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HERNANI  BABESTUTAKO EDUKIA

1998 urteaz geroztik egoitza 
Hernanin duen Kursaalek 
errehabilitazioaren etapari 
bere bidea egiteari ekin zion. 
Ordutik, aitzindariak bilakatu 

dira estatu mailan errehabili-
tazio energetikoak Isolamendu 
Termikoen Sistemekin egiten 
dituen enpresa moduan. 

Europako erdialdeko herrial-
deak, hala nola, Alemania edo 
Austria, Eraginkortasun Energe-

tikoaren arloko erreferentetzat 
hartzen dira. Hala ere, gure 
mugetatik atera gabe , maila ho-
rretan edo handiagoetan aritzen 
diren enpresak aurki ditzakegu, 
Kursaal Taldea enpresa herna-
niarra kasu. Izan ere, 22 urte 
daramatzate kalitatearekiko eta 
ondo eginda dauden lanen al-
deko konpromiso zorrotzarekin. 
Adibide moduan aipatu daiteke 
innoETICS, mundu mailan eza-
guna den metodologia; Kursaa-
lek sortu zuen apainduta eta/edo 
molduratuta dauden eraikinen 
errehabilitazio energetikoen 
garapenerako. 

Enpresa hori definitzen du-
ten balio horiek islatuta gelditu 
dira gure inguruko eraikinetan 
egin diren lanetan, esku-har-
tze txikienetik hasita, konple-
xuenera arte; kontuan izan 
gabe eraikin horien tipologia 
zein den, altuera, edota bolu-
mena. Gainera, gure herri eta 
hirien ondare arkitektonikoa 
osatzen duten eraikinetan ere 
egin dituzte birgaitze-lanak.  

Denboraren poderioz, en-

presa hernaniar horrek aukera 
izan du teknika eta metodolo-
gia berriak ikasteko. Halaber, 
aliantzak sortu dituzte eta 
horrek guztiak balio izan die 
hondar-alea jartzeko eraikinen 
errehabilitazioaren sektorean. 

Oraina errehabilitatzen 
dugu, geroa proiektatuz esloga-
narekin Kursaal Rehabilitacio-
nes izenekoak aurrerapausoa 
eman du eta orain Kursaal 
Taldea izena hartu du. Hori ez 
litzateke posible izango enpresa 
osatzen duten profesionalen 
laguntza gabe eta etengabeko 
hobetzerako nahia edukiko ez 
balute. Langile horiek ziurta-
tzen dituzte kalitate handiko 
eta iraupen luzeko emaitzak, 
eta, beraz, gure ondarea zain-
tzen dute.

Gaur egun dugun egoera 
zein den jakinda, gizarteak 
orain ikusten du apustua egin 
behar dela egunerokotasunean 
konforta eskainiko duten erai-
kinen alde. 

Horregatik guztiagatik, Kur-
saal Taldeak lanean jarraituko 
du gure ondasun higiezinen 
egoera eta kalitatea zaintzeko, 
bere bezeroei gertutasunetik 
gidatuz, emaitza bikainak lor-
tzeko helburuz. 

QRarekin ikusgai Kursaal 
Taldearen ikus-entzunezkoa:

«Kulturarteko Plaza Feminista», Hernani - Passivhaus errehabilitazio energetikoa.

Kursaal Taldea izatera pasa 
da Kursaal Errehabilitazioak 
enpresa hernaniarra   

www.grupokursaal.com www.prkursaal.com
Eziago pol. HERNANI                                   943 460 364

Kursaal Taldea errehabilitazio sektorean adituena da

URUMEA  ESKU PILOTA

Egun potoloa izanen da bihar 
Goizuetan. Izan ere, Nafarroako 
Kluben Arteko Binakako Txapel-
ketaren barne, bigarren mailan, 
goizuetarren arteko norgehia-
goka izanen da Goizuetako fron-
toian. Umore Ona pilota elkar-
teko Ainhoa Zabaleta eta Mayi 
Zelarainek jokatuko dute Irati 
Arozenaren eta Maria Eskude-
roren aurka.

Partidua bihar jokatuko da, 
eguerdiko 12:00etan. Dena den, 
Umore Onatik adierazi dutenez, 
koronabirusa dela eta, osasun eta 
segurtasun neurriak bermatzeko 
asmotan, ate itxiekin jokatuko 

dute lau goizuetarrek, Nafarroa-
ko bigarren mailako partidua.

