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KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

93  
positibo berri

1.206 
positibo guztira*

52  
hildako

360 
ospitalizatuta

192 
positibo berri

2.497 
positibo guztira

130 
hildako

1.120 
ospitalizatuta

GIPUZKOAN NAFARROAN

*Hernanin 28  Astigarragan 6 Sendatuak: 2.165 EAEn; 236 Nafarroan. 

HERNANI  ELIKAGAI BANKUA

«Egoera ekonomiko larrian dau-
den herritarrei oinarrizko eli-
kagaiak bermatzea» da Elikagai 
Bankuaren helburu nagusia, 
familia askok hilabete bukaera-
ra iristeko dituzten zailtasunak 
leuntzeko asmoz. Normalean, 
banaketa hileko lehenengo as-
telehenetan egiten du, baina, 
konfinamenduaren ondorioz, 
«familia asko kalte ekonomiko 
haundiak jasaten ari da», eta 
horri aurre egiteko, banaketa 
aurreratu du.

Horrela, astelehenean, mar-
txoaren 27an egin zen aurrene-
ko banaketa. Udalak adierazi 
duenez, «elikagaiak helarazi zi-
tzaizkien larrialdi egoeran zeu-
den 4 familiari». Horrez gain, 
hurrengo egunean etxez etxeko 
banaketarekin hasi ziren.

Banaketa, ia 400 familiari
Etxez etxeko elikagai banake-
tan udal langileak ari dira la-
guntzen. Asteartean hasi zuten 
393 etxeetara iristeko helburua 

duen lana, eta astea bukatzera-
ko bukatzea espero dute.

Normalean, erabiltzaileak 
izaten dira elikagaien bila joaten 
direnak, baina, konfinamenduan 
egonda, udal langileak ari dira 
etxez etxeko banaketan. «Egu-
nean 80 bat etxetara» joaten dira.

Goizeko 08:00etan hasten 
dira banaketarekin. Erabil-
tzaileei etxe atarian uzten zaie 
kutxa, aldez aurretik telefonoz 
jakinarazita. Udalak ziurtatu 
du udal langileak «egoera honi 
dagozkion prebentzio neurriak 
hartuta» ari direla lanean.

Premia duenak eskaera,  
telefonoz
Elikagai Bankuaren bidez herri-

tarrek jasotzen dituzten elika-
gaiak izaten dira lekariak, pasa, 
arroza, kakaoa, olioa, esnea, 
atuna, sardinak eta gailetak. 
«Kutxa hauen bidez ez da dieta 
osasungarri osoa lortzen», azal-
du du Elikagai Bankuak, «bai-
na oinarrizko jakiak bematzen 
zaizkie».

Elikagai Bankuaren beharra 
duten herritarrek eskaera egin 
dezakete, telefono zenbaki ho-
netara deituta: 617 29 62 14. Joxa-
nen galdera egin behar dute.

Gogorarazi dute elikagaiak 
jaso ahal izateko Hernanin 
erroldatuta egotea nahitaezko 
baldintza dela.  

Elikagaiak premia larrian dauden 400 familiari, 
Elikagai Bankuaren banaketa aurreratuta

Hileko lehenengo astelehenetan egiten du 
normalean banaketa, Elikagai Bankuak, baina 
«egoera berezi honetan» aurreratu egin du. 
Astea bukatzerako banaketa egina izatea espero 
du. Udal langileak ari dira etxez etxe, banaketan.

URUMEA  DOBERA EUSKARA ELKARTEA

Badirudi bihozkada batek era-
ginda jarri zaiola gaia, aurten-
go Bota bertsoa! bertso-paper 
lehiaketari. Txotx denboraldia 
irekitzearekin batera martxan 
jarri zuen Doberak lehiaketa, 
seigarrenez, baina koronabi-

rusari aurre egiteko ezarritako 
neurriak medio, aldaketak egin 
behar izan ditu.

Hori horrela, eta sagardote-
gietan txotx egiteko aukerarik 
oraingoz ez dagoenez, bertso-
-paperak emailez jasoko ditu 
Doberak. Bertsoa nahi den doinu 
eta neurrian idatzi behar da, eta 

egilearen izen-abizenak eta tele-
fonoa jarrita, dobera@dobera.eus 
helbide elektronikora bidali.

Parte hartzeko epea ere luza-
tu egin da: apirilaren 27ra arte 
jasoko dira proposamenak.

Gaia, berriz, ez da aldatu, eta 
gertaerei begira, ezin aproposagoa 
dirudi... Sagardorik ez balego?

