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HIRIAK zabaltzen ari dira, eta
horrek, ezinbestean, na tu rari
eragiten dio. Eusko Jaurla -
ritzak, natur-inguru garran -
tzitsuenak babesteko dekretu
berri bat atera du, eta Gi -
puzkoako 6 ibai babestu ditu,
tartean Urumea. Urumeako
74 hektarea lehen ere babestu-
ta zeuden; orain, beste 182
hektarea babestu ditu. Guz -
tira, 256 hektarea. 

Lehen ibaia bera babesten
zen batez ere, eta dekretu
berriarekin, asko terreno ge -
hia go babestu dute. Uru mean,
lehen babesik ez zuten 5 erre-
ka eta erreka-bazter ba bestu
dituzte: Epelerreka, Uso ko -
erreka, Erramuerreka, Saga -
rreta, eta Etxolaberri-Urru -
zono. 

Horrez gain, Hernaniko
erriberak ere babestu dituzte:
Altzueta-Iparragirre-Elo rra -
biko erriberak, Osiña gako
erri berak eta Portu-Karabel
erribera zati batzuk. 

Babes Bereziko Eremu ‘BBE’
Babes haundiagoa izango
dute, beraz, erreka-inguru
horiek (lehen babestuak zeu-
denek eta orain erantsi diz-

kiotenek). Babes Bereziko
Eremu deitu diote (BBE);
lehen GKL ziren. Horrek
esan nahi du, lur horietan ez
direla baimenduko zenbait
operazio edo obra, eta horrez
gain, neurriak hartuko dire-
la, zonalde horietako anima-
li, arrai, edo landareak
babesteko. 

Urumean 932.400 euro 
gastatuko dira 6 urtean
Zonalde horiek babesteko,
zenbait neurri hartuko ditu

Eusko Jaurlaritzak, eta de -
kretua onartzen bada, 6 urte-
an, 932.400 euro gastatuko
dituzte lan horietan.

Urumeako aberastasuna
Urumea ibaiak sekulako abe-
rastasuna dauka, animalia
eta landareetan. Udalak
lagunduta, orain gutxi egin
azterketak hartu dituzte
oinarri, Urumeari BBE babe-
sa emateko, tartean, Olariaga
eta Sanz-Azkue biologoek
egindako lanak.  ��

Urumeako 256 hektarea babestuko ditu 
Eusko Jaurlaritzak; tartean, Osiñagako erriberak
Orain arte baino babes haundiagoa izango dute Urumeako 256 hektarea horiek. Lehen 74 hektarea

babestuta zeuden; orain 182 hektarea gehiago. Gipuzkoako beste 5 ibai ere babestu ditu Jaurlaritzak.

� H E R N A N I ’ N  M U S I K
Sarrerak salgai,
Muguruza eta
Atxaga ikusteko

Ostiralean poesia eta musi-
ka emanaldia eskainiko dute
Bernardo Atxagak eta Jabier
Muguruzak, Paradisuaz ize-
nekoa. Sarrerak salgai
daude Biterin, gaurtik aurre-
ra,  6,65 euroan. ��

� J A B E T Z E  E S K O L A K
Apuntatzeko azken
eguna, gaur

Jabetze Eskolak izeneko 6
ikastaro antolatu ditu Udalak
martxotik ekainera, eta apun-
tatzeko azken eguna gaur
da. Informazio gehiago eta
izenematea, Sandiusterrin.
Telefonoa: 943 337 017. ��

� A H T
Espropiazioen 
kontrako ekitaldiak,
aste honetan

AHTko espropiazioak otsaila-
ren 24-25-28an egingo dira,
eta AHTren kontrako taldeak
ekitaldiak antolatu ditu, aste-
azken eta ostegunean.
Asteazkenean, herri batzarra
eta txarla izango dira; 
ostegunean, kontzentrazioa,
paroak, eta eztabaida. ��

� Z I L E G I  E S K O L A K
AHTri buruz, gaur

AEK euskaltegiak bi hitzaldi
antolatu, Zilegi Eskolen
barruan. Gaur, 18:00etan,
AHTri buruz ariko dira, AEK -
ko lokaletan (Larra men di,
11). Martxoaren 2an, inaute-
rietako makillajeari buruz. ��

� O G A S U N  B A T Z O R D E A

Tasak aldatzeko
proposamena, gaur

Tasak izango dituzte hizpide
gaur, Ogasun Batzordean,
13:00etan Udaletxeko Bilera
gelan (4. pixua). Haur Es ko -
la, Musika Eskola, Udal
Euskaltegia edo hiri gintzako
tasak aldatzeari buruz ariko
dira gaur. ��

Urumea Babes Bereziko Eremua (BBE) dela esan du Jaurlaritzak.

