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� SAN JOAN KONPARTSA
San Joanetako
karroza prestatzeko
laguntza 

San Joan Konpartsak
Oialume dantzalekua auke-
ratu du aurtengo San
Joanetako karrozarako gai -
tzat eta gaia aurrera atera -
tzen lagundu nahi dutenei
dei egin die; hau da,informa-
zioa, argazkiak edo anekdo-
tak bidaltzeko. Otsailaren
2an, asteartean bilduko dira
Biterin, 19:00etan. ��

� ‘ AD IERAZ I ’  EK ITALDIA
‘Eskubide Politiko
eta Zibilen aldeko’
ekitaldira joateko
autobusa Hernanin

Larunbatean, Adierazi izene-
ko ekitaldia izango da Bilboko
Euskalduna jauregian, Esku -
bi de Politiko eta Zibilen alde.
Hernanitik autobusa jarri da
eta joan nahi duenak izena
eman behar du Garinen.
Irteera 16:00e tan izango da
eta ekitaldia 18:00etan. ��

� KAROBIETA  ELKARTEA
Barrikotean izena
emateko azken 
eguna igandean
bazkide entzat 

Otsailaren 12an, barrikotea
izango da Karobi elkartean eta
izena emateko epea zabalik
dago bazkideentzat. Igandean
amaituko da. Astelehenetik
aurrera, gainerakoek izango
dute aukera izena emateko. ��

� M E N D I R I Z  M E N D I
Asteburuan eskia -
tzera joateko izen
eman nahi duenak
azken eguna bihar 

Mendiriz Mendik antolatuta,
eskiatzera joango dira aste-
buru pasa Cauterets-era, eta
izena emateko bihar izango
da azken eguna. Bulegotik
pasa behar da (Iturregi plaza
z/g) 20:00etatik 21:00etara.
Larunbatean aterako dira
05:30etan, Atsegindegitik. ��

Zubieta eta Iturengo inauterietara irteera

HERNANIKO eta Astigarra -
gako AEKk, Zilegi Eskolare -
kin elkarlanean, Ituren eta Zu -
bietako inauterietara irteera
antolatu du.   Otsailaren 2an,
asteartean izango da. Iaz ere
izan ziren bertan euskaltegiko
ikasle, irakasle eta hainbat
herritar eta antola tzaileek
azaldu dutenez, primeran

pasa zuten eta aurten ere txan-
goa antolatzea erabaki dute.

Informazio gehiago nahi
izanez gero edota izena ema-
teko ondorengo telefonoetara
deitu behar da: 607 592 864
(Hernani), edo 943 557 354
(Astigarraga). Edo mezu bat
bidali helbide hauetakoren
batera: zilegieskola@aeknet.net,

hernani@aek.org edo astigarra-
ga@aek.org.

Urte osoko soldata baten
zozketa
AEKk urte osoko sodata baten
zozketan parte hartzeko erri-
fak salgai jarri ditu. Otsailaren
26ko ONCEko zozketan atera-
ko da saria eta irabazleak 1000

euroko soldata jasoko du hile-
ro urtebetez. Euskaltegian ber-
tan eta Hernani eta Astiga -
rragako hainbat tabernatan
erosi daiteke 2 euroan.

Horrez gain, Mikel La -
boa ren omenez iaz Herna -
niko hainbat musikarik egin-
dako kontzertuaren DVDa
salgai dago 10 euroan. ��

Horrez gain, urte osoko soldata baten zozketan parte hartzeko errifak daude salgai
eta baita Mikel Laboaren omenez egindako kontzertuaren DVDa ere.

� A E K  H E R N A N I - A S T I G A R R A G A  E T A  Z I L E G I  E S K O L A

OTSAILAREN 1ean, hau da,
datorren astelehenean, Her -
na niren inguruko bideo tu -
ristikoa emango da Uda lak
antolatuta. Biterin izango da
arratsaldeko 19:00etan.
Aipatutako bideoa Eus kal
He rriko hainbat herriri
buruzko dokumental sorta
baten parte da. Dokumental
sailak Barne barnetik du izena
eta bideo dokumental ba -
koitzak herri bat aurkezten
du. Grabaketaz arduratu da
Gal dare ikusentzunezko ko -
munikazio enpresa. Joan den
urrian bukatu zituen Herna -
niri buruzko grabaketak.

