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Katxarraza ikasle taldea, Harremonak egitasmokoKatxarraza ikasle taldea, Harremonak egitasmoko

arduradunak aldamenean dituztela.arduradunak aldamenean dituztela.

futbolA  

Real Union hartuko du
Hernanik gaur, Zubipen /7

Bost urte institutuan, 
tratu onen aldeko bidean

harrEmoNak izeneko saioak ematen hasi zirela bost urte
badira hernani Bhi institutuan, eta emaitzarekin gustora
dira arduradunak. Berdintasun Sailak sustatzen ditu saioak,
eta gaur egun ikastetxe osoa inplikatzen ari da, irakasleak,
ikasleak, eta orain gurasoei ere saioa eskainiko diete./3

hamaika abesti eskainiko dituzte gaur, hiru soinujoleren artean, milagrosan.
hauspoz Euskal herrriko akordeoi elkarteak antolatu du kontzertu zikloa eta goi
mailako hiru akordeoijole gonbidatu ditu hernanira: marta Cubas, maria
Zubimendi eta Narciso Jimenez. Gazteak dira hiruak, baina oihartzun haundia iza-
ten ari direnak. aurreneko biek hainbat lehiaketetan hartu izan dute parte, horieta-
ko asko irabaziz; eta Narciso Jimenez goi mailako ikasketak egiten ari da egun,
musikenen. kontzertua milagrosako kaperan, gaur, 19:00etatik aurrera.  yy

Goi mailako hiru soinujole gaur, Milagrosan 
Marta Cubas, Maria zubimendi 

eta narciso Jimenezek eskainiko 

dute kontzertua Milagrosan,

19:00etan hasita.

Akordeoi kontzertu zikloA v e s k u b i d e  
s o z i a l e n  k a r t a

Aurkezpena gaur,
Biterin

Euskal Herri mailan jarri dute

martxan Eskubide sozialen

karta eta Hernanin ere sortu

da taldea. Gaur aurkeztuko

dute Biterin, 11:30etan. /2

v g i b e l a l d e

Bazkideak egiteko
kanpaina martxan,
gaurtik

Gibelalde auzo elkarteak

bazkideak egiteko kanpaina

jarri du martxan, eta otsaila

bitartean luzatuko da. Gaur

Lizeaga taberna parean izan-

go dira, eguerdiko 12:30eta-

tik 14:00etara. /2

v d y a

Sorosle izateko
ikastaroa, 
otsailean zehar 

DYAk ikastaroa antolatu du

Hernanin, sorosle eta lehen

sorospen titulua ateratzeko

balioko duena. Otsailean

zehar emango dute, eta 3

astekoa izango da. Parte

hartzeko izena eman behar

da, aldez aurretik. /2

Errugbia 

Santboiana-Hernani, bihar /6

Laburrak /2

Kirolak: waterpoloa, esku

pelota, erremontea... /6-7

Eskelak /7

Ipuin kontaketa: 

urte guztiko saioak /8

gau r kron ika n
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Hernaniko taldea aurkeztuko dute gaur, Biterin

ESkuBiDE sozialen karta
ekimena martxan da Euskal
herri osoan, eta hernanin ere
sortu da talde bat, honen
harira lanean ari dena. Gaur
dute aurkezpena, Biteri
kultur etxean, goizeko 11:30e -
tan. Taldearen berri eman, eta

ekimenaren nondik norakoak
azalduko dituzte bertan.
hau rrentzako dinamikak ere,
antolatu dituzte.

Konponbide bateratua
bilatzea, helburu
Eskubide sozialen kartaren

helburuetako bat da, kon -
ponbide bateratua ematea
gaur egungo krisi egoera
desberdinei. martxan jarri
duten eragileek diote, gauzak
beste modu batean egin
daitezkeela eta egin beharko
litezkeela.

Herritar guztiei deia
hernaniko taldea martxan da
eta ateak zabalik ditu batu
nahi duten guztientzat.
herritarrei egindako gon -
bitean, hala diote: «bide
honetan, gu guztiok egoteak
du zentzua». yy

euskubide sozialen karta euskal Herri mailan jarri dute martxan eta Hernanin talde propioa sortu da, hori

bultzatzeko. Aurkezpena 11:30etan egingo dute biterin, eta herritarrei azaltzeko deia egin diete.

.

