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Izaro Andres abeslariak 
irekiko du txotx denboraldia

ASTIGARRAGA
TXOTX IREKIERA 7

Izaro Andres Zelaieta abeslaria 
izango da aurten, Sagardo 
Berriaren Eguneko gonbidatu 
berezia. Berak irekiko du 
aurreneko kupela, datorren 
asteazkenean, Alorrenea 
sagardotegian; eta horrekin 
batera, hasiera emango dio 
aurtengo txotx denboraldiari. 
Txotx Berri Herrikoia ere egingo 
dute, egun berean, herriko 
tabernetan.

Derbia gaur 
Astigarragan, 
Mundarrok eta 
Hernanik

ASTIGARRAGA-HERNANI
SASKIBALOIA 12

29.549.159 
euroko udal 
aurrekontua, 
alderdien sintonia 
onarekin.

HERNANI
UDAL AURREKONTUAK 2

AGENDA

Ereñotzuko presa 
botatzea agindu du 
Konfederazioak

EREÑOTZU
URUMEA IBAIA 11

Kalez Kale 
Kantari

GAUR

HERNANI

12:00

'Jumanji' pelikula 
gazteentzat 
Biterin

GAUR

HERNANI

16:30

Muxikoak Jeiki 
Hadi taldearekin 
erromerian

GAUR

HERNANI

18:30

Goiz Eguzkiren  
etorkizuna, jokoan
Egungo zuzendaritzak erreleborik 
ez daukala eta, elkartea desegin 
liteke, Paco Goya lehendakariak 
nabarmendu duenez.
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Datorren asteazkenean 
izango da, Alorrenea 
sagardotegian, Sagardo 
Berriaren Eguna.
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HERNANI  UDAL AURREKONTUAK

Abenduaren 19ko Plenoan onar-
tu ziren 2020ko Udal Aurrekon-
tuak. Denera, 29.549.159 euro 
izango ditu. Horietatik, 392.807 
euro Ereñotzuko Tokiko Udale-
rako izango dira; iaz baino %4,13 
gutxiago, eta Ereñotzuk dene-
ra 396.907 euroko aurrekontua 
izango du. Beste 2.637.092 euro 
Zerbitzu Sozialetarako izango 
dira; iaz baino %13,82 gehiago, 
eta denera, Zerbitzu Sozialek 
8.842.515 euroko aurrekontua 
izango dute. Azkenik, gainon-
tzeko, 26.519.260 euro izango 
dira Hernaniko Udaleko aurre-
konturako; iaz baino %10,39 gu-
txiago.

Aurrekontu proposamena 
bera aurkeztean Xabier Ler-
txundi alkateak eta Isa Sanchez 
ogasun zinegotziak azaldu zuten 
iaz baino diru-sarrera gutxiago 
izango dituela Udalak aurten. 
«2019an ez-ohiko sarrerak izan 
ziren Zikuñagako Papeleraren 
zabalkun dearengatik eta Ga la-
rre   tako eremuko zergen gatik. 
Errealagoa da 2018ko aurre-
kontuekin alderatzea». Hori ho-
rrela, Ereñotzura bideratutako 
diru kopuruak ere behera egin 
du, «Udaleko diru-sarreren ara-
bera egokitzen baita». Baina Zer-
bitzu Sozialetara bideratzen den 
dirua «beharren arabera kal-
kulatzen da. Aurten, lan gileen 
egonkortasuna eta bal din tzak 
hobetzea izan da lehen tasuna».

Bestalde, nabarmendu zuten 
«Fondo Foraletik, Gipuzkoako 

Aldu nditik datorren diru ekar-
pena asko igotzen ari dela az-
ken urteetan, baina otsaila arte 
ez da jakiten zenbat izaten den. 
Hori horrela, kontu hartzaileak 
egiten duen aurrekontu pro po-
samena kautela haundiarekin 
egindakoa izaten da. Gure di-
ru-sarreren %45 Fondo Fora-
letik dator. 2019an 14.000.000 
aurre ikusi ziren, eta azkenean, 
14.600.000 izan ziren, baina 
itzul tzea ere tokatu daiteke, na-
hiz eta baldintza malguak jar-
tzen dituen Aldundiak, horre-
tarako».

Dena den, azpimarratu zu-
ten «garrantzitsuena dela Udal 
zerbitzuak mantendu edo igo 
egin direla; kale garbiketa, Zer-
bitzu Sozialak… Jaitsi direnak 
dira, inbertsioak».

Elkarrekin Podemosen  
proposamenetatik  
«%10 besterik ez»
Oposizioko hiru alderdiak abs-
tenituta onartu dira 2020ko au-
rrekontuak, proposatu dituzten 
emendakinetako batzuk txerta-
tu ondoren. «Sintonia ona» na-
barmendu dute alderdi  guztiek, 
eta Udal Gobernu Taldeak azal-
du du «aurrena aurrekontu pro-
posamena aurkeztu eta zalan-
tzak argitzeko denbora eman» 
ziola oposizioari, eta «negozia-
tzeko aukera eman», gero. 

Elkarrekin Podemosen ka-
suan, proposatutako lau emen-
dakin txertatu dira, 70.000 euro 
artekoak. Batetik, 30.000 euroko 
partida, Atzieta kaletik Renfeko 

apeaderorako eskailerak berri-
tzeko proiekturako. Bestetik, 
langileen formakuntzarako 
partidari 10.000 euro gehitzea; 
beraz, denera, 20.000 euroko 
partida jaso da. Era berean, es-
paloiak garbitzeko 20.000 euro 
gehiago jartzea ere txertatu da, 
eta Goiz Eguzki parkearen in-
guruko azterketa egiteko 1.000 
euroko partida irekitzea. Dena 
den, «900.000 euro arteko pro-
posamenak aurkeztu» dituela 
nabarmendu du Elkarrekin Po-
demosek, eta, beraz, «onartu-
takoak %10 besterik ez» direla 
izan. «Ez dira Udal Gobernu Tal-
de berriarengandik espero geni-
tuen aurrekontuak, gure ustez 
aurrekontu kontinuistak dira 
eta erakusten dute ez dagoela 
etorkizunerako proiektu sendo-
rik».

Udal Gobernu Taldeak, aldiz, 
erantzun du «proposamenen 
%10 besterik» ez dela onartu, 
baina «bere horretan, beste ba-
tzuk guk jasotakoak baitziren; 
turismoaren ingurukoa, adibi-
dez. Badaukagu plan bat». Elka-
rrekin Podemosek dio aurrera 
atera ez diren proposamenak 
izan direla disuasio-aparka-

lekua egitea, turismo ereduan 
aldaketa egitea eta 2018ko pla-
nean, «oraindik martxan jarri ez 
den horretan» txertatzea; txotx 
denboraldian herrira sartzen 
diren autobusei mugak jartzea; 
Hernani berdeago bat sortzea 
zuhaitz eta lorategi bertikalak 
jarriz; eskoletako jangelak udal 
jangelak bihurtzea; edota soka-
muturra eta zezentxoetarako 
festetan bideratzen den parti-
da kentzea. Bestalde, garbiketa 
gehiago eskatu eta gertakarien 
berri emateko Horkonpon apli-
kazioa berriro martxan jartzea 
ere eskatu zuten, «baliabideak 
aprobetxatu eta berrerabiltzeko. 
Hemendik, 20.000 euroko parti-
da gehitu dute espaloiak garbi-
tzeko».

Azkenik, Elkarrekin Pode-
mosek gehitu du badela beste 
proposamen bat onartu dena: 
«telefono kabinak ondare in-
dustrial gisa berreskuratu eta 
telefono mugikorrak USB bidez 
kargatzeko berrerabiltzea, eguz-
ki plaken bitartez».

«Kontinuista, nahita»
Hain zuzen, Udal Gobernu Tal-
deak nabarmendu du «au-

rrekontu kontinuistak direla, 
baina nahita, ez esperientzia 
falta dugulako. Bidean dauden 
proiektuak bukatu nahi ditu-
gu».

Inbertsioen atalean mar-
txan dauden eta bukatu nahi 
dituzten proiektuen artean na-
barmendu ditu Kulturarteko 
Plaza Feminis ta eta Atseginde-
giko obra. «In  ber  tsi oen bidea 
oso luzea da: aurreproiektua 
egin, gero proiektua, ondoren 
hau esleitu… Burokrazia oso 
mantsoa da, eta gertatu izan 
da esleitu ga be geratzea obraren 
bat, en presa askok obra txikie-
tara ez dutelako sartu nahi». Era 
berean, Sandiusterriko aretoa 
egokituko dute Musika Eskola 
eta Ttarla dantza taldearentzat 
gela berriak sortzeko; Milagro-
sa berrituko da; Lizeaga auzoko 
Madalena kalea urbanizatuko 
da; Portu eta Elizatxoko peato-
nalizaziorako azken fasea gau-
zatuko da. «Bideak zuzen ikus-
tean, azkartzeko joera dau kagu, 
eta lurrean markak iku sita, 
mantsotu egiten dugu. Inter-
bentzio biguinak egin dira, pro-
barako, eta behin betikoak izan-
go dira, azken fasean», azaldu 

Inbertsioetan jaitsiera 2020an, «sintonia 
onean» onartutako udal aurrekontuetan
Azaroan Udal Gobernu Taldeak aurkeztutako 
2020ko aurrekontu proposamenari, EAJren 
5 emendakin, Elkarrekin Podemosen 4 eta 
PSEren 3 txertatu zaizkio. Horrek, hala ere, ez 
du eraginik izan diru-partida haundietan, eta 
abenduko azken Plenoan onartu ziren 2020ko 
udal aurrekontuak 29.549.159 eurokoak dira. 
Alderdien arteko «sintonia ona» nabarmendu 
dute denek.

Inbertsioen atalean «hasitakoak bukatu» nahi ditu aurrena Udal Gobernu Taldeak; Kulturarteko Plaza Feminista, adibidez.
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dute. 
Gehiagoren artean ere azpi-

marratu dituzte Urbieta kaleko 
peatonalizazioa; Elizatxo ikas-
tolarako psikomotrizitate gela; 
kanpoko igerilekuen egoeraren 
azterketa; «eukalipto landake-
tak saihesteko» lur erosketa; 
Osiñagako zubirako proiektua 
egitea; Landare inguruko bidego-
rri proiektua egitea; Elizatxotik 
Urnietarako bideko azken urba-
nizazio fasea; udaletxeko teila-
tua aldatu eta energia planaren 
barruan eguzki plakak jartzeko 
proiektua egitea; Plazako irisga-
rritasuna aztertzeko plana egi-
tea; edota turismo bulegoa Pla-
zan jartzeko lokala erostea.

Azkenik, Udal Gobernu Tal-
deak nabarmendu du «negozia-
zioen emaitza» izan diren in-
bertsioak ere badirela. Batetik, 
apeaderora jaisteko proiektua, 
Elkarrekin Podemosek propo-
satua. «Adifek aldatu egingo du 
apeaderoa, eta Portura joateko bi-
dea itxiko da. Horri konponbidea 
bilatu nahi zaio». Bestetik, Atse-
gindegiko markesina haunditze-
ko proposamena, PSE-EEK egina; 
«ilara luzeak sortzen dira».

«Akordio garrantzitsuak», 
PSE-EEk
PSE-EE alderdiak onartu du 
«akordio garrantzitsuak» lortu 
dituela aurkeztutako emenda-
kinen inguruan. «Gure taldeak 
ezin ditu aurrekontuak babes-
tu, diru-laguntza ideologikoak 
badaudelako (Hobeki edota 
Udalbiltza aipatzen ditu). Baina 
sintonia ona izan dugu eta aur-
keztutako 26 emendakinetako 
batzuk onartu direnez, konfian-
tza eta aukera eman nahi izan 
diegu aurrekontuei, Hernani eta 
herritarren onurarako».

Denera, PSE-EEk aurkeztuta-
ko hiru emendakin onartu dira, 
14.216 euro artekoak: aipatutako 
Atsegindegiko autobus markesi-
nak haunditzeko 10.000 euroko 
partida; ezohiko kirol ekintzeta-
rako partidara 1.000 euro gehitu 
eta beraz, 6.000 euro bideratzea; 
eta kirol klubei ematen zaien 
diru-laguntza 3.216 euro haun-
ditzea, denera, 80.000 euroko 
partida osatuz.

Horrez gain, partidarik 
haunditu beharrik gabe, sozia-
lis tek azpimarratu dute onartu 
dela, baita ere, udaletxeko tei-
latuan eguzki plakak jartzea. 
Era berean, auzoetarako oina-
rriz ko euskera ikastaroak anto-
la tzea ere onartu da; bizilagun 
elkarteetako lokaletan wifi 
puntu publikoak jartzea az ter-
tzea ere bai; eta baita El ka no eta 
Latsunbe arteko oinez koentzako 
bidegurutzean tra  fi  ko  a arin-
tzeko pultsadoreak jar tzea ere. 
Bestalde, «sintonia onaren adie-
razgarri» izan da, sozialisten 
ustez, aurkeztu di tu zten emen-
dakin batzuk dago e neko txerta-

tuta egotea; hala nola, Elizatxo 
eta Portua kaxkoarekin lotzeko 
irisgarritasuna, igogailu bate-
kin hobetzea; langile poli tika 
hobetzea; auzoen parte-har tzea 
sustatzea inbertsio eta hobe-
kuntzen inguruan erabaki de-
zaten; eta igerileku irekiek au-
kera gehiago ematen ote duten 
aztertzea. Baina azaldu dute, 
baita ere, baztertuak izan direla 
beste hainbat emendakin: esko-
la materiala erosteko 25.000 eu-
roko partida; herriko elkarteek 
egin behar dituzten tramiteetan 
laguntzeko langi le baten kon-
trataziorako 12.000 eu ro; atletis-
mo pistan harmailak eraikitze-
ko 5.000 euroko parti da; edota 
25.000 euroko partida hiruga-
rren  hizkuntza bat ikas te ko.

Bestalde, hondakin bilketa 
sistemaren inguruan aldaketak 
txertatzeko sozialistek eginda-
ko proposamenen aurrean EH 
Bilduk erakusten duen «jarrera 
itxiaz» kexatu da.

Emendakinak hiru alorretan, 
EAJk
Azkenik, Udal Gobernu Taldeak 
azaldutakoaren arabera «au-
rrekontuetan eragin ekonomi-
korik izan ez» badute ere, EAJk 
proposatutako bost emendakin 
ere onartu dira: luzaroko bajak 
dituzten langileen lanpostuak 
betetzea; atez ateko bilketa sis-
tema hobetzeko proposamenak 
egiteko aukera izatea; etxebizi-
tza alokatzeko ematen diren di-
ru-laguntzetarako dagoen par-
tida amaitzen bada, partida hori 
haunditzea baldintzak betetzen 
dituzten eskaera guztiak onar-
tu ahal izateko; lanpostu pu-
blikoak betetzeko momentuan, 
parekidetasuna eta minusba-
liaren legeek ezartzen dituzten 

ehunekoak betetzea; eta etxebi-
zitza publikoak esleitzerakoan 
adineko pertsonen kolektiboa 
lehenestea.

