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v Z I N E A
‘Que fue de los
Morgan’ gaur 
ikusgai helduentzat 

Ostiralero bezala, helduen tzat
pelikula emanaldia izango da
gaur Biterin. 22:30e tan hasita,
Que fue de los Morgan peliku-
la izango da ikusgai. Ko media
honetan Hugh Grant eta
Sarah Jessica Par ker aktore-
ek hartzen dute par te. yy

v ‘ AD IERAZ I ’  EK ITALDIA
Autobusean joateko
izena eman 
daiteke Garinen

Bihar Adierazi izeneko ekital-
dia 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. yy

v G A Z T E  A S A N B L A D A
Bilera gaur 

Gazte Asanbladako kideek
bilera izango dute gaur Bite -
rin, arratsaldeko 18:00e tan.
Bertan, hitz egingo dute eski
irteeraren, mendi martxaren
eta inauterien inguruan. yy

v K O N T Z E N T R A Z I O A  
Gaur Plazan, 
«presoen eskubide-
ak eta adierazpen 
askatasuna 
aldarrikatzeko» 

Hernaniko preso politikoen se ni-
deek jakinarazi dute berai en
senideak borrokaldi batean dau-
   dela, eta aste honetan, zehazki,
baraualdian daudela. Hori
horrela, azaldu dute: «beha    rrez-
koa ikusten dugu guk ere gure
senideen eskubideak kalean
aldarrikatzea eta dei egiten
diegu herritarrei presoen es kubi-
deak eta adierazpen as ka tasu-
na aldarrika tzeko gurekin».
Kontzentra zioa Pla zan izan go
da, 20:00etan Gai xo la rriak eta
kondena osoa be tea du ten pre-
soak etxera lemapean. yy

HERNANIKO Udalak Ere -
ñotzuko auzo udala onartu
zuen atzo Plenoan, aho ba tez.
Atzoko onarpena au rre rapau-
so haundia da auzo udala
sortzeko bidean. Uda lak eta
auzo elkarteak lan haundia
egin dute proiektua elkarre-
kin zehazten, eta ho rren
ondoren etorri da erabakia.
Bertan onartu ziren auzo uda-
lak izango dituen konpetent-
ziak, eta zenbatekoa izan go
den aurrekontua, proiek tuak
aurrera eramateko.

Prozesuak aurrera 
jarraitzen du 
Auzo udala sortzeko bidean,
hurrengo pausua izango da
erreferenduma egitea. Erre fe -
 renduma Uda lak antolatuko
du, eta auzo elkartearen la -
guntza izango du. Hel bu rua
da, udaberri aldera egitea.
Errefendumaren emai tza in -
teresgarria izan liteke nahiz
eta binkulantea ez izan.

Erreferenduma eginda,
azkeneko pausua izango da
Diputazioak Ereñotzu auzo
udal gisa onartzea. Horre ta ra -
ko, bidaliko dizkiote Diputa -
zioari hiru do ku mentu. Alde
batetik, Sideco enpresak egin-
dako lana, Uda lak hala eskatu-
ta, Uda leko sail guztietako tek-
nikarien iritzia jaso tzen duena.
Bestetik, Ere ñotzu bailaran
auzo udala eratzeko memoria,
Udalak onartua. Eta azkenik,
erreferendumaren emai tzare-
 kin egingo den txostena.

Espero dute Diputazioak
erabakia udazkenerako
hartzea
Diputazioak erabakia udazke-
nerako hartzea espero du auzo
elkarteak. Ho rrela, hu rren go

hauteskundeetan boz ka tzeko
au kera izango da. Hel buru
dute, auzo udaleko hautes-
kundeak egitea Udal hautes-
kundeekin batera, 2011n.

Auzo alkatea eta lau kide
Hauteskundeetan auzo uda -

la osatuko du ten kideak au -
keratuko dira. 

