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z ASTIGARRAGA
z ASTIGARRAGA - ERRUMANIARREN ASENTAMENDUAREN PROIEKTUA

Pixkanaka, integraziorako pausoak ematen
Errumaniar ijituen asentamenduari lotuta,
proiektu bat jarri zen martxan 2012an,
integrazioa bultzatzeko asmoarekin.
Proiektu hori hasi da emaitzak ematen.

AStiGArrAGA eta Hernaniko errumaniar ijituen asentamenduari
erantzuteko, proiektu bat jarri zuten martxan Udalek, romi Bidean
elkarteak, Caritasek, Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak. Helburua,
bertako bizilagunen integrazioa bultzatzea. 2012an jarri zen martxan
eta hasi da emaitzak ematen. 6 familia atera dira kanpamendutik,
etxebizitza batera, eta urtero 17 ateratzea aurreikusten dute.
Proiektuaren berri izateko, arduradunekin elkartu da Kronika. /10-13

Gazte Eguna
izango da gaur
Gazte Asanbladak Gazte Eguna
antolatu du gaur. 11:30etatik
aurrera izango dira: Olinpiadak,
bazkaria, kontzertuak... /8
z EREÑOTZU

Bi hitzaldi,
datozen asteetan
Ereñotzuko Auzo Udalak bi hitzaldi antolatu ditu datozen
asteetan. Aurrenekoa ostegunean izango da: Leitzaran eta
Urumea ibaietan emakumeak
busti egiten dira. /14
z GOIZUETA - ARANO

Pediatra euskalduna
jartzeko,
sinadurak biltzen
Eskualdean kanpaina bat jarri
dute martxan bertako pediatra
euskalduna izan dadin. Sinadurak biltzen ari dira. /14-15
z ARANO

PAC diru laguntza
tramitatzeko epea
PAC diru laguntza tramitatzeko
epea martxoaren 31tik apirilaren 4ra bitarte izanen da. /15

GAUR KRONIKAN
Hernani /2-7
Haur antzerkia, PSE-EE
prentsa oharra, laburrak,
kirolak, eskelak...

Udaberriarekin batera loratuko dira baratzak
Atzo inauguratu zen Ekoguneko Baratza
Parkea (lehengo zabalegi; Galarretatik
oriamendirako bidean, ezkerretara).
Hernani, Donostia eta Lasarteko 200 erabil-

tazile inguru hasi daitezke beren partzeletan haziak landatzen.
Horrez gain, ikasle edota talde desberdinei zuzendutako Baratza Eskola ireki zen,

eredu ekologiko eta jasangarrien bidez
lurra lantzen ikasteko.
Gipuzkoako Baratza Parkeen Sarean
dago Ekoguneko Baratza Parkea. /2

Astigarraga /8-13
Espainiako banderaren
auzia, auzokonposta, laburrak, futbola, saskibaloia...
Ereñotzu /14
Goizueta /14-15
laburrak, kirolak...
Arano /15
tximista, trailerra, ehiza...
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z BARATZA PARKEA

Atzo inauguratu zen Ekoguneko Baratza Parkea
Hernani, Lasarte eta Donostiako 200dik gora baratzakideak hasi daitezke beren partzela zatian haziak
landatzen. Horrez gain, Baratza Eskola ere inauguratu da, eta Pittika erreka berreskuratu.
Atzo inauguratu zen Ekoguneko Baratza Parkea. Mikel
insausti (Kutxa Ekoguneko zuzendaria), Carlos ruiz (Kutxa
Gizarte Ekintzako zuzendaria)
eta Anabel ruizek (baratzekideen ordezkaria) egin zituzten aurkezpenak, eta ondoren,
bertaratutako guztiek instalazioak ezagutzeko aukera izan
zuten.
Baratza Parkearen inguruan
«komunitate bat» sortu dela
nabarmendu zuten, ekologia,
jasangarritasuna eta talde desberdinen topaleku delako.

7 udalerri eta 600 baratzakide
oriamendira bidean dagoen
Ekoguneko Baratza Parkea
Gipuzkoako 7 udalerrik osatzen
duten Sareko parte da. Horren
erakusgarri, herri bakoitzeko
ordezkariek sagarrondo bat
landatu zuten atzo.
Hernani, Usurbil, Lezo, zegama, Errenteria, tolosa eta
Alegi dira herri horiek. Guztira,
600 herritar inguru dira baratza hauetako erabiltzaile edo
baratzakide, eta atzo irekitakoetan Hernani, Lasarte eta Donostiakoek hartzen dute parte.

z

Dagoeneko hasi daitezke banatu
diren 160 lursailak lantzen.
Baratza Eskola
Hiru helburu ditu Baratza
Parkeak: elikadura osasuntsua
bultzatzea autokontsumoaren
bidez, nekazaritza eta ongarri
ekologikoak bultzatzea eta talde
eta belaunaldi desberdinen topaleku izatea.
Horretarako, lurra lantzeaz
gain, konposta egingo da bertan,
eta talde eta eskolek lurra lantzearen inguruko xehetasunak
ikasteko aukera izango dute. yy

TXANTXANGORRI

Eneko Da Silva
eta Xuban Adrian
Espainiako
txapelketaren
esperantzan

Eneko Da Silva lehenengo postuan dago, oraingoz.

Hernaniarrak baziren lehengo
larunbatean Hondarribian hasi
zen Euskadiko Itsas-Arrantza
Txapelketan, infantil mailan.
Eneko Da Silva behin-behineko
lehenengo postuan gelditu zen,
eta Xuban Adrian hirugarrenean.
Txapelketako azken manga apirilaren 5ean jokatuko da Gorlizen,
eta hernaniar gazteek aukera
izango dute Espainiako Txapelketarako sailkapena lortzeko. yy

z

Herri bakoitzeko ordezkariek sagarrondo bana landatu zuten.

GURE ESKU DAGO

Landaren eta Plaza Berrin, giza-katerako
izena emateko mahaiak
Hernaniko Gure Esku Dago ekimenak mahaiak jarriko ditu asteburuan, ekainaren 8an egingo den giza-katerako izena emateko. Gaur Landaren izango
dira Hernani eta Cienciasen arteko partiduan, eta ondoren argazkia aterako
da jokalariekin. Bihar, berriz, Plaza Berrin egongo dira (12:00-14:00). yy
z

AMHER

Arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako
martxara joateko deia
Hernaniko Amher taldeak dei egiten die hernaniarrei bihar egingo den
Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako martxan parte hartzeko. Aurtengo
leloa Zirkulatu izango da, «Europan inmigrazioari gero eta traba gehiago
jartzen ari zaizkielako». Martxa Trintxerpetik Donostiara egingo da, baina
hernaniarrek Hernaniko apeaderoan jarri dute zita, 10:30etan. yy
z

TTARLA

Sarrerak salgai apirileko emanaldirako
z PSE-EE-PRENTSA OHARRA

EAJri eta Eusko Jaurlaritzari kritika,
Hernaniko hezkuntzaren inguruan
Hernaniko PSE-EEk espero du «eraikin berrirako obrak
aurten hastea, dagoeneko urtebete galdu baitugu».
HErnAniKo ikastetxeen beharrak direla-eta, Hernaniko
PSE-EEk kritikatu egin ditu
EAJ eta Eusko Jaurlaritza.
«EAJk tontotzat jo ditu hernaniarrak uste badu sinistu
egin dutela Hernaniko hezkuntzarako behar diren eraikinak eraikiko direla».
PSE-EE «poztu egiten da
obrak egingo direlako, Hernanik behar baititu. Baina ez
ahaztu PSE-EE izan zela
konprometitu zena eta pau-

«EAJ al dator orain
Urumea ikastolako
eta institutuko
salbatzaile
moduan?»
su guztiak eman zituena
instituturako eraikin berria
egin eta Gay Mur berritzeko.
Eusko Jaurlaritzan zegoen

orduan, Patxi Lopez lehendakari zela».
«Aurrekontuetan sartu
genuen obrak egiteko partida, baina EAJk baztertu zuen
2013an, diru falta aitzakia
hartuta. institutuko ikasleek
2 urte daramazkite barrakoietan, eta Gay Murren tokia falta da. EAJk arazoa
sortzen du lehenengo, eta
gero salbatzaile paperean
dator. Hori tranpak egiten
ibiltzea da». yy

Apirilaren 5ean dantza emanaldi berezia eskainiko dute Ttarla dantza taldeko beteranoenek: Zura. Gaueko 22:00etan eskainiko dute emanaldia, kiroldegian, eta Zugazti musika talde hernaniarrak osatuko du emanaldia.
Sarrerak dagoeneko salgai daude 3 eurotan, Aralar, Rufino eta Zintzarrin. yy
z

HERNANIKO BILGUNE FEMINISTA

Festa gaur, Karboneran
Musika, umorea eta konpainia ona izango dira gaur Karboneran. Halaxe azaldu du Hernaniko Bilgune Feministak, eta azaltzeko gonbidapena egin du. yy
z

ITV - IAT

Kostata, baina sinatu dute akordioa, eta
astelehenean lanera itzuliko dira
Urnieta eta Irungo ITV-IATko langileek bederatzi hilabete egin dituzte greban, lan-hitzarmena sinatzeko TÜV Rheinland enpresarekin ados jartzen ez
zirelako. Preco bitartekari zutela, asteazkenean aurre-hitzarmen bat sinatu
zuten, eta ostegunean sinatu behar zuten akordio ofiziala. Baina enpresak
atzera egin zuen berriro. Azkenean atzo sinatu zen akordioa, goizetik arratsaldeko 16:30ak ingurura arte negoziatzen pasa ondoren. Ondorioz, greban izan diren 60 langileak astelehenean itzuliko dira lanera, eta zerbitzua
berrezarriko da. yy
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z HAURREN ANTZERKIA

Naturaren kondaira
kontatuko dute iratxoek
Bost urtetik gorako haurrentzat antzerkia izango da gaur,
euskeraz. Biterin izango da 11:00etan, 2,70 eurotan.
nAtUrAri buruzko kondaira
kontatuko du izar iratxoak
marrubi tarta erraldoi bat
prestatzen duten bitartean:
natura sortu zen egunean izaro

eta Kixmi nola jaio ziren. Urtero
egiten du gauza bera. Baina zer
gertatuko litzateke noizbait
marrubi tarta garaiz prestatuko
ez balitz?

Antzerkia 5 urtetik gorako
haurrei zuzendua dago, eta
euskeraz izango da. 11:00etan
hasiko da Biterin, eta sarrerak
2,70 euro balio ditu. yy

z UDALA - MEKANIKA IKASTAROA EMAKUMEENTZAT

Mekanika ikastaroan izena
emateko aukera ostegun arte
Hiru txanda daude aukeran ikastaroa egiteko, bai goizez eta
baita arratsaldez ere. 3 astekoa da, egunean 4 ordukoa.
MArtxoArEn 27an bukatuko
da emakumeei zuzendutako
oinarrizko mekanika ikastaroan izena emateko aukera.
transpacarren emango dituzte ikastaroak. Hiru txanda
daude aukeran: apirilaren 1etik
maiatzaren 7ra, maiatzaren 12tik 30era, eta ekainaren 2tik 20ra. 4 orduko saioak emango dira,
goizez ala arratsaldez, 3 astez.
izena emateko transpacar
zentrora jo (Latsunbe, 44) edo
943 55 18 08 telefonora deitu
behar da. yy

Oinarrizko mekanikari buruzko ikastaroa izango da.

z DIRULAGUNTZAK BURUNTZALDEAKO MERKATARITZARAKO

Lau dirulaguntza, enpresa
txiki eta autonomoentzat
Inbertsioetarako, finantzaziorako, maileguekin laguntzeko, eta
komunikaziorako teknologiak berritu edo martxan jartzeko dira.
BUrUntzALDEAKo Merkataritza
Dinamizatzeko Bulegoak jakinarazi du lau dirulaguntza eskatzeko epeak ireki direla. Lau dira
enpresa txiki edo ertainei,
enpresario bakarrak direnei edo
autonomoei zuzenduak.
Dirulaguntzak, zertarako?
Dirulaguntzetako bat da ibilgailu ukiezinetan edo material
berrietan inbertsioak egiteko.