Bere aldetik, EAJk azaldu du 
«15 emendakin baino gehiago 
prestatu» zituztela, baina «ku-
deaketa eta udal antolaketa 
arazoek larrialdi egoerara bul-
tzatu» zituztela, eta azkenean 5 
bakarrik aurkeztu zituztela. «Ez 
zuen ezertarako balioko aurre-
kontuak onartzeak, emendakin 
asko negoziatzeak edo Hernani 
Erabaki parte-hartze prozesu-
ko proposamenak sortzeak, ba-
rruko arazoak konpondu ezean. 
Beraz, lan egin dugu akordioak 
lortzeko udal kudeaketa hobe-
tzeko, gizarte alorreko hiru ar-
lotan ekintzak egiteko eta Atez 
Atekoaren eta bosgarren edu-
kiontziaren inguruko errealita-
tea ezagutzeko».

Onartutako aurreneko 
propo sa menari dagokionez, jel-
tzaleek inbertsioen partidatik 
400.000 euro kendu eta arkitek-
to, a bo  ka tu eta administrariak 
kontra tatzeko bideratzea pro-
posatu zuen, «2019ko gerakina 
berriro ere ikaragarria izango 
dela espero baitugu»; behar den 
sailak egonkortzea adostu da, 
azkenean. Bigarren propo same-
nari lotuta, 15.000 euroko parti-
da jaso nahi zuen ikerketarako 
EAJk, eta onartu ez bada ere, 
proposamenak egiteko aukera 
ireki da. Alokairuak ordaintzen 
laguntzeko gazteei bideratutako 
partida 28.000 eurora, eta hel-
duei zuzendutakoa 65.000 euro-
ra haunditzea eskatu zuten bes-
talde, eta eskariei erantzun arte 
behar dena jartzea adostu da az-
kenean. Udal Gobernu Tal deak 
azaldu du partida horretan ez 
dela kopururik jarri, orain arte 

ikasturteka eman direlako la-
guntzak, baina «udal kudeake-
tarako hobea da urteka ematea, 
eta horregatik, 2020ko abendura 
arteko laguntzak 2019ko aurre-
kontuan jaso zi ren». Laugarren 
proposamena, bestalde, bere 
horretan onar tu da, eta azke-
nekoari da go ki o nez, jeltzaleek 
«gerakine ko %10, 2.000.000 
euro ba i  no haundiagoa bada, 
irisga rri tasun arazorik ez duten 
etxeak erosteko bideratzea» pro-
po satu zuten, «beren etxe e tan 
arazoak dauzkaten adine koei 
bideratzeko. Hauen etxeak libre 
geratuko lirateke eta udalak ku-
deatuko lituzke» . Irisgarritasun 
neurriak bete tzen dituzten etxe-

bizitza publi koak eraikitzeko 
proiektua ba da go enez, kontuan 
hartuko da adinekoen kolekti-
boa lehenes tea.

Lortutako akordio guztiak 
medio, Udal Gobernu Taldeak 
adierazi du «oso sintonia ona» 
izan dela, eta espero duela 
«urte ro au rre  kontuak onartzea 
horrela iza tea». Lertxundi alka-
tearen us tez, «ez da gure jarrera 
aldatu. Beti prest izan gara ne-
go  zia tze ko. EAJ aldatu da. Lehen 
osoko zuzenketa aur kezten zu-
en, eta orain negoziatu egin du-
gu. Baita PSE-EE eta El ka rrekin 
Pode mosekin ere. Ja rraituko du-
gu biltzen eta ahal den propo sa-
men gehien satzen».  

2020ko udal aurrekontuetako inbertsioen atalean hasitako proiektuak bukatzeari eman zaio lehentasuna; Atsegindegin lanean ari dira.

2020ko UDAL AURREKONTUA          29.549.159 euro
UDALA                                                                26.519.260 euro
EREÑOTZU                                                        392.807 euro
ZERBITZU SOZIALAK                                     2.637.092 euro          

HERRI AKTIBOA     7.470.919 euro
 Jarduera fisikoa eta kirola   2.213.640 euro
 Hezkuntza    2.285.724 euro
 Kultura     1.682.952 euro
 Euskara zerbitzua    1.140.121 euro
 Herritarren partehartzea   148.482 euro

HERRI JASANGARRIA    14.094.852 euro
 Komunitatearentzako zerbitzuak  7.852.864 euro
 Etxebizitza eta hirigintza   2.394.286 euro
 Segurtasuna eta mugikortasuna  1.784.775 euro
 Tokiko garapena eta enplegu sustapena 1.164.601 euro
 Ingurumena    898.326 euro

HERRI SOLIDARIOA    3.685.805 euro
 Zerbitzu Sozialak    2.637.092 euro
 Berdintasuna    417.808 euro
 Lankidetza    253.552 euro
 Gazteria     257.353 euro
 Inmigrazioa    105.000 euro

Zor publikoa amortizatzea    372.500 euro
Administrazio gastua    3.925.083 euro
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HERNANI  LANA

Urtarrilaren 30ean Greba Oro-
korra izango da, Euskal Herri-
ko Eskubide Sozialen Kartak 
deitua. «Euskal sindikatuok eta 
eragile sozial ugarik (pentsio-
dunak, feministak, ekologistak, 
gazte-mugimendua, bazterketa 
sozialaren aurkako platafor-
mak, Ekonomia Sozial eta Soli-
darioaren Sarea...) osatzen dugu 
Karta».

Hego Euskal Herriko pentsio-
dunen mugimenduak bi urte 
daramatza pentsio duinen alde 
astero mobilizatzen; bide horre-
tan, pentsioen eremuaz gaindi, 
modu zabalagoan «planto» egi-
teko beharra plazaratu dute, eu-
ren aldarrietatik harago joateko 
asmoz.

Pentsiodunen aldarriekin  
bat egin dugu eta mugimendu 
bien arteko konfluentzia  
eman da
Duela sei urte, sindikatu eta 
eragile sozial ugarik herritarren 
eskubide sozialak biltzen dituen 
Karta osatu zuten, prozesu par-
te-hartzaile baten bidez. «Orduz 
geroztik eskubide horien alde-
ko ekimenak antolatu ditugu. 
Orain, mugimendu bien arteko 
konfluentzia eman da, pentsio-
dunen eta Euskal Herriko Esku-
bide Sozialen Kartaren artekoa, 
alegia. Gaurko pentsiodunei eta 
etorkizunekoei, guztioi eragi-
ten digun borroka da pentsio 
sistema publikoa defendatzea, 
lan harremanetarako eta ba-
bes sozialerako sistema propioa 

lortzea, 1.080 euroko gutxieneko 
pentsioa aldarrikatzea, jubilazio 
adina murriztea, edota eros-
-ahalmena legez bermatzea».

Prekarietatearekin amaitu  
eta lan eta bizi baldintzak 
duintzeko neurriak  
beharrezkoak dira
Greba Orokorrarekin, eta aurre-
tik lantzen ari diren dinamika-
rekin, prekarietatearekin amai-
tu eta lan eta bizi baldintzak 
duintzeko neurriak hartzeko 
beharra jarri dute mahai gai-
nean, horien artean: lanaldia 35 
ordura jaistea, 1.200 euroko gu-
txieneko soldata ezartzea, sol-
data-arrakala amaitzea nahiz 
azpikontratazioetan enplegua 
eta lan-baldintzak bermatzea.

Era berean, «egun ukatuak 
diren eskubide sozialak aitor-
tzea erreklamatzen dugu; alo-
kairu sozialeko etxebizitzak 
bermatzea, zein menpekotasun 
egoera guztiei erantzun egokia 
ematea, zerbitzu sozialen sis-
tema publiko, unibertsal eta 
doakoaren bidez. Bizitza erdigu-
nean jarriko badugu, ezinbeste-
koa da zaintza lanak ikusarazi, 
duindu eta bermatzea».

«Garaia da azken urteetan 
murrizketekin kendu diguten 
guztia berreskuratzeko, eta da-
gozkigun eskubideen alde kale-
ra ateratzeko. Pentsio, lan-bal-
dintza eta bizitza duinak nahi 
ditugu eta lortu arte borrokan 
jarraituko dugu, planeta suntsi-
tzen ari den sistema ekonomiko 
eta sozial kapitalista, neolibe-
ral, patriarkal honek ezartzen 

duen logikaren aurka» diote 
Euskal Herriko Eskubide Sozia-
len Karteko kideek.

«Presioa egitea beharrezkoa 
da patronala eta instituzioen 
aurrean»
Honela gauzak, erabaki dute 
«krisiaren aitzakian azken ha-
markadetan azkartu den lan eta 
bizi baldintzen prekarizazioari 
mugak jartzea. Lan baldintza, 
pentsio eta bizitza duinak ber-
matuko dituzten neurrien alde-
ko mobilizazio dinamika abia-
tzea».

«Ondo dakigu presioa egitea 
beharrezkoa dela patronalak eta 
instituzioek (Eusko Jaurlaritza, 
Nafarroako Gobernua, Espai-
niar Gobernua) gure eskakizu-
nen aurrean amore eman de-
zaten». Horregatik, urtarrilaren 
30ean, Greba Orokorra egiteko 
deia zabaldu diete herritarrei.

Pentsionistak bi urte  
daramatzate eskubideak 
eskatzen eta pentsio duinak 
bermatzeko borrokan
Astelehenenetik astelehenera, 
13.000 pentsiodun ehun bat he-
rritako plazak betetzen dituzte 
Araban, Gipuzkoan, Bizkaian 
eta Nafarroan eta dozena bat 
manifestazio jendetsu egin di-
tuzte, «baina oraindik ez ditugu 
llortu gutxieneko helburuak». 

Urtarrilaren 30eko Greba 
Orokorrak horretan lagunduko 
duela diote Euskal Herriko Pen-
tsiodunen Mugimenduak. Eta 
jubilatuei dei egiten diete baita 
Greba egitera.  

«Murrizketekin kendu digutena 
berreskuratzeko garaia da»
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak Greba Orokorra egiteko deia 
zabaldu du datorren urtarrilaren 30ean: «eskubide sozialen alde».

HERNANI  SAN JOAN KONPARTSA

Gaurko jarri du hitzordua San 
Joan konpartsak, erromerian 

dantzan aritzeko. Plaza Berrin 
muxikoen dantza saioa gi-
datuko du Jeiki Hadi taldeak, 
18:30etan hasita. Urteko lehen-
dabiziko zita da gaurkoa eta 
urtean zehar hileko bigarren 
larunbatean egingo dute erro-
meria normalean. Hilabeteren 
batzutan aldatuko dute festak 
direla eta.   

Muxikoen dantza gaur, 
Jeiki Hadi taldearekin
Arratsaldeko 
18:30etan hasiko da 
Plaza Berrin San Joan 
Konpartsak antolatuta. 

Eguraldi txarra eginez gero udaletxeko arkupetan egingo dute.

Eskubide Sozialen Kartak Greba Orokorra aurkeztu zuen  pasa den abenduan.

'Sorry we missed you' eta 'Jumanji'
HERNANI  ZINEA

Sorry we miseed you eta Jumanji Biterin jarriko dituzte asteburu 
honetan. Helduentzako Sorry we missed you, gaur 19:30etan eta 
22:30etako saioekin eta astelehenean 16:30etan. Ordu horretan, 
16:30etan, gaur eta bihar Jumanji ikusiko dute gazteenek. 

Enplegu eskaintza berria egin du Udalak
UDALA  ZERBITZU SOZIALAK

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak ofizioetako lanpostuak sortu 
ditu. Guztira 33 lanpostu izango dira, oposizio bidez kontratatuko 
direnak. Horietatik 23 lanaldi osoan; klinika laguntzaile bezala 20 
eta garbitzaile bezala hiru. Lanaldi erdian, berriz, garbitzaile pos-
turako 10 dira. Informazio gehiago, Udalean eskuratu daiteke.
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UDALA  DIRULAGUNTZAK

Bosgarren urtea da Hernaniko 
Udalak etxebizitzaren alokai-
rua ordaintzera bideratutako 
laguntzak eskaintzen dituela. 
Dirulaguntza horiek bi helburu 
nagusi dituzte: gazteak, berezi-
ki, emantzipazio bidean lagun-
tzea eta herrian etxebizitzen 
alokairua sustatzea. Deialdia 
Hernaniko herrian alokairuan 
bizi diren 18 urtetik aurrerakoei 
zuzendua dago. 

Dirulaguntza horietarako 
219.000 euro bideratu dira. Bi 
modalitate daude: gazteenak 
(18-35 urte bitartekoak) 136.000 
euroko partida du, eta heldue-
nak (36 urtetik gorakoak) 83.000 
euroko partida.

2019ko deialdian kontuan 
izateko hainbat aldaketa daude.  
Batetik, diruz lagunduko diren 
alokairu-gastuen epea luzatu 
egin da. 12 hilabetekoa izan or-
dez, 16 hilabetekoa izango da. 

Beraz, diruz lagunduko dira 
2019ko irailaren 1etik 2020ko 
abenduaren 31ra bitarteko alo-
kairu-gastuak. 

Bestetik, eskatzaile motak 
ere aldatu egin dira. Bi eskatzai-
le mota daude: bakarkakoa edo 
bizikidetza-unitatekoa. Ez dira 
bizikidetza-unitatetzat hartzen 
senidetasun edo ezkontzaren 
antzeko harreman iraunkorrik 
ez duten pisukideak. Kasu, ho-
rietan, bakarkako eskaera egin 
dezakete. 

Martxoaren 9an amaituko da 
eskaera egiteko epea
Eskaera egiteko epea 2020ko 
martxoaren 9an amaituko da. 
Eskaera-orria eskuragarri dago 
udalaren web orrian eta He-
rritarren Harrera Zerbitzuan. 
Eskaera-orria egoki bete eta be-
ha rrezko dokumentazioa atxi-
kita, udal erregistroan aurkeztu 
behar da. Aurreko urteetan es-
katzaile izan bazara, eta dagoe-

neko eskatzen den dokumen-
tazioa Udalean badago, ez duzu 
berriro aurkeztu beharko.

Behin eskaera guztiak azter-
tuta, beharrezkoa den kasue-
tan, dokumentazioa eskatzeko 
epea zabalduko da. Eskatzailea-
ri gutun bidez jakinaraziko zaio 
zein dokumentazio aurkeztu 
behar duen.

