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� H I T Z A L D I A
Rekaldek azken
liburua aurkeztuko
du gaur
Angel Rekalde idazle tolosa-
rrak bere azken liburua aur-
keztuko du gaur Nabarraldek
antolatuta: La Repu bli ca del
Bidasoa Un estado indepen-
diente, sin moscas, sin frailes
y sin carabineros. Aurkezpen
hitzaldian, euskal estatu inde-
pendiente bat izango zena-
ren inguruan ariko da. Gaur,
19:30etan, Biterin. ��

� E T X E R A T  E L K A R T E A
Kontzentrazioa gaur

Etxerat elkarteak deituta kon -
tzentrazioa dago gaur, 20:00 -
etan, Plaza Berrin, ‘Estatus
Politikoa orain, Euskal Pre -
soak Euskal Herrira’ lemare-
kin. Sakabanaketaren aurka-
ko deia eramango du Etxe ra -
tek Plaza berrira. Horrez gain,
abenduaren 30ean sesto bat
zozketatuko du eta gaur erri-
fak saltzen ariko dira, 19:00 -
etatik 20:30etara. ��

� O S I Ñ A G A  A U Z O A
Igandean kuota
jasoko dute

Igande goizean urteko kuota
jasoko dute Osiñagako auzo
elkarteko kideek, goizean
zehar. 10 euro dira kuota eta
ordaintzen dutenen artean
gabonetako saski bat zozke-
tatuko da.  ��

� M U S  T X A P E L K E T A K
Zumitzan partidak
ostiralero

Zumitza tabernan mus txa-
pelketak egingo dituzte osti-
ralero 22:00etan, gaur ber-
tan hasita. Ins krip zioa 10
eurokoa da eta izen ematea
astelehenetik ostiralera egin
liteke. Osti ra le ro izango dira
sariak eta erregularitateak
ere izango du saria.  ��

ERRAPIA arte tailerreko ki -
deek urteroko festa antolatu
dute bihar egun guztirako.
Dagoeneko hirugarren festa
da eta aurreko urteetan beza-
la, adin guztietako pertsonek
gustora egoteko moduko egi-
taraua prestatu dute. Festa
Zikuñagako eskola zaharra
zen horretan egingo dute,
orain arte tailerra dena eta
Zikuzulo izena jarri diotena.

Festa goiz eta arratsalde
Zikuñagan
Goizeko 11:00etan hasiko da
festa Zikuñagan  graffiti tailerra
eginez. Ekaitz Ber gara ariko
da graffitiak egiten eta edo -
zeinek parte hartu de zake.
Tailerra aprobetxatuko dute
sprayen koloreekin es kola za -
harren kanpoaldea apain tze -
ko. Ordu berean haurren tza -
ko tailerra antolatu dute eta
muralak pintatzen ariko dira.
Eguerdiko 12:00 etan hau-

rrentzako 30 minutuko an -
tzerki saioa izango da.
Eguerdian, txistorra, tortila
patata, ardoa eta sagardoare-
kin bazkaria jarri dute hur-

biltzen direnentzat.
Arratsalde partean Ada -

rra gako txokolatada proba -
tzeko aukera izango da eta
Jon Zabaletaren bideoak eta

Nago re Legarretaren argaz-
kiak pro iek tatuko dituzte.
Arra tsal deko 17:00etan Ro -
berto Pa txeko saxojoleak eta
Satxa Soriazu pianojoleak
jazz emanaldia eskainiko
dute. 

Arratsaldeko 18:00etan Ai -
tza kiarik ez antzerkia eskaini-
ko dute eta bertan ariko dira
zuzenean eskultura egiten eta
marrazten, hurrenez hurren,
Aitor Ruiz de Egino eta Idoia
Beratarbide. Oier Gillan eta  je
interpretatuko dituzte. An -
tton bajuarekin ariko da esze-
natik eszenarako tarteetan
jotzen. Antzerkiak gaur egun
kreatibidadeak duen lekuaz
gogoeta egiten du. 

Segidan Gorka Setienek
berak idatzitako olerkiak ira-
kurriko ditu. 

Arratsaldeko 20:30etan,
Naz  ka taldearen kontzertua
izango da eta bukatzeko Riki
ariko da musika  jartzen. ��

Errapia arte tailerrak urteroko festa egingo du

bihar Zikuzulon, Zikuñagako eskola zaharrean

Haurrentzako tailerra eta antzerkia izango da goizean.

Goizetik hasita, haurrentzako tailerra, graffitiak, antzerkia, bazkaria, argazki eta bideo
proiekzioak, musika emanaldia, txokolatada, poesia, DJa eta kontzertua izango dira.

Udalak 100 aparkamendu berri jarriko ditu

Karabeleko apeadero eta harrobi inguruetan

Udalak  jakitera eman du 100
aparkamendu berri egingo
dituztela. Ka rabeleko apeade-
ro ondoan egin go dituztenak
berehala hasiko dira egiten eta
inguru horretan beste terreno
batean egitekoak diren beste
10 aparkamenduak 3 urte pasa
baino lehen egingo dituzte.
Ho  rrez gain Santa Barbaran,
harrobirako igoeran aparka -
tzeko 45 plaza egingo dituzte.
Uda letxetik jakinarazi dute
aparkamendu hauek egingo

dituztela Kaxkotik gertu apar-
kamendu gehiago jartzeko,
herriko merkataritza indartze-
ko urratsak emanez.

