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GIPUZKOAN
19
positibo berri

NAFARROAN
1.621
hildako EAEn

528
hildako

2.366
6
positibo guztira* UCIn, EAEn

5.492
2
positibo guztira UCIn

*Hernanin 67, Astigarragan 23

Sendatuak: EAE 18.347

«Nahi dugu herritarrek udaran beste
modu batera ezagutzea sagardogintza»

Ekitaldia gaur
Tilosetan, Izagirrek
eta Etxebarrietak
HERNANI EH BILDU

Ekitaldia antolatu du EH Bilduk
Hernanin, gaur arratsalderako,
Eusko Legebiltzarrerako hautes
kunde kanpainaren barruan.
19:00etan hasita, Tilosetan
izango dira Oihana Etxebarrieta
legebiltzarkidea eta Juan Karlos
Izagirre batzarkidea, hurrengo
lau urteetarako eskaintza po
litikoa azaltzeko. Euria eginez
gero, Atsegindegin izango da.

Sagardoa, bertsolaritza
eta musika uztartuz,
hainbat ekitaldi eta
plan berezi antolatu
dituzte uztailerako
eta abuzturako,
'Sagardoak elkartzen
gaitu' ekimenaren
barruan. Erreserbak
egin daitezke internet
bidez: 'sagardoa.eus'.

EH Bilduko gazteen
argazkia, gaur
HERNANI ERNAI

URUMEA SAGARDOTEGIAK

Sagardoak elkartzen gaitu eki
mena jarri dute martxan, uda
rako, Gipuzkoako Sagardogileen
Elkarteak, Bertsozale elkarteak
eta Musika Bulegoak. Hain jus
tu, sagardotegiek, bertsolaritzak
eta musikak egingo dute bat, uz
tailean eta abuztuan izango di
ren bost saio berezietan.
Datorren asteazkenean, hi
laren 15ean, izango da aurrene
koa, Adunako Aburuza sagardo
tegian. 20:30etan hasita, bertso
afaria egingo dute, Eli Pagola ere
ñotzuarrarekin eta Unai Mendi
zabalekin. Aitor Mendiluze ariko
da gai-jartzaile lanetan. 40 euro
izango dira.
Eta uztaileko beste bi hitzor
duak, Astigarragan izango dira.
Hilaren 24an, 17:30etan hasi
ta, Astarben egingo dute bertso
jaialdia eta afari-me
rienda, 25
euroan, Maialen Lu
jan
bio her
naniarrarekin eta Agin Laburu
astigartarrarekin.
Eta 27an, bertso kata eta afa
ri musikatua izango da, Petri
tegin, 20:30etan hasita. Bertan
ariko dira Aitor Mendiluze eta
Iker Zubeldia bertsolariak, eta
Imanol Kamio musikari her
naniarra. 40 eurokoa izango da
prezioa.
Abuztuko biak, berriz, baila
ratik kan
po izango dira. Usur
bilgo Saizarren, musika jaialdia

4
positibo berri

Sagardogileak eta elkarte eta erakunde ezberdinetako ordezkariak, atzo, Astarbe sagardotegian egin zuten aurkezpenean.

eta afaria egingo dute 7an; eta
Irungo Olan, bertso afaria izan
go da 29an, Angel Peñagarikano,
Aitor Mendiluze, Sebastian Liza
so eta Andoni Egañarekin.
«Elkarlana balio erantsia da,
egungo egoera honetan»
Atzo aurkeztu zuten ekimena,
Astarbe sagardotegian, eta ber
tan izan ziren Olatz Mitxelena,
Sagardogileen Elkarteko ordez
karia; Oier Iurramendi, Bertso
zale elkartekoa; Aitor Bengoetxea,
Musika Bulegoaren lehen
daka
ria; Mikel Arrillaga, HAZIkoa;
eta Iker Goiria, Aldundiko turis
mo saileko ordezkaria.
«Nahi duguna da, herritarrek
beste modu batera ezagutzea sa
gardoaren mundua, uda
ra ho
netan», azaldu zuen Mitxelenak.
Iurramendik eta Bengoetxeak,
berriz, garai hauetan bertsola
ritzak eta musikagintzak izan
dituzten zailtasunak azaleratu
zituzten, eta horrelako ekime
nen garrantzia nabarmendu:
«elkarlana eta elkarren arteko
laguntza balio erantsia da, egoe
ra berri honetan. Espero dugu
aurrera begira ere elkarlan ho

nek segida izatea», adierazi zuen
Bengoetxeak. Arrillagak, bere
aldetik, azaldu zuen krisi honek
jendea bultzatu duela «bertako
produktua kontsumitzera», bai
na «lan asko» dagoela egiteko
oraindik. Eta Goiriak adierazi
zuen, ekimenak «sagardogin
tzarekin daukagun altxorra na
barmentzeaz gain, euskal kul
turari balioa» ematen diola.

kanoan edo arraunean aritu eta
sagardotegian otordua egitea
proposatzen dute. Eta plan kul
turalek, itsasora eta men
dira
hur
bilduko dituzte bisitariak,
sagardoarekin lotura eginez.
Eta azkenik, landa eremuan
asteburupasak egiteko aukera
ere eskaini dute, landetxea, ne
kazal etxea edo xarmadun hote
la duten zortzi sagardotegitan.

