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KORONABIRUSA   ATZOKO DATUAK

185 
positibo berri

9.076 
positibo guztira*

1.757 
hildako EAEn

58 
UCIn EAEn

302 
positibo berri

12.236 
positibo guztira

542 
hildako

8 
UCIn Nafarroan

GIPUZKOAN NAFARROAN

*HERNANIN 243 (+8),  ASTIGARRAGAN 51 (+0) 

(Nafarroako Osasun Saila)

(Osakidetza)
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URUMEA  ESKOLARA BUELTA

Astelehenean hasi zuten Uru-
me a Bailarako eskolek ikasturte 
be rria. Umeen aurpegietan ur-
duritasuna eta zirrara ziren pro-
tagonistak; izan ere, martxotik 
beraien ikasgelak eta gelakide 
asko ez zituzten ikusi, orain-
dik. Hala ere, itzulera ez da guz-
tiz erraza izan.  Edo behintzat, 
ikasle, irakasle eta eskolako gai-
nerako langileak ez dira ohiko 
moduan bueltatu eskolara. Mas-
karillen atzean ezkutatu dira 
ikasleen arteko irrifarrak, eta 
aurten ez da besarkadarik egon 
irakasle eta ikasleen artean. Bai-
na maskarilla jantzita bazuten 
ere, bailarako ikasleen begiraden 
atzean ikasturtea hasteko emo-
zioa agerian geratu da.

Hernani, Astigarraga, Goizu-
eta eta Ereñotzuko eskoletako 
ba koitzak bere modura antolatu 
du eskolara itzulera, Hezkuntza 
Sailak zehaztutako jarraibideen 
barruan. Zentro bakoitzaren eza -
ugarriak kontuan hartuta (erai-
kuntza, gela bakoitzeko espazioa, 
ikasle kopurua...), erabaki bat edo  
beste hartu da. 

Aratz ikaste txeak, esaterako, 
ikasgelan na hikoa leku dutelako 
eta ikasleen ratioa Sailak ezarri 
zuen muga betetzen duelako, 
bur buila ge la delakoak sortu di-
tu. Prebentzio sistema honekin, 
gela bakoitzeko ikasleak beraien 
gelakideekin egongo dira eta 
ikastetxeko ikasleen arteko ha-
rremana minimizatzea lortuko 
da. Neurri horren helburua da 
talde bereko haurren eta beste 
bizikidetza-talde batzuen arteko 
interakzioa saihestea. «Burbui-
la» geletan antolatzeak kontak-
tu kopurua murriztuko du eta 
koronabirusagatik kasu positi-
boren bat baieztatuz gero, haur 

eta ikasleen artean miaketa-la-
na erraztuko da.

Ohitu beharreko errutinak 
Koronabirus gaixotasunaren he-
dapena gel di a  razteko ezinbes-
tekoak dira prebentzio-neurriak 
har   tzea. Hori bermatzeko, be te 
beharreko neurri batzuk ze  haztu 
zituen Hezkuntza Sailak. Ho-
rregatik, eskoletan hartu diren 
neurri guztiekin, maskarilla, 
gel hidro al koholikoa eta tenpe-
ratura kon   trolak «nor  maltasun 
berria» bilaka tu dira hezkuntza 
zentroetan. Eskolara sartzeko eta 
bertatik ateratzeko horiek dira 
egunerokotasunean ikasle zein 
iraskasleek bete behar dituzten 
jarraibideak. 

Gela barruan ere, bete beha-
rreko neurriak zehaztu dira. Eta 
jangela eta jolastokia bezalako 
espazio komunetan, jende pila-
ketak saihesteko neurriak ezarri 
dira eskoletan. Aurtengo egoera 
honetan umeek ilara egin behar-
ko dute eskolara sartzeko. Ikasge-
la bakoitza eskolako gune zehatz 
batean bilduko da eta ondoren, 
irakaslearekin, bakoitza bere ge-
lara joango da. Modu ordenatuan 
egingo da guztia, umeen arteko 
kontaktua ahalik eta murritze-
na izateko eta kasu positiboak 
saihesteko. 

Jangelan ere txandak egingo 
dira. Ume guztiek ezingo dute 
batera bazkaldu eta adin-tarte 
bakoitzak bazkalordu zehatza 
izango du. 

Eta bailarako eskolek be-
raien ne urriak zehaztu badituz-
te ere, es kolako ikasle edo lan-
gileren ba tek sintomak izanez 
gero, kontuan izateko protokolo 
bat sortu du Hezkuntza Sailak. 
Hartutako neurrien artean dau-
de COVID-19arekin bateraga-
rriak diren sintomak dituzten 

ikasle, irakasle edo langileak ez 
direla eskolara joango. Eta nos-
ki, positiboa denak ere ezingo du 
eskolara joan. Gainera, etxean 
norbaitek COVID-19aren diag-
nostikoa badu, eskolak honen 

berri izan beharko du. 
Eta Sailak sortutako protoko-

loaren barruan dago ere, eskola 
bakoitzak higiene eta aireztapen 
neurri egokiak betetzen dituen 
«isolamendu-gela» bat izatea. 

Ber tara joan beharko du gaitza-
ren  sintomak dituen pertsonak. 
«Eskolako gela normal bat da, 
baina arduradun bat egongo da 
bertan eta zehaztutako protoko-
loa jarraituko du berak».   

Maskarilla, gel hidroalkoholikoa eta tenperatura 
kontrolak «normaltasun berria» bilakatu dira eskolan
Uda amaierarekin batera ikasturte berria hasi 
da; egunerokotasuna, ordea, ezberdina izango 
da ikasle, irakasle zein eskoletako langileentzat. 
Errutinak aldatu egin dira eta bete beharreko 
prebentzio-neurri ugari ezarri dira zentroetan. 

Haurrak, ikastolatik ateratzeko ere, txandak egiten dituzte. 

Umeak eskolan irakaslearen azalpenak entzuten, segurtasun neurriak betetzen dituztela.
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«Iaz bezala gaude hemen, baina maskarillekin eta gel 
hidroalkoholikoarekin... ez dakigu zer gertatuko den»

Protokoloa eta kontingentzia-plana zehaztuta 
dituzte Langilen, baina «gauzak egunero 
aldatzen dira eta ziurgabetasuna ere badugu». 

HERNANI  LANGILE IKASTOLA

Hasiera «arraroa» izan da 
Langilen. «Irakasle, ikasle, zein 
eskolako langileak pixkanaka 
ari gara egoera honetara egoki-
tzen, eta ez dakigu zer gerta-
tuko den». Diote, Hezkuntza 
Sailak protokoloa bidali ziela 
eta zenbait maskarilla eta gel 
hidroalkoholiko ere, «baina ez 
dugu beste ezer», esan dute. 

Bailarako gainontzeko 
eskolen moduan, Langilen ere 
esfortzu haundia egin dute 
protokoloa eta kontingentzia-
-plana prestatzeko. «Ikasle 
asko gara hemen eta 23-25eko 

ratioak ditugu. Orain arte 
ikasleak ziren gelatik gelara 
mugitzen zirenak, baina orain 
irakasleak dira ikasleengana 
joaten direnak. Hori izan da 
aurtengo ikasturteko aldaketa 
nagusia». 

Eskolaz kanpoko jarduerak 
bertan behera gelditu dira, bai-
na bestelako ekintzak egiteko 
asmoa dute Langilen. «Ikasto-
lan bakoitzak bere taldea du 
orain, eta ikasleak ezin direnez 
nahastu, aterpetxeetara gaua 
pasatzera ezin dugu joan. Hala 
ere, eguneko irteerak egitea 
pentsatzen ari gara», azaldu 
dute.  Ikasleak komunean eskuak garbitzeko ilaran, segurtasun distantziak mantenduz. 

«Kontzientziatuta gaude 
egoera berri honekin»
Hezkuntza Sailak sortutako protokoloa kontuan izanda, 
Aratzek bere propioa egin du egoera kontrolpean izateko.

HERNANI  ARATZ IKASTETXEA

Eskolako lehenengo egunak «arra-
roak» ari dira izaten Aratzen. Diote, 
«hasiera ezberdina» eman diotela 
ikasturteari, hartu behar izan dituz-
ten neurriek horrela behartu dutelako.  
Hala ere, «ikasleak gogotsu etorri dira 
eta neurriak modu egokian betetzen 
ari dira», azaldu dute. «Informatikari 
garrantzia ematen ari gara; konfina-
tzen bagaituzte ezinbestekoa iruditzen 
zaigu ikasleek informatika nozioak 
izatea etxetik eskolak ondo jarraitu 
ahal izateko», adierazi dute. 

«Burbuila gelak» sortu dituzte 
Aratzen, Haur Hezkuntza eta Lehen 
Hezkuntzarako. «Irakasle bakoitza 
bere ikasleekin egoten da une-oro, eta 
ikasle taldeak ez dira beraien artean 

nahasten. Eta jolastokian ere bakoi-
tzak bere espazioa du». 

Sailak protokoloa azaldu bazien ere, 
Aratz ikastetxeak bere propioa sortu 
du. Diote Sailak emandako kontingen-
tzia-plana «oso berandu» heldu dela. 
Gainera, inolako laguntzarik jaso ez du-
tela esan dute: «Hezkuntza Sailak 1.000 
irakasle berrien kontratazioaren aukera 
jarri zuen mahai gainean, baina guk ez 
dugu horren berri izan». 

Egoera hau dela eta zenbait ikasle 
ez dira eskolara joan lehenengo egune-
tan. «Protokoloa azaltzeko bilera egin 
bagenuen ere, familiak beldur dira eta 
zenbait ume ez dira eskolara etorri. 
Hala ere, gogorarazi diegu eskolatzea 
nahitaezkoa dela eta beraz, egoera 
ulertu arren, eskolara etortzera anima-
tu diegu». 

Irakaslea ikasleekin eskolatik irteten, txandaka. 

