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DaniEL PEraL PEraL 

500 musika tresna, bere

eskuekin eginak /4-5

u i g e r i k e t a

Hernani Saria, gaur

Hernani Saria jokatuko da

gaur igerilekuan (09:30). /7

v e n p l e g u   g u n e a

Lana bilatzeko
proiektu berria 

Langabetuentzako proiektu

berria jarriko da martxan

urtarrilaren 13tik aurrera.

Izena eman behar da. /3

u t x a n t x a n g o r r i

Lau egun, argazkiak
bidaltzeko 

Txantxangorriko Argazki Lehia -

ke tara argazkiak bidaltzeko, as -

teartean bukatuko da epea. /2

v b e r r i a k - k r o n i k a

Sarituak: 0080 
eta 1212 

Gabonetako bi saski zozketa-

tu dira berriz. Saritutako zen-

bakiak: 0080 eta 1212. /3

u e s k u b a l o i a

Ate irekiak, bihar 

Eskubaloi taldeak ate irekiak

antolatu ditu gazteentzat eta

bihar izango da azken saioa.

Garai bateko Hernaniko tal-

deko jokalariekin entrenatze-

ko aukera izango dute. /6

LABURRAK: Martutenera

martxa, zinea, etxebizitza... /2

Fotonotizia: Bertsolata /2

Jasota Bezala: ‘Libre epaiketa

politikorik ez!’ /3

Kirolak: pala, esku pelota, 

eskubaloia, San Silvestre... /6-7

Eskelak /7

Elorrabiko zubi berria /8

Gaur  k ronik an

Elurrik ez teilatuan, baina
Gabon giroa bai Milagrosan

NEGua izan arren, uda girotik gehiago izan zuen atzoko
eguraldiak. Hala ere, Gabon giro ederra jarri zuten atzo
Milagrosan Musika Eskolako txistulariek eta Dakapo abes-
batzak. Iñaki Eguren eta Garbiñe Orbegozoren zuzendari -
tzapean, Gabonetako 14 abesti eskaini zituzten: Ai! Hau
gauaren, Elurra teilatuan, Dios te salve, Olentzero... Herritar
ugari gerturatu zen kontzertuaz gozatzera. yy

Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde lanean ari da Gure
Esku Dago dinamika herritarra eta berau aurkeztuko dute gaur
Hernanin. Goizeko 11:00etan izango da Biterin. Dinamikaren hasierako
helburua da, herri aktibazioa eta babesa lortzea euskaldunen erabaki -
tzearen eskubidearen alde. Dinamika honek argi dauka: «Nazioa gara,
erabakitze eskubidea dugu, herritarron garaia da». /2

Gure Esku Dago aurkeztuko dute gaur
Erabakitzeko eskubidearen alde

lanean ari den dinamika herritarra da 

Gure Esku Dago. 11:00etan izango 

da aurkezpena Biterin.
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v b e r t s o l a t a

Alberdi eta Egaña, Sarasuaren errelatoari segika

Espero bezala, saio berezia izan zen Kafkaren aulkia emanaldiak eskainitakoa. Bertsoak eta litera-

turak bat egin zuten Biterin. Jon Sarasua bere liburuan argitaratu gabe utzitako gogoetei buruz aritu

zen eta Uxue Alberdi eta Andoni Egaña bertsolariek gai horiei buruz kantatu zuten. Herritar ugari

gerturatu zen emanaldiaz gozatzera. Bertsolataren barruan antolatutako emanaldia izan zen eta

hurrengo ekimena, Urtezaharretako erronda izango da, 18:00etan abiatuko dira. Urtarrilaren 3an,

berriz, bertso jaialdia antolatu dute. Bertan, txapelketa nagusian aritu diren sei bertsolarik kantatuko

dute, 19:30etan Biterin. Azken sarrerak salgai daude Tri pontzi, Aralar eta Kixkalen, 6 euroan. yy

«Nazioa gara, erabakitze eskubidea
dugu, herritarron garaia da»

GurE Esku Dago dina mi -
karen aurkezpena izango da
gaur Hernanin. Goizeko
11:00etan izango da Biterin.
Gure Esku Dago, dinamika
herritarra da, erabakitzeko
eskubidearen alde Euskal
Herrian lan egiten ari den
dinamika. Halaxe dio: «Na -
zioa gara, erabakitze esku -

bidea dugu, herritarron
garaia da». 

Eta hasierako helburu du,
herri aktibazioa eta babesa
lortzea  euskaldunen
erabakitzearen eskubidearen
alde. anitza eta parte
hartzailea izango dela ere
azaldu dute, «tokian tokiko
ekimenei irekia».

Zergatik?
Dinamika hau sortzearen
arrazoia ere azaldu dute:
«Erabakitzeko eskubidea, Eus -
kal Herrian bizi den gatazka
politikoaren iturbu rua da.
aldarrikapen prepo litikoa da,
oinarri demokra tiko bat sor -
tzearen alde. agen da poli -
tikoan eta sozialean eten gabe

egon da: 1978ko aberri Egu -
nean, Gas teizko legebil tza  rre -
an 1990e an, lizarra-Ga raziren
doku mentuaren erre feren tzi -
an, loio lako elkarriz ke tetan,
aie te ko Deklarazioa ren lauga -
rren puntuan... Era bakitzeko
eskubidea nazioar teko lege -
dian jasotako esku bide de -
mokratiko unibertsala da».