Beste bat, finantzazio laguntza
emateko. Hirugarren bat, mailegu likidazioetarako. Eta azkena, EiKtren bidez enpresek hornitzaileekin, bezeroekin edo
administrazioekin dituzten harremanak digitalizatzen laguntzeko, hau da, komunikazio
teknologiak hobetzeko.
Informazio gehiago
informazio gehiagorako Burun-

tzaldeako Merkataritza Dinamizatzeko Bulegora jo (Hernaniko Villa Ave Maria) edo
telefonoz deitu bi zenbaki
hauetako batera: 943 33 30
49/627 663 218).
Epeak eta eskaerak egiteko
entregatu beharrekoak ikusi
daitezke webgune honetan:
www.comercio-gipuzkoa.com/
eu/merkatal-sustapen-bulegoa
/diru-laguntzak. yy
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Tony Jones irailean iritsi zen Hernanira eta ikasturtea bukatzean du itzultzeko asmoa, San Joan jaieiz gozatu ostean.

z INGALATERRAKOA, ERRUGBI JOKALARIA ETA IRAKASLEA HERNANIN - TONY JONES

«Landaren bizi den giro aparta ez dut
Ingalaterran sekula sentitu»
Joan den igandean Valladoliden jokatutako azken partiduan
jasotako kolpe baten arrastoak aurpegian dituela erantzun
ditu Tony Jonesek (Oxford, 1993) Kronikaren galderak.
Ingalaterran jaiotakoa da Jones, eta Hernani Errugbi taldean
jokatzen du denboraldi hasieratik. Ingeles irakasle eta errugMikel Aginagalde

ZEIn izan zen Hernanira
etortzeko arrazoi nagusia?
Euskal Herrira etortzearen
motibo nagusia ikasketak izan
dira. Galesko Unibertsitatean
ikasten ari naiz filologia hispanikoa eta azken ikasturtean

nengoenez, atzerrian praktikak egiteko aukera eskaini
zidaten. nire helburu nagusiak
dira beste herrialde bat ezagutzea, diru pixka bat irabaztea
eta irakasle izateko prestatzea.
Hernaniko
institutuan
nabil lanean, ingeleseko klaseetan asistente moduan, batxilergoko ikasleekin, eta egia
esan, oso ondo ari naiz moldatzen.

bi jokalari lanak uztartzen ditu gurean. Gaur Ciencias taldearen kontra neurtuko ditu indarrak Hernanik, eta Tony Jones
bertan izango da. Denboraldiko azken txanpan da Hernani,
eta Landareko partiduak irabaztea klabea da. Partidua
Landaren jokatuko da, arratsaldeko 17:00etan.

«Tratua oso ona ari
da izaten eta inon
baino hobeto
sentitzen naiz
bertakoen artean»
Orain dela zenbat etorri
zinen Euskal Herrira?
Pasa den urteko iraila bukae-

ran iritsi nintzen Gipuzkoara
eta ekainera arte egoteko
asmoa
dut,
nahiz
eta
Hernaniko institutuan egiten
ari naizen praktikak maiatzaren 30ean amaitzen ditudan.
San Joan jaiak ezagutu nahiko
nituzke, eta ondoren, oxfordera (ingalaterra) bueltatu.
Euskal Herrian egongo naizen
denboran gauza berriak ikasi
eta ezagutzeko asmoa dut.

nolakoa ari da izaten
zure egonaldia euskaldunen
artean?
Esperientzia ezin hobea izaten
ari da orain artean. Hasiera
batean, Donostian jarri ginen
bizitzen ni eta ingalaterrako
beste bi kide. Gerora, Hernanin
irakasle lanetan eta errugbiarekin egiten nituen ordu kopuru guztiak ikusita, bertako etxe
batean alokairuan bizitzen
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«Praktiak Hernanin
egin behar nituela
jakin nuenean,
berehala hasi
nintzen
informazioa biltzen.
Errugbi taldeak
Gorengoen mailan
jokatzen zuela ikusi
eta eskaera egitea
erabaki nuen.
Hamar bat partidu
jokatu ditut,
dagoneko».

nuen Banbury taldean, eta
orain aldiz, Hernanin, erdilari
gisa jokatzen dut. Beharbada,
presio handiagoa duzu jokoan
eta oso kontzentratua egotea
exijitzen du. Dena den, postu
horretan gauzak ondo egiteko
gai ikusten dut nire burua.

jartzea erabaki nuen, eta erabaki ona izan zela onartu
behar dut. Gainerakoan, euskaldunekiko tratua oso zuzena
izaten ari da, eta inon baino
hobeto sentitzen naiz bertakoen artean.
Zer da Hernanitik gehien
gustatzen zaizuna?
Lasaitasuna da gehien estimatzen dudana. Arratsaldean
lagun batekin geratu, kafe bat
hartu eta solasean ibiltzeko
aukera, hain zuzen. ingalaterran ez bezala, hemen jendea gehiago ateratzen da kalera eta horrek asko animatzen
nau. Egunerokotasuna ahazteko aukera ematen dit horrek.
Euskaldunak nahiko hotzak
direla entzun izan dut hona
etorri baino lehen, baina, nik
ez dut sentsazio hori hemen
nagoela. Hernaniarrak eta orokorrean euskaldunak oso irekiak iruditzen zaizkit.
Gaztelaniaz oso ondo hitz
egiten duzu, eta euskaraz?
Gaztelania txikitatik hitz egiten dut, nire ama Albacetekoa
delako. Betidanik joan izan

«Errugbi taldeko
jokalari gehienak
hernaniarrak dira
eta guztien arteko
elkartasuna
eredugarria da
nirentzat»
naiz hara oporretan eta ez dut
arazorik izan gaztelera ikasteko eta erabiltzeko. Gainera
filologia hispanikoa ikasten
ari naiz eta horrek asko
laguntzen dit. Euskara, berriz,
ez dut hitz egiten, baina zenbait hitz ikasi ditut eta aurrerantzean ere ikasiko ditut.
Zer da Ingalaterratik faltan
gehien botatzen duzuna?
Beharbada bertako bazkari on
eta atsegin bat egitea da
gehien faltan botatzen dudana, nahiz eta hemen ederki
jaten den. Familiarekin egoteko gogoa ere badut, baina laister ikusiko ditudalako edota

beraiekin ia eguneko kontaktatzen dudalako ez zait hain
gogorra egiten euren falta.
Zer dela eta hasi zinen
Hernaniko Errugbi Elkarteko
gorengo taldean jokatzen?
nire praktikak Hernanin egin
behar nituela jakin nuen
unean bertan hasi nintzen
internet harakatzen. Berehala
ikusi nuen Hernani Espainiako ligako gorengo mailan
jokatzen ari zela eta bertan
aritzeko eskaera egitea erabaki
nuen. Dagoeneko jokatu ditut
hamar bat partidu eta oso gustura sentitu naiz uneoro.
nolako izan da taldean izan
duzun adaptazioa? Giro ona
aurkitu al duzu?
taldekideak oso ondo portatu
dira hasieratik eta laguntza
asko eman didate behar izan
dudan guztian. Gainera talde
giroa paregabea da eta oso
ondo pasatzen dut. Kide gehienak hernaniarrak dira eta guztien arteko elkartasuna eredugarria da niretzako. Jokoari
dagokionez,
ingalaterran
Flancker moduan jokatzen

Ingalaterrako errugbiaren
eta hemengoaren arteko
desberdintasun nagusiak?
Mailari dagokionez, egia esan,
ez dago hainbesteko diferentziarik. Espainiako ligako taldeak oso konpetitiboak dira
eta guztien arteko oreka harrigarria da. Edonork irabaz diezaioke edonori. Esaterako, guk
ordiziari irabazi genion baina
gure atzetik dauden arerioen
aurka galdu dezakegu baita
ere. Partidu bakoitza desberdina da eta guztietan borrokatu
beharra dago. Hala ere, nik ez
nuen ingalaterrako ligako
lehen mailan jokatzen, hango
hirugarren mailan baizik.
Taldea mantentzeko
aukerekin ikusten al duzu?
noski ikusten dudala mailari
eusteko gai. talde indartsua
dugu eta maila altuko jokalariak daude. Beharbada alde
positiboena taldearen barne
sendotasuna da, guztiok oso
batuta gaude eta norabide berdinean egiten dugu arraun.
Esan bezala, talde guztien arteko oreka oso nabarmena da,
eta ondorioz edonori irabazteko aukerak ditugu. Saikapeneako beheko postuetan
gauden arren, aurrera aterako
garela uste dut.
Zer iruditzen zaizu etxeko
partiduetan Landaren izaten
den giroa?
Hitz batean: ikaragarria. Ez
nuen sekula jokatu hain giro
apartarekin. ingalaterran zaleak ez dira hain sutsuak eta nik
jokatzen nuen mailan, jendea-

ren asistentzia ez zen hain
altua. Landaren partiduak
jokatzen ditugunean jendeak
ematen duen berotasunak ez
du preziorik. Espainiako ligan
bertan, ez da horrelako jendetza biltzen errugbi zelaietan.
Esaterako, pasa den igandean
Valladoliden jokatu genuen.
zale gehien biltzen duen zelaia
dela entzun genuen, baina bertan egon ondoren aitortu behar dut Landaren gehiago bizitzen dela errugbia. Horrelako
afizioak benetan bultzatzen
du, baita gauzak erraztu ere.
Valladoliden jasotako
porrotaren ostean, Sevillako
Cienciasi irabazteko aukerak
ikusten dituzu?
Azken partiduko emaitza gogorra eta taldearen ezintasunari
buelta emateko aukera paregabea daukagu larunbatean.
Gogo eta indar guztiekin zelairatuko gara eta zaleen laguntzarekin irabaztea espero
dugu. Jendearen babesa ezinbestekoa izango da emaitza
positiboa lortu nahi badugu. yy

Herritarren
bultzada eskatu
du Hernanik,
Ciencias
menpean
hartzen
laguntzeko
Partidua
arratsaldeko
17:00etanjokatuko
da,Landaren.
MAiLAri eusteko lortu beharreko puntuak eskuratzea da
Hernaniren helburua, epe
motzera. Denboraldiko azkenaurreko partidua jokatuko
da gaur Landaren. Cienciasen kontra neurtuko ditu indarrak Hernanik, 17:00etan
hasita. Sevillarrak azkenak
dira sailkapen nagusian,
baina horrek ez du esan nahi
talde ahula denik. Arerio serioa izango du gaur Hernanik aurrean, eta indar eta
kontzentrazio guztiak behar
beharrezkoak izango dira
partidua aurrera ateratzeko.
Joan den asteko Valladoliden kontrako kolpe gogorra
eta gero, garaipenaren dinamikara itzuli nahi du taldeak. taldeak deialdi berezia
egin die herritarrei, Landaren beraien bultzada nabaritu eta sentitu dadin.
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z EIBARKO JOKALARIA GORKA KIJERA

z

«Sailkapena begiratu eta Primeran jokatu
dezakedala ikusteak urduri jartzen nau»

Tolosaren kontra
bihar, bi taldeak

Anduva zelaian Lehengo Mailara igotzeko pausu berri baten bila aterako da gaur Eibar.
Mirandesen kontra jokatuko du, 18:00etan. Gorka Kijera jokalari hernaniarra bertan
izango da, Eibarrekin borrokatu eta bizitzen ari diren ametsa errealitate bihurtzeko gogoz.
GAur Mirandes gainditzea
duzue helburu. Eibarko zale
askoren babesa izango
duzue. nolako partidua
aurreikusten duzu?
Badakigu gaur Mirandan
jokatuko dugun partidua oso
zaila izango dela, gertuko
taldea da eta hemengo
jokalari askok jokatzen dute
bertan. Derbi txiki baten
antzera biziko dugu eta ez
zaigu sailkapenari gehiegi
begiratzea komeni. Beraien
zelaian jokatzen dutenean
talde sendoa osatzen dute, eta
zaleen babes haundia izaten
dute, oso gainean egoten dira.
Hala ere, guk ere izango dugu
afizioaren babesa, bai baitakigu 500 bat zale inguru
joango direla Eibarretik; eta
horrek asko lagunduko digu.
Partidu zaila espero badugu
ere, gure maila emanez gero,
emaitza positiboa lortu dezakegula uste dut.
Eibarko jokalariek ez duzue
berehalakoan ahaztuko
denboraldi hau.
nola bizi duzue taldean?
Ez dugu sekula ahaztuko.
Guztiok dakigu zeintzuk diren
Eibar bezalako talde baten
indarguneak eta gabeziak, eta
konziente gara egiten ari
garenaren zailtasunaz. ilusio
haundiarekin ari gara bizitzen
partidu bakoitza. Uste genuena baino denboraldi hobea
ari gara egiten; ilusio eta gogo
haundia dugu. Hemendik
aurrera orain arte jarraitutako
bideari segi besterik ez dugu,
bai baitakigu galtzen hasiz
gero, berehala egingo dugula
sailkapenean behera.
Eta arlo pertsonalean
nolako urtea ari da izaten?
Ez da nik nahi nukeen bezain
ona izaten ari. Jokalarioi jokatzea gustatzen zaigu eta aurten ez nahiz aukera asko izaten ari. Hala ere, taldearen
emaitza onek beti laguntzen
dute ez jokatzearena hobeto
eramaten.
Yuri Berchicheren
konpetentzia gogorra
duzu hamaikakoan
sartzeko, ezta?
Hala da, nik gehiago jokatu
nahi badut ere, onartu

Zein da sekretua? nola lortu
du Eibarrek, igo berria eta
mailako aurrekontu
txikienetakoa izanik,
lidertzan egotea?
Sekretua lana da, eguneroko
lana. Gaizkak beti esaten digu hemen ez dagoela sekreturik: lana, lana eta lana. Bestalde, lagun kuadrila bat gara
eta badakigu irabazteko denok norabide berean joan
behar dugula. Horrela ari da
izaten, lana, umiltasuna eta
gure arteko giro ona dira
beraz klabeak; hori zelaian
nabaritu egiten da.
Berri txarrak ere badira
Eibar aldean. Kapitalzabakuntza haundi bati
egin beharko dio aurre
taldeak aurten, ez badu
2garren B mailara jaitsi
nahi. nola bizi duzue
egoera hori aldagelan?
taldean ez dugu gaiaz hitz egiten. Badakigu klubak arrisku
hori baduela, baina gu beste
zerbaitetarako gaude hemen.