Beste hainbat plan ere
aukeran, sagardoarekin lotuta
Baina bost ekintza horiek baka
rrik ez, beste hainbat proposa
men ere luzatu dituzte, sagar
doarekin lotuta. Bodega planek,
batetik, bisita gidatu ezberdinak
egiteko aukera ematen dute. Fa
milia planek, bestalde, Gipuz
koako hainbat txoko ezagutzea
ahalbidetzen dute, Agorregiko
burdinola, Iturrarango erlaun
tza, Larraondoko zerrategia eta
Aizpea meategia, esaterako; eta
bisita horien ondoren, sagardo
tegian otordua egitea. Plan gas
tronomikoak ere badaude, sa
gardoa uztartzeko gaztarekin,
txakolinarekin eta baserritarren
azokekin. Kirol planek, aldiz,

Ekintzetarako erreserbak egin
eta sagardoa erosteko aukera,
'sagardoa.eus' web orrian
Uztailerako eta abuzturako an
tolatu dituzten bost saio berezie
tarako, dagoeneko egin daitezke
erreserbak, bertsosarrerak.eus
eta sagardoa.eus webguneetan.
Eta gainerako planak erreserba
tzeko, sagardoa.eus web orrian
bertan izango da aukera. Zuze
nean egin daitezke erreserbak,
eta bilaketak egitea ere erraztu
nahi izan dute: menuaren ara
bera, familian joateko egokie
nak, herriaren arabera... Sagar
doa ere erosi daiteke bertan, eta
44 sagardo ezberdin daude au
keran. Eskaera egin, eta etxera
eramaten dute.

Hernaniko Ernaik deituta,
EH Bilduko gazteen argazkia
egingo dute gaur. Arratsaldeko
18:30etan izango da, Tilosetako
eskaileretan. Maskarillarekin
joan beharko dute, eta segurta
sun distantziak errespetatu.

Larrialdi kimikoen
sirenak aktibatuko
dituzte igandean
HERNANI EUSKO JAURLARITZA

Igande honetan egingo dute,
Electroquímica Hernani
enpresan, istripu kimikoen
simulazioa. Horretarako, alerta
sirenak aktibatuko dituzte,
eguerdiko 12:00etan. Hala jaki
narazi du Eusko Jaurlaritzako
Larrialdiei Aurre Egiteko eta
Metereologiako Zuzendaritzak.
Simulazio hauen helburua da,
«balizko larrialdi kimiko baten
aurrean, herritarren segurta
suna bermatzea».

Yoga saioa gaur,
Eizmendirekin
HERNANI YOGA

Doako yoga saioa eskainiko du
gaur, Ave Maria parkean, Jo
sune Eizmendik. Arratsaldeko
19:00etan izango da, nahi duten
guztientzat irekia. Nahikoa da
esterilla eramatea.
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bereziki kostaldean. Zerua lainotuta egongo da bertan, eta euri txikia
eta xirimiria egingo du. Barnealdean, lainotuta egongo da tarteka,
baina ateri eutsiko dio. Min.17º / Max.20º

Produktu ha u
kontrolatutako
iturrietako materialez
egina dago, birziklatua
da eta Baso Kudeaket a
Iraunkorrare n
ziurtagiria dauk a

BIHAR Fronte txiki bat sartuko da bihar, eta lainoak eta euria ekarriko ditu,

LAGUNTZAILEAK

dira kostaldean. Arratsaldetik aurrera, barnealdean ere ugarituko
dira lainoak, eta baliteke ekaitzak jotzea, zenbait tokitan. Ipar-mendebaldera aldatuko da haizea. Min.16º / Max.24º

(euskalmet)

GAUR Giro eguzkitsua izango dugu gaur ere, baina laino gehiago agertuko
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Bi eguneko irteera Belaguan,
kontrabandisten bideetatik
Asteburuko irteera
antolatu du Mendiriz
Mendik, uztailaren
18 eta 19rako. Izena
emateko epea zabalik
dago, elkartean.