Jendartean dagoen beharrari
aukera eman
Jendartean dagoen beharrari
aukera eman nahi dio
dinamikak eta herritarrak
abian jarri, erabakitzeko
eskubidea gauzatzeko.
Gehien go sozial, sindikal,
politiko eta instituzionalak
landuko dituzte. yy

Gure Esku Dago dinamika aurkeztuko dute gaur Biterin, 11:00etan. Erabakitzeko eskubidearen alde Euskal

herrian lan egiten ari den herri dinamika da. herri aktibazioa eta babesa lortzea du, hasierako helburua.

v p r e s o  e t a  i h e s l a r i a k

Martutenera martxa, gaur

Urtero bezala, Martuteneko espetxera mar txa antolatu dute gaur, preso

eta iheslarien eskubideen alde. Zin koe neatik 10:45etan abiatuko dira,

Astigarragako poligonotik 11:30etan, eta 12:30ak aldera iritsiko dira

espetxera. Sevilla II SOS lemapean antolatu dute aurtengo martxa. yy

v z i n e a

‘Jelly T: Tarzan eskasa’ eta ‘Mount St Elias’

ikusgai, asteburuan

Zine emanaldia izango da asteburuan Biterin. Gaztetxoentzat, Jelly T: Tar -

zan eskasa izango da ikusgai gaur eta bihar (16:30). Helduen tzako, berriz,

Mount St Elias emango dute gaur (19:30 eta 22:30) eta bihar (19:30). yy

v a m h e r

Kontsultarik ez da izango, urtarrilera arte

AMHERek jakinarazi duenez, ez dute kontsultarik egingo urtarrilaren

13ko arratsaldera arte. Informaziorako: 943 33 60 71. yy

v e t x e b i z i t z a

Karabelgo babes ofizialeko etxeetarako, 

izen ematea zabalik

Karabelen babes ofizialeko 72 etxebizitza egingo dituzte eta zozketan

parte hartu nahi dutenek zabalik dute izen ematea. Astelehenean

bukatuko da epea. Prozeduran parte hartzeko etxebiden izena eman-

da egon behar da eta eskaera idatzia sinatu, eta bidali. Informazio

gehiago: 943 46 20 86 edo ventas@oraune.com. yy

v s a n  j o a n  k o n p a r t s a

Saritutako errifa: 07857

San Joan Konpartsaren Gabonetako zozketan, honakoa izan da zen-

baki sariduna: 07857. Irabazleak urtarrilaren 21a baino lehen deitu

behar du: 695 753 138. yy

v e r a k u s k e t a

Iker Valleren lanak, Paun eta Donostian

Iker Vallek bi erakusketa ditu ikusgai. Alde batetik, Pauko GSN arte

galerian jarri du erakusketa, urtarrilaren 11ra arte. Bestetik,

Donostiako Okendo kultur etxean jarri ditu lanak ikusgai: Ebakidurak

eta josturak. Urta rrilaren 24ra arte izango da. Ordutegia: astelehenetik

ostiralera, 10:00-14:00 eta 16:00-20:30; eta larunbatetan, 10:00-14:00

eta 16:30-20:00. yy

Ehiza, arrantza edo tiroari
buruzko argazki onenen bila

TxaNTxaNGOrrI elkar -
teak argazki lehiake-ta
antolatu du aurreneko
aldiz. Ehiza, arrantza eta
tiroa da jarri duten gaia eta
ekintza horiekin lotutako
argazkiak hartuko dituzte
kontuan saridunak erabaki -
tze rakoan. Nahi duten he -
rritar guztiek hartu deza -
kete parte. lanak entre -

gatzeko, lau eguneko epea
besterik ez da geratzen.
azken eguna, asteartea da. 

3 maila izango dira
lehiaketan
lehiaketa 3 mailatan ba na -
tuko da. alde batetik, 14
urte ra artekoen artean
auke ratuko da argazkirik
onena; bestetik, 14 urtetik

gorakoen artean; eta azke -
nik, argazkirik herrikoiena.

Emailez bidali behar dira
argazkiak
argazkiak emailez bidali
behar dira, ondoko helbidera:
info@txantxangorr i .com .
lehiaketaren oinarriak web
orri honetan ikusi daitezke:
www.txantxangorri.com. yy

argazki Lehiaketa antolatu du Txantxangorri elkarteak eta

asteartea da argazkiak entregatzeko azken eguna.

GurE ESku DaGo

TxanTxanGorri - i. arGazki LEhiakETa
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BErrIak elkarteak eta Her -
naniko kronikak elkar la -
nean, Gabonetako lau sas ki
zozketatu zituzten aben dua -
ren 20an. Irabazleek, astebe -
te ko epea zuten sas kia erre -
klamatzeko eta ho rie tako bi
ez zirenez azaldu, atzo be -
rriz zozketatu ziren bi saski
horiek. saritutako zenbaki
berriak, honakoak: 0080 eta
1212. aurrenekoa Mariscos
Hernanin saldua da eta
bigarrena kronikan. Irabazle
berriek astebeteko tartea
izango dute saskia jasotzeko,
hau da, urtarrilaren 3ra
bitarte. Bestela, azken zoz -
keta bat egingo litzateke,
kronikan entregatzen diren
errifa guztien artean. yy