Gorka Kijera.

«Pertsona gisa
bete dut nire
helburua: futbolaria izatea. Jokalari
gisa, Eibarrekin
Aurreneko Mailan
jokatu nahiko
nuke».
beharra dut Yuri denboraldi
oso ona egiten ari dela; eta
kaltetua, arlo horretan, ni ari
naiz izaten.
Hala ere, klubak erakutsi
dizu zugan konfiantza
duela eta beste urtebeterako
luzatu dizu kontratua.
Klubak renobazioa eskaintzea
ikaragarria izan da. Ez dut
askorik jokatzen eta hala ere
interes hori ikustea eskertu
egiten da. nire eguneroko
lanean fijatu direla esan nahi
du horrek, eta oso kontentu
nago. Jarrera horrek klub hau
oso ezberdina dela ere erakusten du; ez dira konpetitzen
duzunean bakarrik fijatzen
zugan, egunero egiten duzun
lana kontuan izaten dute.

nolako liga bukaera
espero duzue?
zaila, liga bukaera konplikatua espero dugu. orain arte
kosta egiten bazitzaigun partiduak irabaztea, azken txanpa honetan are gehiago.
talde guztiek dute zerbait
jokoan eta hori nabaritu
egiten da berdegunean. Hala
ere, orain arte bezela jarraituz gero, badugu aukera
eta hori da inportanteena.
Eibarrek ba al du aukerarik
datorren urtean Lehenengo
Mailan jokatzeko?
Gaur egun igoera postuetan
gaude; horrela jarraituz gero,
noski joka dezakeela Lehenengo mailan.
Eta Gorka Kijerak ikusten
al du bere burua maila
horretan?
Sailkapenari begirada bat bota eta Primeran jokatu
dezakedala ikusteak urduritu
egiten nau; hortan gutxi pentsatzen saiatzen naiz. nahiago dut egunean bizi, etortzen
dena ongi etorria izango da.
Primera oraindik ametsa da,
gerta daitekeena, baina
oraindik ametsa.

Ez al da kontraesana, Eibar
talde eredugarria izatea
arlo ekonomikoan, baina
halako egoera baten
aurrean egotea?
Argi dago kontraesan haundia dagoela; badira taldeak
miloiak eta miloiak zor dituztenak, eta ezer gertatzen
ez zaienak. Kontrapuntuan,
gurea bezalako talde txiki
batek ezin du halako arau bat
bete eta mailaz jaisten dute...
Ez da bidezkoa, baino legeak
hori esaten du.
Etorkizunera begira,
zeintzuk dira Gorka
Kijeraren helburuak?
Helburu nagusia da, aurten
ahal den gehiena jokatzea eta
taldeari ahal dudan gehiena
laguntzea. Eta noski, taldeak
ondo bukatzea denboraldia.
Zein helburu bete nahiko
zenituzke futbol ibilbidea
bukatu aurretik?
Helburu nagusia bete dut, lana
gustatzen zaidan zerbait izatea: futbol jokalaria. Hala ere
egun nola gauden ikusita, bete
nahiko nukeen helburua da,
Eibarrekin Primeran jokatzea.
Lortzeko bidean nago. yy

FUTBOLA

Aurkari bera izango dute Hernaniko bi
talde nagusiek bihar: Tolosa.
Emakumezkoen Ligako taldeak
lehenago jokatuko du, 12:00etan.
Tolosarrak arerio zuzena dira txuri
berdeentzat, puntu batera baitaude.
Erregional Ohorezko mailan, aste
honetara atzeratutako Real Unionen
kontrako partidua jokatu zen
Zubipen, eta txuri berdeak 2-1
nagusitu ziren. Gaur Tolosaren kontra
dena ematera aterako da Hernani.
Tolosarrak denboraldi ona egiten
ari dira, eta hernaniarrak baino
8 puntu gehiagorekin, 4garren dira
saikapenean. Partidua, 16:30etan. yy
z

SASKIBALOIA

Take Orbelari sei
puntuko aldea
murrizteko aukera,
Hernanik
Hernanik etxean jokatzearen abantaila
izango du gaur. Take Orbela arerio zuzena hartuko dute Kiroldegian. Tolosarrak
aurretik dijoaz sailkapenean, 6 puntura,
eta gaur irabaziz gero, tarte hori murriztu
eta sailkapeneko goi postuetara gerturatzeko aukera izango dute etxekoek.
Partidua kiroldegian, 16:45etan. yy
z

WATERPOLOA

Sestaoren kontra
bihar, mutilen taldea
Bihar eguerdian jokatuko du Hernaniko
mutilen taldeak waterpoloko asteburu
honetako partidua. Sestaori irabaztera
aterako dira etxekoak. Partidua kiroldegian, 12:30etan. yy

Leioa izango dute
aurrez aurre, neskek
Nesken taldeak ere Kiroldegian jokatuko
du bihar. Talde bizkaitarra izango dute
hauek ere aukari: Leioa. Partidua eguerdiko 13:30etan hasita. yy
z

BOLA

Ibon Miner garaile
Urnietan; biharko
tiraldia, Legazpin
Lehendakari Sariko hirugarren tiraldia
jokatu zen joan den astean Urnietan,
eta onena Ibon Miner hernaniarra izan
zen, 49 brila botata. Gaur Legazpiko
bolatokian jokatuko da, laugarren tiraldia. Sailkapen orokorrean, Pedro
Lazkano dijoa lider, eta aurreneko hernaniarra A Miner da, 139 brilarekin.
Atzetik dira M. Burugain 136 brilarekin,
Ibon Miner 131 brilarekin eta M
Arrozpide 105 brilarekin. yy
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z ERREMONTEA - SAGARDOAREN TXAPELKETA

z

Barrenetxea IVak eta Etxebe IIak
irabazi beharra, aurrera egiteko

Errioxako Titin III eta Markinako klubak
aurrez aurre, bihar

Finalerdietarako pasea du jokoan gaur erremontista hernaniarrak.
Partidua Galarretan jokatuko da; jaialdiko 2garrena izango da.
SAGArDoArEn txapelketa betebetean da. Barrenetxea iVak eta
Etxabe iiak duten maila onena
eman beharko dute gaur, txapelketan aurrera egin nahi
badute. Juanenea eta San
Miguel izango dituzte aurrean,
17:00etatik aurrera.
Barrenetxeak Etxabe iia
izango du bidelagun gaurtik
aurrera; orain arteko bikotea,
Urtasun, lesionatuta baitago.
Bi bikoteek galdu zuten txapelketako aurreneko partidua; Barrenetxeak eta Etxabek ordea,
puntu bat lortu zuten. Hala ere,
hernaniarrak eta Etxabek zailagoa dute finalerdietarako
pasea. Gaur irabaziz gero,
azken jardunaldietako bi partiduetan zer gertatu zain egon
beharko dute. Aldiz, Juanenea
eta San Miguelek irabazten
badute,
Matxin
iii
eta
Etxeberria iiiaren kontra joka-

z

ESKU PELOTA

Berria Txapelketako hirugarren jardunaldia jokatuko da bihar,
Kiroldegian, goizeko 11:00etan. Titin IIIa pelotariaren klubak eta
Markinak neurtuko dituzte indarrak. Kadetetan, Marcos eta Ruiz errioxarrak dira faborito, Erkizia eta Gomezen kontra. Jubenil mailan, bizkaitarrak nagusitzea espero da, Arrizabalaga eta Urizarrek maila honetako
bikote onentsuenetakoa osatzen baitute; aurrean, Mediabilla eta
Altuzarra izango dituzte. Desenpatea seniorren partidua izatea espero
da. Antzeko maila dute bi taldeek: Cigarroa eta Vital errioxarrak
Espainiako finalerdiak jokatzeko puntu-puntuan izan dira; eta Zugadi
eta Kastillo bizkaitarrak pelotari indartsuak dira. yy
z

ARRAUNA

Hernaniko zortzi batel Mutrikun, gaur
Gipuzkoako Batel Liga bukaerara iristen ari da. Gaur Mutrikun izango
dute estropada Hernaniko zortzi batelek, 16:00etan hasita. Gaurkoa
pasata, jardunaldi bakarra geratuko da liga bukatzeko. Getarian
jokatuko da azken estropada hori, martxoaren 30ean. Liga bukatuta,
apirilaren 5ean eta 6an, Gipuzkoako Batel Txapelketa jokatuko da
Pasaian. yy
Gaur irabazita, hurrengo bi partiduen zain egon beharko du hernaniarrak.

tuko lukete azken partidua, eta
hau irabaztea nahikoa lukete,
aurrera egiteko.
uterga eta Olazar,
finalerdietan
Etxeberria iV eta ionen kontrako partiduan erakustaldia

KIROLA - ASTEBURUKO PARTIDUAK

eman eta gero, finalerdietarako pasea lortu dute Uterga eta
olazarrek. Finalerdietara pasako den bigarren bikotearen
izena datorren partiduan jakingo da: Etxeberria iV eta ion
edo Ezkurra eta Endika; bietako batek egingo du aurrera. yy

z

TXIRRINDULARITZA

Alebin eta infantil mailako
txirrindulariek Zarautzen dute zita
JOCC taldeko txirrindulari gazteek Zarauzko Sarian hartuko dute
parte gaur. Zuberoa kalean hasiko da lasterketa, arratsaldeko
16:30etatik aurrera. yy

Askizura 60 kilometroko joan-etorria
egingo du bihar, zikloturista taldeak
Iganderoko ohiturarekin jarraituta, txirrindularitza irteera antolatu
dute bihar JOCC Zikuñako Ama txirrindulari taldeak. Askizura
egingo dute joan-etorria. Goizeko 09:00etan abituko dira,
Zinkoeneatik. yy
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.

=

LORENZO ETXENIKE ELIZONDO
Atzo hil zen, 89 urte zituela, Elizakoak
eta Aita Santuaren Bedeinkazioa hartuta
- Goian Bego -

Emaztea: Ramoni Garmendia; seme-alabak: Maria Jesus eta
Isaac; bilobak: Eneritz eta Narkis; anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, ilobak, lehengusuak eta gainerako ahaideek.
Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor
zaiteztela GAUR, LARUNBATA, arratsaldeko SEIETAN, SAN
JOSE LANGILEA parroki elizan egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.
Hernanin, 2014ko martxoaren 22an
OHARRAK: Gorputza Hernaniko VASCONGADA EHORZKETA TANATORIOAN egongo
da goizeko 11:00ak arte.