Maiatza aldera espero da di-
rulaguntzaren behin behineko 
ebazpena. Gutun bidez jakina-
raziko zaie, baita ere, onuradun 
izan diren, eta horrela bada, 
zenbateko dirulaguntza jasoko 
duten. Dirulaguntza bi zatitan 
ordainduko da. Lehen ordainke-
ta ebazpenaren ondoren egingo 
da, horretarako dagokion doku-
mentazioa aurkeztu ondoren. 
Bigarrena, berriz, 2021eko urta-
rrilean izango da. 

Dirulaguntza hauen kudea-
keta, Politika Sozialetako Haur, 
Nerabe eta Gazteria Arloak da-
rama. Informazio zehatzagoa 
behar izanez gero, ondorengo 
harremanerako bideak daude 
aukeran: gazteria@hernani.eus, 
edo 943 337004 (Virna) eta 943 
575435 (Maider).  

Etxebizitzak alokairuan hartzeko 
dirulaguntza deialdia zabalik
2019ko irailaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra 
bitarteko alokairu-gastuak, eta bakarkakoa zein 
bizikidetza-unitatekoa lagunduko dira.

Kalez Kale kantari ibiliko dira gaur Kaxkoan zehar.

Kantu saioa,  
Kaxkoko kaleetan
KALEZ KALE KANTARI EGUTEGIA

Urteko aurreneko kantu saioa 
egingo du Kalez Kale Kan-
tari taldeak gaur, eguerdiko 
12:00etan Plaza Berritik aterata, 
Kaxkoan zehar. Partehartzea 
beti irekia izaten da. Urteko 
egitaraua ondorengoa da: otsai-
lak 8, martxoak 14, apirilak 18 
(hilaren 11 Aste Santua izango 
da), maiatzak 9, ekainak 13, 
irailak  12, urriak 17 (data ho-
nekin 15 urte beteko ditu Kalez 
Kale kantarik eta saio berezia 
prestatuko dute), azaroak 14, 
eta urteari amaiera emateko, 
abenduak 12. Uztailean eta 
abuztuan ez da saiorik egiten, 
oporren ondorioz.

Bilbon eta Baionan gaur, manifestazioak
SARE  MANIFESTAZIOA

Sarek euskal presoen eta iheslarien eskubideen aldeko manifes-
tazioak antolatu ditu gaurko, Baionan eta Bilbon. Bilbora joateko 
autobusa 14:30etan irtengo da Atsegindegitik eta 14:00etan Baiona-
ra joan behar dutenentzako, hau ere Atsegindegitik.

Irekita dago udaberriko Kutxa Kultur 
Geletan izena emateko epea
KUTXA FUNDAZIOA  KULTUR GELAK

Kutxa Fundazioaren aisialdi- eta kultura-programazioak (ohiko 
Kutxa Kultur Gelak) ireki du aste honetan izena emateko epea. 
Jarduerak otsailean hasi eta 2019ko ekainera arte luzatuko dira. 
Izen emate epea urtarrilaren 22 arte luzatuko da. Liburuxkak Ku-
txabankeko bulegoetan eta Kutxa Kulturen (Tabakalerako 4garren 
solairua) jaso daitezke.

Euskaraldian zer entitate nahi den  
gomendatzeko inkesta, bihar arte
DOBERA  EUSKARA ARI DU

Euskara Ari Duk martxan jarri duen inkestan parte hartzeko 
azken eguna bihar da. Horrela, www.labur.eus/eus kara20 web 
gunean eman daiteke erantzuna. Bertan, herritarrek gomendatu 
dezakete zein entitate edo elkartetan jarriko luketen abian gon-
bidapena. Euskaraldian norbanakoei ez ezik, entitateei (enpresei, 
kultur elkarteei, kirol taldeei...) ere parte hartzeko gonbidapena 
egingo zaie, euren eremuetan hizkuntza ohiturak aldatzeko, eta 
entitateko kideen partehartzea sustatu eta babes dezaten. Herna-
nin ariketa kolektibo honetan zein entitatek esku hartu beharko 
luketen jakiteko inkesta edo partehartze prozesu bat jarri du mar-
txan Euskaraldiak. Aurkezpena datorren asteartean egingo da.

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.

ANTONIO POLAINA ORTEGA

NAROA ETA AMAIA
Hernanin, 2020ko urtarrilaren 11n

Besarkada haundi bat familiari.

ANTONIO POLAINA ORTEGA

ORTEGA FAMILIA  
Hernanin, 2020ko urtarrilaren 11n

Ez agurrik, ez adiorik
gero arte baizik. 

Muxu asko.
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HERNANI  GOIZ EGUZKI

Paco Goyak eta bere taldeak 14 
urte daramatzate le hendakari 
eta zuzendaritza ba  tzorde be-
zala Goiz Eguzki elkartean eta 
«erreleboa behar dugu» dio Go-
yak Kronikari eskainitako elka-
rrizketan. «Za hartu gara eta oso 
nekatuta gaude. Urte batzuk da-
ramatzagu erreleboa eskatzen 
urtero egiten ditugun ohiko ba-
tzarretan, baina ez da inor aur-
kezten. Iritsi da momen tu bat 
ezin duguna jarraitu».

Egoeraren berri eman zaie 
bazkideei idatzi baten bidez eta 
etzi egingo da ez ohiko batzarra.  
«Elkartearen egunerokotasuna 
era mateko jende berririk ez da-
go. Hori da dena».

Jendeak galdetzen duena da 
zer gertatuko den Goiz Eguzkire-
kin zuzendaritza berririk ez bal-
din badago?. 14 urtetan lehen-
dakari izan den Goyak argi du. 
«Zuzendaritzarik ez badago ezin 
da elkarterik egon. Goiz Eguz-
kiren izatea edo existentzi bera 
daude jokoan. Horrek esan nahi 
duenarekin» eta horrek ematen 
dio min gehien Goyari. 

Goiz Eguzkirekin zer gerta-
tuko den Udalak eta Ongizateak 
erabakiko luke. «Guk Udalaren 
eta Gizarte Ongizate departa-
menduaren babespean gaude».

Etziko ez ohiko batzarra era-
biliko da bazkidei gogoarazteko 
elkartearen egoera eta zer gerta-
tuko den zuzendaritzarik ez ba-
lego. Otsailean, urteroko ohiko 
batzarrean, emango da hurren-
go pausoa, eman beharrekoa 
gertatzen denaren arabera.  

Paco Goya eta bere plantxak 
utzi egingo dute jarduna, baina 
beste norbaitek hartuko balu la-
guntzeko prest egongo lirateke. 
«Noski zuzendaritza berria ez 
genuke albo batera utziko. Au-
rreneko pauso horietan lagun-
duko genuke martxan jartzeko 
eta eguneroko jarduna nolakoa 
den erakusteko».

Hala ere, gauzak argi esatea-
rren Goyak ilun ikusten du etor-
kizuna. «Kalean ibiltzen naiz 
eta entzuten ditut gauzak; eta 
esan beharra daukat, momentu 
honetan ez dudala zuzendari-
tza berri baten berririk entzun. 
Egunero nago hemen, baina ez 
da ezerrez entzuten». 

Kudeatzailerik gabe ez dago 
elkarterik eta dena galduko 
litzateke
Udala ez litzateke kargu egin-
go eta Goyak dio bazkideetatik 
etorri behar dela irtenbidea. 
«Elkartea desegin egingo litza-
teke eta bukatu da. Gero Udalak 
ikusiko luke jubilatu etxearekin 
eta egoitzarekin zer egin, baina 
elkartea bera ez litzateke existi-
tuko».

1.500 bazkide ditu Goiz Eguz-
kik eta horiek denak galduko li-
tuzke. «Ez baldin ba dago kudea-
tzailerik, ez legoke elkar terik, 
ez bazkiderik, ez da kuotarik 
ordaindu beharko, ibi l al diak 
bukatuko dira, pedi ku ra zerbi-
tzurik ez da egongo, egi ten diren 
ekitaldi guztiak ber tan behera 
geratuko dira, hamai ketakoak-
lunch-ak, jokoak, mai  a  tza ren 
1eko eguna, San Jo an e takoa, 
Santo Tomaseko egu na, hitzal-
diak, loteria... elkar te a bera ere 
itxiko litzateke seguru enik».

47 urte bete ditu eta «azken 14 
urtetan asko aldatu da»
14 urtetan talde bera egon da 
eta Paco Goyak egiten duen ba-
lantzea oso positiboa da. «Asko 
aldatu da urte hauetan. Nire 
izaera da gauzak egitearena eta 
urte hauetan gauza asko egin 
dira elkartean. Elkarteko orain-
go sarrera berria egin dugu urte 
hauetan, lehen ez zegoen areto 
nagusirik, abesbatza bera ere  
ez zegoen». Abesbatzarekin zer 
geratuko den ez daki, baina «le-
kua eta elkartaren dirulaguntza 
behar ditu nahitanahiez. Gure 
laguntza hori bukatuko da. Lati-
nez esaten den bezala Consum-
matum est».

47 urte bete ditu Goiz Eguzki 
elkarteak. «Azken finean adine
ko entzako txokoa da arra tsaldea 
edo goiza pasatzeko. Ba tez ere 
arratsaldea. Adineko askok he-
men egiten dute bizi tza neguan; 
Bertara etorri lau-sei gailetekin, 
kafesnea hartu, goxatu eta gero 
etxean  zuzenean ohera sartu, 
gehiago baliabide gutxi dituen 
jendea dagoenean. Hemen bere 
koa drila txikia egiten dute, afal-
du beharrik ez dute, baina hori 
dena Consummatum est. Arazoa 
larria da, Goiz Eguzki adineko 
askorentzat babeslekua baita 
eta hori bukatu egingo da».  

«Goiz Eguzkiren etorkizuna eta existentzia bera 
daude jokoan, horrek esan nahi duenarekin»
Paco Goya lehendakaria izan da azken 14 
urteetan, eta egoera larria dela dio. «Goiz Eguzki 
adineko askorentzat bere babeslekua da, eta 
hori bukatu egingo da».

Paco Goya Goiz Eguzki jubilatu etxearen aurrean.

Etzi egoeraren berri azalduko dute 
Alkateak eta Ongizateko Gerenteak
Arratsaldeko 17:30etara daude deituak bazkideak ez ohiko batzarrera 
eta bertan kontzientziak mugitu nahi dira aurrerapausoak emateko.

HERNANI  GOIZ EGUZKI

Hernaniko Goiz Eguzki Jubila-
tuen etxea egoera estuan aur-
kitzen da ez baita Zuzendaritza 
Batzorderako talde berririk aur-
keztu. Horrek bere etorkizuna 
zalantzan jarri du eta horri ir-
teera emateko etzi, astelehe-
nean, urtarrilaren 13an, ez 
ohiko batzarrera daude deituak 
bazkide guztiak. Arratsaldeko 
17:30etan antolatu da batzar be-
rezi hori eta bertan egongo dira, 
besteak beste, Xabier Lertxundi 
alkatea, Ongizateko gerentea 
den Joseleon Etxart eta gaur 
egungo zuzendaritza batzordea. 
«Jubilatuen etxea desagertzeko 

arriskua dago, kudeaketa bere 
gain hartzeko bazkide faltaga-
tik. Inork ez du erantzunkizun 
hori hartu nahi» dio zuzenda-
ritzak. 

14 urte eta gero dimisioa  
aurkeztu zuen Zuzendaritzak
Gogoratu behar da gaur egungo 
Zuzendaritza Batzordeak pasa 
den urriaren 21ean dimisioa 
aurkeztu zuela, baita Francisco  
Goya lehendakariarena ere, 14 
urte eta gero. Bazkideek otsai-
lean egingo den bazkideen ba-
tzarrean baiezkoa eman behar 
diote zuzendaritza berri aren 
osaketari, baina ez da tal derik 
oraindik aurkeztu. Otsa i leko 

batzarra arte oraingo zu zen-
daritzak jarraitzen du eta egun 
horretakoa izango da az ken egi-
tekoa, batzarra zuzen tzea.

Hala ere, «bazkideak jabetu 
behar dira lehendakari eta zu-
zendaritza batzar berria auke-
ratzen ez bada, Goiz Eguzki ju-
bilatuen elkartea zuzendaritza 
organorik gabe geratuko dela, 
eta elkartea likidatu egingo 
dela, eta, ondorioz erregistroan 
baja emango zaiola» diote gaur 
egungo Batzordekideek. 

Etziko ez ohiko batzarrean, 
Alkateak eta Gizarte Ongizateko 
gerenteak horren berri eta el-
kartea nola geratuko den azal-
duko dute.
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SAGARDOA  TXOTX IREKIERA

Lau egun besterik ez dira falta, 
txotx denboraldi berriari hasie-
ra emateko. Datorren aste azke-
na izango da Sagardo Berria ren 
Egu na, Astigarragan. Eta aur-
ten  go gonbidatu berezia ere, 
da go e ne ko eman dute adi tze ra: 
Izaro Andres Zelaieta abeslariak 
irekiko du aurre neko kupela.

26 urterekin, dagoeneko 
arra kasta haundiko musikaria 
da, Donostian bizi den malla-
biarra, eta hainbat sari jaso ditu. 
Iker Lauroba, Oriol Flores eta Ju-
len Barandiaran ditu taldeki de. 
Donostian Komunikazio Gra dua 
egi ten ari zela hasi zen gitarra 
jotzen, ikaskide bati tonbola ba-
tean tokatu zitza io narekin; eta 
Kalifornian ikas ketak bukatzen 
ari zela, erabaki zuen musikari 
izan nahi zuela. Bi disko kale-
ratu ditu ordutik: om 2016an eta 
eason 2018an.

Irekiera ekitaldia, Alorrenean
Asteazken eguerdian hasiko da 
sagardoaren festa, Astigarra-
gan. Sagardoetxean jarri dute 
zita, 12:00etan, eta aurkez pen 
ekital dia izango da bertan. Adi-
tzera emango dituzte 2019ko uz-
taren ezaugarri nagusiak; bai 
saga rra renak, eta baita sagar-
doarenak ere. Eta sagardoaren 
munduko gertaera garrantzi-
tsuenen berri ere emango dute. 
Bertan izango dira Xabier Ur-
dangarin alka tea eta Sagardun 
Par tzuer go ko lehendakaria; sa -
gardogileen or dez kariak; eta 

Eus  ko Jaur la ri tza eta Gipuz ko a-
ko Foru Aldun di ko ak.

Aurkezpenak bukatuta, eta 
urteroko ohiturari jarraituz, 
sagarrondo berri bat landatuko 
du Izaro Andresek, Sagardoetxe-
ako sagastian. Eta ondoren, Alo-
rrenea sagardotegira mugituko 
dira denak, bertan izango baita 
eguneko ekitaldi nagusia.