Lana bilatzeko proiektu berri bat
jarriko da martxan urtarrilean

Saritutako zenbaki berriak: 0080 eta 1212
Berriak-kronikako Gabonetako bi saskiren irabazleak ez ziren azaldu eta atzo berriz

egin zen zozketa. irabazle berriek astebeteko tartea izango dute orain.

urtarrilaren 13tik otsailaren 24ra izango dira saioak, astelehen goizetan. helburua da,

pertsonaren motibazioan eta jardueran eragitea eta norbera izatea ardatza lana lortzeko

prozesuan. Lankidetza, talde lana, iniziatiba... landuko dira. izen ematea, zabalik dago.

laNGaBETuEI zuzen du -
tako proiektu berri bat jarri -
ko dute martxan  Hernani ko
Enplegu Gunean. lana
bilatzen laguntzeko proiek -
tua da eta urtarrilaren 13tik
otsailaren 24ra izango da,
astelehenero. Ordutegia:
09:15-11:15. Proiektu berri
hau ere, dohainik izango da.

Konpetentzia ugari landuz
Proiektu honen helburua da
talde koordinatuak sortzea.
Modu horretan, elkarlana
bultzatuko baita lana bila -
tzeko prozesuan. Per tso nen
motibazioan eta jardueran
ere eragin nahi da eta lortu
nahi da norbera izatea ar da -
tza lana lortzeko prozesu an.

aldi berean, honako
konpetentziak landuko
dituzte: lankidetza, parte
hartzea, tade lana, inizia tiba,
antolaketa eta plangin tza;
«hau da, gaur egungo
enpresa-kulturan behar
beharrezkoak diren kon pen -
tentziak», azpimarratu dute.

Egoera berdina bizi
dutenei laguntza
Garatuko dituzte ekintzen

bitartez, integrazioa landu -
ko da taldean, autoestimua
berreskuratuz,  ekintza
zeha tzak egiteko eguna
anto latuz eta egoera berdi -
na edo antzekoa bizi dute -
nei laguntza eskainiz.

Taldea, adin eta lan-
eskarmentu ezberdina du -
ten pertsonez osatuko da
eta funtsezkoa izango da
lana bilatzeko gogoa indar -
tu nahi izatea eta besteei
laguntzeko prest egotea.

Hasteko, aurkezpena
sei saio izango dira denera
eta aurrenekoan, urtarrila -
ren 13an, aurkezpena egin -
go da. Bakoitzaren gaita su -
na, jarrera eta trebe tasunak
aztertu eta helbu ru ak
zehaz tuko dira. Ho rrez
gain: motibazioa eta lagun -
tza eman, agenda era biltzen
ikasi, prentsa ira kurri...

Bigarrenean, aurrekoari
jarraipena eman
Bigarren saioa urtarrilaren
20an izango da eta bertan
jarraipena emango zaio
aurreneko saioari. agenda
erabiltzen ikasiko dute
parte hartzaileek eta pren -
tsa ikuspegi kritikoarekin
irakurriko dute.

Hirugarrenean, CV eta
aurkezpen gutuna idatzi
urtarrilaren 27an izango da
hirugarren saioa eta posta
elektronikoaren garrantzia
landuko da. Curriculum
Vitaea eta aurkezpen
gutuna ere idatziko dute.
Horrez gain, agenda nola
erabili ikasten jarraituko
dute eta prentsa irakurtzen.

Laugarrenean, sakontzen
Gehiago sakonduz, aurreko
hiru saioetan landutakoari
jarraipena emango diote
laugarren saioan. Otsaila -
ren 10ean izango da.

Bosgarrenean, informatika
eta internet tresnak erabili
Egunkarietako berriak ikus -
pegi kritikoarekin irakur -
tze az gain, aztertu eta
ikertu egingo dituzte bosga -
rren saioan, otsailaren 17an.
Eta informatika eta internet
tresnak erabiliko dituzte
ikerketa aurrera eramateko.

Bukatzeko, balorazioa
seigarren eta azken saioan
aurreko saioetan eginda -
koa rekin jarraituko dute eta
bukaeran, balorazio bat
egingo dute. Otsailaren
24an izango da hori.

Aurrez, izena eman
Parte hartu nahi dutenek,
aurrez izena eman behar
dute. Horretarako, bi modu:
marijo-m@hernani.net, 943 33
68 02 (Marijo); edo bestela, 
jaione a@daiteke.com,   943 57
54 24 (Jaione). yy

LIBRE EPAIKETA 
POLITIKORIK EZ!!!
«Gehien maite ditugunak etxean
utzita bagoaz Madril era...»,
«...egoera politiko berria ireki
denean, erasoek jarraitzen dute
eta ondorioz, sufrimendua ere
bai, horren lekuko epaituak izan-
go garen ia 80 gazte eta ez hain
gazteren senitarteko eta lagu-
nak...», «Epaiketa hauek ez dute
inoiz logikarik izan, eta orain are
eta gutxiago. Ez da jendea epai -
tzeko garaia, presoak etxera
ekartzeko garaia baizik...».

Hitz horiekin hasten zen bi
epaiketen inguruan astero idaz-
ten dituzten kroniken lehenengo
kronika. askotan aipatu eta sala-
tu izan da epaiketa politiko
hauek, egungo garai politiko
hauetan lekurik ez daukatela,
eskubide zibil eta politikoak
praktikan jartzeagatik epaituak
izaten ari direla...

askotan aipatzen ez dena
ordea, epaiketa hauek dakarten
karga emozional, psikologiko eta
ekonomikoa da.

