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v T u r i s m o a  h e r r i a n

Herriko plaza eta
parkeetatik barrena

Hernaniarrentzako, edota

txotx garaian herrira gertura -

tzen direnentzako, ibilbide

lasai bat proposatzen du

Udalak: herriko 17 plaza eta

parketatik pasatzen den buel-

ta polita. /6

u e s p a i n i a k o  k l u b e n
a r T e k o  k r o s s a

Lau hernaniar, 
hainbat klubekin

Espainiako Kluben arteko

Krossa jokatuko da gaur

Marina D’Or-en, eta tartean

lau hernaniar izango dira,

hainbat talderen izenean

parte hartzen: Sergio Roman,

Eider Aldabe, Eduardo

Gallego eta Rosi Talavera. /3

u b o l a

Binakakoa bukatuta,
Oroimen tiraldia 

Endika Alustizaren

Oroimeneko XX. Bola

Txapelketa jokatuko da gaur

Liztormendin. /3

LABURRAK /2

Jasota Bezala: Portalondo 

futbol zelaia. Mikel gurutzeaga. /2

Kirolak: pala, esku pelota, 

futbola... /3

ESKELAK /3

Literatur Txokoa: Muskuiluak

afaltzeko. ibon idoiaga. /6

Agenda /7

Korrika kulturala: aste hone-

tako ekintzak. /7

gau r kron ika n

anE rOdriguEz - TabakalEra:

«Kultura egunero 

egiten dugu» /4-5

Zuku guztia atera
arte, korrika 

esprinteAn sartu ziren helmugara atzo, lehenengo bi
korrikalariak: eneko Garin billabonatarra lehenengo, eta
unai señoran irurarra bigarrena. Atzetik, gertu-gertu, iritsi
zen ibai Alba hernaniarra. nesketan, Claudia Behobide hon-
darribiarrak egin zuen lehenengo, laugarren urtez segidan.
Hernaniarren artean berriz, irene osa izan zen azkarrena. /2

Aurreko partidua irabazita, indarberrituta iritsi ziren atzo hernania-
rrak ordiziara. Bazekiten ez zela partidu erraza izango, eta gogo tsu
atera ziren Altamirako zelaira. ordiziarrak ordea, finago ibili ziren, eta
partiduko lehenengo 20 minututan abantaila polita atera zieten trikolo-
reei. Hernanik hala ere, erakutsi zuen ez zegoela amore emateko prest,
eta bigarren zatian puntu batzuk lortu zituen; ez ordea, nahikoak . /3

Haundi geratu zaio Ordizia, Hernaniri
Ez zen partidu erraza, inondik ere.

Elurrak eta bereziki, hotzak, zaildu egin

zituzten gauzak, gainera. azkenean,

41-12 galdu zuen atzo, hernanik.

Errugbia - OhOrEzkO Maila



v T x o T x  d e n b o r a l d i a

Onddin tokatu da
sagardotegia 

Hernaniko Berriak elkarteak,

sagardogileek eta tabernariek

elkarlanean, astero otordu bat

zozketatzen dute herriko taber-

netan Hernaniko sagardo pote-

ak eskatzen dituztenen artean.

Aste honetan, Onddin tokatu

da saria. yy

v h i r i g i n T z a  b a T z o r d e a  

Udal Ordenantza 
aurkeztuko da bihar

Hirigintza eta Ingurumen

Batzordea bilduko da bihar,

arratsaldeko 18:30etan udale -

txeko 1go bilera gelan (4ga -

rren pisua). Besteak beste,

Udal Ordenantzaren lehenen-

go liburua aurkeztuko dute. yy

v k o r r i k a  b a T z o r d e a

Batzarra, km erosteko

Hernaniko Korrika Batzordea

asteartean bilduko da, arratsal-

deko 19:00etan Biterin.

Korrikako kilometroak erosteko

aukera izango da bertan, eta

interesatuta dauden herritar

eta taldeei bertara azaltzeko

dei egin diete. yy

v i p u i n  k o n T a k e T a  

Haurrentzako ipuina,
asteartean

Lur Korta ipuin kontalariak

haurrentzako ipuin bat kontatu-

ko du asteartean, Udal

Liburutegian. Bi saio egingo

ditu; arratsaldeko 17:30etan

bat, 3 eta 4 urteko haurrentza-

ko, eta 18:00etan bestea, 5

eta 7 urte bitartekoentzako. yy

v g a z T e  a s a n b l a d a  

Bidali ipuinak, 
ostirala baino lehen

Gazte Asanbladako euskera

taldeak ipuin lehiaketa antolatu

du, eta ostirala baino lehen bi -

dali behar dira ipuinak, herna-

nikoeuskerataldea@gmail.com

helbidera. yy

v a s T i g a r r a g a  

Agerraldia gaur, 
Atez Atekoaren alde

Atez Atekoaren aldeko agerral-

dia egingo dute gaur hainbat

herritarrek Astigarragan,

12:00e tan Foru Enparantzan.yy

ZukuA ondo atera arte egin
zuten korrika atzo, sagar
Lasterra lasterketako Vii. edizio
honetan parte hartu zuten
korrikalariek. inoiz baino jen -
destuagoa izan zen lasterketa;
370 korrikalari inguruk eman
zuten izena. Horietatik, 339
iritsi ziren helmugara (iaz, 289). 

Hernaniarrak ere ez ziren
gutxi izan: 113, guztira.  

Bukatu arte borrokan
Atzoko lasterketan ez zen
emoziorik falta izan. inoiz
baino parte hartzaile gehiago

zegoela-eta, antolatzaileek ezin
izan zituzten korrikalari guz -
tiak bide zuzenetik bideratu,
eta bat edo beste galdu egin
zela aipatu zuten.

Bestalde, helmugan ikus -
kizun paregabea eman zuten
eneko Garinek eta unai seño -
ranek, lehenengo postua lor -
tzeko ahaleginean esprint ede -
rra egin baitzuten. 

Azkenean, eneko Garin
izan zen lehenengoa (0:29:09),
billabo natarra; unai sañoran
irurarra bigarrena, eta ibai Alba
her naniarra hirugarrena.

nesken artean, Claudia
Behobidek irabazi zuen, le -
hengo urteko denbora 8 segun -
du hobetuta (0:34:48); uxoa
irigoien geta riarra izan zen
bigarrena; eta eider Gorostegi
donostiarra hirugarrena.

