HERNANI BERRIAK
ELKARTEA
z

Stock azoka, bi
egunez
Beste urte batez, udazkenneguko denboraldia eta merkeladiei bukaera emateko, Stock
azoka antolatu du Berriak merkatarien elkarteak aste honetarako. Hernaniko 13 dendek
ostegun eta ostiralean jarriko
dituzte postuak Plaza Berrin. yy

2019ko otsailaren 11, astelehena ::: 6.657 zk. ::: www.kronika.eus

z

HERNANI GURE ESKU DAGO

Elkarretaratzea bihar, aro berriaren aurretik
Kataluniari elkartasuna adierazteko jarri dute biharko zita; arratsaldeko 19:00etan izango da, Plaza
Berrin. Ostiralean, hitzaldia eskainiko du Francesc Matas kataluniarrak, 19:00etan, Biterin.
HERRI galdeketen aroari bukaera eman, eta aro berriari
ekingo diola iragarri zuen larunbatean Gure Esku Dagok;
horren berri, ordea, ez dute
martxoaren 31ra arte emango.
Ordura arte, Kataluniari elkartasuna adierazteko jarduerak
egingo dituzte, baita Hernanin
ere.
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Biharko antolatu dute aurrenekoa. Elkarretaratzea deitu dute Elkartasuna aterpe.
Konponbidea. Democracia. Llibertat lelopean; Plaza Berrin
izango da, arratsaldeko 19:00etan.
Solasaldia, ostiralean
Baina ez da aste honetako

ekintza bakarra izango. Ostiralerako solasaldia antolatu
du Hernaniko Gure Esku Dagok Francesc Matas Sallaren
eskutik, El juicio, un hito para
la libre decisión y la soberanía
izenburupean. Arratsaldeko
19:00etan izango da, Biterin.
Asociación Acuerdo de Esquerra por la República Cata-

lanako kidea da Matas, eta
bigarrenez izango da Hernanin.
Igandean, Donostiara
Donostian jarri dute zita igandean; Kataluniari elkartasuna helarazteko izango den manifestazioan. 12:00etan abiatuko da,
Groseko Katalunia plazatik. yy

HERNANI DONOSTIALDEKO OKUPAZIO BULEGOA

«Bi pertsona eta euren txakurrak kalean geratu dira»
Pasa den otsailaren 6an pasatakoa salatu zuen Donostialdeko Okupazio Bulegoak Tilosetan
egindako kontzentrazioan: «bi bizilagun desalojatu zituen Urkilla S.L promotorak».
DONOSTIALDEKO Okupazio Bulegoak deituta, kontzentrazioa
burutu zuten herenegun Tilosetan, pasa den asteazkenean,
otsailaren 6an gertatutakoa
salatzeko: «Hernaniko bi bizilagun desalojatu zituen Urkilla S.L. promotorak. Desalojo
honetan, promotoraz gain
Hernaniko Bake Epaitegiak,
Ertzaintzak eta Udaltzaingoak
parte hartu zuten».
Azaldu dutenez, «desalojoa
abixurik gabe eman zen, eta
inolako agindurik erakutsi gabe». Poliziaren jarrera «harroa» ere kritikatu dute.
«Udalak ezer gutxi egin
dezakeela dio»
Gertatutakoaren aurrean, diote, «’Kaleratzerik gabeko herria’
den Hernaniko Udalak ezer
gutxi egin dezakeela dio, desalojo bat delako, eta ez etxegabetze bat». «Hernanin pisu bat
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ASTIGARRAGA KZGUNEA

Dinamizatzailea,
gaur
Dinamizatzailearen bisita jasoko du gaur Astigarragako
KZguneak. Arratsaldeko 16:00etatik 17:45etara egongo da
bertan, zalantzak argitzeko. yy
z

ASTIGARRAGA PRESOAK

Joseba
Barandiaran
plazan, gaur ere
Astelehenero egin ohi duten
bezala, kontzentrazioa dute
gaur Astigarragako euskal
presoen lagunek, iluntzeko
20:00etan hasita, Joseba
Barandiaran plazan. yy
z

HERNANI LIBURUTEGIA

Solasaldia, bihar
Hileroko zitari jarraituz, literatur
solasaldietarako zitak izango
dira datozen egunotan. Bihar,
euskerazko saioa egingo dute,
Ane Mayozen eskutik. John
Steinbeken Perla liburua aztertuko dute. 19:30etan izango
da, liburutegian. Gaztelaniazko
saioa, aldiz, etzi izango da. yy
z

HERNANI UDALA

Ezohiko Tokiko
Gobernua, gaur
Tokiko Gobernuak ezohiko
Batzordea izango du gaur, goizeko 09:00etan, alkatetzan.
Puntu bakarra jorratuko dute:
Atsegindegiko estalkia egokitzeko proiektuaren pleguak. yy

Tilosetan egin zuten kontzentrazioa herenegun, gertatutakoa salatzeko.

alokatzeko ohiko laguntzak»
eskaini dizkie, «denok ezagutzen dugun arren Hernanin dagoen etxebizitza arazoa».
Okupazioaren
bidea, zilegi
Gertatutakoarekin, «bi pertso-

na eta euren txakurrak kalean
geratu dira», salatu du Okupazio Bulegoak; baita «desalojoa,
jokabide irregularrak, honen
biolentzia eta erakundeen
hoztasuna» ere.
«Berriro ere, hamarnaka
etxebizitzaren jabe diren espe-

kulatzaileek herritarren duintasunak baino pisu gehiago du.
Etxe huts bat gehiago dago, eta
bi pertsona gehiago kalean»,
diote kezkaz.
Eta aldarrikatu dute: «zilegi
da okupazioaren bidea etxebizitza izateko». yy
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HERNANI GOIZ EGUZKI