Hilabete luzez, bi makro-epai-
keta hauek, astero Madrilera joan
beharrak gehitutako zigorra
suposatzen dute bere baitan.
Orain arteko atxiloketa, kartzele-
ratze, fidantza eta pasatako urte-
ez gain, orain epaiketa bera gehi-
tu behar zaio. lan eta ikasketa
galerak, familiatik urruntzea,
bidaiatzea, egonaldi gastuak,
guzti horrek presio ekonomiko
izugarria suposatzen du.

arlo ekonomikoari dagokio-
nez, urrian hasitako bi auzitako
kideek, dagoeneko 1.700.000€
fidantzatan jarrita dauzkate.
Madrilera joan behar duten
bakoitzean, 80 pertsona mugitze-
ko furgonetak alokatu, alojamen-
du gastuak, otorduak, abokatuak...
ordaindu beharrean aurkitzen
dira. Guztia kontuan hartuta, bi
auzietako aurrekontuak 1.000.000
eurokoa da. Eta ezin ahaztu, noski,
guzti honetan, 110 kultur elkarte
desjabetzeko arriskuan daudela,
eta horrek, herriko taberna asko-
ren itxiera ekarriko lukeela.

Guzti hau kontutan hartuta,
libre Dinamika martxan dago
Euskal Herri osoan, eta herriz herri
ekimen desberdinak antola tzen ari
dira eraso hauek salatzeko. Baina
baita ere, hori bezain ga rrantzitsua
den arlo ekonomikoa lantzeko.
kontu korronte hau zabaldu dugu
gastuei aurre egiteko.

3035 0083 24 0830120459
Hernaniar guztiei aipatutako

ekimenetan parte hartzeko deia
egiten dizuegu, eta abenduaren
31ean kalera atera eta antolatu
diren ekintzetan parte hartzera
gonbidatu, laranjaz!

Zure laguntzarekin lIBrEa -
go ak izango garelakoan,

Iñaki Alberdi Padrones

1 Jasota Bezala
4 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira:
izena eta bi abizen, NAN edo EHNA zen bakia eta
telefonoa 4 Gehienez 1.800 karaktere onartuko
dira 4 Kronikak beste hizkuntzetan jasotako
kartak euskeratzen ditu 4 Kronikak ez ditu bere
gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

EnPLEGu GunEa

.

taldea, adin eta lan

eskarmentu ezberdina

duten pertsonez osatuko da

eta funtsezkoa izango da

lana bilatzeko gogoa indartu

nahi izatea eta besteei

laguntzeko prest egotea.
..

BErriak ELkarTEa ETa hErnaniko kronika
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«BaDa sinestu ere egiten ez
didan jendea, eta normala da,
neri ere kosta egiten baitzait
askotan, hau guztia neronek
egin dudala sinestea. Bizi
osoko lana dago hemen!». 

Ez dio gezurrik Daniel Pe -
ralek. larramendi kalean duen
erdi tailer erdi museoan sartu,
eta ez da txoko txiki bat bera
ere libre ikusten. Han hemenka
ditu zintzilik arrabitak, albokak
eta albogueak, ogi-flauta edo ar -
tzain-flautak, zanfoniak, sistro-
ak, launne dak, txaramela edo
goilareak, sareca errusiarra...
Guz tira, hari-igur tziko eta bes-
telako 500 tresna baino gehiago
eta 60tik gora alboka egin ditu
azken 50 urteetan. 

Herriminari 
aurre eginez 
Villanueva de la Peñan (Palen -
tzia) jaio zen Daniel Peral
Peral duela 78 urte. Baina txi-
kitatik reinosan (kantabria)
bizi izan zen. Forja astuneko
maisu izan da urtetan, eta lan
horrek, hain zuzen, ekarri
zuen Hernanira. «abendua ren
9an bete ziren 50 urte
Hernanira etorri nin tzela. 28
urte nituen orduan, eta Or be -
gozon lan egitera etorri nin -
tzen. Gero ezkondu eta...».

Erraz moldatu zen Peral
hemengo bizimodura, baina ez
zuen sekula sorlekua ahaztu.
Txikitako oroitzapenei ti raka,
etorritako urtean bertan ekin
zion soinu-tresnak egiteari. «63
edo 64an egin nuen nire lehe-
nengo arrabita, pinu eta
kobrezkoa. Oso ku ttuna dudan
beste bat da indigaztain egu-
rrezkoa, pieza ba k a rrekoa,
kon postelako eliz atariko iru-
dian agertzen de na ren kopia.
Ereduren bat hartzen dut, bai -
na nire pieza guztiak origina-
lak dira. Disko astrolatikoa ere
egin nion, hau da, an tzi nako

kantabriarrek eguz kia gurtze-
ko sortutako ikurra, he mengo
lauburuaren tankerakoa. Izan
ere, euskaldunak eta kantabria-
rrak le hengusuak ga  ra! az -
kenik, be ti jartzen di tut nire
inizialak; DP. Eta guztia egite-
ko 3-4 makinarekin mol datzen
naiz. Izan ere, ma ki nek esklabi-
zatu egin gaituzte. Ha laxe da -
go artisautza! as ko ko mer -
tziante huts bihurtu dira...». 