Hortxe, proposamena. Txotx 
eginez ezin bada ere, agian 
etxean sagardoarekin topa 
eginda etorriko zaio baten bati 
etorria, edo abstinentziak es-
naraziko dio barruko bertsolari 
sena! Modu batera edo bestera, 
animatzeko deia luzatu die he-
rritarrei Doberak.   

Zein bertso botako zenuke, sagardorik ez balego?
Txotx denboraldiarekin batean martxan jarri du Doberak, aurten seigarrenez, 'Bota bertsoa!' 
bertso-paperen lehiaketa. Egoerak bultzatuta, bertsoak emailez jasoko ditu, apirilaren 27ra arte.

Elikagai postuak 
berriro, Urbietan
HERNANI  AZOKA

Osteguneroko azoka konfina-
mendu egoerara egokitzeko 
aldaketak izan dira azken 
asteetan. Baina egin, egingo da. 
Gaur ere postuak jarriko dira 
Urbieta kalean, baina elikagai 
postuak bakarrik jarriko dira.  

Laguntza  
eskatzeko aukera, 
Zaintza Taldeetan
URUMEA  KORONABIRUSA

Konfinamendu egoera dela-eta, 
etxetik ezin atera daudenek, 
eta erosketak egiteko, haurrak 
zaintzeko, maskotak ateratzeko 
edo bestelakoetarako lagun-
tza behar dutenek herriz herri 
sortu diren Zaintza Taldeetara 
jo dezakete: Hernanin, 691 651 
850 (WhatsApp) eta 690 145 760 
(deituta); Astigarragan, 943 33 
52 32 eta ongintza@astigarraga.
eus; eta Goizuetan: 647 862 179. 

Lan-potsa, zahar 
egoitzetarako
ASTIGARRAGA-HERNANI  ALDUNDIA

Gipuzkoako Foru Aldundiak lan 
poltsa eratzeko deialdia egin 
du, Koronabirus pandemiaren 
eraginez adinekoen zentro eta 
egoitzetarako sortu diren zain-
tzaile beharrak asetzeko. Poltsa 
hau bertan behera geratuko 
da egoera lasaitzean. Eskaerak 
ataribis@gipuzkoa.eus helbidera 
bidali behar dira, https://egoitza.
gipuzkoa.eus/eu/enplegu-publi-
koa helbidean eskuratu daitez-
keen formularioak beteta. 

Aurrerantzean,  
anbulatoriora deitu
URUMEA  KORONABIRUSA

Berrantolatu egin da osasun 
saila, eta aurrerantzean, Koro-
nabirusarekin gaixotuta dagoe-
la uste duenak anbulatoriora 
deitu behar du. Osasun-txar-
telaren atzealdean agertzen da 
zenbakia. 

Udal langileak ari dira Elikagai Bankuko kutxak etxez etxe banatzen.

Elikagai Bankuaren 
bidez janari kutxa jaso 
nahi duenak telefonoz 
deitu dezake, baina 
Hernanin erroldatua 
egon beharko du.



2020-04-02  Osteguna 
7.069 zk.   www.kronika.eus

Argitaratzailea: Dobera Euskara Elkartea  Lan-taldea: A. Arbelaitz, O. Egaña, I. Goñi, L. Goñi, B. Los Arcos, A. Moreno, J. Osa, M. Ramirez de Alda eta J. Zubitur.  
Egoitza: Larramendi 11, Hernani  T. 943 33 08 99 - 688 660 714 Eposta: kronika@kronika.eus eta publi@kronika.eus  Lege gordailua: SS-1469-2018 ISSN: 2659-5036

AR
GI

TA
RA

TZ
AI

LE
A

LA
GU

NT
ZA

IL
EA

K

DOBERA BAZKIDEAK / KRONIKALARIAK

PE
FC

 z
iu

rt
ag

iri
a

Pr
od

uk
tu

 h
a

u
ko

nt
ro

la
tu

ta
ko

itu
rr

ie
ta

ko
 m

at
er

ia
le

z
 

eg
in

a 
da

go
, b

irz
ik

la
tu

a
 

da
 e

ta
 B

as
o 

Ku
de

ak
et

a 
Ira

un
ko

rr
ar

e
n  

zi
ur

ta
gi

ria
 d

au
k

a

w
w

w
.p

ef
c.

e
s

IRAGARKI MERKEAK

ONDDI AKADEMIAn streaming bidezko klaseak eskaintzen ditugu DBH eta Batxilergoan.  
Info gehiago: 688719571 edo onddiakademia@gmail.com

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:   A. Etxebarria Andre kalea, 48 (Hernani)  943 551793  Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353