� H A M A I K A B A T
Pello Gonzalez, 
ostegunean Biterin

Hamaikabat alderdiko Ogasun
eta Finantza Diputatuak, Pello
Gonzalezek, hitzaldia emango
du datorren ostegunean,
19:00etan, Biterin. Beste gai
batzuren artean, Iruzur
Fiskalaren kontrako borrokari
buruz ariko da. ��

� B E R T S O  A F A R I A
Lujanbio eta
Arzallus, ostegunean

Datorren ostegunean, Maialen
Lujanbio eta Amets Arzallus
(Euskal Herriko Txapelduna
eta txapeldunordea) bertsotan
ariko dira Kontrakantxa
Gaztetxean. Afaria 20:30etan
da, eta afari-txartel guztiak
salduta daude. ��

� H I T Z A L D I A
‘Nola egin aurre 
torturari?’, etzi
Udaletxean

Hitzaldia emango dute datorren
asteazkenean, 19:30etan,
Hernaniko Udaletxean. Nola
egin aurre torturari? izenburua
dauka hitzaldiak, eta torturaren
kontra hilabetean zehar egin
diren ekitaldien barruan dijoa. ��

� M O Z O R R O  F E S T A
Mozorro Festarako
entsaioa, bihar

Inauterietan, larunbatean,
Mozorro Festa egingo dute
Atsegindegin, musika-zale gaz-
teek. Dei egin diete, animatzen
diren guztiei zerbait prestatu eta
parte hartzera. Horretarako, 
entsaiatzen ari dira, eta gaur da
entsaioa, 17:00etan, Biterin. ��

BABESTUKO 
DITUZTEN ZATIAK
Lehen babestuak: 74 hektarea
Orain babestuak: 256 hektarea

Urumea ibai nagusia
Epelerreka
Usokoerreka
Erramuerreka
Sagarreta
Etxolaberri-Urruzono

Erriberak:
Altzuetako erriberak
Osiñagako erriberak
Portu eta Karabeleko erribera
zati batzuk (ibaiaren kontra).
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FAUNA ETA FLORA
INTERESGARRIA
Zonalde horiek babesteko 

arrazoi haundi bat, landare eta
animalia aberastasuna da: 

Bisoi europarra
Ur satorra
Izokina
Soldanella villosa
Trichomanes speciosum
Veratrum album
Haltzak, lizarrak, txillardegiak,
pagadiak, hariztiak, ametzak...
Uretako hegaztiak

(eta abar luze bat)
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A Bihar ere urdin gutxi ikusiko
dugu. Lainoa eta lanbroa
egun guztian, eta zaparrada
haundirik ez. Ipar-mendeba-
lak joko du. Tenperaturak
berdinean. Min.9º / Max.13º
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t)GAUR BIHAREuri giroa izango dugu gaur.

Goizean zaparrada haundirik ez,

eta lanbroa nagusi. Arratsean

pulamentuz egin dezake. Hoztu

egingo du. Min.7º / Max.14º
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K I R O L A -  A S T E B U R U K O E M A I T Z A K

� K O N T R A K A N T X A  -  H I T Z A L D I A

Egiptori buruzko hitzaldia,
gaur, Kontrakantxan

Munduko herrialdeen berri jakiteko aukera jarri
du Kontrakantxak azken egunetan. Ostiralean
Palestinari buruz aritu zen Ayman Qwaider, eta
50 lagun bildu ziren. Gaur, Egiptoko bi herrita-
rrek kontatuko dute, Egipton zer gertatu den,
horrelako iraultza egiteko. Hitzaldia
Kontrakantxan da, 19:00etatik aurrera. ��

� Jasota Bezala
� Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa � Gehienez 1.800 karaktere onartu-
ko dira � Kronikak beste hizkuntzetan jasotako kartak euskeratzen ditu � Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

Erraustegia bankuen menpe

EAJ-PNV, PSE-PSOE, PP eta
Hamaikabat alderdi politikoek
kosta ala kosta errauskailua
eraiki nahi dute eta proiektua
ondo lotuta utzi, horretarako
haren kontrola bankuen esku
uzten badute ere.  

Legealdia bukatu aurretik
erraustegia egitearen hari
mutur guztiak ondo lotu nahi
dituzte aipatutako alderdiek,
horrek ekarriko duen ondorioa,
hiri-hondakinak kudeatzearen
kontrola bankuen esku uztea
baldin bada ere; kredituak
eman dituzten bankuen esku,
hain zuzen. Gaurtik aurrera
bankuek zuzenduko dute hon-
dakinen kudeaketa, esaterako,
salneurriak jartzea edota kon-
petentzia banaketa euren esku
egongo dira eta.  

Onartezinak dira errauste-

gia finantzatzeko hartu diren
erabaki hauek, eta inola ere ezin
dut akordioekin bat egin.
Batetik, nola ulertu daiteke
Europako Inbertsio Ban kuak
Europako ingurumen arauak
argi eta garbi hausten dituen
egitasmoa finantzatzea? Ban ku
honek ez luke inola ere dirurik
jarri behar Europako araudia
errespetatzen ez duen proiektu
honentzat. Bestalde, lotsagarria
da  La Caixa eta Ba nestok nego-
zioa egitea ingurugiroaren
lepotik eta herritarren osasuna-
ren lepotik: osasuna edo ingu-
rumenaren aurretik jar tzen
dute bankuek negozioa. 