DANiEL PERAL PERAL - ALBoKA EtA ARRABitA EGiLEA

«Neri ere kosta egiten zait hau
guztia egin dudala sinestea»

Daniel Peralek 60tik gora alboka eta harizko eta bestelako 500 tresna egin ditu 50 urtetan: arrabitak, ogi-flautak, sistroak, zanfoniak, txaramelak... 

Eskuak ondo asko zaildutako gizona da

Daniel Peral Peral. kantabrian jaio zen duela 78

urte, baina Gipuzkoan daramatza azken 50

urteak. Forja astuneko maisua da, eta lan horre-

tarako etorri zen Hernanira; Orbegozora.

Herrimina zela-eta, ordea, beste eskulan batzu -

etan hasi zen: soinu-tresnak egiten. 63an ekin

zion lanari. Ordutik, harizko eta bestelako 500

tresna baino gehiago, eta 60tik gora alboka egin

ditu larramendi kaleko tailertxo eta museoan.  

.

«beira-putzegileekin lotura du

albokak; haiek ere arnasketa

jarraitua egiten jakin behar

zuten pieza politak osatzeko».
..

«makinek esklabizatu egiten

gaituzte; halaxe dago

artisautza». 
..

Xumea da Peralen tailerra, 3-4 makina besterik ez baititu erabiltzen: kaladora, lijadora, taladroa eta tornua.

Leire Goñi
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Egile eta jotzaile
Txikitako oroitzapenak, or dea,
ez dira tresnaren itxura go go -
ratzera mugatzen. Hala, egi le
izateaz gain, jotzaile ere ba da
Peral. «Elurte haundiak izaten
genituen, eta bizilagun baten
etxetik bestearenera joanez
pasatzen genuen den bo ra.
Horietako bat azken arrabita
jotzailea nuen: anto nio lope
Morante, Lin el ai roso. Orduan
entzundakotik eta nire aita-
rengandik ikasitako bertso eta
doinuetatik da torkit afizioa.
Trobadore lana ere ondo ika -
sia dut! Inpro bisazioa argita-
suna duenaren ukitua da».

Eta baita ikertzailea ere
lehenengo arrabita horiek ez
ziren izan egindako tresna ba -
karrak. Hemen ezagutu zuen
al boka, eta hau egiten ere hasi
zen, 1964ean bertan. Gero,
1984 ean-edo, 54 bat urterekin
ju bilazioa hartu zuen, Orbe -
gozoko birmoldaketa zela-eta.
Or duan, buru-belarri hasi zen
tailerrean lanean eta ikertzen:
egunero 6-8 ordu inguru. 

Horren erakusgarri dira
eskuz idatzita dituen lauzpa-
bost liburuak. Horietako bate-
an, egindako tresna bakoitza-
ren erregistroa bildu du: noiz,
eta zein tresna eta materiale-
kin egindakoa den. «Herrian
moztu diren zuhaitz gehienen
egurrarekin egin dut tresnaren
bat edo beste!» Beste ba tzu -
etan, berriz, albokaren jato-
rriaz jardun du: «Cervantesek
dagoeneko aipatzen zuen albo-
guea kixoten. alboka euskal-
duna da, noski, hemen man-
tendu delako, baina penintsu-
lako hainbat lekutan joko zen:
beira-putzegileekin lotura du,

adibidez; haiek ere arnasketa
jarraitua egiten jakin behar
baitzuten pieza politak osa -
tzeko. Nik uste ara biarrek eka-
rria dela, arrabita bera bezala.
Alboguearen ada rrak zu ze na -
go ak ziren, eta Euskal Herrian
kurba haundiagokoak erabili
dira, baina antzekoak dira».

Hariari tiraka nola jarraitu?
Egindako lanari jarraipena no -
la eman kezkatzen du orain
Peral. Juan Mari Beltranekin
ikasi zuen alboka jotzen bi
urtez, Hernaniko Musika
Eskolan, baina gai non tzean,
tresnak egiten, hai en inguruan

ikertzen eta tresna horiek jo -
tzen bere kabuz ikasi du, eta
ez du nahi egindako lana gal -
tzerik. «Horixe esaten dit la -
gun batek: “Da niel! Hau guztia
eza gu tzera eman behar duzu
zurekin galtzea nahi ez baduzu!”.
arra bita jo tzen eta erroman -

tzeak kanta  tzen erakutsiko
nuke, bai na ez da kit... Eta Mi -
randa de Ergako beste museo-
arekin zer egin! saldu, ez dut
ezer saltzen, baina ez dadila
galdu! Mila ofizio dituena ez
da dirudun egingo, baina bai
aberats!». yy

Arrabitak eta albokak egiten ditu, batez ere, Daniel Peralek. Bi fita (hotsa atera tzeko), bi tutu (nahi diren notak jotzeko), uztarria (tutuak heltzeko) eta bi adar (hotsa haunditzeko)

behar dira alboka egiteko. Arrabita, berriz, askotan egur pieza bakarretik ateratzen du. tresna guztiei jartzen die DP marka; Daniel Peral, alegia.

.

«Cervantesek dagoeneko aipatzen zuen 
albogue tresna kixoten».

....

«inprobisazioa argitasuna 
duenaren ukitua da». 

..