JASOTA
BEZALA

HERNANI URUMEA HERRI GUNEA

Igande honetan Xaboi tailerra eskainiko du Urumea Herri Guneak.
Arratsaldeko 18:30etan emango zaio hasiera saioari, eta aurrez
izena eman behar da; @_koloreztatu_ helbidera emaila bidaliz edo
Koloreztatu Instagramera mezu pribatu bat bidaliz.

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.

JESUSA ZUBIZARRETA OSTOLAZA
(Gaspar Zabalegiren alarguna)

2020ko uztailaren 7an hil zen, 94 urte zituela, Elizakoak
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta
- Goian bego -

HERNANI MENDIRIZ MENDI

Asteburu osorako irteera antola
tu du Mendiriz Mendi elkarteak,
uztailaren 18 eta 19rako. Belagua
bailarara joango dira, eta bi ibil
bide osatuko dituzte, garai ba
tean kontrabandistek erabiltzen
zituzten bideetatik.
Larunbat eguerdian abiatu
ko dira autobusean, Atseginde
gitik, 13:00etan. Eta behin Be
laguara iritsita, egun horretan
bertan egingo dute aurreneko
ibilbidea: 11 kilometro izango di
ra, 550 metroko desnibelarekin.
Bi ordu eta 45 minututan osa
tzea aurreikusi dute.
Igandean, berriz, 21 kilome
troko ibilbidea egingo dute, eta
zortzi ordu inguru beharko di
tuzte. Izan ere, desnibel haun
dikoa izango da, 1.100 metrokoa.
Edozein kasutan, zailtasun
berezirik gabekoak dira bi ibilbi
deak, eta nahiko izango da men
diko material arrunta. Bigarren
etaparako, hori bai, galtza lu
zeak eramatea gomendatu dute,
jaitsieran zati bat nahiko zikina
dagoelako. Mendiko bastoiak

Xaboi Tailerra, Urumea Herri Guneak

Seme-alabak: Roxa eta Pako, Mª Jose eta Manu; bilobak: Iñigo,
Maitane eta Mikel, Imanol, Joseba; birlobak: Goiatz, Izeia; anaiarrebak, ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako
ahaideek.

Paraje ederretan barrena ibiliko dira, bi egunetan. Argazkia: Txe Zuza

hartzea ere gomendatu dute, eta
baita ura ere, bi ibilbideetan ez
baitago urik, bide osoan.
Izenematea, elkartean
Irteeran parte hartzeko, izena
eman behar da aldez aurretik,
elkartean bertan (Iturregi plaza):
astelehen, ostegun eta ostirale
tan, 20:00etatik 21:00etara. Baz
kideentzat, 70 euro izango dira;
eta bazkide ez direnentzat, 80
euro. Prezioaren barruan daude
autobusean bidaia, eta aterpea
pentsio erdian.
Autobusean eta aterpean, de
rrigorrezkoa izango da musukoa
edo maskarilla eramatea.
Izabatik Santa Engrazira,
bi egunetan
Premiak bultzatuta eta bizitza
baldintza hobeen bila, kontra
bandoa izan zen irteenbidee
tako bat, inguru horietako biz
tanleentzat: «eguraldi baldintza

gogorrak zirenean, bidezidor ez
kutuenak erabiliz, mugen arte
ko merkantzia trukeak egiten
zituzten. Gerratik ihes zebiltza
nek eta makiek ere jaso zuten
haien laguntza, muga zeharka
tzeko. Istorio guzti horiek gogo
raraziko dizkigute, igaroko ditu
gun zokoek», azaldu dute.
Aurreneko etapan, Izabako
zerrategiaren ondotik abiatuko
dira, eta Ardibidegaina gailurra
inguratuta, Matiaberroako lepo
ra jaitsiko dira, bertatik Asolaze
kanpin aldera joateko. Bigarren
etapa, berriz, Belaguako begira
tokian hasiko dute. Ipar-mende
baldera eginez, Urdaiteko lepora
igoko dira, Nafarroatik Zuberoa
ra igaro eta Ihizkunditzeko lepo
ra igotzen jarraitzeko. Ehujarre
arroilaren iturburura iritsiko
dira gero, eta arroilaren goiko
aldetik egingo dute Santa En
grazira jaitsiera, begiratokitik
igarota, bista zoragarriekin.

Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA erakustea eta telefonoa. | Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira. | Kronikak
beste hizkuntzetan jasotako kartak euskeratzen ditu. | Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail honetan esaten direnak, edo itzultzeko garaian izan daitezkeen
gaizki ulertuak. | Irainak, debaldeko salaketak eta difamazioak ez dira onartuko.