Ez naiz harritzen, baina
sutan jartzen nau Foru Al -
dundiaren eta erakunde hone-
tan ari diren EAJ, H1, PSOE eta
PPko ordezkarien jarrerak.
Erabaki eta akordio oso gaiztoa
hartu dute eta ondorio larriak

sufrituko ditugu. Erabaki lotsa-
garri horiek geroa baldintzatu
egingo dute ekonomikoki eta
politikoki, bankuei emango bai-
tiete ahalmen osoa, gerora egin
daitekeen edozein aldaketa
oztopatzeko, gainbegiratzeko
eta kontrolatzeko. Eta zein da
horren helburua? Horrela,
erraustean oinarritutako hon-
dakinen tratamendua babestu
eta betikotu nahi dute, hurren-
go foru eta udal hauteskundee-
tan seguru aski etorriko den
aldaketa eta erabakiaren berri-
kuspena baino lehen.

Ricardo Ortega Gonzalez
Gipuzkoako Hondakinen

Kudeaketako Kontseiluko kide
eta Lasarte-Oriako Ezker Batua

Berdeak taldeko zinegotzia
San Marko Mankomunitateko

presidente ohia
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Ayman Qwaider eta bere
taldeko kide bat, ostiralean.

Emakume bat behar da umeak zaindu eta etxeko lanak egiteko. Deitu: 638 389 594
(17:00etatik aurrera).

Emakume arduratsuak umeak edo adineko pertsonak zainduko lituzke. Baita garbiketa
edo etxeko lanak ere (interna/externa). Deitu: 626 751 482 / 943 554 242.

Gela alokagai Kale Nagusian. Sukalde eskubidearekin. Hilean 300€ + gastuak (gasa, ura...)
Deitu: 659 363 944 (Agustin)

Pisu ederra salgai Latsunbe Berrin. Sukaldea, egongela, 3 gela eta 2 komun. Egoera
onean. Trastelekuarekin eta garaje itxiarekin: 360.000 euro. Tel: 600039938

Garaje itxia alokagai, Zinkoenean. Deitu 677 513 257
Pisua salgai Latsunbe-berrin. Behe planta. 61m2. Sukaldea, saloia, 2 gela eta komuna.

Terraza (25m2) eta lorategia (52m2). Garajea ere aukeran. Deitu: 678 740 750
ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak

ere bai... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.
ENARA GOIKOETXEA.Terapia energetikoak, Kristaloterapia, Flores de Bach, Masaje meta-

morfikoa, Reikia, Tarot terapeutikoa.943-332894 - 649-700762. (Agustindarren plaza 4)
YOLANDA ESTETIKA ZENTRUA. Fotodepilazio berria, prezio bereziak eta pertsonalizatuak.

Fotorejuvenecimiento”, Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kontrolatzen dugu. Plataforma bibra -
tzailea. Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Alicia C.C.: Modu pertsonalean eta profesionalean garapena lortzeko: Coaching, PNL, erlajazioak,
Flores de Bach, hipnosia… Deitu: 943 33 28 94 / 653 267 146. (Agustindarren plaza, 4)

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

� E L I Z A
Munillak familiari
buruz hitz egin
zuen, Hernanin

Boto erlijiosoa eta matrimonioa
elkarrekin dijoazela azaldu
zuen Jose Ignacio Munillak,
Gipuzkoako Gotzaiak, joan
den larunbatean Hernanin.
Inmaculada ikastetxean izan
zen larunbatean Munilla, eta
San Joan Bataiatzailea parro-
kian ere bai, familiari buruzko topaketa batzuetan. Inmaculadako
areto nagusia bete-xamartu egin zen, familia aipatu zuen Gotzaiak,
zazpi puntutan banatuta. Boto erlijiosoa eta matrimonioa ez liratekee-
la banatu behar esan zuen. Jesukristok erakutsitako maitasunak
eredu izan beharko lukeela, familia kristau batean, eta erromantizis-
moan oinarritutakoa baino egiazkoagoa dela. ��


 A R E T O  F U T B O L A
6-2 galdu, emaitza esajeratuegia, 
partidua nola joan zen ikusita

Yone Boutique taldeak galdu egin du asteburuan, 6-2, Lasarteko
Ventajas ISU taldearen kontra. Jokoan ez zen hainbesteko alderik
izan. Jokaldi klabe batzuk, eta fisikoak zer esan haundia izan
zuten. 29garren segunduan, 1-0 irabazten ziren lasartearrak. Yone
Boutiquek 1-2 jartzea lortu zuen, joko onari esker. Pase kaxkar bat
eskuadratik sartu, eta zorioneko joan ziren deskantsura lasartea-
rrak. Bigarren zatian, Hernani erasoan, eta Lasarte kontraerasoan.
4-2, 5-2, eta 6-2. Asko nekatu ziren hernaniarrak, eta ez zuten
aukerarik aprobetxatu. Yone Boutique 7garren dago orain. ��


