren 2an, joko taile-

rra eta merendola izango da haurrentzat. Arratsaldeko
17:30etan, lokalean. ��

� Z A H A R R E N  E G O I T Z A

Puntto txapelketa gaur
Gabonen bueltako egitarauari jarraituta, gaur puntto
txapelketa izango da Zaharren Egoitzan, 
arratsaldeko 18:00etatik aurrera. Etzi tokan 
ariko dira, ordu berean hasita. ��

� M U S  T X A P E L K E T A K

Mus azkarra gaur Anboto tabernan
Orkolaga auzoko Anboto tabernan mus azkarra izango
da gaur. Izena arratsaldeko 15:30ak aurretik eman
behar da. Bestalde Santo Tomasetako errifako zenbaki
saritua 1132 zenbakia da. Saria duenak gaur du azken
eguna urdaiazpikoa jasotzeko. ��

� A A M

Langraitzera martxa
Amnistiaren Aldeko Mugimenduak presoen aldeko hain-
bat ekimen antolatu ditu urte bukaera honetan. Bihar
Langraitzera martxa egingo dute eta goizeko 09:00etan
egin dute hitzordua Atsegindegin. Urte zahar egunean,

Martuteneko espetxera joango dira. Goizeko 11:00etan
egin dute zita Astigarragan (Gruas Alonso) eta 
eguerdiko 12:00etan Martutenen. ��

� B E R R I A K

Errege kabalgatako trajeak 
banatuko dituzte asteartean

Errege kabalgata izango da urtarrilaren 5ean. Berriak
elkarteak kabalgatan parte hartu nahi duten haurrei tra-
jeak banatuko dizkie, datorren asteartean. Arratsaldeko
18:00etan, Biterin. ��

� A B E S B A T Z A

`Libera Cantoria Pisani´ Italiako 
abesbatzaren kontzertua,
Milagrosan

Italiako Libera Cantoria Pisani abesbatza izango da
Hernanin urtarrilaren 2an. Kantuz abesbatzak antolatu
du kontzertua, izan ere, abesbatza italiarrarekin 
interkanbioa egingo du: Gabonetan haiek etorriko dira
hona eta Pazko astean Kantuzeko kideak joango dira
hara. Italiako iparrekialdeko kantuekin osatutako 
errepertorioa eskainiko dute, gaur egungo kantuekin.
Urtarrilaren 2an, ostiralean, arratsaldeko 19:30etan,
Milagrosan. ��

Euskal selekzioaren aldeko aldarrikapenarekin
bat egin dute Hernaniko hainbat kirolarik

GAUR Euskal Herriko Selek -
zioaren eta Euskal Herriko
Federazioaren aldeko mani-
festazioa izango da Bilbon,
eta Hernaniko Bai Euskal
Herriari ekimenak eta herri-
ko hainbat kirolarik deialdia-
rekin bat egin dute. 

Bai Euskal Herriari eki-
meneko kideek adierazi dute
«askotan uste ez den tokitik
etortzen direla konprome-
zuak. Zeinek ez du ustekabe-
an hartu lehenik 165 futbola-
rik eta ondoren 860 kirolarik
egindako adierazpenak». Ho-
rrekin batera adierazi na hi
izan dute bukatu direla «pro-

mesa faltsuak, eta zatiketa
interesatuak. Euskal Herriko
selekzioak bide berri bati
ekin dio, mugarik izango ez
duen bidea». 

Bukatzeko, gaur Bilbon
izango den manifestazioara-
ko hitzordua gogorarazi
dute Bai Euskal Herriari eki-
meneko kideek, «dei egiten
dugu gaur Bilbon izango
den manifestaldi nazionale-
ra. Euskal Herriko federa-
zioa! . Euskal Herriko selek-
zioa!». Manifestazioa arra -
tsaldeko 17:30etan, abiatuko
da Bilboko Aita Donostia
plazatik. ��

Gaur manifestazioa izango da Bilbon, eta
Hernaniko Bai Euskal Herriari taldeak ere
joateko deia egin du.
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BITERI kultur etxea txiki
geratu dela, igerileku esta-
lian jende mordoa pilatzen
dela, Musika Eskolan plaza
gutxi daudela.... eta halako-
ak entzun izan dira azken
urteetan. Mota honetako
kezkei erantzuna emateko
asmoz 2009an eztabaida
pro zesu bat hasi nahi du
Uda lak herritar, talde eta
eragile ezberdinekin. Pro -
zesu horretan gaur egun
dauden azpiegituren egoe-
ra aztertu nahi da, eta etor-
kizunera begira, zein az pie -
gitu ra beharko liratekeen
denen artean adostu. Bilera
honen faseak eta datak
oraindik ere ez dau de ze -
haztuta, baina as moa da
2009 an zehar egitea bilerak. 

