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urumea bailarako egunkaria

Ainara Ortega, 'Ni, 
munduko txarrena' 
antzezlanean
HERNANI  ANTZERKIA

Datozen ostiral eta larunbatean 
estreinatuko du Ni, munduko 
txarrena antzezlan musikala, 
Vaiven etxeak, Donostiako An
tzoki Zaharrean, 20:00etan. Eta 
antzezleen artean da Ainara 
Ortega hernaniarra. Sarrerak: 
tickets.donostiakultura.eus.   

Autobuserako,  
azkeneko eguna 
ARANO-GOIZUETA  LILATOIA

Datorren igandean izanen da 
Lilatoia, Donostian; eta bertara 
joateko, doako autobusa anto
latu du Leitzatik, LAGA Gizarte 
Zerbitzuen Berdintasun Batzor
deak. 09:00etan abiatuko da 
Leitzako Plazatik, eta 18:00etan 
bueltatu Donostiako Buleba
rretik. Gaur da izena emateko 
azkeneko eguna, WhatsApp bi
dez: 674 086 926. Bestalde, gaur 
egingo dute hirugarren entre
namendua, 18:00etan Leitzako 
kiroldegian elkartuta.  

Tilos 7 Pasarako, 
bihar arte aukera
HERNANI  PALA

Apirilean hasiko da Tilos 7 Pasa 
pala txapelketaren 10garren 
edizioa; baina izena emateko 
epea zabalik dago, eta bihar 
da azkeneko eguna. WhatsApp 
bidez egin behar da, 629 248 111 
telefonora idatzita. 40 euro dira 
bikoteko, eta txapelketako ka
mixeta bana jasoko dute opari. 
60 bikoterentzat dago tokia.

Mus txapelketan, 
izenematea zabalik
HERNANI  XALAPARTA ELKARTEA

Aurten ere jokatuko dute mus 
txapelketa, Xalaparta elkarte
an; eta parte hartu nahi du te
nek, elkartean daukate zerren
da, izena emateko. Larunbat 
honetan bukatuko da epea.  

URUMEA  INAUTERIAK

Batzuen alaitasuna besteek ja
sota, dantzan segiko du Urumea 
bailarak, gaur eta bihar ere, 
Inauteriekin. Izan ere, atzokoan 
bu kaera polita eman bazieten 
astigartarrek, Iñude eta Artzai
nen konpartsak piztutako giro 
ederrarekin, egun potoloa dute 
gaurkoa, oraindik ere, goizueta
rrek eta hernaniarrek.

Atzo hasi ziren Inauteriak 
Goizuetan, gaztetxoen Zahagi 
Dantzarekin. Eta batek baino 
gehiagok, ondo garbitu beharko 
du aurpegia, gaurko konpar
tsarako prestatzeko. Izan ere, 
ez ziren bereziki goxoak izan, 
zahagiek banatu zituzten muxu 
beltzak... Zirkuak hartuko ditu 
Goi zuetako kaleak gaur, hori
xe jarri baitute konpartsarako 
gaia, aurtengoan.

Hernanin, berriz, atzo ate

ra ziren konpartsak kalera, eta 
haiekin batera, baita animalia 
pila bat ere. Oihanera egin zuen 
salto Hernanik, makina bat ze
bra, lehoi, elefante, krokodilo, 
jirafa zein tigre ibili baitziren, 
kalez kale. Axeri Dantzak, erral
doi eta buruhaundiek, musikak 
eta jolasek hartuko diete errele
boa, gaur.

Inauterietako argazki guz
tien albumak ikusgai daude, in
terneten: www.kronika.eus.  

Dantzan segiko du Urumea bailarak, 
Inauteriek hartu duten martxarekin
Zirkua irudikatuko 
dute Goizuetan gaur, 
eta egun potoloa 
izango da Hernanin 
ere. Astigarragan, 
bukaera alaia eman 
zien atzo, Iñude eta 
Artzainen konpartsak.

Iñude eta Artzainen konpartsa alaiak eman zien bukaera atzo, Astigarragako Inauteriei.

Ez ziren bereziki goxoak izan atzo, zahagien muxuak... Argazkia: Felix Loiarte

Martxa ederrarekin atera ziren konpartsak kalera, atzo eguerdian, Hernanin.

INAUTERIAK GAUR

HERNANIN

09:00, Diana, Hernaniko Soinua 
elkartearen eskutik.
10:00, Axeri Dantza 
gaztetxoentzat.
11:30, Haurrentzako poniak eta 
zezen txikiak, Latsunbeberrin.
12:00, Kulki haur jolasak, 
Atsegindegin.
16:00, Erraldoi eta buruhaun-
diak, Hernaniko Soinua taldeko 
dultzaineroekin.
17:00, Gaztetxoentzako puzga rri ak, 
Atsegindegin (8 urtetik gora).

GOIZUETAN

08:00, Mozorroen irteera 
baserrietara.
10:00, Plazaren apainketa.
11:30, Hamaiketakoa.
12:00, Konpartsa herrian zehar.
13:30, Haurren bazkaria.
14:00-16:00, Haurrentzako 
tailerrak.
14:30, Helduen bazkaria.
18:00, Txokolatada.
18:00, Gorka eta Garazi 
trikitilariak.
Iluntzean, Mozorroen etorrera 
dultzaineroekin.
22:00, Mozorroen afaria.
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IRAGARKI MERKEAK

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

  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  ANBULATORIOA: 943 006666 - 900 203050 (Hernani) 943 335644 (Astigarraga) 948  
510800 (Goizueta)        Egunez:  Castilla Urbieta, 7 (Hernani)  943 552941   Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARAntzeko eguraldiarekin jarraituko dugu. Hotzetik hasiko dugu eguna, 
baina udaberriko giroa izango dugu gero. Kostaldean brisa ibiliko da, 
eta tarteka lainotu egingo du. Barnealdean, berriz, eguzkia izango da 
jaun eta jabe.  Min.6º / Max.15º

Lainoak ugarituko dira bihar goizean, eta eguerditik aurrera estalita 
egongo da zerua. Euria egingo du arratsaldean, kostaldean gehiago; 
eta tenperatura nabarmen jaitsiko da orduan. Iluntzean, ipar-mende-
baldeko haizea bizi ibiliko da.  Min.8º / Max.14º (e

us
ka
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HERNANI  ERRUGBIA

Pronostikoak eta sailkapen kon-
tuak alde batera utzi, eta be-
gietara begiratu zion Hernanik 
atzo, Landaren, Santboianari. 
Oso partidu berdindua jokatu 
zuten bi taldeek, hasieratik bu-
kaerara; baina azkenean, kata-
luniarrek lortu zuten garaipena: 
24-27 nagusitu ziren.

Horrela, puntu bakarra es-
kuratu zuen Hernanik, defen-
tsako bonusari dagokiona: sari 
exkaxa, partidua nolakoa izan 
zen ikusita, eta trikoloreek du-
ten garaipen beharrarekin.

Partidua hasi eta berehala, 
Hernani aurreratu zen marka-
gailuan, Loketi Manuren zigor 
kolpearekin. Bazirudien zelaiko 
berdintasuna, bere kalitateare-
kin hausten hasiko zela Sant-
boiana, zigor kolpe eta entsaio 
bana lortu zituenean (3-10); bai-
na formula berarekin erantzun 
zion Hernanik, atsedenaren au-
rretik: Peru Ormazabalek entsa-
ioa, Manuk transformatu, eta 
beste zigor kolpe bat gauzatu 
Manuk berak, atsedenera aurre-
tik iristeko (13-10).

Bigarren zatiko aurreneko 
jo kaldian, ordea, aurreratu egin 

zen Santboiana, beste entsaio 
ba tekin (13-17). Baina zaleen 
bul tzadarekin, kolpe bakoitzari 
eran tzuten asmatu zuen Her-
nanik. Zigor kolpea lortu zuen 
Manuk, beste bat kataluniarrek, 
eta berriro Manuk erantzun 
(19-20). Entsaioa ere gertu izan 
zuten trikoloreek, maulekin eta 
Manuren korrikaldi ederrekin 
bereziki, baina ezin gauzatu. Eta 
10 minuturen faltan jaso zuen 
kolpe gogorrena, bere zelaian 
bandako sakea huts egin, eta 
entsaioa jaso baitzuen (19-27).

Bukaerara arte saiatu zen 
Her nani, eta baita entsaio bat 
lortu ere, Xabat Erroizenearen 
eskutik (24-27); baina markagai-
luari buelta emateko denborarik 
gabe, ordurako.  

Defentsako bonusa sari exkaxa, 
Santboiana oso estu hartu ondoren
24-27 galdu zuen Hernanik Landaren, hasieratik 
bukaerara oso berdindua izan zen partiduan.

Mendiko eski ikastaroaz, bilera gaur
HERNANI  MENDIRIZ MENDI

Mendiko eski ikastaroa antolatu du Mendiriz Mendik, asteburu 
honetan; eta interesa dutenekin, bilera egingo du gaur, 20:00etan 
elkartean (Iturregi plaza), xehetasunak emateko.  

Ipuin kontaketa bihar, Lur Kortarekin
HERNANI  LITERATURA

Bi ipuin kontaketa saio eskainiko ditu bihar, Biterin, Lur Kortak: 
17:30etan (3-4 urtekoentzat), eta 18:00etan (5-7 urtekoentzat).  

  
JASOTA 
BEZALA

Gaur eta bihar, Espainiako Au-
zitegi Nazionalean, Asier Ezeiza 
Xaxi herrikidea epaitua izango 
da beste behin, bere militantzia 
politikoagatik. 2008an atxilotu 
zuten Frantzian, geroztik kartze-
lan egon da, eta azken asteetan 
Espainiaratu zuten bertan ere 
epaitua izan zedin. 