Beteranoen artean, ondo -
rengoak igo ziren podiumera:
Victor Madejon (irun), imanol
oiarbide (ordizia), eta ibon iri -
ondo (Hernani) mutiletan; eta
Maria Mendibe (Lasarte-oria),
Alejandra Goikoetxea (Honda -
rribia), eta irene osa (Hernani),
nesketan. yy

Garin eta Behobide izan dira txapeldunak
Esprint polita egin zuten helmugara iristeko lehenengo biek; azkenean, Eneko garin billabonatarrak

irabazi zuen. nesken artean, laugarren aldiz segidan, Claudia behobide hondarribiarra izan zen

azkarrena. hernaniarren artean berriz, ibai alba eta irene Osa izan ziren lehenengoak.
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PORTALONDO FUTBOL
ZELAIA
Argazkian ikusten duzuen beze-
la, herriko ume batzuk futbol ate
batean bihurtu dute nire harrizko
horma. Gaiztakeria eta broma
txiki bat badirudi ere, min haun-
dia egiten dit nire horma histori-

koak txorakeri itxusi hauetarako
erabiltzea, eta gainera, etxe hone-
tako biztanleei jaramonik egin
gabe eta pertsona zibilizatuen
arteko inolako errespetua agertu
gabe. Badakit herrian eta mun-
duan arazo larriagoak badirela,
baina nire gauzetaz arduratzea

ere bidezkoa iruditzen zait.
pintadatxo hau egin duzuen

umeen gurasoak duzue ordea,
ardura handiagoa, noski, eta
badirudi zuen seme-alaben hezi-
ketan ez zeratela oso iaioak izan.
ea hemendik aurrera hobeto
saiatzen zareten.

Gogoko ditut umeen jolasak,
algarak eta irriak, baina elka-
rrenganako errespetuarekin izan
behar du. Bost mende baino
gehiago dituzten nire hormak
oso sendoak dira, baina horrek
ez nau XXi mendeko frontoi edo
futbol zelai batean bihurtzen.

Bestaldetik, oro har Hernanin
oinezkoei dagozkion kale zati
asko automatikoki kirol gune
bihurtzen dira, eta jende ugari
ikusten dut askotan beldurrez
pasiatzen baloikada bortitzak

saihestu nahiean. Larrialdiren
bat gertatu arte itxaron behar da
erabakiren bar hartzeko? 

Bukatzeko, udalak Herna -
niko historia eta ondare aberatsa
turismo gehiago erakartzeko
erabili nahi du. Baina, pintadaz
josi izan naute azken urte haue-
tan, baita beste eraikinak ere, eta
horren kalteak nabarmenak dira
nire harrizko horma zaharretan.
Horrela ez daude oso itxuroso
turistei erakusteko. Hortaz,
errespetatu eta zain nazazuen
eskatzen dizuet hernaniarroi,
ume eta heldu, udalari eta noski,
etxe honetako biztanleei.

eskerrik asko.

Erdi Aroko Portalondo
Dorretxea

MIKEL GURUTZEAGA ZUBILLAGA

1 Jasota Bezala

4 Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA zen bakia eta telefonoa 4 Gehienez 1.800 karaktere onartuko dira 4 Kronikak beste hizkuntzetan jasotako kartak
euskeratzen ditu 4 Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak.

Vii. Sagar laSTErra

ParTE harTuTakO 113 hErnaniarrEn daTuak

Behobide, helmugan sartzen.



u p a l a  -  p e l o T a d e n d a  s a r i a  

Bi partidu gaur Hendaian 

Bi partidu jokatuko dira gaur Hendaiako Beltzenian, goizeko

11:00etatik aurrera: Muneta-Serre/Etchelecu-Arozena; eta

Andueza-Mendiza bal / Irazus tabarrena-Ruiz de Larramendi. yy

u F u T b o l a  -  e m a k u m e z k o e n  e u s k a l  l i g a

Puntua lortzeko aukera, Alavesen aurka 

Zubipen jokatuko du gaur Hernanik, arratsaldeko 18:00etan,

Alavesen aurka. Aukera polita du, puntuak biltzen jarraitzeko, Alaves

lau postu beherago baitago sailkapen zerrendan. yy

u e s k u  p e l o T a  -  p a b l o  e l o s e g i  T o r n e o a

Ioritz Arrieta finalean gaur 

Ioritz Arrieta hernaniarrak Pablo Elortegi Torneoko finala jokatuko du

gaur, goizeko 11:00etan Ortuellako frontoian, Aitor Diaz pelotaria

lagun duela. Eneko Muguruza eta Miguel Perez izango dituzten aur-

kariak. Bestalde, pelotari hernaniarrek partidu gehiago jokatuko dituz-

te gaur: bost Hernanin, beste bi Añorgan eta bat Gaskan. yy

Hernaniarrak ere
tartean izango dira

derBiA eta Gipuzkoako
kopa galdu zituen atzo Her -
nanik, ordizian. Hasieratik,
ordiziarrak gehiago izan zi -
ren. Baina hala ere, amore
eman gabe eutsi zioten herna -
niarrek, eta amaiera aldera
puntu batzuk lortu zituzten,
ez nahikoak, ordea, 41-12
galdu zuten.

Lehenengo zatia bukatze -
rako, ordiziak 34 puntu zi -
tuen, eta Hernanik berriz,
bat ere ez. 

Hernanik ordez, ez zuen
amore eman, eta tinko eutsi
zion partidua bukatu arte.
egindako lanaren emaitza
izan ziren lortutako 12 pun -
tuak. igor Genuak lortu
zituen lehenengo 7ak, en -
tsaioa egin eta ondoren, hau
gauzatuta. partidua buka -
tzeko minutu baten faltan
berriz, iraitz Garmendiak
lortu zuen bi garren entsaioa,

baina hau ez zuten gau za -
tzerik lortu. Azkenean, etxe -
ra itzuli ziren, bonusik ere
lortu gabe.

Giroa, hotza baina goxoa
elur asko egin ez bazuen ere,
hotz haundia egin zuen atzo
ordizian. ondorioz, Altami -
ra zelaiaren ondoan egitekoa
zen bazkarira jende gutxi
gerturatu zen.