«hernanin moztu diren zuhaitz gehienen egurrarekin
egin dut tresnaren bat edo beste». 

..
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u p e l o t a

Alebinek txapelketa,
ikasitakoa erakusteko

Hiru hilabete badira Hernaniko

neska-mutil gazteak pelotan en -

tre natzen hasi zirela. Ikasitako

guztia erakusteko garaia iritsi

zaie orain, pelota txapelketa

azkarrean. Atzo eta gaur ari dira

jokatzen 20tik gora lagun,

Kiroldegiko pelotalekuan.

Txapelketa bukatzeko sari bana-

keta antolatu dute, onenei saria

eman, eta partehartzaile guztiei

opariren bat banatzeko. 11:00 -

etatik 12:00etara jokatuko da. yy

u p a l a

Finalak gaur eta bihar,
Hernaniko palistek

Aieko Zubimendi eta Endika Ra -

mos bikoteak Lesakako Pala Txa -

pelketako finala jokatuko dute

gaur arratsaldean. Aurrean, Usur -

bilgo Loidi eta Olaizola izango

dituzte; 17:00etan hasita.

Bihar, Emakumeen Nafar Pa -

lako finalak jokatuko dituzte Herna -

ni ko hiru palistek. 1go mailan, Huizi

eta M. Goikoetxea hernaniarrek

neurtuko dituzte indarra. Huizik

Eizagirre izango du bikote eta Goi -

koetxeak M. Mendizabal. Elite mai-

lan, A. Irazustabarrenak eta A. Arri -

e  tak elkarrekin jokatuko dute, Mu -

ne ta eta Contin nafarren kontra. yy

u a r r a u n a

Federazio Sariko 
azken estropada bihar,
Elorrabin

Hernaniko arraunlari gazteak, ale-

bin eta infantil mailakoak

Federazio Saria ari dira jokatzen

azken asteburuetan. Azken estro-

pada bihar dute, Elorrabin, eguer-

diko 11:00etatik aurrera. yy

u e r r e m o n t e a

Urtasun eta Juaristi
gaur, Banakako
Masterrean estreinekoz

Banakako Master Txapelketako

aurreneko partidua jokatuko dute

gaur Galarretan Urtasun eta

Juaristik. Urtasun da Banakako

Txapelketako irabazlea, frontoi

motzean; udan ere, erakutsi zuen

frontoi luzean askok uste baino

hobeto aritzen dela, Ezkurrari ira-

bazi eta gero. Juaristi Kutxa

Torneoko finalerdietara sailkatu

zen. Partidua 16:00etan hasiko

den jaialdiko bigarrena da. yy

sEkulakO arrakasta izan
dute eskubaloi taldeak an -
tolatutako ate irekien jar du -
naldiek. Hiru saio eginak dira
dagoeneko, eta ehundik gora
neska-mutil elkartu di ra,
eskubaloia ezagutu eta pro -
batzeko gogoz. Izandako ha -
rrera eta gero, azken saio bat
antolatzea erabaki du eskuba-
loi taldeak. Orain ar tekoak
baino luzexeagoa eta berezia-
goa izango da.

Hernaniko eskubaloiaren
parte izan zirenekin 
saioa, bihar
Izen haundiko jokalari, tekni-
ko eta epaileak pasa dira
azken asteetan kiroldegitik.
azken saio honetan ordea,
Hernaniko taldeak izan zuen
eta oraindik mantentzen
duen nortasuna erakutsi nahi
diete neska-mutilei. Hori
horrela, klubeko kide izan
diren izen haundiak izango
dira bihar, kiroldegian:
Maider Tolosa, Olatz
Ibarzabal, Eli Igarriz, Juan
luis Gato, alvaro rezusta,
Jon Mutiloa, Josetxo re -
dondo, Juan luis Goikoe -
txea...: «hauei eskerrak eman
nahi dizkiegu, eta baita noiz-
bait klubeko kide izan ziren
guztiei ere».

Gazteak, lehendabizi
Berriak eta orain arteko ate
irekietan ibilitako gazteak
elkartuko dira bihar kirol de -
gian. Hori horrela eta plus bat
emateko gogoz, saio be rezia
antolatu dute bereziki 12 eta
14 urte bitarteko neska-muti-
lei zuzenduta. 10:00 e tatik
11:30 etara izango da, eta
ohiko entrenamenduaz gain,
partidutxo bat jokatzekoak
ere badira. Her naniko esku-
baloi taldeko jokalari ohiekin
ariko dira, eta hauen laguntza
eta esperientzia ja soko dute,
azken saio honetan.

Txikienen txanda, 
ondoren
Herriko txikienen txanda

izango da ondoren. 11:30eta-
tik 13:00etara. Jokoak eta bes-
telako teknika saioak jasoko
dituzte neska-mutil hauek
azken saio honetan.

«Gure lana egiteko modua
ezagutzea nahi dugu»
ate irekietako saio bat baina
zerbait gehiago izatea nahi
dute biharkoa. Hori horrela,
eskubaloi taldetik diote,
biharko helburua ez dela soi-
lik eskubaloia ezagutaraztea
eta neska-mutilek jolastea:
«guraso, familia, lagun eta
gerturatzen diren guztiek
gure lan egiteko modua eza-
gutzea nahi dugu, gu ezagu -
tzea, eta proiektua aurrera
eramateko jarri dugun mimo
guztia jaso eta ikustea».

