
2008ko maiatzaren 28a, asteazkena ::: 2.569 zka. ::: www.kronika.net

Saharako haurrak etxean
hartzeko programari
buruzko bilera gaur

BADIRA urte batzuk uda
partean Saharako errefuxatu
kanpamenduetako haurrak
Hernanira etortzen direla bi
hilabete pasatzera. Udalak
aurten ere programa bera
antolatu du, eta nahi luke
Hernaniko familiak etxean
haurrak hartzera animatzea,

oraindik ere ez baita familia-
rik animatu. Herritarrak ani-
matze aldera gaur bilera
informatiboa egingo dute,
Biterin arratsaldeko 19:30-
etan. Bestalde, Saharari
buruzko argazki  erakusketa
ere ikusi ahal izango da,
Biterin, ostiralera arte. 

 A H T  G E L D I T U
Trenari buruzko
hitzaldia gaur

Abiadura Haundiko Trenaren
inguruko hitzaldia izango da
gaur, Hernaniko AHTren
kontrako taldeko kide baten
eskutik. Arratsaldeko 19:30-
etan izango da, Biterin.
Bihar trenaren kontrako
asteari jarraipena emanez,
parodia izango da arratsal-
deko 18:00etan, herriko
kaleetan. Arratsaldeko
19:30etan kontzentrazioa
deitu dute Apeaderoan. 

 K A R B O N E R A
‘Haizea eta 
sustraiak’ 

Haizea eta sustraiak doku-
mentala ikusteko aukera izan-
go da gaur Karboneran.
Dokumentala Txikiri buruzkoa
da eta bere senitarteko, lagun
eta abokatuen testigantzak
jasotzen dira. 20:00etan,
Karboneran. 

 A Z O K A K
Bigarren eskuko
azoka larunbatean

Bigarren eskuko azoka izan-
go da larunbatean Atseginde-
gin. Oraingo honetan San
Markos Mankomunitatea
izango da postuak jartzen
arduraduna, izan ere herriz
herri dabil bigarren eskuko
azoka antolatzen. Goizeko
10:00etatik 14:00etara,
Atsegindegin. 

 U D A L A
Hirigintza 
batzordea gaur

Hirigintza batzordea izango
da gaur udaletxean, besteak
beste joan den asteko
Hirigintza batzordean mahai
gainean geratu zen gai 
batetaz hitz egingo dute,
Santa Barbarako harrobia
betetzeko eta ingurua txu-
kuntzeko lanak adjudikatze-
az. Batzordea arratsaldeko
18:00etan izango da. 

Tibeteko argazkiak eta
monjeek egindako

mandalak erakusgai
TIBETI buruzko jardunal-
diak hasi ziren atzo, Udalak
eta Kooperazio taldeak anto-
latuta. Gaur erakusketa ikusi
ahal izango da, Tibeteko ar-
gazkiekin eta monjeek egin-
dako manadalekin osatuta-
koa. Mandalak budismoko
sinbolo espiritualak dira, ma-

rrazki modukoak. Etxeak
apaintzeko edota santifika-
tzeko erabiltzen dira, baita
erritual erlijiosoetarako ere.
Mandalak material ezberdi-
nekin egin daitezke: arroza,
loreak, hautsa... Erakusketa
osteguna bitartean ikusi ahal
izango da, Biterin. 

HERNANIKO Udalak amian-
toa izan lezaketen eraikinen
inbentarioa egin du, INEM-
ekin elkarlanean eta datuek
diote 268 etxebizitza daudela
amiantoa izan lezaketenak, 88
enpresa eta 12 baserri ingu-
ruetako eraikin. Txabola teila-
tuetan, garaje teilatuetan,
uren kanaletan, tximinietan,
saneamendu tuboetan, barat-
zeko ur biltegietan eta abarre-
tan azaltzen da amiantoa,
ezaugarri teknologiko onak
izanda, nahiko merkea dela-
ko. Baina osasunerako kalte-
garria da, biriketako gaitza
edo minbizia sortu bailezake
besteak beste, kasu askotan
amianto fibrekin kontaktu
haundia izan eta 10-20 urtera.
Hori dela eta, gaur egun gale-
razia dago Europar Batasune-
an amiantoa duten materialak
erabiltzea, baina garai batean
jarritakoa hor dago eraikin
askotan. 

