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TXAPELKETA ederra borobildu, eta domina banarekin bueltatuko dira
Pauetik, trinketeko Munduko Kopatik, Urumea bailarako bi ordezka-
riak: brontzezkoa kolkoratu zuen Amaia Irazustabarrena hernania-
rrak atzo, Argentinari azkeneko tantoan irabazita; eta finala jokatuko
du Oier Gurutzealde astigartarrak gaur, goizeko 11:30etan hasita, Fran -
tziaren kontra. Urrezkoa bilatuko du. /13

z ASTIGARRAGA-HERNANI PELOTA

Ez dira esku hutsik bueltatuko, Urumea
bailarako bi ordezkariak, trinketeko Munduko
Kopatik: brontzea lortu zuen Irazustabarrenak
atzo, eta finala jokatuko du Gurutzealdek gaur.

Domina banarekin bueltatuko dira, Pauetik

GAUR KRONIKAN
Hernani /6-8
Argiak 100 urte, ‘Hilerokoa’,
Hernani Erabaki, Kaleko...

Astigarraga /9-10
Harituz elkartea, antzerkia,
Elkarbizi, odol emaileak...

Goizueta /11-12
Garagardo Festa, Umore Ona
abesbatza, 65etik gorakoak...

Arano /11-12

Ereñotzu /11-12

Kirolak /13-15
Errugbia, futbola, kirol tabla... 

Txantxillako arima bihurriena zintzilik dantzan
agertu zenean hasi ziren atzo, festak. /8

Gau Beltzari, kolorea

z ORDU ALDAKETA

Hiruretan, ordubiak
Udazkenean sartuta, ordua
aldatzeko garai iritsi da. Gaur
gauean ordubete atzeratu behar
dira ordulariak; 03:00etan,
02:00ak izango dira. yy

z EREÑOTZU

Zumaiako Flyscha
ezagutzera, gaur
Lizarran izan zen aurreko aste-
buruan, ereñotzuar talde bat,
Udazken Kulturaleko ekintzen
barruan. Eta gaurkoan, Zumaia -
ra joateko jarri dute hitzordua,
Flyscha ezagutzera. /12

z GOIZUETA

Umorea izanen da
protagonista, gaur
Bakean dagoena, bakean utzi
emanaldia eskainiko dute gaur,
19:00etan Goizuetako eskolako
jangelan, Idoia Torregaraik eta
Mirari Martiarenak. Umorezko
bakarrizketak izanen dira. /11



// 22019-10-26 larunbataASTEKO GAIA

15 urte, «eskuin muturraren txertoa» izaten
2004 urtean sortu zen Amher, Hernaniko Elkarte Multikulturala, Hernaniko Udalak antolatutako hitzaldi baten
ondoren. Aurten bete ditu 15 urte, eta sorreratik gaur arte, izugarrizko eboluzioa izan dela diote elkarteko
kideek. Horren adibide da, elkartea praktikak egiteko zentro bihurtu izana.

z HERNANI AMHER ELKARTEA

DENBORA dezente pasa da
AMHER elkarte multikulturala
sortu zenetik, eta badirudi inor
ez dela elkartearen hasierako
urratsez gogoratzen. Le he nen go
bilera 2003 urte ama ieran izan
zen, Hernaniko Uda lak anto -
latutako hitzal di baten ostean,
baina, dena den, 2004an le gez -
tatu zen elkartea, legeak agin -
dutako estatutu guztiak be tez,
eta hori da elkartearen sorre -
ra tzat eza gutzen den data,
due la 15 urtekoa.

Hernaniko Udalak Biteri
Kul  tur etxean antolatutako hi -
tzaldi batetik sortu zen
AMHER, Victoria Mendoza so zi -
ologoaren hitzaldia amai tu ze   -
nean ber taratutako lau per tso -
na elkartu eta lanari eki teko
unea zela iruditu zi tzaienean.
«Lau bolun tariok iritzi bera ge -
nuen: etor kinak artatu, ha ien
beharrak asetzen saiatu, ahal
den neurrian la gundu eta gai -
nontzeko herri tar guztiak kon -
tzientziatzea zen gu lauon na -
hia», adierazi du elkartearen
sor tzaileetako bat izan zen
Felix Etxe berriak.

Hasiera batean lau per -
tsonak osatzen zuten tal dea,
ideia askorik gabe, lokalik gabe
eta zehazki nora jo behar zuten
ere jakin gabe. Bi astetik behin
elkartzen hasi ziren, lehe nen -
go Biterin eta gero Iturritxon,
baina bilerak egite ko toki ba -
ten eskean denbora luzez aritu
ondoren, Udalak lehenengo lo -
kala eman zien Gay Murren. 

Gaur egun pare bat aldiz
elkartzen da hilabetean 20-25
pertsonako lantaldea, elkar -
teak Latsunben duen lo ka lean,
nahiz eta datorren urterako
lokal aldaketa au rrei kusten
duten.

Gertukoa
eta aberasgarria
AMHER elkarteak hitzarmen
bat du Hernaniko Udalarekin,

eta hortik lortzen du finan -
tzazioaren zati handi bat.  Uda -
laren babes osoa du el karteak,
nahiz eta autonomoki lan egi -
ten duen, eta hortaz elkartea
«uda lerriarentzat beha rrez ko
be  soa» dela diote AMHEReko
ki de  ek.

Oso zerbitzu aberasgarria
eskaintzen dutela diote, etor -
kinei instituzioek eman ezin
da kieken berotasuna eskain -
tzen dietelako, eta hasi eratik
ger tutasuna trans mititu nahi 
izan dutelako: «etortzen den
edonori oso gertukoa den tra -
tua ematen diogu, gure hel bu -
rua konfiantza trans mi titzea
bai ta, eta giza tasuna era kus -
tea. Gure ustez, hori da harre -
rak horren era ginkorrak iza -
teko bidea. Gainera,  zorionez,
gu gana datozen pertsona guz -
tiei mezu hori ondo iristen za -
iela esango nuke», adierazi du
Fatima Fernandez AMHEReko
kideak.

Harrotasuna eta asebetetzea
«Sortzaile moduan sentitzen
dudana izugarria da, harro -
tasuna eta asebetetzea sen -
titzen dut gehienbat», dio Felis
Etxeberriak 15 urteren buruan
egindako lanak emandako
fruituak ikustean. 

Herriarentzat onuragarria
den zerbaitetan bere burua
murgilduta sentitzeak asebe -
tetzen du Etxeberria, norbaiti
mesedegarria izango zaion
zer baitetan aritzea, alegia:
«ger   tutasun sentimendua ere
bada go, nolabaiteko ekarpena
egiten ari zarela sentitzen du -

zu, ahal duzun neurrian la -
guntzen za biltzala eta eskuin
mu turrari aurre egiten gabi l -
tzala; eskuin muturraren txer -
toa gara».

Oso talde kohesionatua
osa tzea lortu dutela dio, diber -
tsitatearekiko errespetu osoz
lan egiteko prest dagoen talde
bat, eta 15 urtetan ezta bai da -
rako gairik izan ez duen tal -
dea. «Hazkunde haundia izan
dugu, gure mugak zeintzuk
diren kontuan hartuta. Gora -
beherak ditugula ere aitortu
beharra dago, ez garelako bo -
lon dres gehiegi».

Ixiar Egigurenek, duela urte
askotatik elkarteko kidea de -
nak adierazi du, arazo askori
konponbidea eman ezin izatea
oso gogorra dela eta frustrazio
sentimendua areagotzen du ela
elkarteko kideen artean, baina
‘gauza txikiak’ eginez laguntza
hori bideratu dezaketela (etxe -
bizitzen kontua, errol darena...)

eta AMHERek ‘bultzadatxoa’
ema ten duela. 

15 urtez, helburu berak
Elkartea sortu zenetik, perfila
ez da batere aldatu, guztiz kon -
trakoa gertatu dela diote
AMHEReko kideek. Hasieran
fin katutako oinarri eta hel bu -
ru berak mantendu dira, baina
15 urte hauek elkarte giza -
tiarrago batean bihurtu dutela
diote, as koz profesionalagoa
den elkarte bat da orain
AMHER. Kide guztiak kualifi -
ka tuagoak dau dela diote, eta
gaien inguruko pres takuntza
duten jendea dagoela lanean,
duela 15 urte baina bokazio
gehiago duen jendea dagoela.
Horretarako, herria rentzat
onu  ragarria den zerbitzu bat
ematen ari direla sinestea
ezinbestekoa dela dio Felix
Etxeberriak. 

Elkarte multikulturalaren
bi funtsak betidanik berdinak

Elkartea sortu zenean  4 bolondres ziren arren, gaur egun AMHER elkarteko lantaldea 20-25 pertsonek osatzen dute.

15 urteek elkarte
gizatiarragoa
bihurtu dute
AMHER

«Gertutasun
sentimendua dago,
nolabaiteko ekarpena
egiten ari zarela
sentitzen duzu;
eskuin muturraren
txertoa gara»
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izan dira; sentsibilizazioa eta
la gun tza eskaintzea, hedatu
direnak helburu horiek lor -
tzeko meka nismoak izan dira.
Sentsi bili zazioaren ba rruan
etor kinak eta bertako herri -
tarrak batzen ditu z te, kon -
tzien tzia sustatzeko hel bu rua -
rekin, elkarbizitza sano ago ba -
ten aldeko apustua eginez. 

Aldaketa nabaria, harreretan
Funtsean elkartean aldaketa
haundirik egon ez den arren,
funtzionamenduan eta kalita -
tean asko hobetu duela esan
daiteke. Harreretan nabari da
hori gehien, duela 15 urtekoak
gogora ekarrita, gaur egungo
harrerak pentsaezinak ziren.
«Hasieran gure laguntza es -
kaintzeko mezuak ho rre la -
koak ziren: arazorik baduzu,
dei tu telefono zenbaki ho ne -
tara, ba ina gaur egun dena as -
koz sofis tikatuagoa eta profe -
sionalagoa da, eskerrak», dio
Etxeberriak barre artean.

Gaur egun protokolo bat
dago Udaletik bideratzen dena
eta hortan eskuduntza haun -
dia du AMHER elkarteak. Ha -
rre ra baterako, normalean,
aurrez zita bat eskatzen da  eta
hi tzor du horretan infusioa edo
ur baso bat eskaintzen zaio el -
kartera laguntza eske joan de -
nari. Harrera batean ematen
den lehenengo urratsa gal de -
keta hastea izaten da, «jakin-
min morbosorik gabeko gal de -
keta», argitu nahi izan du Fer -
nandezek, eta horrela, zer tan
la gun dezaketen ezagutzen du -
te la azaldu du. 

Harrera eguna ere an to -
latzen dute, iritsi berri  direnei
ongietorria modu globalago
batean emateko. Hasieran, so -
l a  saldi informatibo bat es kain -
tzen da elkartearen non dik no -
rakoak ezagutu ditzaten eta
Her naniko Udalaren zer bi tzu -
en inguruan jakin de zaten. Ho -
nen ondoren, Kax kora bisita
egi ten da herriko puntu ga -
rran  tzitsuenak eza gu tu ditza -
ten (anbulategia, kul tur etxea,
herriko plaza...).

Oihartzuna edonon
Elkartearen lorpen haun die -
netako bat ezagunak egin i za -
na da. Herri mailan ia herritar
guztiek dute AMHERen berri,
denek entzun dute noizbait el -
kartearen inguruko zerbait eta
edonork daki arazo baten au -
rre an elkartera jotzeko as ka ta -
sun osoa duela.  Elkarteko ki -
de ek diotenez, denek eza gu -
tzen dute  AMHERen dabilen
nor bait.

«Urte guzti hauetan ahoz
ahokoak eragin haundia izan
du eta horri esker, Her na ni ko -
ak ez diren etorkin as kok eza -
gutzen dute  el  kartea», adierazi

du Tomas Elorza kideak. Oro -
korrean, Bu run tzaldea osoko
etorkinak hur biltzen dira
AMHERera eta herriko ekitaldi
askotan parte hartzen dute; Jai
Gastro no mi koan, Bizilagunak
ekime ne an eta Imigrazinean
besteak bes te.

Informazioaren tran smisio
horren  garrantzia azpima rra -
tu nahi izan du Fer nan de zek:
«Nor malean etor  kinak oso al -
dakorrak dira, ez   du  te lako ino -
lako egon kortasunik; lanpos -
tua alda tzen badute asko tan
uda lerria ere aldatuko du te,
batzuk hemen egiten dute lo,
eta beste herri batean jan,
baina badakite Hernanin ba-
da  goela Elkarte Mul ti kul tural
bat, eta badakite laguntza eske
etorri daitezkeela gurera, hori
oso pozgarria da gu guzti on -
tzat».