Eguerdiko 13:30ak aldera, 
txa lapartarien deiari eran tzu-
nez, sagar dantza eskainiko 
dute Alorrenean; eta ondoren, 
soka dantza egingo dute sa gar-
dogileek, Izaro Andres bera dan-
tzan  parte hartzera gonbi datuz, 
eta txotx denboraldi berriko au-
rreneko kupelara gerturatuz.

Eguerdiko 13:45etan irekiko 
du aurreneko kupela hori abes-
lariak, «Gure Sagardo Berria» 
oihu eginda, sagardotegi garaia-
ri hasiera emateko. Eta aurre-
neko sagardo tragoen ondotik, 
estreinako sagardotegi menua 
dastatuko dute, Alorrenean.

Irekiera herrikoia, Joseba 
Barandiaranen eta tabernetan
Aurreko urteotan bezala, gai-
nera, Txotx Berri Herrikoia ere 
egingo dute aurten. Horrela, 
hasteko, Alorreneako txotx ire-
kiera zuzenean ikusteko aukera 
izangoi da herriko tabernetan, 
13:45etatik 14:00etara.

Eta arratsaldean, haurren-
tzako jolasak jarriko dituzte Jo-
seba Barandiaranen, 17:30etatik 
aurrera; eta Pintxotx musikatua 
egingo dute herriko tabernetan, 
18:30etatik 20:30etara.  

Izaro Andres abeslariak 
irekiko du txotx denboraldia
Datorren asteazkenean izango da Sagardo 
Berriaren Eguna, eta Alorrenea sagardotegian 
irekiko dute uzta berriko aurreneko kupela.

GAZTELEKUA  ASTEBURUKO PLANA

Oporralditik bueltan, aurreneko 
astea izan dute Astigarragako 
haur eta gazteek, ikasgeletan. 
Baina astean zehar bezala, ai-
sialdirako aukera izango dute 
Gaz  telekuan, asteburuan ere. 
Ekintza bereziak prestatu di  tuz-
te gainera, gaurko zein bihar  ko.

Zer daukat buruan? izeneko 
mahai jolasean ariko dira gaur. 
Kartekin jokatzen da, baina 
berezia da. Txanda bakoitzean 
jokalari batek, karta askoren 
artean bat aukeratuko du, bai-
na ikusi gabe; eta zinta modu ko 
batekin, buruan lotuko du. Or-
duan, berak asmatu beharko du 
zein karta tokatu zaion, gaine-
rako jokalariei galderak egi nez; 
baina galdera horien erantzuna 
bai edo ez izan dai teke soilik.

Bihar, berriz, beste joko ba-
tean ariko dira gazteak; hori, 
ezagunagoa. Izan ere, bingoan 
jokatzeko jarri dute hitzordua, 
17:00etatik 20:00etara bitarte.  

'Zer daukat buruan?' 
jolasarekin zita, gaur
Mahai jolasean 
ariko dira gazteak, 
gaur arratsaldean, 
Gaztelekuan. Bihar, 
berriz, bingoan 
jokatuko dute.

Dantza latinoetan, izenematea zabalik
KULTUR ETXEA  IKASTAROA

Dantza latinoen ikastaroa antolatu dute Astigarragako kultur 
etxean, hasiberrientzat. Urtarrilaren 20an hasiko da, edo taldea 
osatzen denean, eta astelehenero izango dira saioak, 18:30etatik 
20:30etara. Izenematea zabalik dago, kultur etxean ber tan: 50 euro 
Astigarragan erroldatutakoek, eta %25 merkeago erretiratu, langa-
betu eta pentsiodunek. Bikoteka izena emanda, hobe. 

Koordinatzailea etzi, KZgunean
INFORMATIKA  KZGUNEA

Etzi egongo da KZguneko koordinatzailea, Astigarragako lokalean 
(Tomas Alba kalea, 13), arratsaldeko 16:00etatik 17:45etara.

Izaro Andres abeslaria izango da aurtengo gonbidatu berezia. Argazkia: Mikel Blasco

Karta bat buruan jarri, eta zer azaltzen den asmatu beharko dute jolasean.

URTARRILAK 15, asteazkena
SAGARDO BERRIAREN EGUNA

11:30-12:30, Akreditazioen bana-
keta Sagardoetxean.

12:00, Prentsaurrekoa Sa-
gardoetxean. Bertan azalduko 
dituzte 2019ko uztaren ezaugarri 
nagusiak, sagarraren eta sagar-
do berriaren ezaugarriak, eta 
sagardoaren munduko gertaera 
garrantzitzuenak.

12:45, Izaro Andresek sagarrondo 
bat landatuko du Sagardoetxeako 
sagastian.

13:30, Txalapartarien deiarekin 
batera, sagar dantza dantzatuko 
da Alorrenea sagardotegian; eta 
ondoren, sagardogileek Izaro An-
dres soka dantzan parte hartzera 

lagunduko dute, aurreneko kupela 
irekitzeko.

13:45, Alorrenea sagardotegian 
«Gure Sagardo Berria» oihu 
eginda, aurreneko kupela irekiko 
du Izaro Andresek, eta horrekin 
batera, 2020ko txotx denboraldi  
berriari hasiera emango zaio. 
Ondoren, denboraldiko sagardote-
giko aurreneko menua dastatuko 
da.

TXOTX BERRI HERRIKOIA

13:45-14:00, Herriko taberne-
tan Alorreneako txotx irekieraren 
zuzeneko emanaldia.

17:00, Haurrentzako jolasak, 
Joseba Barandiaran plazan.

18:30-20:30, Pintxotx musikatua, 
Astigarragako tabernetan.
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Musikarik ez zen falta izan ostegunean, Bereziartuaren urteurrena ospatzeko.

LITERATURA  IRAKURKETA KLUBA

Datorren asteartean izango du 
urte berriko aurreneko saioa, 
hilaren 14an, Astigarragako Ira-
kurketa Klu bak. Eta oraingoan, 
Slavenka Drakulic idazle kroa-
ziarraren Han ez banengo bezala 
liburuari buruz ariko dira, arra-
tsaldeko 19:30etan hasita, libu-
rutegian.

Isabel Etxeberriak gidatuko 
du saioa, eta doakoa eta irekia 
izango da partehartzea.

1999an idatzitako liburua, 
2018an euskeratua
Orain 20 urte idatzi zuen libu-
ru hori Slavenka Drakulicek, 
Kao da me nema izenburupean, 
ser bo kroazieraz. Makina bat 
hizkun tzatara itzuli dute ordu-
tik, eta 2018an euskeratu zuen 
Amaia Apa lau za Ollok.

2010ean, gainera, pelikula 
bat egin zuten, liburuan oina-

rri tuta. Juanita Wilson zuzen-
dari irlandarraren eskutik, As if 
I am not there izenburua hartu 
zuen filmak, liburuaren inge-
lesezko liburuak bezala; baina 
serbo kro azieraz dago egina, eta 
Ma ze donian grabatu zuten. 109 
mi nutuko iraupena dauka.

Bosniako gerraren garairik 
gogorrenean kokatuta
1992 urtean dago girotuta Han 
ez banengo bezala liburua, eta 
Bos nian kokatzen da, bertan 
izan zen gerraren garairik gogo-
rrenean. Gerraren alderdi izu-
garrienetako bat era  kusten du 
liburuak: emaku meen aurkako 
bortizkeria. S ize neko narratzai-
learen azaletik jaso tzen du kon-
taketa irakurleak.

Suediako erbestetik ari da S, 
eta modu gordinean eta apain-
garririk gabe, gerrako bere bizi-
pe nen kronika egiten du: nola 
atzeman zuten, nola erretenitu 

zuten zoko batean beste ema-
ku me batzuekin batera, nola 
ja san zituen soldaduen sexu-
abu suak... Eta, era berean, nola 
piztu zitzaion bizirik irau teko 
sena. Esaldi motz eta eragin-
korren bitartez, itolarrian dara-
ma irakurlea bukaeraraino, li-
buruaren hasierako garaiare kin 
bat egin arte.

Pasazaite argitaletxeak kale-
ratutakoa da euskerazko ber-
tsioa, eta 212 orrialde dauzka.  

'Han ez banengo bezala' liburuari 
buruzkoa, astearteko saioa
Slavenka Drakulic idazlearen lana izango dute 
hizpide Irakurketa Klubaren urtarrileko saioan. 
Arratsaldeko 19:30etan izango da, liburutegian.

BEREZIARTUA  150 URTE

Iluntze berezia izan zen ostegu-
nekoa, Astigarragako Bereziar-
tua sagardotegiarentzat. Aurten 
beteko ditu 150 urte, eta ekitaldi 
berezia egin zuten herenegun, 
urteurren borobila ospatzeko.

Bere-Aran baserrian elkar-
tuta, familiaren lagunik gertu-

koenek eta instituzioetako or-
dezkariek errepasoa egin zioten 
sagardotegiaren ibilbideari, 150 
historiaren inguruko bideo ba-
tekin; eta bertaratutako hainbat 
emozionatu ziren.

Musika eta bertso artean, 
omenaldiak eta momentu bere-
ziak izan zituen ospakizunak, 
eta sagardo berririk ere ez zen 

falta izan. «Astigarragari eta Er-
gobiari balioa eman nahi izan 
diogu», azaldu zuten Aitor eta 
Oscar Bereziartua anaiek. Izan 
ere, Ergobiako Iraberri baserri-
an jarri zuten martxan sagardo-
tegia, 1870ean, Joxe Mari Bere-
ziartuak eta Ramon Etxebestek. 
Urte batzuk beranduago mugitu 
ziren oraingo kokalekura: «az-
kar esaten da, 150 urte. Eskaini-
tako denborari eta lanari esker 
gaude hemen.  

Emozioz betetako ospakizuna, 
Bereziartuaren 150 urteek
Ostegun iluntzean egin zuen sagardotegi 
astigartarrak, urteurren borobileko ekitaldia.

UDALA  ALOKAIRU SOZIALA

Azkeneko asteak dira, Aiotzategi 
kaleko alokairu sozialeko etxe-
bi zitzen zozketan parte hartu 
nahi dutenentzat. Izan ere, ho-
gei egun barru, urtarrilaren 31n, 
bukatuko da epea, zozketarako 
izena ema teko.

Zazpi etxebizitza zozketatu-
ko ditu Astigarragako Udalak, 
Aio tzategi kaleko laugarrenean: 

lau etxebizitza, hiru logelakoak; 
beste bi, bi logelakoak; eta azke-
nekoa, bi logelakoa, baina ezin-
tasunen bat dutenentzat ego ki-
tuta dagoena.

Udaletxean eman behar da 
izena, eta 3.000 eta 39.000 euro 
bitarteko diru-sarrerak izan 
behar dituzte eskatzaileek. Hori 
bai, 25.000 eurotik beherakoek 
izango dute lehentasuna.

Gaur egun okupatuta daude 
zazpi etxebizitzak, baina orain 
daudenei, martxoaren 31n bu-
ka  tuko zaie kontratua; eta ordu-
tik aurrera, zazpi urterako kon-
tratua sinatuko dute berriek, 
bai na urtero errebisatuko da, 
bal dintzak betetzen direla egi-
az  tatzeko. 

Aiotzategiko etxebizitzen 
zozketarako, 20 egun
Urtarrilaren 31ra arte 
eman daiteke izena, 
alokairu sozialeko 
zazpi etxeen zozketan 
parte hartzeko. Zazpi 
urterako izango da.

UDALA  LAN ESKAINTZA

Ostegunean argitaratu zuen As-
tigarragako Udalak, Gipuzkoa ko 
Aldizkari Ofizialean, lanpostu 
bat betetzeko: udaltzainen ofi
zialorde postua. Eta atzotik ha-
sita, 15 egun balioduneko epea 
dago eskaerak aurkezteko, urta-
rrilaren 30era arte.

Udaleko Erregistro Telema-
ti koan aurkeztu behar dira, ho-
nakoekin: jatorrizko admi  nis-
trazioak egindako ziurtagiria, 
egiaztatuz polizia kidegoko kide 
dela, ofizialorde kargua duela 

eta zerbitzu aktiboan dagoela; 
NANaren fotokopia; adminis-
tra zioaren baimena; eta balo-
ratu beharreko mere zi men duen 
egi az tagirien fotokopia.

Administrazio bereziko es-
ka lako funtzionari lanpostua 
izan go da, zerbitzu bereziko az-
pieskalakoa, C1 sailkapen tal-
dean. 20koa izango da postuaren 
maila osagarria, eta 18.057,90 
euroko osagarri berezia izango 
du. Hirugarren hizkun tza eska-
kizuna izango du.

Eskaerak aurkeztutako epea 
bukatuta, onartutako eta baz-
tertutako pertsonen zerrenda 
argitaratuko du Udalak, hila-
beteko epean. Gero, merezi-
menduen balorazioa egingo da, 
GAOn zehaztutako puntuazioen 
arabera; eta elkarrizketa pertso-
nala egingo zaie hautagaiei.   

Udaltzainen ofizialorde 
lanposturako, deialdia
Urtarrilaren 30era 
arte aurkeztu 
daitezke eskaerak, 
Udaleko Erregistro 
Telematikoan. 

Aiotzategi kaleko zazpi etxebizitza dira, zozketatuko dituztenak.
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KULTUR ETXEA  ANTZERKIA

Antzerki saio umoretsua izango 
da gaur zortzi, datorren larun-
batean, kultur etxe an. Benditas 
antzezlana eskainiko du El mo-
no habitado konpainiak, ilun-
tze ko 20:00etan, gaztelaniaz.

Bi artzain dira protago-
nista, eta beraien artaldeekin 
mendi an dabiltza la, Ama Birji-
na ager tuko zaie. Edo hori iru-
dituko zaie be raiei, behintzat... 
Distira horren aurrean, elka-
rrizketa bat izango dute bi ema-
kumeek, munduko eta zeruko 

kontuei buruz. Solasaldi horre-
tan, zen bait kontu aurpegiratu-
ko dizki ote elkarri, baina elkar 
ulertzea eta adiskidetasuna ere 
azalera tuko dira. Bi artzainen 
delirioak emango ditu aditzera 
Benditas antzezla nak, arkakuso 
eta mi rari artean.

Begoña Martin eta Carmen 
San Esteban aktoreak igoko 
dira taula gainera, eta haiek 
ariko dira bi artzainen pape-
rean, Raul Caminok idatzi eta 
zuzendutako    antzezlanean. 20 
bat minutuko iraupena izango 
du saioak.