Hala ere, herrian barrena
zaletu asko ibili zen, ta -
bernetan eta txarangarekin
gora eta behera; baita herna -
niarrak ere. Jarraitzaileen go -
xotasunik ez zuten falta izan
jokalariek.

Atleticoren aurka, bai ala bai
Hurrengo partidua martxo -
aren 16an jokatuko du Her -
nanik, Atletico de Madriden
aurka, Landaren. nahitaez
irabazi beharko dute. yy

Ordiziari ez, baina Atleticori baietz!

MArinA d’or hirian egingo
dira gaur lasterketak, kluben
arteko espainiako kross
txapelketan.

Goizeko 09:00etan hasiko
dira lasterketak, eta lehenengo,
kadete, jubenil, junior eta pro -
mesek hartuko dute parte.
eguerdi partean berriz, abso -
lutu mailakoen txanda izan go
da, eta kross luze eta laburrak
egingo dituzte.

Lau hernaniar tartean
txapelketa kluben artekoa da,
eta beste herrietako talde e ta -

ko kide moduan parte har -
tuko badute ere, hernaniarrak
izango dira tartean.

kross laburrean sergio
roman eta eider Aldabek
hartuko dute parte, txindoki
eta superAmara BAt klu -
bekin, hurrenez hurren. kross
luzean berriz, eduardo Ga -
llego,  txindoki klubean, eta
rosi talavera Goierri Garaia
klubean ariko dira. talde
hauek ordea, ez daude
faboritoen artean.

txapelketa indibiduala
berriz, martxoan egingo da. yy

Oroimeneko
tiraldia gaur

LiZtorMendi bolatokian
jokatuko da gaur endika
Alustizaren oroimeneko
XX. Bola txapelketa, (10:00-
11:30 / 16:30-17:30). 

Gipuz koako Binakako
txa pelketa berriz, lehengo
asteburuan bukatu zen. ur -
nietako Xa bier irureta goie -
na eta J.A. Belaunzaran izan
ziren ga raile, 373 brilarekin.
Hernaniarrak atzerago ge -
ra tu ziren: M.Arrozpide eta
A.Goenaga 7garren 355 bri -
la rekin, M.Burugain eta
J.Go enaga 14garren 334 bri -
la rekin, eta A.Miner eta
ibon Miner 19garren, 308
brilarekin. tiraldi indibi -
dua lean onena, elur txo -
riko Miguel Burugain izan
zen, 49 brila botata. yy

Espainiako kluben arteko kross labur eta

luzeak jokatuko dira gaur Oropesan.

7 puntu lortu zituen Genuak.

derbia galdu zuen atzo hernanik Ordiziaren aurka, 41-12. atleticoren

aurka jokatuko du hurrena, eta garaipena beharrezkoa izango du.
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Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

Eskelak

bOlaklubEn arTEkO ESPainiakO krOSSa

Errugbia - OhOrEzkO Maila

ARANTZA MUNETA ARANBURU
andrEa

(garikoitz Paskual Muneta euskal presoaren ama)

HERNANIKO PRESO POLITIKO
ETA IHESLARIEN SENIDEAK

Hernanin, 2013ko otsailaren 24an

ESKERTZA

Paco Seco Martinez
- Goian bego -

Pacoren emazteak, seme-alabak eta gainerako ahaideek
eskerrak eman nahi dizkizuegu bere eta gure ondoan
izan zareten guztiei eta baita elizkizunetara etorri zineten
guztiei ere. 

ESKERRIK ASKO GUZTIAGATIK

Hernanin 2013ko otsailaren 24an

ARANTZA MUNETA ARANBURU
andrEa

(garikoitz Paskual Muneta euskal presoaren ama)

herenegun hil zen, 59 urte zituela

- Goian Bego - 

Senarra: gregorio Pascual Maiza; seme-alabak: garikoitz eta Oihana
hernandorena eta aitor; biloba: ilargi; anaia: Txomin; ezkon anai- arre-
bak: Elisa, arantza, Elias, Edurne eta koldo (†), gorka eta arantza, Mikel
eta ana, Xabi eta lourdes eta inazio (†); ilobak, izebak, osabak, 
lehengusuak eta gainerako ahaideek.

haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BIHAR,
ASTELEHENA, arratsaldeko SEI ETA ERDIETAN, LOIOLAKO JESUSEN 
BIHOTZA parroki elizan egingo den hiletara. aldez aurretik, mila esker. 

Donostian, 2013ko otsailaren 24an

helbidea: giuseppe Verdi, 5 
Oharrak: gorputza Errekaldeko VaSCOngada EhOrzkETa TanaTOriOan egongo
da goizeko 09:30ak arte.



Zergatik aurkeztu zenuen zure

burua Tabakalerara?

Uste dut horrelako proiektu
baten beharra badagoela Do -
nos tian, Gipuz koan eta oro-
korrean gure lurraldean. Ba -
tez ere Donostian bertan, ez
dago zentro bat urtean zehar
egiten diren ekitaldiei jarrai-
pena emango diona, adibi-
dez, Zinemaldiari. 

Kanpoan egonda, kultur
arloan aritu naiz lanean.
Azken esperientzia Madrile -
ko Mataderon izan da, eta
bertan, ikusi dut borondatea
izanez gero gauzak atera egi-
ten direla. Eta hemen izan
diren gatazkak ikusita, pen -
tsatzen nuen egin zitekeela
zer edo zer. Horrek bultzata
aurkeztu nintzen.

Kazetaritzan hasi zinen zu, Ane.

Nola egin duzu Kultura

Garaikiderako bidea? Kontaiguzu

zure ibilbidea... 

Kultura beti oso gertukoa
izan dut, eta beno, artea ere
betidanik gustatu izan zait.
Zinemaldia asko jarraitu izan
dut beti, praktikak ere kultu-
ra arloan egin nituen, Diario
Vascon adibidez.

Londresek ere markatu
nin duen neurri batean. Iru -
ñean ikasi nuen, eta ikasketak
bukatuta Londrese ra joan
nin tzen bi lagunekin. Londre -
sen beste mundu bat aurkitu
nuen. Han daukazun aukera
museoak dohainik ikuste-
ko… edo galeria guztiak…
edo ar tista-jendea hor zehar
ikustea… Pixkanaka sartzen
joan nin  tzen, argazkilaritza
kurtsillo bat, master bat
Zinearen His torian… Lanean

ere hasi nin tzen hango gale-
ria batean… 

Han ikusi nizkion kulturari
nire lanbide bihurtzeko beste
aukera batzuk. Ikus puntu ire-
kiagotik erakusten dute kultu-
ra han, edo museoek daukaten
heziketa-puntua. Bes te modu
batera ikusten dute dena; ger-
tuagokoa da.

Erronka gogorra tokatu zaizu.

Tabakaleraren prozesua 

iskanbilatsua izan da, eta 

nolabait esateko 'zatituta' zegoen

proiektu batera etorri zara. 

Nola daramakizu hori?

Momentuz ondo. Ikusten dut
kriston aukera daukagula
oraintxe proiektu polit bat
martxan jartzeko. Garaiak asko
aldatu dira; hasierako proiek-
tua oso anbiziosoa zen… Nire
ustez hura beste garai bateko
proiektua zen. Orain ez gaude
garai berean eta beste ikuspegi
bat behar dugu. 

Madrileko Mata deron iku si
dut proiektu txikiagoekin ere
inguruan eragin litekeela.
Hori da animatu nauena eta
hori da behar dugun mentali-
tatea erron ka hau gainditzeko:
gau zak pixkanaka eraikitzen
joatea… hori da bidea. Adibi -
dez, jakin nuenean 2015 arte
ez genuela eraikinik izango,
eskuak burura bota nituen!
Eta orain berriz, egia esatea
nahi baduzu oso pozik nago,
ze, uste dut kriston aukera
dela 0-tik hasteko, publikoak
pixkanaka eraikitzeko, eta
gizarteratzeko… 

Zer da, eta zer izango da

Tabakalera? 

Niri gustatzen zait pentsatzea

hiri kultural batean: bertara
joango zara eta gauzak pasa-
tuko dira. Taba ka lera da,
Kultura Ga rai kideko Zentro
bat. Eta hiru ardatz nagusi
ditu: sor kuntza, ezagutza eta
erakusketa.  

Aurretik proiektu bat badago.

Irakurri dizugu, proiektu hartan

oinarrituko zaretela. Zenbate -

raino oinarrituko zarete hartan?

Aurreko proiektuak eraikun -
tza osoa kontenplatzen zuen
27.000 m2, eta oraingoak
10.000 m2. Hor alde haundia
dago. Proiektu kulturalari
dagokionez, aurreko proiek-
tutik datoz hiru ardatz nagu-
si horiek: sorkuntza, ezagu -
tza eta erakusketa. Joxean
Muñoz, aurreko zuzendaria,
2010ean joan zen, eta 2010etik
2012ra bitartean lan-talde bat
egon da eta lanean jarraitu
dute. Eta proiektua garatzen
eta aldatzen joan da. 

Lehengo proiektuan ikus-
entzunezkoek garrantzia
haundia zeukaten, eta ekipo
teknologikoa ere oso oparoa
zen. Zentzu horretan asko al -
datuko da. Nahiz garrantzia
izan, ikus-entzunezko abizen
hori kendu egingo diogu
proiektuari. Nik uste dut kul-
tura-ri buruz hitz egin behar
dugula; arloak ixteak mugatu
egiten du proiektua, eta ez da
komeni. Gehiegi definitzen
ditugunean proiektuak lehe-
nago geratzen dira za har -
kituak. Nik proiektu mal -
guago bat nahi dut.

Hala ere, garbi utzi nahi
nuke ikus-entzunezkoak
izan  go duela pixua, modu
natural batean, Donostia Do -

nostia delako, eta hiri honek,
lotura berezia duelako ikus-
entzunezkoekin: Zinemal -
diak daukan ga rra ntzia, Fil -
mategia ere Do nos tian dago,
eta Udale txetik dau katen zi -
nema programazioa oso ga -
rrantzitsua da. Alde horreta-
tik, naturaltasunez jo katuta
bakarrik, bere presentzia
nahiko haundia izango da.
Baina, hala definitu gabe, eta
espezifikatu gabe. 

Zer da ‘ikus-entzunezkoa’ eta zer

da ‘artea’?

Ikus-entzunezkoa da zinea,
bideoak, grabazioak… baita
mo bilarekin eginak ere… Hori
artea da eta artea da pintura
ere, baina ez pintura bakarrik...
Horregatik ez zait gusta tzen
proiektuak horrenbeste defi-
nitzea. Hitz egin dezagun kul-
tura garaikideaz.

Eta zer da ba, orduan, 

kultura garaikidea?

Kultura dira egunero egiten
ditugun gauzak. Kultura hi -
tzari pixua kendu beharko
genioke. Arte garaikidearekin
ere gertatzen da hori; jen deak
arte garaikidea en tzuten duene-
an izutu egiten da. Baina bel-
durra benetan garaikidea hitza-
ri diogu. Garaikidea pentsatzen
dugu ez dela uler tzen, eta ez

dela ulertuko, baina garaikideak
esan nahi du gaur egiten
duguna, garaikideak dira orain
egiten ditugun gauzak. Eta
zentzu horretan kultura egu-
nero egiten dugu. 

Kultura izan daiteke bizi-
modu bat: birziklatzeko kultu-
ra, edo jasangarritasunaren
kultura… Maila   ezberdinak
daude kultura arloan, eta bate-
tik bestera pasatzea da gure
helburua. Masa kritiko bat
sortzen jartzea edo laguntzea,
beldur horiek kenduta. 

Tabakalerak zuzendari berria du, joan den urritik bururik altxa gabe lanean

ari dena: Ane Rodriguez hernaniarra. Garai ekonomikorik onenean hartu ez

badu ere, Tabakalerako proiektuari aukera haundiak ikusten dizkio

Rodriguezek. Kultura eta arteari buruz modu irekian eta malguan hitz egin

nahiago du, disziplina jakin batean zentratu gabe, eta Tabakalerak sortzaileak

sortuko dituen lekua behar duela uste du, dagoen kontestuari erabat lotua,

«hiri kultural bat», beste elkarte eta mugimenduekin elkarlanean ariko dena.

Ane ROdRiGUez - TAbAkALeRAkO zUzendARiA

«Kultura
hezkuntzaren parte

bat da, herriaren
jakinduria»

«Tabakalerako lehengo

proiektuan ikus-entzunezkoek

garrantzia haundia zeukaten.