Emakumeen Taldea, irekiagoa
Isabel Otxoa abokatuaren hi -
tzaldi bat entzun ondoren,
etxe  ko langileak ziren ema ku -
meekin lanketa egi te ko  sortu
zen taldea. Lehenengo bilerak
hi tzaldi horren ondoren anto -
latu zituzten, eta hortik au rre -
ra hilean behin el kartzen di ra,
hila beteko lehe nengo larun ba -
tean.

Denborak aurrera egin aha -
la, taldea zabaltzen joan da eta
gaur egun etxeko langileak ez
diren ema kumeak ere badira
taldean. Herrialde ezber dine -
ta tik etorritako ema ku meak

di ra eta bilera batzuetan sei
bat emakume bil tzera heldu
diren arren, nor malean 20
inguru elkar tzen dira.

Emakumeen Taldea elkar -
te a ren  sektore garrantzi tsu e -
netako bat da, gazte mugimen -
duekin batera.  Oso modu akti -
boan jarduten dute eta interes
ezberdinetako sola saldiak an -
to  la tzenaz gain,  laguntza eta
kon painia ere eska intzen dute.

Gene roaren ikuspegia sa -
kon  lan tzen dute; Martxoak
8an emakumeen genero indar -
keriaren aurka manifestatzera
joaten dira eta baita etxeko
lan gileen egunean ere, haien
es ku  bideen alde egiteko. Beste -
lako formakuntzak ere eskain -
tzen dituzte eta orokorrean tal -
de aren barruko parte-hartze
ma ila oso altua dela esan dai -
teke.  

Mahai gainean jarri duten
beste gaia titulazioen homo -
logazioaren arazoa da. Ge -

hienetan, hemen etxeko lan -
gile moduan dauden aritzen
etorkinek beren herrialdeetan
ez lukete ogibide be ra izango,
bestelako lan ba tzuetan ari -
tuko ziren ziu rre nik hona eto -
rri aurretik, baina he men  ezin
izan dute lanbide ho rretan
jarraitu, be ren titu la zioen ho -
mologazio eta bali oz kotze ara -
zoak medio. Beste he rri al -
deetan balioz ko tzat diren ikas -
keta askok he men ez dute ino -
lako bali orik. 

Gainera, AMHER elkarteak
an  to latzen dituen ia ekintza
guz     tietan ere izaten dira, Jai
 Gas   tronomikora  esate baterako
be   re n    errezetak eramaten
dituzte.    

Bizilagunak proiektuan ere,
Emakumeen Taldeko lagun
multzo batek parte hartzen du,
koadrila moduan aur keztuta. 

Gazteriarekin lanean
Ixiar Egigurenek dioenez, gaz -
teekin oraindik lan haundia
da go egiteko baina elkar te a ren   -
tzat «oxigenozko baloi haun di
bat» da herriko gazteria, AMHER
elkartearentzat emakumeen

sek  torea bezain garrantzitsua
baita. 

Etorkin gazteentzat berta -
kotzea oso zaila izaten da,
baina Gazte Bizilagunak beza -
lako gazte giroek asko la gun -
tzen dute horretan. 

Fatima Fernandezek dio
etorkizun batean Hernaniko
Gazte Olinpiadetan etorkin
hau en parte hartzea sustatzea
ideia bikaina izango litza te ke -
ela baina horretarako, orain -
dik  gazteriarekin lan haun dia
da goela egiteko. «Gazte etor -
kinek herrian ez dute inolako
erreferentziarik, eta hor taz,
kos ta egiten zaie he rriko gazte -
riarekin nahastea. Haurren
kasuan, normalean ikas to le -
tan integratzen dira eta hor -
taz, lanaren zati haundi bat
egi na da go, nahiz eta  pro ze su -
a ren bes te zatia asko tan pen -
diente ge ra tzen den» azaldu du
Fer nandezek. 

Praktikak egiteko zentro
Hasiera batean ahulenari la gun -
tzeko soilik sortu zen el kar   te a;
ga ur egun prak tikak egi  teko
zen  tro bihurtu da.  El ka rteak 15

urte hauetan e man dako aurre -
rapausu haun di e ne ta ri ko bat
de la esan daiteke, be   la un aldi
berriei ateak za bal tzeko auke -
ra bikaina baita. 

Gizarte Hezkuntzako ikas le -
ak dira AMHERen ikasketa prak -
 tikoak burutzeko aukera du te -
nak. Aurten hamar praktika
eska e ra jaso ditu elkarteak eta
er dia besterik ezin izan dute
onar tu, guztiak artatzeko au -
ke rarik i zan ez dutelako. 

Hurrengo urtebetetzerako
erronka
Elkarteko kideek adierazi du -
tenez, etorkinek esparru guz -
 tietan parte hartzea gus ta tu ko
li tzaieke. An to latutako ekitaldi
guz ti etan etorkin asko in pli -
katzen dira, baina elkarteak
es  pa rru guztietan kontatu
nahi du  haiekin, bileretara
hur  bil  daitezen nahi du
AMHERek.

Erabakiak hartzeko batza -
rre  tan haien falta somatzen
du te, eta elkartearen etor kizu -
nerako funtsezko helbu rua ha -
ien ahotsa entzun ahal izatea
da. yy

Bizilagunak ekimena oihartzun handiko ekitaldia izaten da urtero, Gazte Bizilagunak edizioarekin batera. 

Jai Gastronomikora eramaten diren errezeta gehienak AMHER-eko Emakume Taldeak egindakoak izaten dira.

Ikasketa praktikoak
burutzeko 10
eskaera aurten.



Udazkenaren etorrera saihes-
tezina da, eta harekin batera
ten peratura jaitsierak iristen
dira. Berogailua geldirik egon
da udako hilabeteetan, eta, be -
rriro martxan jarri aurretik,
az ken orduko ezustekoak sai-
hestuko dizkizuten urrats xu -
me horiei jarraitzea gomenda -
tzen dizugu.

Kendu kaldera eta jarri 
negurako moduan
Ziurtatu kaldera piztuta dagoe-
la, baldin eta beroko hilabetee-
tan gelditu bada, ez gastatzeko.
Kaldera ur beroa sortzen duen
bera bada, ziurtatu negurako
moduan da goela (normalean
erradiadore baten marrazkia-
rekin adierazten da).

Zirkuituaren presioa
 egiaztatzea
Berogailuak behar bezala fun -
tziona dezan, 1,5 bar-eko pre-
sioan egon behar du. Kalderek
balio hori markatzen duen
ma nometroa dute. Azpitik ba -
dago, zirkuitua betetzeko gil tza
ireki beharko duzu, berriro iri -
tsi arte. Betetze-giltzaren ko -
kapena ezagutzen ez baduzu,
kalderaren eskuliburuan kon -
tsulta dezakezu; gas-kalderetan
beheko aldean egon ohi da,
gai nerako konexioekin.

Oharra: ez luzatu inoiz pre-
sioa 2 bar-etik gora, eta gogora-
tu beti itxita utzi behar duzula
be te tzeko giltza.

Erradiadoreen giltzak
 egiaztatzea
Garrantzitsua da erradiadore-
ek ur zirkulazio librea dutela
egiaz tatzea. Guztien edo erra-
diadore jakin baten giltzak itxi
badira, berogailua martxan
jarri aurretik ireki egin behar
dira, behar bezala funtziona -
tzen dutela egiaztatzeko.

Erradiadoreak purgatu
Normala da udan aire arteko
zirkuituan ibiltzea, eta beha -
rrez koa da dena ateratzea. Ai -
rea modu desberdinean kon-
primitu eta ura baino lehenago
berotzen denez, zirkuitua ez da
behar den bezala berotuko, ate-
ratzen ez bada, eta, gainera,
zarata gogaikarriak era gingo
ditu.

Berogailuak purgatzeko, lau
puntako destornilladore bat eta
edalontzi bat beharko dituzu.
1,5 bar-eko zirkuituaren presio -
arekin, jo lehenengo erra dia -
dorera eta ireki purgagailua bi -
hur kinarekin. Jarri edalon tzia
azpian, uraren erorketa jaso -
tzeko. 

Txorrota tarteka ateratzen

bada, zirkuituan airea dagoela
da. Irekita eduki pur ga dorea,
harik eta ur-txorrota etenga-
bea den arte; eta ho rrela hurre-
nez hurren, etxeko berogailu
guztiekin.

Zirkuituaren presioa berriro
begiratu behar da kalderaren
ma no metroan, eta bar batetik
jaisten bada, berriz ere presioa
ematen dio. Instalazio guz tia
gar bitu ondoren, utzi be rriro
zirkuitua 1,5 bar-era.

Termostatoa egiaztatzea
Termostatoa da kaldera piztu
eta gelditzeko agindua ematen
duena, eta, beraz, behar bezala
funtzionatzen duela ziurtatu
behar da. Egiaztapena egiteko,
giroko tenperaturaren gainetik
igo tenperatura, eta begira ea
kaldera pizten den. Gero jaitsi
eta egiaztatu kaldera gelditzen
dela.

Orain berogailua prest dau-
kazu hotza iristeko. Gogorarazi
behar da beharrezkoa dela gas-
kalderak urtean behin berri-
kustea, behar bezala funtzio-
natzen dutela bermatzeko.

Horrela, gure ordutegienga-
tik, ordu batzuetan besteetan
baino gutxiago ordaintzea inte-
resatzen bazaigu, gehien egoki -
tzen den aukera bilatu be harko
dugu, modalitate estan dar bat
kontratatu beharrean. Ta rifa
elektriko efizienteekin, as ko
au rrez tu daiteke, hilabetearen
amaieran.
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Udazkenarekin ere hotza 
helduko da, eta berogailua 
prestatu behar da
Tenperaturetan jaitsiera nabarmena izan da eta berogailua geldirik
egon eta gero ezustekoak sahiesteko gomendioak jarraitu behar dira.

Garrantzitsua da
erradiadoreek ur
zirkulazio librea
dutela egiaztatzea

Berogailuak prestatu behar dira negurako.

Aitzitik, ustez lan egonkorra
eta “jubilatu artekoa” zen har-
tatik, gero etorriko ziren urte
nahasi eta krisiaren ondorioz,
egun batetik bestera kaleratu
ninduten eta langabezian
geratu nintzen. Berriro hutse-
tik hasi behar. Garai horretan
hainbat galderei erantzutea
zaila egiten zitzaidan; orain
zer egin? Nora joan? Ikasten
hasi?…

Egoera ezkor hartan murgil-
duta nengoela, aukera berri
eta proiektu desberdin bati
ekiteko grinaren akuilua sen-
titzen hasi nintzen. Zalantzak
jota, baina gertukoen babesa-

rekin, azkenean nire enpresa
sortu nuen. Ibilbide berri hura
hastearekin batera Iturola
elkarlan sorgunea ezagutu
nuen, ezinbestekoa izan dena
nire proiektuaren garapene-
an. 

Bertan, ni bezala, bai bakarka,
bai taldean, proiektu desber-
dinetan lanean ari zen jendea
topatu nuen. Baina Iturola
proiektu berriak sortu eta
lantzeko toki bat izan ezezik,
elkar ezagutu, ezagutza parte-
katu eta sarean lan egiteko
baliabideak eskaintzen dizki-
gun esparrua ere bada. Iturola
egiazko alternatiba da, guz-
tion eskura dagoena.

Aukera
berria!

TALLERES MITXELENAK 
BABESTUTAKO ATALA
Eziago Poligonoa, 21
Zikuñaga Auzoa, Hernani 
www.talleresmitxelena.eus

Hernaniko Elkarlan Sorgunea
Iturola.eus 
Florida Auzoa,28 - 20120 Hernani

Mirari Legarreta
Enpresa kudeaketa

Ikasketak amaitu bezain
laster hasi nintzen adminis-
trari lanetan enpresa bate-
an eta bertan hamazazpi
urte eman nituen.

Aldapan gora ere elkarrekin
Idoia Telleria Maritxalar

ITUROLATARROK
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Hernaniko Zapa kaleko Txilibita
taberna nagusitu da 2019 honeta-
ko Bakailao asteko pintxo lehia-
ketan, Ezpelet izeneko bakailao
pintxoarekin. Pintxoaren sekre-
tuetako bat izan daiteke Ezpe -
leteko piperrautsa eta pikua dara-
mala.

Dena den, Txilibita tabernako-
ek ondo baino hobeto dakite zer
den Bakailao Asteko txapeldun
izatea, aurtengo ez baita lehengo
aldia txapela lortzen dutena,
hirugarrena baizik.