«Familiek erantzun oso ona 
izan dute egoearen aurrean»
Urumeako zuzendaritza taldea ekainean hasi zen lanean 
ikasturte berri honi aurre egiteko protokoloa prestatzen.

HERNANI  URUMEA

Bailarako gainontzeko eskolen mo-
duan, Urumean ere buru-belarri aritu 
dira lanean egoera honi aurre egiteko 
kontingentzia-plana eta protoko-
loa prestatzen. Ekainean hasi ziren 
horretan irakasle eta zuzendaritzako 
kideak, eta abuztuan ere zehaztape-
nak egiten jarraitu dute. 

Ezjakintasunaren aurrean familiek 
kezka azaldu zuten hasieran, baina 
protokoloaren berri izan zutenean la-
saitu egin ziren. «Ikasle eta gurasoek 
oso erantzun ona izan dute egoeraren 
aurrean; hasieratik errespetuz jokatu 
dute eta ezarritako arauak bete dituz-
te», azaldu dute. 

Urumean ere «burbuila-taldeak» 
egin dituzte, eta modu honetan ikasle 

taldeak ez nahastea errazagoa da. 
«Irakasle espezialistak bakarrik mugi-
tzen dira gela batetik bestera». 

Hala ere, Hezkuntza Sailaren lana 
«desastre hutsa» dela esan dute hauek 
ere. «Eskola guztiak esfortzu haundia 
ari gara egiten beharrezko materiala 
gure kabuz erosi eta protokoloa ahalik 
eta zehatzena izateko. Sailak mate-
riala bidali digu, baina oso gutxi, eta 
beraiek sortutako protokoloaren berri 
oso berandu izan genuen». Irakasleek 
ikasturte berri hau hasteko forma-
kuntza ere Urumeako zuzendaritza 
taldeak emandako da: «goitik ez zaigu 
erreferentziako pertsonarik etorri».

«Ikasle taldeak nahastea ezinezkoa 
da» eta horregatik, momentuz eskolaz 
kanpoko jarduerak eta goizetako zain-
tzak bertan behera gelditu dira eskolan. 

Umeak eskolako atean, lurrean margotutako marren barruan, ikasgelarako sartzeko zain.
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«Zortez espazio aldetik arazorik ez dugu eta horregatik, 
nahasketak saihesteko talde egonkorrak sortu ditugu»
Normaltasun-berri honetara «ohitzen saiatzen» 
ari direla diote Goizuetako Xalto eskolakoek. 

GOIZUETA  XALTO ESKOLA

Xalto eskolako ikasle guztiak 
joan dira eskolara lehenengo 
egunetik. «Etxekoen aldetik 
kezka haundia sumatu dugu, 
baina zehaztutako kontingen-
tzia-planaren berri izan dute 
guztiek eta lasaitasuna suma-
tu dugu; mezuak, e-mailak eta 
telefono deien kopurua gutxitu 
egin da azken egunetan». 

Talde bakoitzak eskolara 
sartzeko sarbide propioa du 
Xalto eskolan. «Hiru bloke 
ezberdin ditugu, eta bakoitzean 
bi talde daude. Lehenengo, 
bigarren eta hirugarren maila-
koak sarrera nagusitik sartzen 

dira eta bakarrik daude goiko 
pisuan. Bosgarren, seigarren 
eta DBHko ikasleek beste ate 
bat dute eta orduan, sarrerak 
eta irteerak ez dute kointzidi-
tzen», azaldu dute. 

Errekreoan ere «burbuila 
gela» bakoitzak bere eremua 
du. «Frontoia, futbol zelaia eta 
eskolako gainerako eremuak 
zatitu eta talde egonkor bakoi-
tzak bere eremua du orain». 

«Ongi ari gara funtziona-
tzen. Hala ere, zenbait eskaera 
egin ditugu eta orain arte ez 
dugu laguntzarik jaso. Plantilla 
zabaltzeko eskatu dugu esatera-
ko, baina ikuskariaren erantzu-
naren zain gaude». Haurrak Andres Nabarte Xalto eskola kanpoan, gelara sartzeko ilaretan, segurtasun distantzia mantenduz.

«Urduri etorri gara ikasturte 
berrira, ezjakintasunarekin»
«Gogo haundiz» itzuli dira Txirrita Herri Eskolakoak, hala 
ere, ezin ukatu «egoera honek sortutako urduritasuna». 

EREÑOTZU  TXIRRITA HERRI IKASTETXEA

Ereñotzuko Txirrita Herri ikastetxean, 
«pozik, ilusioz, indartsu eta gogo 
haundiz» hasi omen dute ikasturtea, 
hala ere, irakaslegoak dio, «urduri» 
hasi direla, «ikasturte berezia izan-
go baita, eta ezjakintasun askorekin 
hartu dugu». Hamaika zalantza etorri 
zaizkie burura, hala nola, «egoera 
berrira nola moldatuko ote gara? 
Haurrak nola ote datoz? Nola daude 
familiak? Nola pasa ote dute uda?». 

Ereñotzun ere, protokolo bat jarrai-
tu dute, izan ere, «neurriak, eskolako 
kontingentzi planean jaso ditugu, 
departamentutik eskatu baitziguten». 
Hori horrela, Ereñotzuko Txirrita Herri 
Ikastetxean hainbat neurri ezarri dira. 
Haien artean, 6 urtetik gorakoek mu-

sukoa eraman behar dute, ikastetxera 
sartzeko eta ateratzeko taldeak egingo  
dira, tenperatura hartuko da, eskuen 
garbitasuna «maiz», distantziak eta 
eskolaren garbitasuna haundituko da. 

Txirritan, 3 urtetik gorako ikasle 
guztiak astelehenean hasi zuten ikas-
turtea, aldiz 2 urtekoak egokitzapena 
dela eta, asteazkenean hasi ziren, eta 
«Haur Hezkuntzan badira familia pare 
bat ez hastea erabaki dutenak». Fami-
lietan ere «emozio asko» nabaritu dute 
Txirritako irakasleek, eta diote «pena» 
ere somatu dutela, «beraien haurrak 
ahoa tapaturik ikusi dituztenean». 

Egoera zaila izan arren, Txirrita-
ko irakaslego plantila egonkorra da 
aurtengoa, «eta horrek indar berezi 
bat ematen dio eskolari, lasaitasuna 
alegia». 

Mendi buelta egin zuten atzo, Txirrita eskolakoek, neurri prebentiboak kontutan hartuta. 

«Martxan gaude eta ikusiko 
dugu ea zer gertatuko den»
Egoerak nola «eboluzionatzen» duen pixkanaka ikusiko 
dute astigarragakoek, baina gogoz ekin diote ikasturteari.

ASTIGARRAGA  HERRI ESKOLA

Urduritasuna eta ezjakintasuna dira 
ikasrturte berri honen hasiera defini-
tzen duten hitzak. Irakasleak, ikasleak 
eta eskolako langileak aurrerantzean 
gertatuko denearen esperoan daude. 
Hala ere, guztiek zuten eskolara buel-
tatzeko gogoa. Martxotik etxetik aritu 
dira lanean eta neketsua eta «arraroa» 
izan da eskolan ez egotea. Astigarraga-
ko Herri Eskolakoek uztailan zehaztu 
zuten kontingentzia-plana: «uztaila-
ren bukaerarako prest genuen guztia». 

Urumea Bailarako beste zenbait es-
kolen moduan, Astigarragan ere «bur-
buila» taldeak egin dituzte. Izan ere, 
nahikoa leku dute eskolan eta egoe-
rak baimendu egin die modu honetan 
antolatzea. Eta gainerakoan, «maska-

rilla, segurtasun distantziak eta gel 
hidroalkokolikoa erabiltzen ditugu 
egunerokotasunean», gehitu dute.

Ia ikaslego guztia joan da eskola-
ra lehenengo egunetik. «662 ikasletik 
5 bat edo ez dira etorri, baina jakina-
ren gainean gaude», azaldu dute. Fa-
milien aldetik kezka nabaritu badute 
ere, «prestatutako protokoloaren berri 
eman genien eta ikasleren bat etorri ez 
den arren, orain lasaiago daude». Eta 
irakaslego eta eskolako langileen plan-
tillari dagokionez ez da kontratazio be-
rririk egin: «berdin jarraitu dugu eta ez 
da aldaketarik egon».

Eskolaz kanpoko jarduerak bertan 
behera gelditu dira Astigarragan, bai-
na horiei ekiteko asmoa dute: «ikusiko 
dugu zer egin egoera aurrera doan hei-
nean». 

Astigarragako Herri Eskola.
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«Arreta berezia jarriko dugu 
online prestakuntza ematen»
Aurretik prestatu zuten protokoloa zentroan: «Ekainean argi 
ikusi genuen prest egon behar dugula etor litekeenerako».

HERNANI  LANBIDE HEZIKETA

Hernaniko Lanbide Heziketan ikas-
leek oraindik ez dute hasi ikasturtea. 
Irakasleek, ordea, denbora daramakite  
egoera honi aurre egiteko protokoloa 
eta kontingentzia-plana prestatzen.  
«Eskolak hastean ikasleei prebentzio 
neurri guztien berri emango diegu eta 
bilera egingo dugu Oinarrizko Lanbide 
Heziketako gurasoekin», azaldu dute.

Hiru txanda antolatu dira eskolako 
ikasleak ikasturtearekin hasteko. Goi 
mailako 2garren mailakoak astelehe-
nean hasiko dira, eta lehenengo maila-
koak, asteazkenean. 2garren mailako 
Erdi mailako ikasleak hilaren 21ean ha-
siko dira, eta 23an lehenengokoak. Eta 
azkenik, Oinarrizko Lanbide Heziketa-
koak irailak 28an hasiko dute ikasturtea 

2garren mailakoek eta 30ean lehenengo-
koek. 