Militante politikoen aurka-
ko jardunak ez du etenik bur-
gesiaren errepresiorako apara-
tu ezberdinen aldetik, eta ez du 
ete nik izango disidentzia poli-
tikoaren aurkako funtzioa be-
tetzerik izango duten bitartean. 
Horregatik, errepresioaren au-
rrean gure elkartasuna adierazi 
nahi diegu Xaxiri eta euren mi-

litantzia politikoagatik jazarri-
tako kide guztiei; baita zeharka 
ere, errepresio hori jasan behar 
duten senide eta lagun guztiei. 
Gure eginbeharra da euren bo-
rroka aintzat hartu eta militan-
te politikoak izaten jarraitzen 
dutela aitortzea.

Horrez gain, amnistiaren al-
deko aldarria beharrezkoa zai-
gu, hau izango baita militantzia 
politikorako arrazoiak gainditu, 
militante politikoen zilegitasu-
na aitortu eta berauek aske iza-
teko berme bakarra.

Eutsi Xaxi! Zurekin gaude! 
Besarkada bana kartzeletara.

Haritz Arrieta Erauskin
Hernaniko Gazte Asanblada

Xaxiren aurkako epaiketa

Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA erakustea eta 
te le fonoa. | Gehi e nez 1.800 karaktere onartuko dira. | Kronikak beste hiz kuntzetan jasotako 
kartak euskeratzen ditu. | Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak, edo 
itzultzeko ga    rai  an izan daitezkeen gaizki ulertuak. | Irainak, debaldeko salaketak eta difama-
zioak ez dira onartuko.

Lanak izan zituzten Santboianako jokalariek, Loketi Manu gelditzeko. Korrikaldi ederrak egin zituen Zeelanda Berrikoak.

HERNANI  SORTU

Gaur eta bihar epaituko dute, Es-
painiako Auzitegi Nazionalean, 
Asier Ezeiza Xaxi preso politiko 
hernaniarra. Eta epaiketaren 
atarian, «estatu espainiarraren 
jarrera ankerra» salatu nahi 
izan du Hernaniko Sortuk.

«Otsaila hasieran eraman 
zuten Xaxi Soto del Realeko 
kartzelara, estatu frantsese-
ko kartzeletatik; eta ordutik, 
lehenengo graduan daukate», 
nabarmendu du. Eta gaineratu 

du: «gatazka politikoak sortu-
tako ondorioen konponbidearen 
aurka doan beste epaiketa baten 
aurrean gaude. Estatu espainia-
rrak beste behin erakutsi digu, 
ez duela benetako justizian si-
nisten. Ez duela egia eta errepa-
razioa bilatzen».

Zentzu horretan, Sortuk kri-
tikatu du, «jada kalean egon 
behar zuten euskal herritarrak» 
epaitzen jarraitzen duela Es-
tatuak, «mendeku goseak bul-
tzatuta». Horregatik, «irmoki» 
salatu du estatu espainiarraren 

jarrera, Asier Ezeizaren epaike-
taren aurrean.

«Argi daukagu bidea zein den, 
herri mobilizazioa da tresna»
Era berean, Sortuk azaldu du, 
«bi estatuen jarrera hori izan-
da ere», argi daukala bidea zein 
den: «herri mobilizazioa dugu 
tresna eraginkorrena. Esparru 
desberdinetan lanean ari garen 
Herri Mugimenduko kide guz-
tion bultzada behar dugu, preso, 
iheslari eta deportatu politikoen 
aferari irtenbide bat emateko, 
eta guztiak etxera ekartzeko».

Horregatik, deia luzatu du: 
«borroka dezagun elkarrekin, 
preso politikorik gabeko Euskal 
Errepublika eraikitzeko».  

«Xaxiren epaiketarekin, benetako 
justizian ez duela sinisten erakutsi du 
estatu espainiarrak, beste behin»
Asier Ezeiza 'Xaxi' hernaniarra epaituko dute 
gaur eta bihar, Espainiako Auzitegi Nazionalean. 
Estatuaren «jarrera ankerra» salatu du Sortuk.

HERNANI  ERAKUSKETA 
Bosgarren urtez jarri dituzte 
Patchwork lanak ikusgai, Biteri 
kultur etxean. Eta mantak, pol-
tsoak, estutxeak, kutxak edota 
jostailuak ikusteaz gainera, 
bertaratuek ezagutu ahal izan-
go dute, nola egiten dituzten. 
Izan ere, bertan egongo dira 

egileak, pieza berriak sortzen.
Ostiralera arte egongo da 

erakusketa, arratsaldetan, 
17:00etatik 20:00etara. Eta ber-
tan, aukera izango da errifak 
erosteko 1,5 euroan, manta 
baten zozketan parte hartzeko. 
Ostiralean bertan egingo dute 
zozketa, erakusketa bukatzeko. 

Patchwork lanen egileak, erakusketan bertan lanean, inaugurazio egunean.

Patchwork lanak eta nola egiten 
dituzten ikusteko aukera, Biterin
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