Etxeko sukaldaritza, oinarri
Etxean bertan ondo landutako
pintxo aukera zabala eskaintzen
du Josunek eta bere taldeak egu-
nero tabernako barra gainean,
baina aurtengo Ezpelet pin txoak
izan duen arrakasta haundia iku-

sita, Zapa kaleko taberna honek
eguneroko eskai n tzaren barruan
dauka aukeran. 2014 urtean txa-
pela lortu arazi zien bakailao
pintxoa bezala; sortu zutenetik
bost urte pasa badira ere, oraindik
arrakasta mantentzen du, jende
askok eskatzen du eta.

Esker oneko hitzak
Josunek eta bere taldeak benetan
eskertu nahi ditu aurten beraien
etxera gerturatutako guztiak eta
batez ere, berain aldeko botoa
eman dutenak. Gustora azaldu
dira Txilin ibilitako jendetza iku-
sita.  

Josune Txiliko barra atzean, Ezpelet pintxoa eskuan duela.

Hernaniko bakailao
pintxo onenak

Txilibita taberna, Txoko Ka fe-
Bar eta Aralar ta bernako pin -
txoak izan dira, hurrenez
hurren, VIII. Bakailao Asteko
pintxo lehiketako ira baz leak.
Parte hartu duten 26 pintxoen

artean, eta herritarren epai
zorrotzaren arabera, Txi libi -
tako Ezpe let da onena, Txo ko -
ko Itsas mendi bigarrena eta
Aralarko Brandkailua hiruga-
rrena. 

Lehiaketaren bueltan Errio -
guarda jatetxean otordu bat
ere zozketatu zen epaia eman
duten herritarren artean, eta
Astigarragako Iñaki Ortega
izan da irabazlea. yy

Hernaniko VIII. Bakailao Astea Publierreportajea 2019-X-26 larunbata

Txili taberna
Zapa Kalea 2, Hernani
943 55 10 06

Bakailao pintxo goxoenen arteko
lehiaketan aurten ere podiuma
lortu du Txoko Kafe-Barrek. Hiru -
garren urtea du jarrain hiru one-
nen artean dagoela Txoko  Kafe-
Bar, eta hori, tabernak bost urteko
ibilbidea baino ez duenik!

VIII. Bakailao Asteko pintxo
lehiaketan Itsasmendi izeneko
pintxoarekin hartu du parte Mila
eta Ibai ama-semeen taldeak, eta
bigarren postua eraman dute
etxera.

Garaiko produktuak nagusi
Hernaniko Bakailao Astea udaz-
kenean sartzearekin batera ospa-
tzen da, eta Txoko Kafe-Barrek
keinu bat egin nahi izan dio urta-
ro berriari, garaian garaiko pro-
duktuak nagusituz; onddoak.
Dena den, arrautz zuringo flanbe-

atua eta arrosa lore-hostoak ere
baditu Itsasmendi pintxo zapore -
tsuak.

Oraindik ere probatzeko aukera
Txoko Kafe-Bar eskaintzen duen
patata tortila ospetsuengatik eza-
guna bada ere, aurtengo VIII Ba -

kailao Astea bukatuta ere, Itsas -
mendi bakailao pintxoaz gozatze-
ko aukera luzatuko du Andre
kaleko tabernak. 

Pozik daude Txokon hartu
duen mar txarengatik eta Bakai -
lao Astean ez ezik, urte osoan ze -
har herriaren harreragatik. 

Mila eta Ibai ama-semeen taldeak bigarren postua lortu du.

Txoko Kafe-Bar
Andre kale 68, Hernani
943 50 62 23

Denbora luzez tabernako sukal-
dea itxita eduki badute ere, inda-
rrean jarriko dituzte pertzak eta
el tzeak berriro ere sutan Aralar
tabernakoek. Erakutsi baitute
bakailaoa ondo baino hobeto
lantzen dutela  bertan. Izan ere,
bukatu berri den VIII. Bakailao
astean hirugarren postua lortu du
Ara lar tabernak Brandkailua ize-
neko pin txo bereziarekin. Argi
utzi dute, be raz, sukalderik gabe
egon badira ere, ez zaiela ahaztu
nola aritu behar den bertan! 

Zapa kaleko 4garren zenbaki-
ko taberna honen ezaugarri eza-
gunenetakoa da bertan sor tzen
den giro ona, eta aurten ere, hu -
tsik egin gabe, VIII Bakailao
Astean eutsi diote mailari; jende -
tza hurbildu da Brandakailu pin -
txo goxoa dastatzera, batez ere,

ostegun eta ostiralean.  Benetan
eskertuta daude arrakastarekin
eta oihartzunarekin.

Gogotsu berriz ere sukaldean
aritzeko
Sukalderik gabe denbora egin
badute ere, segituan izango dute

martxan berriro ere, eta Aralar
tabernako taldea gogotsu dago
berriro ere indarrean ekiteko
beraien eguneroko normaltasu-
nari.

Eskerrak eman nahi dizkiete
Ara larren aldeko botoa eman
duten herritar horiei guztiei. 

Arantxak eta konpainiak hirugarren egin dute Brandkailuarekin.

Aralar taberna
Zapa Kalea 4, Hernani
943 33 15 06
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z XALAPARTA ELKARTEA

Sagardo Txapelketa gaur, Xalapartan
Afari eder baten bueltan, XXV. Sagardo Txapelketa egingo dute gaur
Xalaparta elkartean, iluntzeko 20:30etan hasita. Denera, 10 sagardo-
tegik hartuko dute parte: Hernaniko Altzuetak, Itsasburuk eta Zelaiak;
Astiga rragako Artolak, Bereziartuak, Lizeagak eta Oialume Zarrek;
Andoaingo Gaztañagak; Urnietako Setienek; eta Zubietako Astiazaran-
Iruinek. Hurrengo zita, berriz, astelehenean daukate, XXXV. Elkarte
Arteko Mus Txapelketa hasiko baita, Goiz Eguzki eta Sagastialde
elkarteetako bikoteen arteko partidekin. yy

z AMHER 

Bizilagunekin bazkaltzeko, izen-ematea
Eguna zehaztu da aurten ere, Bizilagunak ekimenerako: azaroaren
17an izango da aukera, mahai eta bazkari baten bueltan bildu, eta
bertako eta kanpotik etorritako jendearen artean elkar-ezagutza sus-
tatzeko. Parte hartu nahi duenak Amherrera deitu dezake, dagoeneko,
izena emateko: 943 33 60 71. Behin izena emanda, antolatzaileek
jakinaraziko dute norekin elkartzea egokitu zaion bakoitzari, eta
laguntza emango dute, bazkaria non eta nola antolatu jakiteko, eta
aurreneko harremana egiteko. yy

z LANBIDE HEZIKETA

Bizikleta eske ikasleak, Wukrorako
Proiektu berria jarri dute martxan Gizarte Berrikun tzako LHIIko
Oinarrizko Lan bi de Heziketako ikasleek: bizikleta zaharrak berritu eta
Wukrora, Etiopiara bidaliko dituzte. Hori horrela, dagoeneko erabiltzen
ez dituzten bizikletak bertara eramateko eskatu diete herritarrei. yy

ASTEARTEAN aurkeztu zuen
Gorka Bereziartua kazetari
her  naniarrak Ez gara neutra -
lak liburua, Donostiako San
Jeronimoko udal liburutegian.
Argia aldizkariaren filosofiari
buruzko saiakera da, «kaze ta -
ri tza burujabe euskaldunaren
aldeko aldarria». 

Argiaren mendeurrenaren
harira argitaratu den arren,
bertako kazetari den Bere ziar -
tu ak zehaztu zuen ez dela he -
da bidearen historiari buruzko
li burua. «Gaur kazetaritza
eus keraz egiten ari bagara,
nau fragio askotatik onik atera
ga relako izan da. Baina nau -
fragioen ondoren zaila izaten
da barkuak osorik berrerai ki -
tzea, ontziaren puskak atera -
tzen dira uraren azalera. Ho -
rregatik, liburu hau hamar ka -
den ondoren azaleratutako za -
tien bilduma da, nolabait».

Objektibotasunik ez
Argiaren filosofiari buruzko
liburua aurkeztearekin batera,
kazetariak aprobetxatu zuen
go go ra ekartzeko berriro ere
pro tagonismoa hartu duela
kazetaritzaren funtzioari bu -
ruz  ko debateak, azken egu ne ta -
ko Kataluniako gertakariei es -
ker. «Kazetariok gure bu ru a ri
eten gabe egin behar ge niz ki o -
keen galderak in ten tsi ta te
haun diz agerrarazi dit uz te al -
bis teek. Adibidez, nola in for ma -
tzen dugun aurrez eza rri ta zeu -
den zenbait eskema ko lokan

ikusten ditugunean. Edo non -
dik informatzen du gun, barri -
ka  daren alde batetik ala bes te -
tik. Zein hitzekin de fi ni tzen du -
gun erralitatea. Zer erakustea
erabakitzen dugun eta zer ez».

Bereziartuak az   pimarra -
tzen du erabaki ho riek ez
direla neutralak, ka ze taritza
ezin dela neutrala izan, ez ta
objektiboa ere. Baina en pre sa
haundiek sustatutako he da bi -
de ak ‘objek ti  batzaile’ izaten
saia tzen dire la. «Beren burua
aur kez ten dute egiaren konta -
la ri ba  karrak ba li ra bezala, gi -
zar te guz tiak onar tu behar du -
e la di ru di en erre  a li ta te bat
erai kiz; Ar gi ak, ez dau ka hori
egiteko asmorik».

Burujabetzaren garrantzia
Informazioa modu askean
ema teko, komunikabidearen
ja betza edukitzea garran tzi tsu a
dela ere azpimarratu zuen.
«Argiako kide bakoitzak he -
dabidearen eguneroko era ba -
kietan eta hautu estra te gi -
koetan zuzenean parte har tzen
du, eta medioaren jabe tzaren
parte bat ere berarena da».

Dagoeneko, eskura
Argia aldizkaria etxean ja so -
tzen dutenek dagoeneko ba du te
Ez gara neutralak liburua. Argia
Jendea komunitatea osa tzen ez
dutenek, Argiaren web gu neko
Azoka atalean lortu de za kete, 14
euroan: www.argia.eus. yy

Argiaren kazetaritza ereduari buruzko
saiakera kaleratu du Bereziartuak
Kazetari hernaniarrak ‘Ez gara neutralak’ liburua aurkeztu berri
du. Argia Jendeak etxean jaso du. Azokan ere lortu daiteke.

z ARGIA ALDIZKARIA ARGIAK 100 URTE

ASKO dira Hernanin urtean
ze har antolatzen direnak,
«de non ekimenari esker». Ho -
ri horrela, Udalak zehaztu du
nola bideratu beharko diren
aurrerantzean espazio pu bli -
koak erabiltzeko eskaerak;
«aha lik eta ondoen erantzun
nahi diegu zuen eskaerei»,
azaldu du.

Kontuan hartu beharreko
arau hauek kalean antolatzen
diren ekitaldietarako dira;
pla za, parke, eskolako patio,
kale... Ez kultur etxean, ki rol -
degian edo beste eraikin pu -
bli ko batean antolatzen dire -
ne tarako.

Eskaerak egiteko orriak,
epeak eta lehentasunak
Egin den aurreneko aldaketa
da eskaera-orriari dagokiona.
Aurrerantzean, espazio pu bli -
ko batean ekitaldiren bat an -
to latzeko eskaera egiteko, era -
bi li beharko da espreski ho -
rre tarako prestatu den es ka e -
ra-orria. Udaletxeko Herrita -

rre n Harrera Zerbitzuan es ka -
tu eta en tre gatu behar da.

Eskaera-orri horietan, ar -
du raduna zein izango den ze -
haztean, ekitaldiaz ardu ra tu -
ko den horren datuak jarri
beharko dira, eta ez taldeko
beste kide batenak.

Epeei dagokienez, eskae rak
gutxienez hamabost egu ne ko
tartearekin egin be har ko dira;
tarte txikiagoarekin eginez
gero, ezingo direla bermatu
adie ra zi du Udalak. Bestalde,
ge hie ne ko epea ere zehaztu da:
ezingo dira urte batetik bes te -
ra ko erreserbak egin, gehie -
nez, ekitaldia antolatu baino
hiru hilabete le he nago egin
ahal izango baitira eskaerak.

Azkenik, adierazi du es pa -
zio bera erabiltzeko eskaera
bat baino gehiago jasoz gero,
es kaera lehenago egin due nak
izango duela lehen ta su na.

