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HITzALdIA emango dute
gaur, Hernanin, Hirugarren
Adina, Hirugarren Mundura ko
ONgd eta guatemalako Fe y
Alegria elkarteko kideek. gaia,
honakoa: Hezkuntza teknikoak

bizitzak aldatzen ditu Guatemalan.
18:30etan izango da Biterin.

Gazteei, aukera berriak
guatemalan, gazteek ikasteko

aukerarik ez dutela azaldu
dute: «guatemalan erabat
orokortutako pobrezia egoera
bizi dute, indarkeriak eta gaz-
teentzako aukera faltak larria-
gotuta. Lehen hezkuntzako
ikasketak bukatzen dituzten
gazteen % 50ak baino gehia-
gok ezin du bigarren hezkun -
tzara iritsi eta pandillen, lan
informalaren eta miseriaren

menpe gelditzen dira».
Horri aurre egiteko, egi-

ten duten lanaren berri eman
dute: «guatemalako Fe y
Alegrian dibertsifikatutako
hezkuntza tekniko baten
alde egiten dugu, gazteak lan
munduan duintasunez mur-
giltzeko aukerak izan ditza-
ten. zenbait tailerren bitartez
hezkuntza akademikoa eta

baloreena osatzen dugu. Lan
bitartekaritza eta lanerako
prestakuntza birtuala ere
eskaintzen ditugu. Honek
guztiak, gazteei aukera be -
rriak emateko bidea zabal -
tzen digu». 

Hiru ga rren Adina, Hiru ga -
rren Mun durako eta Fe y Ale -
gria taldeei dirulaguntza ema-
ten die Hernaniko Uda lak. yy

Guatemalan, hezkuntza teknikoak
duen garrantziaz ariko dira gaur

«gazteen %50ak baino gehiagok ezin du bigarren hezkuntzara iritsi. Zenbait tailerren bidez,

hezkuntza akademikoa osatzen dugu», azaldu dute. Hitzaldia 18:30etan izango da Biterin.

v h e r n a n i ’ n  m u s i k

Euskal Herriko 
rockaren historia
aztergai, etzi

Hitzaldia eta musika entzunal-

dia antolatu du Musika Esko -

lak, asteazkenean. Hernani’n

Musik egitasmoaren barruan

izango da, dohainik. Euskal

Herriko rock musikaren histo-

ria aztertuko dute. Ritxi Aiz -

puru izango da hizlaria eta

musika entzunaldi akustikoa

eskainiko dute Gatibu taldeko

Alex Sardui eta Mikel Caba -

llerok. 18:00etan izango da

Sandiusterrin. yy

u k i r o l d e g i a

Txartelak jasotzeko
aukera, gaurtik

Kiroldegian bazkide diren adin

txikikoek, gaurtik aurrera dute

txartela jasotzeko aukera. yy

v o b r a k

Floridako tunela
itxita, gaur goizetik

Gaur goizeko 07:00etatik

aurrera, Florida kaleko trenbi-

de azpiko tunela itxi egingo

dute, obretan hasiko baitira

oinezkoen eta ibilgailuen

pasabidea arautzeko sema-

foroak jartzeko. Urtarrilaren

24ra arte egongo da itxita. yy

v san joan konpartsa

Batzarra, etzi

San Joan Konpartsak batzarra

egingo du asteazkenean

19:00e tan, Transpakarren. Hiru

gairi buruz ariko dira: San Joa -

nak, Argentina eta Inauteriak. yy

v lau haizetara gogoan

Hernani eta 
altxamendu faxistaz
ariko da Gomez

Hitzaldia izango da asteazke-

nean, 19:30etan Biterin. Txuso

Gomez hernaniarrak hizketa-

gai izango du, Hernani y el

alzamiento militar fascista.

Gotzon Garmendiak, berriz:

Eusko Jaurlaritzaren bake eta

elkarbizitza plana eta oroimen

historikoa. yy

Lautik hirutan, hernaniarrak nagusi

AdArrAgA Memoriala jo ka -
tu zen atzo Hernaniko atletis-
mo pistan eta atleta hernania-
rrek oso emaitza onak lor tu
zituzten. Lau lasterketa pun-
tuagarri izan ziren eta hiru tan
nagusitu ziren. Infan til mutile-
tan, Julen goikoe txeak irabazi
zuen eta nesketan, Ainhoa
Arrutik. Alebin mutiletan,
berriz, gorka Lo pez de Arre -
gik irabazi zuen eta Lander
ruiz bigarren geratu zen.
Alebin nesketan, Libe Maquet
donostiarrak irabazi zuen eta
Irati Lopez izan zen hernaniar
azkarrena, bosgarren postua
lortuta. gaine rako atleta her-
naniarrek ere lan ederra egin
zuten. Lau lasterketa hauetan,
46 neska-mutilek hartu zuten
parte eta horietatik 16 herna-
niarrak izan ziren.