1960-1984 urte artean
Amiantorik gehien erabili zen
aldia 1960-1984 urte artekoa

izan zen. Udalak egindako
inbentarioak, herriko eraikin
guztiak arakatu ditu kanpotik,
amiantoa izateko arriskurik
baduten ikusteko, baina ba-
rrutik arakatu dituen bakarrak
60-84 urte artean egindakoak
dira.  Inbentarioa egiten haste-
ko lehenengo erabakia 2005-
eko apirileko plenoan onartu
zuen Udalak, CCOO sindika-
tuak aurkeztutako mozioa
hain zuzen ere. Mozio horre-
tan udalak zenbait konpromi-
so hartu zituen, besteak beste,
amiantoa duten eraikinen

inbentarioa egitea. Lehen fase-
an (2005-2006) amiantoa izan
lezaketen Udal eraikinen in-
bentarioa egin zuen Udalak
aparejadore bat kontratatuta;
eta bigarren fasean (2006-2007)
amiantoa izan lezaketen herri-
ko eraikinen inbentarioa egin
dute, bi aparejadorek, 2007ko
urritik 2008ko martxora. Atzo,
inbentario horren emaitzak
azaldu zituzten prentsaurrean
Marian Beitialarrangoitia Alk-
ateak; Marijo Garzia Lan
Arrisku Prebentzio, Segurta-
sun eta Osasun Teknikariak

eta Olatz Urrutibeaskoa Ingu-
rumen Teknikariak. 

Ordenantza berria
Hernanin egin den bezalako
inbentarioa oso herri gutxitan
egin da, atzo prentsaurrean
azaldu zutenez, baina orain-
dik pauso bat gehiago eman
nahi du Udalak, ordenantza
bat sortzea, eta horren eskaera
egin dio INEMi. Udal orde-
nantza horrek, amiantoa du-
ten eraikinak eraberritzean
jarraitu beharreko protokoloa
bilduko luke. 

Hernanin amiantoa izan lezaketen 
268 etxebizitza eta 88 enpresa daude
Udalak inbentarioa egin du INEMekin elkarlanean, eta atzo eman zituzten emaitzak. 

Udalak gaiaren inguruko ordenantza bat atera nahi du.

Marian Beitialarrangoitia Alkatea erdian, Marijo Garcia eskubian eta Olatz Urrutibeaskoa ezkerrean. 
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Antzeko eguraldia, goizean
lainoak eta ostarteak tarteka-
tuko dira. Arratsaldean bero
lainoak garatuko dira eta
zaparradak botako ditu. (e

us
ka

lm
et

)GAUR BIHARGoizean zehar eguzkia lainoen
artean izango da. Arratsaldean
lainoak ugaritu eta zaparradak
botako ditu. Tenperaturek gora
egingo dute. 
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 IRAGARKI  MERKEAK 

Hernaniko
paletariak
eskolarteko
finalean

ESKOLARTEKO txapelke-
tan Hernaniko ikastetxe
ezberdinetako kirolari gaz-
teak fin aritu dira. Joan den
astean jokatu ziren zenbait
final eta futbolean eta pale-
tan hernaniarrak finaletan
izan dira. 

Palari dagokionean, in-
fantil mailako Urumea tal-
dea eskolarteko txapelduna
izan da Ataungo taldearen
kontra irabazita. Alebin mai-
lako Langile A taldea azpi-
txapelduna zan da eta ira-
bazlea Asteasuko taldea. Langile A eta Urumeako paletariak.

Langile eta
Urumeako pala
bikoteak fin aritu
dira txapelketan.

Gogo eta pazientzia haundiaren emaitza
HALAXE aitortu dute Elkano
17 emakume zentroko kide-
ek, Biteri kultur etxeko era-
kusketan. Bolilloak, gan-
txilloak, puntua, dekorazioa,
hondarreko koadroak, estai-
nuz apaindutako ispiluak...
denetik dago ikusgai, ostira-
lera arte, arratsaldeko
16:00etatik 20:00etara. Asko
eta asko arte lanak dira,
baina Elkano kaleko emaku-

meen hitzetan «edonork»
egin litzake, gogoa eta den-
bora eskainiz gero.

