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PROCOLOR ZENTRUA

HERNANIKO langabezi ta-
sa  erdia pasa jeitsi da azke-
neko 10 urteotan, INEMeko
datuek erakusten dutenez.
1991an 2.395 pertsona apun-
tatu zen lan eske INEMek
Lasarten duen bulegoan.
2001ean, berriz, 1.175 herna-
niar apuntatu dira. Langabezi
tasa, berriz, poblazio akti-
boaren % 9 inguruan dabil.
1986an, Orbegozoren krisi
garaitan, hernaniarren % 27
zegoen lanik gabe.

Langabetu kopuruari bu-
ruzko datuetan bereizketa bat
egin behar da, INEM-ek be-
rak egiten duen bereizketa.
Espainiako Lan Institutuak
bi irizpide darabilzki langa-
betuak sailkatzeko: langa-

betu batzuk dira inongo lane-
tan ez dabiltzanak, eta bes-
teak han edo hemen orduren
batzuk sartzen dituztenak.
1991an 1.500 pertsona izan
ziren Hernanin inongo lanik
ez eta INEMera jo zutenak.
2001ko urte bukaeran  774
izan ziren.

Iaz langabezia igo egin zen
Espainiako Lan Institutuaren
datuek erakusten dutenez,
paroak gora egin zuen Her-
nanin.  Aurreneko hiru hila-
beteetan 752 lagun apuntatu
ziren INEMen. Ekainera
bitartean, 719, eta  hori izan
da langabezia tasarik bajue-
na. Irailean 736 izan ziren eta
abenduan 774.

Emakumeak gehiena
Emakumeak dira Hernanin
langabezia gehiena nozitzen
dutenak, bai duela 10 urte eta
bai orain. 1991an, inongo
lanik ez zuten 1.500 pertso-
natatik 852 ziren emakume-
ak, eta 642 gizonezkoak.
2001an, 774tik 475 dira ema-
kumeak eta 299 gizonak.
INEMen apuntatuta dauden
guztiak kontuan hartuta, be-
rriz, gaur egunean 1.175etik
717 emakumeak dira eta 458
gizonezkoak.

Adinari begiratuta langa-
bezia beranduago dator. 1991-
an, 20-30 urte bitarte hori zen
langabetu gehienekoa. Orain,
25-35 urte bitarte hori da
afektatuena.

% 91 kontratu tenporalak
Gaur egunean 10 kontratue-
tatik bakarra da fijoa; gaine-
ra, hor sartzen dira ebentual
hasi eta gero fijo egiten dire-
nak ere.  Berez, Gipuzkoa
mailako datuak dira, baina,
Hernanirako ere erreferentzi
garbia  izan liteke.

Zerbitzuetan eta industrian
Hernanin 6.200 pertsona in-
guru dira populazio aktibo
kontsideratzen dena. Eustat-
eko estatistika datuen arabe-
ra, 6.200 langiletatik 3.500
zerbitzu sektorean ari dira
lanean, eta 2.100 industrian.
515 pertsona eraikuntzan
dabil, eta 100 inguru, berriz
nekazaritzan. �

Paroa erdira jeitsi da Hernanin
azkeneko 10 urteotan

� Duela 10 urte 2.400 langabetu zeuden eta orain 1.175 daude  � 1.175 horietatik 774 dira iaz inongo

lan ordaindurik egin gabeak � Lanean ari direnetan,  berriz, 6tik 1 zerbitzuetan edo industrian ari da.
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EGUZKI
PERFUMERIA

Gure dendan,
behar duzun guztia

daukagu.

- Perfumeria
- Opariak
- Boutique
- Edertze gela
- Solariuma

EGUZKI
Zure denda

Ume asko ibili da
auzoetako tailerretan

AUZOETAKO tailerretan 100
umetik gora apuntatu dira eta
aurreneko astean harrera ona
izan dute. Tailerrak begiraleek
zuzentzen dituzte eta era asko-
tako aktibitateak egiten dituzte. 

Berez, apuntatzeko epea egon
da, baina, izenik eman ez duenak
oraindik ere eman lezake, tailer
irekiak baitira. Begiraleek Kro-
nikari esan diotenez, lehenengo
egunean, artean ere, gurasoak eto-
rri ziren tailerrak zer ziren eta
apuntatzeko zer egin argibide eske.

