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ASTIGARRAGA  KULTURA

Kontxa Etxeberria plazan el
kartuta eman zioten ongietorri 
beroa atzo, makina bat astigar
tarrek, Erribera kulturgune be
rriari. Herriko kultur taldeek 
eta artistek jantzi zuten inaugu
razio ekitaldi berezia, doinuz, 
kolorez, mugimenduz eta hitzez; 
eta guztiek jantzi zutena, esze
natokira igo zirenek zein publi
koaren aulkietan eseri zire nek, 
izan ziren zapata berriak.

Zapata berri sinbolikoak, 
kulturgunearen islada, balioko 
dutenak herriko kulturaren bi
dea urratzen jarraitzeko. Mezu 
horrekin egin zuten bat atzo
koan, partehartzaileek.

Berriari kaixo esaten baino, 
zaharrari agur esaten hasi zuten 
eguna, astigartarrek; eta Kon
txaeneako kultur etxe zaharrari 
azken bisita egin ondoren, agu
rra ere kantatu zioten eguerdian. 
Handik abiatu ziren, zapata be

rriekin dagoeneko, Erriberari 
ongietorria ematera; eta bertso, 
txaranga, irakurketa, batukada, 
gimnasia saio zein kantuen ar
tean, izan zen bat berezia, kul
turgune berriari eskainitakoa. 
Benito Lertxundiren Erribera 
abes tiari, honako hitzak jarri 
diz kio Agin Laburu bertsolariak, 
atzo denek kantatu zituztenak:

Erribera Erribera...
ez haiz lehengo herri bera

hiri haundien pare jarri gera.
Jaurerri zaharren berri

izan den hire lurretan,
lanik ez hunan ordaintzen  

ta urretan.
Donosti aldera, noski

tranbian, oinez ta astoz...
lehenago joandakoak  

bueltan datoz.
Urumearen ertzean

lehengo baserri lanak.
Urtarorik ez din orain

porlanak.
Santiomendiren itzal

ta Urumearen ura
bego higan arbasoen

amets hura.

Kanpoan eskainitako ema
naldi guztiek, segida izan zuten 
gero, Erriberaren barruan. Izan 
ere, ipuinekin, bertsoekin, dan
tza saioekin zein musika eta 
kantu emanaldiekin lagunduta 
erakutsi zizkieten kulturgunea
ren espazioak, bisitariei.

Gaur ere egin daiteke bisita, 
11:00etan eta 12:00etan; eta pres
tatu duten dokumentala jarri
ko dute 17:00etan eta 18:30etan. 
Guztietarako, hori bai, aldez au
rretik hartu behar dira gonbida
penak: astigarraga.eus.  

Zapata berriak jantzita, herriko 
kulturaren bidea urratzen jarraitzeko
Atzo inauguratu zuten 
Erribera kulturgune 
berria, Astigarragan, 
herriko makina bat 
kultur talde eta 
artistak jantzitako 
ekitaldi bereziarekin.

Aerobik-fitness eta 
yoga ikastaroetan, 
bihartik aukera
EREÑOTZU  AUZO UDALA

Bi ikastaro eskainiko ditu 
Ereñotzuko Auzo Udalak, ikas
turte honetan ere: yoga, astear
te eta ostegunetan, 17:00etatik 
18:30etara; eta aerobik-fitness, 
astelehen eta asteazkenetan, 
17:30etatik 18:30etara. Bietan, 
bihar zabalduko dute aurrema
trikula egiteko epea, ostiralera 
bitarte, Auzo Udaleko bulego
an: astelehenean 09:00etatik 
12:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara; eta gainerako egu
netan, 09:00etatik 14:00etara.

Jarduera guztiak, 
bertan behera
HERNANI  XALAPARTA ELKARTEA

Xalaparta elkarteak jakinarazi 
du, bertan behera utzi dituela 
bere jarduera guztiak, urte bu
kaerara bitarte: Aranoko martxa 
eta Sagardo Lehiaketa. Datorren 
urtera atzeratu dute, bestalde, 
Carlos Sanchiz Hernaniar Bikain 
izendatzeko ekitaldia.

Ezohiko batzarra, 
irailaren 21ean
HERNANI  DOBERA

Ezohiko batzar orokorra deitu 
du Dobera Euskara Elkarteak, 
irailaren 21erako. Arratsaldeko 
18:30etan izango da, Biteriko 
ikastaro gelan; eta bertan egin
go dute zuzendaritza talde be
rriaren aurkezpena eta eraketa.  

Egoitzako loteria, 
Leten aurten
HERNANI  GOIZ EGUZKI

Gabonetako loteria eskainiko 
du Goiz Eguzkik, aurten ere; 
baina ezingo dute egoitzan 
bertan saldu, aurreko urteotan 
bezala. Horregatik, nahi duten 
bazkideek, Lete loteria admi
nistrazioan (Urbieta kalea) dau
kate eskuragarri, abenduaren 
18ra arte. 97860 da zenbakia, 
eta dezimo osoa erosi behar da.

Astigar dantza taldea bezala, herriko makina bat talde igo ziren eszenatokira atzo, Erriberari ongietorria ematera.

Xuira taldearen akrobaziekin gozatzeko ere izan zen aukera, inaugurazioan. Emanaldi ezberdinekin erakutsi zizkieten kulturguneko espazioak, bisitariei.
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IRAGARKI MERKEAK
Emakume euskalduna behar dugu adineko pertsona bat zaintzeko, esperientziaduna. Gizarte 

Segurantza ordainduko zaio. Deitu: 650 015 489
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:  Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738   Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARZerua oskarbi egongo da, eta tenperaturak gora egingo du nabar-
men, bereziki kostaldean. Hegoaldeko haizea ibiliko da; indarra 
hartuz joango da gainera, eta bolada oso gogorrak izango dira 
egunaren bukaeran, zenbait tokitan.  Min.17º / Max.34º

Lainoak nagusituko dira bihar, ostarteen gainetik. Goizetik ugari-
tuko dira lainoak, eta arratsalderako estalita geratuko da zerua. 
Zaparradaren bat ere bota dezake egunaren bukaeran. Hala ere, 
bero egingo du oraindik.  Min.18º / Max.33º (e

us
ka

lm
et

)

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.

ESKERTZA
Enrique Ayerbe Echevarria

Orain egun gutxi Hernanin hil zen

- Goian bego - 

Enriqueren emazteak, semeek eta gainerako ahaideek 
eskerrak eman nahi dizkizuegu modu batera edo bestera 
gure ondoan izan zareten guztiei eta baita elizkizunetara 
etorri zineten guztiei ere.
ESKERRIK ASKO GUZTIAGATIK

Hernanin, 2020ko irailaren 13an

PURIFICACION CACHAN GETINO
(Fermín Baroren alarguna)

Atzo hil zen, 96 urte zituela, Elizakoak 
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian bego - 

Seme-alabak: Primi eta Ana Lois; bilobak: Elena eta Enrique 
Bastero; ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako 
ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BIHAR, 
ASTELEHENA, arratsaldeko ZAZPIETAN, SAN JOAN BATAIATZAILEA parroki elizan 
egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2020ko irailaren 13an

OHARRA: Gorputza Hernaniko ORBEGOZO EHORZKETA TANATORIOAN egongo da gaur 
10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.

HERNANI  CHILLIDA LEKU

Ospakizun astea izango du da
torrena, Chillida Leku museoak. 
Izan ere, asteazkenean beteko 
dira 20 urte, Eduardo Chillidak 
museoa inauguratu zuenetik. 
Eta hori ospatzeko, bi ekitaldi 
antolatu ditu Chillida Lekuk, 
datozen egunetarako.

Asteazkenean bertan, eki
taldi instituzionala egingo dute, 
Chillida Lekuko Zabalaga ba
serrian; eta bertan izango da 
Amancio Prada konpositore eta 
kantautore ezaguna. San Juan 
de la Cruzen Kantika Espiritua
la eskainiko du Pradak, Eduar
do Chillidari omenaldi gisa, 
«Gaztelako mistiko eta poetaren 

testuekiko mirespen haundia» 
sentitzen baitzuen eskultoreak. 
«Lan ugari eskaini zizkion Chi
llidak San Juan de la Cruz poe
tari, eta haren bertsoak eten
gabe idatzi zituen», azaldu dute 
Chillida Leku museoko ardura
dunek. Ekitaldi itxia izango da 
hori, distantzia tarteak errespe
tatzen direla bermatzeko.

Ekitaldi irekia larunbatean, 
Johann Sebastian Jazz 
bikotearen doinuekin
Irekia izango da, ordea, larunba
terako prestatu duten ekitaldia, 
urteurrena ospatzeko. Museoko 
zelaian egingo dute, eta Johann 
Sebastian Jazz bikotearen kon
tzertua izango da bertan. Arra

tsaldeko 18:00etan hasita, Iñaki 
Salvadorrek eta Alexis Delgadok 
pianoarekin eskainiko dituzte 
Johann Sebastian Bach konpo
sitorearen pieza famatuen ber
tsioak, jazzera ekarritakoak.

Eduardo Chillidaren «konpo
sitore kuttuna» izan zen Bach: 
«etengabe entzun zuen bere 
musika, bizitza osoan, eta fun
tsezkoa izan zen bere sorkuntza 
prozesuan», azaldu du museoak. 
Eskulturak, grabatuak, grabita
zioak eta Homenaje a Juan Sebas
tian Bach liburua eskaini zizkion 
Chillidak Bachi; eta agur bat ere 
bai: Juan Sebastian Bach. Saludo. 
Moderno como las olas, antiguo 
co mo la mar, siempre nunca dife
rente, pero nunca siempre igual.

Kontzertura joateko, sarre
rak eskuragarri daude, 28 euro
an, museochillidaleku.com web 
orrian. Arratsaldeko 17:00etan 
irekiko dituzte Chillida Lekuko 
ateak, kontzertuaren aurretik 
museoa bisitatu ahal izateko.  

San Juan de la Cruz eta Bachen 
erritmora, urteurren borobila
Asteazkenean beteko ditu 20 urte Chillida Leku 
museoak, eta egun horretan bertan, ekitaldi 
instituzional batekin ospatuko dute, Amancio 
Prada bertan dela. Larunbatean, ekitaldi irekia.

HERNANI  ERAKUSKETA

Respect pintura erakusketa jarri 
du Soraya Garcia Suarez artista 
donostiarrak, Biteriko aretoan; 
eta etzi arte egongo dira ikusgai. 
Olioz eta akuarelaz egindako 
lanak dira, Biteriko erakusketa 
aretora ekarri dituenak.

Arratsaldez bisitatu daiteke, 
17:00etatik 21:00etara, eta ber
tan egongo da artista ere, lanei 
buruzko azalpenak eman eta 
zalantzak argitzeko.  

Soraya Garciaren 'Respect' 
erakusketa, etzi arte Biterin
Arratsaldez ikusi 
daitezke, 17:00etatik 
21:00etara, olio eta 
akuarela lanak.

HERNANI  ARRAUNA

Ez da arraun zalerik izango gaur 
Donostian, Kontxako Bandera
ren bigarren igandeko lehia 
ikusten; ez hernaniarrik eta ez 
bestelakorik. Eta Maialen trai
nerua ere ez da izango bertan, 
aurtengoan. Baina protagonis
mo faltarik ez du izango Herna
nik gaur ere, aurreko igandean 
bezala, itsasoko lehian.

Emakumezkoen estropadak 
jokatuko dira aurrena, eta hiru 
taldetan banatuta, arituko dira 
guztira hamar arraunlari her

naniar, edo Maialen traineruan 
ibilitakoak: Hibaikan Jone Pas
tor, Nerea Irastorza, Uxue Alber
di, Garazi Arabiotorre eta Estitxu 
Zabala; San Juanen Naroa Liza
rreta, Olaia Barriuso eta Nahia 
San Argimiro; eta Tolosaldean 
Eider Barba eta Itxaso Aranburu. 
Goizeko 10:00etan hasita, aurre
neko txandan ariko dira Hibai
ka eta San Juan, Hondarribia 
eta Zumaiarekin; eta ohorez ko 
txandan Tolosaldea, Orio, Donos
tiarra eta Arraun Lagunakekin.

Ondoren, 11:00etan hasiko 
dira gizonezkoen estropadak; 
eta hiru hernaniar ariko dira, 
Do nostiarra traineruarekin: Xa
bat Pastor, Jon Iruretagoiena eta 
Iban Verdugo. Au rre neko txan
dan izango dira, Urdaibai, Cabo 
eta Zarautzekin. Ondoren, oho
rezkoan ariko dira Hondarribia, 
Zierbena, Santurtzi eta Orio.  

Hernaniar ugari gaur, 
bigarren igandeko lehian
Kontxako Banderaren 
bigarren estropada 
jokatuko da Donostian, 
goizeko 10:00etan 
hasita. Publikorik ez da 
izango, oraingoan ere. 

Judoa probatzeko aukera, bihartik
HERNANI  JUDOA

Bihar hasiko du denboraldia, Hernaniko judo taldeak. Infan
til mailatik gorako taldeak izango dira entrenamenduei ekiten 
aurrenekoak, eta 12 urtetik gorako gaztetxo guztiei luzatu diete 
gonbitea, judoa probatzera gerturatzeko. Informazio gehiagorako: 
judohernani@gmail.com, edo 658 881 112.

Soraya Garcia Suarez artista, erakusketako bi lanen aurrean.

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 difamazioak ez dira onartuko.

  
JASOTA 
BEZALA

Azpiazu jaunari:
Abuztuaren 13an, 13:20ak aldera, 
kotxea aparkatu zenuen zama
lanetarako tokian, eta zebrabi
dearen puska bat hartuz, apar
katzeko tokia edukita oso gertu. 

Uste nuen bost minutuko kontua 
izango zela, baina ez; lasaila sai 
eserita ardo bat hartzeko izan 
zen. Zuk etengabe kritikatzen 
duzu legea eta arauak betetzen 
ez dituen jendea (argazkiak eta 

bideoak egiten dituzu), eta pu
blikoki salatzen duzu. Esan nahi 
dizut arauak guztiontzat direla, 
baita zuretzat ere. Aldarrikatzen 
denarekin, eredu izan behar da.

Marijo Aizpurua Sagarna

Aldarrikatzen denarekin, eredu izan behar da
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