Eskubaloi eskola martxan,
urtarriletik aurrera
Orain arte egindako lan guz-
tiak urtarriletik aurrera frui-
tuak ematea aurreikusten du
eskubaloi taldeak: «2014ko
urtarrilean martxan izango
da Hernaniko Eskubaloi
Eskola. Eskola kirolaren osa-
gai banatu ezina izatea izan-
go da gure helburu nagusia,
eta era berean, gure klubeko
etorkizuneko jokalariak sor-
tuko dira bertatik».

Azken asteetan 
Kiroldegira gerturatu 
diren jokalariei, 
esker hitzak
Eskubaloiak izan duen ha rre -
ra azpimarratu nahi dute tal-
detik, eta bide batez, go -
goratu eta eskerrak eman, ate
irekiak medio, kiroldegitik
pasa diren jokalari guztiei:
«ate irekietako neska-mutil
gehienek ez zituzten ezagu -
tzen, baina pertsona guzti
horiek ki roldegira ekarri
izana es fortzu haundia izan
da denontzat. lerro hauen
bi tar tez eskerrak eman nahi
dizkiegu guztiei: Imanol
alvarez eta Martini, Bera
Berako nesken taldeko  eta
Euskadiko selekzio absolutu-
ko teknikoei; susana Po zasi,
Hernani eta Bera Berako
jokalari ohiari; David rodri -
guezi, Bidasoako jokalari
ohia eta Europako txapeldu-
nari; Julian Eskideri, Bi da soa,
Her nani, Egia eta Erein tza ko
jokalari ohiari, eta azken
honetako teknikoari; Carlos
Guideri, asobaleko epaile
inter n a zionalari; eta Nery
Carla al ber tori, palmares
ikaragarria duen jokalariari,
bes teak beste, brontzea 2012 -
ko olinpiadetan, eta 2011ko
Brasilgo mun dialetan». yy

Hernaniko jokalari ohien txanda bihar,
ate irekietako azkeneko saioan

hErnaniko ESkuBaLoi TaLDEa

Bi saio izango dira bihar: 12 eta 14 urte bitarteko neska-mutilena lehendabizi,  

10:00etatik 11:30etara; eta txikiena ondoren, 11:30etatik 13:00etara.

Hernaniko jokalari ohiak izango dira biharko saioan. Argazkian, garai bateko Langile taldea: Nerea Goikoetxea, Eli igarriz, Marta igarriz, 

Sofia ojuel, Nuria Seco, Ana igarriz, Amaia Fernandez Zubeldia and Pilar Azurmendi. EGiLEA: XABiER ALLUR.

..

«guraso, familia, lagun eta

gerturatzen diren guztiek

gure lan egiteko modua

ezagutzea nahi dugu, gu

ezagutzea, eta proiektua

aurrera eramateko jarri

dugun mimo guztia jaso 

eta ikustea»
..
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Eskelak

ii URtEURRENA
=Maria Santa Kruz oyarzabal

anDrEa
(akola Baserrikoa)

(nikolas Susperregiren alarguna)
2011ko abenduaren 28an hil zen, 91 urte zituela, Elizakoak eta

aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta.
-Goian bego-

haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BiHAR,
iGANDEA, goizeko 10:00etan, Ereñotzuko ANtoNio DEUNAREN parroki elizan
egingo Urtebete tzeko mezara. aldez aurretik, mila esker. 

Ereñotzun, 2013ko abenduaren 28an
Helbidea: Ereñotzu, 14 - 3

Mundu honetan jaio ezkero
gu betirako ez gara.
ama zu gaur bi urte

aldatu zinen mundu honetatik bestera.
Bizi garen artean zurekin inoiz

ahaztuko ez gara.
orain zerutik zaindu gaitzazu

aingeruekin batera.

i URtEURRENA
Jose Ugalde Perurena

-Goian Bego-

BERE SENDiAK

Urteurreneko meza, BiHAR, iGANDEA, goizeko 10:00etan, 
Ereñotzuko ANtoNio DEUNAREN parroki elizan. aldez aurretik, mila esker.

Hernanin, 2013ko abenduaren 28an
Helbidea: Epele-Berri

urte bete badezu joan zinela hemendik
baina gure bihotzean jarraitzen duzu
oraindik ez dugu erreza izan horrela

onartzerik noizbait elkartuko gara guztiok hala nahirik.

=

SAGRARio LASPEÑAS ZUÑiGA
(Ekaitz Ezkerra Laspeñas presoaren ama)

HERNANi EtA AStiGARRAGAKo
PRESo EtA iHESLARiEN SENiDEAK

Hernanin, 2013ko abenduaren 28an

Besarkada bat

GOGOTsu, duten onena
ema teko irrikaz dira Her na -
niko igerilariak. Ez dute beti
etxean sariren bat jokatzeko
aukera izaten, eta orain arte
egindako lanaren fruituak
erakustea dute helburu. 

Hernaniko sariaren 27ga -
rren edizioa jokatuko da gaur
kiroldegian, 09:30etatik au -
rre ra. Inguruko bost taldek
hartuko dute parte: Burun -
tzal deak, Ordiziak, Tolosal -
deak, Zarautzek eta Hernanik
berak. Ehundik gora igerilari
elkartuko dira hortaz, ki rol -
de giko igerilekuan. 