ASTIGARRAGA
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z ASTIGARRAGAKO GAZTE ASANBLADA - GAZTE EGUNA

z AUTOBUSAK

Gazte Eguna gaur, kapitulo
berriak jarraipena izan dezan

Herritarren iritziak
jasoko ditu
Diputazioak

Olinpiadak, bazkaria, elektrotxaranga eta kontzertuak izango dira gaur, 11:30etatik aurrera.
Gazte Asanbladak indarberrituta ekin zion iaz ikasturte berriari eta horren islada izango da
gaurko Gazte Eguna. Leloak ere, halaxe adierazten du: ‘Betiko haizeak kantu berria dakar’.
AStiGArrAGAKo gazte mugimenduak aldaketa ugari izan
ditu azken urteetan eta horren
emaitza izan da Gazte Asanblada
indarberritzea. Aldaketa honen
adierazle, Gazte Egun bat antolatzea erabaki zuten Gazte
Asanbladako kideek, eta hainbeste esperotako martxoaren 22a
iritsi da. Helburu argia duen
eguna: ondo pasaz, herriko gazteen arteko harremanak sendotu eta gazteak mugiaraztea, aktibatzea. Betiko haizeak kantu
berria dakar...
2012tik, prozesua
Herriko gazte mugimenduak
azken urteetan izan duen aldaketa ulertzeko, 2012ra jo behar
dela azaldu dute Gazte Asanbladako kideek: «2012ko azaroan zukgua prozesua jarri zen
martxan eta horrek gazteen
mugimenduan aldaketa ekarri
zuen. ordura arte, Astigarragan,
gazteen mugimendua Gazte
Asanbladan antolatzen zen, eta
bere ekimen bakarrenetakoa,
bakarra ez esateagatik, herriko
festei lotutakoa zen. Beraz, gazteen erreferente bakarra zen,
urtean egun gutxitan biltzen
zen Gazte Asanblada bat».
zukgua prozesua Euskal
Herri osoan eman zen, ezker
abertzaleko gazteen antolakunde berri bat sortzeko
asmoz. Eta prozesu horren
ondorioz sortu zen 2013ko
martxoaren 2an, Ernai.
Prozesu hori Astigarragan
eman zenean, gazteek herriari
buruz zituzten iritziak eta kezkak
konpartitzen joan zirela azaldu
dute Asanbladako kideek: «Bi
motatako kezkak genituela ikusi
genuen: alde batetik, kezka
sozialak zeuden, garai batean
Gazte Asanbladaren bitartez
lantzen zirenak. Autokontsumoa, etorkinen egoera eta herriko langileen egoera ziren ateratako kezketako batzuk. Bestetik,
kezka
politikoak
zeuden.
Ezjakintasun haundia zegoela
konturatu ginen. independentzia
eta sozialismo hitza askotan erabiltzen genituen, baina ze sozialismo mota nahiko genuke?».
Bi talde berri: Ernai eta
Esnatu Gazteak
Sortutako kezka horietatik bi

eta Esnatu Gazteak alde batera
uztea erabaki genuen. Horren
aurrean, Gazte Asanblada
indartzen
hasi
ginen.
Helburuak zehaztu ziren eta
ardurak banatu genituen.
Helburu horietan, Asanbladak
ekintza sozialak antolatu behar
zituela zehaztu zen, ez bakarrik
festa giroko ekintzak. Eta ildo
politiko jakinik gabeko antolakundea izango zela erabaki
zen. Beraz, Gazte Asanbladaren
historian kapitulo berri bat
idazten hasi ginen», diote.
Ernaik bere bidea jarraitu du.

Aitor Jaurrieta eta Gorka Arizkorreta AGAko komunikazio taldeko kideak.

talde sortu zirela azaldu dute
Asanbladako kideek: «Alde
batetik, zukgua prozesuaren
helburua zen gazte antolakundea sortu zen, Ernai, eta
bestetik, lanketa soziala egingo zuen Esnatu Gazteak.
Horrez gain, Gazte Asanblada
zegoen, festen inguruko lanketa egiten jarraitzen zuena.
Beraz, gazteen artean eragile
bakarra egotetik, hiru eragile
egotera pasa ginen. Eta eragile guztiak koordinatzeko,
Gazte Mugimendua eratu
zen».

Eragile gehiegi
Uda iristearekin, Gazte Mugimenduak (Ernai, Asanblada eta
Esnatu Gazteak) Astigarragako i.
topaketa antolatu zuen. Gazteek
zenbait ondorio atera zituzten
eta horien artean nabarmentzekoa, Astigarragan mugimendu
bat sortzearen beharra; gazteak
aktibatzeko beharra. Baita biltzeko toki baten beharra ere.
Udako oporren ostean,
Gazte Asanbladaren inguruan,
zenbait erabaki hartu zituzten.
«Errealistak izateko, eragile
gehiegi zeudela ikusi genuen

Mugimendua behar
Asanbladak indartuta ekin zion
ikasturte berriari eta hainbat
tailer eta ekintza egin dituzte;
hala nola, autodefentsa tailerra.
Bileren kopurua ere ugaritzen
joan dela azaldu dute. Eta aldaketa horren islada gisa iritsi da
gaurko Gazte Eguna. Argi dute:
«topaketan jarri genituen helburuak betetzeko, aurrena mugimendua egon behar du». yy

EGITARAUA
11:30, olinpiadak, J.B. plazan.
13:00, Ikurriñaren aldeko ekitaldian
hartuko du parte Gazte Asanbladak.
14:30, bazkaria, J.B. plazan.
16:30, Pelax bakarlaria.
17:30, elektrotxaranga 3indarrok.
22:30, kontzertuak plazan: Trikoma
Band, Okensay, Ingo al deu.

Hiru kontzertu, gaua girotzeko
22:30etatik aurrera kontzertuak izango dira. Hiru taldek joko dute:
Trikoma Band, Okensay eta Ingo al deu.
GAztE Eguna behar bezala
bukatzeko, kontzertuak izango dira Joseba Barandiaran
plazan. Gaueko 22:30etatik
aurrera, hiru taldek joko
dute. Hasteko, trikoma Band
Gasteizko taldeak joko du.
Ska-reggae musika jotzen
dute. ondoren, okensay taldearen txanda izango da.
Lasarteko gazteek osatzen
dute talde hau eta rock musika jotzen dute. Azkenik, berbena izango da ingo al deu
taldearen eskutik. yy

Autobus zerbitzua hobetzeko asmoz,
prozesu bat jarri du martxan Diputazioak. Herritarren iritziak jaso nahi
ditu eta asteartean Astigarragan
izango dira. 18:30etan da hitzordua
udaletxeko Pleno aretoan. yy
z LITERATUR SOLASALDIA

‘¿Por qué ser feliz
cuando puedes ser
normal?’ liburuaz
ariko dira
Literatur Solasaldia izango da
astelehenean. Jeanette Winterson
Lumen idazlearen liburua aztertuko dute: ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?
Gaztelaniaz izango da eta Jorge
Carrerok zuzenduko du.
19:30etan, Liburutegian. yy
z OGASUNA ETA

ONDARE BATZORDEA

11 puntu,
astelehenean
Astelehenean, 18:00etan,
Ogasuna, Ondarea eta Berrikuntza
Batzordea izango da, udaletxeko
Areto Nagusian. 11 puntu izango
dituzte lantzeko. Besteak beste,
2014ko aurrekontuari egindako
alegazioak ebaztea, uholdeen aurkako obren kontratazioa onartzea,
Buruntzaldearen garapenerako
agentziaren estatutuak aurkeztea
eta Garbitaniaren kudeaketa. yy
z ZINE FORUMA

‘Mis tardes con
Margueritte’
emango dute
Hilabetero bezala, zine foruma
izango da datorren asteartean.
Mis tardes con Margueritte emango dute. Arratsaldeko 18:00etatik
aurrera izango da kultur etxean.
Dohainik da. yy
z PARTE-HARTZE ETA
BERDINTASUNA

Berdintasun Plana
aztergai

Trikoma Band taldeko kideak.

Parte hartze eta Berdintasun
Batzordea izango da asteazkenean 20:00etan, udaletxeko Areto
Nagusian. 5 puntu landuko dituzte. Horien artean, Berdintasun
Plana eta berdintasuna lantzen
duten elkarteei diru laguntzen
deialdia jakinaraztea. yy
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GALTZAUR JUBILATU ELKARTEA

z ESPAINIAKO BANDERAREN AUZIA

z

Ikurriñaren aldeko ekimenekin
bat egin du Gobernu Taldeak
eta oposizioak «inkoherentzia»
eta «faltsukeria» salatu ditu

Benidormera joateko, plazak daude

Astigarragako Udalak Espainiako bandera jartzeko agindua du eta
horren aurrean, Ikurriñaren aldeko ekimena jarri du abian herritar
talde batek. Gaur hitzordua jarri dute 13:00etan, plazan.
ESPAiniAKo bandera, udaletxeko
balkoian jartzeko agindua du
Astigarragako Udalak. Epaiaren
arabera, apirilaren 21a da bandera jartzeko azken eguna. Horren
aurrean, herritar talde batek
ikurriñaren aldeko ekimena
jarri du abian. Ekitaldi desberdinak egingo dituzte eta gaur izango da aurrenekoa. 13:00etan jarri
dute hitzordua Joseba Barandiaran plazan.
Gobernu taldeak ekitaldi
horietan parte hartzeko deia
egin die astigartar guztiei.
«Erabaki honen aurrean, guztiok
elkartuta herri bezala erantzuteko momentua da», azaldu dute.
oposizioak, berriz, gogor kritikatu du Bilduren jarrera.
«Gauza bera egiteagatik
erasotuak eta insultatuak
izan gara»
Astigarragako Udaleko EAJ-PnV
eta Hamaikabat alderdiek, Gobernu taldearen «inkoherentzia» eta
«faltsukeria» salatu dituzte. Hala
azaldu du EAJ-PnVk: «EH Bilduk
Espainiako bandera zintzilikatu-

ko du Astigarragako udaletxean.
Eta momentu honetan gogora
ekarri nahi ditugu gauza bera egiteagatik erasotuak eta insultatuak izan diren EAJko kargu
publikoak. zenbat irain, zenbat
oihu eta pankarta, PnV español!!
esanez. orain EH Bilduri iritsi zaio
bustitzeko momentua. Urtetan
exijitu izan diete euskal instituzioetako arduradunei intsumiso
azaltzeko Espainiako lege eta
aginduen aurrean eta orain erabaki dute arau horiek obeditzea.
Ezker abertzaleak ez du ausardiarik besteei exijitutakoa betetzeko.
Horri inkoherentzia deitzen zaio».
Hamaikabatek ere zentzu
berean hitz egin du: «Ezker
abertzalea urte luzeetan ibili da
ikurriñari buruzko manifestaldiak egiten eta haien oihua izaten zen ikurriña bai, española ez.
Horren kontura, beste alderdietako kargu politiko eta publikoak
erasotuak eta intsultatuak izaten ziren. orain, berriz, berak
jarri behar du Espaniako bandera». Eta gaineratu du: «zer gertatuko litzateke legearen indarrez

gu izango bagina bandera hori
zintzilikatu beharko luketenak?
Ez dugu dudarik, espainolak deituko ziguten eta legea ez betetzeko eskatuko ziguten».
«Antzezpena»
ikurriñaren aldeko ekimenetan
ez dutela parte hartuko azaldu
dute, arrazoi hauengatik: «Ezin
da etorkizuna eraiki jarrera
hauen irakurketa kritikoa egin
gabe. Eta ezker abertzaleak ez
duenez jarrera hau oraindik baztertu, ez dugu bat egingo partidu
bezala», dio EAJ-PnVk. Eta
Espainiako bandera jartzera
behartzen duen sententzia gogor
kritikatzen duela gaineratu du:
«Sentitzen ez dugun bandera bat
inposatzen digute, gure bandera,
ikurriña baita». H1!-ek honakoa
azaldu du: «Herritarrak benetako arazoetatik desbideratu nahi
dituzte, ikurriñaren omenaldiaren inguruko antzezpena eginez.
Faltsukeri haundiagorik ez dago,
esku batekin ikurriña laztandu
eta bestearekin bandera española zintzilikatu». yy

z UDALA

Ekainean, Galtzaur elkarteko kideak Benidormera joango dira, 12
egun pasatzera. Jakinarazi dutenez, oraindik plazak daude libre.
Interesa dutenak elkarteko bulegoan apuntatu daitezke, apirilaren 2a
baino lehen (10:00-12:30). yy