«ekimen honek zentzua du,

bakarrik, bide honetan gu

guztiok bagaude»
..

v z i n e a

`Blue Jasmine´ eta `Turbo´ pelikulak, asteburuan

Biteriko zine sesioan bi pelikula jarriko dituzte asteburu honetan ere. 

12 urtetik gorakoentzat Blu Jasmine izango da ikusgai: gaur 19:30etan

eta 22:30etan, eta bihar 19:30etan. Adin guztietarako saioan, Turbo peli-

kula jarriko dute; gaur eta bihar, 16:30etan. yy

v e a j - h 1 !

Bilera gaur, Antziolako bizilagunekin

EAJ eta H1! alderdiak bilerak egingo dituzte Hernaniko auzoetan, bizila-

gunen iritzia jakin nahi baitute: Udalaren gestioaren inguruan, zer aldatu-

ko luketen, zein diren beharrak... Aurreneko bilera gaur izango da,

Antziolan, bertako bizilagunen egoitzan; 10:30etatik 12:30etara. yy

v g a z t e  t x o k o a

Errugbi partidua ikustera gaur, 

eta futbolin txapelketa bihar

Gazte Txokoak asteburu honetarako aurreikusita zituen ekintzak aldatu

egin ditu. Gaur errugbi partidua ikustera gerturatuko dira Landarera.

16:00etan joango dira, Senior B mailako partidua ikustera: Hernani-Rioja.

Bihar berriz, futbolin txapelketa antolatu dute, 17:30etan. yy

v k i r o l d e g i a

Uretan jolasean aritzeko saioa, bihar

Etxeko txikienek eta ez hain txikiek uretan une atsegina pasatzeko auke-

ra izango dute bihar Kiroldegiko igerilekuan. Ur ludoteka antolatu du

Udalak goizeko 10:00etatik eguerdiko 12:00etara. yy

Igerilekua itxita, eguerditik aurrera

Waterpolo partiduak direla eta, igerilekua itxita egongo da bihar, 

eguerdiko 12:00etatik aurrera. yy

v k a l e r a t z e a k  s t o p

Txistorjatea, Trintxerpeko kaltetuei laguntzeko

Trintxerpeko kaltetuei laguntzeko asmotan txistor jatea antolatu du

Hernaniko Kaleratzeak Stop taldeak. Datorren igandean izango da, hilak

2, Plaza Berrin; goizeko 11:30etatik eguerdiko 14:00etara. yy

v a s t i g a r r a g a

Yoga klaseak probatzeko aukera, debalde

Arik Terapia Zentroak yoga klaseak debalde probatzeko aukera jarri du Asti -

garragan. Datorren astean, Hatha Yoga ate ireki jardunaldia antolatu dituzte,

asteartean eta ostegunean, 19:00etatik 20:15etara. Zentroa Kale Nagusiko

16garren zenbakian dago eta izena emateko telefonoa da: 943 50 66 72. yy

Bazkidetza kanpaina martxan, 
gaur eta datozen egunetan

Sorospen titulua ateratzeko
ikastaroa antolatu dute otsailean

EDoZEiN elkartek bezala,
lizeagako Gibelalde auzo
elkarteak bazkideak behar
ditu urte osoko fun tzio -
namendua errezte aldera.
Bazkidetza kan paina jarri
dute martxan, gaur hasi eta
datozen egunetara luza tuko
dena. kanpainarekin bi hel -
buru bete nahi di tuzte:
batetik, bazkide berriak egi -
tea; eta bestetik, joan den
urtean egin ziren haiek, baz -
kidetza berres tea.  ordutegi

eta leku des berdinetan jarri
dituzte hitzorduak, guztiek
izan dezaten bazkide egi -
teko aukera. aurreneko zita
gaur jarri dute: Victor hu -
go ko lizeaga taberna pa -
rean egongo dira, eguer diko
12:30etatik 14:00etara.

Zita gehiago, 
datozen egunetan
larramendi kaleko 11ga -
rren zenbakiko lokalean
izango dira hitzordu ge -
hienak, 19:30etatik 20:30 -
etara: urtarrilaren 28an, eta
otsailaren 4, 11, 18 eta
25ean. Bestalde, datorren
larunbatean, otsailaren
1ean, aitan Etxe eta Pa -
checo taberna parean egon -
go dira, eguerdiko 12:30 -
etatik 14:00etara. yy

SoroSlE eta lehen so ros -
pen ikastaroa antolatu du
DYa Gipuzkoak her na nin.
hiru asteko ikastaroa izan -
go da, eta datorren hi la -
betean emango dute guz -
tira:  otsailaren 3tik 21era.
as  telehenetik ostiralera
izan go dira saioak, in ma -
kulada ikastetxean,  arra   -
 tsaldeko 19:00etatik 21:00 -
etara.