Infantilek 50 metroko 
probak; junior eta 
seniorrek 100 metrokoak
Txapelketa hiru mailatan jo -
ka tuko da: infantilak, junio-
rrak eta seniorrak. Infan tile -
tako probak izango dira: 50
me tro tximeleta, 50 metro biz-
kar, 50 metro bular, 50 me tro
libre eta 100 metro estiloak.
Junior eta senior kategorieta-
koak berriz: 100 metro txi -
meleta, 100 metro bizkar, 100
metro bular, 100 metro libre
eta 100 metro lau estiloak. yy

Ehundik gora igerilari
gaur, Hernani Sarian

iGErikETa

infantil, junior eta senior kategoriatan banatuta hartuko dute

parte. igerilekuan jokatuko da, goizeko 09:30etan hasita.

inguruko bost taldek hartuko dute parte Hernaniko Sarian.

u t x a n t x a g o r r i

Compak Sporting
txapelketa, gaur

Aurreneko aldiz, Compak Spor -

ting txapelketa jokatuko da bi har,

Ehiza Federazioak Oiartzu nen

duen instalazioan. Izen ema tea

bertan egingo da, 12 euroren

truke, 09:00etatik 10:00 e tara.

Txapelketa bukatuta, sari bana-

keta lokalean bertan egingo da,

13:00etatik 14:00etara. yy

u s a n  s i l v e s t r e

Izen ematea, irekita 

San Silvestre lasterketa antola-

tu dute asteartean Wukroren

alde. 18:00etatik aurrera izango

dira maila ezberdinetako laster-

ketak; helduena, 4 kilometrokoa

izango da, Plazatik aterata.

Izena emateko www.kirolpro-

bak.com, Pelotadenda eta Ibai

Mendin, 6 euroan. Egunean

bertan, 10 euroan.  yy

u g i m n a s i a  e r r i t m i k o a

Aurrebenjaminentzat
izen ematea

2008an jaiotako neska mutilei

zuzenduta gimnasia erritmiko

saioak antolatu dituzte urtarrila-

ren 7tik aurrera, Urumea-Gay

Mur egoitzan. Motrizitate, gim -

nas tika gaitasuna eta gorputz

adi erazpena landuko dituzte.

Ize  na ematea, urtarrilaren 7ra

arte: hernani@hotmail.com. yy

i URtEURRENA
= Sabina Alberro Etxeberria

anDrEa
2012ko abenduaren 25ean hil zen, 60 urte zituela, 
Elizakoak eta aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta.

-Goian Bego-

BERE FAMiLiA

Urteurreneko meza, BiHAR, iGANDEA, eguerdiko
12:00etan, SAN JoAN BAtAiAtZAiLEAREN parroki
elizan. aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2013ko abenduaren 28an

EtXEKoAK
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BIHAR Elur-maila 800 m inguruan
egongo da goizaldean.
Gainon tzean, lainoak nagusi-
tuko dira eta zaparradak
botako ditu. Batez ere, goize-
an. Min.4º / Max.10º.

(e
u

s
k
a

lm
e

t)

Eguraldia zeharo aldatuko da.
Euria eta hotza bueltatuko
dira. Goi zean noiznahi botako
ditu za pa rradak. Arratsaldetik
aurrera, ater tzera egingo du.
Min.7º / Max.12º.

v  iragarki  merkeak v
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2 gelako etxebizitza salgai. Dena eraberritua, kalefakzioa, 2 balkoieta zerbitzu guztiak eskura.

Modu onean. Deitu: 635 758 661

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 neurologiko 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: Etxebeste Elkano 2 - 943 552087 l Gauez: Aldabe Perkaiztegi 8 (Antziola) - 943 336022

uHOlDEEk eraman zuten
Elorrabiko zubi zaharra eta
udalak eman ditu aurreneko
pausuak berria eraikitzeko.
Ple noak onartu zuen aurrekon-
tua, eta diseinu edo maketa
bukatua dago. Zubi berria txu-
ria izango da, sendoa, moder-
noa, forma aldetik naturarekin
bat egiten duena, baina era
berean, haustura dakarrena.
Hankarik gabeko zubia izango
da, uru mea ren ur emari natu-

rala errespetatu eta uholdeeak
saihesteko aproposa. 

Ikusgai, Ave Marian
rafael Moneo arkitekto nafa-
rrak diseinatutako zubia ikus-
gai dago ave Marian. kur -
saaleko kuboak egiteagatik da
ezaguna, besteak beste Moneo.
Norantza bakarreko errepide
baten zabalera izango du.
Oinezkoentzako bidea izango
da nagusi, eta bidegorria ere

izango du. Zubia ikusgai izan-
go da urtarrilaren 7ra  bitarte-
an. lanak ere urte hasieran
hasiko dituzte eta udazkenera-
ko bukatzea aurreikusten da.

Turistikoki erakargarria
Praktikotasunari bakarrik ez,
diseinuari ere, garrantzia eman
diote. Zubiak turistak eraka r -
tzea bilatzen du, Burun tzal -
deako Turismo Planari puntu
berezia emanaz. yy

Maketa ikusgai dago ave Marian. obrak urte hasieran hasiko dira eta

udazkenerako bukatuta izatea aurreikusten da.

Elorrabiko zubi berria, 
sendoa eta modernoa