Federatuen txapelketak  
hasiko dira, berriro ere
Asteartean Gipuzkoako Euskal 
Pilota Federazioak jakitera eman 
zuenez, Euskal Herriko Aginta-
ritzaren Aldizkariak argitaratu 
zuen federatuen entrenamen-
duak eta lehiaketak baimendu 
direla. Hori horrela, urtarrilaren 
24an, hau da, datorren astebu-
ruan, itzuliko da Ezker Hormako 
Kluben Arteko Gipuzkoako Txa-
pelketa, eta Trinketeko Kluben 
Arteko Gipuzkoako Txapelketa, 
Joko Garbiko Gipuzkoako Txa-
pelketa eta Eskuz banaka lau 

terdiko Gipuzkoako txapelketa. 
Halaber, gobernuak ezarritako 
neurrien arabera, eskola kirole-
ko entrenamenduei ere berrekin 
ahal izango zaie, baina lehiake-
ta, hala ere, ez dago baimenduta 
kasu horretan.

Olaizolaren txanda, gaur
Salaberriak atzo jokatu zuen,  
Etxebarriarekin batera, Elordi 
eta Garmendiaren aurka Bina-
kako Promozio Txapelketako 
partidua, promozio mailan.  Bi-
nakako Txapelketako bi nor-
gehiagoka jokatu ziren Zorno-
tzan, Amorebieta IV frontoian, 
gaueko 22:15etan hasita. Gaur, 
ordea, Aimar Olaizolaren txan-
da da nagusi mailan. Rezusta-
rekin batera indarrak neurtuko 
ditu  Agirre eta Ibai Zabalarekin. 
Norgehiagoka Bizkaia pilotale-
kuan izango da, arratsaldeko 
17:15etan.   

Bihar jokatuko dute goizuetarrek, 
Binakako Txapelketako partidua
Nafarroako Kluben Arteko Binakako 
Txapelketaren barne, goizuetarren arteko lehia 
izanen da bihar, eguerdiko 12:00etan. 

HERNANI  BOLEIBOLA

Pasa den asteburuan 3-0ko 
markagailuarekin irabazi zuen 
Hernanik, Udapa Jatorkideren 
aurkako norgehiagoka. Maila 
bikaina eman zuten hernania-
rrek pistan, eta hasieratik domi-
natu zuten partidua. Asteburu 
honetan ere Jatorkide taldearen 
aurka arituko da, baina oraingo 
honetan, berriz, bigarren taldea 
izango dute aurkari. Gasteizen 
jokatu dute gaur, arratsaldeko 
16:30etan.    

Hernaniarrek Gasteizera bi-
daiatuko dute eta Judizmendi 
kiroldegian neurtuko dituzte 

indarrak Hernanik eta Jatorki-
dek. Garaipenekin jarraitzeko 
asmotan dago Hernani, eta jo-
kalariren bat lesionatuta da-
goen arren, gogor entrenatu 
dute eta irabaztera aterako dira 
pistara. Eusebio Lizarazuk, tal-
deko entrenatzaileak aurreratu 
duenez, «Jatorkidek ez du oz-
topo izan behar garaipen berri 
bat lortzeko, nahiz eta partidu 
honetara zenbait baja izango di-
tugun».

Bederatzi partidutatik sei 
garaipen, talde hernaniarrak
Euskal Ligan jaun eta jabe dira 
hernaniarrak. Talde bikaina 
osatzen dute eta partidutako 
talde-lana emaitzetan islatu 
da; izan ere, orain arte bederatzi 
partidutatik sei irabazi dituzte 
hernaniarrek. Gaurko partidare-
kin erritmo horretan jarraitzea 
espero dute, eta garaipenaren 
bila aterako dira pistara.    

Jatorkideren aurka 
partida gaur, Gasteizen
Gasteizen 
jokatuko dute gaur 
hernaniarrek, Udapa 
Jatorkide taldearen 
aurka, arratsaldeko 
16:30etan hasita. 

Ezkerretik hasita Arozena, Zelarain, Eskudero eta Zabaleta goizuetarrak. Bihar jokatuko dute bigarren mailako norgehiagoka. Hernaniko boleibol taldea pasa den asteburuan, Udapa Jatorkideren aurka. 