Pilaketak saihesteko hamaika pre-
bentzio neurri hartu dituzte. «Talde ba-
tzuk 08:00etan sartuko dira, eta beste 
batzuk 08:10etan; irten ere bi txanda-
tan irtengo dira. Gela eta tailerretan, 
sartu-irten bakoitzean ikasle bakoi-
tzak erabilitako mahaia, ordenagailua 
eta tailerreko tresnak garbituko ditu; 
horretarako gela guztiak egongo dira 
produktu egokiez horniturik. Bestalde, 
gelak 20 minuturo, eta klasea hastean 
eta amaitzean aireztatuko ditugu».

Aurten «arreta berezia» jarriko dute 
online prestakuntzan; moodle ikasta-
roak egin dituzte eta online erabiltzeko 
materiala prestatu dute. Izan ere, diote, 
«talde bat konfinatu behar bada, etxe-
tik lan egiten jarraitzea nahi dugu».  

Hernaniko Lanbide Heziketako irakaslegoa, prestatutako protokoloa aztertzen.

«Oinarrizko neurriak aplikatu 
ditugu, egoerak eskatutakoak»
Institutuan pixkanara ari dira martxa hartzen, eta datorren 
astean hasiko dute ikasturtea ikasle guztiek. 

HERNANI  BHI INSTITUTUA  

Institutuko ikasle guztiek ez dituzte 
eskolak hasi oraindik. «Erdizka hasi 
dugu ikasturtea, eta ohitzen ari gara 
oraindik». Izan ere, DBHko lehenengo 
eta bigarren mailakoak astelehenean 
hasi ziren eskolak hartzen, baina 
hirugarren eta laugarren mailakoek 
eta batxilergokoek, datorren astean 
hasiko dute aurtengo ikasturtea. 

Lehenengo egunak dira eta hez-
kuntza zentroetan zer gertatuko den 
inork ez daki. «Desikasi edo ikasi egin 
behar dugu», onartu dute institutuan.  
Bertan ez dira «burbuila» taldeak 
sortu, «ezinezkoa delako». Ikasle asko 
daude DBHko lau mailetan eta batxi-
lergo osoan. «Hala ere, gauzak ahalik 
eta hobekien egiten ahalegintzen gara. 

Burbuila bat ezin da sortu hemen, bai-
na gelaka egoten saiatzen gara, talde 
egonkorretan». 

Gainera, institutuko ikasleak «ez 
dira umeak», azaldu dute bertakoek. 
«Gelan edo jolas-orduan elkartzen 
ez badira, ziurrenik talde ezberdi-
netako ikasleak elkarrekin etorriko 
dira institutura edo gero arratsaldea 
elkarrekin pasatzeko geratuko dira». 
Baina azaldu dute Hezkuntza Sailak 
eta gainerako erakundeek emandako 
protokoloak kontuan izanik, institu-
tuan ere beraien kontingentzia-plana 
sortu dutela. «Ahalik eta zehatzen 
egiten ahalegindu gara».

Eskolako irteerak bertan behera 
gelditu diren arren, «aukera dugu-
nean egun pasak egin eta aire freskoa 
arnastera aterako gara, ziur». 

Datorren astean hasiko dute ikasturtea, BHI Institutuko gazteek. 



URUM EA 6KRONIKA   2020-09-12  Larunbata

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.

XANTI JAUREGI ARTOLA

 Hernanin, 2020ko irailaren 12an

(Langile ohia)

LUIS MARCO OTXOTORENA
Atzo hil zen Hernanin, 93 urte zituela

- Goian bego - 

Emaztea: Sebastiana Urdanpilleta; seme-alabak: Paulino (†), 
Mila eta Juan Mari Lopetegi, Kontxi eta Jose Luis Agirreurreta; 
bilobak: Naiara eta Iñaki Santamaria; birloba: Miren; anai-
arrebak: Dionisia (†) eta Joxe Oyarbide (†); Paulino (†), Joxe 
Kruz (†), Fermin (†) eta Josefa Lizarralde (†), Bernardina (†) eta 
Antonio Santa Kruz, Manuel (†), Juanito (†), Jabier eta Maria 
Luisa Juanikorena (†); ezkon anai-arrebak: Joxe Mari (†) eta 
Manoli Ormaetxea (†), Kontxi (†) eta Santiago Gorrotxategi (†), Miguel (†) eta Juani 
Agirre (†); ilobak, lehengusuak, gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta gonbidatzen zaituztegu GAUR, 
LARUNBATA, arratsaldeko ZAZPIETAN, SAN JOAN BATAIATZAILEAREN parroki elizan 
egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2020ko irailaren 12an

OHARRA: Gorputza HERNANIKO ORBEGOZO EHORZKETA TANATORIOAN egongo da 
arratsaldeko 18:00ak arte.

HERNANI  PAILAZOAK

Aurtengo egoera «ez ohikoa» 
bada ere, Hernaniko Musika 
Eskolak, gaurko Pirritx, Porrotx 
eta Marimototsen emanaldia 
antolatu du. Gainera, bi saio 
eskainiko dira, lehena arratsal-
deko 16:30etan, eta bigarrena 
berriz, 19:00etan, biak Atsegin-
degin izanik. Musika Eskolak 
jakinarazi du «250 lagunera 
mugatu behar izan dugu aforoa, 
eta aurreneko saiorako sarrerak 
azkar saldu zirenez, bigarren 
bat antolatzea erabaki genuen». 

Urte berezi bezain arraroa 
izan da aurtengoa, eta antola-
tzaileek adierazi dute, «berezi-
ki garrantzitsuak ditugu, une 

honetan, irribarreak, abestiak, 
dantzak... Ikasturtea ezin hobe-
to hasteko  modua da pailazoen 
bisita, bihotza pozten baitigute». 

Sudur gorriekin,  
mundu grisa aldatzera
Gaurkoan, etxeko txikien aurpe-
giak alaitzeko asmoz etorri dira 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots, 
izan ere, «saiatu gara asmatzen, 

gure sudur gorrietatik nola al-
datu dezakegun mundu gris 
hau. Biodibertsitatea erdira jai-
tsi zaigu, eta gizakiak gora goaz. 
Guztiaz jabetzen ari gara, bai-
na babesa gutxitzen ari zaigu. 
Mundua arazoz beteta dauka-
gu, eta hori aldatu behar dugu». 
Hori horrela, gaur Hernanin 
maitasuna banatuko dute hiru 
pailazoek.  

'Bizi dantza' emanaldia gaur, 
Pirritx, Porrotx eta Marimototsek
Gaur, Euskal Herrian 
hain maitatuak diren 
Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots 
pailazoek, bi emanaldi 
eskainiko dituzte, 
lehena 16:30etan, eta 
bigarrena 19:00etan. 

HERNANI  BIGARREN ESKUKO EZOKA 

Urbieta kalea, postuz beteko da 
gaur, goizean goizetik. Izan ere, 
bigarren eskuko azoka antolatu 
da, eta mota askotako tresna, 
material zein arropa izango dira 
eskuragai.  

Bigarren eskuko azokak hartuko du, 
Urbieta kalea, gaurkoan ere
Makina postu jarriko 
dira gaur goizetik Ur-
bieta kalean. Eta beha-
rrezko neurri prebenti-
boak hartuko dira.

HERNANI  IRTEERA 

Gaur, Hernaniko Udaleko Jar-
duera Fisikoa eta Kirola Saila-
ren eskutik antolatutako irteera 
egingo da, herriko anfibio eta 
narrastiak ezagutzeko. Aran-
zadi Zientzia Elkarteko Iñaki 

Sanz-Azkue eta Egoitz Alkorta 
hernaniarren eskutik. 

Goizeko 10:00etan hasiko 
dute irteera, Ekogunean. Hala 
ere, asmoa da bertara elkarre-
kin joatea, oinez. Eta horre-
tarako, 09:00etan jarri dute 
hitzordua, kiroldegiko beheko 
sarreran, hain zuzen. 

Hernaniko Udaleko Jarduera 
Fisiko eta Kirola Sailak jakina-
razi du, «herritar guztientzako 
moduko irteera» dela, baina be-
reziki «familien eta gaztetxoen 
neurrira antolatuako irteera 
izango dela gaurkoa».  

Irteera gaur, anfibio eta 
narrastiak ezagutzeko 
Ikasturteari hasiera 
emateko, Hernaniko 
Udaleko Jarduera 
Fisikoa eta Kirola 
Sailak, irteera antolatu 
du, gaurko. 

'Etxerat'en loteak saltzeko postua, gaur
HERNANI  POSTUA

Gaur arratsaldeko 17:30etatik 19:30etara bitartean, Hernaniko pre-
so eta iheslarien senide eta lagunek, Etxeraten loteak saltzeko pos-
tua jarriko dute. Postua Kale Nagusia eta Nafar kaleko «ixkinean» 
jarriko da. «Herritarrak animatu nahi ditugu lote hauek erostera».

Gaur goizetik egongo da aukera, bigarren eskuko azokara bertaratzeko. 

Sudur gorriekin, mundu grisa aldatzera etorriko dira gaur, hiru pailazoak.
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HERNANI  EUSKARALDIA EUSKARA ARI DU

Ikasturtearen hasierarekin Eus-
karaldia- Euskara ari du ekime-
na ere martxan da Hernanin. 
Atzo izan zen prentsaurrekoa 
Biterin, aurtengo ariketa sozia-
laren funtsa  zein den azaltzeko. 
Bertan izan ziren parte hartuko 
duten zenbait talde eta entita-
teen ordezkariak, Udaleko kideak 
eta herriko alderdi politikoen or-
dezkariak ere. Leire Otxotorenak 
gidatu zuen saioa, bera baita Her-
naniko Euskaraldia-Euskara ari 
duren arduradun nagusia.  