Udalerria hobeto 
ezagutzeko aukera
Bideoak 30 minutuko iraupe-
na du eta 2009an zehar gra-
batutako irudiak ikusiko di -
ra. Udalerria hobeto ezagu -
tzeko aukera izango da: his-
toria, ondarea, tradizioa, kul-
tura eta natura, besteak bes -
te. Kaxkoan dauden eraikin

esanguratsuenak azal tzen
dira, hala nola, udale txea,
eliza, jauregiak... Chi lli da
Leku eta Nere Borda par ke
botanikoa gune naturalak ere

ageri dira. Eta festak ere pre-
sente daude: San Joanak eta
Txalaparta festa, esaterako.

Bideoa bost hizkuntzatan
ar gitaratu da: euskaraz, gaz-

telaniaz, ingelesez, frantse-
sez eta katalanez. Eta salgai
egongo da, 8 euroan,
Hernani ko hainbat liburu-
dendatan. ��

Hernaniri buruzko bideo turistikoa
ikusgai izango da astelehenean

Bideoaren bidez, udalerria hobeto ezagutzeko aukera izango da: historia, ondarea, tradizioa,
kultura eta natura, besteak beste. Iaz grabatutako irudiak ikusiko dira.

San Joanetako irudiak bildu dira, besteak beste, bideoan. 
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Fronte batek euria ekarriko du

eguerditik aurrera. Ten pe ra tu -

ra zertxobait igoko da eta elur-

maila 700-900 m inguruan ko -

katuko da. Min.-1º / Max.9º.  (e
u

s
k
a

lm
e

t)GAUR BIHARHotz egingo du eta elurra 200-300

metro inguruan izango da, baina

prezipitazio gutxi espero da. Ipar-

ekialdeko haize fina ibiliko da. Izotz

galanta botako du. Min.0º / Max.4º.
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«Ez gara epaiketara joango, ez
behintzat gure borondatez»

‘Gatza auziko’ epaiketa gaur hasiko da eta bi auzipetuk, Jon Enparantzak eta

Estanis Etxaburuk, atzo prentsaurrean azaldu zuten Entzutegi Nazionalak ez duela

zilegitasunik euskal herritarrak epaitzeko, «eta ez diogu zilegitasunik emango». 

GAUR bost euskal herri -
tarren aurkako epaiketa ha -
si ko da Entzutegi Naziona -
lean, Gatza auzia dela eta.
Auzipetuak dira Arnaldo
Otegi, Itziar Galardi, Josune
Irakulis, Jon Enparantza eta
Estanis Etxaburu. Azken
biek pren tsaurrekoa eman
zuten atzo Biterin, Gatza eza-
gutu duten zenbait preso
ohiek babestuta, eta azaldu
zuten Entzutegi Nazionalak
ez duela zilegitasunik euskal
herritarrak epaitzeko eta
beraiek ez diotela zilegitasu-
nik eman nahi. «Ez diogu
gure ibilbide politiko eta
publikoko azalpenik zor.
Horregatik ez gara joango,
ez behintzat gure boronda-
tez. Eraman egin beharko
gaituzte». 

«Gizartearen gehiengoak
hala pentsatzen du»
Entzutegi Nazionalaren zile-
gitasun eza arrazoitzeko
honakoa esan zuten: «Euskal
Herriaren askatasun eta
demokrazia lortzeko nahia
oztopatzeko tresna errepre-
sibo nagusienetakoa da, eus-
kal herritar independentis-
ten persekuzio konstantea
suposatzen du, eskubide
zibil eta politikoen garapena
delitu bilakatu du, eztabaida
eta ekimen politiko ororen

zapaltzailea da; adibideak:
azken sarekadak, bai gazteen
aurka eta bai ezker abertza-
leko kideen aurka; tortura
erabiltzen du...». Horrez
gain, presoen egoera, senide-
en elkartasuna «kriminali-
zatzea» eta hainbat auzi,
hala nola 18/98, Jarrai-
Haika-Segi eta Egunkaria
izan zituzten gogoan. 

