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urumea bailarako egunkaria

Buruntzara mendi 
buelta, gaur
HERNANI  MENDIRIZ MENDI

Uharte Arakilera irteera bertan 
behera geratu ondoren, ordez
ko plana antolatu du Mendi
riz Mendik, gaurko. Goizeko 
09:00etan Biterin elkartu, eta 
Buruntza mendira igoko dira, 
bertatik abiatuta. Parte hartu 
nahi duenak, nahikoa du ber
tara azaltzea.

'Slime 2.0' eskulan 
saioa, gaurkoan
HERNANI  GAZTELEKUA

Abenduko egitarauari hasiera 
emateko, eskulan saioa egingo 
dute gaur slime 2.0 izeneko 
material bereziarekin.  

Izenematea zabalik 
bihar, kiroldegiko 
ikastaroetan
HERNANI  KIROLDEGIA

Bihar zabalduko du izenemate 
epea, Hernaniko kiroldegiak, 
bigarren hiruhilekoko ikasta
roetarako; urtarriletik apirilera 
bitartekoak, hain justu. Ikasle 
berriek, abenduaren 16ra arte 
izango dute apuntatzeko au ke  
ra, kiroldegiko bulegoan (aste  z 
08:00etatik 14:00etara), edo 
www.kirola.hernani.eus web 
orrian dagoen doku men tua 
bete eta bidali edo kirol de giko 
sarreran entre gatuta. Ikasle 
ohiek, berriz, aben dua ren 18an 
eta 19an apuntatu behar dute.  

Udal egutegia eta 
sariak banatzeko, 
asteazkenean zita
HERNANI  UDALA

Dagoeneko jakinarazi du Her
na  niko Udalak, zein 13 argaz
kik  osatuko duten 2020ko udal 
egu   tegia. Eta argazkien egi leei, 
datorren asteazkenean banatu
ko dizkiete sariak, 19:00etan 
Biterin egingo duten ekitaldian. 
Bertan banatuko dituzte, egu
tegiaren aurreneko aleak ere. 

ASTIGARRAGA-HERNANI  MUSIKA

Gaur jokatuko da, Euskal He
rriko Trikitilari Gazteen Txapel
ketaren finala. Bizkaian izango 
da, Zaldibar herrian, arratsalde
ko 17:30etan Olazar frontoian.

 Sei bikote ariko dira, 28ga
rren edizioko txapelaren bila; 
eta tartean izango dira Urumea 
bailarako bi bikote: Ianire Se
gurola Tolosa hernaniarra eta 
Ela ia Diaz Beroz astigartarra, 

batetik; eta Eider Garro Iraola 
eta Araitz Elizalde Miner her
naniarrak, bestetik.

Haiekin batera ariko dira, 
honako lau bikoteak: Irati 
Arce lus lazkaotarra eta Mira
ri Pla zaola arrasatearra; Araitz 
Etxa niz azkoitiarra eta Enaitz 
Alberdi azpeitiarra; Julen Laba
ka errezildarra eta Garazi Larra
ñaga azkoitiarra; eta Ane Etxe
za rreta olaberriarra eta Sara 
Iriarte billabonarra.  

Bailarako lau trikitilari gazte ariko dira 
Zaldibarko finalean gaur, Euskal Herrikoan
Arratsaldeko 17:30etan izango da, Olazar 
frontoian, eta bertan ariko dira Ianire Segurola 
eta Elaia Diaz, eta Eider Garro eta Araitz Elizalde.

HERNANI  XAKEA

Gaur bukatuko da, Hernaniko 
Xake Txapelketa; eta azkeneko 
partiden atarian, hiru jokalarik 
daukate aukera, aurtengo txa
pe la janzteko: Evgeny Makarov, 
Miguel Xerpa eta Edu Sanz.