Sarrerak salgai, etzitik aurrera
Adin guztietako ikusleei dago 
zuzenduta, eta saioa ikusteko 
sarrerak, etzi jarriko dituzte 
salgai, astelehenarekin. Kultur 
etxean erosi ahal izango dira, 
astelehenetik ostiralera; eta la-
runbatean bertan, saioa hasi 
bai no ordubete lehenago. Eta 
in ter net bidez ere izango da au-
kera, ostiralera bitarte, Astiga-
rra gako Udala ren web orrian: 
www.astigarraga.eus.

Helduen sarrerak 6 euroan 
egongo dira salgai; eta adin txi-
kikoe nak, 3 euroan.  

Bi artzainen delirioak, 
arkakuso eta mirari artean, 
Ama Birjinaren agerraldiarekin
'Benditas' antzezlana eskainiko du 'El mono habitado' konpainiak, datorren 
larunbatean, Astigarragako kultur etxean. Iluntzeko 20:00etan izango da, 
eta sarrerak etzi jarriko dituzte salgai, interneten eta kultur etxean.

KULTUR ETXEA  HAUR ANTZERKIA

Haurrentzako antzerki saioa 
eskainiko du Zurrunka Teatro 
konpainiak, datorren igandean, 
urtarrilaren 19an. Aioko ikuski-
zuna emango dute txo txon gilo-
en bitartez, kultur etxean, arra-
tsaldeko 17:00etan hasita.

Irla bat da Aioko, eta bertako 
biztanleek, ahaztu egin dute no-
lako balioa izan dezaketen aniz-
tasunak, naturarekiko errespe-
tu ak, eta bizitzaz gozatze ko 
den  bora libreak. Irla alaia izan 
zen garai batean, baina ilun-
tasuna da haien bihotzen jabe, 
gaur egun. Bertako biztanle dira 
Azkartxin eta Moteltxin ere, an-
tzezlaneko protagonistak; bai  na 
gainerako bizilagunek baz ter tu 
egin dituzte.

Bidaia fantastiko batean 

mur gilduko dira biak, eta dene-
tik izango du: abenturak, emo-
zioak, sorpresak, jenioak eta ar-
giz betetako itzalak. 

«Antzezlan hurbila, atsegina 
eta dinamikoa da; familia gi ro -
an elkarbizitzari buruzko haus-
narketa egiteko gonbitea», azal-
du du Zurrunka Teatroak.

Nerea Ariznabarreta eta  
Eñaut Gorbea antzezleek  
ahotsa, bi protagonistei
Jakinminez betetako per tsona 
oso arina da Azkartxin, eta al-
diz, nahiko baldarra eta oso 
motela Moteltxin. Horregatik 
baztertu dituzte bizilagunek. 
«Baina lasai, gaur egun gure 
irla zeharo aldatu da, eta lehen 
baino alaiagoa eta errespetuz 
beterikoa da. Ez dizuegu dena 
aurreratu nahi, hala ere», kon-
tatu dute bi protagonistek. Isto-
rio hori, Aioko irlako biztanleen 

elkarbi zitza ho betu zuena, 
kon  tatuko du te antzezlanean.

55 minutuko iraupena izan-
go du saioak, eta euskeraz 
eskai niko dute, lau urtetik gora-
koei zuzenduta bereziki. Eñaut 
Gor bea eta Nerea Ariznabarreta 
an  tzezleek jarriko diete mugi-
mendua eta ahotsa, Azkartxin 
eta Moteltxin protago nis tei.

Datorren astean zehar salgai, 
antzezlanerako sarrerak
Aioko antzezlana ikusteko sa-
rrerak, datorren astelehenean 
jarriko dituzte salgai: internet 
bidez, www.astigarraga.eus web 
orrian; edo Astigarragako kul tur 
etxean bertan. Ema nal dia ren 
egunean ere izango da erosteko 
aukera, saioa hasi baino ordu-
bete lehenago, kul tur etxean.

Haurrentzako sarrerak 2,5 
euroan jarriko dituzte salgai, 
eta helduenak 5 euroan.  

Elkarbizitzari buruzko hausnarketa 
familian, Azkartxin eta Moteltxinekin
'Aioko' txotxongilo 
saioa eskainiko du 
Zurrunka Teatro 
konpainiak, urtarrilaren 
19an, 17:00etan hasita 
kultur etxean. Irla 
batean, baztertutako 
bi bizilagun berezi 
dira protagonistak, 
eta bidaia fantastikoa 
izango dute.

Euskeraren jatorriari buruz 
asteazkenean, Josu Urrexola
Hitzaldia eskainiko du AEKn, arratsaldeko 19:00etan, Zilegi 
Eskolen barruan. Astelehenean, berriz, Gurasolagunen saioa 
izango da, eta eskumutur eta lepoko tailerra asteartean.

EUSKERA  AEK ETA UDALA

Euskeraren inguruko hainbat 
hitzordu izango dira Astiga-
rragan, datorren astean zehar, 
Uda lak eta AEK euskaltegiak 
an to latuta. Horrela, asteazke-
nean, euskeraren jatorriari bu-
ruzko hitzaldia eskainiko du 
Josu Urrexolak, Zilegi Eskolen 
barruan. AEKren Nabarra Oñatz 
kaleko lokalean izango da, arra-
tsaldeko 19:00etan, eta doakoa 
da bertaratzea.

Hori baino lehen, ordea, 
beste bi saio ere izango dira, 
Gurasolagun egitasmoan. Aste-
le henean, kafe baten bueltan 
elkartuko dira haurrak eta gu-
rasoak, eus keraz hitz egiteko, 
16:30etatik 18:30etara. Ire kia da, 

eta edozein euskera maila du-
ten herritarrak azaldu daitezke; 
euskeraz hitz egiteko gogoa bes-
terik ez dute eskatzen.

Eta asteartean, tai lerra an-
tolatu dute, Gurasolagun egitas-
moan hori ere, eskumuturre-
koak eta lepokoak egi teko.

Tratu onei buruzko hitzaldia, 
hilaren 22an eta 23an
Urtarrilean bertan, beste hitzal-
di bat ere antolatu dute, Zilegi 
Eskolen barruan. Arremanitze-
ko Maialen Gartziak eskainiko 
du, tratu onei buruz: urtarri-
laren 22an 19:00etan, eta 23an 
09:30etan, AEKn. Doakoa da, 
bai na izena eman behar da au-
rrez, zilegieskola@aek.eus helbi-
dean edo kultur etxean.  

Begoña Martin eta Carmen San Esteban ariko dira artzainen paperean.

Moteltxin da antzezlaneko protagonistetako bat, Azkartxinekin batera.
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GOIZUETA IKASTAROA

Datorren asteartean emango 
zaio hasiera  Nafar Lansarek 
antolatutako Oinarrizko Infor-
matika ikastaroari, 30 ordukoa 
izanen da eta Goizuetako esko-
lan emanen da. Ikastaroa, gutti 
gotti betti hiru hilabetekoa iza-
nen da, izan ere, martxoaren 
3an amaituko baita ikastaroa. 
Klaseak astearte eta ostegu-
nean emanen dira, arratsaldeko 
17:00etatik 19:00ak arte. 

Izen ematea oraindik irekita 
dago, horretarako, Doneztebeko 
En ple gu Agentziara deitu behar 
da telefonoz, 948 45 03 09 zenba-
kira.. 

Ikastaroa doan izanen da, 

eta parte hartze irekia du. Hala 
ere, Nafar Lansareko kideek 
adierazi dute baldintza baka-
rra lan egiteko adinean egotea 
izanen dela. «Dena den, langa-
bezian daudenek lehentasuna 

izanen dute». 

Ikastaroaren helburuak
Ikastaroaren helburu nagusia 
oinarrizko informatikari bu-
ruzko ezagutzak irakastea da, 
baina horrez gain, beste hainbat 
helburu ere badaude, hala nola, 
interneten nabigatzen ikastea, 
bai ordenagailuan eta baita 
smartphonean ere, nabigatzeko 
beldurra kentzea... 

Antolatzaileek adierazi dute 
aurreko urteko ikastaroak izan 
zuen arrakasta ikusita, aur-
ten ere berriro antolatu dutela 
Nafar Lansarek. Hori dela eta, 
jendea animatzeko deia eginen 
dute, informatikako mundua 
ezagu tzeko eta interneten nabi-
gatzeko oinarrizko ezagu tzak 
bar ne ratzeko. 

«Parte har tza ile guztiak iza-
nen dira ongi eto rriak, beraz, 
animatu!».  

Datorren asteartetik aurrera izanen 
da oinarrizko informatika ikastaroa
Ikastaroan apuntatzeko, Doneztebeko Enplegu 
Agentziara deitu behar da (948 45 03 09) eta 
ikastaroa Goizuetako eskolan emanen da.

GOIZUETA  OBRAK

Apezetxea Anaiak enpresa izan-
go da Beheko Landa bidea kon-
ponduko duena, eta hilaren 
20ean hasiko dira pabimenta-
zio lanetan. Apezetxea Anaiek 
aurreikusi dute, martxoaren 
amaiera aldera amaituko dute-
la lana. Hori dela eta, esleipen 
prezioa 111.622,13 +BEZ eurokoa 
izango da. 

Orain artekoak 
konpontzeko
Udalak adierazi du, bide ho-
rretan ibili den edonor ohartu 
izanen dela ze egoera txarrean 
dagoen lurra. Eta hau aldatu 
beharra dagoela, «konpontzeko 
beharra dauka bideak».

Konponketak aspaldi egite-
koak baziren ere, hainbat aldi-
tan desertu gelditu da lizitazioa 
(ez da inor aukeztu), «eta ondo-
rioz gaur egun zuloz beteta dago 
gasolinera aurreko bide zatia».

Hala ere, hilaren 20ean ha-
siko dira pabimentazio lanekin 
aipatutako Apezetxea Anaiak 
enpresa, eta martxo amaieran 
emango dira lanak amaitutzat, 
gutti gotti betti.  

Hilaren 20an, Beheko Landa 
bidea konpontzen hasiko dira
Hilaren 20ean hasiko dira pabimentazio lanekin eta Apezetxea Anaiak 
enpresa kontratatu du Udalak, konponketa lanak egiteko. Martxoa 
amaieran amaituko dituztela adierazi dute Apezetxea Anaiak.

Beheko Landa  bidea konponduko dute Apezetxea Anaiak enpresak .

Astearte eta oste gu-
netan, arra tsa l deko 
17:00etatik 19:00etara 
bitartean izanenen 
dira ikastaroak eta 
Goizuetako eskolan 
emanen dira. Eta bi 
hilabeteko ikastaroa 
izanen da. 

GOIZUETA  GABONAK 

Aurreko igandean, erregeek ere 
geldialdia egin zuten Goizue-
tan, bertako txikiak ezagutu 
eta hainbat goxoki eta opari 

banatuz. Kalez kale igaro ziren, 
eta azkenik frontoian amai-
tu zuten, hiru errege magoek 
eserita, Goizuetako umeen 
eskakizunen zain.

Aurreko igandean, Erregeen kabalgatak bete zituen Goizuetako  bazterrak.

Errege kabalgata, Goizuetan

ARANO GOIZUETA   

EMAKUMEEN TALDEA

Lurralde berriak esploratzeko 
ataria eskaini nahi diete Ara-
no, Areso, Goizueta eta Leitzako 
emakumeei, eta horretarako 
Emakumeen taldea sortu zu-
ten. Aurreko urtean, azaroaren 

26an bildu ziren eta datozen 
zitak, urte berriarekin batera 
datoz, hala nola; datorren as-
teartean, otsailaren 11ean, mar-
txoaren 10ean, apirilaren  28an 
eta mai atzaren 26an izanen di-
tuzte, hau azkena izanik. 

Biltzeko ordua, arratsaldeko 
17:00etatik 19:00etara bitartekoa 
da, eta ez da ordaindu beharrik.  

44-55 urte bitarteko 
emakumeentzat
Antolatzaileek adierazi dute, 44-
55 urte bitarte dituzten emaku-
meei zuzendutako solasaldiak 
direla, beraz bertaratzeko dei 
egin dute.  

Hilaren 14an bilduko da 
emakumeen taldea
Datorren asteartean, 
Areso, Goizueta, Arano 
eta Leitzako emakume 
taldeak bilduko dira, 
Leitzako udaletxeko 
Ludoteka gelan.

Argazkia: Erran
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Ereñotzuko presa botako dute, «bertako arrainei 
traba egiten dielako, eta mantenu zaila duelako»

Ereñotzuko presa, gaur egun. 

EREÑOTZU  PRESA

Ereñotzuko presa, bertako zen-
tral hidroelektrikoari zerbitzua 
emateko eraiki zen, baina gaur 
egun, jada, ez du inolako fun-
tzio onuragarririk. Hori horrela, 
presa botatzeko eskaera luzatu 
dute Eguzki eta  Rios con Vida el-
karteek, «bertako arrainei traba 
egiten dietelako».

Hori dela eta, Kantauriko 
Konfederazio Hidrografikoak 
bu ka tutzat jo du Ereñotzuko 
zen tral Hidroelektrikoak Uru-
meatik   4000 litro ur segunduko 
hartzeko orain arte izan duen 
eskubidea, «azkenean zentrala 
hiru urtez geldirik egon da, fun-
tzio onuragarririk egin gabe». 
Horrez gain, Eguzki eta Rios con 
Vida elkarteek adierazi dute, Al-
dundiaren txostenetan irakurri 
daitekeela, presa hori baterae-

zina dela, Natura 2000 Sarean 
integratuta dagoen Urumeako 
Kontserbazio Bereziko Eremua-
ren (KBE) helburuarekin.  

Presa honen eskubidea es-
kuratu zuen enpresa, Central 
Hidroelectrica de Renteria ize-
nekoa, ofizialki desagertuta da-
goela, «azken urteotan behin-
tzat ez du ondo funtzionatu». 

Hasierako baldintzak, 
ez dira bete
Hasieratik, Konfederazio en-
presari Urumeatik 4000 litro 
segunduko hartzeko eskubidea 
eman zion, baina  bi baldin-
tza  betetzen bazituen: lehena, 
gutxienez 1600 litro segunduko 
emari ekologikoa errespetatzea, 
eta bigarrena, izokin eskala 
egokia erabiltzea. Elkarteek argi 
utzi dute, «zentralak sarri ez du 

errespetatu gutxienezko emari 
ekologikoa eta izokinen eskala».

Foru Aldundiak Urumeako 
arrain eskalen gainean txosten 
bat egin zuen, eta bertan argi 
eta garbi adierazten da «Ereño-
tzuko presak ez diela izokinei 
behar bezala pasatzen uzten».