Berrogei bat lagun
Elkano kaleko ikastaroetan
40 bat emakume dabiltza, 5
irakaslek gidatuta. Urtean
zehar egindako lanak daude
Biterin ikusgai, asko eta asko
dagoeneko emanak badituz-
te ere: «egiten ditugun lane-

tako asko erregalo ematen
ditugu eta horregatik laneta-
ko asko ez daude hemen»
esan diote Kronikari. 

Jardunaldi ugari
Elkano 17ko emakume zen-
troak gauza asko egiten ditu
eskulan ikastaroez gain. Gaur
egun 120 bazkide inguru dira
eta gimnasian esaterako, 65 la-
gunek hartzen dute parte. 

Emakume zentroko kideak, egindako lanak ikusten, Biterin.

 A R G A Z K I  R A L L Y A

Argazkiak 
Torres argazki dendan ikusgai

Argazki rallyko argazkiak ikusteko aukera izango da gaurtik 
aurrera Torres argazki dendako eskaparateko pantailan, udaletxe
atzekaldean. 

 L A S A R T E

Jolasak eta antzerkia gaur, Zabaletan
Zabaleta auzoko (Buenos Aires)  jaiek gaur izango dute jarraipe-
na. 18:00etan haurrentzako jolasak izango dira; 19:30etan antzer-
kia izango da; eta 20:00etan japoniar bonbak botako dituzte. 

 M U S  T X A P E L K E T A K

Gaurko partidak
Xalaparta elkartean honakoak jokatuko dira. Justo-Javi/Ruiz-
Ruiz; Txema-Goyo/Portillo-Ivan; Jesus-Gorrotxa/Bosteko-Agustin;
eta Isidro Gil-Peli-Roman. Aralar tabernan beste partida hauek
jokatuko dira: Josu-Gorka/Joseba-Karlos; Javi-Biki/Ceci-Bitxo;
Javi-Patxi/Felix-Javi; eta Rafa-Kaki/Jonkar-Joseba. 

 G A L D U T A K O A K

‘Border Collie’ txakur bat 
galdu da Martindegin

Border Collie arrazako txakur bat galdu zen atzo Martindegin.
Txuri-beltza da eta koilarerik ez du. Inork ikusiko balu deitu
telefono honetara: 610 28 91 06. 

Pixua salgai Hernanin. 3gela, egongela, sukaldea eta komuna. Kalefazio zentrala eta igogai-
luarekin. Deitu: 620 82 35 15.

Elgoibarko Gaztelekuarekin udaleku itxietara (Mendigorria, uztailak 9tik 16ra) joateko hezitzalea
behar da (kontratua) Tfnoa: 943 74 32 28 (Argitze) edo gaztelekua@elgoibar.org

Sukalderako laguntzailea behar dugu Igeldoko sagardotegi batean lan egiteko, asteburuetan.
Interesatuek deitu: 635 746 559

Pixua salgai Floridan (La Cumbren). 60 m2 ditu, 2 logela, egongela, sukaldea, komuna, 
60 m2ko garnbara eta trasteroa. Deitu: 627 501 957

BIDEA masajeak. Santa Barbara auzoa. Tel.: 656 78 64 15 (aurretik deitu).
Xanti Masajista. Kirol masajea, TP de Cyriax, kiropraxia, osteopatia xamurra, bioaktibadore neuro-

logikoa, kinesiologia, reflexologia. Deitu: 943 33 07 35 (Lizeaga, 2 P- 1 B).
Yolanda estetika zentrua. Argi zapaldu bidezko depilazioa (azken berrikuntza), mantxa eta

Kuperros. Bibrazio bidezko terapiarekin egindako gorputz tratamenduak eta                    
“vacumterapia”.  Haserako eskaintza.  Froga dohainik. Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Argia zentroa. Masajea, akupuntura, diafreoterapia, kiropraxia, erreflejo ajustea eta bertebrala, kro-
moterapia, drainaje linfatikoa… Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Argia zentroa. Balneoterapia-spa, gorputz eta aurpegi tratamenduak, oinen eta eskuen estetika.
Eskatu ezazu programa informatiboa. Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,
reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)