Arratsaldeko 16:00etan hasi
ko da zazpigarren jardunaldia, 
azkenekoa, Kixkal tabernan. 
Elkarren kontra ariko dira Ma
karov eta Xerpa, eta Udo Esnaola 
izango du aurrez aurre, Sanzek. 
Sailkapeneko buru da Makarov, 
5,5 punturekin, eta puntu erdira 
bigarrena da Sanz, 5ekin. Xerpa, 
berriz, 4,5 punturekin dago, bai
na gaur irabazita, Makarov ber
dinduko luke sailkapenean. Eta 
horrek, aukera emango lioke 
Sanzi txapela janzteko, Esnao

la ri irabaziz gero.
Gainerakoek, ez daukate 

txa peldun izateko aukerarik. 
Lau ga rren postuan berdinduta 
dau de Esnaola, Eneko Martiare
na eta Ibon Ramos, lau punture
kin. Elkarren kontra ariko dira 
Mar tiarena eta Ramos.

Hauek dira, gaur jokatuko 
diren beste sei partidak, postu
en dantzarekin lehian: Iñaki Er
dozio eta Jose Mari Berrotaran; 
Beñat Murua eta Javier Burgos; 
Maitane Otaolea eta Eli Agirre; 
Joseba Goikoetxea eta Joxe Ra
mon Altuna; Iñaki Arrieta eta 
Jose Gonzalez; eta Peru Domin
guez eta Mertxe Egizurain.

Haurren Txapelketa, gaur
Azkeneko jardunaldiarekin 
ba te ra, jokatuko da baita ere 

Hau rren Xake Txapelketa Az
karra, Kixkal tabernan bertan, 
ordu berean hasita. 14 urtetik 
behera koentzat izango da.

Eta bata zein bestea bukatu 
ondoren, 18:30ak aldera izango 

da sari banaketa. Saria jasoko 
dute helduen txapelketako bi 
onenek, Hernaniko aurreneko
ak, aurreneko emakumezkoak, 
eta haurren txapelketa azkarre
ko bi onenek.  

Hiru buru eta txapela bakarra gaur,  
Xake Txapelketaren azkeneko partidetan
Arratsaldeko 16:00etan hasiko da azkeneko 
jardunaldia, Kixkal tabernan; eta Evgeny 
Makarovek, Miguel 'Xerpa'k eta Edu Sanzek 
daukate aukera, txapeldun izateko.

Gaur jokatuko dute azkeneko partida, Hernaniko Xake Txapelketako guztiek.

Elaia Diaz eta Ianire Segurola, Martindegiko Trikitilari Gazteen Txapelketan.
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IRAGARKI MERKEAK
Garaje marra alokatzen dut Gartzia Goldaraz kalean, Correoseko eraikinean. 75 € hilean.  

Deitu: 687 841 817
Etxea salgai Epelen, 51 m2, garajearekin. Deitu: 672 248 563
Pisua salgai Lizarraga kalean, Lizeagan, 2 logela, sukaldea, sala eta komuna.  

Deitu: 659 106 467
Kia Sorento kotxea salgai, 195.000 km. 3.000 €. Deitu: 699 991 139
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

  TAXIAK: 943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga) 948 514037-948 514019 (Goizueta)  UDALTZAINGOA: 943 248900 (Hernani) 943 335230-699 487 587 (Astigarraga)  DYA: 943 464622 
AUTOBUSAK:  Garayar: 943 556658  Areizaga: 943 452708  Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037  ANBULATORIOA: 943 006666 - 900 203050 (Hernani) 943 335644 (Astigarraga) 948  
510800 (Goizueta)        Egunez:   Gomez Kale Nagusia, 14 (Hernani)  943 554892  Gauez: Aldabe Perkaiztegi, 8 (Antziola, Hernani)  943 336022  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARHobera egingo du eguraldiak, pixka bat. Goizean ateri eutsiko dio, 
lainoak eta ostarteak tartekatuz, eta hegoaldeko haizearekin. Eguer-
ditik aurrera, ordea, lainoak ugaritu eta euritara joko du, iparraldeko 
haizea sartzearekin batera.  Min.8º / Max.14º

Okerrera egingo du berriro, bihar. Negu giroarekin hasiko dugu astea, 
eta behera egingo du tenperaturak, nabarmen. Zerua lainotuta egon-
go da, eta zaparradak botako ditu, bereziki goizean. Ekaitzak jo eta 
kazkabarra bota dezake orduan.  Min.6º / Max.11º (e

us
ka

lm
et

)