Nahiz garrantzia izan, guk

abizen hori kendu egingo

diogu. ‘Kultura’-ri buruz hitz

egin behar dugu» 
..

«Krisi garai hauetan kulturak

ez du esan nahi dirua

botatzea edo galtzea; baizik

eta inbertsioa»
..

‘Nazioarteko zentrua’ izango da

Tabakalera. Tankerakorik ba al da

hor zehar?

Estatu mailan badaude zentro
ezberdinak. Guk pixua jarri
behar diogu sorkuntzari eta
zentzu horretan Arteleku batek
leku haundia dauka, baina
Arteleku ere berdefinizio pro-
zesu batean dago. 

Inguruan adibidez, hor
dago Bartzelonako CCCB
(Centre de Cultura Contem po -
rània de Barcelona), batez ere
ezagutza eta sorkuntzari
begirakoa; sorkuntza arloan
HANGAR ere badago Bar -
tzelonan…; ni nahiko tema-
tua nago Madrileko Mata de -
ro rekin, hor lan egin nuen,
hortik nator eta…

Zertan oinarritzen da Matadero?

Madrileko Udaletxearen zen-
tro bat da. Mataderok apustu
haundia egin du sorkuntza
bultzatzen, eta batez ere Ma -
drilgo sorkuntza bultzatzen. 

Orduan Tabakalerak ere bertako

sorkuntza bultza beharko luke?

Nire ustez bai. Tabakalerak
ere, lehenengo bere kontestua
landu behar du, Donostiatik
bertatik hasita. Bi urte hauetan
egin behar dugun lana hori da.
Alde horretatik ez nau kezka -
tzen nazioarteko hi tzak, ze, egi-

ten duguna eginda ere, sor -
tzen diren sareekin nazioarte-
ko bihurtuko gara. Bizpahiru
sa retan sartuak ba gaude jada-
nik, kanpoko proiek tuekin
lanean; orduan, nazioartekota-
suna badaukagu. 

Garrantzitsuena da kon-
testuko tejido kultural hori
garatzea. 

Eta zuk aipatzen duzun kontestu

horretan, ze egoeratan gaude kul-

tura aldetik, sorkuntza aldetik?

Sorkuntza aldetik Artelekuk

izan zuen garrantzia haundia,
eta oso punteroa izan zen,
baina badira urte batzuk
indargabetuta geratu dela.
Manu Muniategi, Ibon Aran -
barri… badago hor belaunaldi
oso indartsu bat Artelekuren
bueltan sortua, eta orduan
beraiek komunitate bat zuten.
Orain hemen ez dago komu-
nitaterik gazteentzako eta
kan pora joaten dira, Bar tze -
lonara joaten dira, Madri le -
ra… Eta hor badago Tabakale -
rak egin dezakeen lan bat.

Obrak nola dijoaz?
Berez 2015ean bukatuko dira
obrak, eta pentsatzen dut
trantsizio bat egongo dela ber-
tara joan eta gauzak monta-
tu… Beraz, ia-ia 2016arekin
koin tzidituko du. Alegia 2016
Do nostia Kultur Hiria proiek-
tuarekin kointzidituko du, eta
dagoeneko elkarlanean ari
gara. Laster hasiko gara pro-
gramazioarekin. 

Elkarlanean esan duzu.

Frantziako laburmetrai festibal

batekin ere ari zarete, LABO

2013ren barruan, Clermont-

Ferrand Festibalarekin. Gainera,

oraintxe ekarriko duzue

Donostiara, otsailaren 25etik

martxoaren 2ra... 

Gauza batzuei ez diegu ja rrai -

penik emango, baina bes te
askori bai, noski. Cler mont-
Ferrand laburmetrai Fes -
tibalaren kasuan, Tabaka le  ra -
ren ardatz bati segitzen dio,
alegia, erakusketari. Eta gai-
nera, beti erakusketa mo du
esperimentalei leiho bat ireki
behar diogu, eta festibal hau
da horietako bat. Ezin dugu
programazio konben tzional
bat egin. Alde horretatik
Clermont-Ferrand oso progra-
mazio potentea da. Aurrez
beste bost urtetan oso elkarlan
ona egin da, eta aurten beste
ekarpen bat egingo diogu gai-
nera, tailer bat antolatu dugu-
lako, Andrés Duque zinegile-
arekin. Duquek kurtsoa
eman go du, film laburren fes-
tibala egiten den aste horretan
bertan, goizez, eta dohainik. 

Ikusentzunezkoen mundua eta

arkitektura edo eskulturarena

oso ezberdinak izan daitezke.

Nola sortu arte mota ezberdinen

arteko zubiak?

Horregatik nahiago dut sor-
kuntzari buruz hitz egin. Guk
formakuntza era askotakoa
eskaini behar dugu, baliabide
era guztietakoak emanez, eta
hortik ze elkarlan atera dai-
tezkeen? Ba hori guk ezin
dugu forzatu; gertatu egin
behar du eta kitto.

Beti proiektua lotzen dugu leku

jakin batekin. Tabakalerak ez du

oraindik lekurik, baina askok ez

dakite martxan ari dela. Zertan ari

da orain?

Orain ari gara aurtengo lan
planak zehazten; adibidez,
hemendik ekainera egin behar
duguna 2016ko Donostia
Kultur Hiria taldearekin. Da -
ki zuenez, haiek Easo kalera
dijoaz, bonberoak zeuden
eraikinera, eta bertan garatu
behar dugu elkarlanean egi-
ten ari garen proiektu bat api-
rilerako edo: HIRIKIA izena
dauka, h-re kin, jokua eginez
hiria eta irekia hitzekin. Zer
ikusi haundia dauka datu gar-
dentasuna, kultura askeare-
kin... eta hor inplementatzen
den lan sistema, laboratorioen
bidez eta…

Horrez gain, LABO labur-
metraien programa ere hor
dugu. Eta orokorrago, ikus-
entzunezkoen inguruan ekai-
nean seguruenik zerbait izan-
go dugu. 

Baina aurten garrantzi -
tsuena nire ustez, Arkitek -
tura moldagarriaren proze-
sua da. Eraikinik ez daukagu-
nez, auzotarrekin lan egin
nahi dugu, programatzeko
lekuak bilatuz.