Ez da beharrezkoa 
oinarrizko 
ezagupenik izatea
ikastaroa izaki, aurretik
ezagupen basikorik izan
beharrik ez dagoela azaldu

dute antolatzaileek. 
ikastaroan erakutsiko

dute, eguneroko bizitzan
aurki ditzakegun arrisku
egoerei aurre nola egin:
bihotz eta birika sus per -
keta, zauriak, hausdurak,
erredurak... Ezagupen
arrun tak izango dira, baina
momentu jakin batean la -
guntza haundia eman de -
zaketenak. Teoria eta
praktika tartekatuko dira,
ikastaroan.

Frogak gainditzen
dituenak, titulua
ikastaroa bukatzean, froga
bat egingo zaie ikasleei, eta

gainditzen dutenek lortuko
dute DYa Gipuzkoak ema -
ten duen titulua.

Matrikula 
eta izen ematea
ikastaroan parte hartu
nahi dutenek, edo infor -
mazio gehiago behar du -
tenek telefono bidez jarri
behar dute DYa rekin
harremanetan: 943 46 46
22. Go goratu dute ikasle
ko purua mugatua izango
dela, emango duten ikas -
taroaren kalitatea bermatu
nahi baitute.

ikastaroaren prezioa, ma -
trikula, 110 eurokoa da. yy

Victor Hugo kalean egongo dira gaur, lizeaga tabernaren

parean, eguerdiko 12:30etatik 14:00etara.

otsailaren 3tik 21era emango dute ikastaroa inmakulada

ikastetxean. Prezioa: 110 euro. izena eman behar da.

eSkubide SoziAlen kArtA

GibelAlde Auzo elkArteA

dyA

.

zazpi hitzordu jarri dituzte,

gehienak, elkartearen lokalean.
..
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TraTu txarrei aurre egiteko
mo durik onena tratu onak
bul tzatzea da. ideia horre tatik
abiatu zen funtsean harre -
monak egi tasmoa, harreman
onak sus tatzeko egitas moa, eta
her na ni Bhi institu tuan bost
ikas turte daramaz ki dagoe -
neko. DBh 2,3,4 mai latan eta
Batxiler 1ean egiten dituzte
saioak, eta irakas le ekin ere
urtero egiten dute saioren bat;
aurten guraso ekin ere egin
nahi dute saio bat.

hain justu, ikasleen gura -
soentzako saio monografikoa
datorren asteazkenean egin -
go dute, 17.30etan, Santa Bar -
bara eraikinean, eta guraso
guztiei gonbitea luzatu diete
bertara azaltzeko. 

Geure burua errespetatzetik
besteak errespetatzera
hernaniko udal Berdintasun
Sailak sustatutako egitasmoa
da, eta arremanitz koopera -

ti bak ematen ditu saioak.
Edurne mendizabal Tolosa,
ibon arrizabalaga de mingo
eta asier Baglietto Gabilondo
dira egitasmoaren ardura
daukatenak. mendizabalek
kro nikari adierazi dionez,
ezezkoan oinarritutako me -
zue tatik alde egin nahi izan
dute, eta mezu positiboetan
oinarritutako saioak egiten
dituzte. «Tratu onak sus -
tatzea da helburua. lehenen -
go gure burua errespetatzetik
hasi, ingurua, laguna, herria
dena. Bestea bere kasa etor -
tzen da. Emakumeen kon tra -
ko indar keriari aurre egi teko
eskatu ziguten saio hauekin
hasteko, eta guk enfoke hori
eman nahi izan diogu».

harremonak egitasmoak
hiru helburu ditu, oinarri
oinarrian: elkarren arteko
harremanak hobetzea, tratu
onak sustatzea eta hez kidetza
zein sexuen heziketa lantzea. 