  
JASOTA 
BEZALA

Atzera begira jartzeak ez du as
korik balio aurrera begi ra tzen 
jartzen ez bagara. Kon tra kantxa 
gaztetxea gaur arte bizi rik man
tendu ahal izan da, bere gora
behera guztiekin, gaz tetxearen 
baitan antolatu izan den jende 
guzti horren ekar pe narekin; 
eta gaur ere anto la kuntzaren 
beharra azpimarratu nahi dugu, 
ezinbestekoa dena datozen 
erronkei aurre egiteko. Gazteon 
antolakuntza tresna eranginko
rrenetakoa da proiek tu desber
dinak aurrera erama teko, hori 
frogatzen dute urte tako espe
rientzia desberdinek, bai Her
nanin, baita Euskal Herri osoan 
zehar ere. Baina ez da nahikoa 
izaten.

Gaztetxe eta gazte asanbla
da ezberdinek azken urteetan 
era kutsitako garapen politikoak 
bes te behar batzuk ere mahai 
gai neratu ditu, eta emandako 
hausnarketa ezberdinetan age
rian geratu ziren behar eta ara
zo batzuei aurre egiteko, herriz 
herriko antolakuntza formek 
be ren mugak dituztela. Lan poli
tikoa bermatzeko baldintzak es

ku  ratzerako orduan arazo askori 
egin behar diogu aurre, gazte txe 
bat lortzearekin ez da nahi koa 
izaten ondoren hau manten du 
ezin bada. Horretarako beha rrez
ko tresna erangin ko rrak sor tze
ko beharra ikusi da, eta haus
narketa horien ondorio izan da 
Erraki gune autogestionatuen 
ba bes sarea. Martxoan sortu ze
netik gaztetxe ezberdinen erre
sistentzia une edota okupa zio 
garaietan eman duen lagun tza 
ezinbestekoa izan da hainbat 
gaztetxe berri lortu ahal iza teko, 
horren adierazle izan dira Le kei
tio, Hondarribi, Aiztondo, Erro
txapea, Tolosa edota Azpei tiako 
gune autogestionatuen oku pazio 
eta erresistentzia faseak.

Gure lanarekin jarraitu ahal 
izateko baldintzak ber ma  tzea 
ezinbestekoa zaigu, eta ho rre
tarako tresna eragin ko rrak 
behar ditugu. Horregatik, Erra
kiren bitartez elkartasuna sa
retzen jarraitzeko apustuan be
rresten gara.

Anartz Elosegi Mujika
Hernaniko Gazte  

Asanbladaren izenean

Gaztetxeak, antolakuntza  
eta erresistentzia

Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA erakustea eta 
te le fonoa. | Gehi e nez 1.800 karaktere onartuko dira. | Kronikak beste hiz kuntzetan jasotako 
kartak euskeratzen ditu. | Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak, edo 
itzultzeko ga    rai  an izan daitezkeen gaizki ulertuak. | Irainak, debaldeko salaketak eta difama-
zioak ez dira onartuko.

HERNANI  ERRUGBIA

Balentrietarako bikote ezin in
dartsuagoa osatu dute beti, Her
nanik eta lokatzak; eta ez zu
ten urruti izan atzokoan ere, El 
Sal vador indartsuaren kontra. 
Par tidua bukatzeko lau minutu 
fal ta ziren arte mantendu zuten 
es perantza trikoloreek, Landa
re  ko zelai lokaztuan;  baina ezin 
izan zuten azkenean: 517 na gu
situ zen Valladolideko tal dea, 
eta punturik gabe geratu ziren 

hernaniarrak.
El Salvadorren nagusitasuna 

espero zen hasieratik, eta hala 
izan zen; baina beste behin, 
hortzak erakutsi zizkion talde 
hernaniarrak, faboritoari. Ondo 
eutsi zien Valladolidekoen era
so ei, eta 14garren minutuan Jor
ge Emanuel Garciak lortu ta ko 
entsaioa izan zen alde ba ka rra 
markagailuan, ia atse de  nal di  ra 
arte: 37an lortu zuen bi ga    rre na, 
Martin Du Toitek (012). Bai na 
borrokarako zegoen Her na ni, 

eta atsedenetik buel tan, bere
ha la gerturatu zen, Erik Goñi
ren entsaioarekin (512).

