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Sahararako jakiak biltzeko dei egin dute herriko hainbat
taldek “inoiz baino gehiago behar duten urte honetan”
Udala, ikastetxeak, Saharako haurrak etxean hartutako familiek, Eliza Ebanjelikoa eta Eliza katolikoak eta kooperazio taldeak daramakite aurrera kanpaina Helburua da janez betetako kamioi bat bidaltzea Hernanitik.
HERNANIN martxan da
Saharara bidaltzeko jakiak
biltzeko kanpaina eta Hernaniko talde asko eta Udalak
bat egin dute asmo horretan.
Astelehenean prentsaurrekoan
eman zituzten kanpainaren
inguruko xehetasunak eta dei
egin zieten hernaniarrei oinarrizko janariak ematera sensibilizatzeko. Orain, Biteri kultur etxean utzi litezke jakiak,
baina, kanpainaren bultzatzaileek nahi dute supermerkatu
eta komertzio txikietan ere
biltzeko modua egitea eta bide
horretan laguntza emateko
prest dauden guztiak pozik
hartuko dituztela esan zuten.
Horrez gain, ikastetxeetan ere
biltzekoak dituzte jakiak.
Oinarrizko jana
Garbantzuak, lentejak, babarrunak, arroza, olioa, latako
atuna eta esne hautsa dira
bidali beharreko jakiak. Garbantzu, lenteja eta babarrunak
lehorrak behar dute eta ez
latakoak, leku gutxiago behar
baitute. Gainerako janik ez
dute hartuko, oinarri oinarriz-

JOAN den igandean jokatu zuen
Gorengo taldeak Oñatin eta ez
zuen emaitza onik ekarri Aloña
Mendiren kontrako partidutik. 4-1
galdu zuen hernaniarrek eta ratxa
ona galduta azken postuetan sartzeko arriskuan dira berriz ere.

ARKUMEAREN zozketa Gabon
bezperan egitekoa zuen Amnistiren
aldeko mugimenduak, baina gaur
egingo dute 20:30etan plazan.
Herriko talde eta erakundeetako arduradunak, Txema Mercado Kultura zinegotziarekin batean.

koa behar baitute. Oraingoz
jana Biterin utzi behar da eta
kanpainaren bultzatzaileek
jakinaraziko dute supermerkatu edo dendetan noiz bilduko dituzten. Biteritik Kronikari esan diotenez jendea ari
da dagoeneko gauzak eramaten eta aurten jaki dezente
biltzea pentsatzen dute.
Kanpaina diruz lagundu nahi
duenak ere badu aukera eta
lortutako dirua kamioiak lortu
eta janariaren portea ordaintzeko erabiliko da. Kontu
zenbakiak: Kutxa: 2101 0200
44 0011305190. Laborala:
3035 0060 45 0600047469

Aurten, jan falta haundia
Sahararrak etxean hartzen
dituzten familiarrek hango
egoeraren berri eman zuten.
Orain 30 urte inguru Marokok
Argeliako kanpamentuetan
bizitzera behartu zituenetik ia
nondik bizirik ez dute sahararrek eta egoera horri aurre
egiteko behar dute hemengo
laguntza. Aurten gainera uholdeak izan dituzte desertuan, 3
eguneko euri jasen ondorioz
eta hondatutako eraikinen artean dago janari almazena.
“Inoiz baino laguntza haundiagoa” behar dute sahararrek
aurten, gurasoen hitzetan eta

horregatik kanpainari sendo
heltzea erabaki dute. Kanpainari hasiera ofiziala emateko karpa edo haima haundi
bat jarriko dute hilaren 3an,
igandearekin, Plaza Berrian,
09:00etatik 14:00etara.
Umeak etxean
Bestalde, Saharako umeak
udaran etxeetan hartzeko dei
ere egin zuten aurkezpenean.
Udalak 10 sahararren bidaia
ordaintzen du, baina, iaz 7 bakarrik etorri ziren familia
gehiago bilatu ez zutelako.
Aurten 10 gaztetxo ekartzeko modua egin nahi dute.