Berdintasuna, edertasun
eredua, sexualitatea...
Berez, 6-8 orduko saioak iza -
ten dira, eta gai konkretu asko
lan tzen dituzte saioetan, baina
gai orokor batzuren inguruan
aritzen dira. ha sieran, DBh 2
mailan, pare kidetasunaren in -
guruan aritzen dira, edo ber -
din ta su naren inguruan. Gizon
eta ema kume, etxe ko lanak,
eta abar. Edertasun ereduak
lan tzen dira batez ere DBh3n,
sexismoa eta abar. Sexuali -
tatea norberari begira eta ha -
rremanei begira lantzen dira
DBh 4 eta Batxilergoan. 

klase horien beharraz
galdetuta, mendizabalek dio,
adibidez, sexualitateari buruz
gaur egun informazioa bada -
goela, baina beste mota bateko
hezkuntza behar dela. «me -
zuak txarrak dira oro korrean,
eta bildurrez bezala bizi di tu -
gu gauzak. Zer egiten dugun
gaizki, ze de sastreak garen...

ez gustora sentitzeko mezuak
dira. Tratu onean berriz, ez
gaude entrenatuak, eta gu ho -
rre tan saiatzen gara. Pla ze rra -
ren kultura oso interesgarria
da, goxo, xume eta ondo
bizitzeko». 

`Katxarraza´ ikasleen taldea
harremonak egitasmoetatik
sor tu da katxarraza taldea,
her   nani Bhi institutuan. Ge laz
kanpo ere beharra ikus ten
zuten saio horiekin jarrai tzeko,
eta ikasle talde batek sor tu
zuen katxarraza taldea. «hain -
bat gairi buruz bestela ez dugu
hitz egiten, eta horre ta rako
sortu genuen tal dea. Gure
artean bildu, eta gai horiei
buruz hitz egin...». institutuan
bertan egitasmoak antolatu eta
kanpoan egindakoetan parte
hartu dute besteak beste. orain
ilusioa daukate gazteagoak ere
taldera hurbiltzeko, taldeak
jarraipena izan dezan. yy

Harremonak, tratu onean oinarritutako
saioak Hernani BHI Institutuan

l bost ikasturte daramazki Harremonak egitasmoak Hernani bHi institutuan, helburu hauekin: harremanak

hobetzea, tratu onak sustatzea, eta hezkidetza zein sexuen heziketa lantzea. l ikasleekin aritzen dira, baina

irakasleekin ere saioak egin dituzte. Gurasoei zuzenduta ere egin nahi dituzte saioak, datorren asteazkenean.

Berdintasunaren alde hainbat ekimen egin izan dituzte Hernani BHI Institutuan. Argazkian, horietako bat.

HArreMonAk eGitASMoA

.

Gurasoentzat saioak:

ikasleen gurasoentzako saio

bat egingo dute datorren

asteazkenean, 17:30etan,

santa barbara eraikinean.
..

LaGuntza, Harremonak bideorako

urteotan gelan grabatutako

irudiekin bideo bat prestatu

dute, eta ikasle guztien

gurasoen baimen idatzia

behar dute publikatzeko.

eskatu dute, mesedez etxez

etxe bidali dituzten gutunak

sinatzeko.
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Hasi dira aldaketak
Karabelen
Hainbat eraikin bota izanak 
erraztu egiten du Karabel auzoaren
berrantolaketa hastea eta zubi
berria egiteko lanak hastea.

2013 urte bukaeran hainbat eraikin
bota ziren eta horiekin martxan
jarri zen Karabel auzoan aldaketa
garrantzitsu eta sakonak ekarriko
dituen lanen egutegia. 

Zubi berria egiteko lanak hasi dira
eta ibaiaren bi ertzetako zimen-
duak jartzen ari dira. Zimendu
horiek zubi berriaren plataforma
11,40 metroko kotan mantenduko
dute. Plataforma horrek 51,5 metro
izango ditu argitan eta inguruan
eraikiko da, behin bukatu ostean,
Urumea ibaiaren gainean jarri
dadin. Prozesu hau aurreikusten
da 2014ko apirilaren erdirako
bukatzea. Data horretatik aurrera,
2014ko uztailaren bukaera bitarte,
hau da, zubi berria trafikora ireki-
tzen den arte, obra zibil hau buka-

tzeko azken ukituak emango dira
eta ura, gasa, argia eta komunika-
zio zerbitzu garrantzitsuak desbi-
deratuko dira, zubi zaharretik
joango baitira ordura arte.
Azpiegitura garrantzitsu honen
osagarri bezala, Akarregi zonako
errotondara doan bidea moldatuko
da, eta errotonda berri bat egingo
da Karabel aldean.