Behin eskaera eginda, da -
go kion udal saileko langilea
ja rriko da eskatzaileekin ha -
rre manetan. yy

Bide berriak, espazio
publikoak erabiltzeko
«Eskaerei ahal den ondoen erantzuteko»
eskaerak nola bideratu zehaztu du Udalak.

z UDALA KULTURA

Gorka Bereziartua hernaniarrak idatzi du Argiaren ‘Ez gara neutralak’.

HERNANI

‘Hilerokoa’ argitalpenaren bigarren alea aurkeztu du Kontrakantxak.

z KONTRAKANTXA 

Berriro eskura,
‘Hilerokoa’
Kontrakantxa Gaztetxean antolatu
diren ekintzen kronikak jaso eta
datozen ekitaldien berri ematea du
helburu, Hilerokoa argitalpenak.
Horrez gain, bestelako gaiak ere
lantzen dituzte, atal desberdinetan:
Kontrakantxak dio, Poesia gaztetxe-
roa, Sakontzen... Udara tarteko,
hilero argitaratzea zaila egin bazaie
ere, kaleratu dute bigarren alea, eta
Gaztetxean eta tabernetan dago
eskura. Kronikaren diseinua errepi-
katu badute ere, «indep en den teak
izateko» erabakiari eutsi diote.
Kronikak jarraitu egingo du, Gazte -
txeko berri ere ematen. yy
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Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

I. URTEURRENA

Pilar Lombide Idarreta

ETXEKOAK

Hernanin, 2019ko urriaren 26an

Gure ondotik joan zara,
baina betiko izango zaitugu gure bihotzetan.

Zure falta sumatzen dugu.

PRENTSA ohar bidez, PSE-EEk
adierazi nahi izan du ez duela
sinatu pasa den astean EH
Bilduk, EAJk eta Elkarrekin
Podemosek kaleratu zuten
adierazpen instituzionala, Ka -
ta luniako auziari buruzkoa.
«Katalunian izan diren ekin -
tza biolentoak gaitzetsi ez iza -
naren falta nabaritu dugu.
Jus tifikatu ezin daitezkeen
ekin tzak, eta batez ere Kata lu -
nia eta kataluniarrak, eta be -
reziki Bartzelona kaltetzen
dituztenak». Era berean, «de -
zep zioa» izan da sozia lis ten -
tzat, «alderdi bakar batek ere
ekintza biolentoak gaitzesteko
eskaera argirik ez egin izana».

Auzitegi Gorenaren senten -
tzi arekiko PSOEk erakutsitako
jarrera ere babestu dute Her -
na niko sozialistek. «Garden ta -
su nez eta berme guztiekin

egin den prozesu judizialari
bukaera jarri dio epaiak, eta
beraz, epaia errespetatu eta
betetzen dugu, Eskubide De -
mo kratiko eta Sozialeko Es ta -
tu bati dagokion moduan.
Hiritar guztiak berdinak gara
legearen aurrean. Inor ez dago
gainetik, eta denok bete behar
ditugu. Era berean, demo kra -
zia batean ez da inor epaitzen
bere ideia edo proiektu po li ti -
ko agatik, baizik eta orde na -
mendu juridikoan jasotako
delituengatik». 

«Kataluniarren arteko
elkarbizitza dago jokoan»
Sozialisten esanetan, «Pro -
césa ren epaiketak iraun bi tar -
tean Auzitegi Gorena au to -
nomia, gardentasun, berme
eta profesionaltasun eredu
izan da, Botere Judizialaren
fun tzionamendu zuzenaren
erakusle».

Orain, epaia emanda, «eta -
pa berria» ireki dela gehitu du,
eta Espainiako Gobernuak
«de mokraziaren sen do ta su -
netik, proportzionaltasunetik
eta ba tasunetik» bermatuko
dituela «elkarbizitza, segur ta -
suna eta lede demokratikoa».
«Kataluniak orain Kata lu ni a -
rekin hitz egin behar du. Ka ta -
luniarren arteko elkarbizitza
dago orain jokoan, eta ez,
dagoeneko, Espainiako lu rral -
detasuna». yy

«Katalunian izan diren ekintza biolentoak
gaitzetsi ez izanaren falta nabaritu dugu»

PSE-EEk adierazi du ez duela sinatu Kataluniari buruz EH
Bilduk, EAJk eta Elkarrekin Podemosek sinatutako adierazpena.

z PSE-EE KATALUNIAKO ADIERAZPENA

AZOKA jarriko du berriro ere
bihar, Kaleko Elkartasun eta
Kultur Elkarteak. Beste behin,
«egoera onean dauden liburu,
diska eta CDak» jarriko di tuzte
postuetan salgai, Plaza Berrin,
goizeko 10:30etatik 14:00etara
bitartean. Denera, «egoera
onean dauden 1.000tik gora
liburu, diska eta CD» direla
azpimarratu dute.

Saldu, eta jaso ere bai
Postuetan material hori guztia
saltzeaz gain, bilketa ere
egingo dutela jakinarazi dute.
«Nahi duenak erabiltzen ez
dituen liburu, musika CD eta
binilozko diskoak eman di tza -
ke. Ez da jasoko entzi klo pe -
diarik, ezta aldizkaririk ere».

Emateko moduko ma te -
riala daukana eta bihar azo -
kara gerturatu ezin duena,
azo kasolidario@gmail.com
helbidean harremanetan jarri
daiteke elkartearekin.

Webgunea, aukeran
Bestalde, elkartearen ingu ru -
ko informazio gehiago nahi
du e nak webgunean es ku ra ga -
rri duela ere jakinarazi dute:
www.azokasolidario.eus. yy

Disko eta liburuak aukeran
berriro, biharko azokan
Plaza Berrin jarriko dira postuak bihar,
10:30etatik 14:00etara.

z KALEKO ELKARTASUN ETA KULTUR ELKARTEA

«Demokrazia
batean ez da inor
epaitzen bere ideia
edo proiektu
politikoagatik»

1.000tik gora liburu,
diska eta CD jarriko
dira bihar salgai.

ERABAKI Hernani parte-hartze
prozesua iritsi da bozketa
fasera. 2020ko udal au rre kon -
tue tan txertatzeko 22 propo sa -
menek egin dute aurrera, eta
orain, 500.000 euro proiektu
horie tako zeinetan erabili era -
ba ki tzeko botoa eman ahal
izan go dute herritarrek.

Botoak emateko epea as te -
le henean hasiko da, eta aza ro -

a ren 24ra arte luzatuko da.
Ohi bezala, 16 urtetik gorako
her naniarrek eman ahal
izango dute botoa, eta hiru
bide izango dira horretarako:
aur kezpen saioetan eta infor -
ma zio puntuetan; etxean ja so -
ko diren eskuorriak bete eta
udal eraikinetako poston tz i e -
tan utzia, eta interneten,
erabaki.hernani.eus web gu ne -

an. Bestalde, iaz bezala, 8 eta
16 urte arteko gazteek hartuko
dute parte prozesuan, Eskola
Agenda 21 programaren bi -
tartez, ikastetxeetan.

Bilera auzoetan, etzi hasita
Proposamenak ezagutzeko aur -
kezpen irekiak egingo dira au -
zoz auzo. Aurrenekoa aste le  he -
ne an, 18:00etan udaletxean. yy

Astelehenetik aurrera bozkatu ahal
izango da 22 proposamenen artean
2020ko udal aurrekontuetako 500.000 euro zertarako erabili
erabakitzeko epea irekiko zaie herritarrei, azaroaren 24ra arte.

z HERNANI ERABAKI

z UDALA

Iruñeara joateko deia, Altsasukoen alde
Hernaniko Udalak Altsasuko gazteei eta haien senitartekoei elkartasu-
na adierazi nahi izan die, eta gaur, Hau ez da justizia lelopean Iruñean
egingo den kontzentraziora joateko dei egiten die hernaniar guztiei.
Datorren astearteko Plenorako mozioa aurkeztea aurreikusi zuten lehe-
nengo, baina, azkeneaN, erretiratu, eta osteguneko Bozeramaile
Batzordean erabaki zen gaurko deialdia egitea. yy
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ATZO hasi ziren Txantxilla au -
zo ko jaiak, eta gaur izango du te
bigarren eguna, nagusia. 

Adin tarte guztietako herri-
tarrek izango dute aukera,
gaurko festa egunaz gozatzeko,
horretaz arduratu baita Txan -
txilla Auzo Elkarteko festa ba -
tzordea, egitarau zabala eta
anitza prestatuz.

Goizean goizetik, Musika
Eskolako txistularien Dianak
girotuko du auzoa; eta jarraian
abiatuko dira, Txantxilla-Santa
Bar bara-Txantxilla kroseko par -
tehartzaileak. Haurrek ere izan -
go dute parte hartzeko aukera,
beren mailako krosean, eta
baita antolatu diren bestelako
jolasetan ari tzekoa ere.

Eguerdi aldera, sagardo das -
taketa eta pintxoak izango dira,
auzora bertaratzen diren guz-
tientzat; eta ondoren, auzota-
rren bazkaria egingo da. 

Arratsaldean, helduentzat
to ka txapelketa antolatu dute;
eta haurrentzako, aldiz, Txo ri -
bu ru izeneko ikuskizuna. Txo -
ko latadaz gozatuko dute, ikus-
kizunaren ondoren. Eta segidan

izango da, auzotarrentzat hain
kuttuna den Arimen Kalejira,
Hernaniko dultzaineroekin. 

Jan-edanarekin eta dantzan
borobilduko dute eguna: pin -
txopotea izango da, Gozo-gozo
taldearen erromeriarekin ba te -
ra. Eta gaueko 23:00etan jaiei
bukaera emateko traka  leherra -
raziko badute ere, nahi duenak
aukera izango du, festa giroan
murgilduta jarraitzeko, disko
jartzailearen erritmora. 

Krosak, zazpigarren edizioa
Zazpigarren edizioa izango du
gaurko, festetan jokatzen den
krosak. Goizeko 10:30etan abia-
tuko da, Txantxillako plazatik;
eta 6,3 kilometro osatu behar-
ko dituzte korrikalariek, baina
ez dira errazak izango: Santa
Barbarako ermitara igo behar-
ko dute, berriro Txantxillako
pla zara jaitsi aurretik. Dutxak
eta aldagelak eskura izango
dira kiroldegian, bukaeran. 

Sari ugari zozketatuko dira
partehartzaile guztien artean,
eta gaur bertan ere izena eman
daiteke 7 euroan, irteeran. yy

GAUR, larunbata

09:00, Diana Hernani Musika
Eskolako txistulariekin.

10:30, Txantxilla-Santa Barbara-
Txantxilla VII. Krosa (ermitara
igo eta jaitsi). Izena emateko
aukera izango da probaren
aurretik ere, 7 euroan.

11:30, Haur jolasak eta hau-
rren krosa.

12:00, Sagardo dastaketa eta
pintxoak.

14:30, Auzotarren bazkaria

17:00, Helduen toka txapelketa.

17:00, ‘Txoriburu’ haurrentza-
ko ikuskizuna

18:00, Txokolatada

19:00, Arimen kalejira, Herna -
niko dultzaina taldekoekin.

20:00, Pintxo potea, eta Gozo-
gozo taldearekin erromeria.

23:00, Festen amaierako
traka, eta jarraitu nahi duena-
rentzako disko jartzailea.

TXANTXILLAKO JAIAK

Egun nagusia gaur, Txantxillako jaiek
Maialen Lujanbio eta Unai Agirre bertsolarien atzoko saioari jarraipena emanez, haur eta helduentzako 
ekitaldiz beteriko egitaraua prestatu du gaurko, Txantxilla Auzo Elkarteko Festa Batzordeak.

Maialen Lujanbiok eta Unai Agirrek jarri zituzten festetako aurreneko doinuak.

z TXANTXILLA AUZOA

Haur eta heldu, denek aurkitu dute ‘jolastoki’ aproposena, Txantxillako festetan.
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Prostituzioa eta sexu-esplotazioa
aztertuko dute gaur Donostian

HARITUZ elkarteak Pros titu zi -
oa eta sexu-esplotazioa hel bu -
ru duen salerosketaren kon  tra
saretzen izenburupean Made -
jas-Ma tazak Topaketa Femi -
nis tak an tolatu ditu gaur
Donostiako Aqua rium ean. Bi -
ga rren edizioan, gaia «eremu
ezberdi ne tatik» landuko dute-
la au rre ratu du te. 09:00 etatik
14:00etara ariko dira eta
16:00 etatik 19:30 etara.   

Ikuspegi abolizionista
Prostituzioa eta sexu-esplota-
zioa helburu duen salerosketa-
ren kontra saretzen izeneko
jardunaldi hauetan, «ikuspegi
abo lizionista» landuko da, «ju -
ri  dikoki, polizialki, asisten -
tzialki edo komunikabideen
ar lotik, besteak beste». Hala
au rreratu dute sareetan.