Helburuetan dugu Egia
auzoarekin lan egitea eta ikus-
tea proiekzio bat egin behar
badugu, adibidez, ze espazio
posible ditugun hemen, auzo-
an. Egiak daukan gauza inte-
resgarrietako bat da el kar te
asko daudela. Dato rren astean

bilduko naiz elkarteetako
batekin, eta ikusi nahiko nuke
zein diren beraien beharrak
eta ea nola inguratu ditzake-
gun, nola gureganatu edo
komunitate horretan no la
sartu gaitezkeen. 

Urri aldean, proiektu ho -
nen eboluzioa ikusita, Atotxa
torrea eta Tabakalera eraikina-
ren artean dispositibo bat edu-
kitzea gustatuko litzaidake.
Izan dadila Tabakalera txiki
bat edo Tabakalera Beta bat. 

Donostian zentratuko zarete ala

Gipuzkoako beste herrietara

zabalduko da Tabakalera?

Atera beharko du. Oso garbi
daukagu Erkidego osoaren
proiektu bat dela, ez da Gi -
puzkoarena bakarrik. Dena
den, aurten Egia bertatik ha -
siko gara proiektua garatzen,
hiriarekin ere jorratuz, ondo-
ren lurraldera pasatzeko. 

Eta bukatzeko. Krisi garai hone-

tan zenbaitek pentsatuko du, ea

kulturan inbertitzeko garaia den.

Zer esango zenioke jende horri?

Baietz. Inbertitu behar dela,
kultura arlotik gauza asko
aldatu daitezkeelako. Kul tu -
rak ez du esan nahi dirua bo -
tatzea edo galtzea, baizik eta
inbertsioa. Inbertsio bat da, eta
zentzu horretan krisiak ez dit
niri beldurrik ematen. Pen tsa -
tzen dut garai hauexek apro-
betxatu behar direla gure sus-
traietara jotzeko eta balore
garrantzitsuenetan pentsatze-
ko. Balore horiek berreskuratu
eta axalekoak kendu, nolabait
esateko. Kultura azkenean
hezkuntzaren parte bat da, eta
herri baten jakinduria. yy

Ane Rodriguez,

ARCOn, MUSACen,

eta Madrilgo

Mataderon

Ane Rodriguez hernaniarrak

esperientzia haundia dauka

kultur gestioan. Tabaka le ra ra

etorri aurretik Madrilgo Mata -

dero sorkuntzarako zentro

kulturalean lan egin du edu-

kien koordinatzaile bezala.

Aurrez ARCOn kanpoko gale-

rien gestioan lan egin zuen,

eta baita MUSACen ere,

Castilla Leongo Arte Garai ki -

deko museoan, koordinatzaile

nagusi bezala. Handik etorri

berritan, Madri le ko Matadero

oso presente dauka, «gauza

on hartu ditzazkegulako han -

go esperien tziatik». Hala dio

Rodriguezek: «Mataderok

egin duen gauza onetako bat

da, pixkanaka irekitzen joan

dela, eta krisi garai honetan,

horrek presio haundia ken -

tzen digu». yy
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Ane Rodr iguez,  Tabakalerak Atotxako torrean d i tuen bulegoen atar ian.

«Tabakalerak hiru ardatz

nagusi izango ditu: 

sorkuntza, ezagutza eta

erakusketa» 
..

«Guk formakuntza era

askotakoa eskaini behar dugu,

baliabide era guztietatakoak

emanez, eta hortik aurrera ze

elkarlan atera daitezkeen? Hori

guk ezin dugu forzatu; gertatu

egin behar du eta kitto»
..
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hErnanikO ParkE ETa PlazETaTik ibilbidEa

Urrutira joan gabe, haur eta
adinekoentzako ibilbide aproposa

AGustindArren plazatik
abiatu eta Hernaniko gainera-
ko plaza eta parkeak zeharka-
tuz, 6km-ko ibilbide lasaia
prestatu du Hernaniko udalak.
denera, herriko 17 parke eta
plaza zeharkatzen ditu ibilbi-
deak. turismo informazio bu -
le goan eskuratu daiteke mapa.

otsaila hasieran eman
zuen ibilbide honen berri
udalak eta turismo planaren
barruan jarri bada ere mar -
txan, herritarrei begira egin-
dako proiektua dela azpima-
rratu du Luis intxauspe alka-
teak: «mugikortasuna, zahar -
tza roa, turismoa... arlo ezber-
dinak hartu dira kontuan». 

izan ere, bi helburu ditu
udalak: «Alde batetik, berta-
koei paseotxo bat emateko
aukera eskaini nahi zaie,
nahiz eta gehienek inguru
horiek ezagutu. Adinekoen -
tzat, esaterako, oso aproposa
da, dena laua baita. Bestetik,
txotx garaian autobusean eto-
rri ohi direnentzat ere egokia
izan daitekeela iruditzen
zaigu. ordu asko izaten
dituzte libre eta askori ez zaie
gustatzen denbora guztian
tabernetan ibiltzea. urrutira
joan gabe, aukera ederra
ematen du ibilbide honek,
baita umeekin egiteko ere». 

Ibilbidean zehar, 
intereseko zuhaiztiak, 
ondare historikoa...
ibilbidearen mapan argi
azaltzen dira ibilbidean zehar
ikusi daitezkeen elementuak:
intereseko zuhaiztiak, ondare
historikoko elementuak, haur
jolasen gunea, kirol eremuak,
bista panoramikoa... yy

hernaniko udalak ibilbide berri bat prestatu du hernaniko parke eta plazak zeharkatzen dituena. 6km-ko

ibilbidea da eta 17 parke eta plaza zeharkatzen ditu. udalak bi helburu ditu: «bertakoei ibilbide lasai bat

egiteko aukera ematea eta txotx garaian etortzen direnei, tabernetako giroaz gain, beste zerbait eskaintzea».

Nere Borda parke botanikotik pasatzen da ibilbidea, besteak beste.