Bizilagunen beharra asetu
Karabeleko aparkamenduak
egingo dituzte Renferekin lor-
tutako akor dio baten bi dez.
Andoni Amonarraiz zi ne  go -
tziak adierazi du akordioa
Udal Go ber nu taldeak gestio-
natu duela, PSOE ren kolabora-
zioarekin. Zine go tziak azpima-

rratu du gestio honek Ka ra -
beleko bizilagunek duten apar -
kamendu premia asetuko due  -
la eta ho rrez gain, trenetik urru-
ti bizi di ren herritarren tzat ere
mesedegarria izango dela, baita
Kax kora joan nahi dutenentzat
ere. Amo narra i zek gogorarazi
du aparkamendu hauek egitea
Belkara auzo el kar tearen as -
paldiko eskaria dela.

Renfek aparkamenduak
egiteko eremu hau 40 urtetara-
ko utzi dio Udalari, urtean 400

euro kobratuta. Renferi dago-
kio eremu horretan dauden
baratzak desalojatzea. 

Santa Barbaran  beste 45 plaza
Bestetik, Santa Barbaran ha -
rrobiko igoeran aparkatzeko
plaza gehiago jarriko dituzte.
Aparkamendu hau duela hila-
bete batzuk jarri zen martxan
eta 45 plaza gehituko dizkiote.
Jakinarazi dute oraindik her-
naniar gutxik dutela aparka-
mendu honen berri. ��

Apeadero ondoan egitekoak diren 44 aparkamenduen obrak hemendik gutxira
hasiko dituzte. Inguru horretan beste 10 plaza jarriko dituzte aurrerago.
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Kotxea salgai. Peugeot 206. 115.000 km ditu eta 1999koa da. Prezioa 4000 €. Interesatuek
deitu: 618 816 960

25 urteko Administraria lan bila. Deitu: 660 580 862
Urrezko katea galdu nuen, larunbatean, Hernaniko kaxkoan. Familiako errekuerdoa da.

Norbaitek aurkitu badu, deitu: 943 552767 

Arotz profesionalak lan txikiak egingo lituzke. Deitu: 656 78 64 15
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Sta Barbara 42).
Etxe bat salgai Gudarien plazan. 50 m2 ditu. Interesatuek deitu: 679 10 75 06

(Arratsaldeko 13:30etatik 15:30etara)

�  IRAGARKI  MERKEAK �

� C H I L L I D A  L E K U
Kontzertua gaur

Chillida Lekun musika emanaldia izango da, Aita Donostiak armoni-
zatutako abesti herrikoiena. Almudena Ortega sopranoa eta Jo su
Okiñena pianojoleak interpretatuko dituzte abestiak. Bi musikari
hauek Aita Donostiak armonizatutako abesti herrikoekin bi dis ko gra-
batu dituzte. Gaur arratsaldeko 20:00etan, Mu seoko auditorioan. ��

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

Gipuzkoako Txapelketako finala jokatuko dute, paletan,  bi bikote
hernaniarrek elkarren kontra: Garazi Jauregi eta Nagore Zabalak,
Ane Lujanbio eta Leire Lucasen kontra. Gaur arratsaldeko
20:00etan Zestoan. ��

� T R A F I K O  A L D A K E T A K
Zinkonearako bidea itxita

Goizeko 08:30etatik aurrera (bi orduz behintzat bai) itxita egongo da
gaur Zikuñaga aldetik eta Latsunbetik Zinkoenearako sarrera.
Agustina ingurua asfaltatzeko itxiko dute. Udaltzaingoak gidarien
pazientzia eta esfortzua eskertu nahi du, Kronikari esan diotenez. ��

Martindegin rotondak itxita
Gaur gauerdiko 24:00etatik 01:00etara itxita egongo da
Martindegin bi rotonda arteko bidea. Astigarraga aldera dijoan tra-
fikoa desbideratu egingo dute, Karabelgo enlazea eta Hernaniko
barianteko azken zatitik barrena. Astigarragatik datorrena,
Ergobian barrena desbideratuko dute. ��

� A N T Z E R K I A
Haurrentzako antzerkia bihar, Biterin

Haurrentzako Marratxo antzezlana izango da bihar Biterin, goizeko
11:00etatik aurrera, Peter Roberts taldearen eskutik.  ��

� M A N I F E S T A Z I O A
Mikel Zabalzaren heriotza gogoratzeko
manifestazioa bihar Donostian

Mikel Zabalzaren heriotza gogoratzeko egingo den manifestaziora
joateko deia egin du Hernaniko  Amnistiaren aldeko mugimenduak.
Endarlatzan hilda agertu zela 20 urte betetzen dira aurten.
Arratsaldeko 17:00etan aterako da Donostiako Boulebardetik.  ��

� Z I N E A  B I T E R I N
‘Princesas’ pelikula gaur

Princesas pelikula izango da gaur Biterin, arratsaldeko 22:30etan. ��

� U S U R B I L
Takolo, Pirritx eta Porrotx larunbatean

Takolo, Pirritx eta Porrotx pailazoak izango dira, larunbatean,
Usurbilgo kiroldegian, 16:30etan eta 18:30etan. Sarrerak salgai
daude Lete liburu dendan. ��
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GAUR hasiko da Bertso Lata,
gazteentzako prestatutako
sai oa  rekin, arratsaldeko
14:30  etan, Biterin. Hernaniko
ikastetxe guztietako ikasleak
izango dira bertan eta izango
dute gozatzeko eta parte
hartzeko aukera. Bertso esko-
lako ikasleek egingo dute
gaurko saioa, baina, publiko-
ak ere parte hartu beharko du
gaiak eta ariketak jartzen.
Parte hartuko duten bertsola-
rien hitzetan publikoak osatu
beharko du gaurko saioa,
kantatu berek egingo badute
ere. Ikasleentzako saioa bada
ere, nahi duen guztiarentzat
irekia izango da.

Ostiralean, jaialdia
Hurrengo ostiralean, aben-
duak 23, izango da jaialdia
ki roldegiko pelotalekuan,
gaueko 22:00etan. Pun  ta pun-
tako sei bertsolari ariko di ra
kantuan: Maialen Lujanbio,

An do ni Egaña, Iña ki Zelaia,
Amets Arzallus, Igor Elortza
eta Unai Itu rria ga. Horrez
gain, kalean bertsoak entzu-
teko aukera ere izango da

Santo Tomas egunean eta
bertso afaria izango da Aitor
Mendiluze eta Jexux Mari
Ira zu bertsolariekin, aben -
dua ren 30ean, Zumardi jate -
txean. Bertso Latari errema-

tea Urte Zaharretako erron-
dak emango dio, urteko az -
ken egunean, Ohitura Zaha -
rrak Abesbatzaren eskutik. ��

Gaur hasiko da Bertso Lata

gazteentzako saioarekin
Ikasleentzako saioa izango da, 14:30etan, Biterin. Bertso jaialdia

abenduaren 23an izango da, gaur zortzi.

.

Maialen Lujanbio, Iñaki
Zelaia, Andoni Egaña, Amets

Arzallus, Igor Elortza eta
Unai Iturriaga ariko dira,

abenduaren 23an Hernanin 
.

Abenduaren 30ean, bertso
Afaria izango da Zumardin
Aitor Mendiluze eta Jexux

Mari Irazurekin 
.

Txapelketako finala 
Bertsoarekin hernaniarrek
duten zita bakarra ez da
Bertso Lata. Datorren igan-
dean Txapelketa nagusiko
finala jokatuko da Barakal -
doko BEC aretoan, goiz eta
arratsalde. Herna niko ber -
tso eskolako bi kide ariko
dira: Maialen Lujan bio, au -
rreko txapelketan txapeldun
orde gelditua eta Aitor
Men diluze andoaindarra,
au rreko txapelketan 3ga  rren
gelditua. Hernanitik au -
tobusez joateko txartela har -
tu dutenek 08:10etan du te
irteera ordua (puntual irten-
go dira autobusak),
Atsegin degin. Da goeneko
sarrera guztiak agort uak

� A E K  E U S K A L T E G I A
Pintxo lehiaketa gaur

Pintxo lehiaketa izango da gaur AEK euskalte-
gian, arratsaldeko 20:00etan. Bost taldek hartu
dute parte lehiaketan, nork esku eta imajinazio
hobea izango. ��

� E L K A R T E A K
Antziolako elkarteko bilera 

Antziolan soziedade berri bat sortzeko lanean ari
dira eta elkarterako es ta tutuak onartzeko bilera
dute gaur, goizeko 10:00etatik aurrera, elkarte
berrian bertan. ��

� K O N T Z E R T U A K
Txistu kontzertua igandean

Datorren igandean txistu kontzertua dago
Milagrosan, arratsaldeko 13:00etatik aurrera.
Patxi Apezetxeak zuzenduta, 8 kanta joko dituz-
te txistulariek, Eguberri bueltan urtero egiten
duten kontzertuaren barruan. ��

Ansa ahizpak bihar
Ansa ahizpek kontzertua emango dute bihar,
larunbata, arratsaldeko 19:00 etan Sandiusterrin.
16 kanta eskainiko dituzte eta jendeak kantatzeko
aukera izango du. ��

GAUR

EG
UR

AL
DI

A BIHAR Larunbatean berriro ere euria
izango da protagonista. Egun
guztian lainoak izango dira
zeruan. Tenperaturak ez du
aldaketarik izango. (e

u
s
k
a

lm
e

t)

Gaurkoan eguraldiak hobera
egingo du. Laino gutxiago espero
dira baina egunaren bukaeran
euri lanbroa egin dezake.
Tenperaturak gradu pare bat gora
egingo du eta 12ºC inguruan ibili-
ko da maximoa.