Hortik aurrera, aukera gu
txi izan zituzten trikoloreek, 
baina esperantza bai, partidua 
berdintzeko, edo eskura zeuka
ten defentsako bonusa lortzeko 
behintzat. Lau minutu falta zi
re nean, ordea, erabakita utzi 
zuen partidua El Salvadorrek, 
hirugarren entsaioa gauzatuta 
(517). Lan haundia eginda ere, 
esku hutsik berriro.  

Minutu gutxi falta ziren arte, 
balentriarako esperantza
Primeran eutsi zion Hernanik atzo, Landareko zelai lokaztuan, El Salvador 
indartsuari. 5-17 galdu zuten azkenean, eta punturik gabe geratu ziren.

ASTIGARRAGA  UDALA

Herriko zuhaitzen egoera eza
gu tzeko, horien azterketa egin 
berri du Astigarragako Udalak, 
obra eta zerbitzuetako sailaren 
bitartez. Eta nabarmendu du, 
kasu batzuetan, mozketak egi
teko beharra dagoela. Birlan da
keta batzuk ere egingo dira.

Hiru gunetan aurreikusi di
tuzte mozketak, zehazki: Do
nos tia Ibilbideko industria gu ne
an, Pelotari kalean, eta Txalaka 
industriagunean.

Donostia ibilbidean, dagoe
ne ko moztu dituzte zuhaitz ba
tzuk, parasito batek eragindako 

gaitza zeukatelako. Inguru ho
rre tan, gainera, mihura kasu
ren bat ere ikusi dute, eta ja
rraipena egingo diote, ikusteko 
nola eragiten duen zuhaitzaren 
muinean.

Pelotari kalean, berriz, erra
muak mozten hasi dira, asko 
haunditu direlako zuhaitzak, 
eta pisu haundia dutelako. Ho

rrek, lurraren ezaugarriak 
iku sita, zuhaitzak erortzeko 
arris kua dakar, eta segurtasu
nagatik erabaki dute moztea.

Eta azkenik, Txalaka indus
triagunean, platanondoak dira 
moztuko dituztenak. Izan ere, 
azal du dutenez, «arazo larriak» 
sortzen dizkiete zuhaitz horiek, 
indus triagune horretako jabeei 
zein era biltzaileei.

Herriko beste hainbat toki
tan, aldiz, lehortu egin dira 
zuhaitzak, eta horien birlan da
keta egingo dute. Besteak beste, 
izango dira Erribera plazako 
zenbait zuhaitz, edota Troia 
ibil bidekoak.  

Herriko zuhaitzetan, mozketak 
eta birlandaketak egingo dituzte
Zuhaitzen egoera aztertu du Astigarragako Udaleko obra eta zerbitzuen 
sailak, eta kasu batzuetan, mozteko beharra dagoela ikusi du.

ESKERTZA
Arantxa Uria San Sebastian

Orain egun gutxi  hil zen

- Goian Bego - 

Arantxaren senideok eskerrak eman nahi dizkizuegu 
modu batera edo bestera gure ondoan izan zareten 
guztiei eta baita elizkizunetara etorri zineten guztiei ere.
ESKERRIK ASKO GUZTIAGATIK

Hernanin, 2019ko abenduaren 1ean

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

Izenematea zabalik, NeguLab Ideon
HERNANI  ORONA IDEO

NeguLab Ideo jarri du martxan Orona Ideok, beste behin; Gabone
tako Campus Teknologikoa, hain justu. Abenduaren 26tik 28ra eta 
urtarrilaren 2tik 4ra izango da, 516 urte bitarteko gaztetxoentzat; 
eta izenematea zabalik dago: 943 00 03 33 telefonora deitu, info@
kode-eskola.eus helbidera idatzi, edo kode-eskola.eus webgunean.

Donostia ibilbidean, 
parasito batek gaitza 
eragin die, bertako 
zenbait zuhaitzi.

Erabat lokaztuta ageri ziren Landareko zelaia eta jokalariak, bereziki bigarren zatian.
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