Eta gaineratu zuten ez
dela euren gogoeta bakarrik.
«Entzutegi Nazionalaren
aurkako jarrera argi ikusi da
euskal gizartearen aldetik
eta esan dezakegu gehiengo-
ak hala pentsatzen duela». 

Zornotzako ekitaldian parte
hartzeagatik
Auzia 2005ean zabaldu zen.
Jose Mari Sagardui Gatzaren
espetxealdiaren 25garren
urteurrena zela eta, ekitaldia
egin zen Zornotzan.  Bertan
parte hartu zuten aipatutako
bost auzipetuek eta lepora -
tzen zaie: terrorismoari gora-
zarre egitea eta legez kanpo
bil tzea. Akusazioak Dignidad
y Jusitciak eta Foro de Ermuak
eginak dira eta 15 hilabete
eta 4-5 urte bitarteko zigor
eskaerak egin dituzte.
Ostiralera arte luzatuko da
epaiketa. ��

� F U T B O L A

Jubenilak Sestaoren aurka gaur
Urtarrilaren 9an jokatu behar zen Liga
Nazionaleko jubenilen partidua, bertan behera
geratu zen elurrarengatik, eta gaur jokatuko da.
Zubipen izango da 20:00etan eta Hernanik
Sestao River izango du aurrez aurre. ��

� P E L O T A

Trinketeko finaletan 
hernaniarrik ez

Joan den asteburuan bi final eta bi semifinal
jokatu dira. Paleta nesketan Irazustabarrena eta
Ugalde Euskal Herriko txapeldun dira Amurriori
30-29 irabazita, eta Tijero eta Zabala
Gipuzkoako azpitxapeldun, bigarren mailan,
Suberriren aurka 30-14 galduta. Semifinalak trin-
ketean izan ziren eta aspaldiko partez,

Hernaniko pelotaririk ez da iri tsi finala jokatzera.
Altunak 30-16 galdu zuen Oiarperen aurka eta
Otaegik 40-24 Loiolatarraken aurka. ��

� X A K E A

Emaitza gazi-gozoak asteburuan 
Hernani A taldeak Fortunaren aurka 3,5 -0,5 
irabazi zuen. Hernani B-k berriz, 1,5-2,5 galdu
zuen Billabonaren aurka. ��

� B O L E I B O L A

Saiatu arren, garaipenik ez
Senior neskek Galdakaoren aurka jokatu zuten
igandean eta joko txarra egin ez arren, bizkaita-
rrak nagusi izan ziren 0-3 emaitzarekin. Mutilak
ere Lankide Arambizkarra taldearen atzetik ibili
ziren. 2-2ko berdinketa lortu zuten, baina azken
SET-a eta partidua gasteiztarrentzat izan zen. ��

Pisua salgai Karabelen. 60m2, 2 logela, sala, sukaldea eta komuna. Kalefazioa badu.
Berritua. Deitu: 627 403 119.

Pianoa salgai. Yamaha U1F modeloa, bigarren eskukoa. Ongi zaindua. 2.500 euro.
Deitu:  629 763 041.

Hernanin (Tilos-etan) Duplex-a salgai estrenatzeko (eraikuntza berria). 130m2, 3 logela,   2
komun, sukaldea (osagai guztiekin) eta igogailua. 442.000€.
Deitu: 656 316 031.

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, antenak
ere bai... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Yolanda estetika zentrua. Fotodepilazio berria, hilabeteko eskaintza: %20 aren deskontua
1. sesioan, “Fotorejuvenecimiento”, Dieta pertsonalizatuak, zure pisua kontrolatzen dugu.
Plataforma bibratzailea. Atzieta 2, behea. Tel. 943 55 32 78.

Argia zentroa. Balneoterapia-spa, masajea, akupuntura, diafreoterapia, kiropraxia, erreflejo ajustea
eta bertebrala, kromoterapia, drainaje linfatikoa… Antziola 39 (Mendi mendian, 2). 943 55 76 76

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,
reflexologia, auriculoterapia,...:   943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

� G A T Z A  A U Z I A  -  B O S T  E U S K A L  H E R R I T A R R E N  A U R K A K O  E P A I K E T A

Estanis Etxaburu eta Jon Enparantza, preso ohiekin, atzo Biterin.