Bi hernaniarrak Soto del Realen espetxeratu dituzte, Guillermo Ruiz Polanco epaileak aginduta.
salatu dituzte, Askatasuna
erakundeak jakitera eman
duenez. Guillermo Ruiz Polanco Auzitegi Nazionaleko
epaileak Soto del Realen espetxeratzeko agindua eman
du, trenean zijoazen 180 lagunen kontrako hilketa saioa,
talde armatuko kide izatea eta
armak eta lehergailuak edukitzea leporatuta. Ruiz Polancok Josu Oiaga eta Ane
Biurrarena hernaniarren aurkako bilatze eta atxilotze

Opari hauek ditugu zuretzat:
1- LA CASONA DE LUIS: (Kantabrian)
2 gau: 59,90 €
2- LEKEITIO: 2 gau tratamentuarekin
EMPERATRIZ ZITA hotela 133 € - M/P
3- CASA GÜELA: (Kantabrian)
232,19 €- A/D
4- “TALON HOTEL”: IBERCHEQUE
47,00 euro
5- ESKIATZERA:
CANDANCHU egun 1: 39,50 €
LUZ ARDIDEN egun 1: 47,00 €
6- HARO (Errioxa):
Iturrimurri Hotela: 2 gau 116,35 €
eta kontsultarako beste aukera asko...

Hernanik 4-1 galdu

Arkumearen zozketa
gaur egingo da

Loran eta Arruartek tratu txarrak salatu dituzte
GORKA Loran eta Garikoitz
Arruarte lehengo asteazkenean atxilotu zituzten Hernanin eta Donostian. Angel
Acebes Espainiako Barne
Ministroak esan zuenez Madrilgo tren estazio batean
atentatua egitekoa zuten asteazkenean bertan. Bost egun
egin dituzte inkomunikatuta
Espainiako poliziaren eskuetan eta astelehenean pasa
ziren Ruiz Polanco epailearen
aurretik. Biek tratu txarrak

FUTBOLA

agindua ere eman zuen eta
Ane Biurrarena bere kabuz
aurkeztu zen atzo epailearen
aurrean eta libre geratu da fidantzarik gabe.
Arruarte ospitalera
Askatasuna erakundeak jakin
arazi duenez bi hernaniarrek
tratu txarrak salatu dituzte
epailearen aurrean. Arruarteri
kolpe gogorrak eman zizkioten atxiloketa une beretik eta
pistolarekin mehatxu egin

zioten besteak beste. Askatasunak dioenez kolpeen ondorioz lehengo lesio zahar bat
berritu zaio zerbikaletan eta
ospitalera eraman eta koilarina jarri zioten eta tratuak
hobera egin zuen hortik aurrera. Loranek, berriz, lehen
hiru egunetan gogor jipoitu
zutela esan zion abokatuari
eta bizkarrean eta beso azpietan ubelduak dituela. Azken
egunera arte lorik egiten ez
diotela utzi ere salatu du.

Molotoff Irratiko
mariskada gaur plazan
MOLOTOFF irratiak, urtero bezala, marisko lotea zozketatuko
du. Goizeko 11:00etatik aurrera
plazan izango dira boletoak saltzen. Molotoff Irratia diru premian
dabil Sagastialden orain arte alokairuan zuten lokala erosten
dabiltza eta.

San Pedrotik Donostira
ibilia urtarrilaren 11ean
MENDIRIZ Mendik ibilia antolatu du urtarrilaren 11rako, San
Pedrotik Donostiara. Irteera goizeko 08:30etan izango da Apeaderotik Izen ematea urtarrilaren
8a baino lehen egin behar da.

Kontzentrazioa bihar
KONDENAREN hiru laurdenak
beteak dituzten presoen askatasuna eskatzeko kontzentrazioa egingo da bihar, urte berri eguna,
Plaza Berrian 19:00etan.