Xabier Lertxundik hitza hartu 
zuen prentsaurrekoan, eta azpi-
marratu zuen garrantzitsua dela 
«ekimena ez geratzea argazki soil 
batean edo bi astetako erronkan. 
Alderantziz, urte osoan zehar eta 
aurrerantzean ere luzatu behar 
dugu hartutako konpromisoa; 
lan haundia dago guzti honen 
atzean». 

Era guztietako taldeek eman 
dute izena ariketa sozialean. 
Hala ere, O txotorenaren esane-
tan, «batez ere esparru sozioe-
konomikokoak na barmentzen 
dira . Batez ere enpresak, dendak, 

tabernak edota zerbitzuak dira». 
Izan ere, COVID-19ak eragindako 
a larma egoerak hasierako «es-
trategia al datzea» ekarri zuen. 
Eta horregatik, aurtengo edizioan 
lan-mundu arekin lotutako talde 
ge hiagorekin bildu da Euskara 
ari du lan taldea, 2018garren ur-
tean egindako dinamikan baino.

«Oso balorazio positiboa da»
Orain arteko balorazioa oso po-
sitiboa dela adierazi du Otxoto-
renak. «Ekimena aurkeztu zaien 
talde gehien-gehienek oso jarrera 
ona izan dute Herri Batzordeare-
kin, eta hori benetan estimatze-
koa da egungo egoera kontuan 
izanda». Bestalde, egungo egoera 
dela eta egin behar izan zuten 
estrategia-aldaketa horri esker, 
orain arte landu gabeko taldee-
kin bildu dira, eta «ekimenaren 
berri ez zuen jendeak ekimena 
zuzenean ezagutu du». 

Eta ekimeneko arduradunak 
atzoko prentsaurrekoan adierazi 
zuen moduan, emandako estra-
tegia aldaketari esker, «Euskara 
ari duren eragin-esparrua zabal-
tzeko aukerak ugaritu dira». Ho-
rregatik, balorazioa positiboa da.  

Eta Otxotorenak gehitu du, atzo-
ko aurkezpenera etorri ez ziren 
taldeak jakinarazi dutela, ezin 
izan dutela bertaratu, «ordutegia 
dela medio». 

Programazio oparoa antolatu 
dute udazkenerako
Euskerarekin eta hizkuntzare-
kin lotura duten saioak prestatu 
di tuzte datozen hilabeteotara-
ko. Irailaren 23an, arratsalde-
ko 19:00etan, Kike Amonarriz 
izango da Biterin Euskararen 
bidegu rutzetik liburua aurkez-
tera. A mo narrizek Euskal He-
rriko egoera soziolinguistikoari 
buruzko ezagutzak jendartera-

tu nahi izan ditu liburu horre-
tan, «oso modu dibulgatiboan, 
edozeinek ulertzeko moduan», 
azaldu du Otxotorenak. 

Hurrengo saioa ere Biterin 
izango da, irailaren 25ean, arra-
tsaldeko 19:00etan. Musika eta 
dantza izango dira na gusi Bite-
rin. Askoa Etxebarri eta La Pulga 
dantzariak eta Miren Amuriza 
bertsolariak Gorria ikuskizu-
na eskainiko dute, bertsoa eta 
dantza flamenkoa uztartzen di-
tuen ikuskizun esperimentala. 
Sarrerak salgai daude Dobera 
Euskara Elkartean; 8 eurotan 
bazkideentzat eta 10 eurotan 
gainerakoentzat.

Urrian, berriz, Joxerra Gar-
tzia eta Gemma Sangines eto-
rriko dira, Euskaraldian parte 
hartuko dutenei ariketa «arra-
kastaz» egin ahal izateko balia-
bideak eskaintzera. Joxerra Gar-
tziak 4 saioko ikastaroa emango 
du urriaren 15ean hasita, Euska-
ra zorrotz, hizkera bizi izenekoa. 
Ikastaroaren helburua euskara 
zorroztu eta biziagotzea izango 
da. Urriaren 23an, Gemma San-
gines, TELP ikastaroen sortzai-
leetako batek, hizkuntza-aserti-
bitatea lantzeko tailerra emango 
du eta «asertibitatearen bidez 
hizkuntza-ohiturak aldatzeko» 
baliabideak eskainiko ditu.  

«Egindako ikerketarekin Hernanin euskararen alde 
egiteko gogoa eta nahia dagoela baieztatu dugu»
85 entitate jada izena emanda daude Euskaraldia-
Euskara ari du ekimenean. Entitateen izen-ematea 
irailaren 27an amaituko da, eta irailaren 24an 
banakakoena abiatuko da. «Aurtengo parte-
hartzaileen perfila anitza da, Hernani bera bezala».

Ekimenean parte hartuko duten zenbait taldeen eta alderdi politikoen ordezkariak, Udaleko kideak eta Euskaraldiaren arduraduna.
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«Gure tranpolina Leitza izan zen, 
baina, planteatu, Ergobian egin zen»
Urte berezia da aurtengoa Incansables 
txarangarentzat, eta ez, ditxosozko 
Koronabirusagatik. Sortu zela 50 urte bete 
dira aurten, eta Joakin Ortega Villar, Canario 
hernaniarra, hasiera hartatik bertan jarraitzen 
duen musikari bakarrak, erretiroa hartzeko 
asmoa du. Txarangaren 50 urteetako ibilbidea 
bilduko duen diskoa ateratzekoa ere bada, 
liburuarekin batean.

URUMEA  INCANSABLES TXARANGA

Herriz herri, Euskal Herri osoan 
eta kanpoan, festetako soinu 
banda nagusia da oraindik ere 
Incansables txaranga. 1970eko 
udan elkartu ziren Ergobiako 
festetan jotzeko Felipe Sagarna 
Zapa hernaniarra (kaxa), Jesus 
Mari Zalakain Pipas villabona-
tarra (bonbardinoa), Jose Fran-
cisco Esnaola Paotxa tolosarra 
(tronboia), Txomin Castro Siete-
mesino villabonatarra (tronpeta) 
eta Joakin Ortega Villar, Canario 
(saxofoia).

Canario da, hain zuzen, 
hasiera hartatik martxan ja-
rraitzen duen bakarra. Baina 
lehendik ere, amaren sabelean 
zegoenetik ia, musikari lotuta 
zegoen. Aurten erretiroa hartze-
ko asmoa azaldu du, baina bela-
rriak erne, eta begitartea zimur, 
sumatzen denari adi egoten da 
beti.

Ergobiatik, Leitza eta  
Goizuetara
Hernanin Txatarra txaranga 
sortu zen 64an, eta bertan hasi 
zen Canario, 12 urterekin. Pipas 
eta Esnaolak ere bertan jotzen 
zuten, eta Zapatero ere koadri-
lakoa zen. Sietemesino Tolosako 
Kabi Alai txarangan, Inauterie-
tako koadrilan aritzen zen villa-
bonatar eta tolosarrarekin, eta 
bestalde, Hernaniko Bandara 
etorri zen.

«San Joanetan elkartzen gi-
nen. Zezenak Plazan izaten zi-
ren, eta bi txaranga aritzen gi-
nen Elizako atariko bi arkuetan; 
Txatarra eta Beti Lagun. Badago 
argazki bat Onddi tabernan, 
64ko ekainaren 25ekoa izango 
da. Horrela hasi zen gure his-
toria. Ergobian elkar ezagutzen 
genuen laurok elkartu ginen, 
eta danborra falta genuenez,  
Zapaterori deitu genion. Garai 
hartan, txarangetarako, han eta 
hemengoak elkartzen ginen».

Ergobian jotzen bi-hiru egun 
egindakoan, baten batek esan 

omen zien: «nahiko txukuna 
da, entzuten dena. Zergatik ez 
zarete urtero berdinak etor-
tzen?». Zergatik ez? Pentsatu 
zuten. Eta hala, 71n, han-he-
menka jotzen hasi ziren; Lei-
tzan, Goizuetan eta Ergobian, 
besteak beste. «Beti esaten dugu 
gure tranpolina Leitza izan zela; 
aurreneko urtean Andoainen jo 
genuen egun batez, Villabonan 
beste batez... Baina Leitzan bost 
egun izan ziren». Eta a zer bost 
egun! «Planteatu, hala ere, Er-
gobian egin zen», argitzen du. 
«Aurrenekoz txarangako bos-
tok jotzera Leitzara joan ginen, 
1971n. Bost egun egin genituen 
jotzen, eta ezin genuen ikusten 
genuena sinistu; hango giroa 
eta jendearen gogoa! Han azaldu 
ziren denak blusa beltz eta gal-
tza txuriekin, atzetik denbora 
guztian, hona eta hara, taber-
naz taberna. Festetako lauga-
rren egunaren bueltan, Larrea 
tabernan, bikote bat begira ge-
nuen, eta halako batean ema-
kumeak galdetu zigun ea zein 
izen zuen txarangak. Ez genuen 
izenik. Eta, orduan, bistako 
arrazoiak medio, emakumeak 
aipatu zigun Los Incansables 
izan gintezkeela. Hurrengo ur-
terako, festetako programari be-
gira, izen bat eskatu ziguten, eta 
Leitzako emakume hark esan-
dakoa gogoratu genuen. Harro-
puzkeria kutsua izan zezakeen, 
baina horrela geratu zen. Nork 
esango zigun txarangak beste bi 
edo hiru urte egingo ote zituen? 
Eta, azkenean, begira! 50 urte!».

Bederatziko txaranga
Pixkanaka, handitu egin zen 
txaranga. «Bostok aurreneko 
hiru denboraldiak egin geni-
tuen: 71, 72 eta 73 urteak. Beti, 
herri bakoitzean bertako bonbo 
eta txapak lagun. Kotxean iza-
ten genituen, eta beti topatzen 
genuen haiekin moldatzen zen 
norbait. 1974an beste tronpeta 
bat gehitu genuen: Imanol Mu-
jika, villabonatarra. Mexikarrak 

jotzeko ondo zetozen bi tronpe-
ta. Lau denboraldi egin zituen 
gurekin. Baina, gero, erremon-
tean ibili zen nire koinatua-
rekin (Joxe Mari Barrenetxea) 
Galarretan, eta utzi egin behar 
izan gintuen, ona baitzen». 