Ereñotzuko auzo udalean
bost kide izango dira. Alde
batetik, auzo alkatea; eta bes-
tetik, auzo batzarretan, alka-
teaz gain, beste lau kide ere
izango dira. yy

Ereñotzuko auzo udala 
onartu zen atzo Plenoan, aho batez

Plenoan onartuta, prozesuak aurrera jarraitzen du. Hurrengo pausua da auzoan
erreferenduma egin eta memoria osatzea. Ondoren, Diputazioak eman beharko du onarpena.

Apaizetxean kokatuko da auzo udala.

.

Ereñotzuko auzo udala bost kidek osatuko dute: alde batetik
auzo alkatea izango da, eta batzarretan beste lau kide izango
dira. Aukeraketa 2011ko hauteskundeetan egitea espero dute.

..

Auzoaren
mantentze lanak
izango dira, batez
ere, auzo udalaren

konpetentzia

Ereñotzuko Auzo Uda la ren

konpententzia izango dira,

hau da, bere esku izango

dira, batez ere, mantentze

lanak. 

Bere ondarea administra-

tu eta zainduko du. Mendi

eta landen garapenaz ardu-

ratuko da, alegia, etxe eta

baserrietara iristeko bideen

mantentze lanez arduratuko

da. Herriko mantentze lanak

ere egin beharko ditu, leku

publiko, urbazazio eta lora-

zaintzakoak. Eta baita ere,

garbitu, mantendu eta zain-

duko ditu udalaz peko era-

kundeen eraikinak. Guzti

hauen artean daude,  bolato-

kia, ur biltegia, kirol gunea,

Epeleko parkea, eta abar

luze bat.

Hernaniko Udalaren

ekarpen ekonomikoa

Hernaniko Udalak auzo u -

da lari emango dion diru

ekar pena Hernaniko aurre-

 kon tua ren ara bera kalkula-

tuko da. Pertsonal gastuak,

Her naniko au rre  kontuaren

%0,7 izango dira. On dasun

Arrunt eta zerbi t zu gastue-

tarako %1,7. Transferentzia

arruntetarako %0,50. In -

ber t sio errealetarako %2.

Eta In bertsioetarako urteko

kopuru finkoa izango da

30.000 euro.
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v  IRAGARKI  MERKEAK v

Hernaniarrek 1.142 aldiz
eman zuten odola, iaz

Estrakzio horietatik 788 Hernaniko anbulatorioan egin ziren eta
gainontzeko 354ak Donostian. 2008an, anbulatorioan, 807 estrakzio

egin zituzten, 19 gehiago.

HERNANIARREK egindako
odol estrakzioak igo egin
ziren 2009an. Herrian bertan,
anbulatorioan, 788 odol es -
tra kzio egin ziren, eta Do -
nostian 354. Hortaz, guztira,
hernaniarrek 1.142 aldiz
eman zuten odola 2009an.  

Anbulatorioan 2008an
baino estrakzio gutxiago
Hernaniar guztiak kontuan
hartuta, 2007an baino odol
estrakzio gehiago izan ziren
joan den urtean. Hala ere,
Hernaniko anbulatorioan
egin dako estrakzio kopu-
ruak behera egin du. 2008an
788 estrakzio egin ziren
Hernanin, eta 2008an 807.
Hau da, aurten, 19 estrakzio
gutxiago egin dira Hernanin.

Urrian estrakzio gehien
Hilabete guztiak kontuan
izanez gero, urrian egin
ziren estrakzio gehien, 77.
Segidan, estrakzio gehien
egin diren hilabeteak izan
dira uztaila (74), ekaina (73),
eta martxoa (71).

Estrakzio gutxien egin
diren hilabeteak berriz, izan
ziren apirila (51), maiatza
(55), eta urtarrila (56).

Hogeita hamar odol emaile
berri 2009an
Izaten dira hilabetero-hilabe-
tero, odola ematera joaten
diren herritarrak. Baina, hala
ere, berrien beharra badago-
ela adierazi du Odol Emai -
leen Elkarteak. Iaz, 30 herri-
tar berri animatu ziren odola
ematera. Berri gehien urrian

bildu ziren, 4.
Organo donanteei dago-

kienez, iaz 6 pertsonek eman
dute izena.