Bilera hauetan azpiegitu-
ra aldetik dauden beharrak
jaso, lehentasunak markatu
eta aurrera egiteko bideak
zehaztu nahi ditu Udalak. 

Azterketa eta proposamena
Udalak orain arte antzeman
dituen beharren inguruko
azterketa bat osatu du.
Azterketan gaur egun he -
rrian dauden azpiegituren
egoeraz hitz egiten da (libu-
rutegia, Musika Esko la,
Biteri, kiroldegia, igerileku
itxiak...) eta dauden beharrei
erantzuna emateko, aukera
ezberdinak ma hai gainean
jartzen ditu. Azken atalean,
proposamen bat hobesten
da besteen artean, ondoko
laukian azal tzen dena. Uda -
lak, gar bi utzi nahi izan du,
proposamen bat besterik ez
dela, azpiegiturak kokatze-
rako garaian eta herriak
ematen dituen aukeraz az  -
ter tzerako garaian, non bai -
tetik abia   tzeko. 

Kudeatuz programa
Azpiegituren inguruko par -
te hartze prozesu hau Ku  -
dea  tuz programaren ba rru -
an dago, Diputazioak eta
Eudelek sustatu dutena, eta
parte hartzea  bultzatzea hel -
buru duena. Beste proiek  tu
bat ere badago Kudeatuz
programaren ba rruan, he -
rrian dauden adinekoentza-
ko zerbitzuen eba luazioa
egi tea, herritarren iritzia
jasota. Bi proiektu horiek
gauzatzeko Udalak 100.000
euroko diru laguntza jasoko
du. ��

KULTUR ETA KIROL AZPIEGITURAK-PROZESU PARTEHARTZAILEA

Udalak eztabaidarako proposamen
bat jarriko du mahai gainean

Udalak azterketa bat eskatu du herrian azpiegitura aldetik dauden premiak ikusteko. Azterketan proposamen bat
agertzen da, herrian azpiegitura aldetik dauden beharrei erantzuna eman nahi diena.

Urbieta kalean eraikin berria, Musika
Eskola, auditorioa eta liburutegiarekin

Kiroldegiko igerilekua, haunditzea proposatzen da. Aurretik
zegoen proiektuan aurreikusten zen Latsunbe aldera haunditzea,
baina azterketa honek proposatzen du igerilekua gradak dauden
aldera zabaltzea.

Urbieta kalean eraikin berria eraikitzea proposatzen da. 
Udal liburutegi berria, 300-400 ikusleentzako emanaldi aretoa, eta
Musika Eskola bertara eramatea proposatzen da. 

Villa Manolitako terrenoan,  estalitako kirol pistak eraikitzea
proposatzen da. Kiroldegia ondoan dagoenez, bertako biltegia,
dutxak, aldagelak, materiala eta bestelakoak erabiltzeko aukera izan-

go litzateke. 

AZPIEGITUREN ez tabaida -
ren bueltan eskatutako azter-
ketan, herrian gaur egun dau-
den kultur eta kirol az -
piegituren diagnosia egiten
da: Biteri kultur etxea, Udal
liburutegia, Mu sika Es kola eta
kiroldegiaren egoerarena, hain
zu zen. Aipatutako gune guzti
horietan dauden premiak
identifikatzen dira:

•Biteriri dagokionean,
bes  teak beste, aipatzen da,
ikas taro berriak emateko leku
nahikorik ez dagoela, areto

nagusiak ez duela ikusle nahi-
korentzako lekurik, eta are -
toak antzerki eta musika ema-
naldietarako ez dituela baldin -
tzak betetzen. 

•Liburutegiari buruz dio,
Hernani bezalako herri batek
1.163 m2ko liburutegia behar
lukeela, beraz gaur egun
dagoena txikitxoa dela.
Horrez gain, azterketan ez da
egoki ikusten liburutegia pisu
bat baino gehiagotan sakaba-
natuta egotea. 

•Musika Eskola txiki ge -

ratu dela ere aipatzen da az -
terketan, eta horrez gain, ben-
tilazio, argiztapen  eta soinu
arazoak daudela. 