EG
UR

AL
DI

A

GAUR BIHARLainotuta egongo da orokorrean, eta euri txikia ere egingo du, ater-
tzera egingo badu ere. Haizeak iparraldetik joko du eta giroa freskoa 
izango da. Min.7º/ Max.13º

Kosta egingo zaio altxatzen, eta lainotuta hasiko da eguna, baina 
eguzkiak gero eta leku haundiagoa hartuko du. Hala ere, ipar-ekial-
deko haizea ibiliko da eta fresko egingo du. Min.4º/ Max.13º
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ASTIGARRAGA  UDALA

Hileroko zitari hutsik egin gabe, 
hilabeteko azken asteartero be-
zala, Plenoan bildu zen herene-
gun Astigarragako Udala, baina 
oraingoan, telematikoki egin 
behar izan zuten bilkura, Koro-
nabirusaren aurka ezarritako 
konfinamendu egoera dela-eta.

Hain zuzen, Plenoaren au-
rreneko puntuan adostu zu-
ten alarma-egoera indarrean 
dagoen bitartean telemati-
koki egitea hurrengo bilerak; 
hala nola, elkargokideen orga-
noen artekoak eta kontratazio 
mahaiarenak. Azken hau, api-
rilaren 16rako deitu da, goizeko 
09:00etarako.

Erabateko adostasuna,  
Pagoaga eremuko aldaketari 
eta kultur etxearen izenaro 
dagokionean
Orokorrean, aho batez onartu 
ziren Plenoko gainerako pun-
tuak ere: martxoaren 18ko akta, 
Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korrean Ergobia auzoko Pagoaga 
eremuko Plan Berezia, eta kul-
tur etxea berriaren izena.

HAPOan egindako aldake-
taren inguruko Plan Bereziaren 
testu bategin hori azken Hiri-
gintza Batzordean aurkeztu zela 
azaldu zuen Xabier Urdangarin 
alkateak, eta bertan onespena 
eman zitzaiola. Horrela, boletin 

ofizialean argitaratu eta Foru Al-
dundira bidaliko da orain, behin-
-betiko onarpena emateko.

Kultur etxe berriaren izenari 
dagokionez ere, aho batez onar-
tu zuten denek Erribera izena. 
Alkateak azaldu zuen bi galde-
keta egin behar izan zirela he-
rritarren artean, aurrenekoan 
batzuk, behin eta berriro bozka-
tzeko, sistemari iruzur egiteko 
modua bilatu eta bertan behera 
utzi behar izan zelako. Bigarren-
goan hori kontrolatu egin zen, 
eta kulura batzordeak erabaki 
zuen 100 bototik gora jasoz gero, 

erabakia loteslea izango zela. 
198 herritarrek bozkatu zuten; 
horietatik %57,9k Erribera ize-
naren alde, eta %42,1ek Mantto-
ni izenaren alde.

Sagardotegien ordenantza  
eta lur urbanizaezinen  
zehaztapenari, aldaketak
Bildutako zinegotzien arteko de-
sadostasun bakarra laugarren 
puntuan azaleratu zen: HAPOan 
aldaketa egitea proposatzen zuen 

puntuan, sagardotegien orde-
nantzari eta lur-urbanizaezinen 
zehaztapenari dagokionez.

EH Bilduren aldeko 7 botoekin 
eta PSE-EErenarekin onartu zen, 
baina EAJk kontra bozkatu zuen; 
kontrako botoak lau izan ziren, 
zinegotzietako  batek ez baitzuen 
lortu Plenoarekin telematikoki 
bat egitea. Lehendik bidalitako 
prentsa oharrean azaldu zuten 
jeltzaleek kontrako botoaren zer-
gatia: «Sagardotegiak haunditzea 
lursailaren neurriaren arabera 
egingo da, Astigarragako sagar-
dotegiak hazi eta merkatura ego-
kitzeko aukerarik eman gabe. 
Bilduk murrizketa larriak onar-
tuko ditu, sagardotegien erai-
kuntza eta haunditze gaitasuna 
erdira jaitsiz».

Udala, neurri berrietara  
egokitzen
Azkenik, galdera eta erregueta-
rako azken puntuan, oposizioak  
«galderak hurrengorako» uzte-
ko asmoa azaldu zuen, «egoera 
zein den ikusita».