Gipuzkoan 32.617 odol
estrakzio egin ziren
Odol Emaileen Elkarteak
emandako datuen arabera, Gi -
puzkoan ere behera egin du te
estrakzioek. Joan den urtean
32.617 egin ziren, eta 2008an
32.700; hau da, 83 gehiago.

Odol Emaileen Elkarteak

jakinarazi duenez, 2010eko hel  -
buruetako bat da emaile gehia-
go lortzea, eskaria ere ge roz eta
haundiagoa baita. Bes tal de,
baita ere adierazi dute Trans -
fusio eta Giza Ehunen Eus kal
Zentroa hobetu nahi dutela.

«Lankidetza beharrezkoa»
Odola norberaren boronda-
tez ematea osagai terapeuti-
ko estrategikoak lortzeko
bide bakarra dela dio Odol
Emaileen Elkarteak eta «gi z-
ar te helduaren ikurra». Ho ri
horrela, dei egin die herrita-
rrei: «urtarrilak eta otsailak
bereziki ahulak dira odol
emateetarako, beraz, gogora-
razten da herritarren lanki-
detza beharrezkoa dela». yy

v E U S K A L  H E R R I A R I  B U R U Z K O  S O L A S A L D I A K

Izena emateko aukera astelehenetik aurrera
Otsailaren 9tik 23ra bitarte, Euskal Herriari buruzko 5 solasaldi
izango dira Biterin, Udalak eta Amaiur 1512-2012-Nafarroa bizirik
elkarteak antolatuta. Doan izango dira, baina aldez aurretik izena
eman behar da. Astelehenetik ostiralera izango da aukera. yy

u S A N T A  B A R B A R A  E L K A R T E A

Mus txapelketan izena emateko epea 
zabalik dago

Santa Barbara elkarteak mus txapelketa antolatu du eta parte hartu
nahi duenak izena emateko aukera du otsailaren 20a arte. yy
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=  JOSE VIDAL PAZOS
JAUNA

Urtarrilaren 3an Motrilen (Granada) hil zen, 72 urte zituela,
Elizakoak eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta

- Goian Bego - 

Emaztea: Arantza Aranguren; Seme-alabak: Alfonso, Arantxa eta
Esteban Garmendia, Josune eta Mario Franco, Ruben eta
Veronica Alcoz; bilobak: Adrian, Endika, Agustin eta Stella Maris;
senideak: Charo, Magdalena eta Mikel eta gainerako ahaideek.

Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor
zaiteztela BIHAR, LARUNBATA, arratsaldeko ZAZPIETAN, JUAN BATAIATZAI-
LEAREN parroki elizan  egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker. 

Hernanin, 2010eko urtarrilaren 29an

Helbidea: Victor Hugo, 7 - 4D

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

2008-2009an anbulatorioan egindako estrakzioak.

II. URTEURRENA

= Blas  Isostegi  Tolosa
2008ko urtarrilaren 29an hil zen, 85 urte zituela

Hernanin, 2010eko urtarrilaren 29an

Bi urte dira joan zinela
gure artetik urruti

oroimenean, gure ondoan
izango zaitugu beti

Etxekoak

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)

v O D O L  E M A I L E A K

.

Iaz odol emaile berri gehien
urrian bildu ziren, 4. Organo

donanteei dagokienez, 
6 izan ziren iaz. 

..
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Antzeko giroarekin hasiko du gu
asteburua. Zerua ilun izango
da eta zaparradak botako di tu.
Tenperaturan ere ez da al da ke-
tarik izango. Min.5º / Max.7º. (e

us
ka
lm
et
)GAUR BIHARZerua tapatuta egongo da eta tarte-

ka zaparradak botako ditu, eguerdi-
tik aurrera batez ere. Haizea harro-
tuta ibiliko da eta tenperaturan ez da
aldaketarik izango. Min.6º / Max.9º.