• Kiroldegiaren kasuan
esaten da, kiroldegia na hikoa
dela gaur egun dagoen eskaria-
rentzat, baina igerileku estalia
txiki geratu dela aipa tzen da.
Arazoa aspaldikoa dela ere
esaten da azterketan, eta ho -
rren seinale da, igerileku estalia
haunditzeko oinarrizko proiek-
tua eskatu zela bere garaian. 

Beharrak antzemanda, az -

terketan esaten da, herri erdi-
gunea behar duela izan azpie-
gitura hauek zabaltzeko gu -
nea, herritarrek bertara iriste-
ko arazorik izan ez dezaten.
Eta ikusita, aurretik aipatuta-
ko eraikin horiek haunditzeko
aukerarik ez dagoela, herri
erdigunean dauden udal lu -
rrak proposatzen dira eraikin
berriak egiteko. 

Dauden aukera ezberdinak
aztertu ondoren, honako pro-
posamen hau hobesten da
azterketan:

Biteri kultur etxean, liburutegia eta aretoa kenduko lirateke eta
kultur etxe osoa tailer, bilera eta bestelako geletarako utziko litzate-
ke. Gaur egun daudenak baino gela haundiagoak eraikiko lirateke.
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Zergatik zarete Gasangreb?
Talde danes batek Gasangreb
izeneko kanta bat dauka bere
disko batean (No hore for the
kids), eta hitz hori aukeratu
genuen, arrazoi berezirik
gabe. Gasangreb hitza erdi
danesa da eta bere esanahia
atentatuak gasarekin da.
Danimarkako talde honen
letrak oso pesimistak dira eta
kantetan gerrako ezaugarri
asko aurkitu daitezke, garra-
siak, eta abar.

Nola hasi zineten? 
Noiztik zabiltzate?
Lehendik ezagutzen genuen
elkar, kontzertuetatik, eta
abar, eta oraingoa kasualitatea
izan zen. Mau hasi zen mugi -
tzen, eta Iru eta Iñigito-ri
komentatu eta elkartu egin
ginen. Eta gero, Aitorri esan
eta bera ere etorri zen. Denak,
Aste Santuan batu ginen, eta
ordutik ari gara lanean.
Musikak batzen gaitu, eta tal -
dean egiten dugunetik aparte,
gutako bakoitza musikaren
inguruan lanean ibili da edo
oraindik badabil. Mau, esate
baterako, Mo gam bo aretoan
kontzertuak antolatzen ibilia
da. Iñigitok, berriz, Molotoff
irratiko 008 musika saioa egi-
ten du. Kon tua da, denok
musikaren inguruan mugitzen
garela.

Zer jotzen du zuetako 
bakoitzak?
Aitorrek bateria jotzen du,
Mauk gitarra, Irukok baxua, eta
Iñigitok, berriz, abestu egiten
du.

Non ensaiatzen duzue? Astean
zenbatetan biltzen zarete?
Udaletxeak utzitako Flo rida ko
lokaletan biltzen gara, eta ahal
badugu egunero gera tzen gara
ensaiatzeko. Taldea hasi berria

denez, ordu asko sartu behar
dira. 

Zein da zuen estiloa?
Esango genuke guk punk eta
rock oso agresiboa egiten
dugula. Ez da hardcore-a guz-
tiz, baina badu hardcore-aren
amorrua. 70. hamarkadan egi-
ten zen estilo bat litzake gurea.

Ze gai dute zuen letrek? 
Gure letrak, letra pertsonalak
dira. Eta ez dira oso ebidente-
ak, bakoitzak letra hori bere
modura ulertzeko eta berare-

an identifikatzeko balio dute.
Adibidez, ideia bat zuzenean
esan beharrean, ideia hori ela-

boratzen dugu.

Zein hizkuntzatan 
kantatzen duzue?
Ingelesez kantatzen dugu.
Letrak sortzen dituena, prin -
tzipioz Iñigito da. Denon arte-
an, taldea ingelesezkoa izatea
erabaki genuen. Hala ere, ba -
tzutan pentsatu izan dugu
eus karazko kantak sort zea,
baina zaila izaten da euskaraz
ondo egitea, gure ustez ez da
horren erraza. Euskara ez da
ingelesa bezain hizkuntza
melodikoa, eta askotan erraza-

goa da adibidez, ingelesez
errimatzea. Baina ez dugu
ingelesez kantatzen ez moda-
gatik, ez fama bilatzeagatik.
Besterik gabe, guk entzuten
ditugun taldeak anglosajoiak
direlako; ingelesak, amerika-
rrak, australiarrak, kanadia-
rrak…, orduan, batez ere era-
gin horregatik. Baina zeinek
daki. Agian aurrerago anima-
tuko gara hizkuntzaz aldatze-
ra. Ba daude ingelesez hasten
diren taldeak, eta gero gaztele-
rara pa  satzen direnak. Donos -
tiako PlanB izeneko taldea,