Urte zaharretako erronda
OHITURA Zaharrak Abesbatzak
Urte zaharreko erronda egingo du
gaur kalez kale. Zita, arratsaldeko
17:15etan da Udaletxeko arkupeetan. Abesbatzak gonbitea luzatu
die hernaniar guztei.
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ERREMONTEA

Ezkurra-Olazar / Altuna II-Iriarte, binakako
txapelketako bigarren finalaurrekoa gaur
Jaialdiko bigarren partidua izango da, 17:00etan Aurreko astean, Zeberio II-Auzmendik joaneko partidua irabazi egin zuten Agirresarobe-Lizasoren aurka, 40-35.
BINAKAKO erremonte txapelketako bigarren finalaurrekoa
jokatuko da gaur Galarretan.
Ezkurrak bere iloba den Olazarrekin jokatzen du eta Altuna
II-Iriarte bikotearen aurka jokatuko dute. Partidua Galarretako
jaialdiko bigarrena izango da
arratsaldeko 17:00ak aldean.
Binakako erremonte txapelketa abenduaren hasieran
hasi zen eta parte hartu zuten
12 bikoteak bi taldetan banatu
zituzten: A eta B taldeetan.
Talde bakoitzeko bi bikote
hoberenak pasa dira semifinaletara eta bi partidutara jokatuko dira semifinal hauek:
bata Galarretan eta bestea
Uharteko frontoian. Finala
Galarretan izango da urtarrilaren 10ean.

JASOTA

HITZ BITAN
URTE BERRI EGUNA

Incansables txaranga bihar kalez kale. Bihar, urte
berri eguna, Incansables txaranga ibiliko da kalez kale, goizaldeko 01:30etan abiatuta.
URTE ZAHAR GAUA

Musika berezia tabernetan. Urte zahar gaueko parranda

girotzeko musika berezia izango da hainbat tabernetan. Bodega
Tabernan Molotoff Irratiako Let´s go irratsaioko kide bat izango
funk musika jartzen. Apeadero tabernan Aritz Sound System eta
Daddy Jeff izango dira musika beltza (reggae, hip-hop, funk..)
pintxatzen. Bestetik, Gunea zerbezerian Lou, Polain eta beste
hainbat musika jartzaile izango dira.

UDAL LIBURUTEGIA

Bihartik hilaren 6ra itxita. Udal liburutegia itxita egongo da urte berri egunetik, Errege egunera, urtarrilaren 1etik 6ra.

LOTERIA

Sagardoaren Kofradiako zenbakiak 5 euroko 20..
Jokatutako 5 euroko 20 dituzte Sagardoaren Kofradiako zenbakia dutenek: 59.111. Kobratzeko urtarrilaren 7tik aurrera,
Kutxan Plaza Berrian, asteartetik ostegunera 20:15-22:30. Kajeroetan ere egin liteke.
TELEFONOAK

Koteto Ezkurrak bere iloba den Olazarrekin jokatzen du.

Taxiak:
943 550093
Udaltzaingoa:
943 333288
DYA:
943 464622
Anbulatorioa:
943 006666
Jokalari anonimoak:
943 331103

ZERBITZUAK
FARMAZIAK

Egunez: Gomez Justel
Kale Nagusia 14
943 554892

Egunez: Bulnes
Florida auzoa
943 557738

Gauez: Gomez Justel
Kale Nagusia 14
943 554892

Gauez: Bulnes
Florida auzoa
943 557738

BEZALA

Eskertzeko garaia... eta gogoetarakoa
Ongintza Patronatuko CCOO eta
ELAk esker ona azaldu nahi diegu:
tentsio unetan lagundu digutenei, difamazio eta kalubniaz gaiztotutako
horien salaketa zikinak jasanagatik.
Kondenatu zintuzten -gintuztenmanipulazio txarrenaren erruz sinistu zutelako, “karamelo pozoinduaren” antzera, Ongintza Patronatuko
lehendakariak egindako lehen proposamena hitzartua zegoela CCOO
eta ELArekin. “Lapurrak uste du...”
Eskertzen dizuegu tente mantendu izana, CCOO eta ELAk aurkeztutako proposamena ezagutzen
zenutelako. Zenbat ebentualek irakurri dute? 66.000 euroko inbertsioa
eskatzen zuen proposamena, Patronatuko lehendakaria onartzeko
prest ez zegoena, besteak beste esku
eta hankak lotuak zituelako aurreko
lehendakariak eta Diputazioak zuten akordio bat medio. Baina, negoziatu zitekeen proposamena zen,
geroago ikusi den bezala.
Koherenteak izatea eskertzen dizuegu, LAB eta ebentualek zuen babesa eskatzeko aurkeztutako lista ez
firmatzea: subkontratazioen kontra
egin eta inoiz erakutsi ez zizueten
proposamenaren alde egiteko lista.
Zuen sintzeritate eta ausardia es-