Ekintza hauekin batera, Karabel
Berri urbanizatzeko lanak jarriko
dira martxan. 186 etxebizitza berri
izango ditu auzoak. Hasteko, babes
ofizialeko 72 etxebizitzaz osatuta-
ko blokea egingo dute, eta jarraian,
beste bloke bat, 57 etxebizitza libre
kontzertatuekin. Hirugarren bloke
batekin bukatuko dute bertan 42
etxebizitza libre kontzertatu eta 15
etxebizitza libre egongo dira.
Urbanizazio hau guztia 11,20

metroko kotatik gora eraikiko da
eta barrera gisa funtzionatuko du
Karabelen hegoaldean, Urumea
ibaiak gainezka egiten badu ere.
Bide berri bat sortuko da eta Olaeta
Plazan, trenbidearekin paralelo
doan bidearen jarraipena izango

da. Eraikin berriko garajeen sarre-
ran bukatuko da. Sarrera hau 11,26
metroko kotan egongo da.

Karabel Berriko bide-antolaketa-
ren ardatza errotonda berria izan-
go da. Errotonda hau auzoaren
sarreran egingo da zubi berriare-
kin, eta zubiaren altuera berean
egongo da. Errotondaren bidez, tra-
fikoa auzoaren kanpotik bideratu-
ko da eta auzora sartu beharrik ez
da izango, bizilagunen kasua ez
bada. Beste bide berri bat ere egin-
go da errotonda berria eta Landare
lotuz, Aingura kalearen bidez.

Bide berri hori lezoiaren gainean
(lurrezko horma) joango da. Lezoia
egingo da Urumea ibaiaren uhol-
deez babesteko, Karabelen ipar-
ekialdetik. Bide honek lotuko ditu
errotonda berriaren sarrera, 11
metroko kotan egongo dena, eta
Landareko sarrera, 10,30 metroko
kotan egongo dena. Beraz, guztia
10,30 metroko altueratik gora
egongo da.

Lurrezko lezoia egin aurretik, eki-
pamendu bat jarriko da, nahiz eta
ez ikusi, garrantzi haundikoa izan-
go dena auzoaren ongizaterako:
ekaitzen tankea. Honen bidez, euri
urak behar bezala kudeatzeko
aukera izango da eta ur horiek
ibaira bideratuko dira, urak gainez-
ka eginez gero, ez dadin estola-
zuloetatik itzuli.

Karabel Berri: babes
ofizialeko 78 etxebizitza,
99 libre kontzertatuak eta

15 libreak.

Lezoia eta bide berria 10
metroko kotatik gora.

PUBLIERREPORTAJEA
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Karabelen 186 etxebizitza berri egite-
ak, egungo parkin probisionala ken-
tzea eragingo du. Kaleko parkin berri
bat egingo da 200 plaza inguru izan-
go dituena. Parkin hau ibaia, lezoi
gainetik Landarera doan bide berria
eta Zubipe futbol zelaiaren artean
egingo da. Egungo kirol kantxa lekuz
aldatuko dute. Parkin berriaren eta
sarrerako errotondaren artean jarri-
ko dute.

Karabelek datozen 4 urteetan izango
duen transformazioak auzoaren fiso-
nomia aldatuko du. Sarbide berriak
eta trafikoaren berrantolaketak,
auzoa bizileku egokiagoa egingo
dute. Egungo bidegorri sarea osatuko
da, errotonda berriaren bidez Portu
auzo aldera eta zubi berriaren bidez
Akarregi aldera. Aisialdirako gune
gehiago ere izango dira. Plaza berri
bat egingo dute Karabel Berrin ume-
entzako jolasekin. Hori egungo
Olaeta plazari gehituko zaio.

Dudarik gabe, aldaketa nagusiena
Karabelen, segurtasunean egingo da.
Zubi berria, garbia eta pilastrarik
gabea izango da eta “presa” efektua
saihestuko da, gaur egungo zubiak
eragiten duena Urumeako urak haz-
ten direnean. Karabel Berriko urbani-
zazio berriak hegoaldetik, 11,20
metroko kotan egongo denak, barrera
bat izango du errotonda berriarekin
eta Landarera doan bide berriarekin,
biak 10,30 metro eta 11 metroko
kotan egongo direnak. Barrera honek
auzoa babestuko du Urumea ibaiaren
uholdeen aurrean; auzoan ura sar-
tzea saihestuko da.