17 parke eta plazak
n agustindarren plaza
n Pana parkea
n goiz Eguzki parkea
n gudarien plaza
n Tiloseta pasealekua
n Plaza berri
n atsegindegi plaza
n latsunbeko parkea
n karobieta parkea
n atarrabio parkea
n nere borda parke botanikoa
n Mendi Mendian parkea eta igerilekua
n iturmendi parkea
n Politena parkea
n antziola berriko parkea
n bidebieta plaza
n ave Maria parkea Agustindarren plazatik abiatzen da ibilbidea.

Agustindarren plazatik,
Agustindarren plazara
ibilbidea Agustindarren pla-
zatik abiatzen da. Bertatik
pana parkerako bidea hartu-
ko dugu. parkea zeharkatu
ondoren, igogailua hartu eta
Atzieta kalera igoko gara.
Atzieta kaletik jarraituz,
Goiz eguzkiko parkera iritsi-
ko gara. Bertan, intereseko
zuhaiztiarekin egingo dugu
topo, besteak beste, Ginkgo
biloba   zaharra ikusiko
dugu. pista panoramikoaz
gozatzeko aukera ere bada
bertan.

ondoren, Gudarien plaza-
rako bidea egingo dugu.
Bertan, udaletxea eta eliza
ikusteko aukera dago, ondare
historikoko bi elementu.
tiloseta pasealekutik jarrai-
tuz, urbieta kalera iritsiko
gara. urbieta kalea zuzen
jarraituz, Atsegindegi plaza,

Latsunbeko parkea eta
karobieta parkea zeharkatu-
ko ditugu. Handik, Atarrabio
parkera iritsiko gara. erro -
tondaren ezkerraldetik jarrai-
tuz, nere Borda parke botani-
koan sartuko gara eta ondo-
ren, Latsunbetik Antziolara
doan bidea eginez, Mendi
Mendian parkera iritsiko gara
eta bertatik iturmendi parke
berrira. Bista panoramiko
ederra dago bertan. 

sagastiyatik etxeberrirako
paseoan segiz, politena par-
kera joango gara. Bertatik,
Florida kalea hartu eta
Atletismo pistara iritsiko
gara, Antziola Berriko parke-
ra, hain zuzen. Handik berriz,
Bidebieta plaza pasa eta Ave
Maria parkean sartuko gara.
Bukatzeko, Latsunbe kaleari
jarraitzea besterik ez dugu
izango, Agustindarren plaza-
ra bueltatzeko. yy
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Euskerazko liburuak
gomendatzeko txokoa,

Kronikan
doberak eta udal liburutegiak jarri dute martxan literatur

Txokoa. Egitasmoarekin bultzatu nahi dute, herritarrek euskeraz

irakurtzea. gaurkoan, bigarren gomendioa dakar kronikak.

Hurrengo gomendioa martxoaren 31n argitaratuko da.

Literatur
txokoa

MUSKUILUAK
AFALTZEKO
Birgit Vanderbeck
Ainhoa Irazustabarrenak 

euskaratua

Oso gomendagarria

da, hausnarketarako

bide ematen du

larderiazko ereduetan

ez erortzeko.

Aitaren kanpo-bidaien itzulerak ospatzeko, afaltzeko
orduan muskuiluak prestatzeko ohitura zuten na rra -
tzailearen familian. Gaurkoan ere, hala suertatzen da.
Bidaia batetik dator aita, lanean postuz igoko zutela sus -
moa hartuta. Horregatik, afari berezi hori prestatu diote.

Hain ondo idatzita ez balego, zorabiatu lezakeen
bakarrizketa bat da eta baditu urte batzuk. ingebor
Bachman sari entzutetsua 1990. urtean irabazi zuen,
(makina bat euri egin du ordutik). Jaioberria den
pasazaite argitaletxeak, inportazioko liburuak sailaren
barruan eskaini digu gomendagarria den Andrej
Longoren Hamar kontakizunen euskerazko bilduma ere.

Liburua gomendatu nahi duenak, kontuan izan beharrekoak: euskerazko
liburuak gomendatu behar dira; 800 karaktere inguru idatzi;  eta izen abizenak
jarri. Bidaltzeko: dobera@dobera.com edo liburutegi@hernani.net. edo paperean 
eraman doberara edo udal Liburutegira.

IBON IDOIAGAK
GOMENDATZEN DIZU

Bultzatzaileak:

7 Asteko agenda

o t s a i l a k  2 5 ,  a s t e l e h e n a :  

w Korrika: ‘Heldu’ dokumentalaren proiekzioa, Biterin
19:30etan.

w Korrika: erakusketa astelehenetik ostiralera, Biterin,
18:00etatik 20:00etara.

o t s a i l a k  2 6 ,  a s t e a r t e a :  

w Ipuin kontaketa: kontalaria: Lur korta. udal
Liburutegian. Bi saio izango dira: 17:30etan, 
3-4 urtekoentzat eta 18:00etan, 5-7 urtekoentzat.

o t s a i l a k  2 7 ,  a s t e a z k e n a :  

w Korrika: Musika saioa hernaniar artisten eskutik: Ania
eta Morau, Ane Galardi eta nerea Berrotaran. Biterin,
19:00etan.

o t s a i l a k  2 8 ,  o s t e g u n a :  

w Kontzertua: Morauen emanaldia, ikatza Liburugunean
20:00etan.

w Sendabelarrak ikastaroa: ikastaroaren hasiera.
Hizkuntza: euskera. Biterin, 19:00etatik 21:00etara.

M a r t x o a k  1 ,  o s t i r a l a :  

w Korrika: ‘espetxeetan euskera ikastea’ hitzaldia,
rikardo Mendiolaren eskutik. Biterin, 19:00etan.

LiterAtur txokoa izeneko
atal berria dauka kronikak,
urtarriletik. txoko honetan,
euskeraz idatzitako liburuei
buruzko gomendioak egite-
ko aukera dute herritarrek. 

dobera euskara elkarte -
ak eta udal Liburutegiak
jarri dute martxan. Azpima -
rratu dutenez, edozein herri-
tarrek hartu dezake parte
egitasmo honetan: «ez dute
adituek egindako iruzkinak
izan beharrik. euskeraz ida -
tzitako liburu bat gustatu
bazaizu, gomendatzera ani-
matzen zaitugu. nahikoa da
idaztea ze sentitu duzun, ze
gustatu zaizun...». izan ere,
dobera eta Liburutegiaren
helburua honakoa da: «He -
rritarrek euskeraz irakurtzea
bultzatu nahi dugu eta baita
parte hartzea ere», diote.

