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HERNANI  PILOTA

Gaur hasiko da eskuz binaka 
jokatzen den txapelketa honen 
bigarren edizioa. C.D.Hernanik 
antolatu du torneoa, Papelera 
Guipuzcoana Zikuñaga enpre-
saren babesarekin. Aurtengo 
parte-hartzea oso haundia izan 
da, 51 izango baitira astelehe-
nentik larunbatera krioldegiko 
frontoiean partiduak jokatuko 
dituzten bikoteak, uztailaren 
25a arte. 

Sei kategoriatan banatu dute 
txapelketa: Kadete 1º eta 2º mai-
lan, Jubenil 1º eta 2an eta Nagusi 
1º eta 2an. Nagusien lehenengo 
mailan hamaika bikote daude, 
baina gainontzeko kategoria 
guztietan zortzina bikote ariko 
dira.

Txapelketan parte hartu-
ko duten zenbait bikote herna-

niarrak dira, baina herri eta 
klub askotako pelotariak ariko 
dira frontoiean egun hauetan: 
Mundarro, Umore Ona, Oiarpe, 
Añorga, Alde Zaharra, Gazte-
leku, Zumaia, Ilunpe, Tolosa, 
Behar Zana, Intza, Lapke, Zes-
toa, Ataun, Azkoitia, Eple, Gure 
Txeru, Izurun, Pagazpe, Aloña 
Mendi, Erreka. 

Hain zuzen, guztira 22 talde 
lehiatuko dira, eta talde ezber-
dinetatik osatutako bikoteak ere 
egongo dira II. Zikuñaga Txapel-
ketan.

Gaur jokatuko dira lehenengo 
partiduak, frontoiean
Egunero jokatuko dira katego-
ria ezberdinetako partiduak ki-
roldegiko frontoiean, 17:30etan 
hasita.

Gaur alebinak, lehenengo 
mailako kadeteak eta jubenilak, 

eta bigarren mailako nagusiak 
ariko dira lehian. Alebinetan 
Makatzaga eta  M.Alberdi, I.Al-
berdi eta Arretxeren aurka; Ka-
deteetan Etxeberria eta Olaitz 
Iriarte eta Andugarekin ariko 
dira buruz burukoan; Apaolaza 
eta Lasak Saralegi eta Alkantara 

lehiatuko dituzte, jubeniletan; 
eta nagusietan, Etxabe eta Iña-
rra Eguskiza eta Mujikaren aur-
ka ariko dira.

Errendimendu txapelketa, 
alebin eta infantilek
Txapelketa nagusiarekin bate-

ra, Pelota eskolako alebin eta 
infantilak ere jokatuko dute, 
Hernaniko Errendimendu Txa-
pelketa. Alebinen 5 bikote daude 
eta hauek eskuz binaka joka-
tuko dute. Infantilak, ordea, 10  
pelotari dira eta banaka 4/5 ba-
rruan jokatuko dute.  

Esku pelota bueltan da eta gaur hasiko da Zikuñaga 
Txapelketaren bigarren edizioa, aurten 51 bikoterekin
C.D.Hernanik antolatuta 3 partidu jokatuko dira 
egunean kiroldegiko frontoiean, astelehenetik 
larunbatera. Txapelketa nork irabazten duen 
uztailaren 25ean erabakiko da, kategoria 
bakoitzeko final haundiak ospatzen direnean.

HERNANI-ASTIGARRAGA  KZ GUNEA

Harrera ona izan zuten maiatze-
rako antolatu zituzten zuzeneko 
hitzaldiek. Horregatik, antola-
tzaileek ekainean eta uztailean 
ere urruneko plangintzarekin 
jarraitzea erabaki dute. 

Horrela, guztira bederatzi 
saiotan banatu dute hilabete 
honetako egitaraua. «Hitzal-

di berri batzuk egiteko asmoa 
dugu, goizez zein arratsaldez», 
azaldu dute antolatzaileek.

 Aurreko hitzaldietan egin 
zuten modura, zuzenekoetara 
joateko interesa dutenek «Inter-
neteko konexioa baino ez dute 
behar, YouTubeko ekitaldira-
ko sarrera librea izango baita». 
Hitzaldiak entzuteko ez da ize-
nik eman behar aldez aurretik. 

Gainera, YouTube KZguneaTIC 
bidez, hitzaldietara bat egiteko 
sarbidea ez da konplikatua.

Denetarik ikasteko aukera, 
bederatzi hitzaldietan
Ostegunetik hasita gai asko 
landuko dituzte zuzenekoetan. 
Batez ere teknologia berriekin, 
zuzeneko konexioekin eta Inter-
netarekin zerikusia duten gaiak 
jorratuko dituzte. 

Besteen artean, Internet bi-
dezko kontsumo arduratsua 
landuko dute, Gauzen Interneta 
zer den azalduko dute, eta Inter-

neten nabigatzeko heziketa eta 
segurtasuna landuko dituzte. 