Tailerrak astero egun berean
egiten dira, 18:00etatik 20:00eta-
ra, eta auzoko baino gehiago zo-
naka daude banatuta. Astelehe-
netan Ereñotzun dira; ostegunetan
Latsunbeberrin eta Portun; eta os-
tiralean Zikuñaga, Antziola eta
Floridan. �

BOLEIBOLA

UPV Hernanik  erraz
irabazi zion Harori

HAMASEIGARREN garaipena
lortu du  segidan Hernanik. Haro-
ko taldearen bisita jaso zuen eta
hernaniarrek erraz menderatu
zuten, 3-0. Datorren astean Kanta-
briara dijoaz eta beste garaipen bat
lortzea dute helburu.  Matemati-
koki ez bada ere, liga eskuetan du
UPV-Hernanik, eta gelditzen diren
partiduak pasa eta igoerako Play-
Offetan pentsatzen hasiak dira. �

WATERPOLOA

Bi partiduak irabazi
ASTEBURU borobila izan dute
herriko Waterpolo taldeek. Ema-
kumeen taldeak garaipen garran-
tzitsua lortu zuen Santoñaren kon-
tra 11-5 Euskal ligan. Garaipen
horrek azken postua uzteko balio
die. Mutiletan, berriz, A taldean
Azpeitiko Izarraitzi erraz irabazi
zion 6-26, Gipuzkoako Ligako
partiduan. Liga honetan lehen pos-
tuan dijoaz hernaniarrak. �

IRRATI ASTEA

Mariano Ferrer-i
elkarrizketa gaur

MOLOTOFF Irratiak Mariano
Ferrer kazetari ezaguna elkarrizke-
tatuko du gaur, 16:00etan, Irrati
Astearen barruan. Bihar, asteartea,
Jose Mari Pastorrek hitzaldia
emango du Biterin Komunika-
bideen manipulazioa Nazioartean
gaiaren bueltan. Asteazkenean
euskal komunikazio esparruari bu-
ruz beste hitzaldi bat, Edorta Ara-
na eta Josu Amezagaren eskutik.
Ostegunean eta ostiralean ere izan-
go dira ekitaldiak. 

Irrati Astea bukatzeko Mo-
lotoffek barrikotea antolatu du
Arizmendin larunbaterako. Txar-
tela erreserbatzeko: 943-331731.
Barrikotea 16 euro da. �

hkronika.com
KRONIKA INTERNETEN



Argitaratzailea: Dobera Euskara Elkartea. Erredakzioa,
argazkiak eta publizitatetea: Hernani Komunikazioak:
J.M.Irazu  U. Agirre, E. Agirre eta A. Zerain. Egoitza:
Larramendi 11. �: 943-330899. Faxa: 943- 336306. Eposta:
kronika@topagunea.com.
Lege gordailua:SS-679/2000. ISSN 1576-8422.

Imaginazioa, umorea... eta lana!
� Eguraldi ederrak lagunduta, kaleak jendez gainezka izan ziren � Gaur: Axeri dantza,

10:00; eta berberna Biteriko plazan 17:00; �  Bihar, Sardinaren entierroa, 18:30;

Ttarla Dantza taldeko konpartsa Plaza Berrian bere saioa egiten. Ertzean, jendetza.

Gaur zabalduko da frontoian
ordua hartzeko lista

� Apuntatzen diren guztien artean zozketa egingo da,

asteko eguna eta ordua erabakitzeko.

INAUTERIETAKO KONPARTSAK

Inamuculadako Antillen grazia.

KIROLDEGIKO frontoiko
orduak urtero zozketatzen di-
ra. Aurtengo zozketa otsaila-
ren 26ean izango da, eta izen
ematea otsailaren 11tik 25era.

Izena kiroldegiko bulegoan
eman beharko da eta alkilerra
ordaindu ahal izateko kontu
korronteko zenbakia utzi
beharko da. �

KONPARTSEK oso ikuski-
zun  polita eta atsegina eman
zuten atzo, kaxkoan barrena
urteroko desfilea eginez. Lan-
gile ikastolako konpartsa atera
zen aurrena. Langilek pertso-
naia mitologikoen bueltan an-
tolatu zuen konpartsa: jain-
kosak, kobazuloak, aztia  po-
zima egiten...  Ttarla dantza
taldearena zetorren gero: du-
txan, kantatu ahala gorputza
nola erakutsi ziguten. 

