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3/4 Plataformak
kontzentrazioa du
gaur Plaza Berrian

KONDENAREN 3/4ak bete
dituzten presoen askatasuna
eskatzeko kontzentrazioa
izango da gaur Plaza Berrian,
arratsaldeko 19:00etan. 

Une honetan lau preso
hernaniar daude kondenaren
3/4ak beteta oraindik espe-
txean, Xabier Arnaiz, Kepa
Aira, Joxan Pagola Beltza eta
Pakito Lujanbio.  �

TXANTXANGORRI

Plater tiraketa
larunbatean

Santa Barbaran 
� Tirada irekia izango
da larunbatekoa. 

Gaur arratsaldeko 16:00etatik aurrera erremonte jaialdia:

� 1. partidua ZIGANDA - URKO / ITURRALDE - BADIOLA     

� 2. partidua EZKURRA - TXIKURI / ZEBERIO II - LIZASO

� 3. partidua MATXIN - AIZPURU  / KALONGE - IRIARTE

� 4. partidua BEREZIARTUA-URRETABIZKAIA II / IRIBARREN-MENDIZABAL

FF RR OO NN TT OO II AA
Galarreta gaina z/g - HERNANI

TXANTXANGORRI Elkar-
teak  antolatuta Plater tirake-
ta da larunbatean Santa Bar-
baran. Izen ematea goizeko
08:30etatik 09:30etara izan-
go da, eta 1.000 pzta kostako
da (platerak barne). 

Tirada hau irekia da
(lizentziak dituen edonork
hartu dezake parte) eta kate-
goria bakarra jokatuko da.
Guztira 30 platera izango ditu
tiratzaile bakoitzak. Irabaz-
leak bi bogavante eta bi
txakoli boteila eramango
ditu. Bigarren postutik bede-
ratzigarrenera kartutxo kajak
dituzte sari.  �

AKERREGIN eta Orbegozon
proiektu enpresarial berriak
daude martxan. Hernaniko in-
dustriari eta sortuko dituen lan
postu berriei begiratuta, In-
dustrialdea proiektua da ga-
rrantzitsuenetakoa. 
Industrialdea proiektuak

enpresentzako babes ofiziale-
ko pabeloiak egitea ekarriko
du Orbegozon.  Hernaniko
Udalak eta Foru Aldundiak
subentzionatutako proiektua
da eta 15.460 metro karratu
pabeloi industrial izango dira
(Orbegozoko partzela erdia).

24 ENPRESA ETA 
150 LANPOSTU
Industrialdearako 24 enpresa
etorriko dira, Mertxe Etxe-
berriak udal aldizkariari esan
dionez. Enpresa horietatik
gehienak berriak dira Herna-
nin; besteak, lehendik herrian
daudenak dira, baina, haundi-
tu edo berrikuntzak egin behar
dituztenak. 24 adjudikatu bal-
din badira ere, eskaera ia do-
blea izan omen da. 
Industrialdeara etorriko

diren 24 enpresa horiek 1.000
milioi inbertituko dituzte eta

denera 380 lagun arituko dira
lanean. Horietatik 150 lanpos-
tu berriak izango dira. Epeak
ondo betetzen baldin badira,
enpresa horiek irailean hasiko
dira lanean.

Beste zenbait enpresa, be-
rriz, lekuz aldatu eta Orbe-
gozora etorriko dira. Mendia
enpresa Antziolatik Orbego-
zora joango da, herritik indus-
tria lekura; eta Ferronia en-
presa Andoaindik etorriko da. 

Bestalde, Floridako poli-
gonotik Orbegozora dijoan
zubia egitekoa  dute, errio gai-
netik. Hartara, Floridako poli-
gonoan ibili behar duten ka-
mioiek ez dute Karabel ba-
rrutik pasa beharrik izango. 

BONBEROAK  ETA
KAMIOI APARKALEKUA 
Akerregin ere bi proiektu
haundi  badijoaz: eskualde
osorako Bonbero Parkea  eta
kamioientzako aparkalekua. 

Suhiltzaile Parkearena orain
dela urte batzuetako kontua da.
Suhiltzaileak Diputazioaren
konpetzentzia dira, ordea, eta
oraindik ez da esan zerbitzua
noiz jarriko den martxan. 

Kamioi aparkalekua Gi-
puzkoako Foru Aldundiak,
GUITRANS (Garraio Patro-
nalak) eta SINTRAGI garraio-
lari sindikatuak finantziatuko
dute; eta behin martxan jar-
tzen dutenean, gestioa ere
beren esku geldituko da. �

Akerregin joango da eskualdeko Bonbero Parkea.