Bihotzez, zorionak alkate jauna

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela GAUR,
OSTEGUNA 9, arratsaldeko SEIETAN, ANDRE MARIAREN ZERURATZEA parroki
elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.
Astigarragan, 2020ko uztailaren 9an
OHARRA: Gorputza REKALDE auzoko FUNERARIA VASCONGADA Tanatorioan aurkitzen
da, ostegun goizeko 11:30ak arte.

JOSE ANTONIO ZAPIAIN ERRAZKIN
Azkar joan zara gure ondotik,
beti egongo zara gure bihotzean,
ez dizugu agurrik esango,
ikusi arte baizik. Agur tio Potxolo.

ILOBAK: IDOIA ETA ANGEL; EIDER
ETA IBON; XABIER; YOLANDA ETA
KOLDO; ETA IRUNE
				

Hernanin, 2020ko uztailaren 9an

JOSE ANTONIO ZAPIAIN ERRAZKIN
Ez zaitugu ahaztuko

SANTA BARBARA ELKARTEA
				 Hernanin, 2020ko uztailaren 9an

JOSE ANTONIO ZAPIAIN ERRAZKIN
- Goian bego -

Hernaniko Kaxkoko bizilagunek
urtetan aurkeztu ditugu sala
ketak, bai udaletxean, eta baita
bizilagunen elkartean, Berriak
merkatari eta ostalarien elkar
tean, Udaltzaingoan, Ertzain
tzan, ETBn edota herriko egun
karietan; eta horien eraginez,
eta pandemiak sortutako pre
bentzio beharragatik, ekaina
ren 19an bilera bat egin zuten
herriko alkateak eta komertzio
saileko zinegotziak, herriko os
talariekin. 25 bat ostalarik har
tu zuten parte, erantzukizunak
partekatzeko.
Udalak, bere aldetik, indartu
du Udaltzaingoaren presentzia
kaleetan, eta gogorarazi du, ezin
dela kalean edan; beraz, kedada
eta botelloien kontrol zorrotza
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goa egingo du.
Ekainaren 20ko arratsalde
tik, poliziaren bi kotxe Plazan
zeudela, ekainaren 25era arte,
esan dezakegu Kaxkoko taber
nen eta autoritatearen agenteen
jarrera, harrigarriak izan zirela.
Segurua, harrigarria eta au
sarta izan zen alkatearen joka
bidea ere, komunikabideen au
rrean, festarako gogoa zeukaten
turistak gonbidatuz Hernanira
ez etortzera, bertan ez zutelako
aurkituko.
Udaltzaingoak ikusi genitu
en Andrekalen gauez paseatzen,
turista eta tabernariekin hiz
ketan, eta beste momentu ba
tzuetan megafoniarekin, bertan
zeudenak gonbidatuz erantzu
kizunak partekatu eta gomen

dioak betetzera, pandemiaren
hedapena saihesteko.
Ezin zuten hutsik egin, eta
arduragabe talde batek jarri
zuen puntu iluna Atzietan, auto
ritateak esku hartzera behartuz,
haiek sakabanatzeko.
Bikaina izan zen Kaxkoko ta
bernen jarrera, eta baita autori
tatearen agenteena ere.
Hemendik gure zoriontze
berezia alkateari eta komertzio
ko zinegotziari, egun horietan
izandako jokabide ausartagatik,
aurrerantzean ere jarraipena
izatea espero duguna. Bihotzez,
zorionak alkate jauna.
Ion Azpiazu Goñi
Kaxko hobetu

Hire irrifarra gurekin geatze dek.

XITO, JUANTXO, PRIMO, OKENDO ETA
IÑAKI

Hernanin, 2020ko uztailaren 9an

IRAGARKI MERKEAK
Emakume lan bila: edozein lan egiteko prest. Deitu: 609 209 161
19 urteko neska umeak zaintzeko lan bila, esperientziarekin. Deitu: 688 697 001
Udaran zerbitzari lanetarako norbait behar da Hernaniko taberna batean, esperientziarekin.
Bidali CV-a: aeurumea@gmail.com / Deitu: 695 788 981
Neska euskalduna haurrak zaindu eta klase partikularrak emateko prest. Deitu: 618 119 781
Langile bat behar da URGENTEA-SOLDATZAILE ETA OBRARAKO MUNTATZALEA, esperientziarekin,
gidatzeko karneta eta prebentzioko kurtsoak baloratuko dira. Interesatuak deitu 943 690 643
LOGIKALINE enpresak TELEOPERADORA LANPOSTU bat bete behar du. Lana Hernanin egiteko
da. Kontratua: 6 hilabete. Gaztelera eta frantsesa eskatzen dira. Lanaldi osoa. Bidali c.v.
rrhh@logikaline.com edo deitu 943318606.
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia,
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