Urte hartan kide gehiago ere 
gehitu ziren. «Bonbo eta txapak 
txarangan sartzea pentsatzen 
hasi ginen, eta 74an bigarren 
saxofoi baten beharra ere bage-
nuen». Izan ere, Canariok ber-
bena taldeetan ere jotzen zuen 
69az geroztik, tartean, Axintxio 
Barrenetxea koinatuarekin, eta 
askotan emanaldiek bat egiten 
zuten. Jose Mari Zaballos eta 
Manuel Roperok bete zuten pa-
per hori. «Gu izan ginen bedera-
tzi kideko txaranga formazioa 
sortu genuenak. 76az geroztik 
beti izan gara bederatzi. Gaur 
egun, askok, baita guk ere, ha-
marrekoa ere erabiltzen dugu, 
helikoia gehituta. Diskoetarako 
hamarrekoa erabiltzen dugu. 
Hernanin jotzeko ere, hamarre-

koa, herri indartsua delako; ber-
din, Tolosan eta Iruñean. Beste-
la, normalean, bederatzikoa».

Indartu eta ezagun egiten 
hasi ziren. «Pixkanaka indarra 
hartu genuen. Jendeak jakin 
egiten zuen non joko genuen eta 
hara agertzen zen. Batzuetan, 
tabernetan sartu eta mahaieta-
ra igota jo behar izaten genuen, 
jendetzagatik. Behin bonbar-
dinoak esan zion tronboiari: 
‘azkenean sinestu egingo dugu!’ 
Beatles taldea bezala ginen, bai-
na txarangen artean».

Hotsa aldatu zenekoa
Aurreneko hamarkadan ospe a 
irabazi zuen Incansables txa-
rangak. Adibidez, 76an hasi 
ziren Euskal Herriko Itzulian 
jotzen, eta 25 urtez aritu ziren 
gero. Baina, «81era arte, entsea-
tu, batere ez! Urteak generama-
tzan jotzen, eta entseatzen hasi 
behar genuela pentsatzen hasi 
ginen, baina, Pipasek, ezetz. 
Azkenean, beste kontu batzuen-
gatik, banandu egin ginen, eta 
ordutik aurrera ni hasi nintzen 
errepertorioa, konponketak i-
dazten. Lehenago egiten nuen 
berbena taldeetan ere. Eta ho-
rrela, txarangaren soinua alda-
tzen hasi zen, besteekin alde-
ratuta. Izan ere, txarangek ez 
zuten entseatzen, eta ez zituzten 
musikari berak mantentzen. Gu 
hasi ginen horrela. Entseatu-
ta eta errepertorio berriarekin 
atera ginen aurreneko urtea 82a 

izan zen».
Txarangaren aurrenekoeta-

ko grabazioak ere ordukoak dira. 
«81eko denboraldi bukaerako 
banaketa medio, desegin egingo 
ginela zioen zurrumurrua za-
baltzen hasi zen, eta, berehala, 
aurre egiteko, lapitzarekin ida-
tzi nuen, beti bezala, bururatu 
zitzaidan musika guztia, eta LP 
disko bat grabatu genuen. Pare 
bat urteren buruan, entzuleek 
ondo hartu zutela ikusita, eta 
agenda betetzen ari zitzaigunez, 
beste bat grabatu genuen, por-
tadan karikatura dibertigarri 
batzuk jarrita. Ordukoa da gure 
txarangaren adierazgarri den 
Los Incansables kalejira».

Udaletxeak Tilosetako kios-
ko azpiko lokala uzten zien. 
Gero, Musika Bandaren akade-
mian, udaletxeko goiko pisuan 
aritu ziren, eta baita Sietemesi-
nok Villabonan zeukan koader-
naketa tailerrean ere. «Gero gai-
xotuta hil zen. Baina, 2010ean, 
65 urterekin erretiratu zen, eta 
orduan, Santionen, nire koi-
natuak etxea daukan horretan 
entseatzen hasi ginen. Gaube-
la berbenakoak ere han biltzen 
ginen. Fundamentu pixka bate-
kin aritu nahi baduzu, astean 
behin, behinik behin, entseatu 
behar duzu». 

Eta pixka bat ez; fundamen-
tu asko jarri zuten. «Gure erre-
pertorioa txarangetako oina-
rrizko errepertorio bilakatu da, 
txaranga asko gu kopiatzen hasi 

Incansables txaranga 1971n, Basakabin; ezkerretik bigarrena, 'Canario', eta laugarrena, 'Zapa'.

«Ekainaren 27an, 
bandera jaitsieraren 
ondoren egiten dugun 
errondan urtero 
Hernaniko kaleetan 
ikusten dugun giroa 
deskribaezina da!»



ASTEKO GAIA9 KRONIKA   2020-09-12 Larunbata

‘Iriki leyua, Angelita kantari ai da ta!’

Txintxo demonio bete zuen Canariok amaren nahia. «Semeren bat 
musikari izatea nahi zuen». Ikasketa ofizialetarako denbora gutxi izan 
zuen, 8 urte zituenetik 13 egin arte, baina bilatu zituen bestelako bideak.

HERNANI  JOAKIN ORTEGA 'CANARIO'

«Hernanin jaioa naiz, 1951n 
(1951-11-19). Aita, Juan Ortega, 
Kanariar Uharteetakoa zen. 
Ama, Angela Villar, Ibaetako Sa-
gastiburu baserrikoa. Musika-
-zale porrokatua zen ama, eta 
ezaguna zen bizilagunen ar-
tean, zarzuelak eta beste gauza 
batzuk oso ondo kantatzen zi-
tuelako. Karkabako bizilagunek 
sarri esaten zuten: ‘iriki leyua, 
Angelita kantari ai da ta!’. 

Semeren bat musikari iza-
tea nahi zuen amak. Zazpi ur-
terekin jaso nituen aurreneko 
musika klaseak, parrokiako 
organista Don Jesus Zubimen-
diren eskutik. Zortzirekin eseri 
nintzen aurrenekoz piano ba-
ten aurrean. Baina jaso nuen 
aurreneko eta azkeneko piano 
klasea izan zen. Momentu har-
tan bertatik pasa zen Don Jose 
Antonio Ruiz Bona, herriko mu-
sika bandako zuzendaria, eta 

esan zuen: ‘mutiko hau urtebe-
tean bandarako klarinetea jotzen 
aritu daiteke’. Hura entzun, eta 
pianoari tapa jaitsi nion.

Bederatzi urterekin hasi 
nintzen bandan, rekintoarekin 
(klarinete txikiago bat), 1960ko 
abenduaren 24an, galtza mo-
txetan. 12-13 urtera arte jarraitu 
nuen ikasten, eta orduan, zu-
zendariak esan zidan Donostia-
ko kontserbatorioan matrikula 
egingo zidala, oboerako. Zer zen 
ere ez nekien. Baina sei hilabe-
tera, Tolosako Bandatik deitu 
zioten, eta hara joan zenean bu-
katu egin ziren nire ikasketak. 
Ez dut gehiago ikasi. Belarritik 
tira dut asko, eta begiratzetik. 
Bandan jarraitu nuen rekintoa-
rekin, 18 urtera arte. Bandako 
musika tresnen altuerak eza-
gutzean, akordeen inguruan 
galdezka hasi nintzen, batez 
ere, piano-joleei. Instrumentu 
monofonikoa jotzean, aurrene-
ko ahotsa egiten duzu, baina se-

kretua bigarren ahotsean dago, 
eta txarangetan entzuten dira 
gaizki egindako duoak! Niri 
armoniak zaintzea gustatzen 
zait, eta diskoetan ikusten da. 
Hortik aurrera, saltsero hutsa 
naiz... Saxofoia jotzen zuen bati 
galdetu nion, eta klarinetearen 
antzekoa zela. Hodi bat, azken 
batean. Berbena talderako, be-
rriz, tronpetak behar zirela-eta, 
ahokoarekin probak egin eta... 
aurrera! Soldaduskan, bestalde, 
Caceresen, Ondarroako batek 
erakutsi zidan flauta jotzen, eta 
Arrasateko batek tronboi irris-
tailuduna. Horrela, denekin 
nahasian ibili izan naiz.

Hernaniko Bandan ari gi-
nela, 16-17 urterekin, bururatu 
zitzaigun berbena talde bat egi-
tea, Amaya, tartean, Axintxio 
Barrenetxea, koinatua zegoela, 
eta Tati, tronpetan. Teklista bat 
ere bai. Orduan 23-24 urterekin 
jende asko ezkontzen zen. Her-
nanin monopolioa zuen talde 

bat bazegoen, akordeoia, saxoa 
eta bateriak osatua. Ez zuten 
kantatzen. Saxoa, gero banda 25 
urtez zuzenduko zuena, Mano-
lo Sagarna zen. Epelekon egiten 
ziren ezkontza gehienak; Fago-
llagan ere bai, batzuk. Gu, lau 
gazte, Un rayo de sol edo Ibiliko 
gera kantari, 23 urteko baten 
ezkontzan... Guregana etortzen 
hasi ziren. Sagarna, urtean 40 
bat ezkontza egitera ohituta ze-

goen... Haserrea sortu zen mu-
sika bandan, eta kaleratu egin 
gintuzten. 1960ko abenduaren 
24an sartu nintzen, 9 urtere-
kin, eta 70eko abuztuan atera 
nintzen. Amak galdetzen zidan: 
‘zer egingo duzu orain?’. Dena 
den, bandan ez da dirua egiten; 
herriko bandan jotzen duenak 
maitasunagatik egiten du. Bai-
na, begira, astebetera Ergobia-
koa atera zen».