Zazpi hitzaldi, zazpi hizlari
desberdinen eskutik
Hizlari desberdinak ariko dira.
Rosa Cabo Bediak hitz egingo
du, prostituzioa, feminismoa
eta abolizionismoaren ingu-
ruan. Arantza Cam pos, prosti-

tuzioari lotutako al derdi juri-
dikoak lantzen ariko da.
Hirugarren hizlaria, berriz,
Isabel de Ocampo izango da,
Serás Hombre dokumentala-
ren zuzendaria. Hain zuzen,
ikus-entzunekoek tresna erai-
kitzaile gisa izan dezaketen
botereari bu ruz hitz egingo du;
«zein funtzio dute, gai haueki-
ko sentsibilizazioa lan tzeko?»
egiten du galdera.

Leticia Matarranz, ikuska -

tzailea, Polizia Nazionalen
neu  rriez ariko da eta APRAMP -
eko ordezkari bat ere ariko da
salerosketa biktimentzako
arre  taz hizketan. Joseba Iñaki
Arteaga, Izaki salerosketaren
kontrako batzorde egonkorra-
ren Ertzaintzaren aduraduna
eta EHMA (Euskal Herriko
Mugimendu Abolizionista)  el -
kar teko ordezkaria Euskal He -
rrian esku hartzeko eremuaz
egingo du hizketan eta Amelia
Tiganus, ekintzaile feminis-
tak, Emakumeak eta neskak,
prostituzioko salgaia: Nola
gauzatzen den puta bat? gaia
landuko du. 

Garbiñe San Miguel kazeta-
ria izango da aurkezlea, eta
Jessica Murillo kazetaria, ber-
dintasunean eta genero indar-
kerian bitartekotzan aditua,
ariko da moderatzaile lane-
tan. 

Astigarragako Harituz el -
kar teko lehendakaria den Isa -
bel Otero Gloriek egingo du
hasierako aurkezpena. Eta on -
doren 09:30etan hasiko dira
hitzal diekin. yy

‘Pentsamendu  feminista II. Topaketa’ antolatu da Aquariumean
eta zazpi hizlari   ariko dira, eremu ezberdinetatik, gaia lantzen.

Isabel de Ocampo.

z HARITUZ ELKARTEA

‘Oxido’ antzezlana, gaur kultur etxean
Umore garratzeko ikuskizuna da Oxido antzezlana. Gaur ikusi ahal izango
da kultur etxean, 20:00etan, Pez Limbo konpainiaren eskutik. Hiru per -
tsona ohiz kanpoko hiru egoeratan topatuko dira, egoera barregarriak,
baina agerian utziko dutenak pertsonaien herdoildutako giza harremana,
baita bizi diren gizartearen herdoila ere. Sarrera: helduek 6 euro, eta
adin txikikoek 3. yy

z SAGARDOA

Petritegiren ate irekiak egingo dira bihar
Bihar, beste urte batez, Astigarragako Petritegi sagardotegiak bere
ateak zabalduko ditu euskal sagardogintza erakusteko. Otaño familiak
eta Petritegiko lan taldeak denak, adinak garrantzirik izan gabe, prota-
gonista izan daitezen, egitarau anitza prestatu dute: Kizkiarekin saga-
rrak biltzen abilezia frogan jarriko du; sagarrak txikitu ahal izango dira
pisoiak edota matxaka erabiliz…. Eta sari moduan bertan estututako
sagarretik lortutako sagar zuku edo zizarra dastatu ahal izango da. yy

z KINTO BAZKARIA

59an jaiotakoen bazkaria, azaroaren 17an
1959 urtean jaiotakoak elkartuko dira bazkarian datorren azaroaren
17an. Izena emateko 661 237 026 telefonora deitu behar da (Roxa). yy

z LITERATUR SOLASALDIA

Canoren ‘La voz del faquir’, solasaldian 
Jorge Carrerol zuzendutako literatur solasaldia Harkaitz Canoren La voz
del faquir (Seix Barral) liburuaren ingurukoa izango da etzi, astelehe-
nean. Hitzordua liburutegian da, 19:30etan. yy

z TAILERRA

Konfiantza indartzeko tailerra, euskeraz
Konfiantza indartzeko prestakuntzaren bidez nork ezagutza eta onarpe-
nerako kontzientzia eta barne konfiantza indartzeko tresnak landuko
dira euskeraz, alde emozionalekoak, gorputzekoak eta hizkuntza maila-
koak. Antolatzailea Astigarragako emakume feministen talde bat da
eta urriaren 31ean, ostegunean, hasiko dira 18:00etatik 20:00etara
kultur etxean, eta azaroaren 30era bitarte luzatuko dira azaroaren 8,
15, 22 eta esandako azaroaren 30ean. Azken egun hori larunbata da
eta 09:30etatik 13:00era egingo dute. yy

z GAZTELEKUA

Muga Ranch Westernera, gaur irteera
Muga Ranch Western (Zizurkil) zalditegira irteera antolatu du Gaztelekuak.
15:45etan irtengo dira Gaztelekutik. Bertan, zaldi gainean ibili eta wes-
terna ezagutzeko aukera izango da. Bihar berriz, Gaztelekuan, sukaldari -
tza mexikarrari buruz tailerra egongo da. yy

Rodriguez eta Lorenzo, sarituak argazki rallyan
Isidro Rodriguez (bildumarik onena) eta Imanol Lorenzo (bigarren sailkatua) izan dira irailaren 26-29an
Astigarragan jokatutako XII Sagar Uzta Argazki Rallyko irabazleak. XII. Sagar Uzta Argazki Rallyko argazki
erakusketa, datorren ostegunean, urriaren 31 bitartean ikusgai izango da Astigarragako Kultur Etxean.
Era berean, astelehenetik martxan jarri zen beste lehiaketa bat Sagardoaren Lurraldeako Instagrameko
kontuan, eta atsegite gehien jasotzen dituen argazkiak, publikoaren saria jasoko du. yy

Imanol Lorenzo eta Isidro Rodriguezek irabazi dituzte lehenengo eta bigarren saria.

z SAGAR UZTA JAIA

z ANTZERKIA

‘Oxido’ antzezlaneko momentu bat.
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‘Euskal kultura adierazpenak
baketzearen aurrean’ saioa
antolatu du Elkarbizi taldeak

ELKARBIZI  taldeak Astigarragan
antolatu du bere ikasturteko
programaren hurrengo saioa.
Asteazkenean izango da, urria-
ren 30ean, arratsaldeko 19:00 -
etan kultur etxeko areto nagu-
sian eta Euskal kultura adieraz-
penak baketzearen aurrean
izango da landuko den gaiaren
izenburua.

Eugenio Ibarzabal eta Inazio
Mujika idazleak izango dira
hizlariak. Eugenio Ibarzabal,
1980ko Garaiz gabiltz agiria egi-

ten parte hartu zuena; eta
Inazio Mujika Iraola, 2000 urte-
an ate ra zen Isiltasuna ez da
aterpe adierazpenaren sinatzai-
le.

‘Garaiz gabiltz’ eta ‘Isiltasuna
ez da aterpe’, kulturaren
ordezkariak eta intelektualek
sinatu zituzten agiriak
Garaiz gabiltz agiria, Ibar za -
balek bezala, «euskal kultura-
ren ordezkari nabarmenek» si -
na tu zutela gogorarazi du El -
kar bizik: Barandiaran, Mitxe le -
na, Caro Baroja, Lekuona, Chi -
llida... «33 sinatzaileek gogoan
zu    ten kanpotik gidatutako in -
darkeria, eta euskal arazoareki-
ko agertzen zen ulertezintasu-
na. Hala ere, inongo erreparorik
gabe azaldu zuten honakoa:
ororen gainetik ardura tzen gai-
tuen indarkeria, bertan jaio eta
gure artean habia egiten duena
da», nabarmendu du Elkar -
bizik.

Isiltasuna ez da aterpe adie-
razpena sinatu zuten «140 eus-
kal intelektualek», berriz, aitor -
tu zuten «bortizkeria errotik
astintzen» ari zela Euskal He -
rria; eta onartezina zela, «in -
darkeriak euskal gizartearen
dinamika demokratikoa ordez -
katu nahi izatea».

Hori horrela, «indarkeriaren
aurrean euskal kulturak izan
duen posizioa epaitzen dene-
an», Elkarbizik uste du «oso ko -
menigarria» dela, gogoratzea bi
esku-hartze horiek izan zu ten
«garrantzia publikoa».

Plaza mugatuak, eta izena
ematea etzira arte
Ohi bezala, saioan parte har -
tzeko, izena eman beharko da
aurrez, ganboiturri@gmail.com
helbide elektronikora idatzita.
Plazak mugatuak dira, eta etzi
astelehenean, urri aren 28an
bukatuko da izena emateko
epea, astelehenean. yy

Eugenio Ibarzabal
eta Inazio Mujika
izango dira hizlariak
asteazkenean,  
urriaren 30ean,
Astigarragako  
kultur etxean.

z ELKARBIZI TALDEA

Odol emaileek zoriontzeko moduko datuak lortu dituzte
Poza haundia hartu dute Astigarragako odol emaileen elkartean aurreko astean 50 pertsonek odola eman zute -
 lako, horien artean lau odol emaile berri izan ziren. Gainera, gazte asko animatu ziren odol ematera. Bestalde,
igandean Donostian, zonaldeko odol emaileen urteko batzarra egin zen eta Astigarragako elkartetik hiru odol
emailek diploma jaso zuten. Juan Carlos Sánchez, 75 aldiz odola eman duen lehenengo astigartarrari, zorion -
tzeko aukera izan zen. 25 aldiz odola eman dutenak Joseba Zabalegi eta Jone Olaziregi izan ziren. yy

Juan Carlos Sanchezek diploma jaso zuen 75 aldiz odola eman eta gero. Pasa den ostiraleko odol ematea.

z ODOL EMAILEAK

z SAGARDOETXEA

Sagarra jotzea, gaur eta bihar
Sagardoetxean sagar muztioaren elaborazio tailerra egingo da
asteburuan zehar. Sagarrari zukua atera familian! jarduera eskai-
niko du eta sagarra jotzeko aukera edukiko dute familiek. Gaur
12:00etan eta 17:00etan egingo da eta bihar 12:00etan. yy

z ESKULTURA

‘Ur gardena’ azaroan inauguratuko da
Andre Gobaralarien Par ke a ireki berri da, eta bertan egongo den
Mari Jose Laca denaren Ur gardena eskultura azaroaren 14an
inauguratuko da, azken orduko aldaketarik ez baldin badago. yy

z MUSIKATERAPIA

Helduenzako klaseak, asteazkenetik
Aurten Musika Eskolak, adineko pertsonentzat proiektu berri bat
sortu du, musikaterapia, «nagusien bizi-kalitatea hobetzeko hel-
buruarekin», musikak dauzkan onurak erabiliz. Adineko pertsonei
zuzendutako saioak, asteazkenean hasiko dira eta 11:00etatik
12:00etara bitartean egingo dira, Arrobitxuloko elkartean. yy

z GAZTE ASANBLADA

Pala txapelketa mistoa, gaur goizez
Astiarrako Gazte Asanbladak gaur goizean, 09:00etatik aurrera,
pala txapelketa mistoa antolatu du Txomiñenean eta herritarrak
bertara hurbiltzera animatzen ditu. Gero, Iruñara autobusa antola-
tu da Altsasuko gazteen aldeko manifestaziora joateko eta buel-
tan afaria egongo da eta herrian paranda. yy

z UDALA

Urriko Plenoa, 19:00etan asteartean
Urriko Plenoa udaletxeko areto nagusian asteratean egingo da,
19:00etan hasita. yy

Egutegia osatzeko
argazkiak bidaltzeko
azken egunak

2020KO egutegia osatzeko
herritarren argazkiak erabi-
liko dira eta asteazkena da,
urriaren 30a, aurkezteko az -
ken eguna. Urria ren hasi e -
ran abiatu zuen Udalak lehi -
aketa. Edonork, adin zein ja -
torri guz tietako herritarrek
hartu ahal izango dute par -
te. Dena den, hainbat bal -
 dintza bete beharko di tuzte.

Batetik, argazkien gaia -
re na; Astigarraga gaiaren
buel  takoak izan beharko du -
te ar gazkiek, hau da, berta-
ko pai saiak, eraikinak, gu -
ne ak, ka le ak, jaiak, ospaki-
zunak edo ber tako jendea
irudikatu behar ko da. 