Poligono industrial berriak dijoaz
‘Orbegozon’ eta Akerregin

� Orbegozon babes ofizialeko pabeloiak egingo dituzte, batetik; eta, ‘Mendia’ eta ‘Ferronia’ enpresak lekuz alda-
tzeko pabeloiak  bestetik � Akerregin, berriz, bonberoak eta kamioientzat aparkalekua dijoaz.

INDUSTRIALDEA
PROIEKTUA

� Industrialde
berrira 24 enpresa
etorriko dira.

� Enpresa horiek
1.000. milioi inber-
tituko dituzte.

� Industrialdean
380 langile arituko
dira; horietatik 150
lanpostu berriak
izango dira.

� Floridako poli-
gonotik ‘Orbego-
zora’ zubia egingo
dute kamioiek kara-
bel libratzeko.

Orbegozon, atzo, poligonorako sarrera berritzen.

Hirulaurden plataformak an-
tolatutako kontzentrazio bat.
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LAGUNTZAILE IZAN NAHI DUT

Bai, ezta?

Markatu X batez zure aukera �    5.000 pta

�  25.000 pta

� pta

Izena                                 Abizenak

N.A.N / N.I.F Helbidea

P. kodea Herria Herrialdea Tel.

Banku edo aurrezki kutxa Titularra

Titularraren helbidea

Entitatea � � � �Sukurtsala � � � � Dk � �  Kontua � � � � � � � � � �

� KRONIKAren kontura diru-sarrera: EUSKADIKO KUTXA 3035 0025 81 025007767.2

KUTXA 2101 0041 01 001096804.8

BONOA UZTEKO: Kronika, Dobera, Pana, Iruretagoiena, Konde eta Zinko Enean.
Nahi izanez gero telefonoz (943 33 08 99), postaz (Larramendi 11) edo E-mailez (kroni-
ka@topagunea.com) egin dezakezu.

PELOTA

Hernaniko 4 1/2ko txapelketako
finalerdi bat erabakita

� Igande iluntzean Unai Alvarezek 22-17 irabazi zion
Mikel Ruiz de Galarretari.

HERNANIKO Pelota Elkar-
teak antolatutako Lauterdiko
txapelketa aurrera doa. Txapel-
keta  mailakatua prestatu dute
pelota elkartekoek. Kadeteak
hasi ziren jokatzen lehendabi-
zi, eta pixkanaka jubenilak
sartzen joango dira. Igandean,
final laurdenetako partidu bat
jokatu zen eta bertan Unai
Alvarezek 22-17 irabazi zion
Mikel Ruiz de Galarretari.
Unaik Oier Mendizabal izango
du orain arerio finalerdietan.
Beste final laurdenetakoa,
Iagoba Yubero eta Ion Elizal-

dek jokatuko dute. Hauek Jon
Zabala dute zai finalerdian.  

PARTIDUAK ATZO

Yubero eta Elizalderen arteko
final laurdenetakoa eta Alvarez
eta Mendizabalen arteko fina-
lerdia atzo azken orduan joka-
tzekoak ziren. Bihar izango
dituzue partidu horien emai-
tzak Kronikan. 

Txapelketa honetako parti-
du guztiak Tilosetako frontoian
jokatzen dira. Finala ere bertan
jokatuko da uztailaren 28an. �

Giro ederrean ospatu zen
astelehenean Karmengo jaia

� Kaxko Elkarteko kideak gustora gelditu dira jendearen partehartzearekin. 

KAXKO Elkarteak antolatuta
3 garren urtez jarraian ospatu
zen astelehenean Kardaberaz
kalean Karmengo jaia.  Anto-
latzaileak oso gustora gelditu
dira, izan zen giroarekin eta
kaletarren partehartzearekin.

JENDE ASKO

Partaidetza haundia izan zuten
egun guztian zehar izan ziren
ekitaldiek. Goizeko 9:00etan
hasi ziren ekitaldiak mezare-
kin. Ondoren Diana izan zen
kalean eta 10:00etatik aurrera
Udalekuetako haurrek hartu
zuten kalea, euren joku eta
ohiuekin.

OMENALDIA

Eguerdiko 12:00etan iritsi zen
eguneko unerik hunkigarriena.
Mallu iazko festako alkateak,
Martin Idarretari entregatu zion
aginte makila, azken honen
etxeko balkoiean. Martinen

emazteari loreak oparitu ziz-
kioten. Gero Martinek hitz bat-
zuk egin zituen, eta guztien
omenez aurreskua dantzatu
zen. Azkenik balkoiean zeude-
nek gozokiak bota zituzten
kalera. Eguerdiko 13:30ak
inguruan, herri bazkaria ospatu
zen eta bertan hainbat kaletar
eta kaleko merkatariek hartu
zuten parte.

KARTAK, TXOKOLATADA,

SARDINA JANA...