kertzen dugu. Isilka, baina, beren
konpresioa azaldu ziguten ebentualei, korrientearen kontra igeri egiteko beldurrez, baina, gauzak zer bidetatik zijoazen beren disgustua
azaldu zutenak. Residenteei, azaldu
duten kariñoagatik, langileen arteko
harremanak txarrera eginda ere.
Herritarrei eta erresidenteen familiei, beren solidaridadeagaitik, eta ez
sinesteagatik elkar hartzerik zegoenik CCOO-ELA eta Patronatuko
Lehendakariaren artean.
Patronatuko junta rektoreak aprobatu du azken proposamena eta gogoetarako garaia dela uste dugu.
Emaitzek argi uzten dute manipulatutako mobilizazioen asmo txarra:
kanpora begira lehendakaria salatzea, subkontratak egin nahi izanagatik eta lanpostuak amortizatu,
ebentualentzat honek ekarriko lukeen ondorioekin; eta barrura begira
“matxake” konstantea, subkontratazioaren kontra egonda oraingo egutegia aldatuko lukeen kalendario baten alde zeuden langile finko batzuen eskutik.
CCOO eta ELAsindikatuak, hasieratik, eta horrelaxe esan genuen lehen batzarrean, (gidoia aurrez markatua zutenen aldetik jasan genuen
agresibitatea zela eta utzi behar izan
genuena), subkontratazioen aurka

gaude, baina, egia da baita ere ez
dugula eztabaida langile finkoen
artetik ostu nahi izan; horregatik,
langile finkoentzako, ebentualen
presiorik gabe hitz egin ahal izateko,
guk konbokatutako batzarrean argi
gelditu zen subkontratazioen aurka
geundela, baina, ohartarazi genion
komiteko gehiengoari (LAB 5 delegatutik 3rekin), aurkezteko proposamen alternatibo bat Lehendakariak
aurkeztutakoei, ordura arte batere ez
baitzuten aurkeztu.
Horrelaxe egin zen, eta aurkeztu
ondoren, lehendakariak hibrido bat
aukeratu zuen, gure eta beren proposamenen artekoa, azkenean inposatu egin diguna, ez LABek eta ez
CCOO-ELAk ez baitute babestu,
baina, momentuz laneko pakea ekarri du!
Galdetzen dugu, merezi izan al du
langile kolektiboak enfrentatzeko
estrategiak?
Espero dugu zauriak ireki dituzten harreman odoltsuak ez joatea
gure lanaren oinarri direnen kaltera:
residenteen kaltera.
Amaia Sarriegi (CCOO) eta
Edurne Urkia (ELA)
Jasota Bezala ataleko kartek
1000 karaktere edo letra izan
behar dute gehienez. Ordenadorean word-ean, 15-17 lerro.

OSTEGUNA

ASTEAZKENA

HERN ANI
HIZKUNTZAK
ENGLISH
Gure Ingelesetxea

URTE BERRI ON!

Urtarrilaren 7an hasiko gera.

Egutegia salgai
2 eurotan

KLASEAK:
PROFICIENCY: Gauetan.
ADVANCDE: Goiz, arratsalde
eta gauetan.
FIRST: Batzuk ere bai.
Gazteentzat ere bai.

Deitu Alan / Joe
943 33 11 08
KALE NAGUSIA 41, 1

GAUR 16:00ETATIK AURRERA
ERREMONTE JAIALDIA:
1. partidua: Iturralde-Gaztelu / Zalakain - Aizpurua II
2. partidua: Ezkurra-Olazar / Altuna II-Iriarte

(Txapelk.)

3. partidua: Zeberio II - Aizpuru / Bitoria - Lizaso