Eltziegora eskursioa, apirilean
Galtzaur elkarteak eskursioa antolatu du Eltziego (Arabar errioxa)
herrira. Apirilaren 26an izango da irteera eta izena emateko egunak
hauek izango dira: apirilaren 1, 2, 7 eta 8 (10:00-12:30). Plana,
honakoa izango da: hamaikak aldera herrira iritsi, hamaiketakoa egin
eta herria ezagutu. 13:30etan bazkaltzera joango dira jatetxe batera.
Bazkalostean, bailea izango dute eta bueltatu aurretik, bodega tradizional bat ezagutzeko aukera izango dute. Prezioa, bazkideentzat: 35
euro; bazkide ez direnak: 40 euro. yy
z

FUTBOLA

Mundarrok Martutenen jokatuko du
bihar, Amara Berriren aurka
Beheko postuetan dabilen taldea izango du aurrez aurre bihar
Mundarrok. Amara Berri taldea, hain zuzen. Arratsaldeko 17:15etan
jokatuko dute Martuteneko zelaian. yy
z SASKIBALOIA

Nesken taldeak etxean jokatuko du gaur
Senior neskek liderra izango dute aurrez aurre gaur, etxean. Bera Bera
Gros taldearen aurka jokatuko dute, 16:00etatik aurrera. Autonomikoak
ere ez du aurkari erraza izango. Hirugarren postuan den Getxoren aurka
neurtuko ditu indarrak gaur, 18:00etatik aurrera, Getxon. Gipuzkoako
lehenengo mailako mutilek Oiarsoren aurka, azkenaren aurka jokatuko
dute bihar, 11:45etan, Galtzarabordan. yy
z

ESKU PELOTA - GRAVNI TXAPELKETA

Araba aurkari izango dute bihar,
Barandiaran eta Gurutzealdek
GRAVNI Txapelketaren barruan, Xabier Barandiaran eta Oier Gurutzealdek
Gipuzkoaren izenean jokatuko dute bihar, Arabaren aurka. Sub 22 mailan
izango da. Astronomos, Gasteizko trinketean izango da 10:00etan (3. partidua). Argoitz Otaño ere aukeratua izan da txapelketa jokatzeko, jubenil mailan, baina ez da segurua, eskuko minez baitabil. yy
z

MENDI BIZIKLETA - NAFARROAKO KOPA

Bigarren auzokonposta gunea, martxan

Aritz Irazustabarrena Cascanten izango
da bihar, bigarren proban

Umakon, Norberto Almandoz plazan jarri du Udalak gune hau eta 20
familiek hartuko dute parte. 567 pertsonek egiten dute konposta.

Nafarroako BTT Kopa aurrera doa eta bihar bigarren proba jokatuko da,
Cascanten. Bertan parte hartuko du Aritz Irazustabarrena astigartarrak.
Aurreneko aldia du aurtengoa BTTn konpetitzen duela eta esperientzia hartzen joatea da bere helburua. Aurreneko proban, gustora geratu zen. yy

AStiGArrAGAKo
bigarren
auzokonposta gunea martxan
jarri
zen
astelehenean.
Umakon, norberto Almandoz
plazan jarri du bigarren gune
hau Udalak eta bertan, 20

z

familiek, 60 pertsona inguruk
konpostatuko dituzte beraien
organikoak.
Denera, gaur egun, 567 herritar
dira hondakin organikoak
konpostatzen dituztenak: 441

astigartarrek autokonposta
egiten dute eta 126k auzokonposta. Udalak gune gehiago
jartzeko asmoa du. Hurrengoa,
seguruena, Arrobitxulon jarriko dute. yy

z

PRESO ETA IHESLARIAK

Kontzentrazioa, astelehenean
Astelehenero bezala, kontzentrazioa egingo dute etzi. Preso eta iheslariak kalera lemapean izango da, 20:00etan Joseba Barandiaran
Plazan. Kalera ateratzeko dei egiten diete herritarrei. yy

KIROLA - ASTEBURUKO PARTIDUAK
z

AEK

Zilegi Eskolei buruzko informazioa,
plazan, Ergobian eta Umakon
AEK euskaltegiak Zilegi Eskolak antolatzen ditu, herritar guztiei zuzenduta. Hemendik aurrera, saio gehiago antolatzeko asmoa dute eta
jakinarazi dute informazio guztia paneletan zabalduko dutela: Joseba
Barandiaran plazan, Erribera plazan (Ergobia) eta Norberto Almandoz
plazan (Umako). yy
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z URUMEAKO ASENTAMENDUAREN PROIEKTUA

Errumaniarren kanpamenduko
proiektua hasi da emaitzak ematen
Astigarraga eta Hernaniko errumaniar ijituen asentamenduari erantzuteko eta bertako bizilagunen integrazioa bultzatzeko, proiektu bat jarri zen martxan 2012an. Proiektuari buruzko azalpenak eman dizkiote Kronikari Andoni Gartzia
Astigarragako alkateak eta Monica Guitera Romi Bidean elkarteko koordinatzaileak.
SorinA Lunca Hernaniko pisu
batean bizi da bere senar eta
alabarekin, irailaz geroztik.
Andrea Sas zubi lana egiten
duen etxebizitzan bizi da, bere
bi alabekin. Bi hilabete daramazkite bertan. Vasile Barcea
eta Bianca Barcea senar-emazteak, berriz, inserzio etxebizitza batera joateko zorian dira.
Hiru seme-alaba dituzte, eta
jaiotzear da laugarrena.
Astigarraga eta Hernaniko
errumaniar ijituen kanpamenduetako hiru errealitate dira.
2012tik
martxan
dagoen
proiektuak
eman
dituen
emaitzetako batzuk, hain
zuzen. Aurten, 17 familia kanpamendutik aterako direla
aurreikusten dute proiektuaren arduradunek, hau da,
romi Bidean elkarteak, Astigarragako eta Hernaniko
Udalek, Gipuzkoako Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak.
Integrazioa, helburu
Azken urteetan, errumaniar
ijituen asentamenduak ugaritu egin zirela ikusita, Arartekoak aholku edo neurri batzuk zehaztu zituen 2011n, arazoari irtenbidea emateko
asmoz. Eta neurrietako bat
zen, pertsona horiek erroldan
sartzea. integraziorako, behar
beharrezko pausoa.
Eusko Jaurlaritzak diagnostiko bat egiteko eskatu zion
romi Bidean elkarteari, Gipuzkoa mailan. Diagnostiko hartatik ikusi zen, Astigarragan zegoela asentamendu haundiena
eta bertan, proiektu bat martxan jartzea erabaki zen. Proiektu pilotoa. Erromantze berria
deitu zioten. 2012-2017, bost urtetako proiektua izango zen eta
asentamenduan bizi ziren pertsonen integrazioa izango zuen
helburu. Astigarragako Udala
eta Gipuzkoako Diputazioa ere
proiektuaren barruan sartu
ziren, eta baita Caritas ere, romi
Bidean elkarteari laguntza teknikoa emanez. ordura arte,
Caritasek eta Astigarragako elizak lan haundia egina zuten gai
honen inguruan.
2013an, berriz, Hernaniko
Udala ere proiektura gehitu
zen, Hernaniko partean zegoen

Balta Txuriko txabola batzuk. Txabola bakoitzak bere zenbakia dauka.

asentamenduari erantzuteko.
Gaur egun, beste hainbat talde
eta elkarterekin ere ari dira
elkarlanean.
Araudi bat zehaztu eta
baldintzak jarri
Proiektua martxan jarri ahal
izateko, kanpamenduko bizilagunen eta txabolen kopurua
zehaztu zituztela azaldu diote
Kronikari Andoni Gartzia
Astigarragako alkateak eta
Monica Guitera romi Bidean
elkarteko koordinatzaileak.
Egun bat hartu, proiektua azaldu, eta erroldan sartuko zituztela esan zieten, araudi bat eta
baldintza batzuk betetzen baldin
bazituzten.
Kontratu
modukoa sinatu zuten bakoitzarekin. 190 bat lagunek onartu zuten; 123 Astigarragako
partean bizi ziren. Beraien txabolei zenbakiak jarri zizkieten.
Denera, 90 bat txabola. Sinatu
ez zutenek, kanpamendua utzi
behar izan zuten eta horien
txabolak bota egin zituzten.
Bete beharreko baldintzetako batzuk honakoak dira:
higienea kontuan izan behar
dute, umeak eskolara eraman
behar dituzte, ezin dute txabola gehiago egin ez jende gehiago sartu, ezin dute deliturik

«Erroldan sartuta,
ate asko irekitzen
zaizkie. Errolda
gabe ezin da ezer
egin. Existituko ez
balira bezala da»
egin, ezin dute kanpamendutik atera bi hilabete baino
gehiagoz, hondakinekin konpromisoa...
Hiru hilabeteko epean ikusi
dute baldintza horiek betetzen
dituzten edo ez, eta horren arabera erroldan sartu dituzte
Udalek. Arauak bete ez dituztenak, kanpamendutik bota
dituzte.
Behin erroldatuta, diru
laguntzak eskatzeko aukera
integraziorako, erroldan sartzea ezinbesteko kontua dela
azpimarratu dute Gartziak eta
Guiterak: «Erroldan sartuta,
ate asko irekitzen zaizkie:
dokumentazioa lortzeko aukera dute, osasun txartela, autobus txartela, formazioa, diru
laguntzak... Errolda gabe ezin

da ezer egin. Existituko ez balira bezala da».
Behin erroldatuta, diru
laguntzak lortzea da proiektu
honen
hurrengo
pausoa.
Diputazioaren AGi laguntza.
Horretarako, 6 hilabeteko tartea itxaron behar izan dute
(batzuk oraindik zain daude).
Diru laguntza hori lortzean,
beste hainbat betebehar izaten
dituzte kanpamenduko bizilagunek. Aurrezteko plan bat jarraitu
behar izaten dute eta lan formazioan pausoak eman behar
dituzte. «Diru laguntzak jaso
bitartean, txatarrarekin lanean
edo eskean jarraitzen utzi diegu,
ez zutelako diru iturririk bestela.
Baina behin diru laguntza lortzen dutenean, formazio ikastaroetara joan behar izaten dute,
ondoren lana bilatu ahal izateko», azaldu du Guiterak.
Denetariko ikastaroak izaten
dira: Lanbidek zuzenduak,
Acceder programak edota Sartu
elkartekoak. Abenduan, adibidez,
bizikletak konpontzeko ikastaroa jaso zuten. Alfabetizazioa ere
bada lantzen duten beste arlo
bat, bai gaztelaniaz eta baita
beraien hizkuntzan ere.
romi Bideaneko 3 hezitzaile
romi Bidean elkarteko kideek

jarraipena egiten diete egunero
kanpamenduko bizilagunei. 3
hezitzaile ari dira bertan lanean, goiz eta arratsalde. Eta
baita itzultzaile bat ere, jornada erdiz. Beste hainbat ekimenen artean, Emakumeen
taldea dute eta bertan, astero
elkartzen dira Astigarragako
eta Hernaniko kanpamenduetako emakumeak. Gai ezberdinak lantzen dituzte. Horrez
gain, astean bi arratsaldetan,
eskolako kontuekin laguntzen
diete.
Aurrezteko plana jarraituta,
etxe batera bizitzera
Diru laguntzetako kopuru bat
aurreztu egin behar izaten
dute, kanpamendutik etxebizitza batera joan ahal izateko.
Aurrezteko plan bat zehazten
dute romi Bidean elkarteko
kideekin. Familia bakoitzaren
errealitatea kontuan hartuta
zehazten dute eta jarraipena
egiten diete eboluzioa ikusteko.
Udalak ere, hiru hilabetero egiten du errebisioa. Behar adina
aurreztu dutenean edo beste
arrazoiren batengatik beharrezkoa dela ikusten dutenean,
kanpamendutik atera eta aldi
baterako etxeetara bideratzen
dituzte romi Bideanetik. Alde
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Astigarragako asentamendua bi zonatan banatua dago: Balta Txuria eta Balta Berdea. Argazkian Balta Berdearen irudia azaltzen da.

batetik, zubi lana egiten duten
pisuak
daude,
Karitateko
Alabek utziak. Pake Lekun
daude, ospitalaren inguruan.
oso denbora motzerako dira
pisu
hauek.
Bestetik,
Diputazioaren inserzio pisuak
daude. Bi urtez egon daitezke
bertan. «Benetako pisu batera
joan aurretik, ohitzen joateko
aukera dute pisu hauen bidez»,
azaldu du Guiterak.
Egoerari aurre egiteko gai
izan ez, eta atzera egin behar
izateko arriskua ba ote dagoen
galdetuta, ezetz dio Guiterak:
«Kanpamendutik ateratzen
diren pertsonak ez dira arinkeriaz ateratzen. Lanketa bat
egina dago eta aurrera egiteko
aukera dutela ondo aztertzen
dugu. Helburua da, handik ateratzea bizitza hobe bat izateko
eta egoera horretara bueltatzea, atzera pausoa litzateke.
Gainera, kanpamendutik ateratzen direnean, ez dira bakarrik geratzen. Jarraipena egiten zaie oraindik». Diputazioak
Agifugiko kideen bidez egiten
die jarraipena eta ematen die
laguntza.
urtero, 17 familia atera
Proiektua oso ondo doala azpimarratu du romi Bidean elkarteko koordinatzaileak: «Sei
familia atera dira dagoeneko
eta laster gehiago aterako dira.
Aurten, 17 aterako direla aurreikusten dugu. Eta urteko 17 bat
familia ateratzeko asmoa dugu.
Gure ustez proiektua oso positiboa da eta integrazio helburua
beteko dela iruditzen zaigu».
Eta 2017an kanpamendua ez
bada hustu, zer?
Astigarragako alkateak azaldu

duenez, kanpamenduko bizilagunek badakite proiektua
2017an bukatuko dela eta handik aurrera, inork ezingo duela
bertan
jarraitu
bizitzen:
«Gehienek
proiektuarekin
jarraituko dutela uste dugu,
baina baten batzuk 5 urte pasako dituzte bertan eta gero joan
egingo dira. Eguna iristean,
kanpamendu hori desagertu
egingo da, eta hori badakite».