Hilabeteko azken igandetan
Literatur txokoak hilabete-
roko maiztasuna du. Hilabe -
teko azken igandetan argita-
ratuko dira herritarrek egin-
dako gomendikoak kro -
nikan, 7garren orri honetan.
Hasteko, urtarrilaren 27an

udal Liburutegiak egin zuen
iruzkina. Bertol Arrietaren
Alter ero liburua gomendatu
zuen. Gaurko honetan,
berriz, ibon idoiagak egin du
gomendioa. Birgit Vander -
beck-en Muskuiluak afaltzeko
liburua irakurtzera animatu
nahi ditu herritarrak.

Iruzkin laburrak
iruzkinak edo gomendioak
laburrak izan behar dute. 800
karaktere inguruko idatzi ak
izango dira, gehienez. idatzi
horiek hainbat modutara
entregatu daitezke: emailez,
dobera@dobera.com eta liburu-
tegia@hernani.net helbideeta-
ra idatzita. edo zuzenean
doberara edo udal Liburu -
tegira eramanda. egilearen
izen-abizenak jarri behar
dira iruzkinetan. yy

liTEraTur TXOkOa

.

«ez dute adituek egindako

iruzkinak izan beharrik.

euskeraz idatzitako liburu

bat gustatu bazaizu,

gomendatzera animatzen

zaitugu. nahikoa da idaztea

ze sentitu duzun, ze gustatu

zaizun...»
.
.
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BIHAR Trumoi-ekaitza eta kazkabarra
egingo ditu. Hotza egingo du
oraindik, baina elur maila 400
metrora igoko da arratsaldera-
ko. Min.2º/Max.7º. (e

u
s
k
a

lm
e

t)Elurra mara-mara espero da,

1-100 metrora goizean, eta 0-

200 metrora arratsaldean.

Trumoia eta kazkabarra ere

egin ditzake. Min.1º/Max.6º.

v  iragarki  merkeak v

Etxea Zentroan (Plaza Berri) alokatzen dut. 3 gela, sala, sukaldea eta komuna. Balkoi argitsua.

Deitu: 620 922 471

Elizatxon pisua alokatzen dut. 60 m2, kalefakzioa gas naturalarekin, 2 gela, sala, sukaldea eta 

komuna. Balkoi argitsua egun osoan. Deitu: 649 040 933 (16:00etatik aurrrera)

Salgai azero inoxidablezko depositua. 3000 litroko kapazitatea. Hotz serpentinarekin. Egoera oso

onean. Deitu: 943 55 00 08

Salgai sagardo kupelak hozteko V400 makina. Azero inoxidablezkoa eta gutxi erabilia. 220V. 

Deitu: 943 55 00 08

www.lalores.info. Ezkontzak, haurdunaldiak, haurrak… behar dituzun argazkiak, modu onean. 

Deitu: 665 728 061

37 urteko emakumea sukaldean lan egiteko prest, astean zehar nahiz asteburuetan, Donostialdean.

Esperientzia. Kotxea daukat. Deitu: 656 470 354

ETXEko konPonkETak egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak ere bai...

Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

iñigo royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala, 

reflexologia, auriculoterapia,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

& TeleFonoak l Taxiak: 943 550093 l Udaltzaingoa: 092 l DYA: 943 464622 

l Autobusak: Garayar: 943 556658, Areizaga: 943 452708, Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037 

l Anbulatorioa: 943 006666 - 943 203020 l Jokalari anonimoak: 943 331103 l Alkoholiko anonimoak: 943 331103 

9 Farmaziak l Egunez: Chucla Kardaberaz 48 - 943 551793 l Gauez: Aldabe Perkaiztegi 8 (Antziola) - 943 336022

Heldu izan zen korrika
15aren leloa 2007an; herriari,
hitzari, elkarlanari, euskerari
eta lekukoari heltzeko kon-
promisoa eskatu zuena.
euskal emakumeak izan ziren
omenduak, euskera, belau-
naldiz belaunaldi, gorde eta
transmititzeko egin duten
lanagatik. Hori guztia bilduz,
Heldu izeneko dokumentala
egin zen eta dokumental hori
ikusteko aukera izango da
bihar 19:30etan, Biterin. 

korrika girotzeko, ekintza
ezberdinak antolatu ditu
Aekk herriko talde ezberdi-

nen laguntzarekin eta biharko
dokumentala txoko Feminis -
taren eskutik izango da.

Musika saioa, asteazkenean
Musika saio ederra eskainiko
dute asteazkenean hernaniko
lau artistek. Artista horiek
izango dira: Ania eta Morau,
Ane Galardi eta nerea
Berrotaran. Arratsaldeko

19:00etan izango da Biterin.

Ostiralean, hitzaldia
espetxeetan euskera ikasteari
buruz hitzaldia emango du
rikardo Mendiolak, ostirale-
an. Arratsaldeko 19:00etan
izango da Biterin. Hitzaldia
Herrirak antolatu du.

Erakusketa, egunero
ekitaldi horiez gain, korrika
erakusketa ikusgai izango da
Biterin. Astelehenetik ostira-
lera 18:00etatik 20:00etara eta
larunbatetan, 11:00etatik
13:00etara. yy

.

ania, morau, ane galardi eta

nerea berrotaranek

emanaldia eskainiko dute.
.
.

‘Heldu’ dokumentala ikusgai bihar,
euskal emakumeen lana gogoan

Korrika, martxoaren 23an iritsiko da Hernanira.

korrika kulturalaren barruan, hiru ekitaldi izango dira datorren

astean. horrez gain, egunero korrika erakusketa izango da biterin.

kOrrika 18 v i k a T z a  l i b u r u g u n e a

Maputxeei buruzko hitzalditik, 
Morauren kontzertura

Txile eta Maputxe herriari buruzko hitzaldia izan zen ostegunean

Ikatza Liburugunean. Ondoren, Petaluda en Elm Street bakarlari

kataluniarrak emanaldia eskaini zuen. Datorren ostegunean ere

kontzertu bat izango da. Morau kantautore hernaniarrak joko du

iluntzeko 20:00etatik aurrera. Umorea, gizartearen erretratu ironi-

koa eta pop kanta zuzenak entzuteko aukera izango da. yy