Zentzu berean, prezipitazio garran-
tzitsuen aurrean, funtsezko ekipa-
mendua izango da ekaitzen tankea.
Azpiegitura honek aukera emango
du modu eraginkorrean kudeatzeko
Karabelen biltzen diren euri urak.
Ohiko funtzionamenduan, euri urak
bilduko ditu eta Urumea ibaian hus-
tuko ditu. Ibaia hazita doan kasue-
tan, uhate bidezko sistema automati-
ko batek saihestuko du urak berriz
auzora itzultzea saneamendu sarea-
ren bidez. Egoera honetan geratuko
da agerian ze garrantzitsua den
ekaitzen tankea, non euri urak bildu
eta ibaira bideratuko diren modu era-
ginkor eta seguruan. yy

Aldaketa nagusiena
Karabelen, 

segurtasun aldetik 
egingo da.
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‘ErralDoia lo’ dagoela
aprobetxatuta, hernanik bi -
har aldea haunditzeko apro-
betxatu nahi du, Santboiana
talde haundiaren kontra. ka -
talanek talde bikaina eta
denboraldi kaxkarra dara-
makite. her naniarren atzetik
dijoaz, az ke naurreko pos-
tuan, bost pun tu gutxiagore-
kin eta bi partidu bakarrik
irabazita. hernaniarrek be -
rriz, inork espero ez zuela,
lan haundiak eman dizkie
talde gogor askori, eta 4 par-
tidu irabaziak ditu. 

Biharko partidua atseden
hartuta hasiko dute, hilabete
eta erdian ligako partidurik
ez baitute izan. Bihartik
aurrera berriz, beste hamar
partidu jokatuko dituzte liga
bukatu arte. Garrantzia
haun dia du neurketak, kon-
trario zuzenen artean jokat-
zen baitute. Partidua, Sant
Boi herriko Baldiri aleu
zelaian, 12:00etatik aurrera.

Iaz bigarren, 
aurten azken-bigarren
Gauzei nondik begiratzen
zaien, ezberdin ikusten omen
dira. Santboianak iaz biga-
rren postuan bukatu zuen
liga, eta aurten ere halatsu
dijoaz, baina behetik hasita.
Ez dute iazko jokorik, eta
bururik altxa ezinda dabiltza.
Jokalari batzuk aldegin, beste
batzuk lesionatuta... egoerari
buelta emateko bi fitxaje egin
dituzte, eta bat bihar ikusi
ahal izango dena: matenga
Baker gaztea, Zeelanda Berri -
koa, hirugarren lerrokoa bai -
na erdilari bezala jokatuko
duena. Gauzak gaizki hasi
arren, ez dago etsitzeko llo -
bregateko taldea.

Joaneko partiduan, Hernani
garaile 29-23
landaren sorpresa eman
zuen hernanik  liga hasieran,
Santboiana haundiari 29-23
irabazita. orduan pizkorrago
ibili ziren hernaniarrak, eta
joko klase guztietan nagusitu

ziren. azkarrago mugitu zu -
ten jokoa, eta ezustean harra -

patu zituzten kataluniarrak.
Bihar ere puntu-bila dijoa
hernani. Zuzeneko aurkariari
aldea kentzea garrantzitsua
da, liga bukaera zailari inda-
rrez ekiteko. lan horretan,
ordea, faltako ditu jokalari
batzuk: igor Genua, selek-
zioarekin ari delako, eta beste
batzuk lesionatuta daudelako.

hamar partidu falta dira
liga bukatzeko, eta hernani
9garren dago. oraingo parti-
du guztiak hil edo bizikoak
dira ligako borrokarako. yy

6k i r o l a k

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

Arerio gogorra 
gaur Hernanik:
Atletiko San Sebastian

Ligako defentsarik onena duen

taldea izango du gaur Hernanik

aurrean: Atletiko San Sebastian.

Hernanik duen guztia eman

beharko du, neurketa aurrera

atera nahi badu. Partidua kirolde-

gian jokatuko da, arratsaldeko

16:45etan. yy

u w a t e r p o l o a

Neskek eta mutilek
Maristas aurkari, bihar 

Neska eta mutilen waterpolo taldeek

asteburuan jokatuko dute Hernanin.