«Kanpamendutik
ateratzen diren
pertsonak ez dira
arinkeriaz
ateratzen. Lanketa
bat egina dago eta
aurrera egiteko
aukera dutela ondo
aztertzen dugu»
Balta Berdea eta Balta Txuria
Urtarrileko datuen arabera,
Astigarragako partean 83 pertsona bizi ziren, 30 txabolatan.
Hernanin, berriz, 47 lagun, 26
txabolatan. Astigarragako kanpamendua bi zonatan banatua
dago: Balta Berdea eta Balta
txuria. Baltak aintzira esan
nahi du errumanieraz.
txabolak eurek eginak dira,
lortu edo erositako materialekin: egurra, plastikoa, goma,
kristala... Argia, generadoreen
bidez daukate eta ura iturritik
hartzen dute. Gastu horiek
beraien poltsikotik ordaintzen
dituzte.
Caritasen janaria, asteartero
Caritasek eta udaletxeak jana-

ria banatzen dute behar duten
herritar guztiei begira eta kanpamenduko
bizilagunek
Caritasen bidez hartu ohi dute
janaria. «Caritasek astean
behin, asteartetan banatzen
du janaria eta udaletxeak urtean lautan, kantitate haunditan. Beraiek nahiago dute astero hartu, janaria kontserbatzeko aukerarik ez baitute», azaldu du Gartziak.
Eskolan, arazorik ez
Umeak, Astigarragako eta
Hernaniko ikastetxeetara joaten dira ikastera. Arazorik ez
dela izan eta oso positiboa dela
azaldu dute Gartziak eta
Guitesek. «Eskolara eramatea
oso garrantzitsua da. Gauza
asko ikasten dituzte: genero
berdintasunaren ikuspegia,
familia eredua... integraziorako pauso garrantzitsua da.
Guraso asko analfabetoak dira.
Gainera, poza ematen du
umeak euskeraz ikasten ari
direla ikusteak», dio Gartziak.
uholde lurretan
Astigarraga eta Hernaniko
kanpamenduak uholde lurretan daude eta bi uholde indartsu behintzat pasa dituzte urte
hauetan. Alerta egoerak gehiago ere izan dira. Hori guztia
kontuan dutela Udalek azaldu
du Astigarragako alkateak:
«Badakigu uholde lurrak direla
eta
arriskuan
daudela.
Horregatik, beti gaude alertan.
Azken uholdeetan, bi txabolek
bakarrik izan zituzten kalteak,
baina badaezpada ebakuatu
egin genituen denak. Arreta
berezia daukagu. Uholde arriskua dagoenean, aurreneko
fokoa izaten da hura».

«Istorio pila
zabaltzen dira diru
laguntzen
inguruan. Laguntza
horiek edozein
herritarrek jasoko
lituzke halako
egoeran biziko
balitz»
Ez jakintasun asko
Asentamenduen eta bertako
bizilagunen gainean zurrumurru ugari zabaldu dira herrian
eta inguruan, eta ez jakintasun asko dagoela dio Gartziak:
«istorio pila zabaltzen dira
diru laguntzak jasotzen dituztelako. Baina diru laguntza
horiek edozein herritarrek
jasoko lituzke halako egoeran
biziko balitz. Ez dugu uste inor
beraiek bezain gaizki bizi
denik. Bestela etorri dadila,
berari ere lagunduko diogu.
Janaria jartzen dugu, baina
autobusa, argia... beraiek
ordaintzen dute. iturriko ura,

berriz, denona da». zentzu
horretan, lan haundia dutela
gaineratu du: «Erronka bat da
zurrumurru horiek ezabatzea
eta lan haundia dugu herrian
informazioa ondo zabaltzen».
Argi du behintzat, proiektua
positiboa dela: «Beste lekuetan
egin dutenarekin konparatuz,
jarrera desberdina hartu dugu
proiektu honekin eta nahiz eta
zaila izan, eta arazo batzuk
sortu, ez gara damutzen hartutako erabakiarekin».
Herriko ekintzetan
Gartziak gaineratu du, proiektua martxan jarri zenetik delitu kasuak gutxitu egin direla,
kontrolatuago
daudelako.
Horrez gain, herrian hainbat
ekintzetan parte hartzen ari
direla azpimarratu du eta oso
pozgarria dela: «“Udalaren
aurrekontu parte hartzaileetan
parte hartu zuten batzuek eta
ilusio haundia egiten du herriko ekintzetan parte hartzen
dutela ikusteak. Horrez gain,
ibaiak garbitzeko deialdiak
egin zirenean, askok ere parte
hartu zuten». yy

Bioeraikuntza ikastaroa egin zen iaz Astigarraga eta Hernaniko asentamenduen
artean. Bi eraikin egin zituzten lastoa, egurra, buztina, harria... erabiliz.
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z BI ADIBIDE - SORINA LUNCA ETA BARCEA SENAR-EMAZTEAK

ilusioz beteta, etorkizunari begira
Proiektu honetako protagonistengana ere jo du Kronikak, hain zuzen, asentamenduko bizilagunengana. Romi Bidean elkarteko hezitzailearen laguntzarekin, bi errealitate ezagutzeko aukera izan du. Alde batetik, Sorina Lunca eta bere familia dago,
irailaz geroztik Hernaniko etxebizitza batean bizi dena, alokairuan. Bertan hartu gaitu, kafe eta guzti. Bestetik, Barcea familia dago, kanpamendutik ateratzear dena, inserzio etxebizitza batera joateko. Balta Berdean, euren etxean elkartu gara.
SorinA Luncak 50 urte beteko
ditu aurten. Errumaniako
transilvania eskualdekoa da.
Bere senarrak, edo hobe esanda,
bikoteak, Marcel Moldovan
izena du. Alaba bat dute 13 urtekoa. Hernanin bizi dira irailaz
geroztik, alokairuzko pisu batean. Aurrez, Balta Berdean bizi
izan ziren.
Asko sufritu eta asko borrokatu ostean, helburuak betetzen
ari direla azaldu du Sorinak:
«Gaztelania ikastea zen aurreneko pausoa, gero kanpamendutik pisu batera ateratzea, lana
bilatzea ondoren... dena lortu
dugu eta oso kontentu nago.
Ezkontzea bakarrik falta zait!»,
dio parrez. izan ere, Marcelekin
ez dago ezkonduta oraindik.
Halaxe azaldu du: «Aurrez, beste
gizon batekin ezkonduta egon
nintzen. Bost seme dauzkat
berarekin Errumanian. ondoren, banandu egin ginen eta
1996an Marcelekin hasi nintzen. Urte batzutara, Marcel
hona etorri zen diru pixka bat
egitera. Lau urte egin zituen
berak bakarrik eta gero ni etorri
nitzen alabarekin. Guk bost urte
daramazkigu hemen, ia sei».
Eta proiektuaren berri izan
zenutenean, zer pentsatu
zenuten?
Ez zutela sinesten dio: «Gezurra zela pentsatzen genuen.
Paperak lortzeko aukera zegoela? Ez genuen ulertzen.
Bagenekien txabolak egitea ez
zela legala. Baina egia zela
ikusi genuen eta saiatzea erabaki. Hasieran zaila iruditzen
zitzaidan baldintzak betetzea.
nola ikasiko nuen gaztelania?
Errumanieraz idazten eta irakurtzen banekien, baina ez
nintzen gai ikusten. Eta orain,
dena lortu dudala ikusten
dut». Proiektuarekin oso pozik
dago Sorina eta jaso duten
laguntzarekin oso eskertua.
Sorina eta bere familia ez
dira zubi lanetako etxebizitzetatik pasa, zuzenean egungo
alokairuzko etxebizitzan sartu
ziren. Sorinak erakutsitako
indarra sekulakoa izan dela
azaldu du hezitzaileak: «Sorinak argi zuen kanpamendutik

jaiotzekoa da. Beraiek ere,
transilvaniakoak
dira.
Donostian ezagutu zuten elkar.
Vasile 2005ean atera zen
Errumaniatik
eta
Bianca
2008an, bere ama eta anaiarrebekin.
Hiru urte daramazkite
Balta Berdean bizitzen, baina
segituan dira ateratzekoak.
inserzio pisu batera joatekoak
dira; baimena noiz emango
zain daude. «zaila egiten ari
zaigu egoera eta lehenbailehen
atera nahi dugu hemendik»,
diote. Hezitzailearen esanetan,
lan haundia egin dute, hiru
umeren kargu izan, eta aurreztu duten bezala aurrezteko.
inserzio etxean, aurrezteko
aukera gehiago izango dute.

Vasile Barcea eta Bianca Barcearen etxea, barrutik.

SORINA LUNCA:
«Hasieran zaila
iruditzen zitzaidan
dena. Nola ikasiko
nuen gaztelania?
Eta orain, dena
lortu dudala
ikusten dut»
lehenbailehen atera nahi zuela
eta aurrezteko plana zehatz
mehatz eramaten zuen”.
Oroitzapen gogorrak
Kanpamenduko
bizimodua
gogorra zela dio Sorinak, baina
besterik ez zegoela: “Egoera
zailak bizitu izan ditugu kanpamenduan eta ume bat duzunean, oraindik zailagoa da.
Uholdeek ere harrapatu izan
gaituzte eta oso momentu
gogorrak dira. Dena galtzen
duzu. oraindik, euri asko egiten duenean kezkatuta eta lo

egin ezinik egoten naiz han
geratu direnengan pentsatzen.
Azkenean, familia bat bezala
ginen».
Bizimodu berrira erraz
ohitu dela azaldu du: “Hori bai,
bihotza erdibitua dut oraindik.
tarteka joaten naiz bisitan”.
Marcelek, berriz, oso gaizki
pasa zuela gogoratzen du:
«Egunero joaten zen kanpamendura eta etxean ezin zuela
bizi esaten zidan. Asko kosta
zaio ohitzea».
Mantentzea, helburu
Sorina energia haundiko emakumea da eta baita borrokalaria eta langilea ere. Etxeak garbitzen eta adinekoak zaintzen
egin izan du lan, besteak beste,
eta horretan ari da orain.
Marcel Errumanian dago, kotxeko karneta ateratzen. Bueltan lana bilatzea ere nahiko
lukete. Alaba, berriz, Hernaniko ikastola batera joaten da,
hasiera hasieratik. Hori ere
argi zuen Sorinak: «Heziketa
oso garrantzitsua da». Berak