Canario, Hernaniko Bandan galtza motxetan jotzen, 1962an.

baitziren. Beste batzuk konpon-
ketak egiten zituzten, agian, bai-
na txarangetarako errepertorioa 
paperean idazten zuen bakarra 
ni nintzen». 

Bederatzikoa eta erreper-
torioa txaranga guztietarako 
oinarri bilakatu ziren bezala, 
Incansablesek beste marka bat 
ere utzi du, garai hartatik. «Or-
duan gehitu zitzaigun Luis Mari 
Berasategi Tate, txapekin. Ga-
rai hartan hemen erabiltzen ez 
ziren bateria erritmoak ezagu-

tzen zituen; ska, adibidez, eta 
bururatu zitzaion txapak erabili 
zitzakeela bateriaren charleston 
edo charles efektua lortzeko. Al-
daketa handia eragin zuen txa-
rangaren soinuan, ordura arte 
perkusio guztiak batera jotzen 
baitzuen. Gaur egun, txarangen 
%90ek erabiltzen dugun modua 
da».

Ospea eta beste aldea
Mende erdiak askorako ematen 
du, eta txarangen hazi, oinarri 

eta eredu bihurtu duten ezauga-
rri asko pilatu ditu Incansable-
sek urte hauetan guztietan. Bai-
ta bizipen dibertigarri mordoa 
ere! Txarangaren historia bil-
tzen duen liburuan gehiago jaso 
du Canariok, baina badira aipa-
tu gabe utzi ezin diren batzuk.

Esaterako, hegaldi luze askoa 
egin duen Paotxaren txantxan-
gorriarena. 78an Ergobiako fes-
tetan Baccara izeneko ahots-bi-
kote baten piezarekin ari zirela, 
The devil sent you to Loredo kan-

tuaren leloan, Paotxak mikro-
fonoa hartu eta hor bota omen 
zuen: ‘a que te como el txantxan-
gorri’, bere erremerre ahoskera 
bereziarekin. «Hain izan zen 
barregarria, hamarkada bat 
egin genuela kontuarekin». Eta 
zabaldu ere egin zen, txantxan-
gorri zer zen jakin ez, eta norbe-
raren bertsiora egokituta... Es-
tatu osoko txarangek ere jo izan 
dute, eta telebistara ere iritsi 
zen! Etxekoak ere izan ditu go-
goan, Canariok. 1982an atera zen 
aurrenekoz Beti Egarriak koadri-
la, Hernanin, eta ordutik, Incan-
sableseko 11 bat musikari joaten 
dira urtero haiekin ‘jotzera’. Jo, 
Incansableseko kideek jotzen 
dute, eta Beti Egarriak koadrila-
ko kideek hainbat musika tresna 
lortzen dituzte, eta jotzeko imin-

tzioak egiten dituzte. «Koadrila 
honen familia giroa da gehien 
gustatzen zaiguna». Horrexega-
tik, 2006an, 25. urteurrenerako 
koadrilarentzako pieza bat egite-
ko eskaera egin zioten Canariori. 
«Ez naiz gauzak enkarguz egiten 
dituen horietakoa, baina lapi-
tzari punta atera eta zerbait ate-
ra zen. 2014ko Omenez diskoan 
dago kantu ezagun hori: la lara 
lara larara, beti beti egarriak.... 
«Ekainaren 27an, bandera jai-
tsieraren ondoren egiten dugun 
errondan urtero Hernaniko ka-
leetan ikusten dugun giroa des-
kribaezina da!».

Dena ez da izan poza eta al-
gara, ordea, eta bizipen gogorre-
nen artean, agurrak aipatzen 
ditu. «Badauzkagu dagoeneko 
zortzi hildako». Zapa galdu zuten 

Joakin Ortega Villar, 'Canario', aurten erretiratzekoa da, Incansables txarangaren 50garren urteurrenarekin batera.

1962ko Domun egunean jotzen; Canario, ezkerretik lehenengoa.
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aurrena. «1980ko apirilaren 19an 
estatu terrorismoaren atentatu 
bateko biktima izan zen. Beldur 
handia pasa genuen. Hamabi hi-
labeteko epean 7 lagun hil zituz-
ten Hernani inguruan, Burun-
tzaldean, eta jende ezagun eta 
herrikoiaren kontra egingo zu-
tela zirudien, eta Hernani auke-
ratutako herria zela. Ordurako, 
txaranga ezagunena gurea zen, 
eta Hernaniko bakarra bertan, 
ni. Eta Margari (emaztea), Aina-
rarekin haurdun. Zapa hil eta 
egun gutxira bilera egin genuen 
txarangako kideok, jarraitu edo 
ez erabakitzeko. Musikari pare 
batek utzi egin zuten; normala. 
Jendeak jarraitzera animatzen 
gintuen. Urte hartan bertan ida-
tzi nuen Zapa kalejira, eta izen 
bereko beste kantu bat, Diaman-
tes berbenarekin jotzen nuena, 
Luis Granderekin». Gainerako 
heriotzen artean denetik izan 
dute: gaixotasunak eraginda-
koak, ezustean harrapatu ditue-
nak... «Ginga jarri diona, azkena, 
Landerrena» dio, minbiziak jota 
26 urterekin hildako tronboi-jole 
lesakarra gogoratuta. «Baina, 50 
urtetan, non ez dira izan horre-
lako kasuak?».

Aldaketen aurrean, eutsi
Baina jarraitu zuten. Noski, ez 
aldaketak egin beharrik izan 
gabe. Taldekideei dagokienez, 
«hasieran jendea bizi osorako 
sartzen zen txarangan, eta erre-
tiratzen zen nahikoa zenean. 
Baina 90eko hamarkadan modu 
desberdinean hasi ginen». 20 bat 
urteren bueltako jendea sartzen 

hasi zen orduan, ikasten aritu 
eta lana bilatu bitartean aritzen 
zirenak. 

Errepertorioan ere izan du 
horrek eragina. «Etortzen di-
renen musika maila gero eta 
handiagoa da, eta horren eragi-
nez, egiten ditudan konponke-
tak ere gero eta indartsuagoak 
dira. Momentu honetan denetik 
daukagu errepertorioan: musika 
herrikoiagoa eta kalejira, jota 
eta arin-arinak; mexikarrak, 
gure indargune eta adierazgarri 
direnak; rock and rolla; pasodo-
bleak; swinga; 80eko kantuen 
pot-pourriak... Ikaragarrizko 
karpeta daukagu!». Ondo fun-
tzionatzen dutenak ez dituzte 
baztertu, hala ere. Kalejirak, 
jotak, arin-arinak... Horiek jo 
behar dira. Are gehiago, Herna-
nin, gehien dantzatzen dem he-
rria baita. Ohiz kanpoko herri 
aparta da. Hernani da gehien 
dantzatu eta jende gehien bil-
tzen den herria. Gure adieraz-
garri dira musika herrikoia eta 
mexikarra. Eta jotzen ditugu 
cumbia, cha-cha-cha edo sam-
ba; Glenn Miller; udako modako 
kanta batzuk; ska, pot-pourriak 

edo Gloria Estefan eta Juan Luis 
Guerrarenak... Sinkopa asko eta 
lan handia daukate, baina kide 
gazte indartsuak dauzkagu. 
Baina elektrotxarangetarako 
afizioa gero eta handiagoa da. 
Hernanin, koadrilen egunean, 
batez besteko adina 40 urteren 
bueltakoa izaten da, nahiz eta 
kalea bete egiten den eta ikara-
garri gustura jotzen dugun. Ho-
rregatik, gazteei gustatzen zaien 
errepertorioa jotzen hastearekin 
zalantza egiten dut».

Egoera bera aldatu egin da, 
gainera. «70-80eko hamarkaden 
artean urtean 120 data izaten 

genituen. Baina 2008ko krisiak 
eragina izan zuen. Orain badira 
gazteak, herriz herri 600 euroren-
gatik jotzen dutenak, eta lehen 
txarangak hiru egun egiten zi-
tuen herrietan, orain bakarra egi-
ten du; noski, gizarte segurantza 
eta abar gehituta, aurrekontuari 
ere gehitu egin behar diozu, eta 
1.300-1.400 euroren artean gera-
tzen da. Oraindik horren bueltan 
mugitzen gara, baina auskalo».

Arima eta marka aldaketa
Aldaketa guztien aurrean, 50 ur-
tez segitzea lortu dute, hala ere. 
Eta asmatu dutenik, ezin uka. 
«Guk gure marka izan dugu, eta 
gainontzekoek kopiatu egin di-
gute!».

Horretan, Canariok berak 
izan du zeresana, nahiz eta berak 
nahiago duen ingurukoen gaita-
sunak azpimarratu. «Incansable-
sen errepertorioaren %90 inguru 

nirea izango da, 2016ra artekoa, 
baina etorri dira gazteak beste 
kantu batzuekin, eta indartsu ari 
dira. Etorri berriak, normalean, 
nahikoa izaten du erreperto-
rioa ikasi eta jotzearekin, baina, 
hauek, denetik egiteko gai izateaz 
gain, artista hutsak dira!».

Badirudi, hortaz, badatorrela 
aldaketa. 50 urte nahikoak dira! 
Horrekin txarangaren izaera al-
datuko da? Ez dakit. Baina, uste 
dut positiboa ere ez dela gaztez be-
tetako herri batera iritsi eta haiek 
pentsatzea: ‘zer egiten du XVIII. 
mendeko agure honek hemen?’. 
Traba egiten hasiko naiz! Gainera, 
giltzurrunak, artrosi krisiak he-
zurretan... Hori ez da sendatzen. 
Amak esan zidan berak zuen guz-
tia utziko zidala oinordetzan!».

Hasi etxetik, eta buelta
Hain zuzen, etxean hasi zuen 
musika ibilbidea, eta etxean 

Txatarra txarangarekin Hernanin, 1964ko ekainaren 25ean. Biyok argazkiak.