Bestetik, parte-hartzaile
ba koitzak ezin izango du 5

ar gazki baino gehiago aur -
keztu. 

Sariak, azaroaren 7an
Kultura batzordeko kideek
egin go dute argazkien auke -
ra keta argazkilaritzan adi-
tua den norbaitekin batera.
Hori ek, irabazlea hautatzeaz
apar te, beste 12 argazki ere
auke ratuko dituzte, hilabete
bakoi tzeko bana. Azaroaren
7an emango dute saridunen
berri. Irabazleak 150 euroko
eros  keta bonoa jasoko du,
aben   dua ren 31ra arte Asti -
garra gako ostalaritza, mer -
kataritza edo zerbitzuren
ba tean era biltzeko. Bes te 12
sailkatuek, aldiz, 80 euroko
bonoa jasoko dute. yy

Asteazkenera arte dago epea eta bost
argazki aurkeztu daitezke gehienez.

z UDALA
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Berrerabili edo zaharberritzeko
tailerra, ostegunean Maisuenean

DUELA bi aste pasatxo egin zu -
ten aurreneko tailerra Aranon,
Dakienak ez dakienari erakutsi
egitasmoaren barruan, Men di -
aldea Mankomunitateak anto-
latuta. Eta datorren ostegunean
eginen dute bigarrena: berre-
rabiltze, berreskuratze nahiz
zaharberritze tailer irekia. Mai -
suenean izanen da, arratsal-
deko 18:00etatik 20:00etara.

Urriaren 10eko tailerrean,
erosketa ohiturak aldatzeari
bu ruz aritu ziren, eta landu zu -
ten nola egin erosketak, zabo-
rrik sortu gabe, eta zer egin dai-
tekeen, egunerokoan zaborra
ekiditeko. Oraingo honetan, be -

rriz, sa  iatuko dira «aukera be -
rri bat» ematen, «etxean hon-
dakin izateko zorian daukagun
zerbaiti: altzari txikiren bat,
kartoizko, kristalezko edo plas -
tikozko zerbait, oihal zatiren
bat...», azaldu dute. 

Horretarako, elkarri lagun-
duko diote, eta bakoitzak duen
ezagutza, besteekin konpartitu.

Azaroaren 8an, Goizuetan
Aranon bezala, Goizuetan ere
jarri du martxan egitasmoa,
Mendialdea Mankomunitate ak;
eta aurreneko tailerra egina
dute dagoeneko, han ere. Urri a -
 ren 11n izan zen hori, Ara no ko
saioaren hurrengo egunean.

Bigarrena, berriz, astebete
beranduago eginen dute, Goi zu -
etako eskolako jangelan. Aza -
ro aren 8an jarri dute hitzor-
dua, ostiralarekin; arratsalde-
ko 18:00etatik 20:00etara. 

Gaia, berbera izanen da:
etxeko hondakinak be rre ra bi li,
berreskuratu eta za har berri -
tzea landuko dute. yy

Bigarren tailerra eginen dute, ‘Dakienak ez dakienari erakutsi’
egitasmoaren barruan. Maisuenean izanen da, 18:00etan hasita.

z ARANO-GOIZUETA MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

«Etxean hondakin
izateko zorian
daukagun zerbaiti,
aukera berri bat
ematen saiatuko gara»

Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena izango dira bakarlariak, gaurko emanaldian.

Jendetza elkartuko da
gaur Umore Onan,
Garagardo Festarako

GARAGARDO Festa antolatu du
gaurko, herritar talde batek,
Umore Ona elkartearen babe-
sarekin. Elkartean bertan iza-
nen da, gaueko 21:30etan ha -
sita, eta arrakasta ziurtatuta
da go, hasi aurretik ere: salgai
jarritako 80 txartelak berehala
agortu ziren, epea baino aste-

bete lehenago.
Horrelakoetan izaten den

afari tipikoaz eta garagardoaz
gainera, musikaz ere gozatuko
dute bertaratuek, konpletoa iza -
teko aurreneko Garagardo Fes ta
hau. Ziur ez dela azkena iza nen,
baina toki haundiagoa bilatu
beharko dute, hurrengorako! yy

Berehala agortu ziren, salgai jarritako 80
txartelak. 21:30etan hasiko da afaria.

z GOIZUETA GARAGARDO FESTAz GOIZUETA BINAKAKO BAKARRIZKETA

Umorezko bakarrizketak gaur,
Martiarenak eta Torregaraik

UMORE saioa izanen da gaur,
Goizuetako eskolako jangelan.
Bakean dagoena, bakean utzi
emanaldia eskainiko dute Idoia
Torregaraik eta Mirari Martia -
renak, arratsaldeko 19:00etan
hasita: elkarrekin jositako sei
bakarrizketa umoretsu.

Euskera eta generoa izanen

dituzte umorerako gai nagusi ,
eta ma kina bat kontu ikutuko
dituzte: euskalkiak, onomato-
peiak, amatasuna, gorpuzta-
suna edota kristalezko sabaia,
besteak beste. Ordubeteko sa -
ioa izanen da, eta eguneroko-
tasunetik eta jolasetik landuko
dituzte horiek guztiak, «umore

betaurrekoak jantzita», au rre -
ratu dutenez.

Sarrerak bertan, 3 euroan
Adin guztietarako emanaldia
izanen da, eta saioa ikusteko
sarrerak, gaur bertan egonen
dira salgai, eskolako jangelan:
3 euro izanen dira. yy

‘Bakean dagoena, bakean utzi’ emanaldia eskainiko dute,
19:00etan eskolako jangelan. Sarrerak bertan salgai, 3 euroan.

Umore Ona eta Tutera
Kantuz elizan, bihar

KANTUAZ gozatzeko zita jarri
du biharko, Umore Ona abes-
batzak. Eta oraingoan, ez dira
bakarrik egonen, goizuetarrak:
Tutera Kantzu abesbatza eto-
rriko da herrira, eta elkarrekin
ariko dira biak.

Goizuetako elizan eskainiko
dute kontzertua, bihar eguerdi -

ko 12:30etan hasita, eta «abesti
ederrak entzuteko aukera» iza -
nen dute bertaratuek, aurrera-
tu dutenez.

Goizuetako eta Tuterako
abesbatzek bat eginda, «Nafa -
rroako iparraldea eta hegoal-
dea kantuz lotu» eginen dutela
nabarmendu dute. yy

Kontzertua eskainiko dute bi abesbatzek,
Goizuetako elizan, eguerdiko 12:30etan.

z GOIZUETA UMORE ONA ABESBATZA

Umore Ona abesbatzako kideak, ekainean, denboraldi bukaerako ospakizunean.

z EREÑOTZU OSASUNA

Gripearen txertoa jartzeko, izenematea
Hitzordua jarri dute Ereñotzun, gripearen aurkako txertoa jartzeko. Urria -
ren 31n izango da, eta txertaketarako, derrigorrezkoa izango da izena
ematea, aldez aurretik. Horretarako, hilaren 30 baino lehen jo behar
da Auzo Udalera, edo telefonoz deitu, 943 55 10 00 telefonora. yy
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Lizarrara joan zen ereñotzuar taldea, herriko zubietako batean. 15 lagun animatu ziren.

65 urtetik goitikoen
festa, datorren astean

URTEROKO ohiturari eutsiz, 65
urtetik goitikoen festa antola-
tu du Umore Ona elkarteak, da -
torren astebururako. Bi egunez
izanen dute zerekin gozatua.

Larunbatean, Truk eta Mus
Txapelketak jokatuko dituzte,
elkartean bertan, arratsaldeko
16:00etan hasita.

Eta igandean, egun osokoa
izanen da plana. Aurrena, pi lo ta
partiduak jokatuko dira fron-
toian, 10:00etan hasita. Umore
Ona Txapelketaren laugarren
edizioko aurreneko partiduak
izanen dira, hain justu. Ondo -
ren, 11:00etan, 65 urtetik goiti-
koentzako meza izanen da eli-

zan. Eta handik elkartera mu -
gituta, borobilduko dute festa:
bazkaria (arrain zopa, legatza,
solomilloa, tarta txanpainare-
kin, kafea eta likoreak), eta Luix
Elizegiren musika emanaldia,
«aspertu arte».

Etzidamu arte, baieztatzeko
200 goizuetar dira guztira, 65
urtetik goitikoak; eta gonbida-
pen bana jaso dute etxean. Joa -
teko as moa dutenek, da to rren
asteartera arte dute epea, ba iez -
 tatzeko: bu eltan entregatu be -
har dute gutuna, baieztapena-
rekin, Umo re Onan edo el kar -
teko buzoian. yy

Truk eta Mus Txapelketak jokatuko dira
larunbatean; igandean, egun osoko plana.

z GOIZUETA UMORE ONA ELKARTEA

z EREÑOTZU UDAZKEN KULTURALA

Lizarrako ‘martxatik’, Zumaiako Flyschera

UDAZKEN kulturalaz gozatzen
jarraitzen dute ereñotzuarrek,
eta aurreko larunbatean Liza -
rran izan baziren adinekoak,
Zumaiara joango dira auzota-
rrak gaur, Flyschera bisita egi-
tera. Goizeko 09:15etan abiatu-
ko dira autobusean, eta Zu ma -
ian bertan bazkalduko dute.

Lizarrara, 15 laguneko taldea
joan zen, arduradunarekin ba -

te ra, eta martxa ederrean pasa
zu ten eguna: Iratxen hamai-
ketakoa, kontserbera bisitatu,
Lizarran paseatu, eta Ira txera
buelta: bazkaria, bingoa eta
dantzaldia izan zuten bertan!

Ogi tailerrean, izenematea
Azaroaren 8an eta 9an izango
da hurrengo zita: ogi tailerra,
Eguzkileire okindegiaren esku -

tik. Lau saiotan egingo dute:
ogi ekologikoa nola egin ikas-
teko bi tailer Ur-Mia elkartean,
ostiralean 17:00etan eta larun-
batean 08:00etan; bideo ema -
naldia ludotekan, ostiralean
19:30etan; eta ogi dastaketa eta
bazkaria, bigarren tailerraren
ondoren. Izena eman behar da
aurrez, Auzo Udalean, azaroa-
ren 4ra arte. 15 euro dira. yy

Zumaiara egingo dute irteera gaur, ereñotzuarrek. Aurreko larunbatean,
Lizarran izan ziren adinekoak: paseoa, bazkaria, bingoa, dantzaldia....

Kalitatearen Saria,
Butantxo proiektuak

SARI potoloa eskuratu berri du
Leitza, Areso, Goizueta eta Ara -
noko Oinarrizko Gizarte Zerbi -
tzuen Mankomunitateak: Na fa -
rroako Gizarte Zerbitzuen Kali -
tatearen XII. Saria irabazi du,
Nafarroako Butantxo, Zaintzeen
Herria esperientziagatik.

«Butan herrialdeko bizitza-
filosofian dago oinarrituta pro -
 iektua, eta 2016tik gaur egun
arte, Goizuetan eta Aranon ari
da garatzen. «Auzokideen arte-
ko tratu onak bultzatzea» du
helburu, eta baita pertsonen
arteko harremanak sendotzea
eta estutzea ere. Praktika hori
berritzailetzat jo du epaima-
haiak. Baloratu du bere «origi-
naltasuna eta berezitasuna»,
eta «Nafarroako beste herri ba -
tzuetara zabaldu daitekeen eki -
mena» dela nabarmendu du.

Proiektuaren beste hainbat
ezaugarri ere goraipatu dituzte
epaimahaikideek: herritar guz -
tientzako proiektua izatea, be -
launaldien artekoa, diziplina
ar tekoa eta anitzekoa, pertso-
nak eta komunitatea ahaldun -
tzea, eta autogobernuaren ildo -

an lan egitea. Eta azkenik,
nabarmendu du prebentziora-
ko tresna dela, «esku hartzeko
eta kaltea konpontzeko fasea-
ren aurrekoa».

Asiako herrialdeekin 
«antzekotasunak», Aranok
eta Goizuetak
Himalaya mendilerroan dago-
en herrialdea da Butan, Tibet
eta Indiaren artean kokatua.
Eta Gizarte Zerbitzuen Man ko -
munitateak azaldu du, «antze-
kotasunak» aurkitu zituztela,
Goizueta eta Arano eta Asiako
herrialdeen artean: sakabana-
keta, nortasun propioa, bizila-
gunen arteko harremanen ka -
litatea edota auzolana.