Biek Maristas taldea izango dute

aurrean: neskek 12:30etan eta 

mutilek 13:30etan. yy

u b o l a

Binakako txapelketako
aurreneko tiraldia
bihar, Ereñotzun

Taldekako bola txapelketa bukatu-

ta, inguruko bolari onenek Ere -

ñotzun dute hitzordua bihar, ber-

tan hasten baita Binakako Txa -

pelketa. Aurreneko tiraldia izango

dute jokoan, goiz eta arratsalde:

10:00-11:30 eta 16:30-17:30. yy

u p a l a

Umeentzako 
ikastaroan, 
izen ematea

Pala ikastaroa antolatu dute ume-

entzako otsailean, astearte eta

ostegunetan. Izena emateko 625

033 314 telefonora deitu behar da

edo frontoira azaldu, astelehen

edo asteazkenetan, 20:00etan.

Umearen datuak ere bidali behar

dira hernanikopalistak@gmail.com

helbidera. yy

u s a g a r  l a s t e r r a

Interneten dagoeneko
eman liteke izena

Ia bederatzi kilometro izango ditu

aurten ere, Hernaniko sagardote-

gietatik barrena egiten den laster-

ketak; Sagar Lasterrak. Urta rri laren

22an izango da, goizeko 11:00etan

hasita. Parte hartu nahi dutenek

izena eman behar dute aldez

aurretik edo egunean bertan.

Aurretik eman nahi dutenek 

zabalik dute epea interneten,

www.kirolprobak.com helbidean. yy

Aldea haunditzeko aukera,  
bihar, Santboianaren zelaian
Hilabete eta erdi

ligako partidurik

gabe, eta taldeek

atseden hartuta

ekingo diote berriz

ere lehiari, bihartik

aurrera.    

Denboraldi erdira iritsita, bost talde daude sailkapeneko azken postuetan borrokan.

Sailkapena
Bathco Indep. RC 

VRAC Quesos 

Hermi El Salvador

Rugby At. de Madrid

CR Compl. Cisneros 

Ampo Ordizia 

Getxo Artea  RT

Bizkaia Gernika RT

Hernani CRE 

Blusens Univ. Vigo 

UE Santboiana 

Ciencias Cajasol

46

46

44

39

36

34

34

24

21

18

16

15

..

joaneko partiduan, landaren

29-23 irabazi zion hernanik

llobregateko taldeari.

jokoan gehiago izan ziren

eta eskura zituen aukera

aprobetxatu zituen.
..
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K I R o L A -  A S t E B U R U K o p A R t I D U A K

u e s k u  p e l o t a

Finalerako pasea ziurtatzeko irabazi beharra
dute gaur Urkizu eta Altunak 

Euskal Ligako partidua jokatuko dute gaur Urkizu eta Altuna hernania-

rrek, sub 22 mailan. Partidu garrantzitsua dute, irabazi beharra baitu-

te, finalerako pasea konplikatu nahi ez badute. Huarteren kontra joka-

tuko dute, Huarten bertan, 11:00etan hasita. 

Bestetik, infantil mailako bi partidu ere aipatzekoak dira.

Gipuzkoako txapelketan aurrera jarraitu nahi badute, irabazi beste

biderik ez dute Gorostidi eta Zugastik, eta Arizmendi eta Insaustik.

Aurrera Saiazen kontra jokatuko dute biek; aurrenekoek Bidegoienen,

16:00etan; eta Hernanin besteek, 15:30etan.  yy

u e r r e m o n t e a

Barrenetxeak Matxin IIIarekin jokatuko du
gaur, Juaristi eta Olazarren kontra 

Erremonte jaialdia antolatu dute gaur 16:00etan Galarretan.  Hiru ga -

rren partiduan Endika Barrenetxea hernaniarrak jokatuko du. 

Matxin IIIa izango du bikote, eta aurrean, Juaristi eta Olazar. yy

eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

JoaN den astean liderrari
gauzak estu jarri zizkion her -
nanik, baina galdu egin zuen
azkenean. Dena dela, taldea
indarrean da, joku puntu oso
onarekin, eta ez dago inori
barkatzeko. real unionen
kon  tra jokatuko dute gaur ion
Zabaletaren mutilek.  irun da -
rrak lau puntura daude, berez
sailkapenean urruti daudela
dirudien arren. Talde bat bos-
garren postuan dago, eta bes-
tea 13garren. 