Arratsaldean, karta lehiaketek
hasi zuten festa. Irabazleak
tutean M.Karmen-Joxan., mus-
ean  Joxe Ramon-Miren eta es-
koban Loli-Koro izan ziren.
Ondoren, txokolatada izan zen
eta ez zen ez txokolate eta ez
bizkotxoen arrastorik gelditu.
100 lagun inguruk hartu omen
zuten txokolatea. Sardina jana-
rekin ere antzeko. 30 kilo ingu-
ru sardina eraman eta guztiak
bukatu ziren . 

ESKERTZA

Kaxko Elkarteak eskerrak
eman nahi dizkie, festa honetan
lagundu duten guztiei eta  bere-
ziki: Dreams elektronika, Ya-
ben akademia, Oa etxea, Arto-
la harategia, Adarraga gozote-
gia, Aristimuño okindegia,
Isabel arrandegia, kaleko taber-
na, Urruzola familia, Jaione
kongelatuak, Portalondo estan-
koa, udaletxeko langile,udale-
kuetako begirale, Kutxa eta
kaleko gazte eta bizilagunei.
Aldi berean barkamena eskatu
nahi du, kalea itxita egoteaga-
tik sortu ziren arazoengatik. �

Jon Zabala finalerdietan sartuko da 4 1/2ko Hernaniko txapelketan.

12 domina ekarri dituzte Hernaniko
igerilariek Gipuzkoako Txapelketatik

� Asteburuan jokatu zen Gipuzkoako Txapelketa Ordizian � Oso maila ona eraku-
tsi zuen Hernaniko taldeak, 10 igerilari bakarrik joan zirela kontutan hartuta.

LARUNBAT eta  igandean
Gipuzkoako Igeriketa Txapel-
keta jokatu zen Ordizian.
Hernaniko taldea 10 igerilari-
rekin joan zen Goierrira, lau
neska (Iara Jimenez, Olatz Al-
tuna, Oihane Sanz eta Andrea
Izagirre) eta sei mutil (Ion
Casas, Ion Ander Isuskiza,
Harri Iturrioz, Artur Casas,
Peru Alfaro eta Beñat Aiur).

DOMINA UGARI

Hiru kategorietan hartu zuten
parte hernaniarrek: absolutuan,
jubeniletan eta kadeteetan. Ab-
solututan 2 domina eskuratu
zituzten. Lau neskek 3garren

postua lortu zuten 4x50 m esti-
loko erreleboan eta Iara Jime-
nezek postu bera lortu zuen
100 bular estiloan. Jubenil mai-
lan,  Olatz Altunak lortu zituen
hernaniarrentzat lau dominak.
2garren izan zen 200 estilotan
eta 100 libreetan, eta 3garren
50 libreetan eta 100 tximeletan.

KADETEAK BIKAIN

Kadete mailan iritsi zen herna-
niarren titulo bakarra. 200 m
bular estiloan, Beñat Aiurrek
lortu zuena. Beñatek beste
domina bat ere lortu zuen, 100
m bular estiloan 3garren izan
baitzen. Iara Jimenezek bi lortu

zituen, 100 eta 50 bular estilo-
an 2garren geldituta. Peru
Alfaro 3garren izan zen 50
libreetan eta Andrea Izagirrek
postu bera lortu zuen distantzia
berean. 

MARKARIK EZIN ONDU

Ordiziako igerilekua estali
gabea da eta asteburuan egin
zuen eguraldi txarra medio, oso
zaila zen markak hobetzea.
Hala ere hernaniarrak pozik
gelditu dira egindakoarekin.
Txapelketa honekin igerilekue-
tako denboraldia bukatu da eta
orain hernaniarrek trabesia pro-
betan hartuko dute parte. �

ZERBITZUAK

�Taxiak:                943 550093

�Udaltzaingoa:      943 333288 

� DYA:                  943 464622    

� Autobusak          943 556662

� Anbulatorioa:      943 557750

� Jokalari anonimoak 943 331103

�Egunez: Sagastiberri
Urbieta 7

�  943 552941

�Gauez:  Arzallus
Andoain, Plazaola 17 - 15 Polig.

�  943 591514

� FARMAZIAK� TELEFONOAK

Jaxinta Mendiola (Idarretaren emaztea) eta Andrekaleko azken 3
alkateak, Martin Idarreta, Joxe Sagarna eta MalluOlano.

Haurrak goxoki eske, balkoipean.

KRONIKAKO LAGUNTZAILE
KANPAINA

Osinagan eta Ereñotzun
bazkide egiteko kupoiak

banatu dira buzoietan
� Kupoiak kioskotan edo Kronika bertan utzi litezke.

Telefonoz ere egin liteke laguntzaile 943-330899