VASILE BARCEA:
«Ni saiatzen naiz
ikastaroetara
joaten, gauzak
egiten... Ibaia
garbitzen ere hartu
nuen parte. Lan
egin nahi dut»
ere, hainbat ikastaro jaso ditu:
sukaldari eta kamarera izateko ikastaroak, elikagaiak
manipulatzekoa, adinekoak
zaintzekoa, gaztelania hobetzeko lanean jarraitzen du...
orain, bere asmoa, lortu duten
guztia mantentzea da, «eta
hemen bizitzen jarraitzea».
Kanpamendutik ateratzeko
beharra
Vasile Barcea eta Bianca Barcea
senar-emazteak dira. 28 eta 26
urte dauzkate eta 3 semealaba. Laugarrena apirilean

Lan bila
Kanpamendutik atera eta
Vasilek lana bilatzea da beraien helburu bakarra. izan ere,
Astigarragan geratu nahi dute
bizitzen. Umeak Astigarragako
ikastolara joaten dira eta gurasoek ere lagun asko dauzkate
bertan. Herritarrekin oso tratu
ona dutela azaldu dute. Beraz,
datozen bi urteetan ahalik eta
gehien aurreztu, eta alkilerreko etxebizitza batean sartzen
saiatuko dira Astigarragan.
Vasile lanerako gogoz dago:
«ni saiatzen naiz ikastaroetara
joaten, gauzak egiten... ibaia
garbitzen ere hartu nuen parte.
Lan egin nahi dut». ikastaro
askotan hartu du parte. Batzuk
aipatzeko: bioeraikuntza ikastaroa edota bizikleten erreparazioko ikastaroa.
Proiektuaren berri izan
zutenean, Sorina bezala, ez
zutela sinestu diote: «Ez zela
egia pentsatu genuen eta gure
kalterako izango zela».
Bizitza hobe baten bila etorri
zirela
azaldu
dute,
Errumaniako egoera benetan
txarra dela azpimarratuz.
Hemen, espero bezain egoera
ona ez izan arren, han baino
hobeto daudela argi diote.
«Gainera, proiektu honekin
asko hobetu da gure bizimodua. oso gaizki pasa izan dugu,
baina orain gauzak hobetuz
joango dira». yy
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Balta Txuriaren irudia.

z MIKEL GOENAGA - ASTIGARRAGAKO APAIZA

«Hezi gabe, ondo prestatu gabe ari dira
kanpamendutik ateratzen»
Proiektu hau martxan
jarri aurretik, Caritas
eta Astigarragako
eliza lanean hasiak
ziren asentamenduen
inguruko etorkinekin.
Egun, integrazio
proiektu honek hartu
duen bidearekin kritiko ageri da apaiza.

arte. Eraikin abandonatuetan
sartu ziren: Ergobian, iberdrolarena zen eraikin zahar batean eta Bostak enpresa zenan;
Hernanin, Azkarren, besteak
beste. Hor ezagutu nituen nik,
2007-2008 inguruan».
2009-2010 inguruan, Astigarragako Udalak auzi bat ireki
zuela gogorarazi du, desalojatzeko eskatuz. «Astigarragako talde
batzuk eta Donostiakoak saiatu
ginen desalojoa gelditzen, baina
ez genuen lortu. Azkar bota zutenean, 160 bat pertsona Astigarragara etorri ziren, han baitzeuden gehienak».

UrUMEArEn asentamenduaren inguruko proiektua 2012an
jarri bazen ere martxan, aurretik lan ederra egina zuten
Caritasek eta Astigarragako
elizak. Parte haundia izan
zuen zeregin horretan Mikel
Goenaga herriko apaizak. Eta
beregana ere jo nahi izan du
Kronikak. Astigarragara etorritako errumaniar ijituekin
harremanetan nola hasi ziren
azaldu du: «orain dela 9 bat
urte hasi ziren Urumea inguruan azaltzen. Loiolan, batez
ere. Martutenen ere egon ziren
Agustinoen etxean, garai bateko eskolan. Pixkanaka leku
guztietatik botatzen joan ziren,
inguru honetara iritsi ziren

Aurretik ere,
proiektu bat martxan
2011ko hauteskundeak eta gero,
Udal gobernu berria pausoak
ematen hasi zela azaldu du
Goenagak, etorkin horien onarpen bidean. «Korporazio berriak
azaldu zuen egoera beste modu
batera lantzeko asmoa. Hauteskundeak eta gero, instituzioen
aldetik hasi zen esku hartzea
eta proiektu hau jarri zuten
martxan». Dena dela, ordurako
beraiek ere proiektu bat aurrera
zeramakitela azaldu du: «Caritaseko 2 hezitzaile aritzen ziren
kanpamenduko bizilagunekin
lanean. Artxibo lan bat ere
egina genuen eta errealitatearen azterketa ere egin zuten bi

hezitzaile horiek. Gai ugari ere
lantzen genituen beraiekin:
euskera, gaztelania, sexualitatea, emakumeen duintasuna,
elkarbizitza...».
Gaineratu duenez, ordura
arte, romi Bidean elkarteak Caritasekin egin izan zuen lan. «Gerora, ordea, berak hartu du
proiektu honen zuzendaritza eta
ez du Caritasekin harremanik. Gu
ez gaude ados daramakiten bidearekin. Goitik hartzen dituzte
erabakiak eta kriterio desberdinak dauzkate. zorroztasun gehiagorekin egiten dute orain lan».
Caritasek eta elizak laguntzen jarraitzen dute proiektu
honetan, eta informazio gehiago jasotzea gustatuko litzaioke
Goenagari: «Paperak egitera
hona bidaltzen dituzte. Janaria
jasotzera ere bai, baina listo;
gero proiektuaren inguruan ez
dugu informaziorik ez ahotsik».
Gainera askok, beregana jotzen
dutela azaldu du: «Apaizaren
etxea koltxoia da. Askotan etortzen dira neregana arazoak
dituztenean. Uholdeetan ere
etorri izan dira laguntza eske».
Instituzioen ardura,
faltan bota
instituzioekin ere kritiko ageri
da Goenaga: «romi Bidean diru
publikoarekin ari da eramaten
aurrera proiektu hau eta insti-

Mikel Goenaga apaiza.

tuzioek elkarte honen esku
utzi dute ardura osoa. Entitate
publikoen ardura, faltan botatzen dugu proiektu honetan.
Eta baita partaidetza ere. Bide
hori moztu egin dute. Jendeari,
boluntarioei ez diete laguntzen
uzten.
Erabakiak
romi
Bideanek hartzen ditu eta
askotan presaz hartzen dituela
iruditzen zait. Kriterio batzuk
jarri behar dira, baina zergatik
romi Bideanek jartzen dituenak? Eta ez badira zuzenak?».
Erabaki
horien
atzean
borondate txarrik ez dagoela

dio, baina ez zaio bide egokia
iruditzen. Eta bere ustez, arazoa
da, proiektu honekin ez direla
hezitzen ari. «Hezi gabe, ondo
prestatu gabe ari dira kanpamendutik ateratzen. Behar
bezala ez da lan egin beraiekin.
5 urteko proiektua bada, urte
horietan egin behar da lan, eta
ez lehenbailehen kanpamendutik atera», dio. «Programa hau
jende umilarentzat da, beraien
proiektuan sartzen direnentzat,
baina gehiago badaude proiektutik kanpo eta arazoari irtenbidea ematea harago doa». yy
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z EREÑOTZU

z EREÑOTZU

Hitzaldia ostegunean, ‘Emakumeak
busti egiten dira’ proiektuaz

Bihar goiz pasa,
Aparrainen

Urumea eta Leitzaran ibaietan garai batean emakumeek egindako lanak azalduko dituzte.
19:00etan izango da Ereñotzuko auzo etxeko aretoan. Beste hitzaldi bat ere izango da,
apirilean, Urumea ertzeko industria ondarearen aztarnen inguruan.
GAUr, Uraren nazioarteko
Eguna da eta horren harira,
erakusketa bat antolatu du
Donostiako
Haritzalde
naturzaleen Elkarteak, San
telmo Museoan. Ura, ibaiak eta
herriak izena du erakusketak.
Donostialdean, egitarau zabala
antolatu dute eta Ereñotzuko
Auzo Udalak bi hitzaldi antolatu ditu, beraiekin elkarlanean.
Hitzaldiak, Urumea ibaiaren
eta inguruko erreken gainean

sortutako ondare kulturalari
buruzkoak dira.
Aurreneko hitzaldia ostegunean izango da: Leitzaran
eta Urumea ibaietan emakumeak busti egiten dira. Leitza,
Areso, Goizueta eta Aranoko
emakumeek osatutako lantaldeak azalduko ditu proiektu
honen inguruan jasotako istorio eta kontakizunak. Garai
batean, ibai hauen inguruan
emakumeek egindako lanak

azalduko dituzte. Arratsaldeko
19:00etan
izango
da
Ereñotzuko auzo etxean.
Industria ondarea
Bigarren hitzaldia apirilaren
2an izango da. Urumea ertzeko industria ondarearen
aztarnak
azalduko
ditu
Alfredo Moraza Aranzadi
zientzia Elkarteko arkeologoak. Arraltsaldeko 19:30etan
izango da, auzo etxean.

Ziraba proiektuaren
barruan irteera
ziraba proiektuaren barruan,
irteera gidatua antolatu dute
maiatzaren 10ean. Hernaniko
anfibio eta narrastiak ezagutu
eta ikusteko aukera izango da.
Ereñotzuko haur parkean jarri
dute
hitzordua
goizeko
10:00etan. Aranzadiko ion
Garin-Barrio eta iñaki SanzAzkuek emango dituzte azalpenak. yy

Pediatra euskalduna izan dadin,
sinadura bilketa martxan
Arano, Goizueta, Leitza eta Aresoko pediatra ez da euskalduna eta euskalduna izan dadin
eskatuz, gurasoen sinadurak biltzen ari dira, ondoren Nafarroako Gobernuari bidaltzeko.
zehazki, pediatra euskalduna
izateko eskaera lantzen ari
dira, kasu honetan, familia
medikuak euskaldunak baitira. Ekimen honen helburua
da, erabiltzaileen edo gurasoen eskera sinatuak bildu eta
ondoren, nafarroako Gobernuari bidaltzea.

20 urteko eskaera
Ekimenaren bultzatzaileek
azaldu dutenez, aspaldiko
eskaera da hau: «Badira gutxienez 20 urte eskualdeko
ordezkariek
nafarroako
Gobernuarekin gai honen
inguruko lehendabiziko bilera
egin zutela. ibilbide luzea du

aldarrikapen honek, baina
oraindik ere, egin beharra
dago, hutsuneak bere horretan jarraitzen duelako».
Ekimen honen inguruko
bideo bat ere bada ikusgai:
vimeo.com/89094287. Eta informazio gehiago, honako helbidean: www.iparmank.org. yy

z GOIZUETA - UMORE ONA ELKARTEA

Elkarteko zuzendaritza batzorde
berria, onartuta
Aurreko larunbatean, urteroko ohiko batzarra egin zuen Umore Ona elkarteak. Zuzendaritza
batzordea berritu zen eta beste erabaki batzuk ere hartu ziren: prezio batzuk egokitzea,
udaran kanpoan mahaiak jartzea...
Bi urte lan egin ondoren, igor
Elizegi, Auxtin Elizegi, txema
Apezetxea, Maite Alsua, ibon
Elizegi eta Unai Mirandak
beraien karguak utzi eginen
dituzte, Umore ona Elkartean.
Aurreko larunbatean izan zen

14

Hilabeteroko mendi ibilaldi edo
goiz pasari hutsik egin gabe, hitzordua jarri dute biharko.
Oraingo honetan, Aparrain inguruan egingo dute buelta txiki bat.
Ohiko ordutegian, goizeko
09:30etan abiatuko dira
Ereñotzuko parketik. yy
z EREÑOTZU

Kimatzen ari diren
zuhaitzetako egurra
eskatzeko aukera
Lastaolatik Naparralderako bidean zuhaitzak kimatzen ari da
Diputazioa eta lur jabeek, beraien
lurretan moztutako egurra eskatzeko aukera dute. Horretarako,
lanean ari den taldeari eskatu
behar diote zuzenean. yy
z GOIZUETA

z GOIZUETA ETA ARANO

nAFArroAKo
iparraldeko
Eus kara Mankomunitateak,
mediku eta pediatra euskalduna eskatzeko ekimena jarri
du abian, UEMArekin eta euskalgintzako beste zenbait eragilerekin
batera.
Arano,
Goizueta, Leitza eta Aresok
osatzen duten eskualdean,