«Butanen bezala, Barne Pro -
duktu Gordinaren ordez, ongi-
zatea neurtzen duten beste
osa gai batzuk balioan jarri eta
indartu nahi izan ditugu; hala
nola, zaintza lanak, denbora-
ren erabilera, naturak suposa -
tzen duen kapitala, ingurume-
naren kalitatea, alderdi so zio -
e konomikoa eta kapital sozia-
la», azaldu dute. yy

Nafarroako Gizarte Zerbitzuen Kalitatearen
Saria irabazi dute LAGA Gizarte Zerbitzuek.
Aranon eta Goizuetan garatu da proiektua.

z ARANO-GOIZUETA GIZARTE ZERBITZUAK
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Aurreko larunbatean elkartu zen goizuetar koadrila, ibilaldia bukatzear, herria atzean dutela.

z GOIZUETA KULTUR AGENDA

Historiari errepasoa, Abañotik Goizuetara

PAUSOZ pauso egin zion histo -
riari errepasoa, aurreko la run -
batean, goizuetar talde batek.
Kultur Agendaren baitan, ibi-
laldia osatu zuten, Abañotik
abiatu eta Goizuetan bukatuta,
Aranotik igaroz; Hernani eta
Goizueta lotzen dituen oinezko

bidearen zati bat, hain justu.
27 laguneko taldea elkartu,

eta historiako hainbat pasarte
ezagutzeko aukera izan zuten,
ibilbidean zehar, Jose Jabier
Etxeberriaren azalpenekin. Goi -
zean goiz joan ziren Abañora
autobusez, eta eguerdiko ordu-

baterako ziren Goizuetan, ibi-
laldia bukatuta.

Plan borobila izan zen, eta
gustora asko ibili ziren par -
tehartzaile guztiak: hurrengo
ibi lal dirako zita jarri zuten,
eta baita mendi taldea sortze-
ko gogoa azaldu ere! yy

Ibilaldia egin zuten 27 lagunek, Hernani eta Goizueta arteko bidearen zati
bat osatu, eta Jose Jabier Etxeberriaren azalpenekin historia ezagutzeko.

Ar
ga

zk
ia

: E
RE

ÑO
TZ

UK
O 

AU
ZO

 U
DA

LA



// 13 2019-10-26 larunbata KIROLAK

Burgos azken sailkatua hartuko
dute trikoloreek gaur, Landaren

BOST jardunalditan etxetik kan     -
po lau partidu jokatu ondoren,
Landaren izan go dute zita gaur
Hernaniko Errugbi Elkarteko
mutilek. Liga hasi zenetik, biga-
rren partidua izango dute etxe -
ko zelaian; arratsaldeko 17:00 e -
tan hasita izango da, Burgo sen
kontra. 

Sailka pe neko azkenaren eta
azkenaurre ko aren arteko nor -
ge hiagoka izango da; parez pa -
reko lehia, beraz; eta galtzailea,
zuloan geratuko da. Hori horre-
la, orain arteko zitarik garran -
tzitsuena izango da gaurkoa,
her  na nia rrentzat.

Burgosek kalitate haundiko
 taldea osatu du
Hernanik bi puntu ditu sailka-
penean eta Burgosek berriz ba -
karra. Aurrekoak, Bathcok. zor -
tzi di tu. Gutxik espero zuten
Burgos hain atzean ikustea tal -

de sendoa duelako paper gaine-
an. Pos tu horrek ez du islatzen
haren plantillaren ka litatea.

Hernanik asko dauka ira -
baz teko; izan ere, une honetan
liga erdibituta dago, bi zatitan.
Aurreneko sei taldeek aban taila
argia ateratzen diete azkeneko
seiei: seigarrenak 17 puntu ditu,
eta zapigarrenak, berriz, hamai-

ka. Hortaz, gaurkoa irabaztea
garran tzi tsua da, sailkapenean
gora be gi ra jarri nahi badu.

Egoera ikusita, trikoloreen -
tzat ezinbestekoa izango da za -
leen indarra, beste behin. Gai -
ne ra kontuan hartu behar da,
urtarrilera bitarte Landaren jo -
katuko di tuz tela partidu gehie-
nak, hernaniarrek. yy

Hernaniarrek denboraldiko bigarren patidua jokatuko dute etxean,
arratsaldeko 17:00etan, eta galtzailea azken postuan geratuko da.

z HERNANI ERRUGBIA

Hodei Lujanbio
 nagusi, Urdazubin

PODIUMETIK podiumera da bil
Hodei Lujanbio goizuetarra,
mendi lasterketetan; eta kox -
 karik altuenera igo zen au -
rre ko igandean, Urdazubiko
Kon tra ban disten Las ter ke tan,
sail kapen nagusia irabazita.

Izan ere, bi probatara jo -
katu zen lasterketa. Larun bat
gauean izan zen aurrenekoa,
9,5 kilometrokoa, 500 me tro -
ko desnibel positiboarekin.
Jo kin Arretxea bertizarana-
rra nagusitu zen (52:22), bai na
oso gertu iritsi zen Lujanbio,
33 segundura (52:55). Aran tza -
ko Asier Apezetxea izan zen
hirugarren (53:13).

Ordu gutxira abiatu zen
bigarren proba, luzeagoa: 22
kilometro eta 1.200 metro po -
 sitiboko ibilbidea osatu behar
izan zu ten larunbat goizean.
Eta horretan ere, bigarren
izan zen Lu  janbio (1:55:26),

Ba ra ñain go An der Ericeren
atzetik (1:53:42). Haren herri-
kide bat, Aritz Arteta, izan
zen hirugarren (2:00:33). 

Bi probetan egindako lan
bikainak, garaipena eman
zion goizuetarrari, sailkapen
nagusian. Maria Loizu iruin-
darra nagusitu zen emaku-
mezkoetan. yy

Kontrabandisten Lasterketako sailkapen
nagusia irabazi zuen, bi proba jokatuta.

z GOIZUETA MENDI LASTERKETAK

DOMINAREKIN bueltatuko dira,
ziur, bailarako bi ordezkariak,
trinketeko Munduko Kopa tik.
Finalean izango da gaur Oier
Gurutzealde astigartarra, Eneko
Maiz villabonarrarekin, eta
urrezko domina bilatuko dute,
eskuz banaka, Fran tziako se -
lek zioaren kontra. Eta Amaia
Irazustabarrenak, atzo eskura-
tu zuen brontzezko domina: pa -
leta gomaz binaka, atzo hiru -
garren posturako lehia irabazi
zuen, Argentinaren kontra, be -
rak jokatu ez zuen arren.

Bi lapurtar kontrario, gaur
Gaurko finalean, bi lapurtar
izan go dituzte aurrez aurre,
Gurutzealdek eta Maizek: Ba -
tti tta Ducassou itsasuarra, eta
Mathieu Ospital baionarra.

Goizeko 11:30etan izango da

hori, eta lehia gogorra espero
da. Gurutzealdek eta Maizek,
zein Ducassouk eta Ospitalek,
jokatutako partidu guztiak ira-
bazi dituzte. Ligaxkan, multzo
bakoitzeko lider bukatu zuten,
eta semifinalean, Kuba mende -
ratu zuen Ospitalek, eta Me xi -
ko Maizek: 15-6, 12-15 eta 10-4
nagusitu zitzaion villabonarra,
David Alvarezi, desenpatean.

Ligaxkako lau partiduetatik,
bi partidu jokatu ditu Guru tze -
aldek, eta biak irabazi: 15-1 eta
15-3 Argentinari, eta 15-2 eta 15-4

Txileri. Erraz irabazi zituen
bere bi partiduak, Maizek ere:
15-2 eta 15-2 nagusitu zen, hala
Kubaren kontra, nola Estatu
Ba tuaken kontra.

Brontzea azkenean, 
Amaia Irazustabarrenak
Atzo zeukan partidu erabakiga -
rria, aldiz, Amaia Irazus ta ba -
rrenak. Frantziaren kontra se -
mifinala galdu ondoren, bron -
tzea lortzeko partidua izan zu -
ten atzo, Argentinaren kontra.
Ez zuen jokatu hernaniarrak,
baina garaipen ederra lortu
zuten Ane Ibañez eta Nagore
Mar tin selekziokideek, desen-
pateko azkeneko tantoan: 15-6,
11-15 eta 10-9.

Hain justu, argentinarren
kontra zaildu zitzaien txapel-
keta, ligaxkan. Uruguay men -

deratzea lortu zuten aurrena,
Irazustabarrenak eta Nagore
Martinek (10-15, 15-12 eta 10-9);
eta Estatu Batuaki erraz iraba-
zi gero, bes te bi selekziokideek
(15-0 eta 15-0). Baina ligaxkako
azkeneko partiduan, 7-15 eta 7-15

galdu zu ten Argentinaren kon-
tra, Ira zus  tabarrenak eta Mar -
tinek; eta ho rrekin, Frantzia fa -
boritoa zuten kontrario, se mi fi -
na lean: 15-7 eta 15-11 galdu zu en
hernaniarrak, Haizea Zamora re -
 kin. Atzo eman zioten buelta. yy

Brontzea kolkoratu du Amaia Irazustabarrenak,
eta finala jokatuko du gaur Oier Gurutzealdeak
Frantziaren kontra ariko da astigartarra, Munduko Kopako
urrearen bila, goizeko 11:30etan. Hernaniarrak, berriz, hirugarren
postua eskuratu du, atzo Argentinari azkeneko tantoan irabazita.

z ASTIGARRAGA-HERNANI PELOTA

Oier Gurutzealde (sarearen atzean, horiz jantzita), semifinaleko partidua adi-adi
jarraitzen. David Alvarez mexikarra menderatu zuen, Eneko Maiz villabonarrak.

Desenpatearen
azkeneko tantoan
lortu zuen brontzezko
domina atzo, Amaia
Irazustabarrenak.

Aurrez aurre ariko dira gaur, Burgos eta Hernani, Landaren.
Hodei Lujanbio pozik, Urdazubin,
kontrabandista lanak bukatuta.
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HERNANIKO Liga Nazionaleko
jubenil taldeak partidu ga -
rran tzitsua jokatuko du gaur,
16:30etan, Zubipen Vasconia -
ren aurka. Hernaniarrek zaz -
pi puntu dituzte zazpi parti -
du etan eta garaipenaren be -
ha   rrean aurkitzen dira behe -
aldeko postuetatik alden tze -
ko, 13garren baitaude sail ka -

tuta. Gainera Zubipen as te -
buruan tal de nagusiek jo ka -
tuko du ten partidu ba ka rra
izango da. 

Euskal Ligako neskek Ses -
taon jokatuko dute bihar,
17:00etatik aurrera, eta lau -
garren garaipenaren bila jo -
an go dira azkenaurrena sail -
katua dagoen taldearen aur -

ka. Oho  rezko erregional mai -
lako taldea gertuago ari ko da
gaur, Irungo Galen, 16:00 etan
Real Unionen kontra.  Her na -
nia rrak bosgarren dau de sail -
katuta, eta irunda rrak 14ga -
rren postuan daude.

Klubak atzo taldeko argaz -
kia atera zuen Biteri aurrean.
Bertan bildu ziren ehundaka

jokalari, talde eta maila guz -
tietakoak. 

Oiartzun-Mundarro, 
gaur arratsaldean
Mundarrok ere kanpoan jo -
ka tuko du, nahiz eta etxetik
gertu izango den. Oiartzun
du te aurkari Karla Lekuonan,
gaur, 16:15etatik aurrera. yy

CD Hernaniko futboleko talde argazki erraldoia atera zuen atzo klubak.