Bazkideei, kuota
Goiz Eguzki jubilatuen etxeak
beren bazkideei jakinarazi nahi
die 2019 urteko kuota kobratzen hasiak direla. yy
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HERNANI ERAGILE SOZIALEN ETA ERALDATZAILEEN ELKARGUNEA

z

GAUR Giroak hobetzera egingo du. Egunaren

aurreneko zatian zaparradak botako ditu;
arratsaldeak aurrera egin ahala, gutxituz
joango dira atertu arte. Tenperatura,
beher: Min.6º / Max.11º

BIHAR Giro eguzkitsua izango da. Goizean lai-

noak egongo dira, baina garbituz
joango da. Tenperatura maximoek
gora egingo dute.
Min.4º / Max.13º

(euskalmet)
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ASTIGARRAGA ZILEGI ESKOLA

Eragile sozialen eta eraldatzaileen Hitzaldia bihar,
elkarguneak, aurreneko zita
osasun ohiturei buruz
Ostegunerako deitu dute bilera, arratsaldeko 19:00etan izango da, Biteri
kultur etxean. Interesa duen edonori luzatu diote gonbitea.

Nerea Yarzabal fisioterapeutarekin arituko dira
solasean, bi saiotan: 09:30etan eta 17:00etan.

HERRITAR talde batek Hernaniko eragile sozialen eta eraldatzaileen elkargunea sortzeko beharra antzeman du; horretarako, aurreneko bilera
bat deitu dute ostegunerako.
Arratsaldeko 19:00etan izango
da, Biteri kultur etxean.

BESTE hitzaldi bat antolatu du
Astigarragako AEK euskaltegiak, Zilegi Eskolak egitasmoaren barruan. Bihar izango
da, eta oraingo honetan, Nerea Yarzabal fisioterapeuta
izango dute gonbidatu.
Osasun ohiturak gaia
jorratuko du Yarzabal adituak
bihar, bi saiotan. Goizean,
09:30etan hasita; eta arratsaldean, 17:00etan hasita. Biak

Eragile eta ekintza ugari
«Hernani herria bizirik dago
eta horren adierazle da zenbat
eragile dauden eta zenbat
ekintza gauzatzen diren urte

osoan zehar», adierazi dute.
Hori ikusita, herriko esparru
ezberdinetako (kultura, gazteria, eskubide sozialak...) hainbat hernaniar elkartu eta
beste hainbat eragile sozialekin, kulturalekin eta sozioekonomikoekin hitz egin ondoren, pausoa ematera animatu
dira.
Indarrak batzea, oinarri
Helburu zehatza izango du
elkarguneak: indarrak batzea.

Horrez gain, «osatu nahi den
elkarguneak, Hernaniko eragileentzat tresna eraginkorra
izateaz gain, baloreak helarazteko ere balioko du; komunitatearen kide izatearen
proiektua eta balio aurrerakoiak bultzatu eta garatuko
ditugu. Lan kooperatiboa eta
plangintzak zein proiektuak
elkarbanatzeko aukera emango duen proposamena izan
nahi du». Interesa duen edonori luzatu diote gonbitea. yy
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Nabarra Oñatz kaleko AEK
euskaltegian izango dira.
Bertan osasunarekin zerikusia duten hainbat gaien inguruan arituko da solasean astigartarrekin: elikadura, emakumea, buruko gaitzak eta sexu bidezko gaixotasunak.
Joan nahi duenak, izena
eman beharko du, aurretik:
kultur etxean edo zilegieskola@aek.eus-en egin daiteke. yy

HERNANI HERNANIKO HARRERA SAREA

HERNANI ERAKUSKETA

Erliebeko lanekin
gozatu ederra,
Begiris elkartekoek

Begiris elkarteko kideak Luis Telleriaren Axeri Dantza lana ukitzen.
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HERNANI-ASTIGARRAGA ASTEBURUKO EMAITZAK

Erakusketa berezia jarri zuen
Luis Telleria artista hernaniarrak urtarrilaren 25ean, Biteri
kultur etxean. 1993tik zeramakien Biteriko aretoan erakutsi
gabe, eta oraingo honetan,
obra berezia erakutsi zion
herriari. Baina ez hori bakarrik,
bisita berezia ere jaso zuen,
horregatik. Ikusmen mugatua
dutenek bereziki ukitu ditzaketen erliebeko lanak jarri zituen;
eta Begiris elkarteko lagun
talde batek izan zuen haiekin
gozatzeko aukera ederra. yy

Plaza Berrin jarri zuten postua Hernaniko Harrera Sareko kideek.

Sarearen berri herritarrei, pintxo artean
Urtarrilaren 22an ofizialki aurkeztu ondoren, herenegun atera zen
kalera aurrenekoz Hernaniko Harrera Sarea. Pertsona migratzaileen
behar ezberdinei erantzutea helburu duen taldeak jatekoa eta edatekoa eskaini zien hernaniarrei Plaza Berrin, bide batez, sarea zabaldu eta indartzeko asmoz, haienera batu daitezen dei eginez. Izan
ere, aurkezpenean azaldu zutenez, «ezinbestekoa» da herritarren
laguntza, erakundeen «erantzun eskasaren» aurrean. yy

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.
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I.URTEURRENA

Jexux Arrizabalaga
Zabala
‘ALTZEA’

GARIN FAMILIA
Hernanin, 2019ko otsailaren 11n

IRAGARKI MERKEAK
Erreformak egiten ditugu, komunak, sukaldeak, pisuak, baserriak. Bainera-plato aldaketa egun batean.
Euskal Herri osoan. Hernaniarrak gara. Eskatu aurrekontua konpromisorik gabe. Deitu: 696 876 920
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia,
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