//

elkartearen urteroko ohiko batzarra eta bertan zuzendaritza
batzordea berritu zen. Aurreko
6 batzordekideen ordez, honako
hauek sartu dira: Jon Uitzi,
Ester tomasena, Beñat Lekuona, Juan Loiarte, Aritz zubiri eta

Urtzi irazusta. Aho batez onartu
zen 6 proposamenei baiezkoa
ematea.
Erabaki gehiago
Batzarrean beste erabaki batzuk ere hartu ziren. Horien

artean: prezio batzuk egokitzea, udaran kanpo aldean
mahaiak jartzea, bazkideen
urteko bazkaria 10 euro
kobratzea eta urtean behin,
urte horretan hildako bazkideen eskela bat jartzea. yy

Azken egunak
izena emateko,
nekazaritza
ekologikoko
ikastaroan
Goizuetako Udalak ikastaro bat
antolatu du nekazaritza ekologikoari buruzkoa. Modu naturalean,
lurra nola landu eta izurrite eta
gaitzen kontra zer egin erakutsiko
dute ikastaroan. Apirila eta
maiatzean zehar izanen da, eta
asteazkenean bukatzen da izena
emateko epea. Interesa dutenek,
udaletxean apuntatu behar dute.
18 orduko ikastaroa izanen da,
hau da, apirilaren 5ean hasita,
bost larunbatetan jarraian, goizez.
Alde teorikoa eta praktikoa landuko dituzte, Arrea elkartearen
eskutik. 20 laguneko taldea osatzen bada, pertsonako 50,20
euro ordaindu beharko dira.
Jende gehiago animatzen bada,
merkexeago aterako da eta gutxiago bada, garestixeago. Hori
dena zehaztuko dute apuntatzen
diren herritarrekin. yy

Tailerra izanen da
ostegunetan,
internetari buruz
Goizuetako Andres Narbarte Xalto
eskolak tailerra antolatu du datozen hiru ostegunetarako: martxoak 27, apirilak 3 eta 10. Internet
eta bestelako pantailei buruz
ariko dira. Urko Maduiten eskutik
izanen da, arratsaldeko
14:30etatik 16:30etara. yy
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z ARANO - UDALA

z ARANO - EHIZTARIEN ELKARTEA

PAC diru laguntza tramitatzeko
epea apirila hasieran izanen da

Ohiko batzarra, gaur zortzi

Martxoaren 31tik apirilaren 4ra bitarte izanen da tramitatzeko aukera,
ohiko lekuan. Udalaren ziurtagiriak ostegunerako egotea espero da.
nAFArroAKo Gobernuak nekazarientzako eman ohi duen
PAC diru laguntza eskatzeko
aukera izanen da aurten ere.
Eta diru laguntza hori tramitatzeko epea, martxoaren 31tik
apirilaren 4ra bitarte izanen
da, ohiko lekuan.
Udalak, zenbait herritarrei

ziurtagiria eman behar izaten
die eta jakinarazi dute, ondo
bidean, ostegunerako udaletxean
egonen
direla.
ziurtagiria behar dutenek,
udaletxera deitu beharko dute.
Makutsuloko mendia
ostegunean, ez ohiko Plenoa

izan zen Aranon, gai bakarrari
buruzkoa. Makutsuloko mendian basoa ateratzeko enkantea egin da eta zeini adjudikatu
erabaki
zuten.
Casa
Errandoneari, 24.540 euroko
eskaintza egin zuten, Udalak
jakinarazi duenez. ohiko
Plenoa, apirilaren 3an. yy

Aranoko Ehiztarien Elkarteak ohiko batzarra eginen du heldu den
larunbatean, martxoak 29. Soziedadean izanen da, aurreneko deialdia 18:30etan eta bigarrena, 19:00etan. Honako gaiak landuko
dituzte: 2013-2014ko balantzea onartzea, 2014-2015eko kuotak
onartzea, bazkide berriak, zuzendaritza, eta erregu eta galderak.
Jakinarazi dutenez, justifikaziorik gabe azaltzen ez den bazkideak 30
euroko igoera izanen du urteko kuotan. yy
z GOIZUETA - ESKU PILOTA

Benjaminen partidua, Berriozarren
Umore Onako 3garren mailako benjaminek partidua jokatuko dute
gaur Berriozarren. Napar Jokuetako partidua izanen da. Aitzol
Salaberria eta Oier Apezetxeak Berriozarreko bikotea izanen dute
aurkari. 10:00etan hasiko da. yy

z ARANO

Auzolanean,
pistak txukuntzen
Aste honetan, herritar batzuk
auzolanean aritu dira herritik
gorako pistak konpontzen.
Herriko etxe bateko teilatua
berritzen ari dira eta bertatik ateratako teila zatiekin bideetako
zuloak konpondu dituzte, besteak
beste. yy

Iker Salaberria Zizur Nagusiko txapeldun,
eta Antton Apezetxea, azpitxapeldun

z ARANO

Tximistaren
arrastoak ikusten

Zizur Nagusiko Txapelketako finalak jokatu zituzten aurreko larunbatean Antton Apezetxea eta Iker Salaberriak. Azken honek txapela lortu
zuen Zubizarretari 18-4 irabazita. Apezetxeak, berriz, gutxigatik ez
zuen lortu txapela. 12-16 galdu zuen Zubeldiaren aurka. yy

Duela 15 bat egun, tximista sartu
zen Aranomendin edo
Kalbariotan, eta tximista hark
utzitako arrastoen irudiak bidali
dituzte Kronikara. Baita bideo bat
ere. Guztiak ikusgai daude
www.kronika.net helbidean.
Bertan azaltzen dute tximista
nola sartu zen zuhaitz batetik eta
lurpetik nola egin zuen zuloa.
Arrasto ugari daude lurrean eta
zuhaitz mordoxka botata. yy

Olaizolak Aizarnazabalen jokatuko du
bihar, finalaurdenetako azken partidua
Binakako Txapelketako finalaurdenak asteburu honetan bukatuko
dira eta Aimar Olaizolak bihar jokatuko du azken partidu hau,
Aizarnazabalen (17:00). Aretxabaleta izanen du lagun eta Saralegi
eta Ibai Zabala kontrario. Ez dute deus jokoan, finalerdietarako
pasea aseguratua dute. ETB1en izanen da ikugai. yy
z GOIZUETA - ERREMONTEA

Zubiriren partidua gaur, Galarretan

z ARANO

Trailer batekin
komeriak
Ostegun goizean herriraino trailer bat
igo zen eta sekulako oztopoa eragin
zuela azaldu dute herritarrek. Eskolako
autobusak ezin izan zuen goraino iritsi
eta umeak herri sarreran jaso zituen,
plazan beharrean. Medikua ere ezin iritsi ibili zen, idazkaria ere beste horrenbeste... Eta lanera zijoazen askok beste
pista bat erabili behar izan zuten.
Kamioia atzerantz Gutzikiraino (gurutzeko hegi edo beheko herriko bidegurutzeraino) eramatea lortu zuten arte, ez
zen bidea libratu. yy

Erremonte jaialdia izanen da gaur Galarretan, larunbatero bezala, eta
bertan jokatuko du Aritz Zubirik. Matxin IIIarekin osatuko du bikotea
eta aurrez aurre izanen dituzte Segurola eta Agirrezabala. Jaialdia
16:00etan hasiko da. Bestalde, aurreko larunbatean Sagardoaren
Txapelketako partidua jokatu zuen Zubirik, Urrizarekin, eta 40-25
galdu zuten Ezkurra eta Endikaren aurka. Ligaxkako bigarren partidua
zuten eta partidu bakarraren faltan, asko zaildu zaie finalerdietarako
pasea lortzea. yy
z GOIZUETA - ARETO FUTBOLA

Bolada onari ezin eutsi
Umore Onak 3-2 galdu zuen aurreko igandean Errenteriako Gamon
taldearen aurka. Etxetik kanpo jokatzeak ez diela onik egin dirudi.
Izan ere, azken hiru partiduak etxean jokatu zituzten eta hirurak irabazi. Asteburu honetan ez dute partidurik eta hurrengoa, Orioren
aurka izanen da. yy
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GAUR

Zerua lainotuta egongo da eta
zaparradak botako ditu, tarteka
trumoitsuak. Kazkabarra ere egin
dezake. Tenperatura jaitsi egingo
da eta elurra 600 metrora egin
dezake. Min.8º/Max.13º

BIHAR

Hotza eta zaparradak izango
dira nagusi, batez ere egunaren lehenengo partean.
Arratsaldean atertzera egingo
du. Min.6º/Max.10º

z DOBERA EUSKARA ELKARTEA - UDALEKU IBILTARIAK

Baztanen barrena plana: uda
oinez, euskeraz eta lagunartean
Udaleku Ibiltariak antolatu ditu Dobera Euskara Elkarteak
uztailaren 1etik 12ra. Izen ematea zabalik dago.
AiSiALDiAn euskeraren erabilera sustatzea da Dobera
Euskara Elkartearen helburuetako bat. Laugarren urtez
jarraian, Udaleku ibiltariak
antolatu ditu, DBH 1, 2 eta 3ko
ikasleei zuzenduta. iparraldeko kostaldea ezagutuz
estreinatu zituzten udalekuak, eta ordutik beste bi
ibilbide eginak dituzte: Kantauriko kostaldea zumaiatik
Baionara, eta Bortziriak
Arantzatik Berara.
udalekuak uztailean,
12 egunez
Euskal Herriko paraje eta
txoko ederretatik ibiltzeko
aukera izango da aurten ere,
guztiak, Baztan ingurukoak:
Urdazubi, Amaiur, Erratzu,
Elizondo eta Bertizarana. Ur
ekintzak, abenturak, kirola,
mendi ibilbideak dira udale-

Ur ekintzak,
abentura, kirola,
bibak, mendi
bueltak... dira
udalekuetan egingo
dituzten ekintzak
ku hauen oinarria, aipatu
bezala, euskera hutsean. Era
berean, bilatzen da gazteek
natura errespetatzea, elkarbizitza, elkarlana eta talde sentimendua bultzatzea, euskal
kultura ezagutzea, inguru eta
lagun berriak ezagutzea, eta
noski, udalekuak izaki, ondo
pasatzea!
Izen ematea, zabalik
Udalekuetan parte hartu nahi
duten gaztetxoek lehenbailehen izena ematea komeni da,

plaza kopurua mugatua baita. izena emateko epea maiatzaren 16ra arte dago zabalik.
Bi pausu eman behar dira.
Lehendabizi, izena emateko
orria beteta bidali dobera
@dobera.com helbidera edo
Doberaren egoitzan entregatu
(Larramendi 11, behea). izena
emateko orria eskuratzeko
hiru modu daude: ikastetxeetan, Biteri kultur etxean eta
www.dobera.com web orrian.
Udalekuen prezioa 200
eurokoa da bazkideentzat eta
245 eurokoa bazkide ez direnentzat. Diru sarrera Kutxabankeko kontuan egin behar
da: 2095 5041 14 1061652383.
Dobera Euskara Elkarteak
ordiziako Hitzarorekin batera
antolatu ditu udalekuak.
Aurreko edizioetan, ttakun
eta Berbaro elkarteekin ere
antolatu izan ditu. yy

Joan den urtean Bortzirietatik barrena ibili ziren gaztetxoak.

I R AG A R K I M E R K E A K
Arkoi-kongelagailua erosiko nuke, 300 litrotik gorakoa. Deitu: 665 70 99 96
Etxea salgai, 40 m2, Hernaniko Florida auzoan; sala, sukaldea, komuna eta gela batekoa.
82.000 €. Deitu: 647 701 270
Pisua alokagai, Hernanin. Amueblatua, 2 logela eta kalefakzioarekin. Deitu: 677 247 404
ARIK Terapia Zentroa.Udalekuak inglesa-euskera Aste Santuan, ikastolara eman-ekarri
zerbitzua, adimen emozionala, yoga, psikomotrizitatea, masaia... Deitu: 943506672
Pixua alokatzen da Hernaniko zentroan, 4 gela, bi komun, sukaldea, egongela-jangela,
100m2. Erdigunean, altua eta eguzkitsua. Deitu: 699 49 22 35
Gela bat alokagai, dena barne, Hernaniko kaxkoan. Deitu: 659 36 39 44
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
(Hernaniko Agustindarren plaza, 4)

(euskalmet)
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