Joan den hilabetean zuze-
neko hitzaldi gehienak goizez 
izan ziren, baina uztailean goi-
zetan eta arratsaldetan izango 
dira. Egun batzuetan 11:00etatik 
12:00etara eta beste batzuetan 
18:00etatik 19:00etara. 

Hilabete honen plangintza-
ren lehenengo hitzaldia Erosi 
etxetik irten gabe izenburupean 
azalduko da. Kasu honetan gaz-
telaniaz izango da, arratsaldeko 
ordutegian. «Hitzaldi honetan 
online erosketen abantailak eta 

desabantailak zeintzuk diren 
ikasiko duzu. Ezagutu ordain-
tzeko hainbat metodo eta mota 
guztietako produktuak aurki-
tzeko dendak», azaldu dute KZ 
Gunekoek. Hitzaldiak euska-
raz eta gaztelaniaz izango dira, 
txandakatuta.

Bestalde, arduradunek jaki-
narazi dute  asteartean online 
bilera egingo dutela. Eta webgu-
nean zuzeneko hitzaldiekin bat 
egitera animatu dituzte ikus-
-entzuleak: «Bat egin YouTube-
ko gure komunitatearekin, eta 
gozatu gure hitzaldiekin».  

Ostegunean hasiko dira KZ Guneak antolatutako 
uztaileko beste bederatzi zuzeneko hitzaldi, YouTuben
Goizetan eta arratsaldetan urruneko hitzaldiak 
antolatu dituzte eta askotariko gaiak landuko 
dira bertan, euskaraz eta gaztelaniaz. 

Gaur hasiko da 51 bikoterekin osatutako II. Zikuñaga Papelera Torneoa, kiroldegiko frontoiean.
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IRAGARKI MERKEAK
Astigarragako sagardotegi batean lan egiteko zerbitzari bat behar da. Urte osoko lana.  

Idatzi: landepartamendua@gmail.com
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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GAUR BIHARFronte txiki baten eragina sumatuko da eta giro iluna eta freskoa 
izango da. Goizean euri apur bat egingo du eta arratsalde-gau 
partean argitzeko joera hartuko du eguraldiak. Min.15º / Max.19º

Tenperaturak nabarmen egingo du gora eta bero kontuak eta trumoi-
-ekaitzak itzuliko dira. Arratsaldean ezegonkortasuna handituko da 
eta hodeiak sortuko dira. Min.14º / Max.23º
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HERNANI-ASTIGARRAGA  GAZTELEKUA

Bi herrietako Gaztelekuko he-
zitzaileek, urtero bezala, uztai-
lean egingo dituzten ekintzak 
prest dituzte. «Hilabete hauek 
ez dira batere errazak izan eta 
familia askoren egoera ekono-
mikoa ere aldatu egin da», eta 
horregatik, hainbat ekintza pro-
posatu dituzte, gaurtik uztaila-
ren 24ra bitartean.

Izena ematea beharrezkoa da
Antolatzaileek jakinarazi dute 
gazteek ez dutela dirurik or-
daindu beharko ekintzetara joa-
teko, baina «beharrezkoa izango 
da aldez aurretik izena ematea 
eta konporomezua edukitzea». 
Hernaniko Gaztelekuak azaldu 
du: «aurten beste urteetan bai-
no plaza gutxiago izango ditu-
gu ekintza bakoitzerako (12) eta 
kopuru hori baino gazte gehiago 
apuntatzen bada, zozketa egin-

go dugu».
Hernaniko Gaztelekuak 

izena emateko epea gaur arte 
luzatu du, lehenengo asteko 
ekintzetarako. Bigarren aste-
ko ekintzetarako, ekainaren 
30a da apuntzeko azken egu-
na; 3.asterako uztailaren 7a eta 
4.asterako, uztailaren 14a. «Izen 
emateko azken egunaren hu-
rrengo egunean jakinaraziko 
ditugu parte-hartzaileen izenak 
telefono eta posta elektroniko 
bidez», azaldu dute. Izena ema-
tea https.//linktr.ee/hgaztelekua 
estekaren bitartez egin daiteke.

Hernaniko Gaztelekuarekin 
harremanetan jartzeko ondo-
rengo bideak erabili daitezke: 
gaztelekua@hernani.eus edo 
943333212 telefono zenbakia.

Bestalde, Astigarragako Gaz-
telekuak antolatu dituen ekin-
tzak egiteko ere aldez aurretik 
eman behar da izena. Kasu ho-
netan, udalaren webgunean 

ireki zen izena emateko esteka. 
Hala ere, edozein zalantza iza-
nez gero, antolatzaileen emaile-
ra idaztea gomendatu dute: asti.
gaztelokala@gmail.com. 

Plangintza zabala antolatu 
dute antolatzaileek
Astigarragako lehenengo egu-
nean 'Hezitzaileen bila' ibiliko 
dira, eta denetarik egingo dute 
lau asteetan. Ordutegia 11:00eta-
tik 14:00etara bitartean izango 
da, irteera egun batzuk izan 
ezik: Leitzaranera egun pasa, 
Santio mendira irteera edo kar-
setara txangoa. Guzti hauetan 
ordutegi ezberdina izango dute.

Hernaniarrek henna tailera-
rrekin irekiko dute plangintza 
gaur, eta abentura asko izango 
dituzte: surf ikastaroa Donos-
tian, zirku tailerra, piraguis-
moa, ginkana eta ur jolasak, 
beste askoren artean. Jakina-
razi dute asteazkenetan ez dela 
ekintzarik izango eta antolatu-
tako udal zerbitzu hau 12-17 urte 
bitartekoentzat dagoela pres-
tatuta. Ordutegia ere ezberdina 
izango da egun bakoitzean.   

Gaztelekuak udako ekintza 
bereziak hasiko ditu gaur
Hernanin eta Astigarragan uztailean zehar 
egingo duten programazio berezia hasiko dute.

URUMEA  LURRALDEBUS

Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Mugikortasuneko eta Lurralde 
Antolaketako Departamentuak 
ticketing teknologia jarriko du 
abian asteazkenetik aurrera. 
Azaldu dutenez, «horrek ahalbi-
detuko du Lurraldebusen ema-
kida guztietan mugikorretik 
ordaintzea». Gainera, hiriarteko 
garraioa eskudirutan ordain-
tzea saihestuko du.

Zerbitzu berri hau Lurraldebus 
osora zabaltzen da orain
Orain arte Loiu Aireportuare-
kin, Bilborekin eta Gasteizekin 
lotzen duten lineetarako baka-
rrik zegoen eskuragarri, baina 
hemendik aurrera zabalagoa 
izango da eskaintza.

Lurraldebus txartelak esku-

dirutan erostea urtean 6 milioi 
euro inguruan zenbatetsi dela 
azaldu dute, eta orain mugi-
korretik erosi ahal izango dira 
hauek. Adierazi dute, «herrita-
rren beharretara egokitu beha-
rra dagoela».

Horregatik, online erosteko 

aukerari esker, txartelak APP ba-
ten bidez (LurTicket) erosi ahal 
izango dira, inprimatu beharrik 
gabe. LurTicket bidez txartelak 
gehienez hilabete lehenago eros 
daitezke, eta bidaia hasi bai-
no ordubete lehenago aktibatu 
behar dira mugikorretik.   

Lurraldebusek mugikorrarekin 
ordaintzeko aukera eskainiko du
Asteazkenetik aurrera 
eskudirutan ordaintzea 
saihestuko duen 
teknologia jarriko du 
martxan Lurraldebusek.

HERNANI  UDALA

Hainbat gai jorratzeko egin da 
Ohiko Plenorako bilera-deialdia. 
Asteartean izango da, Pleno are-
toan, arratsaldeko 19:00etan. 

Ezagutzera eman da Ple-
noan landuko den gai-zerrenda:  
2020-05-25 eta 2020-06-11ko ak-
tak onartzea;   2020ko dekretuak 

702tik 817ra arte lantzea; Herna-
niko Udalaren Kontu Orokorra-
rekin, 2019ko Kontu Orokorra-
ren onarpena eta berri ematea, 
Barne Kontroleko txostena azal-
duta; 2020 Hernaniko eta Ereño-
tzuko Toki Entitate Txikiko Udal 
Plantilla Organikoa, eta Lan-
postuen zerrendaren aldake-
tak onartzea; Udal Ondasunen 
inbentarioaren eguneratzea; 
SOS Arrazakeriak aurkeztutako 
mozioa eta ORAIN ARDURA he-
rritarren ekimenaren mozioa 
lantzea; zinegotzi batek uko egi-
teko idatzia azaltzea eta azke-
nik, erregu eta galderen txanda 
izango da.  

Ohiko Plenoa egingo 
da astearte honetan
Otsailetik aurrenekoz 
Ohiko Osoko 
bilera egingo dute  
19:00etan Udaletxeko 
Pleno aretoan.

Asteazken honetan irekiko da igerilekua
ASTIGARRAGA  IGERILEKUA

Astigarragako igerilekua zabalduko da zenbait segurtasun neurri 
eta baldintzekin. Gaurtik aurrera hitzordua hartzeko epea eskatu 
ahal izango da udaleko webgunean dagoen aplikazioaren bitartez.  
Igerilekuen gehieneko edukiera eta aforoa mugatuko dute. 

Frontoiean izena emateko azken egunak
EREÑOTZU  FRONTOIA

Auzo Udalak jakinarazi du 2020-2021 denboraldirako Ereñotzuko 
frontoian ordua hartzeko epea astezkenean bukatuko dela.

Bisitariei, turistei eta noizbehinkako erabiltzaileei zuzenduta dago, bereziki.

Hainbat gai lantzeko asteartean egingo dute Ohiko Plenoa Udaletxean.
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