Gaur irabaziz gero, sailka-
penean salto polita egingo
luke hernanik. Betiko orduan
jokatuko du, Zubipen, bere
jarraitzaileen aurrean, eta
oraintxe da garaia taldeari
bultzada emateko. liga hasie-
ra trixte xamarra egin zuen
hernanik, baina bere kaxa
buelta eman dio, eta orain
beste itxura, irudi, eta joko
batekin dago taldea. Gaur ere
horixe demostratzera aterako

dira zelaira txuriberdeak; ez
dela kasualitatea azken parti-
duetako emaitzak lortzea.

hernani eta real union
parez pare gaur, 16:30etatik
aurrera, Zubipen.  yy

Urruti dagoela dirudi, baina
lau puntura dago Real Union
real union 5garren dijoa eta Hernani 13garren, baina bien artean

lau punturen aldea dago. Gaur jokatuko dute, 16:30etan zubipen. 

Eskelak

Hernanik salto haundia egin lezake gaur irabazita.

III. URtEURREnA

Hilario Soraluze Azkune

EtXEKoAK: Inés, Aloña, Joseba, Iker eta Maddi

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 25ean

Gure bihotzean eta oroimenean
jarraituko duzu beti.
Maite zaigu aitona.

futbolA - erreGionAlen oHorezko MAilA

FRAnCISCo MAtELLAnES CALVo
- Goian Bego - 

AURELIREn LAGUnAK

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 25ean

besarkada haundi bat 
etxeko guztiei

=

LEHEnEnGo URtEURREnA

Jose Antonio Izquierdo Goikoetxea
2013ko urtarrilaren 10ean hil zen, 47 urte zituela.

-Goian bego-

Zure ama: Begoña; anai-arrebak: Montse eta
Carlos, Ester eta José; ilobak: Lander eta

nahikari
Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaiteztela BIHAR,
IGAnDEA, eguerdiko 12:00etan, SAn JoAn BAtAIAtZAILEA parroki elizan
egingo den Urtebete tzeko mezara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2014ko urtarrilaren 25ean

Agur esan gabe joan zinen
eta gurean utzi duzun hutsunea

egunetik egunera haundiagoa da.
besarkada bat.
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aPaxi ipuin kontalaria izan-
go da asteartean hernaniko
udal liburutegian, eta horre-
kin hasiko dira aurtengo
umeentzako ipuin kontake-
tak. Guz tira sei ipuin ordu
jarri ditu udal liburutegiak,
eta kurtsoak irauten duen
bitartean ia hilero izango dira,
azkeneko asteartean. 

Lau ipuin kontalari,
3 urtetik 7 urtera
umeentzako saioak izango
dira, 17:00etatik aurrera, eta 
3 urtetik 7 urtera bitarteko

haurrei zuzenduak daude.
lau ipuin kontalari izango
dira, txandan, urtarrila, otsai-
la, martxoa, maiatza, urria eta
azaroan: apaxi, lur korta,
lupe lekuona eta maite
Franko.  yy

Umeentzako ipuin kontaketak
asteartean hasiko dira

Sei ipuin kontaketa izango dira aurten, hilabeteko azken asteartean.

Apaxi ipuin kontalariak emango dio hasiera, datorren asteartean.

iPuin orduA ASteArteAn

..

lau ipuin kontalari izango dira

txandan, ikasturtean zehar, 

ia hilero, apirilean, irailean

eta abenduan izan ezik.
..

Urtarrilak 28

Otsailak 25

Martxoak 25

Maiatzak 27

Urriak 28

Azaroak 25

Apaxi

Lur Korta

Lupe Lekuona

Maite Franko

Maite Franko

Lur Korta

Ipuin kontalariak ohitura bihurtu dira Hernanin.

Gaur

eg
ur

al
di

a

biHar Epeldu egingo du pixka bat

eta ateri ia egun guztian.

Goizaldean eta iluntzean bota

dezake jasaren bat. Mendeba -

lak joko du. Min.9º / Max.15º

(e
u

s
k
a

lm
e

t)Euria eta euria egingo du gaur

ere goizetik arratsaldera. Arrats

edo gau partean atertzera egingo

du. Ipar-mendebaldeko haizeak

joko du. Min.10º / Max.12º
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