GASANGREB TALDEA:

«Oraingoz entsaiatzen ibili gara
eta gure lehen kontzertua urte
zahar gauean emango dugu»

Gasangreb Hernaniko taldea lokalean sartuta ibli da azken hilabeteetan, abestiak eta kontzertuak prestatzen.

GASANGREB  Hernaniko talde gaztea
lau mutilek osatzen dute, eta hauetako batzuk
Valium Generation eta Geriatric Youth taldeetatik
datoz. Martxoaz geroztik daude batera, baina

iada kontzertu batzuk hitzartuta dituzte 
eta lan egiteko gogoz daude, «poliki-poliki
aurrera egiteko gogo haundiarekin» 
beraien esanetan.

Ane Lujanbio

Esango nuke guk
punk eta rock oso

agresiboa egiten dugula.
Ez da hardcorea guztiz,
baina badu harcorearen
amorrua. 70. hamarkadan
egiten zen estilo bat 
litzateke gurea
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adibidez, horietako talde bat
da, eta bukaeran beti gaztele-
raz egiten zuen. Igual, talde
askok ingelesezko taldeen era-
gina daukate, eta ingelesez
hasi eta poliki poliki kontura -
tzen dira pertsonalago gerat-
zen dela euskeraz edo gaztele-
raz kantatzea.

Zenbat kanta dituzue?
9 edo 10 bat kanta propio
ditugu, eta horietaz aparte,
beste musika taldeen kanten
bertsioak egiten ditugu.
Orain, lokalean egoten garen
denbora gehiena, kontzer-
tuak prestatzeko erabiltzen
dugu.

Eman al duzue kontzerturik
herrian?
Oraindik entsaiatzen bakarrik
egon gara, eta gure lehen
kontzertua hilaren 31an izan-
go da, Loiolako Gaztetxean,
gaueko 00:30etan. Kontzertua
Punkillon gauaren barruan
antolatu da, gau horretan iza-
ten diren kotilloien alternatiba
bezala. Joko dugun taldeak
EH Sub eta gu izango gara, eta
honez gain, DJ Nokono ere han
izango da. Urte Zaharreko gau
hori edozeinentzat dohainik
izango da. EH Sub ere
Hernaniko beste talde bat da,
eta bertan, Afoniako bik jotzen
dute, eta bereziki, kontzertu
horretarako bilduko dira.
Loiolako kontzertuaz aparte,
badauzkagu beste kontzertu
pare bat. Urte berria hasteko,
urtarrilaren 10ean, Donostiako
Irrati Libre bakarrak, Egiako
Kultur Etxean, antolatu duen
kontzertu batean joko dugu,
irratiarentzat dirua bil tzeko,
beste hiru edo lau talderekin
joko dugu. Eta bestalde, otsai-
laren 12an Donostiako
Konplot lokalean joko dugu,
Irungo eskola grafikoko ikas-
leek, ikasbidaia egiteko antola-
tu duten festaren barruan.

Gazte Sarearen aurtengo 
Musika Gidan azalduta, jendeak 
gehiago deituko dizuela 
pentsatzen duzue?
Gure ustez, kontzertu batzuk
eman ondoren, kontzertuak
antolatzen dabilen pertsonak
errazago jakingo du nor
garen, eta Musika Gidan
ikusten bagaitu, ezagutu
egingo gaitu eta horrela bali-
teke jende gehiagok deitzea. 

Etorkizunerako ze asmo duzue?
Talde honetan egin nahiko
genukeen gauzetako bat zera
da, grabazioren bat kalera tzea.
Ibili garen beste taldeetan ez
dugu aukera hori izan, eta
Gasangrebek bere kanten gra-
bazio bat eduki eta hori kale-
ratzea gustatuko litzaiguke.