Beraz, egitura akatsak eta 
mantenu zailtasunak, ez ditu 

baldintzak betetzen eta Kon-
tserbazio Bereziko Eremuaren 
helburuak ere urratu egiten 
ditu. Hori dela eta, eskatzaileek 
azpimarratu dute «nahikoa da 
Konfederazioak enpresari eman 
zaion eskubidea bertan behera 
uzteko eta presa botatzeko. Gai-
nera, Urumean bioaniztasuna 
sustatzeko aukera paregabea 

da». Oro har, ibai barruko ozto-
poak kentzea dela helburu na-
gusietako bat ere, azpimarratu 
nahi izan dute. 

Zentral Hidroelektrikoaren 
ustiapena bukatu da, eta ha-
mar hilabeteko epean eraisteko 
proiektua aurkeztu beharko da.  
Hala ere, erabaki horren aurka-
ko helegitea egon daiteke.  

Azken urteotan, Ereñotzuko presak ez du funtzio onuragarririk izan, eta adituek adierazi dute gainera, traba handia egiten 
dietela arrainei. Hori dela eta, Eguzki eta Rios con Vida elkarteek presa botatzeko eskaera egin dute. 

Eguzki eta Rios 
con Vida elkarteek 
adierazi dute, 
zentralak sarri ez 
duela errespetatu 
gutxienezko emari 
ekologikoa eta 
izokinen eskala

Kantauriko 
Konfederazio 
Hidrografikoak 
Ereñotzuko presa 
botatzeko agindua 
luzatu du, hainbat 
arrazoi direla medio

ARANO NAVARRA TELEVISIÓN

Aurreko ostegunean, Arano he-
rria eta bertako herritarrak 
agertu ziren Navarra Televisió-
nek emititutako El Tiramillas 
programan. Bi zatitan daude ba-
natuta bideoak, biak 26 minutu-
koak izanik, gutxi gora behera. 

10-11 lagunek hartu zuten 
parte, eta beraien egunerokota-
sun eta  istorio zaharrak konta-
tu, eta Aranoko txoko ederrenak 
ere erakusten dituzte. Herrita-
rren artean parte hartu zute-
nak; Aurora Perurena, Javier 

Ansa, Martín Legarreta, Ignacia 
Zabala, Jose Antonio Ansa, Jo-
xean Ruiz, Ana Mari Ansa, Peio 
Ansa, Ne rea Ansa eta Oihana 
Kalparsoro.

El Tiramillas, Nafarroko herri 
txikietatik
Navarra Televisiónek bere bai-
tan hainbat programa dauzka, 
eta haien artean; El Tiramillas 
ezaguna da. Nafarroako herri 
txikietara bisitak egin eta ber-
tako kontuak ezagutzen dituzte, 
bertako jendearekin tratua egin, 
eta herri txikietan ederki bizi di-

rela ere kronpobatzen dute.  

Ikusgai, wegbunean

Oraindik ikusi ez duenarentzat 
aukera dago, Navarra Televi-
sionen web gunean ikusteko. 

Ntv wegbunean, A la carta sai-
lean, El Tiramillas. emen linka: 
https://labur.eus/vswMz .  

Aranoko herritarren 
nondik norakoak, El 
Tiramillas programan
Duela aste bete, Navarra Televisiónen, Arano 
izan zen protagonista, El Tiramillas programan.

Eskuinekoa, Aurora Perurena da, Aranoko herritarra, eta El Tiramillas programan hartu zuen parte. Argazkia: Natv.es
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ASTIGARRAGA-HERNANI  SASKIBALOIA

Urte bukaera txarra ahaztu eta 
berriari ondo ekiteko asmoz, 
gaur bueltatuko dira lehiara, 
mutilen talde nagusiak, Gipuz-
koako 1go mailan. Eta partidu 
berezienarekin ekingo diote, 
gai nera: derbia jokatuko dute, 
gaur arratsaldeko 18:00etan ha-
sita, Astigarragan.

Ez dira denboraldiko unerik 
gozoenean iritsiko, Mundarro 

eta Hernani. Azkeneko partidua 
irabazi zuten hernaniarrek, bai-
na aurreko seiak, ordea, galdu. 
Astigartarrek, berriz, azkeneko 
hiru partiduak galdu dituzte. 
Hori horrela, launa garaipene-
kin daude berdinduta, 11garren 
eta 12garren; eta beheko pos tu-
etatik ihes egiteko beharra dau-
kate biek.

Oso bestelako egoera daukate 
Mundarroko neskek, Gipuzkoa-
ko bigarren mailan. Zortzi par-

ti dutik sei irabazita, hirugarren 
postuan daude; eta 2019ko azke-
neko partiduan 45-6 irabazi on-
doren, gogotsu ekingo diote urte 
berriari. Saski Axular taldearen 
kantxan ariko dira gaur, arra-
tsaldeko 18:00etan, Do nos tiako 
Pio Baroja kiroldegian. Bi garai-
penekin daude donostiarrak.

Gainerako mailetan ere, as-
te buru honetan bueltatuko dira 
lehiara, Mundarro eta Hernani. 
Mutilen Gipuzkoako hirugarren 
mailan, Lasarte-Orian ariko da 
Hernani, gaur 18:00etan, Osta-
darren kontra; eta Alegian Mun-
darro, gaur 17:00etan, Elorri Al-
dapa taldearen kontra.  

Urtea hasteko derbia Astigarragan, 
Mundarroko eta Hernaniko mutilek
Gaur arratsaldeko 18:00etan jokatuko dute, 
kiroldegian. Mundarroko neskak, berriz, Saski 
Axularren kantxan ariko dira, ordu berean.

ASTIGARRAGA-HERNANI  FUTBOLA

Ez zuten modurik onenean hasi 
urtea, joan den asteburuan, bai-
larako futbol talde nagusiek. 
Eta horri buelta emateko asmoz, 
etxean ariko dira oraingoan, 
mutilen talde nagusiak. Herna-
niko neskek, aldiz, kanpoan jo-
katuko dute berriro. Erandioko 
San Lorenzo zelaian ariko dira, 
bihar arratsaldeko 18:30etan, 

Erandioko Betiko Neskak taldea-
ren kontra.

Ohorezko Erre gio nal mailan, 
be rriz, Zubipen jokatuko dute 
mu til txuri-berdeek, bihar arra -
tsaldeko 16:30etan, Anaitasuna-
ren kontra. Eta Zubipen ariko 

dira Liga Nazionaleko mutil 
ju benilak ere, bihar eguerdiko 
12:00etan, Danok Baten kontra.

Gaur jokatuko duena Mun-
darro da, mutilen Erregional 
Pre ferenteetan: Roteta hartuko 
du, 15:30etan Zarkumendegin.  

Mutilen talde nagusiak etxean,  
eta Hernaniko neskak Erandion
Gaur arratsaldean 
ariko da Mundarro 
Zarkumendegin, eta 
bihar goizean Zubipen 
Hernaniko mutil 
erregionalak. Euskal 
Ligako neskak, bihar.

EREÑOTZU-HERNANI  BOLA

Martxan jartzeko prest dira, 
Hernaniko eta Ereñotzuko bola-
riak. Bihar bertan hasiko dute 
denboraldia, eta Taldekako Txa-
pelketarekin ekingo diote.

Her naniko Elur Txorik eta 
CD Her nanik, eta Ereñotzuko 
Ur-Miak hartuko dute parte, eta 
A multzoan ariko dira hiruak, 
Behar Zana, Danantzako eta 
Ategorrietarekin batera. Legaz-
pian dute estreinako ti raldia 
bihar, 09:00etatik 11:00etara eta 
16:30etatik 17:30e tara. Bigarrena 
hilaren 19an izango da, Añor-
gan, eta multzoko talde onenek, 

finala jokatuko dute urtarri la
ren 25ean, Olaberrian, B mul tzo-
ko onenekin.

Hortik aurrera, Binakako 
Txa pelketari ekingo diote, hiru 
el karteetako bolariek; eta Her-
nanin izango dute aurreneko 
ti raldia, urtarrilaren 26an. Hiru 
tiraldi eta Altzan jokatuko den 
finala izango dira, Binaka koa
ren kasuan.

Euskadiko Txapelketa Ereño-
tzun, ekainaren 6an
Banakako txapelketei, berriz, 
otsailaren 16an ekingo diete. 
Lehendakari Txapelketa joka-
tuko da aurrena, bost tiralditan; 
Gipuzkoako Kopa gero, beste 
bost tiralditan; eta Gipuzkoako 
Txapelketa ondoren, maiatza-
ren 16an Zerainen.

Baina urteko zitarik garran-
tzitsuena, Ereñotzun izango da 
aurten: Euskadiko Txapelketa 
jo katuko da, ekainaren 6an.  

Bihar hasiko da bola 
denboraldia, Legazpian
Aurreneko tiraldia 
izango dute Taldekako 
Txapelketan, Ur-Miak, 
CD Hernanik eta Elur 
Txorik, goizean zein 
arratsaldean.

HERNANI  BOLEIBOLA

Batzuek bukatu, eta besteek 
hasi. Euskal Ligako aurreneko 
itzuliko azkeneko jardunaldia 
jokatuko dute Hernaniko mutil 
nagusiek, asteburu honetan; eta 
aldiz, estreinakoa izango dute 
Gipuzkoako Txapelketan, neska 
nagusiek.

Iruñean ariko dira mutilak, 
bihar goizeko 11:30etan, Navar-
mutilak taldearen kontra. Hiru 
porrota segidan jaso ondoren, 
garaipen batekin itxi zuten ur-
tea hernaniarrek; eta halaxe 
hasi nahi dute berria ere, sail-
kapenean nabarmen beherago 
dagoen talde baten kontra.

Neskak, berriz, Urretxun ari-
ko dira gaur, 14:00etan, Goierri S 
taldearen kontra. Irekiera Txa-
pelketa porrotarik jaso gabe bu-
katu ondoren, Gipuzkoako Txa-
pelketa hasiko dute orain. Zortzi 
talde ariko dira, Irekiera Txapel-
ketako ber berak, eta zazpi parti-
du izango ditu bakoitzak.  

Navarmutilak taldearen 
kantxan bihar, Hernani
Iruñean jokatuko dute 
Euskal Ligakoa, mutil 
nagusiek; eta Urretxun 
daukate zita neskek 
gaur, Gipuzkoako 
Txapelketa hasteko.

Santo Tomas Lizeoaren kontra jokatu zuen azkenekoz etxean, Mundarrok. Derbia izango da gaur, bertan.

Ereñotzuko bolatokian jokatuko da Euskadiko Txapelketa, aurten.

Erandioren kontra jokatuko du Hernanik, nesken Euskal Ligan.
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ERRUGBIA