Hernaniko jubenilek beheko postuetatik
aldendu nahi dute, Vasconiaren aurka
Zubipen jokatuko du Nazional Ligako taldeak 16:30etan. Hernaniko neska eta mutil
nagusiek eta Mundarroko talde nagusiak etxetik kanpo jokatuko dute asteburuan.

z HERNANI-ASTIGARRAGA FUTBOLA z WATERPOLOA

Getxon hasiko du
Liga gaur Hernanik
Hernani taldeko senior mutilek Euskal
Liga txapelketa, 2garren mailan etxe-
tik kanpo hasiko dute gaur. Getxo B-
ren aurka neurtuko dira Fadurako
igerilekuan 20:15etan hasita. yy

z IGERIKETA

Alebin Liga ere
Hernanin hasiko da
Igeriketa denboraldia gaur hasiko da
Gipuzkoako igerileku desberdinetan
maila desberdinetan. Honela,
Hernaniko igerilekuan Gipuzkoako
Alebin Ligako lehenengo jardunaldia
jokatuko da, 16:00etan hasita.
Horregatik, igerilekua itxita egongo da
arratsaldez. Infantil, junior eta abso-
lutuek ere gaur Neguko Ligari hasiera
emango diote eta Hernaniko taldea
eta beste taldeetan dauden herna-
niarrek Lasarten egingo dute igeri. yy

z ZIKLOTURISTAK

Altzako Gurea
Elkartera, irteera
Zikuñako Ama elkarteko zikloturistek
bihar irteera Altzara egingo dute,
Gurea Elkartera hain zuzen. Goizeko
09:00etan jarri dute elkartzeko ordua
Zinkoenean, Altzara joateko. yy

z ERREMONTEA

Barrenetxea sasoi
betean, gaur
Galarretan
Barrenetxeak bart gauean Azpeitiko
Torneoko finala jokatu du eta atsede-
nerako denborarik gabe gaur hiru
egunetan hirugarren partidua jokatu-
ko du. Etxarrirekin batera ariko da,
Segurola eta Endikaren aurka.
Partidu onen konposaketak erakusten
du Barrenetxeak hartu duen maila.
Txapeldun geratu denetik ia partidu
guztiak irabazi ditu eta denetan izu-
garrizko maila erakusten ari da. yy

z BOLEIBOLA

Nagusiek, kanpoan
eta infantilek, etxean
Hernaniko sei taldeetatik bostek
jokatuko dute asteburu honetan.
Euskal Ligako mutilek Gasteizera
egingo dute bidaia Palankideren
aurka jokatzeko. Neskak Urretxun
ariko dira, kadete neskak Pio Barojan
Donostian eta etxean infantilen bi tal-
deek jokatuko dute. Gaur 13:00etan
kiroldegian Hernani 1 eta Hernani 2
taldeek Summa 1 eta Fortuna
Txikiren kontra jokatuko dute. yy

ASTIGARRAGAKO eta Herna -
niko eskubaloi talde nagu -
siak gaur, 18:00etan jokatuko
dute etxean, Eibar eta Zara u -
tzen kontra. Mundarroko
nes  ka jubenilek bi partidu
ira bazi dituzte eta bakarra
galdu eta gaur lider eibar ta -
rrak izango dituzte aurkari.
Par tidu zaila astigarta rren -
tzat. Talde berean jokatzen
dute Hernaniko neskak, bai -
na jardunaldi honetan atse -
dena dute.

Ez da mutilen kasua. Her -
naniko talde jubenilak Zara -
utz B-ren aurka jokatuko du
kiroldegian. Hernanik lehe -

nengo garaipena nahi du lor -
tu garaipen bakarra duen tal -
de baten kontra. 

Kadete neska-mutilak   
eta infantil mutilak 
ere kiroldegian
Kiroldegian beste hiru par -
tidu jokatuko dira astebu ru -
an. Kadete mutilen talde eta -
ko batek Elgoibar hartuko du
gaur, 16:00etan. Kadete nes -
kek, bihar 10:15etan, Leizaran
dute aurkari eta infantil mu -
tilen taldeetako batek gaur,
16:00etan, Eibarren aurka jo -
katu dute. Beste talde guztiek
kanpoan ariko dira. yy

Mundarro eta Hernanik
etxean jokatuko dute
Eibarren kontra ariko dira Astigarragako
neskak, gaur 18:00etan; eta ordu berean
Zarautzen aurka, Hernaniko mutilak.

HERNANIKO Xake Txapel ke -
tan aurten 26 jokalarik eman
dute izena eta bihar, 16:00 -
etatik aurrera, bigarren jar -
du   naldia jokatuko dute hori -
etako 24 xake jokalariek ha -
mabi parti detan. Jose Mari
Be rrotaranek eta Joseba Goi -
koetxeak atse dena dute aste -
buru honetan eta beraz 0,5
puntu gehituko zaizkie sail -
ka penean. Gogo ratu garai le -
ek puntu bana lor tzen dutela
eta galtzaileek zero.

Aste honetako partidak,
on dorengoak dira: Maka rov-
Edu Sanz; Martia rena-Xerpa;
Iturralde-Udo Es naola; Ibon
Ra  mos-Erdo  zio; Oxan-Beñat

Mu rua; Mikel Zubia-Ekaitz De   -
 vesa; JR Altuna-Iñaki Arrie ta;
Peru Dominguez-Beñat De ve -
sa; Javier Burgos-Jon Sagar -
na; Alain-Eli Agirre; Maitane
Otaolea-Mertxe Egi zurain; eta
Ekain-Jose Gon zalez.

Pasa den astean hasi zen
Aurreneko jardunaldian, be -
rriz, hau ek izan ziren emai -
 tzak: Edu Sanzek Javier Bur   -
 gosi; Mar tia re nak Eli Agirreri;
Udo Esnaolak Mai  tane Otao -
lea ri; Ma karovek Jose Gon za -
 lezi; Xerpak Alaini; Iturral dek
Jon Sagarnari; Joseba Goi ko -
e txeak Ekaini; eta  Ibon Ra -
mosek Mertxe Egizuraini. yy

26 jokalari ariko dira,
Hernaniko txapelketan
Bigarren jardunaldia  jokatuko da bihar,
16:00etan Kixkalen hamabi partidarekin.

z HERNANI-ASTIGARRAGA ESKUBALOIA z HERNANI XAKEA
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Etxetik kanpo ariko dira gaur,
lehenengo mailako bi taldeak

SEIGARREN jardunaldiko parti-
dua jokatuko dute gaur, mutilen
Gipuzkoako lehenengo mailako
bi taldeek, etxetik kanpo.

Oiartzunen jokatuko du Her -
nanik, arratsaldeko 16:00etan,
Elorsoro kiroldegian. Oiartzun -
go Saskilagunak taldea izango
dute aurrean, eta hasiera onari
segida eman nahi diote herna-

niarrek: hiru garaipenekin, zaz -
pigarren dau de, baina garaipen
bakarrera dute liderra. Oiartzu a -
 rrak, bi garaipenekin daude.

Mundarro, berriz, Donostian
ariko da ordu berean, arratsal-
deko 16:00etan. Donosti Dolphins
taldearen kantxan jokatuko du ,
Benta Berrin; eta partidu zai la
daukate astigartarrek: bost par-

tiduetatik lau irabazi dituzte do -
 nostiarrek, eta laugarren dau de,
liderrarekin berdinduta. Mun da -
rro, berriz, hasiera zailari buel-
ta eman ezinik dabil, eta parti-
du bakarra irabazi du.

Mundarroko bigarren mai-
lako neskek, aldiz, atzo iluntze-
an jokatu zuten, Astigarragako
kiroldegian, Tecnunen kontra. yy

Oiartzunen jokatuko dute Hernaniko mutilek, eta Donosti Dolphinsen
kantxa Mundarrokoek. Arratsaldeko 16:00etan izango dira biak.

z ASTIGARRAGA-HERNANI SASKIBALOIA

Zazpi hernaniar gaur,
Miramongo proban

BIGARRENEZ jokatuko da Do -
nostiako Miramon parkean,
gaur arratsaldean, ipar mar -
txa proba. 16:30etan abiatuko
dira partehartzaileak, 11 kilo-
metroko ibilbidea osatzeko.

Gaurko proban, Gipuz koa -
ko Txapelketa izango da jo ko -
an, eta Espainiako Kopa ra ko
ere, puntuagarria izango da:

Kopako azkeneko proba da.
Eta aurten ere, izango da

hernaniarrik, partehartzai-
leen artean. Zazpi herritar
dau  de izena emanda: Marijo
Villalba, Arantza Errazkin,
Carmen Ochandorena, David
Guirado, Arantxa Astigarra -
ga, Agustin Urretabizkaia eta
Visi Madina. yy

Gipuzkoako Txapelketa eta Espainiako
Kopako proba izango da, 16:30etan.

z HERNANI IPAR MARTXA



IRAGARKI MERKEAK

Vanessa Soodeen: Coaching-psikologia, psikoterapia-Gestalt, Mindfulness, bakarkako terapia,
bikote-terapia... Deitu: 666 197 211  vsoodeen@gmail.com

Gutxi erabilitako konpresore trifasikoa salgai. 500 €. Deitu: 688 651 438
Nibiru estetika zentroan estetizista bat behar dugu. Epe luzerako lana. Esperientzia 

baloratuko da. CV-a bidali: nibiru.edergintza@gmail.com
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

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

‘Watchmen’ telesaila estreinatu zen astelehenean. 
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Ildo beretik hasiko da, egunsenti argia izango da eta behe-lainoa sor-
tuko da zenbait txokotan. Goizean zerua oskarbi eta eguerditik aurre-
ra erdi-mailako lainoak sartuko dira. Min.13º / Max.22º
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GAUR BIHAREguraldi egonkor, lehor eta eguzkitsuak jarraipena izango du larunba-
tean. Berriro ere zerua laino gutxirekin edo oskarbi egongo da, nahiz
eta goizeko lehen orduetan lainoguneak sortu. Min.12º / Max.24º
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IRITSI da denbora luzean itxa-
ron dudan momentua. 2017an,
nire ustean azkenengo urtee ta -
ko telesail garrantzitsuenetako
batek agur esaten zigun bai,
bere hirugarren denboraldia-
ren amaierarekin, The Lefto -
vers, eta honen sortzaile eta
bu  ru nagusia zen Damon Lin -
delofek. 

Askok, agian, ez dituzue ez
bata ez bestea ezagutuko, baina
esango banizue Lost edota gu -
rera Perdidos izenarekin gure-
ganatu zen telesail “fenome-
no”aren egileetako bat du gula?
Eta beste honekin lortutako
arrakasta ikusita, HBO kate
famatuak Lindelofi produzitu-
tako hurrengo lan haundia
izan zela bestea? Kritikariak
txundituz, ikusleak harrituz
eta, nire kasuan, hori guztiaz
aparte, nere barneko hainbat
sentimendu kapituluz kapitulu
gora behera batean mantenduz
ena moratze punturaino ere
eramateko kapazidadea izan
zuela esango banu?

Sarrera potentea, ezta? Ba
hara non, lan berri batekin

datorkigun berriz ere HBO kate-
aren eskutik, nire produktore
eta gidoilari gustokoena, eta
zer nolako seriea, gainera. Ize -
na, Watchmen.

‘Watchmen’, orain telesail
moduan
Seguruenik askok, 2009 Zack
Snyder zuzendariak eginiko
pelikula izango duzue buruan.
Hala ere, honek oinarritzat zu -
en Alan Moore eta Dave Gi -
bbons 80 hamarkadako no bela
grafiko famatu eta multipre-
miatua izan dugu denen abia-
puntu. Bertan, 1985 urtean
zain dari modura dabiltzan he -
 roi enmaskaratu batzuen is to -
rioa kontatzen zen. Ez naiz
artikulu honetan honen fun tsa
azaltzera sartuko, ko mi ki za le -
ak garenontzako edo ta hauek
ezagutzen ditugunen tzako ,be -
ha rrik ez dagoelako eta, era be -
rean, telesail honetan kontatu-
ko dena ikusi eta ezagutzeko,
ez delako nahitaez koa hauek
denak jakitea. 

Mundu berean kokatzen
den telesaila dugu, baina modu
independentean jorratzen den
kontakizuna izango da (aurre-
kariak ezagutzeak hala ere,
informazio gehiago ere eman-
go du, eta ikusi ditzakegun
hainbat metaerreferentzia eta
ko mi kieko omenaldiak uneoro
izango ditugu).

Aste honetako astelehenean

estreinatu zuen gurean Strea -
ming zerbitzuaren bidez HBOk,
eta kapitulu bakarrak ikusteko
aukera izan bada ere, oso
modu indartsuan eta batere
kontzesiorik egin gabe sartuko
gara mundu berri honetan. 

Intrigak eta konspirazioak
Duda asko sortuaraziko dizki-
gun kapitulua, iritsi berri
garen toki eta garaiko (gaur
egun kokatua, komikiaren ger-
takariak eta 30 urtetara) idio-
sinkrasia eta egoeraren zantzu
txiki bat emango diguna. Gu re
baitan hainbat galdera sortuko
ditu, eta informazio minimoa
eskainiko digu.

Ez dakizue benetan, nola
gus tazen zaizkidan horrela uz -
ten nauten programa be rriek.
ikusmina piztu zaizue jada? Ni
aspaldi nenbilen honen espe-
roan! Eta benetan esaten di zu -
et lehenengo atalak bete duela
bere eginbeharra, hurrengo
asteetan ni berriz pantailara
itsatsita geratzeko. Intrigak eta
konspirazioak, polizi eta mili-
zien arteko guda, gertakari
arraroak nonahi... Tik-tok, tik-
tok (ikusi eta jakingo duzue
zertaz ari naizen). yy

z TELESAILETAN ADI(K)TUA

‘Quis custodiet ipsos
 custodes?’: Nork  
zaintzen ditu Zaindariak?

AITOR CARACCIOLO

Astelehenean
estreinatu zen HBOn.