Ze giro dago taldean?
Gure artean oso ondo molda -
tzen gara, eta bakoitzak, den
bezalakoa izanda, bere izaera-
tik zerbait aportatzen die bes-
teei eta taldeari. Aitor, bateria
adibidez, kaña sar tzen duen
horietakoa da. Irukok, berriz,
lasaiagoa denez, hankak lurre-
an jar tzen laguntzen digu
denoi, gure burua deszentra -
tzen de nean. Ondo datorki-
gun gau za bat da  bakoitzak
izaera desberdina edukitzea. ��

EUSKAL Herriko gazteak betidanik izan
dira musikazaleak eta musikagileak.
Orain ere, gazteek horretan segitzen dute.
Baina sortzaile berri askok ez dute aukera
haundirik beren lana ezagutarazteko.
Beraz, talde hauen berri emateko helbu-
ruarekin sortu zen Musika Gidaren ideia.
Gida honen helburuetako bat hori da,
kontzertuak antolatzerako orduan, gure
artean zein euskal talde dauden jakiteko,
nora jo edukitzea.

Gazte Sareak, gazteek gazteentzat sor-
tutako komunikazio proiektuak kaleratu
du Musika Gida. Eta aurtengoa,
Durangoko Azoka burutzen den eguneta-
rako argitaratu zen, abenduaren hasieran
hain zuzen ere.

Hau horrela izanda, ez dira gutxi aur-
tengoan Gidan aurki ditzakegun taldeak,
350 musika talderen berri ematen baita,
guztira. Bertan, talde bakoitzaren izena,
herria, historia, taldekideak, diskografia
eta kontaktuak ageri dira. 

Egiturari dagokionez, gidako informa-
zioa modu ordenatuan eta errazean dago
antolatuta. Taldeen informazioaz gain bi
CD ere aurki daitezke gidako talde guz-
tien abestiekin, erreportaje bat ere bada-
kar, eta baita kontaktu ezberdinen zerren-
da, laguntzaileena eta talde batzuen
argazkiak ere bai. Talde jakin baten bila-
keta errazagoa izan dadin, hauek probin -
tziaka daude banatuta, denera zazpi pro-

bintziatan.
Gauza jakina da gure herrian ohitura

haundia izan dela eta oraindik badela
musika taldeak sortu eta aurrera eramate-
ko. Eta ohitura honen erakusgarrietako

batzuk dira Musika Gidan azaltzen diren
herriko bi musika talde: Afonia eta
Gasanbreg.

Musika Gida Hernanin, Goiz Argi
tabernan jarri dute salgai.

Hernaniko musika taldeak Gaztesareak
argitaratu berri duen MUSIKAGIDA 09-an

Gabonetarako opari polita izan daiteke jarraian aurkezten dizuegun Gida. Musika Gida
bat da, eta bertan Euskal Herri osoko musika talde gazte eta berriak biltzen dira. 

Egin nahi 
genukeen 

gauzetako bat da 
grabazioren bat 
kaleratzea. Ibili garen
beste taldeetan ez dugu
aukera hori izan

Gure lehen 
kontzertua hilaren

31n izango da, urte zahar
gauean, Loiolako
Gaztetxean. Kontzertua
Punkillon gauaren barruan
antolatu da, gau horretan
izaten diren kotilloien
alternatiba bezala
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Lehenik eta behin, zein da
Buruntzape teknifikazio taldeak
egiten duen lana?
Buruntzape elkarte bat eta
bertan  parte hartzen dute
Burun tzaldeko sei herrietako
pelota eskolek. Gu Burun tza -
pe ko ki deak gara, baina aldi
berean Andoaingo pelota es -
kolako arduradunak gara. 

Buruntzapek egiten duena
da, pelota eskolen lana osa -
tzea. Esate baterako, pentsa
dezagun Hernanin jubenil
mai lan bi jokalari on daudela
eta horiek entrenamendu
fuerte bat egiteko Añorga edo
beste klub batzuetara joan
behar izaten zuten lehen.
Pentsatu  genuen idea ona
izan zitekeela Buruntzaldeko
sei elkarteetan maila haundie-
na zuten pelotariak elkartzea.
Helburua da pelotari horien
maila igotzea eta hartara,
pelotari horiek beren klubean
geratzeko aukera izango dute.
Lan hau kurtsoan zehar egiten
dugu. Uztaila eta abuztuan,
klubak funtzionamenduan ez
daudenean, guk entrenatzeko
aukera eskaintzen dugu.
Udako entrenamendu hauek
irekiak dira eta maila altuko
zein bestelako pelotariek har
dezakete parte. 

Duela bi urte hasi ginen
lan hau egiten. 