Alkateak, bere aldetik, azal-
du zuen igandean jarduera eko-
nomikoa bertan behera uzteko 
dekretua argitaratu ondoren, 
«Udaleko funtsezko zerbitzuak 
zein diren erabaki» dutela, eta 
horren arabera, lan egiteko 
moduak egokitu dituztela uda-
letxean ere. Dena den, azpima-
rratu zuen «asmoa udal fun-
tzionamenduarekin ahalik eta 
normalen jarraitzea» dela, eta 
zalantzak argitu eta informa-
zioa partekatzeko eskuragarri 
egongo dela.   

Sagardotegien ordenantza ez 
beste guztia, aho batez onartua
Adostasuna izan zen nagusi astearteko Plenoan. 
Egoerak bultzatuta, telematikoki egin beharra 
izan zen protagonismoa hartu zuen gertaera.

GOIZUETA  ZUHAITZ EGUNA

Udalak jakinarazi du landake-
tak egin dituela eskolako ere-
muan eta eskolan bertan. Lan-
dare hauek Zuhaitz Egunean 
ikasleekin aldatzea zen asmoa, 
baina «konfinamendua dela-
-eta, Udalak aldatu behar izan 
ditu».  

Bost espezie berri, eskolako 
eremuan
Landaketak eskolako eremuan 
egin dira; zehazki, 2019 bukae-
ratik Berdabio basogintza S.L. 
enpresa prestatzen aritu den 
Basakaundi parajean. Denera, 
bost espezie desberdinetako 
landareak aldatu dira: bertako 
haritza, gerezia, zedro japonia-
rra, altaseko zedroa eta taeda 
landareak, hain zuzen. 

Horrekin lotuta, Zuhaitz 
Egunean eskolan espezie bakoi-
tzeko ale bat aldatzeko asmoa 
ere bazegoen, jolas eremuan 
dauden bost zuloetan. Baina, 
«COVID-19ak eragindako alarma 
egoera dela-eta, ezin izango da 
Zuhaitz Eguna ospatu», Udalak 
aurreratu duenez, eta horrega-
tik, dagoeneko aldatu ditu lan-
dare hauek ere, eskolan.

Dena den, aldaketa bat egin 
duela jakinarazi du. «Taeda 
landareak prozesionariak era-
kartzen dituenez, honen ordez, 
alertze landare bat aldatu da».

Zein da zein,  
asmatzeko aukera webgunean   
Udalak gaineratu du espero due-
la «ikasleek laiste izanen dutela 
landare hauek ezagutu eta nola 
hazten diren ikusteko aukera».

Bitartean, jolas txiki bat 
proposatu du. Eskolan landatu-
tako bost landareen argazkiak 
igo ditu Facebook orrialdeara 
(Goizuetako Udala), eta bakoi-
tza zein den asmatu behar da. 
Erantzunak, www.goizueta.eus 
webgunean ikusi daitezke.  

Bost espezie berri, 
eskolan landatuta
Alertze landarea, 
haritza, gerezia, 
atlaseko zedroa eta 
zedro japoniarra dira 
Udalak landatu dituen 
bost espezieak.

URUMEA  DENBORAPASAK 
Osiñagako Ekai Legorburu ere, 
6 urterekin, animatu da Kroni-
kak emandako oinari jarraitu 
eta bertsoa botatzera. Bideoan 
ikusi daiteke, www.kronika.eus 
helbidean; baita Xabier Abrile-
na ere. Beste proposamena ere 

jaso du Kronikak 688 660 714an, 
Unax Mendiablerena: Ama 
lurra edertu da azken astean, 
gizakiak geratu gara gu gure 
etxean, Koronabirusa dago gure 
albistean, frontoia eta lagunak 
ditut nik nire ametsean. Amets 
Makatzagarena ere jaso da. 

Ekai Legorburuk ere bota du bertsoa, Osiñagatik.

Beste lau bertsolari, Kronikarekin

«Gure asmoa da 
ahalik eta normalen 
jarraitzea udal 
funtzionamenduarekin»

Elurrak zurituta esnatu zen Arano, astelehenean.

Zozomikoteak iritsi dira, elurrezko oihal zuriarekin
ARANO  ELURRA 
Martxoko azken egun eta erdiei 
eta apirileko aurreneko egun 
eta erdiei esaten zaie Zozomi-
koteak. Udaberrian sartuta ere, 

negua oraindik egin dezakeela 
gogorarazteko egunak izaten 
dira, eta aurtengoan bete-be-
tean bete da usadioa. Astelehe-
nean elurrak zurituta esnatu 

ziren Eukal Herriko eta Urumea 
bailarako hainbat txoko. Ara-
non irudi ederrak utzi zituen 
oihal zuriak, eta bideoan ikusi 
daitezke: www.kronika.eus.
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