Ttarlako konpartsaren on-

doren, Antilletako bohioa,
Inmaculada ikastetxekoa. Bi-
zimodu eta erritmo karibe-
ñoak ekarri zituzten Hernani-
ra. Eta desfilea bukatzeko,
Antilletatik Mexikora. Eli-
zatxo ikastolak La Cabina de
la Lupita jarri zuen. Jende-
tsuenetako bat izan zen, kon-
partsaren aurretik eta atzetik
jendea zutela. 

Desfileak ia ordu eta erdi
iraun zuen eta jendetza haun-
dia bildu zen.

Mozorro gaua
Larunbat gauean jende asko
ibili zen mozorrotuta: batzuk
asto eta guzti, beste batzuk
kotxe zahar batean, eta herri
jendez disfrazatutakoak ere
baziren: bat Irigoyen medi-
kuaren aurpegi berdinarekin
zebilen eta beste bat Aralarko
Pepez jantzita, kaja karraio.
Bestalde, larunbat arratsal-
deko disfraz lehiaketan sei
talde atera ziren Samba tal-
deak irabazi zuen. �

Luis M. Zerain eta Ion Azpiazu.

Txirtak Txantxangorriri eskatu dio uzteko
tiro txapelketa Santa Barbaran egiten 

TXIRTA T.O.K.E Elkarteak,
Tiroko Gipuzkoako Kopa
Hernanin izatea eskatu du.
Lehiaketa honen legeen ara-
bera, aurreko urteko irabazleak
eskubidea du hurrengo edizioa
non jokatu erabakitzeko.

Iaz Ion Aspiazu txapeldun
Iazko edizioa Txirta Elkarteko
Ion Aspiazuk irabazi zuen, eta

honek aurtengoa Hernanin iza-
tea eskatu du. Horretarako
Txirtak Txantxangorriri eska-
ria egin dio, Santa Barbarako
instalazioan  2002ko Gipuz-
koako Kopa jokatu ahal iza-
teko. Iazkoaz gain, beste bi ur-
tetan irabazi dute hernania-
rrek Gipuzkoako Kopa, 1996-
ean Azpiazu berak eta 2000an
Luis Mari Zerainek. �

ZERBITZUAK

�Taxiak:  

943 550093

�Udaltzaingoa:
943 333288 

� DYA:  
943 464622    

�Anbulatorioa:
943 557750                  

�Jokalari anonimoak
943 331103

� Egunez: Etxebeste
Elkano 2

�  943 552087

� Gauez:   Ansa
Andoain - G. Ondarreta

�  943 591302

�Egunez: Sagastiberri
Urbieta 7

�  943 552941

� Gauez: Arzallus
Andoain Plazaola 17

�  943 591514

� Egunez: Bulnes
Etxeberri

�  943 557738

�Gauez: Diaz
Andoain - Nagusia 19

�  943 592057

� FARMAZIAK� TELEFONOAK

� ASTEAZKENA

� ASTEARTEA

Elizatxoko mexikanoak.Langileko aztia pozima egiten.

MUS TXAPELKETAK

Elur Txorin finalak, aste honetan
ELUR TXORIko mus txapel-
keta iritsi da azkenera. Aste-
azkenean, banakako finala jo-
katuko da eta ostegunean biko-
tekakoa.  

Mus txapelketako sariak
datorren larunbatean banatu-
ko dira, Elur-Txoriko urteu-
rren afarian.

Txantxangorrin, banakakoa
Txantxangorriko txapelketa
ere ari da jokatzen. Aste hone-
tan,  banakako txapelketako le-
hen kanporaketa jokatuko da:

HERIOTZAK
Adolfo Gomez Garcia

Igandean hil zen 77 urte zituela

Hileta elizkizuna gaur, astelehena, arratsaldeko zazpietan Juan Bataiatzaile

Parrokian

ESKERTZA

MARTIN IDARRETA GOÑI

Idarreta-Mendiola sendiak eskerrak eman nahi

dizkizuegu, egun hauetan Martin eta bere familiari

maitasuna adierazi diguzuen pertsona eta talde   guz-

tie.

GUZTIAGATIK MILA ESKER.

Hernanin 2002ko otsailaren 10ean.
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