Beti Lagun txarangarekin Hernanin, 1966ko ekainaren 25ean. Canario, aurrenekoa.

Arconada, Zamora, Idigoras, Lopez Ufarte… 81ean Liga irabazi zuten Realeko jokalariekin, Beti Lagun txarangarekin.

«Hernani da gehien 
dantzatu eta jende 
gehien biltzen den 
herria»

«Txarangaren 
soinua aldatzen hasi 
zen, txarangek ez 
baitzuten entseatzen, 
eta ez baitzituzten 
musikari berak 
mantentzen» 
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bukatuko du. «Musikari fami-
lia izateaz harro nago. Gainera, 
amaren eta aitaren maila gain-
ditu dute, eta nola! Izan ere, a ze 
belarriak dauzkaten bi artista 
hauek!». Alabez ari da. «Eta ar-
duratuta egon nintzen e! Mar-
gariri esaten nion: ‘musikarako 
gorrak ateratzen badira, tripak 
jan beharrean izango naiz!’». Ez 
dago horretarako beldurrik.

Lanak bukatu dituela esatea, 
ordea, gehiegitxo da. «70 urte 
egiteko bidean naiz, eta hori 
ezin da konpondu! Jotzen 50 urte 
egitea ere, zenbaki borobila da. 

Egia da zerbait egiten jarraituko 
dudala... Fabrikan tornuarekin 
aritu denak bai, baina musika-
riak, horrela, dena kolpean uz-
tea... Beste mundu bat da!».

Etxean ere, alabekin hasita-
koa nola jarraitu ere badu. Saxoa 
edo helikoiaren ordez, ohikoa da 
orain, Canario biloba txikia be-
soetan duela ikustea. Incansa-
blesen doinuak kantatzen dizkio 
belarrira, hark burua sorbalda 
gainean jartzen diola. Aitonaren 
kontzentrazio aurpegi bera jar-
tzen zaio. Hau ere ez dator gorra, 
alajaina! 

Incansables txaranga Laurent Jalabert txirrindulariarekin, 1994ko Itzulian. Canario, Jalaberten ondoan.

1970. Amaya taldea; baterian Axintxio Barrenetxea, eta saxoan, Canario.

Incansables txaranga Tolosan, 1974ko Inauterietan. Canario, aurrenekoa. Incansables txaranga, 2015.

Hernanin, Floridako festetan, 2000ko ekainaren 10ean.

Incansables txarangaren 50 
urteak biltzen dituen diskoa
Txarangaren ibilbidearen adierazgarri diren piezak bilduko dituzte 
bertan, historia jasotzen duen liburuarekin batera argitaratzeko.
INCANSABLES  BILDUMA

Asmoa zen Incansables txa-
ran  garen ibilbidea laburbiltzen 
duen diskoa eta liburua maia-
tza al  de ra argitaratzea. Koro-
nabirusak dena hankaz gora 
jarri du, or dea, eta oraindik ez 
dakite oso ondo noiz argitaratu 
ahal izango du ten.

Dena den, materiala prest 
dau ka te, eta bilduman zer jaso 
nahi duten ere bai. Canariok, 
In can sablesen 50 urteak ber-
tan bete dituen bakarrak, au-
rreneko pertsonan kontatuko 
ditu hain bat bizipen, txaran-
garen his to rian zehar gertatu-
takoak. Mu si kari dagokionez, 
50 urte horietako doinu esan-
guratsuenak edo ta ibilbide ho-
rretan esanahi be re ziren bat 
hartu dutenak sar tu ko dituzte. 
Gehienak, nola ez, bereak. Be-
deratzi bat piezako dis koa izan-
go da. Horrela azaltzen ditu be-
rak pieza bakoitzak dauz kan 
esanahiak eta horiek au ke ra tu 

izanaren arrazoiak.

1. El Zapa (Martxa): 96an 
grabatutako Leitzaz gero 25 urte 
diskotik hartua. «Soinu zaharra 
nabarituko da, soinu kalitatean 
izan den aldaketa jasotzeko».

2. Leitzako herriari: 1995eko 
ekainaren 18an, Incansables 
txarangaren 25. urteurrenaren 
harira, omenaldia antolatu 
zen Leitzan. «Emazteekin joan 
ginen eta festa handia izan 
zen. Horregatik, pieza hau egin 
nien, opari». Partitura Leitzako 
herriari eman zitzaion, eta al-
kateak jaso zuen.

3. 30 años (Corrido). Giro 
Bero diskorako 2000an graba-
tutako corrido mexikarra.

4. Zapatan Rapsody Opus. 
40. 2010eko 40 urte diskoan ja-
sotako baltsa.

5. Txomin. «Sietemesinori 

egin nion habanera. Zapa be-
zala, sortzaileetako bat baita, 
hilda dagoena».

6. Dulce condena de oro 
2015. «Francisco Esnaolak 50 
urte egin zituen ezkonduta. 
Oso ondo konpontzen gara, eta 
Tolosan elkarrekin jotzen ja-
rraitzen dugu. Balts hau egin 
nion».

7. Orbagur 50. «Nire agurre-
rako egin dut. Ainara berehala 
konturatu zen izenak zer gor-
detzen duen: alaben abizenak, 
Ortega eta Barrenetxea. Mar-
txa hau egin dut, hiru laukoan. 
Ez da baltsa!».

8. Los Incansables. 40 urte 
diskoan jasotakoa, «diskoa ix-
teko».

9. Musika, maisu. Balts pe-
ruarra. «Ainarak Landerri (bi-
kotea) egindakoa. Gogorra izan 
zen». 
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Ariketa matematikoa
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HERNANI ARRAUNA

Kontxako Banderaren aurre-
neko jardunaldian bost neska 
hernaniar eta pasa den urtean 
Maialen traineruan aritu ziren 
zortzi daude Tolosaldea, Hibaika 
eta San Juanen banatuak. 

Estropadan Tolosaldeak 
laugarren amaitu zuen; Orio, 
Donostiarra eta Arraun Lagu-
nak-en atzetik eta lehenengo 
postutik 17 segundora eta hiru-
garren postutik lau segundora. 
Hibaika ez dabil urruti Tolosal-
deatik -seigarren- hiru segun-
dora eta San Juanek itxi zuen 
sailkapena 40 segundora. Tolo-
saldearen helburua hirugarren 
postura iristea izango da eta Hi-
baikak lehendabiziko lauretan 
sartzea.

«Helburua postua irabaztea 
eta disfrutatzea»
Tolosaldea dabil Eider Barba. 21 
urte ditu eta 2012an hasi zen 
Hernanin arraunean. Herriko 
klubean ibili zen 2016 urtera arte 
eta ondoren kanpoko bidea hasi 
zuen. «Hasieran Santiagota-
rrak-en, ondoren bi urtez Ur-Ki-
rolak eta Donostiarran eta aur-
ten Tolosaldeako talde gaztean» 
ari da arraunean. Aulki mugiko-
rra egin du eta dagoeneko espe-
rientzia haundia du arraunean. 
«Helburua hirugarren postu 
hori» dute igandean. Berarekin 
batera dabil Itxaso Aranburu 
tolosarra, baina Maialen traine-
ruan ere ibilia pasa den urtera 
arte. Ezusteko haundi bat ema-
tekotan egon ziren eta estro-
pada oraindik eta hobea egiten 
saiatuko dira.

Hibaikako traineruko par-
taide dira Jone Pastor, Nerea 

Irastorza, Uxue Alberdi, Garazi 
Arabiatorre eta Estitxu Zabala. 
Hernaniko ordezkaritza dira 
Errenteriako ontzian eta aurre-
neko jardunaldian estropada 
ederra egin zuten Orio eta Do-
nostiarratik ez oso urruti. Ne-
rea Irastorza donostiarra da eta 
Arraun Lagunak-en aritu eta 
gero Maialen traineruko partai-
de izan da. Igandean, Hibaikako 
traineruaren barruan zijoan. 
«Jone Pastor, Uxue Alberdi eta 
nik egin genuenean arraunean 
lehenengo jardunaldian. Play-
-offetako aurkarietatik oso ger-
tu geratu gara. Helburua orain 
txanda irabazi eta Hondarribia 
eta Tolosaldeari aurrea hartzea 
izango da. Kontxan dena da po-
sible». Aurtengoa hirugarren 
Kontxa du eta «isiltasun gehie-
gi dago eta beldur pixka bat ere 
bai» dio Nerea. «Oso arraroa da 
aurtengoa».

San Juanen Naroa Lizarreta 
da ordezkari hernaniarra eta 
berarekin batera Maialenen ibi-
litako Olaia Barriuso eta Nahia 
San Argimiro donostiarrak dau-
de. Kontxan egotea zuten helbu-
rua eta sailkatzearekin bete zu-
ten. «Igandean bagenekien zaila 
izango zela. Sailkatzea izuga-
rrizko poza izan zen eta helbu-
rua bete genuen. Orain disfruta-
tzea tokatzen zaigu».

Lehendabiziko aldiz ari da 
Kontxan arraunean eta hori 
beti da berezia. «Pena da jen-
derik ez egotea, hori ere Kontxa 
baita, baina pasa den urtean 
Hernanirekin ez ginen sartu 
eta aurten bertan egotea pozga-
rria da». Pandemiaren eraginez 
«ezin izan nuen lanean hasi eta 
Nahiaren bitartez hasi nintzen 
San Juanen. Gustora gabiltza».  

«Aurreneko jardunaldian, Kontxan, zegoen 
isiltasunak beldur pixka bat ere ematen zuen»
Tolosaldea, Hibaika eta San Juanen banatuta 
dauden hamar neska hernaniarrak edo 
'Maialen'en arraunean aritutakoak modu 
berezian ari dira bizitzen Donostiako estropadak. 