Zenbat pelotarirekin aritzen
zarete lanean entrenamendu osa-
garri horietan? Hernaniko zein
pelotarirekin ari zerate lanean?
Urtean zehar 25 pelotarirekin
ari gara lanean, eta udan 70 bat
pelotariekin. Kadete, jubenil

eta nagusi mailakoekin aritzen
gara, hor dagoelako gabezia.
Benjamin, alebin eta infantil
mailan gabeziarik ez da goela
ikusi dugu, herri bakoitzean
dagoenarekin maila horretan
moldatzen dira.

Hernaniko pelotari hauek

dabiltza gurekin entrenatzen:
kadeteetan dabiltza, Aritz
Mur giondo, Eneko Lu janbio
eta Ander Lo pez; jubeniletan,
Eneko Az pitarte, Markel Li -
zeaga eta Aritz Otaegi; nagu-
sitan, Aitor Go rrotxategi, Paul
Ojuel, Ioritz Arrieta eta Ioritz

San Se bastian.  

Hernanin badaude beraz 
zaindu beharreko pelotariak.
Hernani maila gehien duen
kluba da Buruntzaldean. Gu re -
kin entrenatzen duten pelota-
rien herena Hernaniko klube-
tik datoz. 

Zeintzuk dira bihar izango den
pelota jaialdiaren helburua? Zuen
lana ezaguraztea?
Ez hori bakarrik. Herri arteko
pelota txapelketa da txapel-
ketarik garrantzitsuena, eta
duela 10 urte, ezinezkoa zen
pentsa tzea eskualdeko herri
guztiek herri artekoan parte
hartuko zutenik.  Kasu ba -
tzuetan ez ze goen pelotari
nahikorik eta pelota eskolarik
ere ez zegoen beste batzue-
tan. Az keneko herri artekoan
Burun tzaldeko sei herriek
hartu zuten parte. Hor ikus-
ten da, herri hauetan pelota
giroa badagoela eta azken 10
urteetan asko igo dela.
Hernanin agian, betidanik
izan da pelota tradizioa,
Usurbilen ere bai, baina
Andoainen duela 10 urte edo
sortu da mugimendua. 

Gaur egun badago pelota
eskola, baudaude pelotariak,
badago maila eta badago giroa.
Giro hori kontuan hartuta, eta
hori sustatzeko, jaialdi bat egi-
tea ideia ona iruditu zitzaigun. 

Jaialdia antolatzeko laguntza
jaso duzue ezta? Ez zarete zuek
bakarrik aritu.
Bai, eskerrak eman nahi dizkie-

gu Udalei biharko jaialdiaren
inguruan eman diguten lagun -
tzarengatik. Eta urtean zehar
laguntza ematen diguten  Di -
pu tazioa, Bankoa, Ibai mendi
denda, Otsua-enea sagardote-
gia, Olmaza ardoak eta Arano
igeltseritzari. 

Oier Mendizabali galdetu nahi
genioke, ez Buruntzapeko 
koordinatzaile den aldetik, baizik
eta pelotari profesionala den
aldetik. Nola ikusten duzu zure
burua bihar Hernanin jokatu
behar duzun partidurako?
Agian ez nago nere momentu
onenean. Eskuarekin arazoak
izan ditut eta orain hasi naiz
jokatzen. Erritmo pixka bat
hartzea falta zait, baina parti-
duz  partidu joango naiz har -
tzen.  As telehenean  Tolosan
jo ka tutako partiduan ez nuen
itxura oso ona eman, baina
behintzat aurrekoan baino
hobeto aritu nintzen. Eskutik
errekuperatu nin tzenetik hiru
partidu jokatu ditut eta bihar-
koa laugarrena izango da. 

Zeintzuk dira denboraldi
honetarako dituzun helburuak?
Orain parejetako txapelketa
jokatzen da eta hor egotea da
nere urteko helburu nagusie-
na. Txapelketa urtarrilean ha -
siko da, zaila da hor egotea,
baina kontuan hartu behar da
lesio batetik natorrela, eta pix-
kanaka pixkanaka hartzen ari
naizela. Hala ere, erabakia
Asegarceren esku dago eta
aurkezpenaren bezpera arte
ez da jakiten.  ��

Oier Mendizabal eta Andoni Albarez.

BURUNTZALDEKO PELOTA JAIALDIA BIHAR - Buruntzape teknifikazio taldea.