Alebin mutiletan, Langile
Taldeka kontuan hartuta, ale-
bin mutiletan, Langile ikasto-

lak irabazi zuen. Infantil eta
alebin nesketan berriz, goierri
garaiak.

Adarraga Memoriala,
gipuzkoako Eskolarteko
Txapelketaren barruan joka -

tzen da eta txapelketatik
kanpo, benjamin mailako las-
terketak ere egin ziren atzo.

Oroigarria, adarragatarrei
Aurten, 50 urte bete ditu

adarragatarren omenez egi-
ten den memorial honek eta
bu kaeran, atletismo talde-
ak, oroi ga rri bat eman zien
Ada rraga familiako seni-
deei. yy

infantiletan, Julen goikoetxea eta ainhoa arruti atleta hernaniarrak izan ziren azkarrenak.

alebin mutiletan, berriz, gorka lopez de arregi. lander ruiz bigarren geratu zen. 

atletisMoa - 50. adarraga MeMoriala

Hirugarren adina, Hirugarren Mundurako ongd - ‘Fe y alegria’

Adarragatarrei oroigarri bat
eman zien atletismo taldeak.
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eta ostarteak zabalduko dira,
nahiz eta zaparradaren bat
bota goizean. Hego-mende-
baldera aldatuko da haizea.
Min.5º / Max.10º.
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t)GAUR BIHARZerua lainotuta egongo da eta

zaparradak ugariak izango dira,

batez ere, goiz partean. Ipar-

mendebaldeko haizea bizi ibili-

ko da. Min.3º / Max.9º.

v  iragarki  merkeak v

Puntu garrantzitsua lortu
zuen atzo Hernanik

n erregional ohorezko Mailako taldeak 0-0 berdindu zuen atzo Beti

gazteren aurka. n emakumezkoen taldeak 2-1 irabazi zion Zarautzi.

OSO joko ona erakusten ari
da Erregional Ohorezko
Mailako taldea azken parti-
duetan eta atzo ere oso sen -
tsazio onarekin geratu ziren
bai jokalariak, bai taldeko
arduradunak. Lesakan jokatu
zuten Beti gazteren aurka, eta
0-0 berdinduta, balio haundi-
ko puntuarekin bueltatu ziren
Hernanira. Sekulako lana
egin zuen taldeak, kontuan
izanik, 9 jokalarirekin jokatu
zutela. Alde horretatik, arbi-
troaren lana ez zela oso txu-
kuna izan azaldu dute, baina

kontu horiek ahaztu egin
behar direla. 

Orain, hurrengo parti-
duari begira daude txuri-
berdeak. Etxean jokatuko
dute real Unionen aurka eta
oraingo dinamikarekin
jarraitzeko asmoa dute.

Neskak, sailkapenean gora
Emakumezkoen Euskal Li ga -
ko taldeak zarautzen aurka
jokatu zuen atzo eta 2-1 iraba-
zi zuten hernaniarrek. Sailka -
penean postu bat gora egin
dute. zortzigarren daude. yy

Lopezek ezin, Loitegiren aurka
ander lopez seniorrak 23-40 galdu zuen larunbatean gipuzkoako

trinkete txapelketako finalerdia, Julen loitegiren aurka. orokorrean,

ez da asteburu ona izan Hernaniko pelotarientzat.

ANdEr Lopez seniorrak oso
ondo jokatu zuen larunbatean,
gipuzkoako Trinkete Txapel -
ke tako finalerdia, baina ez
zuen ezer egiterik izan Julen
Loitegi urnietarraren aurka.
Lopezek oso txapelketa ona jo -
katu du eta orain eskuak erre-
kuperatu behar ditu bikoteka-
ko modalitatean jokatzeko. 

7 garaipen eta 13 porrot
Orokorrean ez da asteburu

ona izan Hernaniko pelota-
rientzat, baina garaipen ga -
rra ntzitsuak lortu dira. Esa te -
rako, Euskal Herriko Txapel -
ketan, Urkizu eta Altunak
garaipena lortu zuten, Sub22
mailan, aurkarietako batek
istripua izan zuelako eta ez
zirelako aurkeztu. Txapelketa
berean, Esnal eta Lizeaga
seniorrek galdu egin zuten
eta azken faserako pasea zail-
du egin zaie.