Nerea Irastorza, Garazi Arabiatorre, Jone Pastor eta Estitxu Zabala Hibaikan. Uxue Alberdi falta da argazkian.

Olaia Barriuso, Naroa Lizarreta eta Nahia San Argimiro San Juanen.
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HERNANI ERREMONTEA

Urtebetean gauzak asko alda-
tzen dira. 2019ko irailaren biga-
rren larunbatean Endika Barre-
netxeak buruz buruko txapela 
jantzi zuen lehenengo aldiz, ja-
vier Urriza 27-30 gainditu eta 
gero. Gaur berriz ere, iraileko 
bigarren larunbatean, Barrene-
txea eta Urriza elkarren aurka 
ariko dira Kutxabank Torneoan, 
baina helburu oso desberdine-
kin. Urrizak finalerako txartela 
lortu nahi du eta Barrenetxeak 
ez du ezerez jokatzen.

Finalerdietako ligaxkaren 
sei ga rren eta azken jardunaldia 
jo ka tu ko da. Atzelari hernania-
rrak lehendabiziko bi partiduak 
gal du zituen Juanenea eta Endi-
ka ren kontra eta aukerarik gabe 
geratu zen gaurko partidua joka-
tu aurretik. Gogorra da txapel-

dun izan eta hortik urtebetera, 
faboritoetako bat izanda, dagoe-
neko kanpoan egotea, baina par-
tiduari aurre egin behar zaio. 

Barrenetxea txapelketako le-
hen dabiziko garaipena lortzen 
saiatuko da. Ez da erraza izan-
go, aurrean dagoen aurkaria ha-
markadako erremontistarink 
hoberena eta nagusiena baita, 
Javier Urriza iruindarra. Gai-
nera aurrelari nafarrak jokoan, 
zuzenean, finalerako sailkatzea 
baitu. Finalerdiak ziurtatuak 
ditu, baina finalera zuzenean 
sartzeko 17 tanto egin behar ditu 
derrigorrez. Ez da helburu zaila 
eta eskuan du Urriza, baina hala 
ere tantoak lortu behar ditu.

Barrenetxeak aurtengo txa-
pelketan ez du azken urtean 
eman duen maila eman. Aran-
tza atera nahiko du eta Urriza-
ren aurka hirugarren garaipena 

jarraian lortu. Pasa den urteko 
finalean eta Banakako Master 
txapelketaren finalean 30 tanto-
ra iritsi zen Barrenetxea, ezuste-
koa emanez eta bi txapela lortuz. 

Urrizak maila bikaina era-
kusten ari da txapelketa guz-

tian zehar eta zazpigarren txa-
pela eskuratu nahi du.

Partiduan zuzenean streaming 
bidez YouTube-n
Lehenengo aldiz Oriamendik 
zuzenean eskainiko ditu bana-

kako eta hirugarren partiduak.  
YouTube-ko Galarreta Jai Alai  
kanalean, https://www.youtu-
be.com/channel/UCTld-rLHVC-
ki29Lzmkyjwug, eskainiko da 
eta Oihane Mateos eta Gaztelu 
izango dira narratzaileak.  

Barrenetxeak garaipenarekin esan nahi dio gaur 
agur Kutxabank Torneoari, Urrizaren aurka
Txapelketaren finalerdietako ligaxka amaituko 
da Galarretan, eta atzelari hernanirrak ez du 
aukerarik finalerdira edo finalera sailkatzeko 
lehenengo bi partiduak galdu eta gero, Juanenea 
eta Endikaren kontra.

HERNANI  IGERIKETA

Igeriketa taldeak irailaren 14ra, 
astelehenera, atzeratu behar 
izan du 20-21 denboraldiko en-
trenamenduen hasiera. «Gure 
gain ez dauden gauza asko dau-
de oraindik ere finkatzeko piszi-
naren erabilera arautzen duen 
entitatearekin eta zain gaude. 
Guztion segurtasuna bermatzea 

da helburua eta lehentasunez-
koa».

Monoaletak eta artistikoa edo 
sinkroa, jarduera osagarri
Ura eta uretan ibiltzea gustuko 
duten 8 urtetik gorako neska-
-mutilak animatu nahi dituzte 
taldean igeri egitera eta igerile-
kuaz gozatzera. Aurten, gaine-
ra, nobedade bezala, gazteenek 

aukera izango dute monoaleta 
eta sinkroa ere probatzeko. «Mo-
noaletak eta sinkroa jarduera 
osagarriak izango dira, gazte-
neek egingo dituztenak, hilean 
behin». 

Interesatuta dauden guz-
tiak igeriketahernani@hotmail.
com helbidera mezua idatzi 
dezakete. «Zuekin harremane-
tan jarriko gara eta beharrezko 
xehetasun guztiak emango diz-
kizuegu. Anima zaitezte eta eto-
rri probatzera. Konpromisorik 
gabe, iraila doan; jarraituko ez 
balute, ez da ezer kobratuko».  

Igeriketa denboraldiaren hasiera  
etzi astelehenera atzeratu dute
«Gure gain ez dauden gauza asko daude oraindik 
finkatzeko piszinaren erabilera arautzen duen 
entitatearekin eta zain gaude» dio taldeak.

HERNANI  ERRUGBIA

Espainiako errugbi denboraldia,  
maila desberdinetan, oraindik 
ere zalantzan dago. Urriaren 
11era atzeratu zen txapelke-
ta desberdinen hasiera, baina 
oraindik ez da egutegia egin eta 
bertan behera geratzeko aukera 
indarra hartzen ari da azkenal-
dian.

Bitartean, denboraldia noiz 
eta nola hasi jakin arte, Espai-
niako Errugbi Federazioko lan-
-taldeak, Covid-19ren ondorioz 
lehiara itzultzeko, kontzientzia-
zio-kanpaina bat abiarazi du en-

trenamenduetara eta eskoletara 
itzultzeko. Kanpaina horretan, 
jokalari guztien eta haien entre-
natzaileen erantzukizunean eta 
konpromisoan konfiantza duela 
adierazi du.

18 urtez azpikoen akademia 
entrenamenduetan
Hernaniko taldeak 18 urtez az-
pikoen akademia martxan ere 
jarri du. «Proiektu zinez interes-
garria eta aurrerakoia errugbia 
garatzen joateko» adierazi dute 
Hernaniko klubetik. Entrena-
menduak pasa den irailaren 
1ean hasi zituzten. 

Hala ere, proiektu interes-
garri honen bideragarritasuna  
aztertzen ari dira, jarraitzea 
posible den edo ez jakiteko. Era-
baki hori erabaki desberdinek 
baldintzatzen dute eta konpeti-
zioak egongo diren jakitea ezin-
bestekoa da.  

Errugbi denboraldia 
oraindik ere zalantzan 
Federazioaren berririk 
gabe jarraitzen dute 
taldeek egutegi 
berriaren inguruan 
eta ez dago argi zer 
gertatuko den. 

Aurtengo txapelketako azken partidua jokatuko du Barrenetxeak.

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)

IRAGARKI MERKEAK

(e
us

ka
lm
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)GAUR BIHARUdako giroarekin jarraituko dugu gaurkoan. Zerua 

oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da, baina 
goizean behe-hodei batzuk ager daitezke. Hala ere, 
tenperaturak gora egingo du. Min.13º / Max.21º

Bihar beroa izango dugu hizpide. Hego-ekialdeko hai-
zea ibiliko da eta tenperatura 35-36 ºC-ra igoko da 
hainbat lekutan. Zerua hodei gutxirekin egongo da.  
Min.16º / Max.25º
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TELEFONO ZENBAKIAK

EGURALDIA

FARMAZIAK
Egunez:  Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738     Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738
Goizueta: Nagusia 64  948 514353
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Txistulari Bandako kideak, arigunea, ahobizi eta Euskararaldia Euskara Ari du ikurrekin.

HERNANI  EUSKARALDIA EUSKARA ARI DU

Duela zenbait hilabete ireki zen 
aurtengo Euskaraldia Euskara 
Ari du ekimenean parte hartzeko 
deialdia. Arrakasta haundia izan 
du aurtengoak, talde asko anima-
tu direlako hizkuntza-ohiturak 
aldatzeko ariketa sozialean parte 
hartzera. Hala ere, izena eman ez 
duten entitate edo taldeek orain-
dik aukera dute inskribatzeko. 

Izan ere, aurten izena emate-
ko epea irailaren 27an bukatuko 
da. Parte hartzeko izena eman 
daiteke ondorengo webgunean: 
https://euskaraldia.eus/arigu-
neak/.

Abuztu hasieran jada 50 enti-
tatek eman zuten izena ekime-
nean, eta ordutik beste hainbat 
ere animatu dira parte hartzera. 
Hernaniko talde ugari daude ze-
rrendan: talde soziokulturalak, 
kirol taldeak, auzo taldeak, el-
karte gastronomikoak, dendak, 
tabernak, jatetxeak, enpresak…       
Guztiek batera egingo dute hiz-
kuntza-ohiturak aldatzeko ari-
keta, azaroaren 20tik abendua-
ren 4ra bitartean.

Txistulari Bandako kideak 
ahobizi izango dira, eta zehaztu 
dute beraien arigunea edo «eus-
karaz lasai hitz egiteko gunea». 
Beraiekin batera beste asko dira 
dinamika hau bi astez jarraitu-
ko duten herriko taldeak:   Elkar 
liburu denda, Berriak Merkata-
ri eta Ostalari Elkartea, alderdi 
politikoak, Mahuka edo Kera 
bezalako arropa dendak, Aiz-
puru farmazia edota 11 korapilo  
eta Makoki ileapaindegiak.  

«Hizkuntza-ohiturak 
aldatzeko ariketa da»
Azaroan hasiko da 
hizkuntza-ohiturak 
aldatzeko ariketa 
soziala, eta Hernaniko 
talde askok eman dute 
parte hartzeko izena. 
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