«Azken hamar urteetan pelotaren inguruko
mugimendua asko igo da eskualdean, eta hori sustatu
eta azaleratu nahi dugu biharko pelota jaialdiarekin»

BIHAR Buruntzaldeko
sei herrietan, tartean
Hernanin, pelota 
jaialdia izango da,
Buruntzape 
teknifikazio taldeak
antolatuta. Oier
Mendizabal da bertako 
koordinatzaileetako
bat, baita  Andoni
Albarez ere. Haiekin
hitz egin dugu duela
bi urte sortu zen talde
honen berri jakiteko
eta biharko jaialdiaren
inguruan 
gehiago jakiteko. 

PLAN ederra jarri du biharko
Buruntzape teknifikazio talde-
ak, eskualdeko udalen  eta
pelota kluben laguntzarekin.
Hernanin, Lasarten, Usur bilen,
Astigarragan, An doai nen eta
Urnietan pelota mu gimendua
sustatzeko jaial dia izango
baita bihar sei herrietan eta
batez ere Hernanin.  Goizean
sei herrietako klubetako pelo-
tarien partiduak izango dira
eta guztira 500 bat gaztek bete-
ko dituzte sei herrietako fron-

toiak. Her nanin infantil mailko
jokalariak ariko dira. Eguer -
dian bazkaltzera joango dira,
Otsua-enea sagardotegira. 

Arratsaldean profesional
mailako partiduak jokatuko
dira Hernaniko kiroldegian.
Sa rrerak salgai daude Ca -
rrero, Oinddi eta Ibai mendin:
30 eurotan partiduak eser ita
ikusteko eta 15 eurotan zutik
ikusteko. Bihar frontian ber-
tan ere jarriko dituzte sarre-
rak salgai.

Eskualdeko pelotari gazteak, eta Oier Mendizabal eta
Aimar Olaizola bikote txapelduna, jokoan ikusteko

aukera izango da bihar pelota jaialdian
� B i h a r k o  j a i a l d i k o  e g i t a r a u a :

10:00: Buruntzaldeko pelota klubetako 
pelotarien partiduak. Hernanin infantilak, Astigarragan kadeteak,
Urnietan seniorrak, Usurbilen jubenilak eta Andoainen benjaminak.

14:00: Pelotazale eta pelotarien herri bazkaria 
Otsua-enea sagardotegian.
17:00: Profesional mailako pelota partiduak, 
kiroldegiko frontoian:

Saralegi-Oteiza /Mendizabal-Argote.

Olaizola II-Mendizabal II/Berasaluze VIII-Beloki

Sarrerak: 15 euro zutik; 30 eserita.
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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.

I URTEURRENA

ARANTZA IDIGORAS SANTANA
Zure oroimena
beti izango da

gure bihotzetan

Familia

Urteurreneko meza, GAUR, LARUNBATA, 
arratsaldeko 19:00etan, Hernaniko SAN JOAN
BATAIATZAILEA parroki elizan. Aldez aurretik, mila
esker. 

Hernanin 2008ko abenduaren 27an

K I R O L A -  A S T E B U R U K O P A R T I D U A K

URTEARI amaiera bikaina
emateko aukera izango du
gaur Gorengoen mailako tal-
deak. Gaurko partidua etxetik
kanpo jokatuko du, Pasajesen
aurka; eta aldez aurretik begi-
ratuta, badirudi partidu ber-

dindua izango dela. Aurreko
partiduan garaipena lortu
zuten bi taldeek, eta sailkapen
nagusian puntu bateko aldea
besterik ez dute; nahiz eta her-
naniarrak aurretik dauden. 

Txuri berdeek, gaur iraba-

ziz gero, ligako lehen itzulia
goi postuetan amaitzeko
aukera bikaina izango dute;
sailkapenean lehenengoa,
Hon darribia, lau puntura bai-
tute. Partidua gaur, 17:00 etan,
Pasaian. ��

Urteko azken partidua 
jokatuko du gaur Hernanik

� F U T B O L A -  G o r e n g o e n  m a i l a

MAIDER Martin tenista herna-
niarra Espainiako txapelduna
da, infantil mailako Master Na -
zionala irabazi ondoren, hilaren
12an, Zaragozan.

Txapeldun izateko, Maide -
rrek, guztira lau partidu jokatu
behar izan zituen, eta azkena,
garrantzitsuena, Silvia Garcia
madrildarraren aurka. Mai de -
rren esanetan «lehenengo set-a
izan zen zailena, gogorrena,
baina 7-6 irabaztea lortu nuen.
Bigarrena berriz, errezago iraba-
zi nuen, 6-3». 