Udaberriko Torneoaren
barruan, Arizmendi-Lazka -
no eta Agirre-Pagola kadete-
ek irabazi egin zuten beraien
debutean. Binakako gipuz -
koako Txapelketan, berriz,
Larrañaga-Salaberria eta
Larburu-gorrotxategi infan-
tilek irabazi egin zuten eta
galdu gabe jarraitzen dute.
Arizmendi-Insausti eta go-
ros tidi-zugasti infantilek,
bes talde, galdu egin zuten. yy
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K i r o L A -  A s t e b u r u K o e m A i t z A K

u s a s k i b a l o i a

Urretxuarrak gehiago izan ziren

Hernanik Urretxuko Alumnos de Francisco Alberdi taldearen aurka

jokatu zuen larunbatean eta 64-52 galdu zuen. Sailkapenak eta emai -

tzak erakusten duten bezala, oso joko parekatua erakutsi zuten. yy

u w a t e r p o l o a

Bi taldeek galdu, etxetik kanpo

Asteburu honetan, waterpoloko Hernaniko bi talde nagusiek etxe-

tik kanpo jokatu dute eta biek galdu egin dute. Neskek Euskal He -

rriko Kopako partidua jokatu zuten atzo Lautadaren aurka eta 9-2

nagusitu zitzaizkien gasteiztarrak. Mutilek, berriz, ostiralean jokatu

zuten Bidasoaren aurka eta 12-8 galdu zuten. yy

u e r r u g b i a  -  e u s k a l  t x a p e l k e t a

Landarek azken momentura arte eutsi
arren, ezin garaipena lortu

Euskal Txapelketan, Landare taldeak Atletico San Sebastianen aurka

jokatu zuen larunbatean, Aieten, eta 24-15 galdu zuen. Hernaniarrek parti-

du ona jokatu zuten eta azken momentura arte eutsi zioten aurkariei. yy

v e r a k u s k e t a

Ruiz de Eguinoren eskultura eta margoak
Andoainen daude ikusgai

Aitor Ruiz de Eguino hernaniarrak erakusketa jarri du Andoaingo

Bastero kulturgunean. Tururu izena du eta aluminiozko 16 eskultura

eta aluminioan margotutako beste 40 margolan ikusteko aukera

izango da. Otsailaren 28ra arte egongo da ikusgai. Ordutegia hona -

koa izango da: astelehenetik ostiralera, 18:00etatik 20:00etara; eta

larunbatetan, 10:30etatik 13:30etara eta 18:00etatik 20:30etara. yy

v b a s q u e  c u l i n a r y  c e n t e r

Jatetxeetako zerbitzua hobetzeko, ikastaroa

Basque Culinary Centerren ikastaro ugari antolatu dituzte

2014rako. Besteak beste, aukera dago ikasteko, jatetxeetako arlo

guztiak nola hobetu. Zerbitzua hobetzeko eta berritzeko estrate-

giak erakutsiko dituzte. Horrez gain, Sumilleria eta Enomarketing

Masterra egiteko aukera ere badago. Otsailean hasiko da eta

praktikak ospe haundiko 10 lekutan egin ahal izango dira.

Informazio guztia eta eskaintza guztia: www.bculinary.com. yy

v i a t - i t v  

Beste hilabete gehiago jarraituko du grebak

Urnieta eta Irungo IAT-ITV zentroetan greban daramazkite 7 hilabete

eta langileek jakinarazi dute otsailaren 15era arte luzatzea erabaki

dutela, inolako pausorik ematen ez baldin bada behintzat. Lan hitzar-

mena berritzeko eskatzen diote Tüv Rheinland Iberica S.A enpresari

eta langileek salatu dute arazoari konponbidea bilatzeko enpresak

daukan interes falta: «Enpresak behin bakarrik onartu du langileokin

biltzea eta hori orain dela 3 hilabete izan zen». Aldi berean, Eusko

Jaurlaritzari esku hartzeko eskatzen diote, «ITVk eskaintzen duen zer-

bitzu publikoa EAEko administrazioaren ardura izanik». Beraz, beste

hilabetez, Hernaniko eta inguruko kotxe gidariek ezingo dute

Urnietako zentrora jo. yy

Garajea alokagai anbulatorio inguruan, 14 m2. Entreplanta du. Ate automatikoa.

Deitu: 615 00 99 26 / 943 55 04 71

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, 

persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,

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

esku pelota

Hernani nagusi atzo, etxean.
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