MUT. OHOREZKO MAILA Hernani-Ciencias Landaren Bihar 12:00

NSK. EUSKAL LIGA Landarbaso-La Unica Landaren Gaur 16:00

MUT. 23 URTEZ AZPITIK Hernani-Ciencias Aieten Bihar 12:00

MUT. KADETEAK (SUB 18) Gaztedi-Hernani Atletico Lakuan Gaur 10:15

MUT. KADETEAK (SUB 16) Gaztedi-Hernani Atletico Lakuan Gaur 11:30

FUTBOLA

NSK. EUSKAL LIGA Erandio-Hernani San Lorenzon Bihar 18:30

MUT. OHOREZKO ERREG. Hernani-Anaitasuna Zubipen Bihar 16:30

NSK. OHOREZKO ERREG. Ostadar-Hernani Michelinen Gaur 13:00

MUT. ERREG. PREF. Mundarro-Roteta Zarkumendegin Gaur 15:30

MUT. ERREG. PREF. Sanpedrotarra-Hernani Trintxerren Gaur 15:30

MUT. ERREG. 1GO MAILA Lengokoak-Mundarro Cesar Beniton Gaur 16:00

MUT. JUB. LIGA NAZ. Hernani-Danok Bat B Zubipen Bihar 12:00

MUT. JUB. OHOR. MAILA Real Union-Mundarro Galen Bihar 10:00

MUT. JUB. OHOR. MAILA Santo Tomas Lizeoa-Hernani Berion Gaur 19:10

MUT. JUB. 1GO MAILA Mundarro-Lagun Onak Zarkumendegin Bihar 11:30

MUT. JUB. 1GO MAILA Sporting Herrera-Hernani Herreran Gaur 15:30

NSK. KAD. OHOR. MAILA Zumaiako-Hernani Aita Marin Gaur 12:15

MUT. KAD. OHOR. MAILA Mundarro-Oiartzun Zarkumendegin Gaur 11:30

MUT. KAD. OHOR. MAILA Hernani-Real Union Zubipen Gaur 12:00

MUT. KAD. 1GO MAILA Urnieta B-Mundarro Urnietan Gaur 12:00

MUT. KAD. 1GO MAILA Intxurre-Hernani Elorrin Gaur 11:30

NSK. INF. OHOR. MAILA Hernani-Oiartzun Zubipen Bihar 09:45

MUT. INF. OHOR. MAILA Beti Ona-Mundarro Beraunen Gaur 17:00

MUT. INF. OHOR. MAILA Oiartzun-Hernani Karla Lekuonan Gaur 13:00

MUT. INF. 1GO MAILA Mundarro-Sporting Herrera Zarkumendegin Gaur 09:30

MUT. INF. 1GO MAILA Hernani-Danena Zubipen Gaur 10:00

MUT. INF. TXIKIAK Hondarribia-Hernani Ondartzan Gaur 10:00

BOLEIBOLA

MUT. EUSKADIKO LIGA Navarmutilak-Hernani Iruñean Bihar 11:30

NSK. GIPUZKOAKO LIGA Goierri S-Hernani Urretxun Gaur 14:00

NSK. KADETEAK Hernani 1-Fortuna 1 Kiroldegian Gaur 12:30

NSK. KADETEAK Hernani 2-Lizardi Kiroldegian Gaur 12:30

NSK. INFANTILAK Laskorain-Hernani 1 Tolosan Gaur 11:30

NSK. INFANTILAK Hernani 2-Lizardi Kiroldegian Gaur 12:30

ESKUBALOIA

NSK. JUBENILAK Pulpo-Mundarro Zumaian Bihar 12:30

NSK. JUBENILAK Hernani-Egia Kiroldegian Gaur 17:00

MUT. JUBENILAK Hernani-Egia 3 Kiroldegian Gaur 18:30

NSK. KADETEAK Hernani-Mutriku Kiroldegian Gaur 11:30

MUT. KADETEAK Hernani-Bidasoa Kiroldegian Bihar 12:00

MUT. KADETEAK Hernani-Arrasate Kiroldegian Gaur 16:00

NSK. INFANTILAK Hernani-Irauli Kiroldegian Bihar 10:15

MUT. INFANTILAK Hernani-Ereintza Kiroldegian Gaur 10:00

MUT. INFANTILAK Hernani-Leizaran Kiroldegian Bihar 10:15

SASKIBALOIA

MUT. GIPUZ. 1GO MAILA Mundarro-Hernani Kiroldegian Gaur 18:00

NSK. GIPUZ. 2. MAILA Saski Axular-Mundarro Pio Barojan Gaur 18:00

MUT. GIPUZ. 3. MAILA Ostadar-Hernani Lasarte-Orian Gaur 18:00

MUT. GIPUZ. 3. MAILA Elorri Aldapa-Mundarro Alegian Gaur 17:00

NSK. JUNIORRAK Mundarro-Atletico SS Kiroldegian Gaur 11:30

MUT. KADETEAK Bergara Soraluze-Hernani Bergaran Gaur 12:30

MUT. KADETEAK Mundarro 1-Easo Arano Kiroldegian Gaur 11:30

MUT. KADETEAK Zast Orio-Mundarro 2 Karelan Bihar 09:30

MUT. INFANTILAK Larramendi-Hernani Aieten Gaur 09:00

MUT. INFANTILAK Oiarso Haundi-Mundarro Galtzarabordan Bihar 09:45

PALA

NSK. NAGUSIAK Oberena/Irazustabarrena-Arrieta Iruñean Gaur 17:00

MUT. NAGUSIAK Tolosa/Mundarro Beotibarren Gaur 12:00

NSK. JUBENILAK Mazizior-Urdangarin/Gure Pilota Abetxukon Gaur 16:00

NSK. JUBENILAK Hernani 3/Hernani 2 Hernanin Gaur 15:00

NSK. JUBENILAK Zumaia/Hernani 1 Aitzurin Gaur 10:00

NSK. KADETEAK Iriondo-Barrenetxea-Kerejeta/
Elorrio/Ataun Hernanin Gaur 17:00

ESKU PELOTA

MUT. NAGUSIAK Buruzgain/Ojuel-Labaka Ultzaman Gaur 13:00

MUT. INFANTILAK Pascual-Azpeitia/Alde Zaharra Hernanin Gaur 15:00

MUT. INFANTILAK Moral-Urrutia/Alde Zaharra Hernanin Gaur 15:30

MUT. INFANTILAK Zumaia/Mundarro Aitzurin Gaur 18:00

MUT. NAG. TRINK. Urnieta/Unai Alvarez Iruran Gaur 19:00

MUT. JUB. TRINK. Oinatz Insausti/Behar Zana Iruran Gaur 10:30

MUT. JUB. TRINK. Oiarpe/Mikel Lasa Iruran Gaur 11:00

MUT. KAD. TRINK. Behar Zana/Mattin Arluziaga Iruran Gaur 09:30

MUT. KAD. TRINK. Behar Zana/Unai Etxarri Iruran Gaur 10:00

ZANGOZAKO TXAP. Xabier Apaolaza/Zugarralde Zangozan Bihar 12:30

IRURITAKO TXAP. Iturbe-Txintxurreta/Erreka Iruritan Bihar 09:30

LESAKAKO TXAP. Uitzi-Oiartzabal/Erreka Lesakan Bihar 10:00

ERREMONTEA

1G0 PARTIDUA Urrutia II-Zubiri/Barricart-Garces Galarretan Gaur 16:00

2. PARTIDUA Juanenea-Barrenetxea IV/ 
Urriza-Agirrezabala Galarretan Gaur 16:00

3. PARTIDUA Segurola-Ion/Matxin III-Azpiroz Galarretan Gaur 16:00

4. PARTIDUA Goikoetxea V-Larrañaga/ 
Aldabe-Arruarte Galarretan Gaur 16:00

TXIRRINDULARITZA

PISTAKO TXIRRIND. Gipuzkoako Txapelketa Donostian Bihar 09:00

BOLA

TALDEKAKO TXAP. A multzoko aurreneko tiraldia Legazpian Bihar 09:00

HERNANI ERRUGBIA

Hernanik zita garrantzitsua du 
bihar Landaren, 12:00etatik au-
rrera. Bigarren itzulia hasiko du 
eta urteko lehenengo partidua 
jokatuko du Ciencias Cajasolen 
aurka. Gabonetako geldialdia 
eta gero ohorezko errugbia be-
rriz ere bueltan da eta Hernanik 
urtea, amaitu bezala hasi nahi 
du, garaipenarekin. Zapore go-
zoarekin joan ziren hernania-
rrak Gabonetako oporretara, 
Donostian, Bartzelonari azken 

segunduan irabazi ondoren.
Garaipen horrek taldea in-

darberritu du eta bihar aukera 
du denboraldiko bigarren garai-
pena lortzeko. Aurrean arerio 
ezaguna izango dute, Sevillako 
Ciencias Cajasol. Andaluziarrak 
azken urteetan igogailua izan 
dira Ohorezko Mailatik Ohorez-
ko B mailen artean eta aurtengo 
denboraldian berreskuratu dute 
gorengoa. 

Gainera, talde sendoa osatu 
du, eta harrobiko taldea izate-
tik, fitxaketek garrantzia gehia-

go duten taldea izatera pasa da 
talde sevillarra.

Hori emaitzetan nabaritu 
dute eta aurreneko itzulia oso 
ongi amaitu dute 20 punture-
kin. Zortzigarren daude kokatu-
ta azkeneko postuetatik urrun, 
baina baita play off postuetatik 
ere. Hernanirentzat partidua 
ga rrantzitsuagoa da. Irabaziz 
gero, gutxienez hamaika puntu 
batu ko lituzke; horiek dira Cis-
nerosek dauzkan puntuak, eta 
haiek Alcobendas liderraren 
aur ka jokatu behar dute.  

Hernanik bigarren garaipena 
jarraian lortu nahi du bihar, 
Cienciasen aurka Landaren
Etxean jokatuko du 12:00etatik aurrera, eta irabaziz gero azken postutik 
irteteko edo azkenaurrenarekin berdintzeko aukerak dauzka.

Mikel Perez  lesionatuta egon da aurtengo partidu batzuetan.
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MENDIRIZ MENDI  TONTORREZ TONTOR

Helduentzako urteko lehenengo 
ibilaldia Ziburumendira anto-
latu du Mendiriz Mendik bihar 
zortzi, urtarrilaren 19an, San 
Sebastian bezpera egunez. Ha-
siera polita etxetik gertu eta 
zailtasun haundirik gabea.

Ziburumendi Larrun men-
diguneko gailur xume bat da.  
Itsasotik hasi eta Pirinioetako 
lehen gailur aipagarria da. Jus-
tu alboan duen Larrun mendiak 
duen erakarpen haundiagatik ia 
inor ez da ohartzen Ziburumen-
diko gailurra hor dagoela, bai-
na hor dago. Hori dela eta jende 
gutxi hurbiltzen da bertara eta 
lasaitasunez gozatzen den men-
dia da.

Nahiz eta gailur txikia izan, 
bertatik gozatzen diren bistak 
izugarriak dira. Hego-ekialdera 
Larrun, hego aldera Mendaur, 
mendebaldera Aiako Harria, 
ipar-mendebaldera Ibardineko 
lepoa eta ipar aldera Lapurdiko 
eta Landetako landazabalak. 
Paisai guztia etxe eta baserri 
zuriz josia. Eta guzti horri ginda 
jartzeko, Donibane Lohitzuneko 

badia deigarria aurrean dugula, 
Kantauri itsaso urdina ondoan.

Jaitsiera kontrako  
mendi-hegaletik egingo da
Trabaniatik hasi eta hego aldera 
doan errepidea hartu behar da. 

Ziburumendiko gailurra zeru-
mugan bereizten da. GR10 ibil-
bideari jarraituz Mantto Baita 
landetxera iritsiko gara. 

Errekatxo bat ezkerrean 
utziz, aurrera jarraitu behar 
da. Basotik irteterakoan Larrun 
mendiaren profil deigarriak 
gure atentzioa deituko du. Bi-
deari jarraitu behar zaio Des-
karga lepora iritsi arte.

Lepotik begiratuta Ziburu-
mendi gure eskuinean (ipar al-
dean) geratzen da. Ezker aldetik 
Larrunera joateko aukera dago. 
Bi aldapatxo gainditu eta gailu-

rrean gara. Amabirjina eta gu-
rutzea gailurrean.

Jaitsiera kontrako bidetik 
egingo da
Jaitsiera kontrako mendi-hega-
letik egingo dugu. Zig-zag eginez 
bideak behera egiten du. Borda 
baten albotik pasatu eta igo-
tzerakoan erabili dugun bidera 
iritsi baino lehen, Larrun men-
diari azken begiratua emateko 
aukera izango dugu. Igotzeko 
bidera iristerakoan, bideari ja-
rraituz berehala gara ibilbidea-
ren amaieran. 

Urteko lehenengo ibilaldiak Iparraldean 
Ziburumendira eramango ditu mendizaleak 
Urtarrilaren 19an egingo da eta 2020a hasteko 
bi orduko ibilaldia izango da zailtasun haundirik 
gabekoa. Larrun ondoan gailur xume bat da eta 
ez da jende asko hurbiltzen bertara nahiz eta 
bista izugarriak eduki bertatik.

Ziburumendiko tontorra atzean itsasoa dagoelarik.

GR10 ZIBURUMENDI
Non kokatzen da: Lapurdin  
Datu Interesgarriak: 
Luzera: 5 kilometro. 
Denbora: 2 ordu. 
Desnibela: 350 metro inguru 
gorantz eta beherantz. 
Zailtasuna: Zailtasun berezirik 
gabekoa. Ibilbide luzea. 
Beharrezko materiala: Mendiko 
material arrunta. 
Mendiriz Mendik urtarrilaren 
19an egingo du irteera hau. goi-
zeko 08:30etan Atsegindegitik. 
Izenematea: Informazio gehiago  
elkarteko bulegotik (Iturregi pla-
za) pasa astelehen, ostegun edo 
ostiraletan 20:00etatik 21:00eta-
ra. Izena emateko epea urtarrila-
ren 16an amaituko da. Bazkideek 
10 euro, ez direnak bazkide 13. 
Oharra: Irteera egun erdikoa da.

Ziburumendi eta atzean Larrun.

HERNANI  IGERIKETA

Urteko lehenengo igeriketa txa-
pelketa gaur eta bihar artean 
jokatuko da eta bertan igerilari 
hernaniarrak ez dira faltako. 
Irungo Azken Portu kiroldegiko 
igerilekuan Gipuzkoako Taldeen 
Kopa antolatu da bi egunetako 
goiz eta arratsaldez. 

A eta B mailetan jokatzen 
da txapelketa eta taldeak bi 
maila horietan banatzen dira. 
Hernaniarrak B mailan daude 
kokatuak, baina A mailan, bes-

te taldeetan, igeri egiten duen 
hernaniarrik ere bada. Hernani 
taldearen helburua igerilariek 
euren markak hobetzea da eta 
beste txapelketetarako mini-
mak lortzea ere bai. Goizeko jar-
du naldiak 10:00etan hasiko dira 
eta arratsaldekoak 16:00etan. 

Enaitz Goñi Las Palmasera 
selekzioarekin Espainiako  
Autonomi Txapelketara
Irunen, Enaitz Goñi igerilari 
hernaniarra, Fortuna taldea-
rekin ariko da eta asteartean 

Euskadiko infantil mailako se-
lekzioak hautatu zuen. Euskadi 
Espainiako Autonomien arte-
ko txapelketan ariko da, junior 
eta infantil mailetan, datorren 
otsailaren 14etik 16ra Kanaria 
Handian, Las Palmas hiribu-
ruan. 

Bertan, EAEko 25 igerilari 
izan dira deituak, 12 junior eta 
13 infantil, neska eta mutil, guz-
tira. Goñi hiru frogetarako izen-
datu dute 400 estiloak, 400 libre 
eta 1.500 libre eta Gipuzkoatik 
doan infantil bakarra da, bes-
te hamabiak bizkaitarrak dira. 
Juniorretan sei gipuzkoar, lau 
arabar eta bi bizkaitar daude 
Euskadiko selekzioan

Nafarrek bere selekzioa osa-
tzen du txapelketa garran tzitsu 
honetan. Aurreko urtean Euska-
di zortzigarren sailkatu zen.  

Hernaniko igerilariak Gipuzkoako Taldeen Kopan 
ariko dira gaur eta bihar Irungo Azken Portun 
Hernaniko taldea B mailan ariko da eta beste 
taldeak ordezkatzen ere ariko dira herriko beste 
hainbat igerilari. Enaitz Goñi Euskadiko junior eta 
infantil selekziora deitua izan da otsailerako. 

Hernani igeriketa taldea Irunen ariko da gaur eta bihar.

TONTORREZ TONTOR   Mendiriz Mendiko kideek hilabetean egingo duten irteera baten inguruko xehetasunez osatutako atala
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)GAUR BIHARLainoen arrastoak geratuko dira gaur goizaldean 

oraindik, bereziki kostaldean, eta baliteke euri pixka 
bat egitea ere. Baina eguerditik aurrera, giro eguzki-
tsua nagusituko da.  Min.6º / Max.12º

Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu bihar. Goizean 
goiz laino batzuk agertuko dira, eta izotza botako 
du. Baina orokorrean, garbi egongo da zerua. Haizea 
aldakor eta ahul ibiliko da.  Min.4º / Max.12º

 
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  JOKALARI / ALKOHOLIKO ANONIMOAK: 943 331103  ANBULATORIOA  943 006666 - 900 203050 (Hernani)  
943 335644 (Astigarraga) 948 510800 (Goizueta)

TELEFONO ZENBAKIAK

EGURALDIA

FARMAZIAK
Egunez:  Tena  Nagusia, 16 (Astigarraga)  943 543718     Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738
Goizueta: Nagusia 64  948 514353

Urnietako fruteri baterako langilea behar da. Deitu: 669 839 937
LOGIKALINE enpresak TELEOPERADORA LANPOSTU bat bete behar du. Lana Hernanin egiteko 

da. Kontratua: 6 hilabete, hasteko. Gaztelera eta katalana eskatzen dira. Lanaldi osoa.  
Bidali c.v. rrhh@logikaline.com edo deitu 943 31 86 06.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, akupun-
tura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

IRAGARKI MERKEAK

 

ASTIGARRAGA-HERNANI   
TXIRRINDULARITZA

Bi hitzordu izan zituzten txi-
rrindulari hernaniar eta asti-
gartarrek, joan den asteburuan, 
pistako denboraldiarekin. Ba te-
tik, Bor de len izan ziren Urko eta 
Telmo Semperena astigartarrak, 
Gi puz koako selekzioarekin, Ne-
gu ko Txapelketa lehiatzen. Eta 
bestetik, Bio Racer Sariarekin 
jarraitu zuten Donostiako belo-
dromoan, gainerako gehienek.

Anaia zaharrenak ekarri 
zu  en emaitzarik onena, Borde-
letik. Laugarren sailkatu zen, 23 
urtez azpikoetan, lau probako 
omniumean. Scratch proba ira-
bazi zuen, hasteko; eta tempoan 
bosgarren eta elimi na zioan lau-
garren eginda, sail kapeneko 
hi ru garren postuan iri tsi zen 
azkeneko probara, puntuazio ra. 
Baina azkenean, aurrea hartu 
zioten Pierre Crema eta Vincent 
Crabos frantziarrek, 123 eta 121 
punturekin, berak 114 lortu zi-

tuen bitartean. Nicolas Hamon 
na gusitu zen, 151rekin.

Telmo Semperena, berriz, 
bederatzigarren izan zen junior 
mailan, 78 pun turekin. Elimi-
na zioan lortutako laugarren 
postua izan zen bere onena, eta 
seigarren iritsi zen azkeneko 
probara, baina ez zen ondo aritu 
puntuazioan.

Naia Mangas erregular, berriro
Donostiako belodromoan aritu 
ziren bailarako beste zortzi txi-
rrindulari. Nesketan, Bio Ra-
cer Sariko hirugarren postuari 
eutsi dio Naia Mangas herna-
niarrak, beste behin oso erre-
gular aritu ta. Laugarren izan 
zen tempo proban, aurrena; eta 
pun tu a zioan hamargarren egin 
ondo ren, beste laugarren postu 
ba tekin bukatu zuen igandeko 
jar dunaldia, dane san. Maddi 
Arizmendik, berriz, ezin izan 
zuen punturik lortu: 21garren 
izan zen tempoan, eta 33garren 
puntuazioan.

Mutil kadeteetan izan zen 
partehartze haundiena, Ekhi 
Muñoz, Aner Zilbeti, Unax Urre-
tabizkaia eta Markel Rodri-
guez hernaniarrekin, eta Tasio 
Sem  perena astigartarrarekin. 
Urre ta biz kaia izan zen dene-
tan one na eliminazioan, 13ga-
rren, baina punturik lortu gabe. 
16ga rren izan zen Muñoz. Bai-
na gero, puntuazioan, bigarren 
postua lortu zuen Muñozek, 
eta 12 puntu eskuratuta, sailka-
pen nagusiko bederatzigarren 
postura igo da; justu Urretabiz-
kaiaren aurretik. Puntuazioan 
11garren izan zen Urretabizkaia 
bera, eta 12garren Zilbeti.

Eta azkenik, mutil juniorren 
kategorian, Iker Iriondo herna-
niarrak soilik hartu zuen parte: 
20garren izan zen scratchean, 
eta 17garren puntuazioan.

Bihar, berriz, zita garran-
tzi tsua dute denek: Gipuzkoako 
Txapelketa izango dute jokoan, 
goizeko 09:00etatik 14:00etara, 
Donostiako belodromoan.  

Urko Semperena bikain Bordelen, 
eta Mangas eta Muñoz Donostian
Laugarren sailkatu zen astigartarra, Neguko Txapelketako omniumean; 
eta aurre-aurrean ibili ziren bi hernaniarrak ere: Naia Mangas laugarren 
tempoan eta danesan, eta Ekhi Muñoz bigarren puntuazioan.

ASTIGARRAGA-HERNANI  PALA

Bi txapelketa berri hasiko dituz-
te bailarako palistek, asteburu 
honetan: Udaberriko Txapelketa 
eta Euskal Herriko Liga.

Gipuzkoa mailan jokatuko 
dute Udaberrikoa, Hernaniko 
eta Astigarragako neska-muti-
lek. Mundarroko mutil nagusiek 
Tolosako Beotibarren jokatu ko 
dute gaur, 12:00etan, Tolosaren 
kontra. Eta neska jubeniletan, 
Hernaniko bi talde elkarren 
kontra ariko dira herrian, gaur 
15:00etan; eta Zumaiako Aitzu-
rin ariko da hiru garren talde 
bat, goizeko 10:00etan, Zumaia-

ren kontra.
Euskal Herriko Ligan, berriz, 

neska nagusiak, jubenilak eta 
kadeteak ariko dira. Nagusie-
tan, Iruñean jokatuko dute gaur 
Amaia Irazustabarrenak eta 
Ariane Arrietak, 17:00etan, Obe-
renaren kontra. Eta jubenil zein 
kadeteek, sistema berezia izan-
go dute: ligaxka eta kanporake-
tak jokatuko dituzte, txapelke-
tako jardunaldi bakoitzean. 

Aurrenekoa Arabako Abetxu-
kon jokatuko dute Enara Mazi-
zior eta Garazi Urdangarin jube-
nilek, gaur 16:00etan; eta Gure 
Pilotaren kontra ekingo diote, 
final laurdenetan. Eta Maddi 
Iriondo, Alaitz Barrenetxea eta 
Ane Kerejeta kadeteek, berriz,  
Hernanin hasiko dute txapelke-
ta, gaur 17:00etan; ligaxka eta 
finala jokatuko dituzte, Elorrio 
eta Ataunekin batera.  

Torneo berriak martxan, 
bailarako palistentzat
Euskal Herriko Ligari 
eta Udaberriko 
Txapelketari ekingo 
diete asteburuan.

GOIZUETA-HERNANI  ESKU PELOTA

Asteburu honetan ekingo diote 
Iker Salaberria eta Aimar Olai-
zola goizuetarrek, binakako txa-
pelketaren bigarren itzuliari.

Iruñeako Labriten jokatuko 
du Salaberriak gaur 17:45etan, 
Garmendiarekin, Egiguren V eta 

Erostarberen kontra. Zazpi par-
ti  dutik bi irabazita, bigarren 
itzu li borobila osatu behar dute, 
aurrera egin nahi badute.

Olaizola, aldiz, Zumaiko Ai-
tzurin ariko da bihar, 17:00etan. 
Urrutiko etxea lagun, Bengoe-
txea VI eta Mari  ez kurrena IIren 
kontra ariko da. Egoera berean 
dago bera, zazpitik bi irabazita.

Afizionatuen mailan, berriz, 
Gipuzkoako Trinkete Txapelke-
taren semifinalak jokatuko di-
tuzte gaur, Iruran, bost herna-
niarrek: Mattin Arluziaga, Unai 
Etxarri, Oinatz Insausti, Mikel 
Lasa eta Unai Alvarez.   

Iruñean eta Zumaian, 
Salaberria eta Olaizola
Bigarren itzulia 
hasiko dute, Labriten 
goizuetar gazteak, 
gaur 17:45etan; eta 
Aitzurin beteranoak, 
bihar 17:00etan.

Urko eta Telmo Semperena (ezkerretik hirugarrena eta seigarrena) Bordelen, selekziokideekin. Argazkia: 'trackpiste.com'

Euskal Herriko Ligan ariko dira Iriondo, Barrenetxea, Kerejeta eta Mazizior.
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HERNANI  MAIXA ZUGASTI

Hernanitik Zarautzera txime-
leten moduan, hegan, eraman 
du irakurlea Maixa Zugasti Her-
nanin bizi den tolosarrak, lan 
berrian. Tximeletak hondartzan 
gaztetxoentzako ipuinak, Her-
naniko Inmakulada ikastetxe-
ko istorioak ditu oinarri, eta 
Zarauzko parajeak, aldiz, koka-
leku. 

Azkeneko lana argitaratu au-
rretik, tximeleten moduan egin 
du bidaia berak ere. Hiru lan ar-
gitaratu ditu, hiru urtetan: L.A.A 
argitaratu zuen 2017an; Ahotsak 
eta itzalak, 2018an; eta Tximele-
tak hondartzan lanarekin buka-
tu zuen 2019an.

Azken honekin, gainera, bes-
te hegaldi bat ere hasi du, gazte-
txoen literaturarantz. 

Adela eta Ane, protagonista
Hori guztia kontatzeko, bi nes-
katxa ditu Zugastik protagonis-
tatzat, Adela eta Ane: «bi mun-
du elkartzen dira», dio. Adelak 
islatzen du bat: «nire ikasle ba-
ten [Inmakulada ikastetxean 
da irakasle] bizimodua daukan 
neska bat da; harekin, pobrezia 
islatu nahi izan dut», azaltzen 
du. Errealitate «oso gogorra» 
bizitzen duen neskatxa da Ade-
la, Zugastiren ikasle batzuen 
antzerakoa: «Duela urte batzuk 
tutoregintzan neska bat edu-
ki nuen Adela bezala bizi zena, 
amarekin; ohe berean lo egiten 
zuten eta etxebizitza beste fami-
lia batekin elkarbanatu behar 
zuten», onartzen du. Adelaren 
pertsonaiaren gain hori baka-
rrik ez, beste istorio bat ere lotu 
nahi izan du: «beste behin, se-
nide batzuk izan nituen, aitak 

abandonatu zituena. Amak, bo-
rondate onez, aitaren istorio bat 
kontatu zien, asmatutakoa; bere 
horretan geratu zen, baina ume 
horiek idealizatzen joan ziren ez 
zegoen pertsona hori». Eta hala-
ko istorioek, askotan, eraginak 
izaten dituztela dio: «nerabeza-
roan arazoa da, askotan, idea-
lizatu egiten dutela atzean utzi 
duten errealitate hori, eta ondo-
rioz, beren herrialdeetara itzuli 
egin nahi dutela».

Era berean, Ane errealita-
te «alaiago» baten isla da. Bere 
istorioak margolan batzuk ditu 
abiapuntu, Carmen Mirandare-
nak, hain justu. Duela urte ba-
tzuk Ikeder agentziara jo zuen 
Maixa Zugastik: «bertakoa da 
Leopoldo Zugaza, eta han ezagu-
tu nituen bere emazte Carmen 
Mirandaren bi margoak». Zu-
gazak eta Mirandak, Zarauzko 
beste hainbatekin elkarlanean, 
Zarauzko Photomuseuma sortu 
zuten. Hain zuzen, bi elementu 
horiek elkartzetik sortu du Zu-
gastik Aneren mundua: «Pho-
tomuseuma zaharberritzen ari 
dira, eta bertan dabil Aneren 
amona margolari moduan». 
Hori da, hain zuzen, Ane Zarau-
tzen egotearen arrazoia; amo-
narekin joan da oporretan.

Adela, aldiz, bere amaren 
nagusien familiarekin dago 
jaiegunak pasatzen, Adelaren 
ama eraman baitute, etxekola-
netan laguntzera. Adela eta Ane 
bertan daudela, Zarauzko hon-
dartzan egiten dute topo, «la-
gunak egiten dira, eta bizitzen 
dituzte hainbat istorio». 

Duela lau urte idatzitakoa
Duela lau urte idatzitako ipuina 
da, baina egungo errealitatea 

ere islatzen duena. «Une horre-
tan nire ikasleen mundua islatu 
nahi nuen, eta ez nuen buruan 
argitaratzerik», dio Zugastik. 
Idazterakoan, bere artelanekin 
zuen lotura ikusita,«Carmeni 
[Miranda] oparitu nion». Eta ho-
rrela geratu zen kontua, 2019ko 
abendura arte. Durangoko Azo-
karako argitaratu zuen Erein 
argitaletxearekin batera, eta 
bertan egin zuen aurkezpena, 
gaztetxoenen aurrean. Orain, 
edozein liburu dendatan aurki-
tu daiteke.

Errealitate ezberdinak islatzea, 
helburu
Istorioak berak ez ezik, liburua-
ren izenburuak, baita bertan 
agertzen diren ilustrazioek ere, 
azalpen berezia dute. Izenbu-
ruak Maixa Zugasti beraren bi-
zipenak ditu oinarri: «Zarauzko 
hondartzara asko joaten gara 
udaran. Oso goiz joaten gara, 
buelta bat ematen dugu, eta on-
doren, irakurtzen aritzen naiz. 
Egun batean, tximeleta txikitxo 
batzuk agertu zitzaizkidan on-
doan. Pena eman zidaten: han 
ikusten dituzu, hondartza ba-
tean, arriskuz inguratuta». 

Hori da, hain zuzen, Zugasti-
ren ikasleek bizi dutena, errea-
litate gogorrei aurre egin beha-
rra: «mundu ezberdin asko dago 
ezkutuan, eta askotan, ez gara 
konsziente». Mundu hori agertu 
nahi izan du, hain zuzen, lan 
honetan. 

Lan honetan, baita aurreko 
bietan ere, errealitatea izan du 
Zugastik abiapuntutzat: «nahiz 
eta gero fikzioa egin, oso ga-
rrantzitsua da abiapuntua. Eta 
hori bada nire errealitatea». 
Bere kasuan, «zartada bat» ja-

sotzen du, eta gero, lanean jar-
tzen du burua, inguruan begira-
tuz. Kasu honetan, argi zeukan: 
«nire ikasleen errealitateaz ida-
tzi nahi nuen».

Idatziz nahiz ilustrazioen 
bidez egin du, gainera, lan hori. 
Ilustrazioetarako, Aitziber Alon-
sorekin jarri zen harremanetan 
orain lau urte, istorioa idatzi 
zuenean: «inoiz argitaratzen ez 
banuen ere, nire istorioarentzat 
ilustrazioak nahi nituen». Or-
duan egin zituen Alonsok libu-
ruan argitaratzen diren irudie-
tako batzuk; beste batzuk, aldiz, 
orain eskatu dizkio Erein argita-
letxeak, ilustratzaile berari.  

Irun Hiria Saria, bultzada
2017an argitaratu zuen Maixa 
Zugasti Hernanin bizi den to-
losarrak bere lehenengo elebe-
rria. Kutxa Fundazioak urtero 
antolatzen duen Irun Hiria Sa-
riari lotuta izan zen, eta hari 
esker kaleratu zuen L.A.A. hel-
duentzako eleberria. Sari horrek 
ateak ireki dizkiola onartzen du, 

eta bultzada horren ondorio da, 
baita ere, Tximeletak hondartzan 
argitaratu izana: «Irun Hiria 
Sariari esker ausartu nintzen 
Erein argitaletxean erakustera 
neuzkan lanak», onartzen du. 
Eta denborak erakutsi dio era-
baki zuzena izan zela; 2018an, 
kaleratu zuen Ahotsak eta itza-
lak eleberria, eta aurreko urtea-
ren bukaeran, bere azken lana: 
«ez nuen pentsatzen liburu be-
zala ikusiko nituenik!».  

Mundu ezberdinetako bi 
tximeleta, laguntasunak 
elkartuta
'Tximeletak hondartzan' liburua argitaratu berri du Maixa Zugastik, 
Hernanin bizi den tolosarrak. Inmakulada ikastetxean da irakasle, eta 
bertako ikasleen istorioetan oinarrituta idatzi du.

Maixa Zugasti, 'Tximeletak hondartzan' libruruaren egilea.
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