Master Nazionala irabazi-
ta, urtea ezin hobeto amaitu
du Maiderrek, denboraldi oso
ona egin eta gero; Espai niako
bes te txapelketa batean biga-
rren izan zen, eta  beste hain-
bat zirkuitu eta masterretan
ere oso e mai  tza onak lortu
ditu. Hurren go txapelketa
otsailean jokatuko du. ��

Maider Martinek infatil mailako
Master Nazionala irabazi du

� T E N I S A

Partidua Pasajesen aurka jokatuko du gaur, 17:00etan

Txapelketa abenduaren 8tik 12ra jokatu zen, Zaragozan.

Datorren urtean kadete mailako lehengo mailan jokatuko du.

� P A L E T A
Bi bikote hernaniarrek paletako finala 
jokatuko dute gaur, jubenil mailan

Pagola eta Ugaldek Irazustabarrena eta Gutierrezen aurka jokatu-
ko dute gaur paletako finala. Bi bikoteak hernaniarrak dira eta
jubenil mailan jokatzen dute. Pagola eta Ugalde izango dira fabo-
ritoak, eta partidua gaur, 16:00etan hasiko den jaialdiko bigarrena
izango da, Hernaniko kiroldegian. Hala ere, lehenengo partiduan
ere bi pelotari hernaniar izango dira; Tijero eta Lukas Azpetiako
Ikasberriren aurka. Partiduan  Gipuzkoako txapelketako hirugarren
eta laugarren postua jokatuko dute. ��

� A R R A U N A
Hernaniko Arraun Elkarteko bi batel
5garren eta 7garren 

Joan den larunbatean Kontxako badian denboraldiko lehen estro-
pada jokatu zen eta Hernaniko Arraun Elkarteko infantil mailako bi
batelek 5garren eta 7garren postuak lortu zituzten. Irabazlea
Getaria izan zen. ��
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Ateri izango da bihar ere eta

kostara gerturatuz gero ostarte

zabalak izango dira. Tenpera -

turak gora egingo du. Maximo -

ak 13 ºC eta minimoak 6 ºC.
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t
)

Goizean euria egingo duen

arren, orduak aurrera joan

ahala hobera egingo du.

Tenperatura maximoa 10 ºC

eta minimoa 4 ºC.

�  IRAGARKI  MERKEAK �

GOIZ Eguzki jubilatu etxeko
kideak Nafarroa aldean izan
dira, abenduan egin duten
azken irteeran. Abenduaren
13an abiatu ziren eta Lodosan
egin zuten lehen geldialdia,
bertako kontserba fabrikak

ezagutzeko,  eta ondoren
inguruko bodega bat bisita -
tzeko. Azagran bazkaldu
zuten, eta bazkalostean, bin-
goan jokatu eta opariak bana-
tu zituzten. Bazkaria jeistean,
dantza saioa egin zuten, eta

nahiz eta hotza egin, giroa
bero mantendu zuten. 

Bulegoa itxita
Gabonak direla eta Goiz
Eguzkiko bulegoa ez dute ire-
kiko urtarrilaren 7ra arte. ��

Nafarroa aldean ibili dira Goiz
Eguzkiko kideak abenduan

Azagran bazkaldu zuten, ederki asko gainera.

� 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: Correa Perkaiztegi 8 - 943 336022

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)

� I T U R R I T X O  A U Z O  E L K A R T E A

Haur txokoa astelehen eta asteartean
Latsunbe Berri eta Marieluts auzoetako elkarteak haur txokoa
antolatu du datorren astelehen eta astearterako. 6 eta 12 urte
arteko haurrentzako jolasak eta eskulanak izango dira. Goizeko
10:30etatik 13:00etara, Iturritxo auzo elkartearen lokalean,
Latsunbe Berrin. ��

� A S T I G A R R A G A

‘Made in Jabon’ haurrentzako 
ikuskizuna gaur

Haurrentzako Made in Jabon ikuskizuna izango da gaur
Astigarragako kultur etxean. Musika, umorea eta jaboi burbuja
erraldoiak izango dira ikuskizuneko protagonistak. Sarrera, 2,50
euro. Arratsaldeko 17:30etan, Astigarragako kultur etxean.
Sarrerak emanaldia baino ordu bete lehenago jarriko 
dituzte salgai. ��


