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AGURRA

2017ko urtekaria duzue esku artean. Urtero bezala, aurtengoan ere, urteurrenak, bitxikeriak, elkarrizketak, historia, oroimena... eta bestelako artikuluek osatzen dute liburua.
Gure herria hobeto ezagutzeko baliagarria da urtekaria, baita gure herrian azken urtean gertatutakoak jasotzeko ere. Natur ondarearen inguruko
lanak; historia, ohitura eta erritoak jaso eta ezagutarazteko artikuluak; kultura eta jai arloko taldeen urteurrenak; gure herriko alabei elkarrizketak
beren lanaren errekonozimendu gisa; emakumeek eta feministek landutako
prozesua eta egingo duten Plazaren inguruko erreportajea; argazkiak...
Aipagarria da urtekari hau borondatezko lanean oinarrituta egiten dela,
eta lan guztien egileei eskerrak eman nahi dizkiegu beren ekarpena egiteagatik. Zuek gabe, eta zuen denbora eta dedikaziorik gabe, urtekari hau ez
litzateke posible izango.
Zure gustukoa izango delakoan, eta gure herria eta bertan aurten gertatutakoa hobeto ezagutzeko balioko dizulakoan, gozatu irakurraldiarekin.

Hernaniko Udal Gobernu Taldea
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Atsolorra, euskal jaiotze
erritoa Ereñotzun
“Haur jaioberriei ongi etorria egiteko
Atsolorra egiten jarraitzen dute Ereñotzun”
Egilea: Idurre Lekuona Antzizar.

Fagollagako Atsolorra (argazkia: “Fagollagako euskal sukaldea” liburua).

Euskal jaiotze erritoa da Atsolorra. Garai batean ama erditu berriari eta
haurrari bisitan joaten zitzaizkien auzoko emakumeak igande arratsaldean. Hark afari-merienda ematen zien esker onez. Bide batez, kontu kontari aritzen ziren honetaz eta hartaz. Ohitura zahar hori galtzear egon da
azken hamarkadetan eta Ereñotzun berreskuratu egin dute azken urteotan.
Igande arratsaldeko bisita

N

oiznahi izaten omen zen atsolorra garai batean, baserri batean ez bazen, bestean, besteak beste, haur asko jaiotzen
zelako. Haurra jaio zela jakinda, ama bizkortu arte pixka bat itxoin eta hantxe joaten zitzaizkion igande seinalatuan etxe bakoitzeko emakume
bana, jeneralean etxeko zaharrenak, amari bisitan.
Orduko Atsolorrak ezagutu zituzten pertsonak ba-

dira oraindik Ereñotzun eta horien esanetan, orduan emakumea ez zen nolanahi ateratzen etxetik, eta Atsolorra aitzakia ederra izaten zen lagunekin elkartu eta kontu kontari aritzeko; zenbaitetan
festa giroa ere sortzen omen zen. Diotenez, desiratzen egoten ziren emakumeak hurrengo Atsolorra
noiz izango. Gehienek merienda dute gogoan eta
festa giroa ere aipatzen dute baten batzuk.
Bisitariak ez ziren esku hutsik joaten. Jakina izaten zen zenbat diru eman behar zen horrelakoetan
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(bost pezeta gehienen esanetan), urteen poderioan
igotzen joan bazen ere. Tripa ederki beteta alde egiten zuten bueltan. Otordua segurua zen: gisatua eta
xerra piper morroekin ematen zuten etxe guztietan.
Eta gainera gainerakoak: sagardoa, pitarra, ardoa, kafea eta pattarra. Gero gerokoak.
Haurra jaio berria zen etxera ailegatu eta lehendabiziko zeregina umea eta ama ikustea izaten zen.
Handik aurrera mahaian eseri eta jaten hasten ziren. Bitartean kontu-kontari aritzen ziren, bataren
eta bestearen kontuak esaten, hango eta hemengo
kontuak berritzen. Batzuetan jokoan ere aritzen ziren. Eta zenbaitetan harrokeriatan ere bai.
Lagun artean egoteko aitzakia
Igande arratsaldeetan, bazkalondoren, emakumeak bidera ateratzen hasten ziren eta elkarren arrimuan hantxe joaten ziren bisitatu beharreko etxeraino. Etorri ere hala egiten ziren, askotan ilunpetan, ahal zenean farola eskuan hartuta. Zenbaitetan
iluntzean algara ederrak entzuten zirela gogoan
dute Ereñotzuko auzotar batzuek.
Jeneralean etxeko emakume zaharrena joaten
zen, beharrezkoa bazuen, neska koskorrak lagunduta. Hura ezintzen zenean, alaba edo etxeko beste emakumeren bat bidaliko zuen. Baziren atsolorretan ezagunak ziren emakumeak, Fagollaga aldekoak eta; haiek tartean baziren, festa segurua izaten omen zen.
Emakume haien kontuak ongi gogoan dituzte auzotarrek: gonak altxata nola ibiltzen zen halako, edota
elurretan eseri eta marka utzi zuenekoa…
Atsolorra aipatuz gero, jende askori irribarrea
etortzen zaio ahora. Batzuetan merienda lasaia izaten zen; beste batzuetan, ordea, festa sortzen zen,
zurrutak lagunduta seguraski. Horregatik, besteak
beste, auzotarrek gogoan dituzte atsolorretan gertatutako hainbat pasadizo. Esate baterako, auzotar batek gogoan du neska koskorra zela Atsolorra batera
bidali zutela; han mahai erdian jarritako platerera
iristeko gauza ez, eta emakumeek sagardoa ematen
ziotela “edantzan” esanez, eta etxerako bidea tximistak ikusten zituela egin zuela.
Jaiotze erritoa
Merienda eta festaz gain, ordea, Atsolorrak badu
esanahi sakonagorik. Atsolorra euskal jaiotze erritoa dela diote aditu batzuek. Horrenbestez, gizarteak ezarritako eta ongi araututako erritoa da Atsolorra. Hori egin aurretik beste pausu batzuk bete
behar ziren.
Antzina haur jaio berrien heriotza tasa oso altua zen, horregatik, haurra lehenbailehen bataiatu
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behar izaten zen eta ama makal samar bazegoen,
beste norbait bidaliko zuen haurra bataiatzera. Behin ama bizkortuz gero, lehenengo gauza elizara joatea zen. Erditu eta lehenengo aldi hori, Elizan Sartzea esaten zitzaiona, oso berezia zen. Elizan sartu
aurretik apaizak halako bedeinkazioak egiten zizkion amari eta behin hura eginez gero, orduan sar
zitekeen ama elizan.
Hori ez zen, ordea, ama erditu berriaren betekizun bakarra: elizan sartu arte emakumeek ezin zuen
kalean nolanahi ibili eta etxetik ez ateratzen saiatzen ziren; atera behar izanez gero, zapia buruan jarrita atera behar izaten zuten, eta teila buruan jarrita ibiltzen zenik ere bazen. Ereñotzuko adineko pertsona batzuek entzuna dute kontu hori eta inork
ikusia ere bai.
Ama purifikatzeko errito horiek guztiak bete ondoren, haurraren gizarteratzea zetorren: Atsolorra.
Bertan, amak haur jaioberria aurkezten zien auzotarrei eta horiek bisitaren bidez beren babesa adierazten zieten amari eta haurrari. Amari auzoaren
babesa eta laguntza adierazteko ekitaldia zen, beraz,
Atsolorra. Edonola ere, aipatu behar da Atsolorra,
aurreko ekintzak ez bezala, ez zela errito erlijiosoa.
Antzinako ohitura
Ikerlariek diotenez, antzinako ohitura da Atsolorra. Ereñotzun ez ezik, Urnietan, Errenterian, Oiartzunen eta Gipuzkoako eta Bizkaiko beste zenbait
lekutan jaso dira testigantzak; horietako leku batzuetan Martopila edo Bixita esaten zaio Atsolorrari.
Ohitura hori duela hamarkada batzuk arte mantendu zen, baina galtzear egon zen ia leku guztietan.
Errenterian, esate baterako, galdu da dagoeneko.
Hori dela eta, Ereñotzun, beste zenbait lekutan
bezala, ohitura berreskuratzea erabaki zuten duela
urte batzuk. 2012 urtean hasi ziren berriz egiten
Ereñotzun. Atsolorra, garaiak bezalaxe, dezente aldatu da: orain gurasoak eta nahi duten guztiak joaten
dira Atsolorrera, aurreko urtean jaiotako haur guztien Atsolorra batera egiten da, eta orain arte, behinik behin, auzo udalaren aretoan egin da bilkura.
Aldaketak aldaketa, komunitateak haurrari eta amari babesa azaltzea da orain ere helburua.
Elkarri laguntzeko modua
Atsolorra ez da gertaera isolatua. Gizarte, garai
eta bizimodu baten adierazgarria da. Nekazal munduan ohikoak izan dira elkarri laguntzeko ekintzak
eta adierazpen sinbolikoak. Bizimodu komunitarioaren adierazgarria da Atsolorra. Bizimodu horretan auzoek elkarri laguntzen zioten, eguneroko zereginetan eta, batez ere, bizitzako une garrantzitsu-
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etan. Bizimodu horren ezaugarria da Euskal Herrian
hain ezaguna den auzolana, eta auzolan eta harreman horren adierazgarria da, besteak beste, bisita.
Auzoko norbait gaixotzen zenean, erditzen zuenean edota ezbeharren bat jasaten zuenean (etxea
erre, esate baterako) auzokoen laguntza jasotzen
zuen. Auzolanak zen irailean inistor bila joateko
aurretik egiten zen araldia ere, bideak txukuntzeko, idi-gurdiei bidea errazte aldera. Eta bizimodu
komunitario horren adierazgarri garrantzitsua dira
oraindik heriotzaren inguruko erritoak ere. Horrelakoetan, auzoek elkarri laguntzen zioten.
Atsolorra hitzaren esanahiaz
Asko hitz egin da Atsolorra hitzaren esanahiaz.
Hain zuzen ere, Bizkaia aldean jaso dira bizimodu komunitarioaren adierazgarri diren bestelako –loren adierazpenak. Esate baterako, artzain berriak artaldea osatzeko bildots-lorra egiten zuen eta auzokoek ardi bana ematen zioten artaldetxo bat osa zezan; era berean, ongarria behar bazuen, simaur-lorra
deitzen zuen eta auzokoek ahal zuten simaurra
ematen zioten.
Era berean, Atsolorrean emakumeek beren laguntza eskaintzen zieten haur jaioberriari eta amari.
Beraz, Atsolorra beren laguntza eskaintzera biltzen
diren emakumeen bilera da.
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El puerto fluvial
de Carapote, un puerto
privado en Hernani
Autores: Javi Castro Montoya (Aranzadi Zientzia Elkartea).
		
Iñaki García de Vicuña Olaizola.

Introducción

E

l propósito de este artículo es ampliar, por
medio de los nuevos documentos encontrados, la información que se incluyó en los
dos trabajos anteriores que uno de los autores de este artículo hizo sobre el tráfico fluvial y los
puertos del Urumea.
En la fase de documentación para aquellos estudios, se leyo en algunos contratos de arrendamiento
de los puertos de Hernani que la jurisdicción del Concejo en transporte fluvial y puertos era entre Osinaga y Carapote. De Osinaga se encontraron algunos
datos sobre su gestión, uso y otras cuestiones, pero de
Carapote nada; solo se mencionaba como límite norte de la jurisdicción municipal de Hernani en el Urumea, pero ni una palabra más.
Hace unos meses Iñaki Sanz-Azkue y Javi Castro,
miembros respectivamente, de los departamentos de
Herpetología y Etnografía de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, se pusieron en contacto conmigo porque
realizando un trabajo sobre canteras de piedras para
moler en el entorno de Hernani, habían encontrado
información sobre un molino en la zona de Carapote, y querían saber si yo había visto, entre los documentos consultados para la realización de los trabajos antes citados, alguna referencia al transporte
de piedras moleras. Aunque no se había encontrado
ninguna cita sobre esos materiales, aquello sirvió
para abrir una línea de colaboración. Así fue como,
al poco tiempo, me dijeron que habían encontrado
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algunos documentos en los que se detallaban ciertos trabajos de reparación y portes hechos para el
puerto fluvial de Carapote.
Antes de empezar con lo ahora encontrado, veamos lo que hasta este momento se sabía sobre el puerto que nos ocupa.
Información anterior
Como se ha dicho antes, se cita en algunos contratos de arrendamiento de los puertos de Hernani, como en este de 1711; “que el arrendamientto a
de ser y sera de ambas casas vieja y nueva y que si
contra la costtumbre inmemorial que tiene la Villa
de dichos puertos comenzando desde el puertto de
Osinaga astta el de Carapotte algunas personas no
siendo de cosecha propia suia cargaren las gavarras
en perjuicio del arrendador de los puerttos de la Villa
sin saviduria y consenttimientto de dicho arrendador
saldra a su defensa la Villa”. En este otro de 1729,
también leemos algo parecido: “Que dicha arrendación se entenderá de ambas Casas vieja y nueva de
dichos puertos con su huerta, tierras, extensiones y
derechos acostumbrados; y que si contra la costumbre y derecho inmemorial que tienen dichos Puertos
de carga y descarga y transportes desde el puerto
de Osinaga hasta el de Carapote, se quisiera hazer
novedad por alguna, o, algunas personas, saldrá a la
defensa esta villa dándole voz y costa al rematante
y portolero”. Y para terminar incluiremos otro arrendamiento, este de 1740 que vuelve a mencionar
Carapote en igual sentido: “6- Que si contra la costumbre y derecho inmemorial de carga y descarga,

Hipótesis de la localización del puerto de Carapote (sobre un plano del año 1900).

y transportes que tienen dichos puertos desde el de
Osinaga astta el de Carapote se le hiciere novedad, le
defenderá la villa a su quenta y costa al rematante.”.
Hay más ejemplos como estos, pero con estas menciones tenemos suficiente para poder confirmar la
existencia de un puerto en el Urumea llamado Carapote.
Pero, ¿dónde estaba exactamente este puerto?
En otro documento de 1769, se dice: “La casa lonja
y puerto de Hernani, su dueño la villa, y arrendador actual Joseph Justo de Aiarragarai, tiene la costumbre y derecho inmemorial, de carga y descarga
y transporte, desde el puerto de Osinaga, asta el de
Carapote, que, de uno a otro, abra la distancia de
unos quatro o cinco tiros de fusil, y en medio de ambos, està situada la casa de havitacion del arrendador con su lonja.”. Es decir, que la distancia desde la
Lonja a Carapote sería, más o menos, la misma que
hay desde la Lonja a la actual Casa Loidi que es donde estaba, aproximadamente, el puerto de Osinaga.
Con esta medida en la cabeza, se puede deducir que
el puerto se encontraría en la desembocadura de la
antigua erreka Carapote, cerca de lo que hoy son las
instalaciones del Hernani Club de Rugby en Landare. Pero, ¿por qué en la desembocadura de la erreka?
En este momento, hay que traer aquí el siguiente
texto de Ricardo Izaguirre, que nos da una idea del
motivo: “Es lógico pensar que los lugares favorables
a aquellos establecimientos correspondieron en las
orillas a los puntos de confluencia de los arroyos que
en él desembocaban, no tanto porque en las pequeñas entradas que en aquellos formaba el río, el agua
sosegada, sin corriente, formaba remanso, sino porque los valles erosionados por aquellos favorecían el
descenso de los caminos hasta la orilla suavizando
las pendientes. Teniendo esto en cuenta, buscaremos
preferentemente el emplazamiento de los antiguos
puertos en la desembocadura de los afluentes por la

parte convexa del río, es decir por la parte en que los
aterramientos de la concavidad de los meandros no
llegó a cegarlos prematuramente.”
Resumiendo, sabíamos que el puerto había existido y, poco más o menos, donde estuvo. Nada más.
Nueva información
Como hemos adelantado en un párrafo anterior,
uno de los autores de este trabajo, Javi Castro, etnógrafo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encontró
un documento que iba a dar un giro a lo que conocíamos sobre este puerto fluvial. Al ser siempre citado como uno de los extremos de la jurisdicción del
Concejo de Hernani en materia de transporte fluvial,
junto al puerto de Osinaga, que era de titularidad
municipal como se acreditaba por algunos pleitos
contra Hernani en los que el de Osinaga estaba incluido, parecía que el de Carapote también sería propio de esta villa. Era un error. El documento en cuestión, localizado en el Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa-Gipuzkoako Protokoloen Artxibo
Historikoa (AHPG-GPAH) de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, en Oñati, era una carta de pago fechada el
25 de agosto de 1669. En ella, el maestro carpintero
“Ynazio de Zavala Garagarça” y el alero (gabarrero)
“Sevastian de Ariztizaval”, reconocen haber cobrado
lo acordado con el tutor de los hijos menores del difunto Capitán Martín de Justiz porque “havian echo
en el puerto de Carapote que es de los dichos menores una estacadura”. Que “es” de los dichos menores. El puerto de Carapote, como mínimo desde
mediados del siglo XVII, no era propio del Concejo
de Hernani, era privado y sus dueños eran los Justiz.
Hasta la lectura de esta carta de pago, no había considerado esa posibilidad. A partir de aquí, y tirando
de la pista de los Justiz, Javi Castro encontraría más
documentación.
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Hernani hacia 1905 - 1910, fotografía tomada desde la zona de Montebideo. Cedida por Juan Perez Arrospide (Hernani, 1931).
En primer término se distingue el trazado del tranvía San Sebastián – Hernani, inaugurado el 2 de agosto de 1903.

El documento de 1669
Sigamos ahora estudiando la información que
nos da este breve pero clarificador escrito. La noticia principal es la realización de unas importantes
obras en el puerto que para su ejecución necesitaron 18 robles y 22 gabarras de piedra. Por estos
trabajos, Zabala y Aristizabal cobraron 527,5 reales
de vellón, “los çiento y treinta reales de ellos al dicho Ynacio de Zavala en esta manera, ciento y cinco
rreales por veinte y un jornales que ocuparon sus
oficiales en cortar en la parte de Yarza diez y ocho
rrobles y labrarlos para estacas de la dicha estacadura y por acarrear con dos juntas de bueyes los
dichos rrobles desde el puesto donde se cortaron al
puerto de Osinaga”. Por otra parte, Aristizabal cobró “tresçientos y nobenta y siete rreales y medio
los ciento y veinte y cinco por veinte y cinco jornales
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que ocupo con otros compañeros en poner las estacas en la dicha estacadura guerneziendolas con
baras de rrobles para mas firmeza, doze rreales y
medio de vellon por la ocupación que hubo su ala al
tiempo que se puso la dicha estacadura = dos rreales
de a ocho y por ellos quarenta reales de vellon por
el acarreto de los dichos diez y ocho rrobles desde
el puerto de Osinaga al de Carapote = Y ducientos
y veinte rreales por veinte y dos gabarras de piedra que traxo y se echaron en la dicha estacadura a
quatro reales de plata cada una”. Detalla el origen
de los 18 robles, de la parte de Yarza, y que utilizan
dos yuntas de bueyes para transportarlos desde allí
hasta el puerto de Osinaga. Posteriormente, el alero
y sus compañeros los llevan de este puerto al de Carapote. Pero no solo los llevan, también colocan las
estacas y echan las piedras que, así mismo, habían
transportado en su ala.

El puerto fluvial de Carapote, un puerto privado en Hernani

Obras en el puerto de Carapote,
detalle del folio 210 rº.
(AHPG - GPAH 3/1212, A: 210 rº - 210vº).
Añadimos su trascripción en el anexo a este artículo.

Los Justiz
Pero si algo tiene de singular este documento es
que introduce en escena a una familia, los Justiz, que
va a estar ligada a este puerto a lo largo del siglo
XVII y hasta el primer cuarto del XVIII. El citado documento dice: “por horden del capitan Joan Lopez de
Arratia vezino de ella curador de los hijos menores
del capitan don Martin de Justiz vezino que fue de
esta dicha villa difunto havian echo en el puerto de
Carapote que es de los dichos menores una estacadura”. El Capitán don Martín López de Justiz, nacido en
Hondarribia en 1604, hijo de Martín de Justiz y nieto
de Diego de Justiz, ambos también de Hondarribia,
había muerto el 11 de julio de 1658. De los hijos que
tuvo, en el asunto que tratamos, nos interesa Agustín, nacido en Hernani el 17 de marzo de 1649. Este,

el 27 de septiembre de 1679, se casaría, también en
Hernani, con Ana María de Arratia Isasa, hija de su
tutor el Capitán Joan López de Arratia, y heredaría,
entre otras propiedades, el puerto del que hablamos.
A la muerte de Agustín, sería su hijo Miguel, nacido
en Hernani el 14 de julio de 1680, quien accedería
a la propiedad de dicho embarcadero. Fallecido el
Sargento Mayor Don Miguel de Justiz, heredaría el
puerto Manuela Josepha de Justiz Alcayaga, nacida
en Hondarribia el 28 de enero de 1710, hija del anterior y de Manuela Alcayaga. Manuela Josepha casó
con Francisco Antonio Mugarrieta Peredo el 9 de julio de 1723 en Hondarribia. A partir de aquí, el apellido Mugarrieta sustituye al Justiz en la propiedad del
puerto de Carapote.
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Propietarios y arrendadores
En la documentación encontrada hemos visto el
puerto de Carapote en manos de la familia Justiz hasta que, ya en el siglo XVIII, pasa a ser de los Mugarrieta por matrimonio de la última Justiz propietaria
del dicho embarcadero con Francisco Antonio de Mugarrieta. Pero los propietarios no explotaban directamente el puerto, lo arrendaban en almoneda al mejor postor, generalmente por un plazo de cuatro años.
Tras la localización del documento sobre las obras del
que ya hemos hablado, Javi Castro encontró otros, relativos a las almonedas, en los que vemos a quienes
arrendaron el puerto para su explotación. Juan López
de Alcatrena lo tuvo por cuatro años a partir de 1660.
En el año 1664, y por otros cuatro años, Antonio de
Ariztizaval; en 1668, Antonio de Herauso; en 1682, Felipe de Larramendi; y en 1695, Juan López de Inza. El
arriendo siempre era de la casa, el puerto y las huertas, tierras sembradías y manzanos.
En cuanto a las mercancías que se transportaban
desde o hacia Carapote, no hemos visto nada concreto salvo lo que se menciona para las obras del propio puerto, robles y piedra, pero es de suponer que
transportaran lo mismo o muy parecido que en otros
puertos del Urumea: sidra, madera, sillares, hierro, etc.
En la actualidad
Hoy no queda rastro físico alguno del puerto fluvial de
Carapote. De haber pilares o piedras de las que usaron en
la reparación de aquél embarcadero en 1668, estarán enterradas bajo los sedimentos que el río ha traído en estos
tres siglos y medio en el entorno de las instalaciones de
Landare. Precisamente por esta falta de restos materiales,
debemos valorar más las pruebas documentales aportadas por Javi Castro, documentos que nos dan luz sobre aspectos y detalles desconocidos hasta ahora, de este puerto
que sirvió de límite norte en la jurisdicción de Hernani
en el Urumea.
Estos nuevos datos son escasos en cantidad pero
importantes por la información inesperada. Además,

En el centro de la imagen, el área donde se hallaría, aproximadamente, el puerto de Karapote (fotografía: Iñaki García de Vicuña).

sumados a lo que ya conocíamos sobre los puertos del
Urumea, nos ayudan a recordar la importancia que
tuvo el río en la comunicación entre la costa y el interior del territorio, ya que las malas condiciones de
las vías de comunicación terrestres, se suplían con
el transporte fluvial, que era mucho más barato y rápido. También nos facilitan que comprendamos, entre otras cosas, las siguientes palabras de Ricardo
Izaguirre: “Resumiendo lo anteriormente expuesto,
vemos pues a la ruta comercial navarra, que en algún momento pudo pasar por Lasarte a Portueche,
abandonar el río Oria en Andoain, bajo la tutela de
la torre de Leizaur, cruzar el collado de Urnieta, y llegar a Hernani a fundirse con el Urumea. La circulación por este río, enriquecida por la formación de
la barra del Oria, había de verse amenazada, años
después, por idéntico peligro al que destruyo el tránsito por aquél.
Según nuestra manera de ver el proceso, esta
amenaza al tráfico por el Urumea, ocasionó la proyección del puerto de Hernani hacia el litoral, originando así la población de San Sebastián.”

Hernani hoy, desde la zona de Montebideo (fotografía: Iñaki García de Vicuña).
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Anexo
Trascripción del documento de 1669, sobre las obras en el puerto de Carapote.
(AHPG - GPAH 3/1212, A: 210 rº a 210 vº)
(folio 210r) En la noble y leal villa de Hernani a veinte y cinco días del mes de agosto de mil y
seiscientos y sesenta y nuebe años ante mi el escrivano y testigos de suso parecieron presentes Ynacio
de Zavala Garagarça maestro carpintero y Sevastian de Ariztizaval alero vecinos de esta dicha villa
= Y dixeron que hera ansi que el año ultimo pasado de mil y seiscientos y sesenta y ocho dichos otorgantes por horden del capitan Joan Lopez de Arratia vezino de ella curador de los hijos menores del
capitan don Martin de Justiz vezino que fue de esta dicha villa difunto havian echo en el puerto de
Carapote que es de los dichos menores una estacadura y por ello les toca y pertenescian quinientos
y veinte y siete rreales y medio de vellon los çiento y treinta reales de ellos al dicho Ynacio de Zavala
en esta manera, ciento y cinco rreales por veinte y un jornales que ocuparon sus oficiales en cortar en
la parte de Yarza diez y ocho rrobles y labrarlos para estacas de la dicha estacadura y por acarrear
con dos juntas de bueyes los dichos rrobles desde el puesto donde se cortaron al puerto de Osinaga =
Y al dicho Sevastian de Ariztizaval tresçientos y nobenta y siete rreales y medio los ciento y veinte
y cinco por veinte y cinco jornales que ocupo con otros compañeros en poner las estacas en la dicha
estacadura guerneziendolas con baras de rrobles para mas firmeza, doze rreales y medio de vellon
por la ocupación que hubo su ala al tiempo que se puso la dicha estacadura = dos rreales de a ocho y
por ellos quarenta reales de vellon por el acarreto de los dichos diez y ocho rrobles desde el puerto de
Osinaga al de Carapote = Y ducientos y veinte rreales por veinte y dos gabarras de piedra que traxo y
se echaron en la dicha estacadura a quatro reales de plata cada una = que las dichas cuatro partidas
azen los dichos tresçientos y nobenta y siete rreales y medio de vellon de los quales el dicho Sevastian
de Ariztizaval y el dicho Ynacio Zavala Garagarza de los dichos çiento y treinta reales que ambas
(fol. 210v) partidas hazen los dichos quinientos y veinte y siete reales y medio de vellon dieron y otorgaron casta de pago en forma por haverlos recevido del dicho capitan Joan Lopez de Arratia antes del
otorgamiento desta carta y aunque su entrega ha sido cierta y verdadera porque de presente no prece
renunciaron las leyes de su reprobacion de no numerata pecunia y las demas que sobre ello contienen, y se obligaron de estar en conoscidos y rreconoscidos cada uno de la paga de su partida y que
no seran bueltos a pedir otra bez pena de las costas y daños que se siguiesen y recrescieran por cuyo
cumplimiento obligaron sus personas y vienes havidos y por haver en forma y lo otorgaron ansi siendo testigos Nicolas de Arbiza Francisco de Zavalaga y Ignacio de Heraso vecinos y habitantes en esta
dicha villa y los otorgantes a quienes yo el escribano doy fee conozco dixeron no saber escribir y a su
rruego firmo un testigo.
			
Testigo
			 Francisco de Zavalaga

Ante mi
Francisco de Aguirre
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Goiz Eguzki Abesbatza,
Voces veteranas fomentando
la música coral durante una década
Autor: José Mari Martínez Mata (Goiz Eguzki Abesbatza).

G

oiz Eguzki Abesbatza, el coro de voces
mixtas integrado por pensionistas, todas
ellas y ellos socias y socios del Hogar del
Jubilado, cumple una década de actividad
musical, siempre bajo la dirección de Javier Zubitmendi. Es un punto y seguido en su trayectoria
porque la agrupación tiene ánimo y capacidad de
renovación para seguir muchos años más. Este coro
de veteranas y veteranos es un valor incuestionable
para Goiz Eguzki y un valioso embajador cultural de
Hernani.
Un cumpleaños que Goiz Eguzki Abesbatza ha querido celebrar con un programa de actividades en las
que en varios casos el protagonismo ha correspondido a diversos grupos y artistas de la localidad, de
tal forma que ellos con sus actuaciones han sido
los que han homenajeado al coro del Hogar. Han
sido dos conciertos musicales. El primero de ellos
encabezado por Imanol Kamio con un grupo de
acordeones, y los recitales como solistas de Nuria
Barba, Tomás Garmendia y Carlos Santxiz “Karlin”,
acompañados al piano por Ixiar Zubimendi. El se-
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gundo, con un grupo de músicos solistas adultos de
Hernani Musika Eskola Publikoa: Ina Idarreta (flauta
travesera), Elena Urruzola (clarinete), Xabier Odriozola (violín), Iosune Marin (guitarra) y Patri Arozena
(acordeón); todas ellas y todos ellos se estrenaron
como instrumentistas de cara al público, con Joxan
Goikoetxea como magnifico conductor. Fueron dos
conciertos memorables que dejaron una muy grata
impresión y que desbordaron la capacidad del salón
de actos de Goiz Eguzki. Éxito similar alcanzó la tercera actuación, ésta con carácter teatral, y que estuvo a cargo de tres monologuistas hernaniarras: José
Luis Gomez, Itziar Gurmendi y Ainhoa Pineda, con
Kamen Mendiola como directora teatral, y actuando
como presentador-actor Xabier Arrastio.
Como colofón a las celebraciones, el propio coro
de Goiz Eguzki protagonizará en septiembre un concierto en el parque de Goiz Eguzki a la sombra del
Ginkgo Biloba, árbol emblemático para el coro ya
que ha sido testigo mudo en más de una ocasión
como “fin de fiesta” de alguna de sus salidas por las
calles del pueblo.

Hace diez años fue precisamente Javier Zubimendi el que dio el primer paso para constituir esta
agrupación coral. “En Gipuzkoa ya había numerosas
iniciativas similares y me parecía que en Hernani
había suficiente afición musical para intentar formar un coro con personas veteranas con afición y,
algunos, cierta experiencia en la música coral, Expusimos la idea a Paco Goya, entonces y ahora, presidente del Hogar del Jubilado, que estuvo de acuerdo
con la iniciativa desde el primer momento, ofreciéndonos todo su apoyo. A partir de ahí se intensificaron los contactos con personas que potencialmente
podían ser coralistas, entre ellas Mila Ituarte, y nos
pusimos en marcha. Especialmente valiosa fue la
colaboración de Joxan Rodriguez al acordeón. Al
inicio el coro comenzó ensayando e interpretando
canciones sencillas a una sola voz, para paulatinamente ir aumentado el repertorio con obras a dos y
cuatro voces e incluso desdoblando a seis voces. Ha
sido un proceso de crecimiento basado en un grupo
humano muy responsable y comprometido, con una
puntualidad y asistencia a los ensayos algo que
es sin duda clave para comprender el nivel que ha
alcanzado el coro, porque no hay que olvidar que
muchos de los integrantes no saben solfeo, aunque
poco a poco aprenden lo más básico y necesario
para leer e interpretar mejor la partituras. Además,
otro hándicap es que con la edad disminuye la calidad de las voces, pero se suple con la mejor de las
dedicaciones”, señala Zubimendi, quien, tras varios
años en Kantuz Abesbatza, dirige el coro de Goiz
Eguzki desde su fundación.

Más que un coro
Goiz Eguzki Abesbatza tiene un funcionamiento
autónomo y democrático con una actividad que va
más allá de su andadura músico-coral. Para sus diferentes actividades, además de la aportación anual
que recibe del propio Hogar del Jubilado, se autofinancia con cuotas mensuales que abonan sus miembros. De esa forma no solo no cobran por cantar en
sus actuaciones, lógico por otra parte en un coro
aficionado, sino que pagan para así complementar
la financiación de actividades anuales. La gestión
de todo ello recae en una junta directiva, presidida
actualmente por Joxan Mitxelena, que se responsabiliza de dinamizar la marcha de la agrupación y
coordina la programación de los actos. Una directiva
que se elige en votación en la asamblea anual que
reúne a todos sus socios.
Ensayar y ampliar el repertorio de canciones con
vista a actuaciones posteriores del coro no es el único fin de la agrupación. Existe sobre todo un buen
ambiente que posibilita estrechar lazos de amistad
y, lo que es más importante, según reflejan numerosos estudios científicos muy fiables, cantar es saludable ya que mantiene mejor y más activo el cerebro
y con él la memoria, sin olvidar que es un buen antidepresivo, porque en lugar de aislar a los individuos
fomenta el contacto con otras personas y con ello la
oportunidad de hacer amigos, algo a lo que también
contribuyen algunas citas gastronómicas a lo largo
del año (sidrerías, comida de Santa Cecilia...).
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Goiz Eguzki, ondo oinarritutako abesbatza
Goiz Eguzki Abesbatzak azken urteotan oso
hazkunde nabarmena izan du. Duela hamar urte
35-40 kantuzale hasi ziren entseguetan, eta tarteka ohol-tza batzuetara igotzen emanaldiak
eskaintzera. Egun, ia hirurogeita hamar eskarmentu handiko edo abeslari beteranoek osatzen
dute talde hernaniarra, seguruenik Gipuzkoan
tankerako taldeen artean ugariena. Batzuen ustez 60tik gora abeslarirekin orfeoi bat osatzen
da. Hori baieztatuz gero, Hernaniko herriak laster izango du bere orfeoia, abeslari zaletu eta beteranoek osatuta.
Jubilatuen abesbatza ez da hazi kuantitatiboki
soilik, kualitatiboki ere. Bere kalitateak, musikaelkarte gisa, jendearen esker ona irabazi du, bai
herrian bertan baita herrialde osoan ere. Horrek,
abesbatzaren kideei asko motibatzen die. Nola
ez!
Goiz Eguzki Abesbatzak ateak zabalik dauzka
beti. Taldeko kide izatea oso erraza da. Garrantzitsuena ez da ahots ederra izatea, zintzotasuna
eta konpromisoa entseguetan eta kontzertuetan azal-tzea baizik. Ahots eta belarri ona izanez
gero, askoz hobe, noski. Entseguak astean bitan egiten dira, astelehen eta ostegunetan, arratsaldeko 17:30etik 19:00tara. Entseguei esker,
poliki-poliki, kontzertuetarako abesti errepertorio luzea osatu du. Abesbatzak lau ahots ditu
(sopranoak, kontraltoak, tenoreak eta baxuak),
lehenengo bi ahotsak emakumezkoak dira eta
beste biak gizonezkoak. Entseguetan ahots-korda bakoitzak bere arduraduna dauka, hots, Mila
Ituarte, Itziar Zubimendi, Gabi Lopez eta Joxan Mi-

txelena. Ondoren, Jabier Zubimendiren zuzendaritzapean elkartzen dira ahots guztiak. Koru
honek lauzpabost kontzertu edo emanaldi eskaintzen ditu urtean zehar: Santa Ageda bezpera, maiatzaren 1eko bezpera, Karmengo jaiak,
Gabon Eguna, Gipuzkoako beste koruekin egiten
diren kultur-harremanak…
Goiz Eguzki Abesbatza hasieran Gipuzkoako
Abesbatzen Federazioko kide zen eta beste
egoitzetako koruekin batera ekintza desberdinetan parte har-tzen zuen, baina diru arazoagatik federazio kide izateari utzi zion. Horrek,
zoritxarrez, beste koruekiko harremanak murrizten ditu. Hala ere, urtero egiten da herri
bateko koruarekin kultur-harremana eta ekintza-trukea. Joan den apirilean Bergarako abesbatza etorri zen maiatzaren 1eko festa ospatzera, eta datorren hilabetean Hernaniko abesbatza joango da Bergarara bisita itzultzera. Hamar urte hauetan Goiz Eguzki Abesbatzak herri
asko bisitatu ditu kontzertuak eskaintzera: Beasain, Ordizia, Oñati, Lezo, Errenteria, Hondarribia, Trintxerpe…
Orokorrean, egun, koruen egoera ez da ona
Euskal Herrian. Zubimendiren ustez “… koruetan
abesteko zaletasuna galtzen joan da. Badirudi
gazteak ez direla hurbiltzen koruetara, mutilak
batez ere, eta adibide nahiko argia daukagu Hernanin bertan. Hernani Musika Eskolan badago
gazteek osatutako talde bat, Dakapo Abesbatza. Elkartzen diren hogeita hamar kidetik, mutil
bakarra. Goiz Eguzkiko etorkizuna, epe ertainera
begira, aldiz, ez da hain iluna. Ea urte asko irauten duen”.
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Harrapazka Eguna:
iñistorrak urrea balio zuenean!*
(*Erreportaje honetako testuaren zatietako batzuk Argia Astekarirako eta
Urumeako Kronikarako egindako erreportajeetan ere kontsulta daitezke.)

A

Egileak: Xabier Iriarte Ansorena.
Iñaki Sanz-Azkue.

spaldi bukatu ziren iñistorra ebakitzeko egunak Hernanin. Iñistorra (Pteridium aquilinum), iratzea edo garoa izenekin ere ezagutzen dena, ezinbesteko
lehengaia zen ganadua zuen baserritarrarentzat.
Iñistorrik gabe ezin bizi, eta irailaren erdi aldera hasten ziren mozten, hosto-gorritzen hasten zuenean.

Azpitarako erabilitakoarekin egiten zen simaurra
ere, baratzerako ongarria.
Egun, gutxi dira, ordea, iñistorra moztera iñistor
-tokietara joaten direnak. Asko, oraindik, iñistorrak
izan zuen garrantziaz gogoratzen direnak: Urrea
baino estimatuagoa huen! .

Ukuiluan zabaltzen zuten iñistorra. Ganaduaren
azpitarako (oheak egiteko) gauza hoberik ez omen
zen.

Hau dela eta, azken hamarkadetako Hernani urbanoan, iñistor-metak, bizitzeko modu baten azken
arrastoak bihurtu dira.

Iñistor-meta ezkerrean, eta belar-metak atzean Alkatxurain baserrian (2015).
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Iñistorra mozteko eguna: Harrapazka Eguna
Iñistorra behar-beharrezkoa zen baserriko bizimoduan. Honela, iñistorrari loturiko kontuak, ohiturak,
erabilerak eta kontakizunak ez dira gutxi. Eta kontakizun horien artean, galdetuko bagenu, gutxi batzuk, Hernanin, oraindik aipatuko ligukete bazela
iñistorra mozteko egun berezi bat: Harrapazka Eguna.
Zehatz esanda, Harrapazka Eguna iñistorra ebakitzeko garaiari irekiera ematen zion eguna zen. Hau
ospatu arte debekatua zegoen iñistorra moztea, multa jasotzeko arriskuarekin gainera. Egun handia zen
zinez, zituen berezitasunengatik, eta baita zuen garrantziagatik ere.
Esanguratsua da, esaterako, euskaldunok hilabeteen deituren artean iraila izeneko hila izatea. Iraila
tira(tze)aren edo iñistorraren hilabetea da. Iñistorra
gorritzen hasten den garaia, eta beraz, mozteko une
aproposa. Bada orduantxe, iraileko Amabirjin Egunaren inguruan (irailak 8) ospatzen zen urtero Harrapazka Eguna. Udalak bandoa ateratzen zuen herritarrei noiz eta non izango zen jakinarazteko, eta
bertara nahi zutenek joateko eskubidea zuten, herrilurretan egiten baitzen. Askorentzat iñistorra doan

ebakitzeko eguna zen; Udalarentzat, aldiz, iñistorra
moztea kudeatzeko edo erregulatzeko modua zen.
Izan ere, Harrapazka Egunak bere legeak zituen eta
horiek ez betetzeak zigorra zekarren.
Familia bakoitzetik bi-lau -urtearen arabera- pertsonak baino ezin zuten parte hartu eta bertara igitaia baino ezin zitekeen eraman iñistorra mozteko.
Arau hauek zorrotz betetzen zirenaren lekuko gisa
1937. urtean jasotako salaketa bat dugu. Bertan, landazainak salatzen zuen auzoko familia batetik bi
joan beharrean lau joan zirela (11 eta 13 urteko semeak eta etxeko nagusiaren bi anai) eta modu horretan harrapazkaren araua urratu zutela.
Harrapazka Egunean bertan, landazainak agindutakoan hasten ziren denak ebakitzen. Bakoitzak bere
eremua markatzen zuen aurrena bertako iñistorra
moztuaz. Lehia estua izaten zen: aldamenean zeudenek baino azkarrago moztea garrantzitsua zen, norberaren eremua handiagoa izateko. Zenbat eta azkarrago moztu, orduan eta handiagoa partzela. Hori zen harrapazka, hitzak berak esaten duen moduan, ahalik eta gehien, ahalik eta azkarren ebakitzea, etxera iñistor gehiago eramateko. Behin buelta
guztia markatuta, barrukoa mozten hasten ziren.
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Aurreneko egunean igitaiarekin moztea baino ez
zen libre izaten esan digu testiguetako batek. Iluntzen
zuenean ematen zitzaion amaiera Harrapazka Egunari. Hurrengo egunean, leku eta ordu berean, iñistorra mozten jarraitu zezaketen, baina segarekin moztea baimentzen zen. Horrela, iñistor guztia ebaki arte,
edo nahikoa hartu arte irauten zuen kontuak.
XVII. mendetik datorren ohitura
Bilatu ditugun Hernaniko Harrapazka Egunaren
aurreneko aipamenak 1826koak dira, nahiz eta XVII.
mendean dagoeneko Hernaniko dokumentuetan iñistor mozketei buruzko aipuak ere azaltzen diren. Ez
dakigu ordea, garai haietan mozketa hauek harrapazkan egiten ziren. Harrapazka Eguna, hasieran Hernaniko herri-lur eta zilegimendietan egiten zen. XIX.
mende erditik aurrera, herri-lurrak eta zilegimendiak
lote eta partzeletan banatu ziren, eta horietako asko
iñistor-toki bihurtu ziren. Ordutik aurrera, Igoin mendiaren magalean, Igoin-sasi izeneko eremuan egin
zen Harrapazka Eguna, 1941a bitartean. Urte horietan, legeak zertxobait aldatu baziren ere, helburuek
lehengoan jarraitu zuten.
Hernaniko artxiboan oraindik gorderik daude harrapazkaren arauak adierazten dituzten dokumentuak. Bertan aipatzen dira, esaterako, izendatutako

Harrapazka Egunaren azken urteak Igoin-sasin egin ziren.
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egun batean tiroa bota arte ezin zela hasi, eta etxe
bakoitzetik aritu behar zirenen kopurua mugatu
egin behar zela. Arau hauen helburua liskar haiek
saihestea zen.
Garai hartan iñistorra gauza baliotsua zenez, aprobetxamendua erregulatua zegoen. Askotan mugako herriekin ere tirabirak izaten ziren. 1786. urtean, esaterako, Astigarragako parrokoari publikata
edo mezan irakurtzeko bandoa helarazi zitzaion esanez iñistorra Hernaniko lurretan ateratzen harrapatzen zituztenei isuna jarriko zitzaiela.
Hernanin ez ezik, Harrapazka Eguna egiten zen,
baita ere, Andoainen, Urnietan, Errenterian eta Oiartzunen. Herri bakoitzak bere ezaugarriak bazituen
ere, oinarrizko legeak antzekoak ziren.
Bitxikeriz beteriko egun garrantzitsua
Hernaniko gure testiguek kontatzen digute nola
urrutieneko baserrietakoek orduak egiten zituzten
goizean Harrapazka Eguna egiten zen eremura iristeko. Amantarrak eramaten omen zituzten jantzita.
Zakuetatik ateratako tela zatiekin eta beranduago
paper-fabriketako mantekin eginiko galtzetin edo
polaina modukoak, abarken gainean jartzen zituztenak. Eta zakutoan eramaten omen zuten jan beha-

Harrapazka Eguna

rreko guztia, jateko denborarik bazuten, behintzat...
garrafoiak ere eramaten omen zituzten sagardo berriarekin, izan ere, zaharrenen esanetan, “sagardo
berriak harrapazka egunerako egina behar zuen”.
Iluntzean ere izaten omen ziren komeriak. Jendeak
ilun-bistan ebakitzen jarraitzen omen zuen eta landazaina zelatan ibiltzen omen zen, arropak aldatu
eta txapela alderantziz jantzita ea zein harrapatuko.
“Ilargitan lapurtu ederki egiten da” esan digute barrez.

Aaldiya eta Harrapazka Egunaren ondoren, ebaki
eta mendian lehortzen utzitako iñistorraren bila gurdiekin joateko garaia iristen zen. Askok gune jakin
batean egiten zuten zita gurdiekin, eta elkarrekin
joaten ziren guztiak bata bestearen atzetik iñistorraren bila, “trena bezala!, gurdi soinu ederrak ateratzen” gure testiguen arabera. Familiakoen artean jende nahikoa ez, eta baserrien arteko auzolana ere izaten zen askotan, bai iñistorra jasotzeko, bai metak
egiteko ere.

Istiluak, lehia... eta auzolana?

Pago zaharra, jauntxoak eta neska gaztea

Istilurik ere ez zen falta, itxuraz: “Hi gure partzelara sartu haiz!, Guk ebakitako iñistorra jaso duk!...
izan ere, harrapazka lehia zen. Eta horrek liskarrak
eta komeriak ekartzen zituen. Udalak behin baino
gehiagotan atera behar izan zituen bandoak legeak
gogoraraziz. Baina iñistorra behar beharrezko lehengaia zen, eta horrek auzolanean lan egitera ere behartzen zituen bizilagunak.

Harrapazka Egunean batzuk “herriaren kontura
joaten ziren bazkaltzera” esan digute. Nortzuk ziren
horiek galdetuta azkar erantzun digute: Udaleko ordezkariak eta landazainak ere bertan egoten ziren,
baita Aldundiko ordezkariren bat ere, “baina haiek
jatetxetik ekarritako janaria jaten zuten, e? eta
iñostorra ebaki gabe! Gure kontura!”.

Iñistorra mozteko garaiaren aurretik“aaldiya”(araldia) izenekoa egiten zuten (zenbait herritan malobra ere deitzen zioten). Araldia auzolanari esaten
zitzaion; iñistor tokietara zihoazen gurdi bideak konpontzeko eta txukuntzeko egiten zen auzolanari.
Bertara familia bakoitzak ordezkari bat eramateko
betebeharra zuen eta ezin bazuen bidali, ordezkoa aurkitzea euren lana zen. Udalak bando bidez jartzen zuen eguna, eta bideak konpontzeko taldeak egiten zituen. Inguruan aurkitzen zituzten harri eta materialak erabiliz konpontzen zituzten gurdi-bideak.
Gure testiguek, ordea, beste mota bateko kontuak ere
gogoratzen dituzte. Izan ere, Udalak ardoa jartzen
omen zuen doan eta ba omen zen jenderik, bertsoak
botatzen bukatzen zuenik ere egun hartan...

Araldia (aaldiya) Urnietan. Argazkiaren Jabea: Pepi Lasa. Lagatzailea: Manuel Larramendi Kultur Bazkuna (MLKB).

Lan makala ez zen izango halere udal ordezkarientzat egun horretan hara joan beharra, eta horregatik Udaletxeak bazkaria ordaintzen zien. 1861.
urtean, esaterako, Fagollagan egin zuten hamaiketakoa eta bazkaria. Bazkaldutako jakien artean;
haragia, oilaskoak, babarrunak, garbantzuak, txorizoak eta nahiko ardo eta sagardo izan zuten. Postrea eta koparik ere ez ziren falta izan eta Ron botilak, patarra eta Jereza ederki edan zuten. Ordaintzen hasita ere sukaldariek eta zerbitzariek ere propina ederrak jaso omen zituzten. Hala dio behintzat Hernaniko artxiboan aurkituriko dokumentu
batek.
Izan ziren urteak Igoin-sasin bertan “jauntxoek“
Harrapazka ospatzen zen lekuan bertan bazkaldu
zutenak ere. Igoin-sasin izaten omen zen pago zahar bat eta pago zahar haren azpian elkartzen ziren Hernaniko alkatea, garai hartako zinegotziak,
Diputazioko guardak eta herriko guardak bazkaltzera. Bazkaria Epeleko Etxeberritik edo Fagollagatik ekartzen zieten. Antonio Santa Cruzek gogoan
du nola Bernardina Marcok eraman izan zuen bazkaria hauentzat “burun edo bizkarrian. Eta aberia
libre bazan, aberiakin”. Eta gogoan du ere pasadizo
bat: udaletxekoei ardoa zatoan edatea gustatzen
zitzaiela eta Bernardina enbutu gabe igo zela konturatu omen zen Igoin-sasin bertan. Akola baserrira joan behar izan omen zuen enbutu bila, berriro
Igoin-sasira bueltatu eta “jauntxoei” ardoa zatoan
sartzeko. “Ze amorraziyo ekarri zun! esan digu Antoniok”.
Dokumentu zaharren arabera, 1891 urtean, esaterako, Udalak Modesta Astarberi 36 pezeta ordaindu zizkion Harrapazka Egunean zeuden 3 zinegotziei bazkaria Igoin-sasira igotzeagatik.

HERNANI 2017

29

Harrapazka Eguna

Antonio Santa Cruz (ezkerrean), senideekin Harrapazka Eguna
amaitu zela 75. urteurreneko ekitaldian landaturiko pagoaren
aldamenean.

Herritarrek jarritako izena
1826ko dokumentuan, “corte de alhechos” aipatzen da gure Harrapazka Egunari buruz aritzeko. 1920an, ordea, Hernaniko alkate Gregorio Mendiak sinatutako bandoan “corte de helechos conocido vulgarmente por arrapatzka” idatzi zuen. Herritarrek
urtetan erabilitako izena, beraz, izen ofizial bihurtu
zen XX. mendearen hasierarako, eta Udalean bertan
ere erabiltzen hasi ziren. Bost urte geroago, 1925an,
agertzen da harrapazkari buruz ateratako aurreneko
euskarazko bandoa. Eskuz idatzitakoa, gainontzekoak
ez bezala. Zera dio: “Alcate jaunaren partetic aicea
ematen det, illonen 9 izango dala iñostorren arrapazca, ezdala izango astia coetiac bota arte lengo
urtiatan becela”. 1942an, harrapazka eguna ospatzeko egun bakarra falta zela, Ricardo Rezola alkateak
deia egin zuen, kasu honetan ere euskaraz, hau ez
zela egingo adieraziz: “Alkate jaunak adierasten dizute. Arrapatzka debekatuba geldintzen dala Usoko
mendiyan, aldaketa egindako lekubetan”. Udalak
ateratako bando honek eman zion bukaera Hernaniko harrapazka egunari.
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Kepa Urreaga eta Inaxio Urreaga Agerre baserriko iñistor-metan
(1962). Argazkiaren egilea: Felix Unzueta.

Harrapazka Eguna

Harrapazka Egunaren azken lekukoen bizipenak

Antonio eta Pedro Santa Cruz anaiak Harrapazka Egunaren azken lekukoak dira.

Antonio Santa Cruzen arabera “etxaferoa bota ondoren, igitaiarekin iñistor ahalik
eta gehien ebaki eta xardearekin hartu eta
pilatu ondoren gurdira eta etxera eraman.
Harrapazka horixe zan”. Pedro Santa Cruzek
gogoan du egun jakin batean izaten zela eta
baserri bakoitzetik bi lagun besterik ez zela libre aritzea. Bere ustez harrapazkan “...iñistorra ugarien hazten zen tokira agudo joan behar omen zen. Bestela...”.

Auzotar batzuen esanetan harrapazkarekin eskan dalua eta liskarrak sortzen ziren,
honi buruz Santa Cruz anaiek gehienetan
errespetatzen zela diote, halere Antonioren
iritziz “sesioak aurki izango ziren bata bestearen eremuan sartuz gero” edo Pedroren ustez
“biltzerakoan akaso aurrena joaten zena gero
zuretik eramango zuen xardeskaren bat...”

Joxe eta Patxi Artolaren ustez iñistorra
sakratua zen baserrietan. Joxeren arabera
“Hemen garai batean iñistor asko biltzen zan,
zergatik ardiak, behiak eta denetatik zian eta
ordun denei bota behar ziozun”. Patxiren ustetan lurrarentzat iñistorrarekin egiten den
ximaurra hobea da.
Santa Barbarako Agerre baserriko Kepa Urreaga eta Maria
Rita Miranda.

Joxe eta Patxi Artola anaiak Alkatxurain baserrikoak dira, eta
Akola Igoin ingurua ondo ezagutzen dute.

Agerre baserriko Kepa Urreaga eta Maria
Rita Mirandak gogoratzen dute beraiek gaztetxoak zirela iñistorretara joaten zirela. Bidai
luze hau egiteko idiek tiratutako gurdia eramaten zuten. Aitak Kepari “jarri gainean eta
horiek bazekitek bidea” esaten zion. Bueltan
askotan orga gainean lotan etortzen ziren eta
Hernanira iristean Kale Nagusitik gora etxeko bidea hartzen zuten. Maria Ritak gogoan
du orduan emakume gutxi ibiltzen zela iñistorra mozten, bera izan zen horietako bat.
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Hipolito Arregik garbi zuen azpigai bezala
iñistorra baino hoberik ez zela. Pepita Arbideren
arabera, iñistorra kargatu ondoren ganadua hartu eta handik Latxera kamiora ateratzen ziren
eta gero Hernanira. Ereñotzuko auzotar batzuek
oraindik gogoan dute Pepita sasoikoa zela, “gizonak bezala” aritzen zela iñistorra kargatzen.

Hipolito Arregi eta Pepita Arbide orain gutxi hildako senar
emazteak iñistorretan ibilitakoak ziren ere.

Iñistorraren garrantzia toponimian txertatua
Ez dago zalantzarik, iñistorrarekin lotutako jarduerek mendeetan zehar garrantzia handia izan dutela gure herrian. Harekin lotuta gure hizkuntzan eta
toponimian ere arrastoak geratu dira. Landareak berak Hernanin hartzen dituen izenak dira garoa (Lasarterako mugan), iñistorra (gainontzeko guneetan)
edo iratzea (toponimoen arrastoetan). Eta hauei loturik ere bailaran zehar azaltzen dira: iñistormeta,
garosaila, iñistorsaila, garopila etab.

Hernaniko toponimian honekin lotuta aipagarriak dira Iñastorgorri eta Irazurdi izenak. Iñastorgorriren kasuan Hernaniko artxiboko aipamenetan
Martindegi auzoan den Ariztegi errekatxoaren inguruan kokatzen da. Luis Mari Zaldua zilegimendietako toponimiari buruz eginiko lan zabalean ere
aipatu egiten du. Irazurdi toponimoaren kasuan
hainbat aipamenetan Larregain inguruan kokatzen
den mendixkaren izena da. Ira edo Iratze hitzarekin
lotua izan daiteke eta bukaerako-di horrek toki edo
lekua adierazi dezake. Honen antzekoak inguruko
herrietan ere badira; Irakurri (Aranon) edo Iragorri.

1941 urtean harrapazka egiteari utzi bazitzaion ere,
iñistorretara joateko ohiturak luze iraun zuen.
Aurrez hitzartutako eremuetan ebaki zitekeen bakarrik,
“lote” izeneko eremuetan.

Esker onak
Elkarrizketaturiko lekuko guztiei eta Hernaniko Udal Artxiboko Jesus M. Gómez “Txuso”ri, Harrapazka Egunari
buruzko ikerketan laguntza eman digutelako. Idurre Lekuona eta Eñaut Agirreri ikerketan bertan parte hartzeagatik,
eta Ereñotzuko Auzo Udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari “Bizimodua auzolanian” izeneko proiektua finantziatu
eta, bide batez, Harrapazka Egunari buruzkoak ikertzeko aukera eman digulako.
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Hernaniko San Joan konpartsa
“Hernaniko San Joan Konpartsa Kultur Elkartea
cumple 25 años
participando en las fiestas de San Juan”.
Autor: Hernaniko San Joan Konpartsa.

A

ntes de centrarnos en este aniversario,
creemos conveniente dar a conocer cómo nació y con qué objetivos. En aquellos años, hacia 1990, Pili Lujanbio y su
cuadrilla realizaban, a lo largo del año, diversas actividades, y, entre otras, en fiestas de San Juan, la
comparsa de “Inudeak eta Artzaiak”. Comenzamos a
tomar parte, y así participamos tambien en las comparsas “Aurrrezku Zaharra Hernanin” y “Lorategiak”.
Llegó el cambio de relevo, al expresar las personas que anteriormente organizaban esas actividades
el deseo de dejarlo; varias personas decidimos continuar con la organización, y de ahí surgió Hernaniko
San Joan Konpartsa, con unos objetivos muy claros:
dar a conocer Hernani en sus diversas facetas (históricas, acontecimientos, hechos, tradiciones, costumbres...).
Inicialmente participamos durante dos años en
los carnavales; ello quiere decir que Hernaniko San
Joan Konpartsa cumple, ha cumplido, 27 años. Los
temas de aquellos dos primeros años fueron “Burdindegiak” y “Zapatariak”. Hoy en día seguimos participando en los carnavales.

aquel que tenga una historia detrás, y que se pueda
presentar en un “cuadernillo” que se reparte gratuitamente el 27 de junio, día en que sale la comparsa.
La composición de la comparsa suele ser la siguiente:
•
•
•
•

Para llevar a cabo todo este trabajo recibimos
ayuda de diversos estamentos y personas. Creemos
necesario agradecerles su inestimable ayuda:
•
•

•
Nuestros comienzos, como San Joan Konpartsa, en
las fiestas de San Juan, se remontan al año 1993.
Tarea ardua es decidir el tema a representar; después de mucho pensar, siempre se intenta optar por

Una carroza, en la que se escenifica el tema
elegido.
Un grupo de personas que bailan, vestidos
con trajes apropiados al motivo escogido.
Un grupo de personas que con su vestimenta
puedan representar al pueblo en esa época.
La representación (no siempre) en la plaza
de un “teatrillo” acorde con el tema presentado.

•

Hernani Musika Eskola Publikoa.
En la elaboración del “cuadernillo”, entre otros, Antxon Aguirre Sorondo (fallecido en el
año 2014), Jesus M. Gomez “Txuso” (Archivo
Municipal de Hernani ), entre otros.
En la preparación de la carroza: Luis Telleria, José María Zapiain, José Antonio Bergara,
Peio Goello, Carrocerías Kepa (local donde en
los primeros años, se preparaba la carroza)...
En el “teatrillo”: Miren Gojenola, Mikel Laskurain, Ruth Martín...
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Hernaniko sagardotegiak (1993).

Hasta el día de hoy, incluyendo este año, los temas representados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hernaniko sagardotegiak.
Hernaniko portua.
Santa Barbara ermita.
Erroten historia.
Urumea eta lanbideak.
Hernaniko erromeriak.
Zikuñagako ermita.
Hernani eta euskal kirolak.
Labaderoak eta labanderak.
Hernaniko tranbia.
Biteri eskolak.
Baserria eta baserrien egoera.
Hernani eta Automobilen Zirkuitua.
Tabernak eta sagardotegiak.
Euskal Herriko baserritar jantzia.
Villa San Antonio (Paradorea).
Hernaniko Benefizentzia Etxea.
Oialumeko bilera.
Tilosetako bailableak (1950, 1960 eta
1970eko hamarkadak).
Hernani eta Nafar Erresumaren konkistak
(1200–1512).
Merkataritzak Hernanin.
Hernanik, 1000 urte.
Errugbia Hernanin.
Oblatos (Murua jauregia).
Hernaniko udaletxea.

Hernaniko portua (1994).

Santa Barbara ermita (1995).
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Hernaniko tranbia (2002).

Villa San Antonio (Paradorea), 2008.

Hernani eta Nafar Erresumaren konkistak (1200-1512), 2012.

Obletos (Murua jauregia). 2016.
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Kantaita.

Dentro de la programación de las fiestas de San
Juan, a su vez organizamos otros actos:
• Kantaita, el 23 de junio, alrededor de la hoguera de San Juan. La intención es rememorar una vieja tradición popular, en la que
sólo participan mujeres, enraizada con el
solsticio de verano y el cultivo de la tierra
en los caseríos. El contexto en que ha de realizarse, es bien claro y conciso, alrededor de
la hoguera de San Juan, con el fuego como
elemento purificador. En Euskal Herria se
fue perdiendo esta celebración, solamente se
conservó en Urdiain (Nafarroa); en los últimos años, varios pueblos lo han ido recuperando, en Hernani llevamos organizándolo
desde el 2001.
• Kantaldia (recital de canto), el día 25, con
la actuación de uno o dos cantantes vascos.
• Erromeriak, los dias 25 y 26, con actuaciones de diferentes grupos.
Aparte de en Sanjoanes, San Joan Konpartsa, a lo
largo del año, organiza o toma parte en otras muchas actividades:
Organizamos cursillos de bailes vascos, para así poder bailar en las romerías populares que se realizan
en diferentes pueblos de Euskal Herria. En Hernani
celebramos una romería popular (con música en directo) los segundos sábado de cada més.
Desde hace 22 años organizamos, habitualmente en
el mes de abril, una Semana Cultural Vasca, a la que
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llamamos Dantzari Festa, en la que aparte de traer
grupos de baile de las todas las provincias de Euskal
Herria, se realiza una exposición de trajes vascos,
y se ofrece una “charla” sobre el traje baserritarra
(femenimo y masculino) de finales del siglo XIX y
comienzos del XX (tema éste al que damos mucha
importancia dada la tergiversación y desidia que en
muchas ocasiones, en el momento de vestirnos, se
hace del mismo).
Hace 12 años que se organiza Kalez kale kantari,
el segundo sábado de cada mes sale por las calles
del casco de Hernani, cantando canciones populares
vascas. Actividad abierta a toda persona que quiera
pasarlo bien con el cancionero popular vasco.
Participamos en la fiesta de Euskal Jaiak.
Organizamos, el sábado anterior al 21 de diciembre,
Santo Tomas Eguna, día en que ponemos un puesto
de talos en Hernani.
Desde el año 2014, el día de Santo Tomás , ponemos
un puesto de talos en Donostia.
Participamos y/o colaboramos, dentro de nuestras
posibilidades, en actividades que realizan otras entidades o grupos de Hernani, como por ejemplo:
• Caldereros, organizado por la Sociedad Elur-Troxi.
• Santa Ageda, organizado por Ohitura Zaharrak.
• Txistulari Eguna, organizado por Hernani Musika
Eskolako Txistulari Taldea.
• Olentzero, organizado por Ttarla dantza taldea.

Hernaniko San Joan Konpartsa

Dantzari Festa.

Santo Tomas Eguna.
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In memorian:
Azken hamabi hilabete hauetan, pasa diren azken 24 urte hauetan,
urtekari hau kalera atera ahal izateko, beti prest izan diren bi
laguntzaile eta kolaboratzaile fin joan zaizkigu. Orrialde hauetan haien
ekarpenak gogora ekarri nahi izan ditugu. Goian beude!

Andoni Unanue Lekuona
“Hernani 1995”

“Hernani 1997”
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In memoriam: Andoni Unanue Lekuona

“Hernani 1999”

“Hernani 2000-2001”
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In memoriam: Andoni Unanue Lekuona

“Hernani 2003”

“Hernani 2004”

40

HERNANI 2017

In memoriam: Hiazinto Fernandorena Setien

Hiazinto Fernandorena Setien
“Hernani 1992”

“Hernani 1997”

“Hernani 2005”

“Hernani 2015”
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Kattalin Miner
“Aukera askatasunak ez ote gaitu beste modu batera itotzen?”
Egilea: Irati Sarasua Arabaolaza.

Igartza Saria irabazi ostean “Nola heldu naiz ni honaino” liburua kaleratu
du Kattalin Miner kazetari hernaniarrak.
Bere belaunaldiko emakume batek gizarteari buruz duen ikuspegia eta
bere baitako kontraesanak dira bertan islatutakoak.
“Aukeren belaunaldian” jaiotako hainbatek bizitako
krisiak azaleratu ditu nobelan.

I

gartza Saria irabazi ostean, jada argitaratu
duzu “Nola heldu naiz ni honaino” nobela. Zergatik aurkeztu zenuen proiektua sarietara?
Aspalditik nuen buruan nobela bat idaztearen
mamu hori, eta aitzakia bezala Igartza hartu nuen,
nire buruari muga bat eta egin behar bat jartzeko. Lagin hori hain gustura idatzi ostean, irabazi
edo ez, idazten jarraitzea erabaki nuen.
Idazten duzun lehen nobela da. Aipatu duzu gustura sentitu zinela, baina nolakoa izan da denbora tarte hori? Idazteko momentuak nolakoak izan
dira? Nola sentitu zara? Esperotakoa izan da?
Nire lehen lan literarioa zen, esan dugun moduan, beraz, ez nuen metodorik, nire buruari ondo
zegozkion metodoak ere asmatu behar izan ditut.
Egia da ni bat-batean dena botatzekoa naizela; horregatik, idazteko ihesaldiak egiten nituen, hiru egunetan dena botatzen nuen, ondoren utzi eta berriro ere ihes, idaztera. Horrela egin dut, kolpeka.
Egia esan, asko gozatu dut. Zuzenketen tartea gogorragoa izan da.
“Krisi” momentuak izan dituzu ala bidea erraz
egin du istorioak?
Urte honetan guztia nahiko ongi joan da. Baina
egia da entregatu ostean, maketatu ostean, zalantza horiek sortu zitzaizkidala; jendeak irakurtzeko gogoa nuelako, lehenengo feedback-ak jasotzekoa. Orduan izan nuen “ai ama, honek ez du zentzurik, zer
egin dut” burutik pasatu zitzaidan momentua. Baina segituan gainditu nuen.
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Nobela honekin zein helburu zenuen? Zer kontatu nahi zenuen?
Intuizio edo hipotesi bat banuen buruan, gure belaunaldiak erabakiak hartzeko edo aukeratzeko duen
gaitasunaz hausnartu nahi nuen. Kritika batzuk egin
nahi nituen. Baina, idazten joan naizen heinean definitu dira ukitu ditudan gaiak: familia, lana… Intuizio batzuk banituen, baina gerora definitu dira beste
gauza batzuk. Esan nahi nuena esan nahi nuen moduan esan dut eta horrekin pozik nago.
Gure belaunaldia noraezean ikusten duzu eta
ikusi duzu idazten aritu zaren bitartean?
Gehiago izan da gerora izan dudan konfirmazio
bat. Nik banuen nire gertukoak eta ni neu ikusita
sentsazio bat: aukera izugarriak ditugun belaunaldi
bat gara, baina aukera askatasun horrek ez ote gaitu beste modu batera itotzen? Erabaki beharra, definitu beharra nor garen, zer nahi dugun… Eta hori
guztia kapitalismoak eskainitako abaniko zabal horretan. Esperientziak pilatzearen belaunaldi bat ere
bagara. Intuiziotik jo nuen horra, eta adina ezberdineko jendeak esan dit oso identifikatua sentitu
dela kontatutakoarekin, beraz, ulertu liteke badela
belaunaldi arteko kontu bat.
Zure sentsazioa zen batetik, bestetik inguruan
ikusten zenuena... Kattalin islatuta dago liburu honetan?
Nire ingurukoek ikusi dute Kattalin, eta ikusi
nahi duenak topatuko nau. Gehiago esaldietan,
hainbat kritiketan… Baina egia da pertsonaiak bizi
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duen krisia ez dudala bizi izan, ez dela nirea, ez dut
hori pasa, beste guztiek bezala beste batzuk pasatu
ditut, baina hori ez. Hala ere, gauza askotan izango
du niretik, noski.
Nor da Jesabel? Eta nola ikusten du gizartea berak? Nola ikusten ditu besteak?
30 urtetik gorako neska bat da. Bera da protagonista. Badu, hasieran bereziki, puntu prepotente eta
ziniko bat. Munduari begiratzen dio esanez, “zuek
ez dakizue nola heldu zareten horraino, ez duzue
arrazoirik, eta nik ordea nire bizitza eta egin nahi
dudana erabaki dut”.
Bera oso harro dago, familiak gorroto ditu, lankideak gorroto ditu... Guztia isilpean… Baina krisi bat
sortzen da bere barnean konturatzen denean ez
dituela hain argi gauzak, edo ez duela uste bezain
erraz erabaki.
Gainontzekoengatik zerk bereizten du bera eta
zer du berdina?
Krisi handienetako bat da konturatzea ez dela
hain berezia, uste baino normalagoa izan daitekeela eta ez dela ezer gertatzen. Normaltasuna gorroto
duen norbaiti paniko erreala eman diezaioke normaltasun horren barruan bere burua kokatzeak.
Hala ere, Jesabelek baditu puntu bereziak; bakarrik
bizi da, harro dago horretaz, bere burua nahiko emakume autonomotzat dauka eta horri eusten dio. Bereziki besteen aurrean.
Hasieratik zenuen argi bera nolakoa izango zen
edo liburua idazten joan zaren neurrian berak
ere garapen bat izan du?
Asko eboluzionatu da. Lehenengo pertsonan dago liburua idatzita, eta idazleek askotan esaten dutena pasatu zait; pertsonaiak bizitza eta izaera propio bat hartu ditu. Gauza batzuk eginarazten dizkiozunean edo definitzen zoazenean, jada forma
propioa hartzen du eta ezin duzu aldatu. Hala ere,
estimuan dut Jesabel, eta asko gozatu dut berarekin.
Zein harreman du gainerako protagonistekin?
Osaba, hasiera batean, herentzia bat jasotzeko
aitzakia bat zen. Gero, pertsonaiak zerbait bazuela pentsatu eta oso garrantzitsua bihurtu zen. Ane
da desagertutako neska. Eta Lucia Jesabelen neska
lagun ohia da. Jesabelen funtzionamendua ulertzeko klabea da. Luciari botatzen dio gauza askoren
errua, konturatzen den arte berak ere baduela nahikoa ardura. Ispilu joko polit bat egiten da bien
artean.
Protagonistek norbait gogorarazten dizute?
Ez dira ezagutzen ditudan pertsonengan sortutako pertsonaiak, baina egia da nolakotasun batzuk jartzen dizkiozunean beti etortzen zaizki-
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zula ezagutzen dituzun pertsonen erreferentziak
burura.
Desagertuta dagoen neska bat, Ane, ere bada protagonista liburuan. Zergatik sartu duzu desagertutako pertsona baten istorioa?
Jesabelek ez du ezagutzen, egunkari eta komunikabideen bitartez jarraitzen ari da kasua, oso gertutik. Ez dakit zergatik, baina asko mugitzen du bere barrua. Nire ustez desagerpen bat sartzeak gauza
asko esan nahi ditu; erabakien inguruko liburu bat
zen heinean, desagerpen bat da aukera gehien zabaltzen dituena, norbait desagertzen denean gertatu denari buruz zenbat aukera dauden zabalik…
Bere borondatez joan ote den, bere buruaz beste
egin duen, ihes egin duen…
Aukera asko sortzen dira eta modu batean Jesabel kasu hori jarraitzen ari da, modu nahiko obsesiboan. Paralelismoak egiteko balio izan dit istorio
horrek, eta halako hari bat jarraitzeko ere bai.
Aktualitateko orrialdeetan ikusten ditugu
egun desagerpenei lotutako albisteak ere.
Ez dakit desarpenekin, baina askotan gertatzen
zait kasu batek harrapatu –ez du dramatikoa izan
beharrik- eta jarraitzen egotea, gauzak ulertu nahian.
Hodei Egiluzen kasua esaterako, urte eta piko horretan, asko jarraitu nuen, asko hunkitzen ninduen eta
barrua asko mugitzen zidan. Uste dut horrek ere eragina izan zuela nigan. “Norbait desagertzea zer ote
den”, esaten nuen.
Izenburua eta amaiera izan dira idaztea gehien kosta zaizkizunak. Zergatik?
Izenburua ez nuen pentsatu ere egin. Zirriborroa bidali baino bost minutu lehenago esan nuen
“ai ama, ez dut izenbururik!”. “Kafe beteak” izena jarri nion, ez nuen gehiegi pentsatu, eta hala geratu
zen liburua amaitu nuen bitartean. Maketatzea soilik falta zenean, Xabier Mendiguren editoreak “ez
nau konbentzitzen, beste zerbait pentsatu beharko
duzu”, esan zidan. Munduko lanik zailena iruditu zitzaidan orduan. Egun batean Anari Alberdik esaldi
hori oparitu zidan, eta gustu handiz jarri nion.
Amaierarako aukera ezberdinak nituen, Iratxe
Retolaza eta Danele Sarriugarte edizio lanetan laguntzen egon dira, eta “hau da ona” esan zuten arte
froga ezberdinak egin nituen. Batzuk moralistagoak ziren, beste batzuk luzeegiak… Motzena, sinpleena eta zuzenena iritsi zen, eta “hau da” esan
zidaten.
Kritika bat baino gehiago egiten dizkiozu gizarteari liburuan zehar. Norbera ondo sentitzeko
besteen desgraziei begiratzeaz hitz egiten duzu,
besteak beste. Bikote batzuek “gutasunetik” hitz
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egiteko duten ohiturari ere bai.
Pertsonaia oso konbentzituta dago bere erabakiekin, baina horretarako gehienok gurearen kontrako erabakia hartu dutenei begiratu eta gure burua berrestea behar izaten dugu askotan. Pertsonaia horretan dabil. Horregatik kritikatzen ditu
horrenbeste familiak edota bikoteak. Ezin ditu bikoteen funtzionamenduak jasan. Ironia puntu handiarekin dago eginda, barregarria baita Jesabelek
besteei dien gorrotoa ere. Bere hautua ona dela berresteko besteena behar du.
Hernaniko zein herritarrek irakurri beharko
luke liburua? Nori zuzenduta dago?
Ez dut nork irakurriko zuen pentsatu idatzi dudan bitartean, horrek asko baldintzatuko ninduelako. Nahiko aske idatzi dut zentzu horretan. Hernanin nork irakurri? Irakur dezala irakurzaletasuna
duenak eta ez duenak ere bai, irakurterraza baita.

Kuxkuxeatu nahi duenak ere egin dezala, horretarako baitaude herriak!
Zein da jaso duzun kritika onena eta gogorrena?
Jendea oso noblea da eta inork ez dit kritika gogorrik egin, aurpegira behintzat. “Hau gehiago gustatu zait eta hori gutxiago”, bai. Onenari dagokionez, pentsatzen nuen nire belaunaldiko jendea sentituko zela identifikatua, eta jende heldua etorri eta
identifikatua sentitu dela eta gozatu duela esaten
entzutea oso polita da. Ikusten baituzu badaudela
elementu amankomun batzuk adinagatik aldatzen
ez direnak.
Beste libururik idaztea baduzu buruan?
Kontatzeko zerbait badut berriro joko dut genero honetara, ziur!

HERNANI 2017

45

Kulturarteko Plaza Feminista*
* Informazio gehiago:
erabaki.hernani.eus/emakumeenetxea/
Egileak: Jaxone Usandizaga Ansa.
Marta Luxán Serrano.

H

ernanin mugimendu feministaren aldarrikapenen oihartzuna ez da berria.
Horren adierazgarri nabarmenena dugu
egungo Plaza Feminista txiki geratu
dela gai honetan lanean ari den jende eta talde
guztien jardunerako. Horren ondorioz, Berdintasun
Kontseiluaren eskaera kontuan hartuta, Udalak kulturartekotasunarekin eta feminismoarekin lotutako proiektuak lantzeko espazioa eskaini du.
Beraz, Kulturarteko Plaza Feminista izango dena
gorpuzteko eta definitzeko prozesu parte hartzailea
hasi zen pasa den ekainean, Aztiker eta Hiritik Aten eskutik. Lagun hauekin batera, prozesua kalabaza landarearen bizi zikloaren bidez marraztu dugu,
bost fasetan: erein, ernatu, hazi, loratu eta bildu.
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Erein fasea sorrera izan zen, bertan talde eragilea eta bidelagun sarea osatu ziren. Prozesuaren
antolaketaz eta jarraipenaz arduratu da talde hau.
Azpimarratzekoa da, ingurukoen bizi ibilbidea eta
jarrerak ezagututa, konfiantzan oinarritu dela sarea
osatzeko dinamika: feminismoaren erdigunean dauden baloreei eutsita, elkar babesteari garrantzia
emanda ekin diogu bideari. Harremana, pertsona
batzuek beste batzuen iritziak eta irizpideak kontuan hartuta saretu da; oso jende ezberdina elkartu
bagara ere, bidelagun parekideak izan gara.
Hazia ernatzeko, jardunaldi irekiak egin genituen eta bertan hainbat herritako emakumeen etxeen esperientziak eta erronkak entzun genituen. Orduan ere, inguratu ginen pertsonen artean, anizta-

Kulturarteko Plaza Feminista

suna zen nabarmena, adinari begiratuta, azal koloreari, egiteko moduei, jatorriari, beharrei eta bizitzaren ibilbideari dagokionean.
Ernatutakoa hazteko, bilera ireki sorta egin genuen, dinamikoak eta hainbat gai lantzea xede zutenak: proiektuak zein helburu eta ezaugarri izan
behar dituen zehazteko.

Ereindakoa biltzeko garaian, oraingoz proiektua
dena errealitate bihur dadin, Kulturarteko Plaza Feministak zer nolako funtzionamendua izan behar
duen zehazten hasi gara.

Nahiz eta negua izan, loratzeko garaia ere iritsi zen: espazioaren banaketa eta funtzionamendua
adostu genuen. Kulturarteko Plaza Feministaren eraikina nolakoa izango den amestu genuen
elkarrekin.

Prozesu honen sustraia da iritzi, ideia eta ilusio
ezberdinak trukatzea, bakoitzak buruan duenetik abiatuta, guztiona izango den proiektua marraztu, gauzatu eta osatu arte.
Eta bide honetan feminismoaren zein kulturartekotasunaren ekarpenak ezinbesteko ditugu.
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Nagore Legarreta,
argazkilaria
“Burua sutan dabilen lapikoa da,
eta sortzaile ibilbideari ekin nion horrexegatik, lapiko hori dantzan
mantentzen zuen suari egurra eman nahi niolako”
Egilea: Nagore Legarreta Alcelay.

Argazkia: Manu Barreiro.
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O

ntziekin egindako argazki kamarekin
egiten dut lan nire proiektu pertsonalak aurrera ateratzeko. Nik sortutakoak
batzuetan, aitari edo lagunei laguntza
eskatuta, bestetan. Ontziek sortzen dituzten irudiak
definizio falta ematen dute, ez daude erabat enfokatuta eta itsura arkaikoko argazkiak sortzen dituzte:
puntu onirikoa dutenak; ametsez fabrikatuta daudela dirudite. Amak behin esan zidan, “Nagore, baina zure irudietan dena hankaz gora dago! Ez dira
gauzak garbi ikusten” eta horixe bera da lortu nahi
dudana. Irudiak irekiak utzi nahi ditut, atmosfera
jakin bat sortu nahi dut, eta nik neuk edo ikusleak
bete ditzala hutsuneak.
Burua sutan dabilen lapikoa da, eta sortzaile ibilbideari ekin nion horrexegatik, lapiko hori dantzan
mantentzen zuen suari egurra eman nahi niolako.
Mundu honetan, agian nire buruan, sartuta daramazkidan urte hauek balio izan didate irudiak sortzeko, modua finkatzeko, ze hizkuntza hitz egin nahi
dudan zehazteko, zer kontatu nahi dudan identifikatzeko eta zein bide ikertu nahi dudan jakiteko.
Testuetatik irudietara
Hernaniko Kronika egunkarian lanean hasi nintzenean, argazki kamera eskutan nuela, sortu zitzai-

dan argazkietarako grina, 2003 - 2009 urteen artean.
Testuetatik irudietarako jauzia egin nuen Kronikako
ibilbidea bukatu zenean eta orduz gero argazkilaritzaren inguruan nabil jiraka.
Argazkilaritzaren teknikak eta xehetasunak ezagutzeko lehen ikastaroa Hernaniko Biteri kultur
etxean egin nuen Marisol Yabenekin. Nork esango
zidan urte batzuk beranduago neronek egingo nuela
irakasle lan hori. Hernaniko Foto Forum Argazkilari
Elkartea ere sortu genuen lagunartean, gaur egun
oraindik martxan jarraitzen duena. Bertako bazkide
batek, Alberto Gagok, argazkilaritza estenopeikoari
buruzko ikastaro txiki bat eman zuen.
Ezagutzen nuen lehenagotik teknika hori, baina
bere lanak eta Illan Wolfen argazkilari estenopeikoaren lanak ikusi ondoren, pentsatu nuen teknika hura ezin aproposagoa zela niretzat.
Zer da kamara estenopeiko bat? Kamara estenopeikoa edozein ontzi edo kaxarekin egin daiteke. Argia
ez sartzeko kutxa ondo itxi, eta barruan material fotosensiblea (argiarekin erreakzionatzen duena) jarri
behar da. Ondoren zulo txiki bat egiten zaio (estenopoa); argiak zuloa zeharkatzen du, eta kutxa barruan argia proiektatzen da. Nire kasuan argazki papera eta pelikula erabili izan ditut. Argazki paperak
edo negatiboak argiaren aurrean erreakzioa egiten
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dute. Irudia hainbat prozesu kimiko erabilita errebelatzen da.
Ikastaro hura egin nuenetik ontziekin ibili naiz
atzera eta aurrera. Hasieran argazki asko atera nituen
kamara probatzeko eta gero gai jakinen inguruan
hasi nintzen, argazki bildumak osatu asmotan. Hortik sortu ziren “Azoka”, “Hondartza”, “Monumentuak”,
“Itsasertza” eta “Blokeak” izeneko bildumak.

SAN JOANETAKO ARGIAK KARKABAN
Argazkia Pagoa garagardo gorriarentzat egindako etiketa da. Garagardo ekoizleek ekimena
jarri zuten martxan herriko sortzaileekin elkarlana egiteko, eta haien irudiak erabiltzeko etiketetan. Nik irudi bat sortu nahi nuen, udaberritik
udara doan argiaren eta biziaren igoera islatzen
zuena. San Joanetan, ekaina bukaerako 21.00ak
inguruan, bada argi izpi berezi bat. Eguzkia Atsegindegi atzetik sartzen da eta momentu horretan eguzki izpiek Hernaniko alde zahar osoa
zeharkatzen dute Txiliko arkuetaraino. Urteko
garai horretan bakarrik gertatzen da. Txikitatik
dut gogoan argi hori, eta nola gorputza dantzarako eta parrandarako prestatzen hasten den.
2011ko udaberrian, Banizu Nizuke Bilboko argitaletxea nirekin jarri zen harremanetan. Egin nituen argazkiak liburu batean argitaratzeko egokiak
zirela, eta “EDIPOTOA” liburua argitaratzeko proposatu zidaten. 2011ko abendurako kalean zen eta argitaratu ziren 200 aleak agortu zirenez, 2014an bigarren edizioa argitaratu genuen. Argazki bilduma
bakoitzeko idazle bati eskatu zitzaion hainbat hitz
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2017an Indiara eginiko argazki bidaian Manu Barreirok Nagoreari
eginiko argazkia.
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idazteko. Horrela liburuan argazkiekin batera, Gorka
Setien, Haizea Arregi, Amaia Lainon, Juanbau Erauskin eta Mikel Peruarenaren testuak irakur daitezke.
Lana argitaratu ondoren erronka berri bati lotu
nintzaion. Ordura arte egindako lanak ontziak probatzeko egin nituela pentsatu nuen eta argazki
haiek ontziei buruz hitz egiten zutela. Ontzien teknika gaindituko zuen argazki lan bat egin nahi
nuen, argazkiek berek indarra izan zezatela nahi
nuen, erabilitako teknika zena zelakoa izanda. Asmo
horretatik sortu zen HYSTERON lana, 2012 - 2016 urteen artean gauzatu nuena. Emakume gorputz zatikatuak irudikatzen dira bertan.
ZArgazkiak egiteko bost kiloko hegaluze ontziak
erabili nituen lau zulo eginda, eta horrela lau irudiz sortutako irudi konposatuak lortu nituen. Lehen aldiz Oñatiko Arg! Jaialdian aurkeztu zen erakusketa eta ondoren Andoaingo Argazkialdia jaialdian. Londreseko Saatchi Galeryk ere aukeratu zuen
lana galerian bertan aurkezteko, eta 2016ko Photoespañako off Jaialdiaren atalean ere erakutsi zen.
2016ko urrian Koldo Mitxelenan erakutsi zen lana,

Koldo Mitxelenak berak eta Donostia 2016ko Energia Olatuak ekimenak lagunduta.
Erakusketa emanaldi ere bihurtu genuen, izan ere
HYSTERON proiektuaren atzean zeuden ideiak elkarbanatu nahi izan nituen beste diziplinatako hainbat
sortzailerekin. Konplizidade estetiko eta ideologikoa
nuen hainbat sortzaileri egin nion gonbitea HYSTERONen inguruko emanaldi bat osatzeko: Txaro Untzilla dantzariari; Danele Sarriugarte eta Gorka Setien idazleei; eta Mariano Hurtado, Beñat Iturrioz
eta Aida Torres musikariei. Biteri kultur etxean urte betez inprobisatzen aritu ondoren emanaldia Koldo Mitxelenan aurkeztu genuen eta baita emanaldiko edukiak biltzen zituen ontzia ere. Hernanin ere
egin dugu HYSTERON emanaldia aurten, eta herriaren harrera beroa izan zen, aretoa goraino bete baitzen.
Normalean proiektu bat baino gehiagorekin egiten dut lan aldi berean, eta HYSTERON gauzatzen ari
nintzen urte haietan Indiara argazki bidaiak antolatzen hasi nintzen Aritz Arrondorekin. Bidaia haiek kolorea ikertzeko aukera polita izan zitezkeela pen-
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HYSTERON. Argazkia: Hysteron 8
HYSTERON emakume gorputz zatikatuak iruditzen dituen argazki lana da. 12 argazkik osatzen dute
bilduma eta Hernaniko Iparragirre sagardotegian burutu ziren lagun artean.
Emakumeen arteko harremanen inguruko gogoeta egin nahi izan zen lan horrekin:nolako harremanak sortzen dira berdin kondizionatu, gutxitutako kolektiboetan: elkartasunezkoak ala lehiazkoak? Tentsio hori
islatu nahi nuen argazkitan.
Argazkiak bost kiloko atun latekin egindako kamarekin egin ziren, lau zulodunak, horrela irudi konposatuekin jolasteko aukera izan nuen.

SUZKO IRUDIAK. Argazkia: Ahuntz atokomiak.
Indiara egindako bidaietan, pospolo kaxarekin egindako lehen irudietako bat da ahuntzen irudi ero hau. Delhin atera nuen Tibetarren
auzoan dagoen zelai batzuetan. Argazki honekin
ulertu nuen pospolo kaxak argiaren intentsitatea
eta kualitatea jasotzeko balio zuela, apenas enfokatzen zuelako ezer. Kamarari jostorratzarekin
egindako zuloa handiegia zen irudi definituak
sortzeko. Pospolo kaxaren “akats” hori erabiltzea
erabaki nuen, eta horrela lana argia eta kolorea
ikertzeko bidea bihurtu zen.
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IBAIA EZ DA TOKI BAT. Argazkia:
Urumea, ermita.
Aita Aranon jaio zen, Ama Hernanin, ni tartean bizi naiz Ereñotzun… Urumea ibaiak marrazten duen bailaran. Bailara honetako irudiak
etortzen zaizkit burura, etxea eta jatorriaz pentsatzen dudan bakoitzean, bai hemen eta bai munduaren bestaldean: eskailuak, hezetasuna, erreka
bera lainoen fabrika dela konturatzea, udarako
bainu freskagarriak, sagarrondoak eta gainerako
zuhaitzak, huntza, basurdeak, azkonarrak, gainerako biztanleak… baita gizakiek utzitako markak
ere, zentral hidroelektrikoak, zubiak, fabrikak, kanalak, errepideak, pistak, etxeak, sagardoa, festak…
Barruan sartuta ditugun irudiak dira, gure izaera
moldatzen dutenak, txikitan entzuten genituen
kondairak bezala: birramona Urumeara isurtzen den errekatxo bateko putzuan, lamizuloan,
elkartzen omen zen lamiekin eta hortzekin harrapatzen omen zituen amurrainak. Urumea ibaia
ez da toki bat, ez da ubide bat, ez da orain hemen
eta gero han jarri daitekeen ur kanal bat, Urumea ibaia bizirik dagoen izakia da, orain zabaldu
eta gero uzkurtu egiten dena, gure birikak bezala.
tsatu nuen, eta pospolo kutxarekin egindako kamara
estenopeikoa eraiki nuen, kolorezko negatiboa erabilita. Hasi nintzenean ez nintzen erabat kontziente izan baina erlijio hinduistan, beste askotan bezala, suak sekulako garrantzia du, eta pospolo ka-xa
erabili izanak erabateko zentzua eman dio lanari.
Lan hori aurtengo udan txukundu eta antolatuko
dut, eta udazkenean Gran Canaria Photon aurkezteko aukeratu dute.
Urumeari buruzko lana ere jarri nuen martxan
2016an, bertan Ibaia ez da toki izenburuarekin.
Kristina enea Fundazioak deialdi bat egin zien hainbat sortzaileei Urumea ibaiaren inguru bere ikuspuntua plazara zezaten; ibaia sortzaile begiz ikertzera
gertura zitezen. Azken urteetan munduan barrena bueltaka ibili ondoren, pentsatu nuen etxe ondoan nuena erronka polita izan zitekeela, Urumearen inguruko argazki lan bat egitea, alegia. Tripodeari berunak jarri, aitaren arrantzarako katiuskak
hartu eta errekan sartu nintzen ontziekin, argia
sartzeko zuloa uretatik zentimetro gutxitara jarriz.
Buruan nuen galdera zen eta oraindik izaten jarraitzen du: zer da Urumeak ikusten duena?

Ibilbide ez da beti erraza, bizimodua ekonomikoki bideragarria izatea ez da erraza,
norbere lana ikustera ematea ez da erraza, eta
are gutxiago estabilitatea lortzea. Horrelakoetan norbera izaten da norbere lanaren eta buruaren motorra. Inor gutxi etortzen da ate joka. Baina pentsatzen jarrita, bizi dugun garaiotan nori etortzen zaizkio aukerak ate joka?
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Sobre el reloj carillón
de Plaza Berri
Autor: Joxan Goikoetxea Maritxalar.

En el año 2015 el reloj de Plaza Berri volvió a funcionar, y con él volvieron
a sonar las distintas melodías con las que nos tenía acostumbrados a dar
las horas. A todos se nos había pasado un dato significativo, el reloj estaba
a punto de cumplir, en silencio por una avería, medio siglo desde su instalación. Quiso la casualidad que cuando el Ayuntamiento de Hernani,
a petición de vecinos del kaxko, asumió la restauración y
mantenimiento de dicho reloj coincidiera con dicha efeméride.
Este artículo quiere ofrecer unos datos sobre la historia de este singular
reloj, así como del edificio que lo alberga.
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Sobre el reloj carillón de Plaza Berri

Reloj – carillón.

Y

o probablemente tuve consciencia de la
existencia de dicho reloj antes de aprender a leer la hora. Y digo probablemente
porque a mí, como a otros muchos, me llamaba la atención aquella música, aquellas melodías
que sonaban a distintas horas, y en distintas épocas
del año. Con el tiempo me di cuenta de que en otros
pueblos y ciudades sonaban otras melodías diferentes, que las campanas que las reproducían eran diferentes, y que su nombre era el de carillón o carrillón.
Se define carillón como el conjunto de campanas
grandes convenientemente afinadas y ordenadas
para producir melodías; se percuten con badajos móviles accionados generalmente mediante un teclado
y un pedalero; se encuentran colgadas generalmente en las torres de las iglesias, fijadas en unas vigas.
También, como un instrumento de percusión idiófono que se conoce también con el nombre de órgano
aéreo u órgano de campanas. Sabemos también que
en el siglo XX, con la aparición de la electricidad,
surgen los carillones electro-mecánicos, de cinta y

electrónicos. A ellos nos referiremos en este artículo
a la hora de presentar el reloj-carillón de Plaza Berri.
Fue el 7 de enero 1953 cuando la entonces Caja
de Ahorros Municipal de San Sebastián, representada por el arquitecto Luis Jesús Arizmendi, presenta
en el Ayuntamiento de Hernani el proyecto para la
construcción de una nueva sucursal en el solar adquirido para esos fines, en la entonces llamada Plaza de los Fueros, actual Plaza Berria. La anterior oficina de esta entidad estaba ubicada en la Calle Mayor
(Kale Nagusia) nº 38. La Caja de Ahorros Municipal
había presentado un proyecto anterior en 1952, un
proyecto que arquitectónicamente habría cambiado
la “fisonomía” de la antigua Plaza del Mercado, ya
que proyectaba construir un nuevo frente de plaza,
unificando así el trazado arquitectónico de la misma. Dicha iniciativa no fue posible pese al esfuerzo
de la entidad por lograr una fórmula viable, arbitrando los puntos de vista dispares sostenidos por
los entonces propietarios de la finca colindante, los
hermanos Adarraga.
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Proyecto de nueva sucursal [y viviendas] en Hernani de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián [en la Plaza de los Fueros nº 2]. Arquitecto: Luis Jesús Arizmendi (HUA/AMH// 1575/2).

El proyecto que finalmente se ejecutó presentaba
el alzado que actualmente conocemos (son de interés las fachadas a Plaza Berria y Andre kalea –más
por su cuidada composición que por su relevancia
arquitectónica– el alero de madera labrada y el piñón de la cubierta del reloj) y que llevó a ocultar el
callejón, pasadizo o cárcava que llegaba desde Plaza
de los Fueros hasta la actual Felipe Sagarna “Zapa”
kalea. Dicho proyecto describe con precisión los materiales y los diferentes gremios, con un presupuesto inicial de 11220.009,19 pesetas (algo más de 7.000
euros).
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En unos años, con la desaparición de la línea del
tranvía que unía San Sebastián y Hernani –el último viaje se produjo el 28 de febrero de 1958– Plaza
Berri y su entorno cambiarían su urbanización.
No será hasta el 27 de abril de 1965, cuando la
Caja de Ahorros Municipal acuerda la instalación
de un reloj - carillón en el ángulo superior de la fachada del edificio construido 10 años atrás, para lo
que pide la oportuna autorización al Ayuntamiento
de Hernani. Dicho carillón fue fabricado e instalado por la empresa INDAPEL, de San Sebastián. Esta

Sobre el reloj carillón de Plaza Berri

Instantáneas, de distintas épocas, de la Plaza del Mercado. – Plaza de los Fueros.

sonar melodías asociadas a la historia de ellas y/o a
sus personajes ilustres.
Fue el entonces director de la sucursal hernaniarra de la Caja de Ahorros Municipal, Gabriel Olaizola, el que se encargó de instalar y estrenar el carillón fabricado expresamente para nuestra villa. La
entidad bancaria quiso reconocer la aportación de
los hermanos Olaizola, Gabriel y José, a la música, y
decidió incluir entre las melodías que sonarían con
ese carillón la ya entonces célebre Aurtxoa seaskan,
una de las más bellas y universales canciones de
cuna.

empresa, como decimos, dedicada a la fabricación
e instalación de estos “instrumentos”, durante los
años sesenta, y en todo el Estado, fue una de las más
importantes del sector.
En concreto, conocemos varios de ellos, todavía en
funcionamiento, como el de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, en la Plaza de Gipuzkoa de Donostia-San
Sebastián, o el de la Casa de Juntas de Gernika, así
como en otras distintas ciudades como Oviedo y
Melilla. Es posible encontrar numerosa información
en la red sobre las características e instalación de estos singulares carillones en catedrales, edificios públicos etc. de diversas ciudades, carillones que hacen

Reloj del edificio de Cajastur en Oviedo, similar al de Plaza Berri ,
que hace sonar la célebre Asturias patria querida.
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Gabriel Olaizola nació en Hernani en 1891.
Cantante de ópera (bajo), fue reconocido, entre
otros auditorios, en la Scala de Milán, y perteneció al Orfeón Donostiarra. También fue
director coral. Vivió exiliado en Francia, época en la que creo y dirigió el Coro Eresoinka,
a petición del Lehendakari Agirre, coro formado por vascas y vascos en el exilio que llegó a cantar en Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra... De ese coro formaban parte Luis Mariano, y Pepita Embil (madre de Plácido Domingo) entre otras y otros. Durante esta época, Gabriel escribió Aurtxoa Seaskan, basada
en una melodía popular vasca, que fue armonizada para coro, por su hermano José Olaizola. En 1973, Gabriel Olaizola falleció en su
Hernani natal.

Mecanismo de control de las melodías que sonaban en el reloj
– carillón de Plaza Berria.

En aquél carillón, además de esta melodía, iban
a sonar los clásicos Agur Jaunak, el Zortziko de San
Juan y el villancico Orra Mari Domingi.
Pero, ¿cómo funcionaba exactamente este reloj?
Se trata de un carillón electro-mecánico, una especie de organillo con campanitas y un cilindro metálico que, programado con el reloj, movía las mazas
haciendo sonar las distintas melodías que contenía.
La música que surgía de este instrumento no tenía
un volumen muy alto, por lo que era amplificada al
exterior mediante altavoces orientados a los cuatro
puntos cardinales, e instalados en el tejado del edificio. Además de las melodías antes citadas, que sonaban para dar las horas, sonaban también los cuartos
y las medias horas. El mecanismo estaba instalado
en una especie de mueble de 1,5 x 1 m, y tenía un
panel de control con los conectores que permitían
programar las distintas melodías según la época del
año y la hora a la que se querían hacer sonar.
Desconocemos el coste exacto de la instalación
de este reloj – carillón (fue asumido en su totalidad
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Una de las personas estrechamente ligadas al reloj de Plaza Berri es Esteban Etxeberria, trabajador
de la CAM, que se encargó durante muchos años de
distintas labores de mantenimiento del reloj. Todavía nos recuerda las incontables ocasiones que tuvo
que subir hasta el quinto y último piso del edificio
(no dispone de ascensor) al igual que lo hacía el Sr.
Granada, reconocido relojero del barrio donostiarra
de Gros (su familia fundaría posteriormente la empresa Tecnikronos, también ligada al reloj). Esteban
Etxeberria nos relata la impresión que le causaba
saber que el reloj tenía un sistema de sincronización a través de una señal de radio de una emisora
alemana.
Sin embargo, las melodías del reloj - carillón original no son las que escuchamos hoy. Una avería en
el mismo llevó a la empresa Tecnikronos a cambiarlo por un carillón de cinta, sistema que se extendió
en los años setenta, y que permitía una sincronización más fiable y exacta. Se incluyeron nuevas
melodías, esas melodías que durante algo más de
veinte años han sonado y han quedado en nuestra
memoria colectiva.

por la propia Caja de Ahorros Municipal), pero podemos citar el caso de uno similar colocado en esas
fechas, y fabricado igualmente por INDAPEL, en el
edificio central de Cajastur, en la plaza de la Escandalera de Oviedo; este costó 150.000 pesetas (de la
época).
Si la historia de los relojes y las campanas
supone un apasionante relato sobre las costumbres y tradiciones de cada lugar, no menos interesante y de obligada mención es la de
los relojeros y campaneros que han dado vida y cuidado a los mismos, cumpliendo con
una importante función en la sociedad. Un
gran conocedor de la historia hernaniarra fue
Antxon Aguirre Sorondo, además de un gran
apasionado por el mundo de las campanas. En
un interesante artículo escribio: “Porque todavía hoy, en muchos lugares del mundo, las
campanas despiertan a los dormidos, convocan a los vivos y lloran a los muertos” (El lenguaje universal de las campanas, 2008).

Una avería en ese sistema de cinta y la dejadez de
la entidad bancaria llevaron a que el carillón dejara
de sonar durante unos meses. Ello provocó la reacción
de la Comunidad de propietarios de Plaza Berri 2, que
compró la buhardilla donde está alojado el reloj - carillón, y que tras la firma de un convenio urbanístico
con el Ayuntamiento, dejó a este la responsabilidad
del funcionamiento y mantenimiento del mismo. La
empresa encargada de esa nueva puesta en marcha
es Kanpandorre (Aitor Villa), ubicada en el kaxko. El
nuevo reloj - carillón es un sistema digital moderno
que controla la hora y reproduce las distintas melodías a través del mismo sistema de amplificación anterior.
Inevitablemente, y de modo generalizado, el proceso de modernización de estos sistemas hace que
paulatinamente vayan desapareciendo los relojes y
carillones mecánicos, y con ello todo un mundo y
un concepto de vida. Pero, también nos ofrece ventajas. Tuve el gusto de colaborar en esta última fase,
programando las melodías a través de un ordenador
conectado al nuevo sistema de reloj. Para ello procedimos a digitalizar las antiguas cintas del carillón,
y a ejecutar y secuenciar sus melodías con la mayor
fidelidad posible, respetando su tono y velocidad. Fue
durante ese proceso cuando nos dimos cuenta de
que entre esas melodías, faltaba la antes mencionada
Aurtxoa Sehaskan; creo que, al tratarse de una de las
partituras más relevante y/o significativa del patrimonio musical y cultural hernaniarra, debería volver
a incluirse en ese elenco de músicas que suenan en
el carillón. Queda hecha la petición desde aquí.

HERNANI 2017

59

Sobre el reloj carillón de Plaza Berri

Y otra cuestión. El carillón electro-mecánico original de 1965 sigue en la buhardilla de Plaza Berri. Un
instrumento de tal singularidad y complejidad técnica bien merece la pena una posible restauración
y reubicación en un espacio idóneo para su contemplación y deleite.
Aprovechando este espacio que hemos abierto a la historia de los relojes, las campanas y a las
personas asociadas a ese universo, quiero llamar la
atención sobre otros dos relojes en nuestra villa: el
reloj del ayuntamiento y el de la parroquia San Juan
Bautista. Creo que merece la pena plantear una reflexión sobre el empeño que tenemos por sustituir,
en lugar de restaurar, y que deberíamos “mimar”
los elementos patrimoniales heredados. En Francia,
Alemania… se hubieran restaurado los sistemas originales, se les habría dotado de elementos modernos
(un motor para subir la pesa del municipal, o un sistema digital que sustituyera la cinta) pero jamás se
hubiera eliminado el sistema mecánico del de Plaza
Berri o la maquinaria del municipal.

Imagen de la cubierta del ayuntamiento, donde se encuentra el
invento que cobija las campanas del reloj del edificio consistorial
hernaniarra.
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Imágenes del mecanismo (luego motorizado) del reloj de la casa
consistorial.

Sobre el reloj carillón de Plaza Berri

El reloj del ayuntamiento sufrió un proceso de
modernización similar al de Plaza Berri, pero con una
diferencia. El reloj antiguo, aunque parado, todavía
funciona, y sigue en su ubicación original, en el último piso del edificio consistorial: toda una joya fabricada en el siglo XIX por la prestigiosa marca Guignan de Burdeos, y restaurado posteriormente por
la conocida Casa Vda. de Murua de Vitoria-Gasteiz.
Cuenta con un mecanismo (péndulo, ancora, freno
aéreo...) con el que fácilmente entendemos el funcionamiento de la mecánica de un reloj tradicional.
Sin duda, un elemento patrimonial local que bien
merece ser restaurado y reubicado. Recordamos con
nostalgia las numerosas veces que ayudábamos al
entonces conserje del ayuntamiento José Luis Zumeta, a darle cuerda a mano.

En cuanto al reloj del campanario de nuestra parroquia, sabemos que es uno de los más antiguos de
Gipuzkoa.
Y no debemos dejar de mencionar, el único reloj
que no ha dejado de funcionar en 500 años, el reloj
de sol de la plaza, que permanece impasible a todo
nuestro devenir histórico.
Recabaremos más información para un futuro
artículo sobre los mismos.
Curiosidades
Las campanas, además de su valor como bienes
culturales materiales (tangibles), guardan secretos
del denominado patrimonio inmaterial, ya que son
testimonio, por sus diferentes toques, de la vida cotidiana de nuestros antepasados, de aquellos que
vivieron atentos a sus sonidos, marcando y organizando su devenir diario. La UNESCO declara Bien
de Interés Cultural Inmaterial (BIC) los toques y
repiques tradicionales; así, asociaciones, colectivos
y personas los están recuperando a través de la elaboración de inventarios, catálogos y grabaciones
para su inclusión como bienes protegidos, expresiones de cultura y patrimonio inmaterial, en distintas leyes de patrimonio cultural.
Si bien con el término campanas se empiezan
a conocer a partir del siglo VII, en Occidente ya
habían sido adoptadas por la Iglesia en el siglo V,
aun siendo conocidas, como decimos, siglos atrás:
los romanos las denominaron intinabula; y los cristianos, signum, porque servían para anunciar sus
cultos.
Siempre se aloja(ba)n en torres y espadañas:
las torres, que también albergaban los conjuratorios, fueron adquiriendo importancia, y relevancia
arquitectónica al ir multiplicándose el uso de las
campanas: no sólo para llamar a los fieles y señalar las fiestas religiosas, sino también para regir la
vida ciudadana con el anuncio de las horas, los avisos de incendio, guerra y otros acontecimientos de
carácter civil.

Carillón ambulante de Douai, en Paris.
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En mi condición de amante de este mundo, me
confieso asiduo visitante de torres y edificios de
las numerosas ciudades y pueblos que visito por
mi actividad como músico. Francia, Bélgica, Alemania… cuentan con autenticas joyas, y mantienen
una apasionante tradición. Recientemente pude
escuchar el carillón ambulante de Douai ante de la
Catedral de Notre Dame de Paris, un proyecto itinerante que viaja por todo Francia dando conciertos
con este singular instrumento.

Torre del convento, y campanas, de Mafra, en Portugal.

En otros casos las campanas han sido construidas como símbolo de poder y riqueza. En ese
sentido tuve la oportunidad de conocer y hacer sonar los dos carillones de la torre del convento de
Mafra, en Portugal: cuentan cada uno de ellos con
114 campanas, más de 200 toneladas de peso, lo
que permite la realización de estupendos conciertos musicales. El edifico, una de las mayores obras
de arquitectura del mundo, que además, también
cuenta con 6 órganos, es una joya del barroco portugués. Fue mandado edificar por el rey Juan V,
como promesa a San Antonio siempre que su esposa, Maria Ana de Austria, le diera un hijo barón.
Juan V de Portugal, obsesionado en traer la sede
del Vaticano a Portugal, mandó construir dicho
edificio con el oro que procedía de Brasil. Cuando
describió al arquitecto Johann Friederich Ludwig
cómo quería que fuera la torre, el arquitecto belga
le dijo que no había dinero en el mundo para construir aquello, a lo que el monarca luso respondió:
“Entonces, quiero que sean dos las torres”.
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También he incluido toques de campanas en
mis grabaciones discográficas, como en “Beti TtunTtun” en la que junto a Juanmari Beltran fundimos
un toque del valle de Larraún, cuna de excelentes
campaneros, con un toque de txalaparta.
Los sonidos de relojes y campanas también son,
y han sido, en numerosos casos, fuente de conflicto
por los trastornos causados a las ciudadanas y ciudadanos que habitan más cercanos a los mismos.
El Senado de la ciudad-estado de Berlín puso en
vigor una novedosa ley que permite a las niñas y
niños de la ciudad ser ruidosas y ruidosos de manera natural, y limita sustancialmente las posibilidades de denunciar judicialmente el barullo infantil: “Ruidos molestos producidos por niños son de
manera básica socialmente adecuados y aceptables
como expresión del desarrollo natural de la infancia” señala el nuevo artículo de la legislación de
Berlín. Mediante una reforma de la ley de emisiones, que incluye las acústicas, la normativa concede
un derecho excepcional a los menores berlineses a
ser ruidosos equiparable al que disfrutaban hasta
ahora las campanas de iglesias, sirenas de bomberos y ambulancias o tractores agrarios...
En numerosos procesos conservados en diversos archivos de Navarra se da cuenta de pleitos originados por el uso y modo de tocar las campanas.
También los abusos por parte de los jóvenes a la
hora de prolongar los bandeos y repiques dieron
lugar a severas reprimendas. En algunos casos, el
visitador de algún pueblo no pudo sino levantar su
voz, como en 1625 en Lezáun, al comprobar que ni
el abad del lugar podía atajar la costumbre de convocar, a toque de campana, la traída de los bueyes
para que el zagal o boyarico los apacentase.
A inicios del siglo XVII, cuando las fiestas del
Corpus se iban a desarrollar como nunca antes se
había visto en Pamplona, Góngora visitó en 1609
la capital Navarra; las campanas de sus templos no
le dejaron dormir, algo que llevó muy mal. En contestación al literato cordobés, un poeta de la tierra
le dedicó un afilado soneto en donde le trata de
“loro andaluz, badajo cordobés hombre de poca fe,
trastornado de juicio y canoso”.
Existen numerosas anécdotas y curiosidades sobre el mundo de los relojes y campanas; una de ellas es el gran número de explicaciones y leyendas
en torno al número /4/ de los relojes públicos, que
aunque expresado en números romanos casi siempre aparece como /IIII/ y no como /IV/.

Sobre el reloj carillón de Plaza Berri

También son numerosas las frases y citas que aparecen en los mismos. Una muy popular es: “Vulnerant omnes,
última necat” (Todas hieren, la última mata) en clara referencia al inexorable paso del tiempo.

Yo me quedo con una que utilizaba nuestro tío-abuelo, el mugalari Florentino Goikoetxea, de Altzueta:
“Ez dago ordurik ez ezkontzeko, ez hiltzeko”.
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Zepadiko putzuetako
odonatuak
Egilea: Iñaki Mezquita Aranburu.

Bai, Zepadi denok ezagutzen dugu, bai, baina…
ezagutzen al ditugu Zepadiko odonatuak? Hurrengo orrialde eta irudietan
animalia hauen ezaugarri eta berezitasunak zuengana ekartzen ahaleginduko naiz. Lan atsegina, Naturako animaliarik ederrenak baitira.
Niretzat behintzat…

Zer dira odonatuak?

O

donatu hitzak hortzak dituen baraila
esan nahi du eta izen honez Fabricius
zientzialariak Intsektuen Klaseko Orden bateko animaliak izendatu zituen.
Guk, euskaldunok, sorgin-orratz eta burruntzi deitzen diegun horiei, hain zuzen ere. Intsektuak izanik
sei hanka dituzte, bi begi eta antenak, azken hauek
oso txikiak badira ere. Hegalariak dira helduak direnean, eta bere janaria beste intsektu eta animali
txikiak dira, erabat haragijaleak baitira bere bizitza
guztian zehar.

Ischnura graellsii arra.
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Euskaldunok burruntzi deitzen diegu gazteleraz
libélula deitzen zaien horiei, eta sorgin-orratz gazteleraz caballito del diablo deitzen zaienei.
Eta zein dira batzuk eta zein dira besteak? Burruntziak sendoagoak dira, hegaldi indartsua dute
eta hegoak zabalik jartzen dituzte pausatzerakoan.
Sorgin-orratzak, berriz, lirainagoak dira, hegaldi motzekoak izan ohi dira, eta hegoak bizkarrean biltzen
dituzte, normalean, pausatzerakoan.

Zepadiko putzuetako odonatuak

Orthetrum coerulescens emea.

Odonatuak Historian zehar
Odonatuen sorrera aurkitzeko 300 miloi urte atzeraka joan behar dugu, Karbonifero garaira. Garai
haietan Natura ikaragarria zen: atmosferak oxigeno
asko zeukanez organismo biziak (landareak eta animaliak) oso tamaina handikoak ziren, eta gure odonatuak ez ziren salbuespen bat. Aurkitu diren fosilen arabera baziren 70 cm neurtzen zutenak, gaur
egungo arrano txiki baten antzeko neurrikoak. Jatorrizko intsektu haietatik odonatuak eta efemerak
(uretan bizi diren beste intsektu fin eta itxura ahulekoak) ailegatu dira gaur egunera arte. Gainontzeko
intsektu guztiak, ordea, desagertu egin dira lurretik.
Gaur egungo odonatuak, gure artean bizi direnak,
nekez gainditzen dituzte 10 edo 11 cm, baina dinosauroek lortu ez zutena lortu dute: bizirik irautea.

izateko. Hontzak, euliak, sugeak, apoak, beleak, muskerrak… eta odonatuak! Horrela, mendebaldeko kultura hauetan intsektu hauek madarikatuak bilakatzen dira. Euskaldunok ere sorgin-orratz deitzen
diegu baina, jakina, sorginak guretzat ez ziren hain
txarrak, ezta? Ospe hori lepoan dutela gure garaietara ailegatu dira, eta batek daki nola lortu duten…
Hala ere, badira beste kultura batzuk (ekialdean)
animalia hauek ausardia, jatortasun eta nobleziaren
ikurtzat hartu dituztenak. Japoniako kasua da nabarmenena, Akitsu Shima (burruntziaren irlak) jarri bai zieten izen bere irlei: bertako enperadorearen
eskertzea jaso zuten, bere besoan ziztada egin zion
mandeulia bat akabatzeagatik. Tamalez, hemen ez
ginen hain behatzaile trebeak izan!

Beraz, 300 miloi urte lur azalaren gainean baina… Eta gizakiok sortu ginenetik, zer?
Gizakiok gure ingurura begira bizi garela ezin
ukatu. Betidanik horrela izan da, eta gure inguruan
ikusten duguna ulertzen ere saiatu garela aitortu
egin behar. Baina, aurkitu ditugun azalpenak ez dira, ez beti, zuzenak izan. Eta odonatuak pairatu dituzte bai oker horiek! Larrutik ordaindu ere!
Erdi Aroan gaude. Lurrean gertatzen diren gauza txar guztiak deabruaren eraginak dira. Baina deabrua ez dago bakarrik: animalia sorta bat du bere
zereginetan lagun. Animalia hauek begi handiak dituzte gizakion akats eta ahuleziak behatzeko, gero
bere nagusiari kontatu, eta honek ahulezia horiek
aprobetxa ditzan bere bide txarretik eraman ahal

Erythromma viridulum arra euli bat jaten.
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Zepadiko putzuetako odonatuak

Gure arteko ospe txar hori gutxi balitz, bere bizilekuak diren urmael eta putzuak leku zikin eta osasungaitzaz hartu dira. Europan putzu eta urmaeletako %70a galdu omen da, zoritxarrez gure lurrak
ere ez dira salbuespen izan. Leku lauak eta eraikuntzarako aproposak izatea ere ezin ezkutatu. Txin,
txin, diruaren hotsa!
Nolakoak dira odonatuak?
Odonatuak eta ura gauza bera dira. Bere bizitzak
dituen hiru fasetan ura ezinbestekoa da. Nahiz eta
espezie batzuk arrautzak lehorrean jarri ohi izan,
arrautza horietatik sortzen diren larbek ura behar
izaten dute bizi ahal izateko, eta azkar asko joaten
dira bila! Hilabete batzuk uretan eman eta gero, intsektu heldua izango dena uretatik atera, eta hegoak
zabaltzen ditu hegan hasi aurretik, bere azkeneko
azala landaredian edo erreka ertzean utziaz. Intsektu guztiak bezala, ez dute hezurrik eta hazteko
kanpoko azala aldatu beharrean izaten dira larbak
direnean, uretan bizi direnean. Kanpora ateratzen
direnean, hegalariak bilakatzen dira eta, ez dute bere
tamaina aldatzen baina bai itxura, koloreak asko
aldatu ahal direlarik heldutasunera ailegatu arte.

Helduak direnean, arrek eta emeek sarritan kolorazio ezberdina izaten dute, arren koloreak biziagoak
eta deigarriagoak izaten direlarik: emeen bizia baliotsuagoa da eta espeziearen bizi iraupenerako.
Esan dugu intsektuak izanda sei hanka dituztela, bi begi konposatu eta bi antena. Baina zer dira
begi konposatu horiek? Gure begiak irudi bakarra
jasotzen dute, bi angelu ezberdinetik eta irudia bi
begien artean osatzen da. Intsektuak, berriz milaka,
begitxo dute eta bakoitzak bere informazioa ematen die. Hauei omatidio deitzen diegu, eta burruntzi
handienak 30.000 eduki ditzakete begi konposatu
bakoitzean!. Burutik pasatzen al zaizue hipermerkatu batean 30 telebista batera piztuta ikusten ditugunean sortzen zaigun eromena mila bider egingo
bagenu? Ba antzeko zerbait. Hala ere, ezin alderatu
gure ikusmena eta berauena. Begiak bi zonalde ditu:
gainaldekoan mugimendua nabaritzen dute hobeki,
eta beheko aldean formak. Hori da molestatzen ditugunean burruntziak goraka hegan egite joerarena
ustezko arrazoia: goitik hobeto ikusten baitute arriskuaren itxura.

Cordulegaster boltonii arra.

Begi konposatu horietaz aparte badituzte beste
hiru begitxo xinple. Antenatxoak ere begi artean
daude.
Odonatu hitzak hortz-dun baraila esan nahi duela esana dugu, baina odonatuak ez dituzte barailak.
Eta gutxiago hortzak. Beraz, ezin digute koska egin!
Beldurrak galdu!

Sympetrum striolatum bere azken azalari helduta.
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Gorputzak bi zati ditu: abdomena eta toraxa. Toraxean daude sei hankak eta hauek artikulatuak dira.

Zepadiko putzuetako odonatuak

Hankak ibiltzeko oso trebeak ez badira ere, harrapakinak harrapatzeko eta zurtoinetan gora eta behera ibiltzeko oso ondo diseinatuta daude. Burruntzi handiak hegan jaten dute gehienetan, aurreko
hankekin saski baten antzekoa osatuz. Abdomena
luzea da eta 10 segmentuz osaturik dago. Abdomenaren bukaeran arrek kako batzuen antzekoak dituzte emeei lepotik edo burutik heltzeko. Abdomenean ere ar eta emeen genitalak daude, baina atal
honetan dago animalia hauen bereizgarritasun handienetako bat: arrek ez baitituzte leku berean espermaren sorlekua eta estalketarako organoak. Hauxe
da burruntziak eta sorgin-orratzak estalketa garaian
osatzen duten irudi majikoaren arrazoia. Estalketak
hiru fase ditu: arrak emea harrapatzen du (espezie
apur batzuk kenduta ez dago inongo erromantizismorik ekintza honetan, eta gehienetan oso agresiboa da), arrak esperma abdomenaren bukaeratik hasierara pasatzen du (burruntzi arrek fase hau hegan
eta bakarka betetzen dute; sorgin-orratzek, berriz,
emea behin harrapatu eta gero) eta gero estalketa
ematen da esperma emearen organismoan kokatuz. Esperma kokatze horretan beste gauza harrigarri bat ematen da: arrek emearekin estalketa burutu duten aurreko arren esperma erretiratzeko trebetasuna dute. Estrategia ezberdinak erabiliaz, emearen organismoan gordeta dagoen espermaren %80a
atera dezakete berauena nagusitu dadin.
Ceriagrion tenellum estalketan.

Calopteryx virgo arra eskuan.
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Zepadiko putzuetako odonatuak

Odonatuen papera Naturan
Odonatuak harrapakariak eta harrapakinak dira.
Harrapakariak animalia askorentzako (euliak, eltxoak, uretako intsektuak…) eta harrapakinak beste
askorentzako (hegaztiak, anfibioak, muskerrak, armiarmak…). Bere harrapakin asko eta asko gizakiontzat gogaikarri edo kaltegarriak diren animaliak dira. Gorago aipatu dugun ospe txarraren injustizia nabarmena da, guretzat mesedegarri besterik ez baitira, intsektu hauek.

Anax imperator arrautzak jartzen.
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Ur garbien lagun direnez, odonatu espezie asko
bizi den lekuak oso leku interesgarriak izaten dira
Naturako beste esparruei dagokienean ere.
Gizakioi ez digute inongo kalterik egiten eta “sacaojos” deitzea edo koska egiten dutela esatea okerreko iritziak eta gezur potoloak dira.

Zepadiko putzuetako odonatuak

Sympetrum striolatum espeziearen tandema.

Zepadiko espezieak
Zepadiko ingurua, azaleraz txikia bada ere, oso
leku aberatsa da odonatu mailan. Arrazoia? Lur eremu murriztuan oso bizileku ezberdinak osatu direlako. Urte osoan ura duen lekua bada. Udan ia lehortzen dena ere bada. Baita erabat lehortzen dena
ere. Eta erreka ere bai. Ezin gehiago eskatu. Horietako leku bakoitzean espezie ezberdinak bizi dira
eta, horrela, espezie mordoska bat biltzen da eremu
honetan.
Adibidez, Gipuzkoan, gaur egunera arte 45 espezie topatu ditugu. Ba egindako bisitaldietan (ez
nahi bezain beste) 12 espezie behatu ditugu eta beste 15-16 espezie gehiago ere bertan bizi daitezkeela
esan dezakegu lasai asko. Epeleko putzuak leku aberats eta interesgarria dira, ezbairik gabe.

Inguru honek erakusten digu
gizakiok mendeetan zehar egin
ditugun okerrak zuzentzeko badugula aukerarik, badugula Naturari eragindako kalteak arintzeko modurik eta (hau garrantzitsuena da) badirela pertsonak
gauza horiek aurrera eramateko
borondatea eta gaitasuna dutenak.
Orain behatzea, zaintzea, denon gauza da, denon esku dago!
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“Hau dek mixeiya!” esan du Joxe Luixek. Eskuak urritz-makilan
jarriak dituela, begirada galdua balu bezala, inguruko bailaretara
zuzentzen ditu begiak. “Hau dek trixtura hau...” esan du jarraian.
Burua makurtu, makila esku bakarrarekin heldu eta buelta eman
du Etxolaberriko bidetik barrena oinez jarraitzeko. Antzeman du
badela zerbait gustatu ez zaiona. Joxe Luix bezala, parean ditugun
bailaretara begira geratu gara gu ere, bere begiek ikusi dutena
sumatu nahian edo. Alferrik gabiltza, ordea.
Joxe Luixek ez du ezer ikusi. Joxe Luixek ixiltasuna entzun du.
Ardirik eta zintzarririk gabeko mendiaren ixiltasuna…

Zintzarrik eta
joaliak:
zarata ala musika?
Joxe Luix “Barberua” ardi artean.

Egilea: Iñaki Sanz-Azkue. Argazkiak: Jon Mari Beasain Irazusta.

H

emen ardik? denian! ba al dakik zenbat ardi ibiltzen zan?” esan digu. “Etortzen hittun mendia martxua, apirila aldea ta abuztun ematen genixkin bibelarrea, baserrira, ahariyakin biltzeko” jarraitu du. Joxe Luix Beasain “Barberua” ardi artean jaio zen eta
ardi giroan igaro ditu bere bizitzako momentu gehienak. Aitona artzaina, aita artzaina eta bera ere
artzain ibilia baita Urumeako bailaran. “Sasiardik
euki nizkin. Baita behiak ere: betizuk!.
Gure elkarrizketa, ordea, sasi-ardi eta betizuen bidetik atera gabe hizketaldi luze eta ezezagun batean
sartu da. Nork pentsatuko zuen gaur, soinu, zarata
eta musikaz hizketan jardungo ginenik. Nork pentsatu gaur zintzarriak izango zirela gure elkarrizketaren erritmoa markatuko zutenak.
“Boza” duten zintzarriak eta zintzarri “motelak”
Joxe Luixek mimoz eta maitasun handiz gordetzen ditu urteetan zehar bere ardiek eta behiek
erabilitako zintzarriak. Eta oso ondo daki zein zintzarrik duen soinu polita, zein zintzarrik pattala:
“Honek soinu itsusiya dik, hau moteldua ziok” esan
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digu zintzarri txiki bat astinduaz. Zintzarria bezala, gure belarriak ere “motelduak” egon, eta ez dute
zintzarriaren soinua horren itsusitzat hartu. Gure
aurpegia ikusita, Joxe Luixek dena ulertu du: “Egon,
egon. Ikustak hau ikustak. Honek soinua kategorikua
dik” esan digu beste zintzarri bat hartzen duen bitartean. Eskuan hartu, eta alde batetik bestera astindu du. “Aditzen al dek? Honek tiiiiinnn berezi bat dik,
zintzarri honek beste boza bat dik”.
Soinu bat, ardi bat
Joxe Luixek 95 ardi izan zituen eta hauen herenak, 30 inguruk izaten zuten zintzarria. Zein ardiri jarri erabakitzerako orduan “forman arabera edo
ardiyan izateko eraren arabera” erantzun digu. “Artzai bakoitzan burutaziyuak izaten hitun: ardi honek muturra kurbatua zula, hau txikiyagua zala…”
artzaiak berak erabakitzen zuen nori jarri. Eta honela, ardi bakoitza ezagutzen zuen moduan, edo ardi
bakoitzak bere izena zuen bezala, jakiten zuen zintzarri bakoitzaren soinua zein ardiri zegokion. “Ikusi, nahiz eta ez ikusi, zakar artian edo garopian ibiltzen hitun sasi-ardik eta zintzarriyan soinuakin –holako ardi han zeok– jakiten giñin”.

Zintzarrik eta joaliak: zarata ala musika?

Artzainaren belarri finak
Artzainaren belarri finek ondo asko ezberdintzen
baitute bere artaldeko zintzarri bakoitza. “Eta oaindik ere ezautuko nizkikek”. Bere ardiekin batera, bailara berean ibiltzen ziren beste artzainen zintzarriak
ere ezagutuko lituzkeen galdetuta barrez erantzun
digu: “Bereiztuko enizkin ba! Aditzea bakarrik ez
hun falta!”.
Gogoan du Joxe Luixek oraindik ere Oiartzun inguruan mendian zintzarria aurkitu zuenekoa. Aitajauna oiartzuarra omen zuen eta hari erakutsi omen
zion. Aitajaunak zintzarria astindu, soinua en-tzun
eta ez omen zuen dudarik egin: “hau halako baserrikua dek”. Begira geratu gatzaizkio Joxe Luixi.
Ulertu du barruan dugun galdera: “eta zintzarriya
beste artzai bati lapurtuz geo, kontuz, eh? Hire ardiyai jartzen badiyok seittun ezautukoik!” esanez bukatu du kontakizuna.

zen, geldi, isiltasunean. Han holako ardi dago, han halako betizua, han beste hura… eta pixkanaka pixkanaka, zintzarrien soinuek esaten zioten non zebilen ardi bakoitza. “Halaxekuak hitun gure funtziyuk!”
esan digu.
Zintzarriaren soinuak belarri guztietara ez baitu uhin bera bidaltzen. Egungo hiritar askorentzako
zarata iturri baino ez dena, Joxe Luix bezalako artzain askorentzako zintzarri soinua berezia da: “Hoi
izaten hun gure musika!”. Urumeako mendietan urtez urte itzaltzen joan den musika.

ZINTZARRIEN ATALAK
Uztaia
Gaztainez gehienetan edo haritzez egina izaten zen normalean.

Garoia
Bertatik sartzen da uztaia.

Musika mendian

Zintzarriya edo joalia
Kartola bailarako mendietan oteak, larrak, txilarrak eta iratzeak estaltzen zituzten basorik gabeko
gune bakanak. Sasi-ardia bertan ibiltzen zen, garopean, landare artean, artzainaren begietatik ezkutatu nahian bezala. Urumea bailarako mendi hegal
malkartsuek, ordea, ez zioten artzainari bertan gora
eta behera ibiltzeko aukera askorik ematen. Joxe
Luixek, ordea, ondo ikasia zuen bere lana. Gune garai
batean zutik jarri, eta bailarara begira geratzen
1

2

3

4

Txapaz edo letoiez eginiko zatia.

Mingaina
Behien adarra edo idiarena
izaten zen normalean. Egun
plastikozkoak izaten dira.

5

6

7

ZINTZARRI ETA JOALE MOTAK EREÑOTZUN
1
2
3
4
5
6
7

BILLOTS-JOALIA, ZINTZARRI-KALAXKA TTIKIYA edo TXAKUR TXINTXARRIYA: bildotsari jartzen zitzaion.
ARDI-JOALIA. “Laukantoikua” edo “zintzarri-kalaxka”: ardientzako.
ARDI-JOALIA (borobil formakoa): ardientzako.
JOALE-LARRIYA edo ZIKIRU-JOALIA: ardiari edo zikiroari jartzen zitzaion.
DUNBA TTIKIYA: ardientzako.
BIHOR-JOALIA: behorrari jartzen zitzaion.
DUNBA: zikiroari jartzen zitzaion. Ardiarentzat handi xamarra bazen ere, bidean joateko ere jartzen zitzaion noizbehinka ardiari.
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Milagrosa kaperako eskola,
1952/53 ikasturtea
Autor y fotografía: Eulali Aranburu Urkizu.

D

Vicente López Rodríguez, maestro nacional natural de León, llegó a Hernani en
1948, donde ejerció (también lo hizo en
Aginaga, en 1956, en Andoain y en Urnieta). Casó con Mª Cristina Gorrochategui.

El Doctor José Antonio Soriazu Mújica explica que
pasó dos (2) cursos con D. Vicente: con 5 años, pizarra y pizarrín; con 6 años, plumilla y tinta. Comenta
que al terminar la clase, colocaba en fila a los niños,
con las manos abiertas, y si las tenían manchadas de

1
7

2
4

3

11

22
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12

23

13

24

14

25

6

5

15

26

16

27

17

28

Milagrosa kaperako eskola, 1952/53 ikasturtea

tinta, les mandaba al lavabo a lavárselas, frotándolas
con piedra pómez.
Cuenta como al estudiar las silabas (directas, indirectas y mixtas), le surgió un problema de pronunciación, que nunca olvidó (por lo visto le dio mucho
trabajo): pra, pro, bri, bru, fre, fro, dra... y de repente... la palabra /alrededor/; no acertaba a pronunciar
A-LRE-DE-DOR. Se dirigió al maestro, y le preguntó
por la pronunciación de LRE; D. Vicente se lo resolvió
AL-RE-DE-DOR.
Para José Antonio, D. Vicente fue un buen maestro, recto. Después, con 7 años fue a Loyola, al colegio de La Salle; recuerda que leían un libro titulado
“El tesoro”. Cuando terminó sus estudios, y se doctoró en Salamanca, y ya trabajando en el ambulatorio
de Hernani, D. Vicente fue su paciente.

8
9

18

19

10

20

21

Milagrosa kaperaren aurrean,
1952/53 ikasturteko ikasleak
(martxoak 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Maestro: D. Vicente López Rodríguez.
Daniel Liceaga Aguirre.
José Maria Larrechea Goñi.
José Ramón Irazusta Ruiz.
Julián Barrenechea Lasarte.
Manuel Quijera Armendariz.
Daniel Loyarte.
... Fernández.
Agustín Erdocia Arregui.
XXX*.
Tomás Imaz Irastorza.
Miguel Martínez Navarro.
José Joaquín Loinaz Goicoechea.
Javier Iturrioz Sarasua.
Pedro Mari Zabala Luloaga.
Rafael Iboleon Adarraga.
Juan Mari Aurteneche Mendiolagarai.
Juan Ignacio Elizondo Camio.
Javier Zubimendi Beitia.
Goyo Irazusta Ruiz.
Evaristo González Arrieta.
Pablo Joaquín Goicoechea Larburu.
Andoni Eguren Goya.
Roberto Aramburu Moncayo.
Juan Miguel Erdocia Arregui.
Juan Alberto Crespo Aranaz.
Carlos Ogando Iparraguirre.
José Manuel Ruiz Inchausti.
José Ramón Beroiz Arrozpide.
Fernando Quijera Armendariz.
José Mª Miranda Odriozola.

*Los niños que aparecen en la fotografía son niños a los
que D. Vicente dio clases particulares en su casa, por horas, niños de todas las edades. No hemos logrado identificar al alumno marcado con el número 10; será alguno de
los siguientes: Francisco Javier Yeregui Eguren, José María
Cigaran Arana, Eduardo Loyarte Olaondo, Antonio Idigoras Santana, José Maria Zabaleta Echeverria o Francisco
Aguirre Oyarzabal.

Esker onak

29

30

31

... artikulua egiteko, eta, batez ere, argazkian
azaltzen diren guztiak identifikatu ahal izateko, laguntza eman didaten guztiei. Eta, barkamena, mutikoak identifikatzean, akats edota zuzen ez diren
izen-abizenak azalduz gero.
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Ainara Ortega Barrenetxea
(Hernani, 1981)
“Etengabe bila aritu beharra dauka, kulturan dabilenak”
Egilea: Leire Goñi Iradi.
Jarrera kontua omen. Berezkoa duenak, badu. Edo ikasi egiten du.
Edo publikoaren erabakiz lortzen du. Etsita dagoela dio Ainara Ortegak, batzuetan.
Baina kantatzeak lotura handia omen du norberaren izaerarekin, autoestimuarekin.
Eta Ainara Ortegak zuzen, ozen eta indartsu; zintzo, errespetuz eta mimoz; goxo,
ironiarekin eta emozioz ateratzen du ahotsa; olatu handi eta txikien artean izaera
propioa duen irlatxoak dir-dir egitea lortu arte. Horixe bai dela, jarrera kontua.
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Ainara Ortega Barrenetxea

P

aper askotan ikusi zaitugu, baina, zer da
Ainara Ortega.Abeslaria? Musikaria? Antzezlea? Idazlea? Irakaslea? Artista?
Idazteari heldu beharra diot, gordea
daukat horri heldu beharra! Baina beste lanbide bati ekitekotan, miseria ekarriko duenik ez nuke hasiko. Xabier Mendigurenek esaten zidan, aukeratzekotan, miseriatik urruntzeko moduko lanbide bat
aukeratzeko. Nik, denetik pixka bat, eta ezer ez! Zure
burua hala behartuta ikusten duzu. Akaso, nik egingo nuke apustu, gauza baten alde, baina bistan da
ezin dela. Musikariaren lana desagertu zen. Ez bada
profesionalki jotzen duzula banda edo orkestra batean, ezin da musikaria izan. Azken 10-15 urtetako
kontua dela esango nuke. Aktore, berriz, gaztetxotan
iruditzen zitzaidan askoz ere zailagoa izango zela,
antzerkia. Baina momentu jakin batzuetan askoz
ere lan gehiago izan dut antzerkian, musikan baino.
Uste baino egoera komikoagoak izan ditut.
2011ko ekainean Madrilen izan zinen 2016rako
Donostiak Kultura Hiriburutza lortu zezan defendatzen. Orduan desio izan zenuen moduan, “kulturatik bizi garenontzat positiboa” izan al da?
Finalerdietara joateko eskatu zidaten, baina ezin
izan nuen. Orduan Maria Berasarte abeslaria izan
zen, Iñaki Salvador eta Kukairekin. Finalean, berriz,
bai, izan nintzen, Kukaiko Jon eta Alain Mayarekin,
eta aurrekontuak gehiagorako ematen ez zuenez,
Iñaki Salvador, bideokonferentziaz! Oso polita zen
ikusteko; tablet pila bat jarri zituzten bata bestearen segidan, eta horrela, Iñakik jotzen zuen pianoaren teklatu osoa ikusten zen. Eta Donostiak irabazi zuen! Baina ez dut uste kulturaz, edo urte osoa
kulturatik bizitzen saiatzen garenon beharrak bete
dituenik, Hiriburutzak. Maila askotan bai; amateur
edo semiprofesionalentzat bai, seguru asko. Oihartzun handiko gauzak egin dira, eta profesionalak ere
ikusi ditugu, gauza oso majoak, nahiz eta bakan batzuk izan. Ardura gehien sortzen duena da, gerorako
zer utzi duen. Hor bai, nahiko kritikoa naizela. Uste
dut ez duela ehundu, josi berriro ere sare bat. Sare
sendo bat, aurre eta atzean lan egiten segi ahal izateko. Horrek ematen dit penarik handiena.

bueltan enkargu jakin bat egin didatelako, baizik
eta momentu batean gauza jakin bat egiteko eskatu didatelako. Azpimarragarriena “Uda gau bateko
ametsa” izan da, eta egin dudan gauzarik berezi eta
harrigarrienetakoa! Eta zer eta, biolina jotzen eta
kantuan! “Mami Lebrun”, berriz, hortik guztiz kanpo
dago. Etengabe bila aritu beharra dauka, kulturan
dabilenak. “Mami Lebrun” izan da bi eroren proiektua, antzerki konpainia bat sortzea erabaki dutenena. Gaur egun, ez zait bururatzen erokeria handiagorik! Kepa Errastik egin zuen antzezlana idatzi, eta
horren bueltan talde lan handia egin dugu; baita
zuzendariak, Getari Etxegaraik ere.

“Uda gau bateko ametsa”, Donostia 2016.
Aitor Beltran eta Ainara Ortega.

“Ez dut uste kulturaz, edo urte osoa
kulturatik bizitzen saiatzen garenon
beharrak bete dituenik, Donostiako
Kultura Hiriburutzak”
Hala ere, lan dezente egin duzu 2016an: “Uda
gau bateko ametsa”, Donostiako Jazzaldian abestu,
“Mami Lebrun” antzezlana… Horren ondorio dira?
Ala kulturatik bizi denak, halabeharrez, etengabe
egiten duen lanaren ondorio?
Hiriburutzari lotuta zenbait irekiera-itxiera gala
egin ditut, enkarguz eskatuta. Ez niri proiektu baten

Donostiako Jazzaldian abestu zuen Ainarak, Hernaniko Musika
Bandarekin, 2016 (argazkia: Hernaniko KRONIKA).
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Bila aritze horretan, proiektu propioa eraikitzearen alde ere egin duzu:Scat kaleratu zenuen 2015-eko
apirilean. Etiketak gustatzen zaizkizula eta, jazza
dela esan zenuen… Horixe al da, Ainara Ortega benetakoa?
2014an grabatu eta 2015ean aurkeztu genuen, eta
bai, Scat seguru asko da, ni etxean pijaman ikustea
bezala. Irudipena hori da. Hurrena, Ainara dutxan
izan daiteke! Ez dakit etiketak gustatzen zaizkidalako, edo jazzekoei sortzen zaizkigun konplexuek
hori esatera bultzatzen nautelako, baina egitan sentitzen dut horrela. Konplexurik gabe esan nahi dut
jazzeko disko bat egin dudala.

“Scat seguru asko da,
ni etxean pijaman ikustea bezala”

Hain zuzen, jazza “deskubrimendu” bat izan
omen zen zuretzako, “inprobisazioari lekua” uzten
diolako. Kontserbatorioan deskubritu zenuen?
Biolina ikasten ari nintzela, 14-15 urterekin ezagutu nuen. Entzun nuen kasete bat etxean, eta ikusi nuen zein abaniko zabala zeukan, zenbat aukera
ematen zituen, izen horren barruan zenbat estilo
dauden. Begira, azkenean, jazza ez da etiketa bat;
da jarrera bat. Askotan gospel klaseak ematen ari
naizenean esaten diet ikasleei jarrera kontua dela,
berdin duela zer ari garen egiten. Jazza oso deigarria egin zitzaidan erritmikoki. Erritmikak harrapatu egin ninduen. Beste estilo bateko kasetea izan
balitz, akaso ez ninduen harrapatuko. Desberdina
da 30eko hamarkadako Big Band bat edo Azid Jazz
entzutea.
Egia esan, Kontserbatorioarekin kritikoa izan
zara, baina zerbait ikasteko ere balioko zizun…
Kontserbatorio klasikoarekin naiz kritikoa, bai.
Iruditzen zait irakaskuntzan jende gaztea sartuta
ere, kasu askotan azaletik, aho txikiarekin esaten dutela metodologia berriak erabiltzen dituztela. Hala
iruditzen zait, gero ikasle horiek etortzen zaizkigulako beste estilo batzuetakoei. Gaur egun musika
klasikoan dagoen demanda zenbat urritu den oso
sintomatikoa dela esango nuke. Nire kasuan, bi bizitza izan banitu bezala da: biolina ikasten nuenekoa,
eta biolinaren ondorengoa. Hor egiten dut kritika.
Diskoan, Chopinen kantuan, garai hartaz hitz egiten dut, Francisco Escudero Kontserbatorioan nenbilen garaiaz. Iruditzen zait irakasle askotxo estutasun batean bizi direla, eta ikasleok ere estututa
ikusi nahi gaituztela. Baina beren segurtasun ezak
dira. Beraien beldurrak. Modu berrietara irekitzeko
gaitasun eza. Hori da, nire esperientzia, noski! Baina
horrek min egiten zidan; beste musika batzuk mespretxatzeko bazeukatela uste zuten gailentasun horrek. Abestian boleroak aipatzen ditut, baina benetan, rantxerak nituen gustuko! Bachen konpas batzuen gainean egindako inprobisazioa prestatu, eta
heretikoa banintz bezala hartu ninduten...
“Iruditzen zait irakasle askotxo estutasun batean bizi direla, eta ikasleok ere
estututa ikusi nahi gaituztela”

Scat diskoaren aurkezpeneko argazkia: Hasier Oleaga, Mikel
Andueza, Baptiste Techer, Ainara Ortega, Javier Mayor eta Iñaki
Salvador.
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Beharrezkoak dira ikasketak, ala gehiago da berezkoa izatea? Gero, intrusismoa ohikoa dela esaten da eta…
Oso zaila da mugak jartzea, erantzun argi bat ematea. Ez naiz inor eta ez naiz gai muga hori jartzeko... Baina erantzuten saiatuz gero, esango nuke nik
bai sinesten dudala musika edota beste edozein
arte --plastikoa, eszenikoa...-- lanbide bat bezala ikasi daitezkeela, ofizio bezala. Bestetik, zure ofizioaz
gain, kontzeptu edo estilo bat bilatu eta jorratzen
baduzu, eta publikoak erabakitzen badu artista zare-
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Ainara Ortega Quartet Leokan, 2008ko Jabetze Eskolaren irekiera emanaldia (argazkia: Hernaniko KRONIKA).

la, halaxe zara. Hala ere, bereizten ditut ofizio daukagunok, nahiz eta ez duen zertan irakaskuntza arautuaren barruan egon behar. Ofizio pila bat ikasi daitezke hortik kanpo. Baina ofizioa ikasi nahi duenak,
adibidez, irakaskuntza ikasten du, eta horren gainetik artista izan nahi bada, baita ere! Oso zaila da!
“Zure ofizioaz gain, kontzeptu edo estilo
bat bilatu eta jorratzen baduzu, eta publikoak erabakitzen badu artista zarela,
halaxe zara”
• Intrusismoak, berriz, niri ez dit molestatzen. Hau
ere oso zaila da. Ni ere lanbide batzuetan intrusoa
naiz! Baina formazio bat badaukat, eta segitzen dut
ikastaroak egiten eta hara eta hona mugitzen. Zintzotasuna, justua izatea. Azkenean hori da, arduraz
jokatzea. Bizi dugun sisteman, nire ustez onartezinak diren intrusismoak dira, irakaskuntzari dagokionez, diru publikoaren bueltan sortzen diren mugimendu misteriotsuak. Horrek molestatzen dit. Hor
autoritatea politikoek daukate, diru publikoa haien
esku badago. Eta eszenatokietako intrusismoan beste hainbeste; diru publikoa erabiltzen duten kultur
etxe edo aretoetako teknikari eta programatzaileei
eskatu behar genieke, haien lana ahalik eta modu finenean egitea. Batez ere, kontratazioak, baldintzak,
legeak betetzea, caché minimo bat mantenduta eta
gizarte segurantzan alta emanda! Badirudi gutxi
batzuei ez dietela ikastaro hori eman...

“Bizi dugun sisteman, nire ustez onartezinak diren intrusismoak dira, diru
publikoaren bueltan sortzen diren mugimendu misteriotsuak”
Musikenen, Jazz departamentuko aurreneko promoziokoa izan zinen. Hori ote arrazoia, hainbat
proiektutan parte hartzeko aukera izanarena? Ainara
Ortega Quartet, “Te doy una canción” proiektua, Vaiven produccionesen haurrentzako antzerki musikatua, “Inalanbrikak”, Mikel Laboari omenaldia…
Musikenen garaikoak, lehenagokoak eta beranduagokoak dira. Kantatzen hasi eta profesionalizatzen hasi nintzen garaikoak ere bai. Kategoria horiek gaur egun desagertu dira. Gaur egun, programazio berean egoten gara denak. Ni profesionalizatu nintzen urte mordoxka batzuen ondoren, eta
azkenean, lanak lanari deitzen dio. Batek nonbait
ikusi zaitu, eta deitu egiten dizu. Gainera, zorionez,
irakasle mordoxkarekin egin nuen lan, deitu egin
zidatelako. Gure lanbidean askotan gaizki esaten
dugu entxufez sartzen zarela nonbait. Ez dira entxufeak; kontaktuak dira. Gure lanbidean, eta beste
askotan, ezagutu egiten duzu jendea, profesionalak,
ibilbide handia dutenak, antzerki konpainiak, soinu
banda egileak...
Gogoratzen duzu lanen bat modu bereziagoan?
“Te doy una canción”. Oso berezia da. Izan zen
gonbidapen bat, Iñaki Salvadorrena. Bere ikaslea nin-
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tzen Musikenen, baina lehenago ere irakasle izan
nuen urte pare batez, Musikenen sartu baino lehen.
Bere klase batean aipatu zuen nola Musikene zabalduko zen. Bertan sartu aurretik, beraz, ibilia nintzen jazza ikasten. Hori da gaur egun jazzak daukan
zulorik beltzena, estatu osoan. Ez dago erdi mailako jazz ikasketarik. Legeak ez du kontenplatzen. Orduan, zer? Klaseak jaso, partikularrak, mintegietara
joan... Horrela iristen gara goi-mailako sarrera proba egitera! Ibilbide horretan ezagutu nuen Iñaki,
eta Musikenen nengoela gonbidatu ninduen. Bere
asmoen berri kontatu zidan, baina lehenengo boloari ezetz esan nion. Urtetan eta urtetan hainbeste
miretsitako musikari puska batek aukera eskaini zidan eta ezetz esan nion, ez nengoela haren mailan.
Eta jakina ez nengoela! Lehendabiziko emanaldia
Lesakako erreka gainean, 2004ko San Joan bezpera
egunean izan zen! Ez zait ahaztuko! Hernaniarrontzako, pentsa! Gogoratzen dut nire logelan nengoela
arropa eta partiturak prestatzen, eta negar zotinka!
Emozioarekin, ezin sinistuta! Ama sartu zen, Iñaki
berehala etorriko zela-eta, ni mugiaraztera. Ni nire
23 urterekin, buelta eman, eta amak ikusi ninduenean... Iruditzen zait atzo izan zela! Oraindik Musikeneko bigarren mailan ariko nintzen. Proiektu
horrekin urteak egin genituen; bost urte bai. Lan
dezente. Ehunka esan nuen orain gutxi, eta agian
gehitxo izango da, baina gertu ibili ginen. Zen disko
bat oso polita. 2009an grabatu genuen gero. Kantautoreen abestiak, Iñakiren moldaketak, inprobisazioak eta olerkiak nahastuta: Sarrionandia, Eduardo
Galeano, Benedetti... Jendea ateratzen zen hunkituta. Orain entzun eta oso gaizki kantatzen nuela iruditzen zait! Nire burua bideotan ikusten dudanean...
“Gaur egun jazzak daukan zulorik
beltzena da, estatu osoan ez dagoela erdi
mailako jazz ikasketarik.
Legeak ez du kontenplatzen”

Iñaki Salvador eta Ainara Ortega.
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Hobetu duzun seinale!
Eta hobetu nahi duzun seinale! Zure buruarekin
konforme bazaude... ¡Mal asunto catalán! esaten
zuen gure amonak. Badaukat bideo bat, TVE2 katean
ateratakoa, jazzaldian jo genuenekoa. Ni gaxte-gaxte, flekilloa “euskaldunen eran”. Txukun kantatua dago, ados. Baina beheko ezpaina, kieto. Egungo couch
bat banintz, emango nizuke... Gero ikasi egiten
duzu. Beheko ezpaina mugitu gabe aritu nintzen,
ez dakit zer neukan buruan. Agian, euskaldunok
daukagun behar hori, gaztelaniaz kantatzean gure
azentua ezkutatzekoa; /s/ eta /r/ oso fuerte ahoskatu eta leundu behar hori. Gerora, ikasle partikularrei begira, ikusi ditut nigan ikusten nituen gauza
asko, eta konturatu naiz, hainbat ikastaro egin eta
hainbat profesionalekin ikasi ondoren, zenbateraino
dagoen lotuta kantatzea norberaren izaerarekin, oztopoekin, autoestimuarekin.
Bidelagun izan dituzu ibilbide horretan hainbat musikari: Hasier Oleaga, Iosu Eizagirre, eta
nabarmen, Iñaki Salvador. Tandem ederra osatzen
duzue.
Hasier Oleaga niretzako da anaia bezala. Iñakirekin batera hasi nintzen berarekin ere. Iñaki nabarmentzen da, baina egia da biak ditudala anai, eta
Jabier Mayor ere bai. Badaramazkigu elkarrekin 10
urte-edo. Nik bestelako musikaririk ez dut nahi ondoan! Baina ez da musikagatik bakarrik. Uste dut
musika berdin zaigula! Batez ere da umorea, kolore
guztietakoa; beltza, horia, arrosa, surrealista... Batzuetan ahaztu ere egiten zaigu zertarako elkartu
garen! Uste dut aitzakia izaten dela. Garrantzitsuena da gu elkartzea, musika egiteko, eta gero pentsatzen dugu zer forma eman.
Baina kulturatik bizitzea ez da erraza, ez omen
da baloratzen… Zer gertatzen da? Euskadiko Musikari Elkartean sartu zinen, zuzendaritzan, baina
utzi ere egin duzu... Txarra da egoera?
Musikariak gaur egun ez du ezer balio. Iñaki eta
Hasierrekin lotuta, guretzako, ardura handia sortzen
ziguna zen musikariok ez gaudela elkartuta, aktoreak bageunden bezala, EAEn. Oraindik ere gure artean errezeloak sortzen ditu elkarte baten parte
izateak. Horren atzean iruditzen zait dagoela indibidualismo handia. Interes propio asko. Solidaritate
gutxi. Aurreiritzi asko xamar. Azken batean, bateratzeko gogo gutxi. Ardura hori partekatu dut Hasier eta Iñakirekin, eta beste hainbat musikarirekin.
Orain dela gutxi arte Musikarin zuzendaritzan izan
gara elkarrekin. Musikariren arduretako bat da, Jabier Muguruzak esaten zuen moduan, amateur eta
artista handiak direnen artean geunden musikari
horiek guztiok osatzen genuen haize kamara hori
erori egin dela. Irudia ikustea brutala da. Badaude
ikaragarrizko izarrak, eta gero, hasten ari direnak.
Ekimen pila bat dago hasten ari diren taldeak bul-
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tzatzeko. Baina talde guztiarentzako 100 euroren truke. Hasten ari diren horientzako seguru asko garai
politak izango dira horiek. Baina beste guztia desagertu egin da.
“Amateur eta artista handiak direnen artean
geunden musikari horiek guztiok osatzen genuen
haize kamara hori erori egin da”

partiturak idazten, moldaketak osatzen, musikariekin entseatzen, inprobisazioa edo armonia ikasten,
diskoa ahalik eta tajuzkoena izan dadin, eta konturatzen zara mundua eta kapitalismo honen abiadura, askoz azkarragoa dela. Artista batek esaten zidan
bezala, pasatzen duzu urtebete lanean idazle batek
bezala, eta gaur egungo gizarteak eskatzen dizu bi
hilabetetan beste zerbait, eta hori, ez dago jasaterik.

Horretan guztian zerk behar luke Musikariren
ardura? Zergatik erori da kamara hori guztia? Gizartearena ote, errua?
Whatsapparen garaian bizi garelako! Dena da
mp3, whatsapp, youtube... Orain gutxi esaten zidan
lagun batek, antzezpen baterako sarrerak 3 euroan
jarri eta publikoa kexa zela, asteburuetan normalean 2 euro eta erdi izaten zelako. Musikariren papera zein den? Ezin du irakasle papera egin! Baina zenbait forotan parte hartu eta musikarion hitza eman
bai. Foro garrantzitsuenetakoa da Eusko Jaurlaritzako Musika Bulegoa, hor egiten baitugu topo musikaren industriarekin. Grazia egiten dit kontzeptuak... Salak, teknikariak, diskoetxeak... Horiek denak. Nahiko etsita nago! Neronek pasa dut urtebete

Etsipen horretatik ateratzen lagunduko zizuten
ba, zure ibilbidean zehar lortutako hainbat sarik:
Max sarietara izendapena Vito Rodriguezekin, “El
club de las mujeres invisibles” antzezlanarekin;
EHUk antolatutako Musika Saria ahizparekin, Mikel Laboaren omenez antolatutako lehiaketan; Imanol Cover saria, Imanol Larzabal kantariaren omenezko lehiaketan… Horiek denek badute ondoriorik? Lan aukerak sortzen dira?
“Inalanbrikak” izan zen egin nuen lehendabiziko
antzezlana, potxolada bat. Oraindik asko gogoratzen
dira, umetan ikusi zutela-eta. Musikari Saria ere
ederra izan zen, Mikel Laboaren omenez. Baina lana
ekarri? Zipurrik ez! Badaukat pasadizoa, Imanol Cover saria dela-eta. Irabazi eta hurrengo egunean

Laboari egindako omenaldian, 2009an, Joana Ortega ahizparekin (argazkia: Hernaniko KRONIKA).
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neuzkan 6 dei-galdu, Euskadi Irratiko saio batetik,
beraiek antolatzen baitute sariketa. Gerora pasa dira
sei-zazpi bat urte, eta ez didate emailik ere erantzuten. Goiz batean sei dei, eta hurrena... Hor ikusten
duzu, azkar, kolpe batean, zein den errealitatea. Euskal Herrian musika egiteko aukerak eta zure musika nonbait sumatzeko aukerak oso itxitura estuak
ditu. Rock and rollak ez badu dirurik ematen... Eta
asko eman du! Diru asko mugitu izan du aurreko
urtetan, eta uste dut jendeak ezin duela imajinatu
ere egin garai hartatik zenbat jende bizi den oraindik! Haien eskubidea da, noski! Egile eskubideak
dira, eta babestu egin behar dira! Baina rock and rollak ez badu dirurik ematen, pentsa, nire etiketak!

Musika Saria, 2010ean.

bakarkako klaseak emanez, eta deitzen didatenean
bestelako tailer batzuk emanez. Horrek lagundu egiten dit, baina irakasle papera ere asko, ikaragarri gustatzen zait. Gospel taldean, adibidez, bagara 20 bat
lagun, eta gustatzen zait lortzen dugun familia sentsazioa. Esaten didate nik lortzen dudala hori. Atea
itxi eta libre sentitzen gara. Seguru asko da, hasieran aipatzen nuen jarrera kontu horregatik. Ez dakit fundamentuz egiten dugun zerbait, baina a zer
showak! Bakoitzak baditu bere miseriak, oinazeak
eta gaitzak, eta esaten didate hau terapeutikoa dela
beraientzat; bi ordutan ez direla ezerekin gogoratzen. Batzuetan emozionatu egiten naiz!

“El club de las mujeres invisibles” antzezlana Biterin eman zuteneko argazkia, 2010ean (argazkia: Hernaniko KRONIKA).

“Euskal Herrian musika egiteko aukerak
eta zure musika nonbait sumatzeko aukerak
oso itxitura estuak ditu”
Horregatik sortu zenuen Inalanbrika Musika eta
Antzerki Eskola; artista orok behar duen sostengua? Ala irakasle papera ere gustukoa duzu?
Bizirauteko bada. Orain nire bizitza oso surrealista da. Gospelaz bizi naiz! Egia da gospelak eta
musika modernoa deitzen zaien beste estilo askok
badaukatela jatorria musika beltzean. Beraz, gospela
ez zait arrotza. Bururatu zitzaidan hutsune bat sumatzen nuela, eta ikasleei azaltzen diet batzuetan,
sortu nahi izan dudala, ni haien lekuan nengoenean
jaso nahi izan nuen ikastaro edo abesbatza. 14 urterekin, pentsa, 1995 urtean, hemen gospela bilatzea ezinezkoa zen! Eta horrela bizi naiz; gospela eta
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Eskolatik pasatzen diren ikasle horien artean,
artista izango denik badaukazu?
Batzuk badira. Oso perfil desberdinak daude. Armonia, inprobisazioa, armonia modernoa, bakarkako ahots teknika eta gospela ematen ditut. Aktoreak
etortzen zaizkit, ahotsa landu nahi dutelako. Eduki ditut ikasle mordoxka bat, Musikenen sartzeko
prestatu ditudanak, jazzean, eta gehientsuenak sartu dira. Gospela egiten dutenen artean, berriz, aurrekoetatik badago, baina batez ere, koroetan esperientzia itogarri xamarra izan dutenak daude. Ez
zen haien estiloa edo libreago sentitu nahi dute.
Bestalde, badaude abeslari bezala oso interesgarriak
direnak, eta ziur gerora haien izena entzungo dugula.
Irakasle lanean ere, bueltan-bueltan, jazzak ere
badu bere pisua...
Ez du zertan. Ikuspegi desberdin batetik azaltzen
duzu musika, musika modernoaz ari zarenean. Ez dakit berriro ere jarrera kontu hori ez ote den. Nire
ustez, dena dago bideratuta musika modernora: pop,
reggae, soul, fanky, blues... Armonia modernoarekin
gertatu zait, ikasi dudanean ulertu ditudala aurretik
Kontserbatorioan jasotako armonia klase guztiak.
Armonia modernoa azaldu zidatenean egin nuen
atzera, eta era berean, ikusi nuen ulertu eta gozatu
nezakeela, oinarri-oinarrizko gauzak aitak erakus-
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“Ahizpari eta bioi transmititu digute
etxean, oso gauza naturala dela musikaria
izatea, eta ego eta inbidiek ez dutela lekurik”
Gauza askotan ibili arren, esan daiteke jazza
dela zure habitat naturala?
Ezetz ba! Utzi egin dudala!
Utzi al daiteke?
Egia esan, ez. Arrak bezala harrapatzen gaitu, eta
kasu guztietan hala izaten dela uste dut, jazzarekin.
Musika klasikoan, mordoxka bat ezagutu ditut utzi
dutenak, eta hori bitxia da!

Inalanbrika musika eta antzerki eskolan, 2017.

ten zizkigulako. Klasikoa ikasten ari nintzela, ez
nuen piperrik ulertu. Aitak azaltzen zizkigun bestelakoak; kaleko musika, txaranga, aterarazten zizkigun akordeak... Baina ez nuen uste gauza berarekin
ari ginenik. Gero, armonia modernoa ikasitakoan,
konturatu naiz ulertu dezakedala klasikoko armonia, azkenean gauza bera baita.
“Armonia modernoarekin gertatu zait, ikasi dudanean ulertu ditudala aurretik Kontserbatorioan jasotako armonia klase guziak”
Eta atera da, azkenean! Bai aita eta bai ama,
musikariak dituzu. Horrek bidea errazten du?
Amak 35 urte edo gehiago daramazki pianoa eta
musika irakasten, eta aitak aurten 47 urte egingo
ditu kalean jotzen. Uste dut horrek badaukala, laburtuz, gauza bat oso ona eta beste bat oso txarra. Ilunena da, nire kasuan behintzat hala sentitzen dut,
etsipen sakonagoa sentitzen dudala, ikusi dudalako
lanbide bat izan dela. Aita izan balitz kamioi gidaria eta ama sukaldaria, irudituko litzaidake gauza
asko egiten ditudala, eta egia da. Baina musikariak
izanda, nik badakit gurasoen etxean telefonoak nola
jotzen zuen egunero; dena zen lana! Gero, alde ona
da, eta hau ahizpari eta bioi transmititu digute, oso
gauza naturala dela musikaria izatea, eta ego eta inbidiek ez dutela lekurik. Besteek esan behar lukete,
baina uste dut ahizpa eta biok ez dugula horrelakorik. Txoro-haize hori. Artistaren kapaxo hori, kalean
goazenean. Amak esaten du txaloak direla hori eragiten dutenak, eta azkenean, apurua ere pasatzen
dut txalo egiten didatenean!

Orduan, badaukazu eskuartean proiektu berririk?
Asko! Amore ematekotan nintzen baina... mordoxka bat! Eguneroko kontraesanak! Utzi egingo dut, ez...
Beno, musikak utzi nau ni! Baina buruan txori pila
bat daukat, eta kaiola ireki egin behar da, txori bat
askatu eta berriro ixteko, eta gero beste bat. Bestela, erotu egiten da bat! Buruan daukat, adibidez, eta
jazzari lotuta, ia beti gizonezkoak hartu duen paper
bat okupatzeko asmoa. Bestalde, musika arina esaten zitzaion hori ere egingo nuke, burua deskantsatzeko, eta ikusteko, gai ote naizen jendearengana
iristeko beste kutsu bateko musikarekin. Eta beste
amets bat litzateke, mileurista izatera iristea, eta oporrak ordainduta edukitzea!

LABURREAN
Txikitako amets bat, egi bihurtu dena.
Denak eta gehiago!
Zure idoloa.
Gutxirekin konformatzen dakien edonor.
Gustuko kolorea (horiak zorte txarra dakar, benetan?)
Horia erabili nuen lehendabiziko antzezlanean!
Hernaniko txokorik gustukoena. Eta Hernanikoa ez den
beste txokorik?
Hernanin, etxeko pianoaren txokoa. Kanpoan, Miramar
Jauregia, dauzkadan oroitzapenengatik.
Talismana.
Ella Fitzgerald-en argazki bat; karteran daramat 19 urte
nituenez geroztik!
Superstiziosoa da artista, ezinbestean?
Ni ez. Baina aktore asko bai; hala ikusi dut.
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CRÓNICA 2016ko KRONIKA
URTARRILA / ENERO
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

Hernani cuenta con 19.689 habitantes, y comienza el
año con una tasa de paro del 11,8 % (1.175 parados).
Langabeak kontratatzeko laguntzak ematen dituzte
BETERRIko Garapen Agentziako udalerriek. Hainbat ikastaro martxan Karmelo Labakan Hernaniko Lanbide Heziketa zentroetan.
La asignación a Hernani de Ayudas de Emergencia
Social (AES) 2016, asciende a 177.452 euros.
Sahararen aldeko 12. Euskal Karabana: Sahararako janari (eta bestelako gai) bilketa (otsailaren 6 arte). Hernanik, 5.000 kilo elikagai bidaltzen ditu Tindufeko
erre-fuxiatu kanpamentuetara.
Oier Andueza euskal presoaren margolanak (ikatz
marrazkiak) ikusgai Biteri kultur etxean.
“TOLARE” Gipuzkoako Sagardo Naturalaren Hernaniko
Kofradiak jakinarazten du, hainbat arrazoi medio, desegitea erabaki duela.
Auzokonposta gune berri bat Galarreta auzoan.
Antziola auzoan eta Madalena plazan ere jarriko
dira; hauekin, guztira, 35 izan dira Hernanin dauden
guneak.
Ur hobia berritu (eta lur azpian sartu) du Udalak Martindegi bailaran.
“Bi bista”: muestra de pintura y fotografía (Malou y
Anette Henriksen) en Biteri kultur etxea.
Hiru hernaniarrak sarituak “Gidabaimena euskaraz”
egi-tasmoaren barruan: Enara Agirrezabal, Mireia
Becerra eta Jon Zubillaga.
Igeriketa. Luis Goñik eta Iñigo Goñik, bost domina (bi
urre), Espainiako Master Txapelketan, Gijónen.
Agenda 21. “Energia eta mugikortasuna” da 2016an
ikastetxetako ikasleek aztertzen duten gaia.
Plax! Sexu eta Bikote Aholkularitzak, 2015eko urtarrilean martxan jarri zena, 26 pertsonei eman ditu zerbitzua: 45 aholku.

urtarrilak 1
o
o
o

Sute arrisku handia dela eta, suziriak ez botatzeko
gomendioa (Hernaniko Udala - KAXKO Elkartea).
Etxebizitza eskubideen aldeko manifestazioa (URRUNEGI Etxebizitza Eskubideen Aldeko Hernaniko Taldea).
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senideak).

urtarrilak 2
o
o

Esku Pilota. Gabonetako Txapelketako finalak: Ibai Zubeldia (benjamin maila) eta Ekain Apaolaza (alebin
maila) dira txapeldunak.
Bertso Lata 2015/16 (Iraulio Panttalone Bertso Eskola):
Bertso Jaialdia Biteri kultur etxean.

urtarrilak 4
o

Haurrentzako ekimenak Lizeaga eta Portu auzoetan.

urtarrilak 5
o
o

DOBERA Euskara Elkarteak antolatutako Negulekuak bukatzen dira.
Errege Magoen kabalkada.

6 enero
o

Pelota. Ojuel y Gorrotxategi campeones del Torneo de
Navidad de Altza.

urtarrilak 7
o

Oporretatik bueltan, informatika ikastaroak KZ gunean.

urtarrilak 8
o
o
o
o

Bihotz Biriken Suspertzearen (BBS) teknikari buruzko
tailerra (DYA).
Bi zauritu Txantxilla eta Galarreta lotzen dituen errepidean izandako istripuan.
Odola emateko hitzordua osasun zentroan.
Enkartelada herrian zehar (Hernaniko preso eta iheslari
politikoen senideak).

urtarrilak 8 - 21
o

Egur eskulturen erakusketa Biterin (Jose Mari Igerategi).

urtarrilak 9 enero
o
o

Kalez kale kantari.
Remonte. Final del Torneo Masters en Galarreta: Uterga, txapeldun.

urtarrilak 10
o
o

Bola. Gipuzkoako Bola Txapelketako lehenengo tiraldia
Ereñotzun.
Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.

urtarrilak 10 - 11
o

Haize boladengatik abisu horia, eta laranja.

11 enero
o

Cuatro heridos tras colisionar un autobús y un turismo
en la carretera GI-2132.

urtarrilak 12
o

o

Jakintsuen txokoa ekimenaren aurreneko edizioa ORONA IDeO Fundazioan: Juan Jose Ibarretxe. Helburua da
euskal gizartean erreferente izan daitezkeen pertsonak
gazteei gerturatzea.
Literatura solasaldia udal liburutegian: “Ni, Vera” (Itxaso Martin).

urtarrilak 12 / 25
o

AEK - Zilegi Eskola. Ogi ekologikoa nola egin Biteri kultur etxean (Zorione Mendez - Beñat Irazusta).

urtarrilak 13 enero
o

04/08 Sumarioa, Batasuna, ANV eta EHAKren kontrako
epaiketa (akusatuen artean, bi hernaniar: Nekane Era-
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o
o
o
o
o

uskin eta Alazne Arozena). Akordio bat adosten dute
parteek: auzipetuek akusazioa onartu eta gero, zigorrak
murrizten zaizkie. Ez dira kartzelara joango.
Ttapa Ttapa ekimena. Urteko lehenengo hitzordua herrian zehar ibilaldia egiteko: “Ttapa Ttapa es la mejor
píldora posible para las personas mayores”.
Udal Euskaltegia: urteko aurreneko kafe-tertulia Gunea
garagardotegian.
Tertulia literaria en la biblioteca municipal: “Algo alrededor de tu cuello” (Chimananda Ngozi Adichie).
Hernaniko Izan Gizon Taldea: urteko aurreneko bilera
Plaza Feministan.
“Isilarazitako zauriak argiztatzen” bideo emanaldia eta
“Larriki gaixo diren presoak” mahai-ingurua Biteri kultur
etxean (ETXERAT).

urtarrilak 13 - 15 enero
o

Txotx denboraldiaren hasieraren bueltan, “Pintxotx”,
Hernani eta Astigarragako tabernen artean sagardotegiko menua oinarri duten pintxoen lehiaketa. El pintxo
más votado entre los establecimientos de Hernani es el
elaborado en Tripontzi taberna.

urtarrilak 14
o
o
o

Estatuko zortzi blogari Hernaniko eskaintza gastronomikoa eta turistikoa ezagutzen.
“Irakurketa kluba” ekimena antolatu du Udal Liburutegiak, gurasoek eta haurrek irakurketaz elkarrekin gozatzeko.
“Five days to dance” dokumentala Biteri kultur etxean
(Biteri kultur etxeko Dantza Taldea).

urtarrilak 15 enero
o
o

Aurora Santos Benítez cumple 101 años; recibe la visita del alcalde, Luis Intxauspe, y del presidente del Patronato de Salud y Bienestar Social, Xabier Lertxundi.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o
o
o

urtarrilak 16 - 17
o

“Haiek gabe ez goaz” preso eta iheslarien etxeratzearen
aldeko elkartasun eta konpromiso itxialdia Milagrosan:
mahai-ingurua, kontzentrazioa, senideen bizipenak, solasaldia, manifestazioa… (ERNAI).

urtarrilak 16
o
o
o

84

Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan.
Kalez kale kantari.
Txotx Eguna. Txotx denboraldiaren hasiera ekitaldia
Gudarien plazan: OSKORRI taldekideak (ohiak) dira ekitaldiaren protagonistak. Sentsibilizazio eta eraso sexisten kontrako kanpainak martxan jartzen dituzte
Udalak (“Hernanin gozatu, eta arduraz jokatu” -“Errespetatu gure alde zaharra: zaharra bai, zikina ez”) eta
Berdintasun Kon-tseiluak (“Ezetz! Jazarpena ez da ligatzea”). “Bota ber-tsoa!” bertso-paper lehiaketa Hernani, Astigarraga eta Urnietako sagardotegietan (DOBERA - Iraulio Panttalone Bertso Eskola). Eskaintza
turistiko zabala: bisita gidatuak, Tren Berdea, irteerak
ondarea ezagutzera…
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Iraupen eskiko eta alpinoko ikastaroa(k) Mendiriz Mendik antolatuta.

urtarrilak 17
o

Ardoa eta arrainaren ibilbidearen barruan (GR38), bederatzigarren eta azken etapa: Guardia - Oion (Mendiriz
Mendi).

urtarrilak 18
o
o

Sorosle eta lehen sorospen ikastaroa (hiru astekoa)
Inmakulada ikastetxean (DYA).
AEK - Zilegi Eskola. Benito Lertxundiren kantagintza (Imanol Artola “Felix”) AEK euskaltegian.

urtarrilak 19
o

22. Tabernetako bertsolarien Txapelketa Garin tabernan: Andoni Mujikarentzat, txapela.

19 - 20 enero
o

Atzieta kalea cerrada por trabajos de poda de árboles.

urtarrilak 19 / 25
o

AEK - Zilegi Eskola. Inauterietako efektu berezien makillajea Biteri kultur etxean.

urtarrilak 22
o

Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

urtarrilak 22 - 23
o

urtarrilak 15 - 16
o

Arrauna. Batel denboraldia hasi da; hernaniarrek 15
estropadatan hartuko dute parte.
Irristaketa saioa Ereñotzun.
Erromeria (San Joan Konpartsa).

Moda industriaren inguruko jardunaldiak Kontrakantxa
gaztetxean: “The True Cost” moda industriaren esplotazioaren inguruko dokumentala eta hitzaldia; jantziak
berrerabili eta pertsonalizatzen ikasteko tailerra.

urtarrilak 23 enero
o
o

o
o
o

Arrazismoaren inguruko haur antzerkia Biteri kultur
etxean: “Murren bidaia” (Behibis Konpainia).
Auzo Batzarra Ereñotzun. 2016ko aurrekontua onartzen
da: 367.933 euro. Ugaldetxoko frontoian, herri bideetan
eta Txirrita eskolan egingo diren hobekuntzak izango
dira inbertsio nagusiak.
Eternal Running zirkuituko aurreneko proba Kataluniako
La Rocan: Denontzat taldea, nagusi. Bikain jarraitzen
dute hurrengo probatan.
Zonaldeko (Buruntza - Oria) Ehiza Txikiko Txapelketa txakurrarekin: Ekaitz Cisneros hernaniarra, onena.
Remo. El batel juvenil masculino se impone en la prueba
celebrada en Donibane Lohitzune.

urtarrilak 24
o
o

“Hernani ezagutuz” ekimenaren barruan, Oindi bira
irteera gazteentzat (Mendiriz Mendi).
Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.

o
o
o

On Bosko lasterketa Urnietan: Maitane Guerrero eta
Andoni Olazagirre, irabazle.
“El gran Lebowski” pelikula gaztetxean.
Kimaketa lanak direla eta, Galarretatik Mandazubirako
errepidea itxita, gaueko 21:00etatik goizeko 06:00etara
(otsailaren 4-5 arte).

urtarrilak 31
o
o
o

urtarrilak 24 / 31
o

Betiko Market Artista, diseinatzaile eta sortzaileen azoka, Mondragon Unibertsitateko Lidergo Ekintzaile eta
Berrikuntza graduko ikasle talde batek antolatuta,
Urbieta kalean.

urtarrilak 25 enero
o

o

El Gobierno vasco da a conocer las ayudas (Programa
INDARTU) destinadas a la inversión productiva; ORONA
recibirá 485.297 euros para acometer el proyecto “Fabricación 4.0”, creando 24 nuevos puestos de trabajo.
Kiroldegiko gimnasioaren egoera txarra dela eta (kexa
ugari), bilera “arazoari denon artean aurre egiteko”: komisio bat bilduko da hilero, arazoak tratatzeko.

urtarrilak 26
o
o

o

Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lur Korta).
Udal Batzar Orokorra. Udal talde politiko guztiek bat
egiten dute Correcalles prekarietatearen aurkako eta
duintasuna aldarrikatzeko martxarekin. Hernanitik pasako da otsailaren 19an.
2015 Kirolprobak Ligetako sari banaketa Donostian: Maitane Guerrero, senior mailako 1. emakumea.

urtarrilak 27
o

o

OTSAILA/FEBRERO
•

•
•
•

•

•

Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).

urtarrilak 28 enero
o

o

o
o

El Alcalde, Luix Intxauspe, invitado por el Grupo Izquierda
Unitaria, en Bruselas, en el I Forum Europeo sobre Economía Social y Solidaria: expone las experiencias en
dicho ámbito impulsadas desde el Ayuntamiento de
Hernani, y en la comarca de Beterri.
Lidertza eta “Lean” estrategiari buruzko saioa (“Liderazgo para una estrategia Lean”) Galarretan,
Mondragon Unibertsitatea - ORONA IDeO eraikinean. “Operaciones industriales” masterraren aurkezpena.
Urrezko erremonte Gala Galarretan: torneo azkarra eta urrezko
erremontearen banaketa. Urriza, Remonte de Oro 2015.
Gasteizen izandako eraso sexista eta hilketa salatzeko
kontzentrazioa Plaza Berrian (Bilgune Feminista).

urtarrilak 30 enero
o
o
o
o
o

Txuri Urdinera patinatzera irteera (SUTU Hernani).
Presentación (de la temporada) de la trainera “Maialen”
(y sus remeras) en Iparragirre sagardotegia.
Judoa. Gipuzkoako Txapelketa kiroldegiko pistetan.
Patinaje ikastaroa (zortzi astekoa) hasi da Ereñotzun.
Hernaniko Inauteriak 2016. Kalderero Konpartsaren irteera (Elur-Txori Elkartea).

urtarrilak 30 - 31
o

Cauterets-era eskiatzera (Mendiriz Mendi).

Bi gizon atxilotuta Hernaniko etxetresna denda batean
lapurtzen saiatzeagatik.
Goiz pasa Urumea bailaran, Ereñotzutik Hernanira irteera (Olak Auzo Elkartea).
Atletismoa, Euskadiko Kros Txapelketa eta Donostiako
Nazioarteko Krosa Lasarteko hipodromoan. Hernaniko
atletak bertan dira. C.D. Hernaniko jubenilak, Euskadiko
azpi-txapeldun. Yohanes Merino, hirugarren jubenil mailako proban.
Hernaniko Inauteriak 2016. Iñude eta Artzainak Konpartsaren irteera (Urumea Ikastola) eta Inauterietako kontzertua (Hernaniko Musika Banda) udale-txeko arkupetan.

•

•
•

•

•

•
•
•

Aldaketak DAITEKE Enplegu Zentroak ematen dituen
zerbitzuetan: enplegu zentroa eta orientazio zerbitzua
(LANBIDEko diru-laguntza bukatu eta gero, Udalak
berak hartuko du bere gain).
Auzoko irisgarritasuna hobetzeko, barandilla berri bat
Larramendi kalean.
Kontzertuak sonorizatzeko tailerra (SUTU Hernani).
“Oporrak bakean” egitasmoa berriro martxan, Saharako
umeak hernaniarren etxeetan uda pasatzeko: “Basamortutik Euskal Herrira, Saharatik gure etxera”. Chernobil Elkartea también hace un llamamiento a familias
de acogida para el verano de 2016.
Balentin egunaren bueltan (otsailak 14) #botapiropoa
Lehiaketa martxan jartzen du BERRIAKek. Elkarteko
dendetan erosten dutenek lore bat jasotzen dute opari.
El Ayuntamiento, el Club Deportivo Hernani y Hernani Club Rugby Elkartea crean una Comisión de Inundaciones, con el fin de solucionar los problemas que se
producen en las instalaciones deportivas de estos dos
clubes. Otro de los objetivos es estudiar otras posibles
ubicaciones para ellas.
Igeriketa. Espainiako Master mailako Txapelketan parte hartzen dute Luis Goñik eta Iñigo Goñik. Bien ar-tean,
bost domina lortzen dituzte.
ORONAk Europako merkatuan duen lekua indartzeko,
Frantziako eta Norvegiako enpresa bana erosten du.
El Ayuntamiento firma un convenio con el Gobierno
Vasco para intercambiar datos on line; el objetivo es
mejorar el servicio a los vecinos simplificando los trámites administrativos, y que estos no deambulen entre distintos organismos e instituciones para recibir o
aportar documentación.
URA Agentziak txosten berri bat argitaratu du, ur
masei buruzkoa. Urumea ibaia inguruko garbiena da,
iturburutik itsasora.
Rugby. Igor Genua concentrado con la selección española de Rugby 7. Durante su estancia en Fiji, en el
Pacifico, son sorprendidos por el ciclón Winston, de
categoría 5.
LED argiak jarri ditu Udalak herriko hainbat puntutan.
Tilosetan 9 zuhaitz gaixo moztu, eta 12 gazte jarriko
dituzte. Pana parkean erortzear zegoena kendu dute.
EAEko Auzitegi Nagusiak berretsi du Udalak Udalbiltzari
emandako kuota (15.000 euro) legezkoa dela.
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•

La Ertzaintza se reúne con representantes de los servicios sociales de Hernani, para explicar el trabajo que
realiza contra la violencia de genero.

otsailak 1
o

Atxiloketa AP-8 errepidean, dokumentazio faltsua eramateagatik.

otsailak 2 febrero
o
o

Odola emateko hitzordua osasun zentroan.
Chillida-Leku “celebrará” Donostia 2016 con su propia
programación. Primero de los seis actos previstos: concierto del conjunto de cuerda Ensemble Diatessaron.

otsailak 9
o
o

10 febrero
o

o
o

Ttapa Ttapa egitasmoa. Erorikoak prebenitzeko tailerra.
El Tribunal Supremo confirma la condena a 32 años
de cárcel a Beñat Aginalgalde, por el asesinato del
concejal socialista de Arrasate, Isaías Carrasco (2008).
Txantxilla auzoko bi etxetan lapurtzearen saiakera.

o

o
o

“Euskal Herriko jatorri aniztasunak gure gizartean
sortzen duen aberastasunaz hausnarketa eta eztabaida” udaletxeko areto nagusian (Hezkuntza Plataforma - AMHER - 11 Kolore Taldea).
Titan desert by Garmin BTT lasterketako bideo
emanaldia Galarretako ORONA IDeOn (Ander Txakartegi).
Peru Dominguez Olabide hernaniarra, Burubero ETB1eko saioan; zakua (27.000 euro) irabazten du.

otsailak 4 febrero

otsailak 12

o

o

o
o

Los alcaldes de Hernani, Usurbil y Oiartzun, en rueda
de prensa celebrada en el ayuntamiento de Hernani,
denuncian que la Mancomunidad de San Marcos quiere
volver a cobrar, según recoge en sus presupuestos
para 2016, a los municipios que tienen implantado el
sistema de recogida de residuos puerta a puerta por
servicios que no les presta, no respetando la sentencia
judicial al respecto dictada meses atrás.
“Hernani” Musika Eskola Publikoko 6 - 7 urteko ikasleen
emanaldia Milagrosa kaperan.
Hernaniko Inauteriak 2016. Santa Ageda bezpera;
abesbatzen irteera Hernanin eta Ereñotzun.

otsailak 5
o

Kontzentrazioa Zinkoenean (LAB / Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senideak).

otsailak 5 - 9 febrero
o

Hernaniko Inauteriak 2016 (baita Ereñotzun ere). Ruben
Lucas murtziarra da kartelaren egilea. Premiadas dos
cuadrillas por su aportación a la animación carnavalera
(25 de febrero).

o

“Artisautzan egindako txokolatea”, argazki erakusketa
Biteri kultur etxean (Rafa Gorrotxategi - Marisol Yaben).
Proyecciones sobre la historia del chocolate.

o
o
o
o

o

Rugby. Enfrentamiento entre la selección femenina
de Euskadi (categoría senior) y la selección sub´20
francesa en Landare. Varias hernaniarras entre las
euskaldunes.
Voleibol. Nuevo título para la hernaniarra Esther López,
al proclamarse con su equipo, el Naturhouse Ciudad de
Logroño, campeona de la Copa de la Reina. Es nombrada
mejor jugadora (MVP) del torneo.

HERNANI 2017

Bigarren eskuko azoka Atsegindegiko plazan.
Kalez kale kantari.
Segundo premio de Lotería Nacional en Hernani
(25.000 euros por décimo).
Akordeoi kontzertua(k) Milagrosa kaperan; 2015eko
Arrasate Hiriko Lehiaketako saridunek jotzen dute.

otsailak 13 - 14
o

Judoa. Gipuzkoako Taldekako Txapelketa kiroldegian.
Infaltil mailako neskek aurreneko postu lortzen dute, laugarren urtez segidan; mutilek, hirugarrena.

otsailak 14
o
o
o

Hernani ezagutuz:
Urruzunora irteera (Mendiriz Mendi).
Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
Espainiako Iraupen Luzeko Igeriketa Txapelketa
Mataron (Bartzelona). Luis Goñik Espainiako
errekorra lortzen du 3.000 metroko proban: 37
minutu eta 64 ehuneko.

15 febrero
o

6 febrero
o

Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senideak).

otsailak 13 febrero

otsailak 5 - 18 febrero

86

Encuentro literario en la biblioteca municipal: “Tenemos que hablar de Kevin” (Lionel Shiver).

otsailak 11

otsailak 3 febrero
o

Haize boladagatik argindar poste bat erori, eta sutea
sortzeko arriskua zegoenez, Epeleko bizilagunak
argindarrik gabe geratzen dira.
“Abian” prozesuaren inguruko herri batzarra Biterin
(Ezker Abertzalea).

Los responsables de Hacienda de la Diputación
Foral de Gipuzkoa trasladan a los Ayuntamientos las
cifras correspondientes a la liquidación del Fondo
Foral de Financiación Municipal (FFMM) 2015:7,4
millones de euros más a las cuentas de los consistorios guipuzcoanos. Hernani ingresará 196.108,39
euros.

otsailak 16
o

Literatura solasaldia udal liburutegian: “Hodeien
adorea” (Yoseba Peña).

otsailak 17 febrero
o

Amerikaren jendeztatze goiztiarrari buruzko hitzaldia(k)
Galarretako ORONA-IDeOn eraikinean (Bruce Bradley:
“La solución solutrense, el flujo de población desde
el Golfo de Bizkaia hasta América del Norte”-Stephen
Oppenheimer: “Poblamiento temprano de América”- Xabi Otero: “Refugio vasco del paleolítico superior”).

la ceremonia de clausura. Paula Arjona Vaquero recibe
el premio de ganadora del concurso de carteles para
elegir la imagen del certamen de la siguiente edición.

otsailak 20 / 27
o

Ehiza egun Zanbranako El Castillo esparruan (Txantxangorri Elkartea).

otsailak 18

otsailak 21 febrero

o

o
o

o

Lau urterako hitzarmena sinatzen dute Hernaniko Udalak eta FIARE Banka Etikoak. Udalak 30.000 euro ematen dio elkarteari, horrek mikrokreditoak bidera ditzaten
bazterketa arriskuan dauden pertsoneei eta gizarte
izaerako ekimenak garatzeko.
“Berrikuntza eta ekintzailetasuna Gipuzkoako enpresa
txiki eta ertainetan: eredu eta erremintak zure eskura”
jardunaldia Galarretako Mondragon Unibertsitateko eraikinean, ORONA-IDeOn (Mondragon Unibertsitatea-Gipuzkoako Foru Aldundia - BETERRI).

otsailak 19
o
o
o

o
o

Correcalles, prekarietatearen aurkako eta duintasuna aldarrikatzeko martxa Hernanitik. Udalak bat egiten du
martxarekin, eta dei egiten die herritarrei parte hartzeko.
Indarkeriaz lapurtzegatik, gizon bat atxilotuta, Vending
enpresako furgoneta lapurtu zuen eguneko irabaziekin
(enpresako langile ohia zen lapurra).
WhatsART proiektuaren bilera informatiboa Biterin; 15
eta 18 urte bitarteko gazteei deia, artearekin duten interesak azaltzeko (Hernaniko Udala - Donostia / San Sebastian 2016).
Bertso Gutiziak Basque Culinary Centerren: bertso saioa
(Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Aitor Mendiluze eta Eli
Pagola) eta sagardotegiko menua bat eginda (KRONIKA).
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

otsailak 19 - 20
o

Stock azoka Plaza Berrian (BERRIAK).

otsailak 19 - martxoak 2
o

Errigora. Eskutik eskura (Nafarroa hegoaldeko baratza
produktuen kontsumoa bultzatzeko, eta euskalgintzari
laguntza emateko egitasmoa): oliba olioa eskatzeko,
eta erosteko, aukera: 1.855 olio litro Hernanira.

otsailak 19 - martxoak 4
o

Pintura erakusketa Biterin: Isabel Álvarez.

otsailak 20 febrero
o
o

“Abian” prozesuaren barruan, espetxetara martxak antolatzen ditu Ezker Abertzaleak; hernaniarrak Teruelgo
kartzelara.
Luis Intxauspe (alcalde de Hernani), elegido presidente de
Udalbiltza en la asamblea de electros celebrada en Villava.

20 - 21 febrero
o

XI Festival de Piano de Andoain. Buena actuación de
las alumnas y alumnos de “Hernani” Musika Eskola. Al
recibir menciones especiales, 7 de ellas y ellos tocan en

o
o

Gipuzkoako Trialsin Txapelketa Fagollagan.
Detenido un hombre en Orkolaga kalea, acusado de violencia de genero por golpear a su pareja. El PSE-EE condena el caso, y pide un pacto contra la violencia hacia
las mujeres.
Atletismo. Eva Esnaola campeona de España de Maratón, categoría W55 (3:06:43)
Hernani´n Musik: Maddi Oihenart & Soka Hotz Orkestra
Milagrosa kaperan (Doi diskoaren aurkezpena).

otsailak 22
o

Zubietan eraiki nahi den errauste plantaren kontra egiteko, hitzaldia Biterin: “Osasuna eta errausketa” (Koro
Zabaleta eta Jose Luis Paulin - Hernanin Zero Zabor).

otsailak 23
o

Udal Batzar Orokorra. Ordenantza fiskalen aldaketa, eta
lau mozio, lauak onartuak: TTIParen (Merkataritza eta
Inbertsioa Lankidetza Transatlantikoa) kontrako udalerri izendatzea (Kooperazio Taldea), SEAD - Sahara Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 40.
urteurrenari dagokiona, Zubietan eraiki nahi den errauste plantaren kontrakoa (Hernanin Zero Zabor Taldeak)
eta martxoaren 8ari buruzkoa (Hernaniko Koordinadora
Feminista).

otsailak 24
o
o
o

Ipuin kontaketa udal liburutegian (Maite Franko).
Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).
Antzerki musikala Biteri kultur etxean: “Txotx” (Goiz Eguzki).

otsailak 25
o
o

Urteko batzarra Goiz Eguzkin: Paco Goyak jarraituko du
lehendakari izaten.
“Laburbira 2016”, Film Laburren Zirkuitua: 8 film labur
ikusteko aukera Biterin (DOBERA-Topagunea).

otsailak 26
o
o

o

Urberritzen proiektuaren aurkezpena Gabriel Celaya
eraikinean: eskualdeko berrikuntza sozialean eragitea
du helburu. Saioak, maiatzera arte.
Komunikazio eta publizitate ez-sexistarako kode deontologikoa sinatzen du Gasteizen, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzaren eraikinean, Urumeako KRONIKAk, beste 50 komunikabide eta publizitate agentziekin batera.
Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8): maitasunaren inguruko hitzaldia gaztetxean: “Eraldaketa maitasunetik eta maitasunez, maitasun erromantikoa botere harremanen euskarri?” (Ainara Santamaria, SUTU
Hernani - Bilgune Feminista).
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o

Kontzentrazioa plazan (Hernaniko preso eta iheslari
politikoen senideak).

otsailak 27 febrero
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Ibaitik badiara”, Urumea ibaia ezagutzeko Donostiatik
Goizuetara ibilbidea (Donostia / San Sebastián 2016).
Espainiako egoera politikoari buruzko hitzaldia Biterin
(Beñat Zaldua eta Alberto Pradilla, NATZA).
Txotx denboraldia: X. Sagar Lasterra Herri Krosa. Maitane Guerrero eta Sergio Roman dira azkarrenak.
Haur antzerkia Biterin: “Azken portu” (Dejabu panpin
laborategia).
Firma de la “Declaración de Itziar”, para impulsar las
entidades locales menores; entre los firmantes Imanol
Lizeaga (Ereñotzuko Auzo Udala).
Hiru hernaniar sarituta Euskal Motoziklismo Federazioaren galan, Gasteizen: Egoitz Peñagarikano, Aitzol
Arbe eta Urko Garmendia.
Rugby - Torneo Seis Naciones B. Jon Insausti con la selección española en su enfrentamiento contra la selección de Georgia, en Tiblisi.
“Atraco a las tres” pelikula Goiz Eguzkin.
Kontzertuak gaztetxean: “Bihiozkada” eta “Konbenio
del Metal”.

otsailak 27 - 28
o
o

Alerta laranja eta horia euriagatik, uholde arriskuagatik.
Arazoak Landaren.
Trabesiako eski ikastaroa (Mendiriz Mendi).

•

•

•
•
•

•
•

•

•

otsailak 28
o
o
o

Errauste plantaren kontrako mendi martxa Zubietara
(Hernanin Zero Zabor). Herriko hainbat eragilek bat egiten dute deialdiarekin.
Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
Atletismoa. Espainiako taldekako Kros Txapelketa Madrilen, bertan dira C.D. Hernaniko jubenilak (Anartz Artola, Zahikarie El Baghadadi, Enaitz Larrañaga eta Yohanes Merino).

MARTXOA/MARZO

•
•

•
•

•

•

•

•
•
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Sorkuntza egonaldia (HIKA Antzerki Konpainia). Agurtzane Intxaurraga eta Arantxa Iturbek idatzitako
“Koaderno zuria” obraren sorkuntza prozesuan ikusle
talde batek aukera izango du partaide izateko (azarora
bitartean).
El Ayuntamiento ha tomado una serie de medidas
(implantación de tecnologías avanzadas y arreglo de
averías en la red) para aumentar la eficiencia del sistema de abastecimiento de agua; con ellas se han ahorrado 108.478 euros, y 397.454 m³ de agua.
En busca y captura un joven de 31 años natural de
Guinea, acusado de falsificación y fraude en subvenciones y ayudas sociales de varios ayuntamientos
guipuzcoanos, entre ellos de Hernani.
Hiru desfibriladore Ereñotzun: auzo etxean, Epeleko
eterpean eta Ugaldetxoko tabernan.
Emakumeontzako Jabetze Eskola / Escuela de empoderamiento para mujeres. En marcha los talle-

HERNANI 2017

res sobre “Espacio de formación en igualdad y
diversidad” y “Literatura de mujeres del mundo:
continente americano” (Berdintasun Kontseilua - Udal
Berdintasun Arloa). Martxan ere, “Batukada feminista”
tailerra.
Lana bilatzeko zailtasunak dituzten 18 eta 30 bitarteko
gaztei lan bilaketan laguntzeko, “Abiatu” proiektua jarri
du martxan DAITEKEk.
Erraldoi bat sortu nahi dute Hernaniko Lanbide Heziketako Gizarte Berrikuntzako ikasleek, eta aurkeztutako
proposamenen (maiatzaren 6 arte) arteko irabazleak
200 euroko saria jasoko du.
Autokrossa. Estatuko Txapelketan hartuko du parte Iker
Lujanbiok.
Comienza el Torneo GRAVNI, con representación hernaniarra entre los convocados por Gipuzkoa.
ORONA Fundazioak Campus Tech IDeOn Kode Eskolak
antolatzen ditu 5 eta 16 urte bitarteko neska-mutilei
zuzenduta.
ORONA amplia su red comercial con la adquisición de la
empresa francesa Sealift Cote D´Azur.
Igeriketa egokitua. Garoa Etxabe eta Kerman Urreta Espainiako Igeriketa Egokituko Autonomien arteko Txapel
ketan (Euskadiko selekzioarekin) Sabadellen (Bartzelona).
ORAIN Hernanik udaletxeko kontuak biztanleentzat
eskuragarri izateko proposamena aurkezten du, eta
udaleko administrazio guneari banka etikoarekin lan
egitekoa ere.
El Gobierno Vasco aprueba un incremento de 6,7 millones de euros en el tramo Hernani - Astigarraga del TAV
(a ejecutar en tres años, hasta 2018), tramo paralizado
desde enero de 2015 por las modificaciones en el
proyecto y su lenta tramitación. Esa paralización ha
supuesto un gasto de 150.000 euros al mes.
Duatloia. Ibai Alba Espainiako txapeldun, taldeka.
Grupos políticos de la oposición piden aumentar la partida económica destinada a la limpieza viaria. El Equipo
de Gobierno admite las carencias, y asegura que se está
trabajando para mejorar el servicio.
Udaberriarekin batera, liztor asiarraren kontrako kanpaina, berriro, martxan.
Siriako errefuxiatuei laguntza eramateko postua ferian,
eta eltzeitsuak herriko hainbat puntutan (Zaporeak
Proiektua). Itziar Villalba hernaniarra laguntzera doa
Chiosera.

martxoak 1
o
o
o
o

LurraldeBus refuerza las líneas entre Hernani y Donostia.
Doako jardunaldia ORONA IDeO eraikinena, Galarretan:
bezeroen motibazioa areagotzeko, produktu eta zerbitzu berrien diseinua (Mondragon Unibertsitatea).
Etxean erditzeari buruzko hitzaldia Biterin (Magaleko
emaginak: Clara Rosas eta Josune Ibargoyen).
Odola emateko hitzordua osasun zentroan.

martxoak 1 - 3
o

Antzerki zikloa Biterin: “Etxekoak” (Artedrama), “Solitudes” (Kulunka Teatro) eta “El florido pénsil (neskak)”
(Tanttaka Teatroa).

martxoak 2
o
o
o

Sute simulakroa alde zaharrean.
“Haurdunaldia: bizitzea eta partekatzea” tailerra hasi
da, ekainaren 29ra arte (Berdintasun Kontseilua).
Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8): “Ilunpetik
argitara” liburuaren aurkezpena (Maialen Apezetxea eta
Mikel Ozaita) udaletxean (Berdintasun arloko III. ikerketa
beka), eta IV. Ikerketa Beka deialdiaren aurkezpena:
Hernaniko emakumeak plazara! (Berdintasun Kontseilua
-Hernaniko Udala).

martxoak 3
o
o

“PBL Day” ORONA IDeO eraikinean, Galarretan: Goi Eskolako Politeknikoko ikasleek beraien proiektuak aurkezten dituzte.
“Udalbizi” proiektuaren aurkezpena Biterin (GAINDEGIA,
Euskal Herriko Ekonomia eta Gizarte Garapenerako Behategia): udalerrien “bitalidadea” aztertzen du egitasmoak, eta Hernanin egindako hausnarketa azaltzen
dute.

martxoak 4
o

Kontzentrazioak Zinkoenean (LAB eta Hernaniko preso
eta iheslari politikoen senideak).

martxoak 4 - 17
o

o
o
o

o
o
o

Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8): “Autodefentsa feminista” tailerra Biterin (Bilgune Feminista).
“Abian” prozesuaren bigarren fasea: batzarra Langile
ikastolan, Laubidieta eraikinean (Ezker Abertzalea).
Tesi nagusia bozkatu eta onartu egiten da.
Arrauna. Gipuzkoako Batel Ligako 8. jardunaldia Loiolan,
Hernani Arraun Elkarteak antolatuta.
Trinkete. Ander Lazkano y Endika Arizmendi campeones
provinciales de trinkete (mano parejas, categoría juvenil). Ambos pelotaris selecciones por Gipuzkoa para
el torneo GRAVNI.
Erremontea. Martxan da VI. Sagardoaren Txapelketa 2016
Galarretan; finala apirilaren 30ean jokatuko da.
Pilota - Euskal Herriko Txapelketa (nagusien lehenengo
mailan). Paul Ojuel eta Eneko Aizpitarte, txapeldunak!
Gritando en silencio, DJ Bull eta Gatiburen kontzertua(k)
Oialumen.

martxoak 6 marzo
o
o
o

Zuhaitz Eguna Aparrainen.
96 hernaniar 27. Lilatoian, Donostian; Maitane Guerrero
hernaniarra da azkarrena.
I Concurso Internacional de Cervezas Artesanas Beer
Challenge, en Barcelona. Reconocimiento(s) para la
empresa hernaniarra Basqueland Brewing Project.

martxoak 7
o

Carmen Adarraga saria banatzen du Gipuzkoako Foru
Aldundiak ORONA IDeOko eraikinean (lehenengoz ematen da, eta hernaniarren izena jarri zaio bere kirol
merituagatik).

Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8):
“Ilunpetik argitara” liburuaren eta “Hernaniko
emakumeak plazara!” ikerketa bekaren aurkezpena(k)
Ereñotzun (Ereñotzu Auzo Udala).

martxoak 8
o
o

Emakumeen Nazioarteko eguna: Argazkia eta hainbat
ekintza institututan (LILETLAK Taldea). Marijira Plaza
Berritik abiatuta (Hernaniko Koordinadora Feminista).
Antzerki musikala Biteri kultur etxean: “Txotx” (Goiz
Eguzki Abesbatza eta Antzerki Taldea)

martxoak 9 marzo
o
o
o
o

“Txillardegiren borroka abertzalea” liburua aurkezten
du, Donostian, Pako Sudupe idazleak.
AEK-Zilegi Eskola. Benito Lertxundiren kantagintza
(Imanol Artola “Felix”) Biterin.
Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8): Teatro en
Biterin: “Sex o no sex” (Virginia Imaz Quijera - Oihulari
Klown, Berdintasun Kontseilua - Hernaniko Udala).
Tertulia literaria en la biblioteca municipal: “Juegos de
la edad tardía” (L. Landero).

martxoak 10
o

Margo erakusketa Biterin: Arantxa Agirre.

martxoak 5 marzo
o

o

o

Jangela ere heziketa gune delako hausnarketa udaletxeko areto nagusian (Hernaniko Hezkuntza Plataforma)
Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8): “Aportes
del Zapatismo al debate feminista” jardunaldia Biterin
(Lumaltik GKE-Hernaniko Udala).

martxoak 11
o
o
o

Ipuin kontaketa eta zeinu-hizkuntza tailerra Txirrita
ikastetxean, Ereñotzun (Koxka Elkartea).
Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senideak).
Hernaniko Gazte Olinpiadak. Olinpiadetarako beroketa:
bertso lizun afaria gaztetxean.

martxoak 11 - 13
o

“Hernani” Musika Eskola Publikoko akordeoi taldea, Lauhaizeta Akordeoi Orkestrarekin, Salamancan.

martxoak 12 marzo
o
o
o
o
o
o
o
o

Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan.
Txotx denboraldia: Sagar martxa.
Kalez kale kantari.
Rugby-Torneo Seis Naciones B. Jon Insausti con la
selección española en su enfrentamiento contra la
selección de Portugal.
Erromeria “Jeiki Hadi”rekin (San Joan Konpartsa).
“Argitu erabakia” ekitaldia, kriseiluek (erabakiek) zerua argituko dute Zinkoeneatik (GURE ESKU DAGO).
Argazki lehiaketa ere, antolatzen da.
Zarauzko Abesbatzaren kontzertua San Joan Bataiatzailearen elizan.
Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8): Kontzertua Ezkiaga pasealekuan: La Furia (Berdintasun
Kontseilua - Hernaniko Udala). “Sagar moreen festa”
gaztetxean (SUTU Hernani - Bilgune Feminista).
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martxoak 13 marzo

martxoak 19

o
o

o
o

o
o

o
o

Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
Arrauna. Gipuzkoako Batel Ligako estropada Pasaian;
mutil kadeteak, txapeldun (Baldo izena du batelak).
“Hernani” Musika Eskola Publikoko txistulari eta trikitilarien kontzertua udaletxeko arkupetan.
XIV Carrera de Primavera en Donostia (10.000 m.).
La hernaniarra Maitane Guerrero es la vencedora en
categoría femenina, Sergio Román, segundo en la
masculina.
Recuerdo a Kontxi Sanchiz en el homenaje celebrado
en Iruñea a Ángel Berrueta.
El hernaniarra Eneko Sota (Acordeón A) premiado en el
Concurso de Jóvenes Músicos de Euskadi.

o
o
o
o

martxoak 14 - 16
o

Barkamenaren elkarteko ospakizunak (elkarteko penitentzia mezak) San Joan Bataiatzailean, Floridan eta
Ereñotzun,

martxoak 15 - 21
o

Aste Kurdua (Hernaniko Kooperazio Taldea). “¿Qué está
pasando en Kurdistán Norte (Turquía)?” eta “La mujer
en el movimiento de liberación de Kurdistán” hitzaldiak,
“Diyarbakirreko haurrak / Los niños de Diyarbakir” filma
eta Urte berri kurdua (martxoak 21).

o
o
o

martxoak 15

martxoak 19 - 20

o

o

o

PSE-EEk: “Kiroldegiko obran txapuza egin da: aldagelak
ez daude guztiz egokituta, aireztatze arazoak daude, ez
da irisgarritasuna bermatu gurpildun aulkientzako, eta
baldosak irristakorrak dira”. Kezkak ere azaltzen ditu
Gay Murreko patioa estaltzeko proiektuaren inguruan.
Literatura solasaldia udal liburutegian: “Ezer ez” (Jane
Teller).

martxoak 16 marzo
o
o

Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).
Video-proyección sobre saxofón en Biteri (“Hernani”
Musika Eskola Publikoko HERNASAX Taldea).

o

Emakumeen Nazioarteko eguna (martxoak 8): Zinegoak,
Gaylesbotrans Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdia Biterin (Berdintasun Kontseilua - Hernaniko Udala).

o
o
o
o

o
o
o
o

IV. Mugikortasun Foroa ORONA IDeO eraikinean: garraio publikoaren erabilera, herritarren mugitzeko beharrak eta etorkizuneko erronkak aztertzen dira; Luis
Intxauspe Hernaniko alkateak parte hartzen du.
Europar Batasunak Turkiarekin sinatutako errefuxiatuak
kanporatzeko akordioaren kontrako kontzentrazioa plazan (Udaleko udal talde guztiak).
“Gure kabuz ala hil” dokumentala gaztetxean.
“Beatrice”, 16 urteko arrano arrantzalea Ereñotzun, Urmendi baserriaren inguruan, hilda aurkitu dute.
Kontzentrazioa Zinkoenean, “denen eskubideak aldarrikatzeko” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).
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Erramu Igandea.
Salida a Otzaurte (Mendiriz Mendi).
Atletismoa. Euskadiko Errelebo Txapelketa (4 x 1 milla),
Irunen. Neska hernaniarrak, txapeldun.
Txistularien Topaketa.

martxoak 22
o

Eskubaloia. Hernaniko Eskubaloi Taldeko neska-mutil
infantilak Portugaleko San Joao de Madeirako Nazioarteko Torneora.

martxoak 23 marzo
o

martxoak 18
o

Arrauna. Batel Ligako bi jardunaldi eta “Maialen” traineruaren denboraldiko estreinaldia.

martxoak 20 marzo

martxoak 17

90

Arantzazura erromesaldia.
“Abian” prozesuaren bigarren faseko batzarra. “Erabakiak hartzeko unea” da: proiektu politikoa, eskaintza
independentista, garapen taktikoa, gatazkaren konponbidea eta antolaketa
(Ezker Abertzalea).
Haur antzerki Biterin: “Zapatila gorridun mutikoa”
(Ados Teatroa).
Hernaniko Txistulari Gazteen XI. Txapelketa Milagrosa
kaperan.
Hernaniko Gazte Olinpiadak. Olinpiadetarako beroketa:
mendi martxa eta bazkaria.
Ndiaga Sarr 27 urteko senegaldar hil da gaixotasun baten medio, eta gorpua Senegalera eramateko diru bilketa antolatzen du AMHERrek: Pintxo pote solidarioa
Plaza Berrian. Lortu da gorpua Senegalera eramatea
(martxoaren 21ean).
Txirrindularitza. Peña Otaño Saria (alebin eta infantil
maila): trafiko aldaketak.
Pilota. Udaberri Torneoko finala Hernanin, bertan
dira Iñigo Urkizu eta Oier Apezetxea. Txapela jantzen
dute.
Kontzertu sakroa, eliz musika, Agustindarren elizan:
Kantuz Abesbatza - Astigarragako Aitzondo Abesbatza (Kantuz Abesbatza).

o

Concentración en los arcos del ayuntamiento en
condena por los atentados ocurridos días atrás en
Bruselas.
Euskal preso eta iheslari politikoak etxeratzea du
helburu Denak ala inor ez gazte mugimenduak, eta
batzarra egiten du gaztetxean.

martxoak 24 marzo
o
o

Zikuñagako Amaren kapera berriaren inaugurazioa San
Joan Bataiatzailearen elizan.
Jueves Santo. ”Cena del Señor”.

martxoak 25 marzo
o
o

Viernes Santo. Via crucis a Santa Barbara, y Pasión.
Turismo eskaintza berezia: bisita gidatua hirigunean,
tren berdea…

26 marzo
o

martxoak 27 marzo
o
o

Domingo de “Pascua de resurrección”.
Aberri Eguna.

martxoak 28 - apirilak 3
o

•

Sábado Santo. Vigilia pascual.

Igeriketa taldeko kideak Saloura, entrenamendu bereziak egitera.

•

apirilak 1
o

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Hernani Musika Eskola Publikoko fanfarrea (“Txilibita
fanfarrea”) Mallorcan, euskal musika tradizionala zabaltzen. Mallorcako “Es Reginyol – Xeremiers de Muro” taldearen bisita apirilaren 22an
El Ministerio de Fomento adjudica el proyecto constructivo que da continuidad a la Y vasca de alta velocidad, y permite su conexión con Iparralde; esas obras
afectarán a la estación de ferrocarril de Hernani.
Pentsio duinen aldeko sinadura bilketa (Hernaniko Duintasuna Taldea).
“Zure botak, ez bota” (Katiuska Operazioa): AMHER se
suma a la campaña para la recogida de calzado para
los refugiados sirios en Grecia y Turquía: en Urrats
Zapatadenda, y el 16 de abril en Plaza Berria. Guztira,
mila pare baino gehiago oinetako bildu dira.
En los cuatro últimos años, según un estudio publicado por ELA, ha aumentado la precariedad en las
instituciones de la CAV; en el Ayuntamiento de Hernani
la precariedad alcanza el 30,4 %.
Txirrindularitza. Andoni Amonarriz Gipuzkoako Selekzioarekin Valladoliden; taldekako erlojupeko txapeldun.
Maddi Arizmendi Gipuzkoako Trial Txapelketako txapeldun (infantil maila).
Arrauna. Hernaniko mutil jubenilak Gipuzkoako Batel
Ligako hirugarren. Martxan da Gipuzkoako Txapelketa,
eta horren segidan, Euskadikoa.
Triatloi denboraldia hasi da; Zumitza TTT taldea hasi da
lanean.
Konposta herritarren eskura, berriro.
El PSE-EE solicita al Ayuntamiento que se incluyan
cláusulas sociales en los pliegos de contratación que
se gestionen desde el Consistorio; solicita que ya se
apliquen en el proyecto de remodelación de las piscinas
del polideportivo.
Diru-laguntza deialdia egiten du Udalak gizarte zerbitzutan aritzen direnentzat; guztira 170.745 euro bideratzen ditu.
La asociación EGUZKI denuncia los malos olores que
molestan en varias zonas de Donostia, olores procedentes de la papelera Zikuñaga de Hernani.
Aitzol Arregi hernaniarra Hego Afrikako Port Elizabetheko ironmanean; bere kategoriako laugarrena.
“ETAren espetxe frontea” egotzita, 47 pertsona auzipetu ditu Auzitegi Nazionala; horien artean: Amaia
Esnal eta Aiert Larrarte.
Duatloiko distantzia luzeko Nafarroako Txapelketa Vianan; Ibai Alba, txapeldun.

Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

apirilak 2 abril
o

APIRILA/ABRIL
•

Ipuin Faktoriak hirugarren ipuina martxan dago (DOBERA Euskara Elkartea).
Bestizan eta Florida arteko argiteria berrituta.

o
o

Hernaniko Gazte Olinpiadak hasi dira (ekainaren 18ra
arte): “Nazioarteko sukaldaritza” eta taldeen aurkezpena. Film laburren lehiaketa martxan, maiatzaren 26ko
gau berezi batean ikusiko dira.
Un segundo premio de la lotería nacional en Hernani,
120.000 euros al número 00386.
Kontzertua Milagrosa kaperan: Frantziako La Fragate
Abesbatza (Kantuz Abesbatza).

apirilak 3
o
o
o

Bola. Lehendakari Sariko azken tiraldia Benta Berriko
bolatokian; Antonio Miner ereñotzuarra, txapeldun.
Liburu eta disken azoka solidarioa Plaza Berrian.
Bikotekako Dardo Txapelketa Atxur tabernan.

apirilak 4
o
o
o

o

BiziBusa, eskolara bizikletaz joateko ekimena, martxan.
Kooperatzen eta Eraldatzen formakuntza programen
aurkezpena Gabriel Celaya eraikinean (Hernaniko
Udala). Apirilaren 11tik aurrera, martxan.
Emakumeontzako Jabetze Eskola / Escuela de empoderamiento para mujeres. “Komunikazioa. Komunikazioa
eta generoa: jende aurrean hitz egiteko teknikak” tailerra martxan da (Berdintasun Kontseilua - Udal Berdintasun Arloa).
Martxan da Tilos 7 pasa txapelketa.

apirilak 5 abril
o
o

o

Odola emateko hitzordua.
Emakumeontzako Jabetze Eskola / Escuela de empoderamiento para mujeres. Inicio del taller “Redefiniendo
la cultura. El camino del arte: la creatividad como estrategia de empoderamiento” (Berdintasun Kontseilua- Udal
Berdintasun Arloa).
“Euskal Herria zatitu zuten garaiko historia” dokumentala Biteri kultur etxean (Hernani errotzen).

apirilak 6 abril
o

o
o

Presentado, en el marco de Donostia / San Sebastián
2016, el proyecto “HidroLogikak”: excursiones, conferencias, talleres... para recuperar la memoria histórica,
cultural y ambiental del Urumea. La iniciativa se prolonga hasta el mes de noviembre, y llega a Hernani.
Euskal Herriko itzulia Urumea bailaratik, Goizuetatik
Astigarragara.
Ipuin kontaketa berezia Biteri kultur etxean: “Zozomikoteak” eta “Chertat eta lehoia” (DOBERA Euskara
Elkartea - Udal Liburutegia).

apirilak 7 abril
o

ATEA, asociación para un trato ético a los animales,
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o

afirma que en Gipuzkoa no se deberían permitir la instalación de circos con animales, y denuncia la presencia
en Hernani de uno de ellos que “obliga a los animales a
realizar números que en ningún caso pueden aceptarse
como naturales”.
Hernani´n Musik: Ruper Ordorika Biteri kultur etxean.

apirilak 8 abril
o

o

o

Visita de dos profesores del Centro de Música de Nordhom (Alemania) a “Hernani” Musika Eskola Publikoa, conocieron las instalaciones donde actuaran el próximo 5
de mayo.
“Bota bertsoa!” bertso-paper lehiaketaren emanaldia
eta sari banaketa Biteri kultur etxean (DOBERA Euskara
Elkartea-Iraulio Panttalone Bertso Eskola): 180 lagunek
hartu dute parte, eta 21 bertsok saria jaso dute. Jaione
Rodriguez eta Alberto Santiagorenak dira bertso
irabazleak.
Enkartelada Gudarien plazan (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

o

apirilak 12
o
o
o
o

Rugby. Igor Genua con la selección española de rugby a
siete en Hong Kong, en el torneo clasificatorio para las
Series Mundiales 2017.

apirilak 9 abril
o

o
o
o
o
o

Emakumeontzako Jabetze Eskola / Escuela de empoderamiento para mujeres. “Autonomia suspertzen. Orientazioa mendian” tailerra martxan da (Berdintasun Kontseilua - Udal Berdintasun Arloa).
Bizikidetzarako juztizia: transizionala eta restauratiboa
ikastaroa Biteri kultur etxean (José Luis de la Cuesta,
Kriminologia Institutuko zuzendaria, ELKARBIZI).
Hernaniko preso eta iheslari ohiei deia Gudarien plazan
argazkia ateratzeko, apirilaren 17an Bilbon egiten den
manifestazioarekin bat egiteko.
Kalez kale kantari.
Musika elektronikoan interesa dutenei produkzio klasea
gaztetxean (Iban Device, On The Bit Taldea).
El equipo DENONTZAT Invencible de Hernani participa
en la ER de Loiu, consiguiendo excelentes resultados:
txapeldun, taldeka.

o

XXI. Dantzari Festa (San Joan Konpartsa). Lau hernaniar
omenduak: Iñaki Usandizaga eta Ana Larrea, eta Miguel
Lujanbio eta Joakina Ayerragarai. Euskal jantzien erakusketa Biteri kultur etxean, eta Ramon Garcíaren hitzaldia
(apirilak 14). Erromeria Plaza Berrian (apirilak 16).

apirilak 10 abril
o
o
o
o

92

Detenido en Hernani por haber manipulado el permiso
de conducir.
Txotx denboraldia: Sagar Martxa (Mendiriz Mendi).
Judoa. Gipuzkoako Txapelketa (infantil maila) eta Euskadi Txapelketa (kadete maila) kiroldegian. Hernanirrek,
guztira, 8 domina.
Atletismo. Sergio Román e Ibai Alba, primero y segundo
en la III Peñaflorida Lasterketa.
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AEK-Zilegi Eskola. Barreterapia ikastaroa AEK euskaltegian (Maialen Viaña Zabaleta).

apirilak 13 abril
o

o
o

o
o

Víctor Goikoetxea presenta en Donostia el proyecto
ItsasArte-MiramArt, proyecto que transformará el túnel
peatonal del Antiguo en un paseo por el fondo del mar
utilizando técnicas pictóricas de última generación. La
obra se inaugura en 14 de julio.
Egiten ari diren obrak direla eta, telebistarik gabe (ordu
batzuetan) Pagoaga eta Ugaldetxo arteko etxeetan.
Donostia / San Sebastián 2016, “HidroLogikak” proiektua: Bernard Lachat biologo eta ingeniari hidraulikoaren
hitzaldia Biteri kultur etxean: Elkarbizitza aukera ibaiaren lehengoratze ikuspegitik.
Tertulia literaria en la biblioteca municipal: “Picnic en
Hanging Rock” (Joan Lindsay).
Conferencias en el centro ORONA IDeO de Galarreta, en
el marco del proyecto “Oreina Urkian Kanata”, proyecto
multidisciplinar para divulgar el conocimiento de la
relación de los vascos con las primeras naciones de
América del Norte: “Primeras naciones: nuevos modos
de gobierno” (Alexandre Bacon), “La cultura es la clave”
(Juan José Ibarretxe) eta “Oreina Urkian Kanata” (Xabi
Otero).

apirilak 13 - 14
o

apirilak 9 - 16
o

Nola portatzen gara gaixo daudenekin? Portaera egokia
al dugu? hitzaldia Biteri kultur etxean (Inmakulada Ikastetxeko Heziketa Zikloa).
Loreontzietan (balkoietan) baratzea jartzeko tailerra
martxan da.
Literatura solasaldia udal liburutegian: “19 kamera” (Jon
Arretxe).
“Osasuna eta kiroprektika” hitzaldia Biteri kultur etxean
(Xabier Mediaraz).

apirilak 12 / 19

8 - 9 abril
o

Esne Beltzaren bideoklip berrian parte hartzeko
hitzordua Oialumen.

Greba eta manifestaldia Ikasle Sindikatuak eta Euskal
Herria Sozialistak deituta; HIIM Hernaniko Institutuko
Ikasle Mugimendua sortu da.

apirilak 13 / 20
o

AEK - Zilegi Eskola. Xakea: saio praktikoa AEK euskaltegian (Jon Altuna “Oxan”).

apirilak 14 abril
o
o

Salida a Milagro y Marcilla, Nafarroa (Goiz Eguzki).
Haurrentzako elikadura osasungarri eta ekologikoari
buruzko hitzaldia haur eskolan (Sabrina Pato, Ekolapiko
Proiektua).

apirilak 15
o

Hernaniko Institutuko DBH 2. mailako ikasleen emanaldia Biteri kultur etxean: dantza, malabarak, magia,
abestiak...

o

o
o

Pala. Gipuzkoako Txapelketako trinkete finala Donostiako Gaska pilotalekuan: bi talde hernaniar aurrez aurre.
Amaia Irazustabarrena eta Amaia Araiztegi, txapeldun;
Ariane Arrieta eta Maider Huizi, azpitxapeldun.
Donostia / San Sebastián 2016, “Literatura eta memoria
historikoa” saioa: Miguel Usabiaga idazle hernaniarrak
parte hartzen du.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

apirilak 16
o
o
o
o
o

Bigarren eskuko azoka.
“Abian” prozesua: tesi alternatibo desberdinak bozkatu,
eta erabakiak hartzeko batzarra Laubidietan (Ezker Abertzalea).
WhatsART proiektua Milagrosa kaperan: hausnarketa
eta performancea (Hernaniko Udala - Donostia / San
Sebastian 2016).
Donostia / San Sebastián 2016, “HidroLogikak” proiektua: ibilaldia Donostia, Astigarraga, Hernani eta Goizuetan barrena.
“Nazioa eta errelatoa”/Nación y relato” jardunaldia Biteri kultur etxean (Hernani Errotzen / Nabarralde).

apirilak 18 / 25
o

apirilak 19
o
o

XXIV Jornadas Extremeñas (Centro Cultural Extremeño).

apirilak 17
o
o
o
o
o

o
o

Hendaia - Sokoara irteera gazteentzat (Mendiriz Mendi).
Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
Arpa kontzertua Milagrosa kaperan.
Txatarra koadrilaren elkartzea: meza eta...
Bertsolaritza. Gipuzkoako Eskolarteko Bertsolari Txapelketa Eibarren. Hernaniko Bertso Eskolako zortzi
lagunek hartzen dute parte; bi finalean: Beñat Mujika
eta Andoni Mujika. Beñatek jantzi du txapela.
Hernani´n Musik. Europako inprobisatzaileen saioa: Kurdistan, Sardinia eta Euskal Herria (Maialen Lujanbio eta
Arrate Illaro).
Tren istripua Floridako estazioan; Brinkolarako aldiriko
trenak geldituta zegoen merkantzia tren bat jo du;
zauritu arinak.

o

o
o
o
o

2015eko udal aurrekontuaren likidazioa egin du Udalak,
eta 3₁628.000 euroko saldo positiboa izan du. Horietatik,
2₁537.000 euro erabiliko dira 2016an, partida batzuk
handitzeko, eta proiektu berriak martxan jartzeko.
Rugby. Igor Genua en el programa de becas de alta
competición de Basque Team.
Ignacio Ocio hil da, herriko eskubaloia berreskuratzeko
lan handia egin zuena.
Aita izan berri dela eta, haurra ikus dezan, Gurutz Agirresarobe presoa Hernaniko etxera ekarri dute Sevillako
kartzelatik.
Al cumplirse 25 años del fallecimiento del poeta
hernaniarra Gabriel Celaya, sus versos son “trending
topic” en las redes sociales. Una guía publicada por
Donostia Kultura recoge la biografía y obra del poeta
hernaniarra.

Langile Ikastola - Gelaburu Batzordea. Batzar Orokorra
Laubidieta zentroan: “LOMCE Legeari planto egingo dio
Langile Ikastolak. Lehen Hezkuntzako 3garren mailako
proba ez egitea erabaki dute ikastetxeko komunitateko
kideek,... aho batez”.

apirilak 20 - 27
o

Txotx denboraldia: “Sagardo ibaiak, bizitza iturri” erakusketa Biteri kultur etxean (Sagardoaren lurraldea).

apirilak 21 abril
o

o
o
o

Coloquio sobre enfermedades profesionales de los
pensionistas provocadas por amianto y otras sustancias
cancerigenas (Jesús Uzkudun, GEPE Gipuzkoako Erretiratu edo Pentsionisten Elkartea).
Tomateen inguruko tailerra herri baratzetan (Furgobaratza).
SORTZEN Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko mugimenduaren 25 urteurrena dela eta, solasaldia Biteri
kultur etxean: “Eskola herritarrak eta parte hartzaileak”.
Larriki gaixo dauden presoak etxera! manifestazioa
plazatik abiatuta (Denak ala inor ez Gazte Dinamika).

apirilak 22 abril
o
o
o
o

apirilak 18 abril
o

Argiteria hobetzeko obrak direla eta, Biteri kalea moztuta.
Kiropraktikari buruzko hitzaldia Biteri kultur etxean (Ana Echeveste eta Kristian Gjermumdrod).

apirilak 20 abril

16 - 17 abril
o

AEK - Zilegi Eskola. Lorezaintza AEKn.

Asamblea anual de ORONA en las instalaciones de Galarreta. Ganó, en 2015, 74 millones de euros (+ 5,71%).
Mallorcako “Es Reginyol – Xeremiers de Muro” taldearen
emanaldia Biteri kultur etxean (“Hernani” Musika Eskola
Publikoko “Txilibita” fanfarrea).
Elkartasun Egunaren bueltan, bertso afaria Xalaparta
elkartean.
En marcha la campaña “Zine+Afaria”, para incentivar el
ocio los viernes en Hernani: cena y sesión de cine por
9,50 €. (BERRIAK)

apirilak 23 abril
o
o

o
o
o
o

Tres detenidos en Hernani por orden de arresto y con
carné falso.
Emakumeontzako Jabetze Eskola / Escuela de empoderamiento para mujeres. “Autonomia suspertzen. Au-toa
prest izateko mekanika tailerra” (Berdintasun Kontseilua-Udal Berdintasun Arloa).
Haur antzerki Biterin: “Lorategian” (Teatro Paraíso).
Auzolanean eginiko frontoi txiki berriaren inaugurazioa
kiiroldegiko frontoian.
Haurrentzako jolasak kiroldegi ondoko plazan (EZIKO
Udalekuak).
Jazz kontzertua Atsegindegi plazan: Hernaniko Musika Banda, Ainara Ortega abeslaria, Satxa Soriazu
pianojolea, eta Kike Arza kontrabaxujolea.
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o
o

Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).
Marokoar erara afaria, eta musika, gaztetxean.

apirilak 24 abril
o
o
o
o
o
o

o
o

Hernanitik Arantzara irteera (Mendiriz Mendi).
Txotx denboraldia:
“Sagardoaren lurraldea ezagutuz” Astigarraga-Hernani
ibilaldi gidatua.
Atletismo. Maitane Guerrero en el Campeonato de
España de 10 km., en Alcañiz (Teruel).
Rugby. Jornada de rugby inclusivo en Landare.
Kultura anitzeko dastatze gastronomikoa Plaza Berrian
(AMHER).
Elgeta homenajea a mujeres vascas que se implicaron
activamente en la lucha contra el franquismo; entre
ellas las hernaniarras Bittori Barcena, Miren Clemente
y Begoña Gorospe.
Txistulari Bandaren kontzertua, abeslari bat eta bi
tronpetajolerekin, Plaza Berrian.
Atsolorra Ereñotzun, 2015ean jaitako 7 ume omenez.

apirilak 30 abril
o
o
o

apirilak 30 - maiatzak 1
o
o

Luis Intxauspe alkatea eta Mattin Aldaia zinegotzia
Osasuna eta Errausketa Ikerketa Taldeko kide batekin
biltzen dira. Maialen Berridi les traslada información
sobre los daños que puede aportar la incineradora.

apirilak 26
o
o
o
o

•

o
o

•
•
•

Hasi dira Karabel auzoko urbanizazio lanak:
“... uhol-deetatik babestuko dute”.
Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lur Korta).
Txotx denboraldia:
“Sagardoa bidegile” (Bego Zubia) do-kumentala, solasaldia eta luntxa Biteri kultur etxean.
Udal Plenoa. 2015eko aurrekontuen likidazioa, 2016ko
kreditu aldaketa, eta hainbat mozio: babesa adierazten
dio SORTZEN Elkartearen festari (maiatzak 22), eta
“Mozal Legea” indargabetzea eta “Autokontsumoaren
Errege Dekretua” bertan behera uztea eskatzen ditu.

apirilak 27
AEK-Zilegi Eskola. Sexualitateari buruzko saioa AEKn
(Arremanitz Kooperatiba).
Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).

•

•

28 abril
o

Detenido por la Ertzaintza un hombre de 33 años acusado de falsedad documental al intentar retirar una
furgoneta inmovilizada.

•
•

apirilak 29
o
o
o

94

“Siriako gatazkaren sorrera eta errefuxiatuen arazoak”
solasaldia gaztetxean (AMHER - SOS Arrazakeria).
Kontzentrazioa plazan: “Guztien artean ekarriko ditugu”
(Hernaniko euskal preso eta iheslari politikoen senide
eta lagunak).
Txotx denboraldia bukatzeko WhiskeyDick Texaseko
taldearen kontzertua eta afaria Iparragirre sagardotegian.
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Helduentzako irteera Aniera (Mendiriz Mendi).
Ekintza ugari Maiatzaren 1aren buelta Goiz Eguzki Jubilatu Etxeak antolatuta: Goiz Eguzki eta Hondarribiko
Kasino Zaharra abesbatzen emanaldia, Udalerriko torneoen sari banaketak, erakusketak, luntxa...

MAIATZA/MAYO

apirilak 25 abril
o

Elkartasun Eguna. Egitarau zabala antolatzen da: herri
krosa, desafioa, babarrun jatea... dantzariak, bertsolariak, jolasak... eta manifestazioa.
Rugby. Partido en Landare entre la Selección femenina
de Gipuzkoa y Universidad de Burgos.
Erremontea. VI. Sagardoaren Txapelketa 2016ko finala
Galarretan: Segurola - Endika (Petritegi), txapeldun.

•
•
•

Sorkuntza egonaldia: “Oa-huetak” (Elirale KonpainiaDonostia/San Sebastian 2016: Mugalariak 3.0 programa). Iparralde eta Hegoaldeko loturak indartzea
du helburuetako bat, 2-6 urte bitarteko haurrentzako
ekimen honek (Hernani-Donostiako Tomasene kultur
etxea-Senpereko Lerreko kulturgunea).
Esku pilota ikastaroa Tilosetan (Emakume Kirolari ekimena).
Esku pilota. Pilota Eskolen txapelketa martxan, da.
Hernani Erabaki parte-hartze prozesua martxan da;
2017 urtean Udalak zertan gastatuko ditu 500.000
euro erabakiko dute hernaniarrek. ORAIN Hernanik
kritikatzen du “Indarkeria jasaten duten emakumeentzat
arreta psikologiko eta juridiko zerbitzua” ez dela sortu,
2014an onartutakoa: “Ez dute argitu, horretarako gorde zen diruaren zati handi bat, Plax! Zerbitzura bideratu
dutela”. Berdintasun Kontseiluak erantzuten du berak
erabaki zuela zerbitzu hori martxan ez jartzea. El
gobierno municipal responde que ORAIN Hernani ha
tenido toda la información, y que con esa decisión se ha
buscado evitar la duplicidad de servicios.
Euskara Plus proiektua antolatzen du Banaiz Bagara
Elkarteak; ikastaro trinkoak pertsonen zaintza, merkataritza edo ostalaritza sektoreetan euskararen erabilera
sustatzeko asmoz.
Errugbia. CR Hernani Elkarteko 16 urte azpiko taldea,
Euskal Ligako txapelduna; maiatzaren 21-22an Murtzian jokatuko dute Espainiako Txapelketa.
Se retoma la obra del TAV entre hernani y Astigarraga,
paralizada desde enero de 2015.
ERRIGORA kanpaina berria, Nafarroa hegoaldeko eus-0kara sustatzeko, eta ekoizle eta kontsumitzaileen arteko
harremanak sendotzeko: udaberriko produktuak eskuratzeko
aukera. Hernaniko 69 familiak hartu dute parte.
CD Hernani, 75 Aniversario. Exposición(es) de fotos del
Club en bares de la localidad.
Marian Beitialarragoitia cabeza de lista por Gipuzkoa
(EH Bildu) a las elecciones generales del 26 de junio.
Ugaitz Errazkin Fresnesen (Frantzia) preso dagoen
hernaniarra, gose greban “Itziar Moreno kidea isolamendutik atera arte”. Ugaitzen aldeko elkartasun

•

•

•

•

•
•

•

gunea Tilosetan (kazeroladak eta elkarretaratzeak).
Batzar informatiboa eta manifestazioa maiatzaren
24an (SORTU). Fresnesera martxa (maiatzak 27-28)
“nahikoa dela esateko bertatik”: dos vecinos de Hernani
retenidos por la policía gala. El 28 de mayo se anuncia
el fin de la huelga de hambre.
La AVC (Autoridad Vasca de la Competencia) abre expediente sancionador a la Diputación y a 25 empresas de
autobuses, entre ellas Autobuses Garayar S.A. y Hijos
de Areizaga S.A., por pactar el mercado y los precios.
Un hombre condenado a 56 días de trabajos a favor
de la comunidad, por golpear a su compañera cuando
procedía a denunciar otra agresión previa (20-042014).
Rugby. Igor Genua con la selección española “Seven” en
Estados Unidos, en su preparación cara a la clasificación
para los JJOO de Río de Janeiro. También toma parte en
el Torneo de Moscú.
Kiroldegian egiten ari diren obretan, Udalaren “kudeaketa txarra” salatzen du PSE-EEk, jarraipenerako eta
koordinaziorako batzorde bat osatzea eskatzen du.
Atletismo. Campeonato(s) de Gipuzkoa: varias medallas
para los atletas categoría infantil y juvenil.
Europako “First Lego League” Txapelketa, birziklatzearekin zerikusia duten proiektuen inguruko txapelketa, Tenerifen; bertan dira bi hernaniar (Ekain
Noriega eta Paul Lopez) Axular Lizeoko Overclock taldearekin, eta bigarren saria lortzen dute.
Atletismo, Eva Esnaola, gandora de la 24H Run, en
Las Palmas de Gran Canaria (189 km). Campeonato de
Gipuzkoa (categoría absoluta) en Donostia, los atletas
locales logran varias medallas.

maiatzak 1
o

Pilota. XIII BERRIA Txapelketa hasi da hernaniarrentzat.
Finala Hernanin bertan jokatuko da ekainaren 26an.

maiatzak 2 - 6
o

Bide Heziketa X. Marrazki erakusketa Biteri kultur etxean (Udaltzaingoa).

maiatzak 3 mayo
o
o

o

CD Hernanik, 75 urte. La Real Sociedad entrena en Zu-bipe.
Presentación en Donostia de la “Red Vasca Antirumores”:
organizaciones sociales e instituciones locales (entre
otras el Ayuntamiento de Hernani) aúnan fuerzas para
erradicar prejuicios y estereotipos que fomenten la
xenofobia.
Odola emateko hitzordua osasun zentroan.

maiatzak 6
o
o
o

6 - 8 mayo
o
o

Donostia/San Sebastián 2016: EMUSIK Jaialdia. Europa
osoko musika eskoletako ikasleak elkartzen dira
Donostian, baita “Hernani” Musika Eskola Publikokoak
ere (maiatzak 6). Hernanin ere kontzertuak izango dira,
mikroegoitza baita.

o

Herri bilgunea udaletxean: udalgintzako lanen erre
pasoa (EH Bildu).

Emakumeentzat esku pilota ikastaroa Tilosetan (EMAK).

maiatzak 7 mayo
o
o
o

o
o
o
o
o

Arabako Añana gatzategira irteera (Portu Auzo Elkartea).
CD Hernanik, 75 urte. Eskola Kiroleko jardunaldia Ave
Maria parkean
(CD Hernani - Atletismo Saila).
Hitzaldia, Atez atekoaren sei urteak ospatzeko (Hernanin Zero Zabor - Hernaniko Udala): “Hernani Zero
Zabor udalerria. Zertan aurreratu dugu sei urteotan?”
(Luis Intxauspe, Hernaniko alkatea) eta “Ez erraustu
etorkizuna, Zero Zabor da bidea” (Rossano Ercolini,
Zero Waste Europako lehendakaria).
Comida de las mujeres de Florida auzoa, en la sociedad
Etxeberri.
Rugby. I Torneo Transfronterizo IRIZAR con equipos
de Iparralde y Hegoalde. Hernani comenzarán la competición el sábado 14 de mayo.
Concierto de la Orquesta de Acordeones de Doinu Zale
Musika Eskola y Ozenki Abesbatza en el hogar del
jubilado de Zorroaga.
Primeras Comuniones en la parroquia San Juan
Bautista.
Metal Festa Zikuñaga auzoko eskolan.

maiatzak 8
o
o
o
o

Herri Urrats 2016 Senperen, “Jalgi baxora” lelopean:
kantaren hitzak Jon Garmendia Txuriarenak dira; musika, Esne Beltzarena.
Xoxoka eta Azketatik barrena Aranora mendi irteera
(Mendiriz Mendi).
XLVI. Amuarrain Arratza Txapelketa, Urumea ibaian
(Txantxangorri Elkartea).
Nazien kontzentrazio eremuetan hildako bi hernaniarrei
(Juan Manuel Larburu Odriozola eta Marcelo Vázquez
Saez) omenaldia udaletxean eta haien jaiotetxeetan.
(La Ilusión Kultur Elkartea -Hernaniko Udala- Gipuzkoako Foru Aldundia).

maiatzak 9
o

maiatzak 5
o

Salida del Hogar del Jubilado Goiz Eguzki a Cantabria.
Amaia Irazustabarrena y Maider Huizi en el Campeonato
estatal de pala en frontón de 30 metros (Guadalajara).

maiatzak 6 / 13 / 20 / 17

maiatzak 4 - 7
o

Kontzentrazioa Zinkoenean (LAB).
“Festa dezagun gaurdanik geroa” dokumentala, eta solasaldia gaztetxean: Nolako festak nahi ditugun
Hernanin? (Txosna Batzordea).
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

o

Saneamenduaren mantenu lanak direla eta, ur mozketa
Felipe Sagarna “Zapa” kaletik Plaza Berria arteko
eremuan.
AEK-Zilegi Eskola. “Etxe ekologikoak eraikitzen” LUR
Eko dendan.
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maiatzak 10 - 19

maiatzak 14

o

o
o
o

Hernaniko Lanbide Heziketako Gizarte Berrikuntzako
ikasleek antolatutako erraldoi lehiaketan egin diren
erraldoien erakusketa. Maider de las Heras da lehiaketaren irabazlea.

maiatzak 11 mayo
o
o

o
o
o
o

AEK - Zilegi Eskola. “Harremonak eta tratu onen esko-la”,
sexualitateari buruzko saioa AEK euskaltegian (Arremanitz Kooperatiba).
Herriko lau ikastetxe LOMCE eta Eusko Jaurlaritzaren
HEZIBERRI egitasmoaren kontra: “Hirugarren mailako
ebaluazioen aurrean planto egingo dugu Langile, Urumea, Elizatxo eta Txirritan”.
Encuentro literario en la biblioteca municipal: Sumisión
(Michel Houellebecq).
Mendi Tour Film Jaialdia Galarretako ORONA IDeO eraikinean.
AEK- Zilegi Eskola. Sexualitateari buruzko eztabaida eta
jolasen bueltan saioa AEK euskaltegian.
Eskola Politikoa: “Amnistiaren norabidean, preso eta
ihes-lariak etxera” hitzaldia Biteri kultur etxean (Joxe
Mari Olarra, Iratzar Fundazioa, eta Antton López, SORTU).

o

o
o
o

14 - 15 mayo
o

“Hernani” Musika Eskola Publikoko akordeoi ikasleen
emanaldiak Milagrosa kaperan.

o
o
o
o
o

maiatzak 12 mayo
o
o
o
o

o

Lizeaga auzoan ur hoditeria berritzeko eta aparkaleku
egokitzeko lanak hasi dira.
Seme-alaben sexualitateari buruzko saioa Biteri kultur
etxean (Hezkuntza Plataforma - Arremanitz).
“Hernaniko emakume kirolariak” dokumental laburra
eta solasaldia Sandiusterri aretoan.
Entrega en Zaragoza del Premio Pello Sarasola, al mejor
contenido televisivo (FORTA Federación de Organismos
de Radio y Televisión Autonómicas). Homenaje a la
memoria del hernaniarra vinculado a cadenas como ETB
y Antena 3, fallecido en 2015.
“KUTXABANK, el saqueo de Euskal Herria” liburuaren
aurkezpena Biteri kultur etxean (Ahoztar Zelaieta).

12 - 13 mayo
o

Rugby. Tres hernaniarras (L. Lorenzo, Leire Muñoz y Enara Cacho) convocadas por Euskadi-Basque Country para
participar en el Torneo Centrale 7 de París.

maiatzak 13
o
o
o
o

Amiantoaren eraginez hernaniar bat hil da, Aceros y
Fundiciones del Norte Pedro Orbegozo enpresan lan
egin zuen.
Txistu kontzertua Milagrosa kaperan: Maite Sagastibeltza.
Herrian barrena enkartelada (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).
Bertso eskolen arteko “Bertsotruk” jaialdia (Aramaio,
Zumarraga - Urretxu eta Hernani) Garin tabernan.

maiatzak 13 - 15
o
o
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Etxeberri auzoko Mendekosteko Jaiak.
Gaztetxoen irteera Artikutzara (Mendiriz Mendi).
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Xavier Salillas, marchador atlético de Ibaimendi Kirolak,
en la prueba de 24 horas de Rotterdam.

maiatzak 15 mayo

maiatzak 11 - 12
o

Lourdesera erromesaldia (Hernaniko Parrokiartea).
Urteko aurreneko goizeko paseoa (Goiz Eguzki).
Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan / Mercado de
segunda mano de bicicletas.
Erabakitzeko eskubidearen aldeko herri galdeketa
egiteko batzarra: BagaGiltza du izena plataformak; eta
2017ko udaberrian egingo da galdeketa (GURE ESKU
DAGO).
Kalez kale kantari.
Erromeria (San Joan Konpartsa).
Kontzertua Milagrosa kaperan: Doinu Zale Akordeoi
Orkestra eta Ozenki Abesbatza.

o
o

Ludoteca acuática en las piscinas del polideportivo.
Udaberri Festa KUTXA Ekogunean.
San Isidro jaia: meza San Joan Bataiatzailea elizan, eta
pala eta pilota partidak (CD Hernanik, 75 urteurrena)
Ezkiaga pasealekuko frontoian.
30. Txalaparta Festa. Ibilaldia txalapartari segika.
“Giza eskubideen trena” ekimenaren bueltan, presoen
eskubideen aldekoa, bi ekitaldi Hernanin: eskalatzaileak
kaxkoan eta “Barrene herrikoia” Tilosetan (Hernaniko
SARE).
Pala, Antxe Sagastiberri, Garazi Urdangarin eta Maider
Zugasti eskolarteko finalean, Loiolan.
The Zepo taldearen disko berriaren aurkezpena Goiz
Argi tabernan.

maiatzak 16 mayo
o
o
o

“Halfway to hell” (Alan Griffin) liburuaren aurkezpena Koldo Mitxelena kulturunean. Liburuak alborako 333 melodia edo moldaketa biltzen ditu.
“Hernani” Musika Eskola Publikoko soinu tresnen kontzertua Biteri kultur etxean.
El hernaniarra Iñaki Lekuona “Leku” en la final de “El
conquistador del Amazonas”.

maiatzak 17
o
o

AEK-Zilegi Eskola. “Etxe ekologikoak eraikitzen” Biteri
kultur etxean.
Literatura solasaldia udal liburutegian: Post-it bizitzak
(Iolanda Zuñiga).

maiatzak 18
o
o
o
o

Ttapa ttapa egitasmoa. Buleta eman ordez, “erorketak
saihestea” eta “ibilbide seguruak” tailerrak.
Beste 80 urtian, Txirritaren heriotzaren 80. urteurrena.
Koldo Izagirreren hitzaldia Ereñotzuko Auzo etxean:
“Txirritaren erreminta batzuk”.
“Inmigrazinea laburrean”, etorkinei buruzko film laburrak
Biteri kultur etxean (AMHER-SOS Arrazakeria).
SORTU-Abian prozesua. Batzar irekia Biteri kultur
etxean: Ezker Abertzalearen eraberritzea eta birfundazioa.

maiatzak 18 - 19 / 25 - 26
o

deramiento para mujeres. Taller “Feminismos. ¿Yo no
soy feminista! ¿O sí?” en Plaza Feminista (Berdintasun
Kontseilua - Udal Berdintasun Arloa).

AEK-Zilegi Eskola. “Sendabelarrak” ikastaroa AEk euskaltegian.

maiatzak 19

maiatzak 22 mayo

o

o

o
o

“Ur handiak, ur meheak” erakusketa kolektiboa Donostiako Kristina Enean (irailaren 19 arte); bertan Nagore
Legarretaren argazkiak ikus daitezke.
CD Hernanik, 75 urte. Mahai-ingurua Biteri kultur etxean:
Naroa Agirre, Abel Barriola eta Aitor Lopez Rekarte.
Bular minbiziari buruzko hitzaldi – solasaldia Biteri kultur etxean (Arrate Plazaola, KATTALIN Elkartea).

maiatzak 20
o
o
o

Siriako errefuxiatuei buruzko hitzaldia gaztetxean (Agustin Unzurrunzaga, SOS-Arrazakeria).
Kontzentrazioa “euskal presoen eskubideak errespetatuak izan daitezen” (Hernaniko preso, iheslari eta
deportatu politikoen senideak).
Esku pilota. Eneko Aizpitarte Probintziarteko Txapelketako finalean, Ortuellan; txapeldun.

maiatzak 20 - 21
o

XXX. Txalaparta Festa (Hernani Musika Eskola Publikoa–
Ttakun ttan ttakun Taldea).

maiatzak 20 - 22
o

Zero Waste Europe elkartearen topaketa Capannori-n,
Italia. Bertan dago Europako Zero Zabor udalerrietako
ordezkariak, Luis Intxauspe alkatea barne, urteotan
eman dituzten aurrerapausoak trukatzeko eta etorkizuneko estrategiak jorratzeko.

o
o

o

maiatzak 23
o

o
o
o
o

o
o

Martinez de la Cuesta bodegara bisita (Portu Auzo Elkartea).
III. Lore eta landare azoka Urbieta kalean.
Boleibola. Hondartzako Gipuzkoako Txapelketa. Langile
Ikastolako nesken taldea, irabazle.
“Txirrika”, azpiegitura handien aurkako bizikleta martxa,
Hernanira ailegatzen da.
Jornada divulgativa, en las instalaciones ORONA IDeO
de Galarreta, sobre los peligros para la salud de la incineradora de Zubieta, con presencia de médicos y
especialistas, organizada por la plataforma GuraSOS.
CD Hernani, 75 Aniversario. Fútbol femenino: partidos
de Eskola Kirola, y C.D.Hernani Liga Vasca vs Selección
de la Real Sociedad. Atletismo: Meeting 75º Aniversario.
Pelota. Hernani se estrena en el Torneo Interpueblos de
Gipuzkoa contra Aduna.

maiatzak 21 - 22 mayo
o
o

Eskalada ikastaroa (Mendiriz Mendi).
Rugby. Igor Etxeberria eta Iñaki Leonet convocados por
Euskarians, para disputar la Challenge Claude Bergeard
(Torneo Howard Hinton) en Tours (Francia). Sub´16
mailako taldea Murtzian, Espainiako Txapelketan.

21 / 28 mayo
o

Emakumeontzako Jabetze Eskola / Escuela de empo-

Odola emateko hitzordua Ereinotzun, auzo etxean.

maiatzak 23 - 24
o

Donostia 2016: “Hitzargiak” proiektua. Europan
hizkuntza gutxituak biziberritzen eredugarriak izan
daitezkeen praktikak aztertzen dira ORONA IDeO
Fundazioko eraikinean, Galarretan.

maiatzak 23 - 27
o

maiatzak 21 mayo
o

SORTZEN Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko
mugi-menduaren 25 urteurrena dela eta, EskolHarria,
biharko herria lelopean, festa eta aldarrikapen eguna
Hernanin.
“Beste 80 urtian”, Txirritaren heriotzaren 80. urteurrena. Mendi buelta, Txirritaren bertsoekin lotura
daukaten puntuetan barrena, haren bertsoak kantatuz.
Atletismo. Prueba de 10 km, en la XVI Media Maratón
de Donostia, Andoni Olazagirre consigue el tercer puesto (35:10). Zegama - Aizkorri Mendi Lasterketa, Anartz
Artola, bosgarren proba motzean (16 urteko lehenengoa).
CD Hernanik, 75 urte. Labayen Memorial: jubenil
mailako futbol txapelketa Zubipen: CD Hernani - Real
Sociedad-Osasuna-Zaragoza.

Elkanoko Emakumeen Zentroko bazkideek eginiko lanak (pitxiak, dekorazioa, pintura...) ikusgai Biteri kultur
etxean.

maiatzak 24
o
o

Ur hornidurako sarea lotzeko lanak direla eta, ur mozketa Victor Hugo kalean.
Haurrentzako antzerki ikastarokoen emanaldia Biteri
kultur etxean.

maiatzak 24 - 28 mayo
o

“Hernani hitzetan 2016: poesia, ipuinak eta kantuen
kultur arteko astea/Hernani en palabras: semana intercultural de poesía, cuentos y canciones”. Hainbat ekitaldi Hernanin eta Ereñotzun.

maiatzak 25
o
o
o

“Hernani” Musika Eskola Publikoko teklatu ikasleen kontzertua Biteri kultur etxean.
Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).
Beste 80 urtian, Txirritaren heriotzaren 80. urteurrena.
Luzia Alberro historialariaren hitzaldia Ereñotzuko auzo
etxean: “Bertsolarien ahoz modernizazio prozesua eta
identitate bideak. Gipuzkoa 1830-1936”.

25 mayo - 11 septiembre
o

Obras de Ainara Azpiazu “Axpi” se muestran en el Centro
Cultural Aiete, en el marco del proyecto “El rincón de la
ilustración”.
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maiatzak 26
o
o
o
o
o

Eskualdeko lehen sektorea indartzeko eta suspertzeko
helburuarekin saioa Gabriel Celaya eraikinean (BETERRI).
“Bizitza eta sufritzeko artea” indar eta oreka emozionalari buruzko hitzaldia Biteri kultur etxean (AGIFES).
TTIPari (Merkataritza eta Inbertsioa Lankidetza Transatlantikoa) buruzko solasaldia Plaza Feministan.
CD Hernanik, 75 urte. Hitzaldi teknikoa udaletxeko aretoan: Gaizka Garitano, Loren Juarros eta Ricardo Sa
Pinto.
“Olinpik Movies”, Olinpiadetako laburmetraien gala, eta
sari banaketa Gudarien plazan.

maiatzak 27 mayo
o
o
o

o
o
o

“Apps” mugikorren tailerra (DAITEKE Enplegu Zentroa).
CD Hernanik, 75 urte. “Jokoz kanpo” antzerkia Biteri
kultur etxean (Real Sociedad Fundazioa - CD Hernani).
Bilera irekia Biteri kultur etxean (ORAIN Hernani/
Podemos–Ahal Dugu). Egitasmo berri bat jarri du martxan ORAIN Hernanik: “Hernani ezagutzen duzula
uste duzu?” Hernani ezagutzeko argazki bat, egunero
Facebooken.
Kontzentrazioa Gudarien plazan (Hernaniko euskal preso, iheslari eta deportatuen senideak).
Curso de cata de sidra en Iparragirre sagardotegia.
“Izarrei begira” ekimena, behaketa astronomikoa (Portu
Auzo Elkartea).

maiatzak 27 - 28
o

Azken saioak, eta Emakumeen esku pilota jaialdia Tilosetan (Emakume Kirolari).

o
o
o
o

maiatzak 30 mayo
o
o

o

Kultur Arteko Azoka / Feria Intercultural (Hernani Errotzen).
“Hernani” Musika Eskola Publikoko “Dakapo” Abesbatza
Madrilera; Pozuelo de Alarcón herrian kontzertua egiten
dute (maiatzaren 28).

maiatzak 28 mayo
o
o
o
o
o
o

Bihotz-biriken erreanimazio ikastaroa, doan, Atsegindegi plazan (DYA).
Marcha adaptada, que finaliza en Urnieta, organizada por
PAUSOKA Elkartea (asociación de padres y madres de
niñas y niños con necesidades especiales).
Akordeoi entzunaldia Milagrosa kaperan (HAUSPOZ).
Kantuz Eguna Milagrosa kaperan (Kantuz Abesbatza).
Kantu afaria Osiñagako Arriatsu eskolan: Gartxot.
“4 anai” eta “Orreaga 778” taldeen kontzertua(k) Kontrakantxa gaztetxean: “Hesi guztien azpitik, horma
guztien gainetik”.

o

Borroka Astea (LAB). Elkarretaratzea Zinkoenean (maiatzak 30), eta prekarietateari buruzko mahai-ingurua
Biterin (ekainak 2) eta auto karabana (ekainak 3).

o

o
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Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
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PSE-EEren prentsaurrekoa: “Kiroldegiko obrekin lanpostuak galtzeko arriskua dago”, lanpostu finkoa ez
duten langileek, igerilekua ixten denean, lana galtzeko
arriskua dute. Udalak dio langile horiei bermeak emateko lan egin duela, eta irailean egingo den lehiaketa
publikoan aurkeztuko diren enpresek langile horiek hartu eta baldintzek mantendu behar dituzte.
Udal Plenoa: oposizioko (EAJ/PNV) zinegotzi baten liberazioa, kiroldegiko obrak, udal eraikien garbiketa...
eta bi mozio onartuak: animalien eskubideak babesteko
(ORAIN Hernani - AHAL DUGU Podemos) eta Elkartasun
Guneak aurkeztutakoa, Fresneseko presoen gose greba
dela eta, elkartasuna adierazteko.

EKAINA/JUNIO
•

•

•
•
•

•

maiatzak 29
o

Eskoletako haurrek ingurumenari buruz egindako lanen
erakusketa Biteri kultur etxean (Artelatz).

maiatzak 31

maiatzak 28 - ekainak 3
o

“Baloiak arboletan” (Yoseba Peña eta Alai Zubimendi) liburuaren aurkezpena Gaueko komiki dendan.
Fallece una joven hernaniarra de 19 años, tras una
semana en coma tras sufrir un accidente de tráfico en
Burgos.

maiatzak 30 - ekainak 3

maiatzak 27 - 29 mayo
o

Errugbi barneratzaile topaketa Landaren.
Eternal Running proba Astigarragan. DENONTZAT Taldeko 78 kidek emaitza bikainak lortzen dituzte; eta
hernaniarrak.
CD Hernanik, 75 urte. Futbol eskolako jardunaldi berezia
Zubipen. BERRIA Esku pilota txapelketako kanporaketa.
Bola tiraldia(k) Etxeberriko Benta Berri bolatokian.
“Hernani” Musika Eskola Publikoko txistularien kontzertua udaletxeko arkupetan.

•

Tras la apertura de la Autovía de Hernani, del Urumea,
(2013), el tráfico en la misma registra un incremento
del 61,25% en ambos sentidos.
Kaxkoko pintadak garbitzeko partida berezia bideratu
du Udalak (Hernani Erabaki 2015eko proposamena).
Gainera, 60.000 euro gehiago bideratu ditu kale garbiketarako (guztira: 1₁102.449 euro).
Parekide Taldea, Hernani BHIn sortutako ikasle-talde
berria, parekidetasunari konpromisoa hartzen diona.
Laiotz taldeak 25 urte betetzen ditu; disko berri bat
kaleratu dute: “Gaua”.
Urumea Ibarraren Ekintza Planari jarraipena egiten dio
batzordea Hernanin biltzen da, udaletxean: 2011ko
uhol-deak eta gero hainbat erakundek eta herritako
eragilek osatzen dute batzordea, eta uholdeak saihesteko aurreikusi zituzten 18 ekintzei jarraipena
egiten dizkio.
EAJ / PNVk udaltzaingoaren lan-egoera txarra kritikatzen
du, eta hainbat neurri proposatzen ditu aurre egiteko.
Lan-poltsa egingo da hutsuneak betetzeko.
Judoa. Gipuzkoako Txapelketa (alebin maila) Elgoibarren.

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

Hernaniarrek lan bikainak egiten dituzte, dominak eta
guzti.
Hernani Erabaki parte-hartze prozesua: 649 proposamen
aurkeztu dira 2017ko udal aurrekontuko 500.000 euro
zertan inbertitu erabakitzeko.
Zigorra beteta preso jarraitzen dutenen egoera salatzen du
SAREk: zazpi preso daude kartzelan nahiz eta zigorra betea
izan, horien artean Jose Javier Zabaleta Elosegi “Baldo”.
Emakumeentzako Jabetze Eskolan artea eta sorkuntza
ikastaroan egindako lanak ikusgai Goiz Argi tabernan.
La patinadora hernaniarra Sindy Santiago (69 años), oro
en el Campeonato de España de Patinaje de Velocidad,
en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros.
“Hamaika hitz, hamaika txokotarako”, euskararen erabilpena sustatzeko egitasmoa ikusgai Biteri kultur etxean:
komiki, argazki eta bizipenak (AEK - Hernani Institutuko
ikasleak).
“Oporrak bakean” egitasmoa (Saharako umeak Euskal
Herrian uda pasatzeko): kamixetak salgai eta produktu
bilketa.
Esku Pilota. Ander Lazkano eta Endika Arizmendi, Euskal
Herriko Trinkete txapelketako (jubenil maila) irabazle.
La Diputación ayuda con 55.000 euros el proyecto participativo de elaboración de los presupuestos municipales Erabaki HERNANI Decide. Erabaki HERNANI
Decide 2015: Sagastialdeko argiteria berrituta, dan
comienzo las obras para la cubrición del parte del patio
de Urumea ikastola y de acondicionamiento de varias
zonas de aparcamiento de Lizeaga auzoa.
Lehortea aurre egiteko Angel Olaran hernaniarrak laguntza eskatzen du Wukrorako (Etiopia).
Udalak oharra kaleratzen du iruzurrak egiten ari direla
Telelaguntza Zerbitzuaren izenean.
Atletismo. Irati Olaetxea (primer puesto con 29,43 m.) y
Maider Artola (2ª, 28,07 m.) en el podium del Campeonato
de Euskadi, en la prueba de lanzamiento de martillo. Iratí
participa con Euskadi en los Campeonato de España de
selecciones autonómicas (Cartagena, Murcia).

ekainak 4
o
o

o
o
o

o
o
o

o

Ikasturte bukaerako jaialdiak (Langile Ikastola eta Inmakulada Ikastetxea).
Gipuzkoako Foru Aldundiko XV. Sagardo Lehiaketako
finalera ailegatu dira Akarregi eta Altzueta sagardotegiak; Altzuetak bigarren postua lortzen du,
laugarren aldiz.
Txakolin dastaketa Santa Barbara elkartean.
Errugbia. Senior A mailako taldea Espainiako R7 Txapelketan, Madrilen. Laugarren postua lortzen dute.
San Antonio Jaiak-“Beste 80 urtian”, Txirritaren heriotzaren 80. urteurrena. Euskal Herriko Eskolarteko
Bertsolari Txapelketako finala (Hernani Bertso Eskolakoa den Beñat Mujika bertan da, txapeldunorde)
Ereñotzun. Herri bazkaria Larre Gainen eta erromeria
emanaldi berezia.
Goiz Eguzki Abesbatzaren Eguna: kaxkoan kale buelta,
bazkaria eta…
Errugbia. GALEUSCAT Torneoa Landaren: Euskadi vs
Galizia; hainbat hernaniar selekzioarekin.
Pala. Euskadiko XXXIII. Eskolarteko Kirol Jokoetako finala (infantil maila) Basaurin. Hernaniarrak (Antxe
Sagastiberri, Garazi Urdangarin eta Maider Zugasti),
txapeldun.
Akordeoi entzunaldia Milagrosa kaperan: Nikola Pekovic
(HAUSPOZ - “Hernani” Musika Eskola).

ekainak 4 - 5
o

Osiñagako Jaiak… Urumeako koadrilarekin batera herri
kiroletan aritzen dira “El Conquistador del Amazonas”ekoak.

ekainak 5 junio
o
o
o
o
o

Marcha a Leitza organizada por Elur-Txori Elkartea.
Marcha a Arantzazu.
Tozal de Guara (Huesca) tontorrera irteera (Mendiriz Mendi).
Ikasturte bukaerako jaialdia (Urumea Ikastola).
San Antonio Jaiak. VI. Ereinotzuko Mendi Lasterketa.

ekainak 2

ekainak 6

o
o

o

Laredora irteera (Goiz Eguzki).
Maialen Lujanbio bertsolaria Elizatxo ikastolan; eginiko
bertso-paper lehiaketako irabazleak horrela eskatuta.

ekainak 3
o
o
o
o

o
o

Kontzentrazioa Zinkoenean “Euskal presoak etxera” (LAB).
Ikasturte bukaerako kontzertua Milagrosa kaperan
(Hernani Musika Eskolako abesbatzak: DAKAPO eta
Gaztetxoen Abesbatza).
“Ni Urumea” dokumentala, Urumea ibaiak bustitzen
dituen herrietako testigantzak jasotzen dituena, Ereñotzun.
Kontzentrazioa Zinkoenean “Euskal presoak etxera” (Hernaniko preso deportatu eta iheslari politikoen senide
eta lagunak): “... kalera atera behar dugu guztion
eskubideak aldarrikatzeko”.
San Antonio Jaiak Ereñotzun. XXXI. Mus Txapelketa Ur
Mia elkartean,
Pintxo txotx eta “A(ha)ldaba jo” herri antzerkia Ave
Maria parkean (GURE ESKU DAGO).

Hernani Arraun Elkartea Eskola Kirolean, herriko ikastetxeko ikasleek aukera badute arraunean probatzeko.

ekainak 7 junio
o
o

Fiesta de fin de curso en la escuela de Formación Profesional de Hernani.
Odola emateko hitzordua osasun zentroan.

ekainak 8 junio
o

o

Agenda 21 Escolar. Los escolares hernaniarras llevan
al pleno municipal las conclusiones de lo trabajado a
lo largo del curso 201/16: Energia aurreztea eta ingurumena zaintzea dira aurkeztutako proposamenak.
Biteri kultur etxeko argazkilaritza ikastaroetan parte
hartutako ikasleen argazkiak ikusgai, Biterin bertan.

ekainak 9 - 12
o

XIII. Garagardo Azoka Atsegindegi plazan (Hernani Club
Rugby Elkartea). CD Hernani omendua, 75 urte izanagatik.
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ekainak 9 - 13

ekainak 16

o

o

San Antonio Jaiak Ereñotzun (ekainaren 9an, Ugaldetxon).

ekainak 10
o
o
o

Hautaketa prozesuei buruzko ikastaroa Gabriel Celaya
eraikinean (DAITEKE).
San Joan Jaiak 2016. Pala. San Joan txapelketako finala
Tilosetako frontoian.
Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso, deportatu eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

o
o
o

ekainak 11
o
o
o
o

Ikasturte bukaerako festa Elizatxo ikastolan.
Hernani Club Rugby Elkartea “Hernaniar bikaina 2016”
(Xalaparta Elkartea).
San Joan Jaiak 2016. Bola jokoa, lehenengo jaurtiketa
Ereñotzuko bolatokian.
San Joan Jaiak 2016. Dantza emanaldia pilotalekuan
(Ttarla Dantza Taldea).

o
o

ekainak 12
o
o

Lizarraga - San Adrian irteera gaztetxoentzat (Mendiriz
Mendi).
“Beste 80 urtian”, Txirritaren heriotzaren 80. urteurrena.
San Antonio Jaietako bertso jaialdia.

ekainak 13 junio
o
o
o

Udalak 7.254,9 euroko diru laguntza ematen dio Hernaniko GURE ESKU DAGOri, taldeak antolatutako ekitaldien gastuak kubritzeko.
Patin ikastaroak hasi dira, uztaila bukatu arte (Hernani
Kirol Elkartea).
Charla sobre “Prevención de problemas de espalda” en
Goiz Eguzki.

ekainak 14
o
o
o
o
o

Maritxu Dorronsorok “Maritxu Polok” 100 urte betetzen diti.
Sute txiki bat Akarregi bailarako etxe batean: ez daude
zauriturik, eta kalte materialak txikiak dira.
Trafiko aldaketak Karabelen, urbanizazio lanak direla eta.
Esne Beltza taldeak “Esna 2” diskoa aurkezten du.
“Ni Urumea” dokumentala, Urumea ibaiak bustitzen
dituen herrietako testigantzak jasotzen dituena, Biteri
kultur etxean.

ekainak 15 junio
o
o
o
o

o

100

Ttapa - ttapa. Ikasturteko azkeneko irteera.
Online denda sortu du BERRIAK Elkarteak, eta zerbitzua
erakusteko jardunaldi informatiboa antolatzen du Biteri
kultur etxean.
Ikasturteko azkeneko kafe - tertulia (Udal Euskaltegia).
Hauteskunde orokorrak, 2016. EH Bilduren ekitaldia
Plaza Berrian (Jone Etxeberria eta Julen Arzuaga). Acto
de Joseba Agirretxea (EAJ/PNV) sobre memoria histórica
en el monumento a los fusilados durante la Guerra de
1936, en el cementerio.
Dantza garaikidea egiten duten ikasleen ikasturte
bukaerako emanaldia Biterin.
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“Bizi Baratzea. Altza porru! (Jakoba Errekondo) liburuaren aurkezpen-festa Karabeleko EKOnekazaritza
etxaldean. Liburuan parte hartu dute, besteak beste,
Ainara Azpiazuk eta Maialen Lujanbiok.
Hauteskunde orokorrak, 2016. Mahai informatiboa eta
doako pintxo-potea Atsegindegin (Unidos PODEMOS ORAIN Hernani). Eskuorri banaketa ferian (PSE-EE).
Baratzetako gaixotasunak identifikatu eta modu ekologikoan aurre egiteko ikastaroa baratze parkean.
Alternatibak eraikitzeari ekiteko herrian ditugun aukera
eta arriskuak identifikatzeko eztabaida, hausnarketa
eta esperientzia trukaketa Biteri kultur etxean (Hernaniko Gazte Mugimendua).
Munduko ideia politikoei eta politika kreatiboei buruzko
hitzaldia Biterin (Ana Roncal, Enkuentro Cultura
Elkartea).
Hernani Erabaki parte-hartze prozesua: 649 proposamen aurkeztu dira 2017ko udal aurrekontuko
500.000 euro zertan inbertitu erabakitzeko. Saioa
Biterin kultur etxean irizpideak erabakitzeko, zeren
arabera aukeratuko diren proposamenak.

ekainak 17
o
o
o
o
o

Autodefentsa feminista tailerra Biterin (Bilgune Feminista).
San Joan Jaiek 2016. XVIII Preludio Txikia Atsegindegi
plazan.
Tilos 7 Pasa txapelketako finalak kiroldegiko frontoian:
Alaitz eta Idoia, Endika Ramos eta Aiheko Zubimendi
eta Andoni eta Bittor Loran dira irabazleak..
Pala. Emakumea Pilotari Txapelketako finalak Donostiako Gasca pilotalekuan; hiru hernaniar bertan
daude. Amaia Irazustabarrenak txapela lortzen du.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

ekainak 17 – 19 junio
o

Rugby. Igor Genua en Mónaco con la selección española
de Rugby Seven. En juego una plaza para los JJOO de
Río de Janeiro 2016. Olinpiadetarako txartela lortu du.

ekainak 18 junio
o
o

Hernaniko Gazte Olinpiadak. Azken probak Mendi-Mendiyan igerilekuetan eta Ave Maria parkean: Hernaniko
konkistatzailea proba.
San Joan Jaiak 2016. Probintzia mailako San Joan Sari
Nagusia eta Elkarteko Sari Nagusia hobi unibertsalean,
Hondarribiko San Telmo tiro zelaian (Txantxangorri
Elkartea). Gerardo Plazaren X. Oroimenezko xake partidak haurrentzat Atsegindegi plazan. Miguel Olloren
X. Oroimenezko Proba, haur kategoriako karabina tiroketako XLVIII Txapelketa lokalaren kanporaketa,
Txantxangorri elkartean. Fermin Etxeberriaren IX. Oroimenezko Proba, batelen estropada Elorrabin (Hernaniko
Arraun Elkartea). San Joan Waterpolo txapelketa kiroldegian. XV. Azeri bila herri lasterketa haur eta
gazteentzat; eta XVIII. Azeri bila helduentzat (Sergio
Roman eta Maitane Guerrero, hernaniar azkarrenak).
Velada de boxeo: Campeonato de Gipuzkoa profesional,

o

Sebas Pérez “Látigo” vs Luis Suárez “La Roca”. XXII.
San Joan jaietako iragarpen kontzertua - Preludioa
Atsegindegi plazan.
Donostia/San Sebastián 2016. Espectáculo “Topaguneak” en Chillida-Leku; en él toman parte Joxan
Goikoetxea y Hernaniko Txalaparta Eskola.

ekainak 22
o
o

ekainak 19 junio
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o

Fallece el militante abertzale Isidro Legarreta, uno de los
impulsores de las casas vascas de Argentina; natural de
Hernani se estableció en Argentina durante la dictadura
franquista.
San Joan Jaiak 2016. Aurorak Ozenki eta Goizuetako Unore
Ona abesbatzekin.
San Joan Jaiak 2016. Gimnasia erritmikoaren erakustaldia
kiroldegian.
Musika eta liburu azoka.
“Lesbos” bizikleta martxa solidarioa Plaza Berritik abiatuta
Donostiara bidean (AMHER). El fin es dar visibilidad al
drama de los refugiados.
Hernaniko Pilota Esku Pilota Eskolako finalak kiroldegiko
pilotalekuan.
San Joan Jaiak 2016. Palankarien XXXV. Proba Sagastialdeko
pistetan (Etxeberri Elkartea). Probintzia mailako tiroketa
eta txapelketa lokala, Hernaniko Udala Sari Nagusia usotiro txapelketa, Colombaire erara Urnietako Milus baserriko
landan (Txantxangorri Elkartea). San Joan Sari Nagusia eta
Elkarteko Sari Nagusia hobi unibertsalean (Txantxangorri
Elkartea). Bola jokoa, bigarren jaurtiketa Goiz Eguzkiko
bolatokian.
Arrauna. “Maialen” traineruak hasi du Liga.
Gorka Bereziartua Argiako kazetari hernaniarrak salatzen
du ertzain batek eraso egin diola Gipuzkoa Zutik Herri
Mobilizazioak antolatutako batzarra grabatzen ari zela.
Vespa eta Lambretta moto-kontzentrazioa Saretxon.

o
o

ekainak 23
o

o
o

Kurtso bukaerako kontzertua Biterin (DOINU ZALE Musika Estola).
Elecciones Generales 2016. Acto de campaña en Atsegindegi (Unidos PODEMOS).
“Premios TeleDonosti”, grabación del programa en el
campo de Zubipe. Edición especial en la que se homenajea a varias personas vinculas al CD Hernani en su 75
aniversario: Luis Llopis (fútbol), Miguel Arrospide (bolos), Emiliano Rama (balonmano), Evaristo González
(atletismo), Alfredo Azkue (fútbol), Luis Telleria (atletismo
y balonmano), Ceferino Ormazabal (fútbol), Ricardo Ramos (anterior presidente del Club), Mariano Oruezabala
(socio numero uno), Rufino Rekalde (pelota) y Eva Esnaola
(atletismo). La emisión es el miércoles 22 de junio.

ekainak 21
o

Ezohiko plenoa. LGTBI Lesbiana, Gay, Transexual,
Bisexual eta Intersexual kolektiboaren aldeko mozioa,
eskubideak aldarrikatzeko (ondoren Izpizua eta Nafar
kalearen arteko zebrabidea ostadarren koloreekin margotzen da), Udalsarea 21 konpromisoa berritzea, Mandela Egunari buruzko mozioa, preso politikoen eskubideen aldekoa (uztailak 18),...

Hauteskunde orokorrak, 2016. Rafaela Romero ferian
(PSE-EE).

ekainak 23 - 24
o

Hizkuntza gutxituen aldeko jardunaldiak ORONA IDeO
eraikinean, Galarretan (Donostia / San Sebastián 2016:
“Hitzargiak” egitasmoaren baitan).

ekainak 23 - 27 junio
o

ekainak 20 junio
o

Igeriketa solidarioa Wukroren alde kiroldegiko igerilekuetan, urtebetez itxi aurretik (Hernaniko Igeriketa
Taldea).
San Joan Jaiak 2016. Zinta lasterketa, DJ, merienda,
eta jarduera batzuk 11 eta 17 urte bitarte dituzten
gazteentzako, Ave Maria parkean (Gazte Txokoa - Kale
Hezitzaileak).
Ikasturteko azken bilera Plaza Feministan (Izan Gizon
Taldea).
“Hernani 2016” urtekariaren aurkezpena Biteri kultur etxean.

San Joanak 2016. Oskarbi Sein Berebide hernaniarrarena
da kartela. Paridad, gestión responsable de residuos y
euskera son aspectos a tener en cuenta en el desarrollo
del programa festivo. Protocolo contra agresiones sexistas. Xalaparta Txaranga (50. urteurrena) eta CD Hernani
(75. urteurrena) omenduak. Patxi Apezetxea txistularia
omendua, 50 urteko ibilbideagatik. Koadrilen arteko
brindisa eta Mantzak koadrilari omenaldia plazan (ekainak
25). Vendetta taldearen kontzertua (ekainak 26). “Murua
Jauregia. Oblatos” (San Joan Konpartsa, ekainak 27).
Gazteen SUTU JAIAK! ekimena... La oposición critica
que en el programa de fiestas, aún dando prioridad
al euskera, también ha de respetarse el castellano.
Balorazioa: animalien erabileraren inguruko eztabaida
indartu da, oso giro onean, elkarbizitzan, errespetuan
eta parte-hartzailean igaro dira, ez da sexu erasoengatik
salaketarik egon, bai, ordea, lapurretengatik.

ekainak 24 junio
o
o
o

El Ministerio de Fomento aprueba una partida para el
proyecto del tercer carril ferroviario entre Hernani e
Irun, relanzando las obras del TAV.
Sagastialdeko 16 etxebizitza tasatuetarako, eskaera
zabalik da. Udalak notario aurrean zozketatuko ditu.
San Joanak 2016. Laura Pacheco, Asier Lizartza eta Asier Baro Hernaniko Udal Musika Bandako kideak omenduak, 25 urte bete baitituzte bandan.

ekainak 25 junio
o

o
o

Enfrentamientos entre partidarios y detractores de la
sokamuturra, al desplegar los segundos una pancarta
en contra del maltrato animal: “Lotsa sentitzen dugu,
Hernanin festetan oraindik animaliak erabiltzen direlako” (ASKEKINTZA).
Txirrindularitza. Ander Amonarrizek (jubenil maila)
Gipuzkoako Itzuliko bigarren etapa irabazten du.
Pilota. Azpeitiak Hernani Herriarteko txapelketatik kanporatzen du, finalerdietan.
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ekainak 26 junio
o

o

Elecciones Generales al parlamento español. La hernaniarra Maite Pagazaurtundua, número dos de UPyD
por Madrid. Marian Beitialarrangoitia, número uno de
EH Bildu por Gipuzkoa. La ex-alcaldesa de Hernani,
nuevamente al congreso de Madrid.
Pilota. XIII BERRIA Txapelketako finala kiroldegiko pilotalekuan.

27 junio - 1 julio
o

Curso de verano organizado por la Universidad Complutense de Madrid en Chillida - Leku: “Filosofía y arte:
idea y espacio en la obra de Eduardo Chillida”.

ekainak 28 junio
o
o

Tres hombres son investigados por la Ertzaintza, por el
robo de teléfonos móviles durante las fiestas de San
Juan.
Frantziako Kasazio Auzitegiak preso segitzeko epaia baliogabetu du, eta berriro aztertuko dute Ibon Fernandez
Iradiren zigorra eteteko aukera. Gaixotasun larria du
“Susper”rek.

29 junio
o

•
•

•
•

•

•

•

Igor Genua, junto al resto de olímpicos vascos, en la
recepción del lehendakari Iñigo Urkullu.

ekainak 29 – uztailak 22
o

•
•

Udaleku irekiak 416 neska-mutilentzat.

•
•

ekainak 30
o

AHTaren obrak direla eta, behin-behineko ur hornidura
desbideraketa egin behar baita, ur mozketak Ibarluze,
Lastaola eta Epele poligonoetan.

UZTAILA/JULIO
•

•
•
•

•
•
•

•

102

Hasten dira kiroldegiko igerilekuak handitzeko obrak;
irisgarritasuna eta segurtasuna hobetuko dira, eta energia berriztagarrien erabilera indartuko da. Igerilekua
urtebetez egongo da itxita. Aparkaleku batzuk ezin
erabili obrak bitartean. Las usuarias y usuarios podrán
utilizar las piscinas de Astigarraga (desde el pasado 11
de junio), y las de los polideportivos Paco Yoldi (Anoeta)
y Etxadi (Aiete), a partir de septiembre, tras llegar el
Ayuntamiento a un acuerdo con ambos Ayuntamientos.
Ereñotzuko udaleku irekiak 37 neska-mutilentzat.
Udalab IDeO, udaleku teknologikoak 5 - 16 urte artekoentzat ORONA IDeO eraikinean.
Atletismoko udalekuak/Campamentos de Atletismo organizados por la Escuela de Atletismo de Hernani, para
nacidos entre 2004 y 2008.
Ostegun musikatuak Ereñotzuko Irrintzi tabernan.
Patin ikastaroak.
El desarrollo e implantación de tecnología 4G por parte de las compañías telefónicas crea problemas en
la recepción de TDT (Televisión Digital Terrestre) en
viviendas de la localidad; se establece un procedimiento
para subsanar esos problemas.
Bi iruzur kasuren berri ematen ditu Udaltzaingoak: be-
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sarkada solidario faltsuek baliozko bitxiak lapurtzeko,
eta etxeetako txirrina joaz errebisio eta kontratuen
aldaketak egiteko erabiltzen dituztenak.
Zabalik dago Hernaniko Turismo Bulegoa, Biteri plazan.
Hernaniko DENONTZAT Taldeko kideek emaitza oso
onak lortzen dituzte hainbat Eternal Running probetan
(Zaragozan...).
Yoga klaseak Masusta ekodendan.
Durangoko Julene Azpeitia 2016 lehiaketa irabazi berri
du Iñigo Legorburuk, helduen bertso-paper atalean: “Jaiotzerako, heldu”.
“Oporrak bakean” egitasmoa: uda pasatzera etorritako
bi neska eta bi mutil saharar Hernanin daude.
Donostia / San Sebastián 2016. “Hitz machine”, euskara
52 hizkuntzatara itzultzen duen makina jarri dute
Donostiako autobus geltokian. Proiektu horretan parte
hartu du Nagore Goñi arkitekto hernaniarrak.
Martxan dira, berriro, AHTaren lanak, eta horrek zenbait
bide eta errepidetan eragina izaten du, zenbait bide eta
errepide itxiko dira.
Lizeaga 3.0 parte-hartze prozesua martxan da, auzoa
berritzeko proposamen orokor bat definitze aldera. Hainbat
bilera, urtean zehar, ideiak eta diagnostioak tratatzeko.
Mini puntu garbi berriak jarri dira Karabelen, Txantxillan
eta Tellerigainen: Cdak, DVDak, bonbilak, mugikorretako
bateriak... botatzeko.
Zikuñagako Ama 3. Futbolin Liga (Parrita Taberna –
Zikuñagako Auzo Elkartea).
ORONA se consolida en Europa con la compra de dos
nuevas empresas, una polaca y otra portuguesa (son 5
las empresas adquiridas en 2016).

uztailak 1
o
o

o

Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” (LAB).
Kontzertu solidarioa Orion (Hego Afrikatik etorritako
gaztetxoei ematen zaie laguntza ordain ahal izateko),
parte hartzen dute Ozenki Abesbatzak eta Doinu Zale
Musika Eskolako Akordeoi Orkestrak.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso, iheslari
eta deportatuen senide eta lagunak).

uztailak 1 - 15
o

Donostia / San Sebastián 2016. “Welcome Donostia”
erakusketa ORONA IDeO eraikinean, Galarretan: errefuxiatuen errealitatea, artelanetan. Horren bueltan
hainbat ekitaldi antolatzen dira: mahai inguruak, tailerrak, solasaldiak, kontzertuak... (KENKT Gobernuz Kanpoko Erakundea).

uztailak 2 julio
o
o
o

Dardoak. Antton San Kruz Tom Karobi hernaniarra Gipuzkoako Txapelketako finalean, Aginagan.
Antzezlana Goiz Eguzkiko aretoan, antzerki tailerreko ikasleekin: “El psiquiatra”, “Esto es un asalto” eta “El descanso”.
Donostia/San Sebastián 2016. Espectáculo “Adiorik gabe/
Sin adiós”, en un intento de recuperación de la memoria las
victimas del terrorismo, en el Teatro Principal de Donostia.
En él toma parte, entre otros, el músico hernaniarra Joxan
Goikoetxea (también se celebra los días 25 de septiembre,
30 de octubre y 19 de diciembre).

3 julio

uztailak 13

o

o

Pesca. Prueba intersocial de pesca al lanzado en Donostia (Txantxangorri Elkartea).

Kimaketa lanak Orbegozo zubian, Zinkoeneatik hasita;
eraginak trafikoan.

uztailak 3 - 15

uztailak 15 julio

o

o

Udaleku ibiltaria, 12 - 16 urtekoentzat, Sakanako haranean (DOBERA Euskara Elkartea).

uztailak 4 julio
o
o

Ainara Ortega Getxoko Jazzaldian.
Inauguración de la Donosti Cup en el estadio de Anoeta;
además de tomar parte hasta 8 equipos del C.D. Hernani,
también está presente el Wukro (categoría femenina),
de la mano del hernaniarra Ángel Olaran. Zubipe futbol
zelaia ere, Donosti Cup-eko eszenatoki.

uztailak 4 - 8
o

o

Rugby. Enara Cacho, jugadora de Hernani Club Rugby
Elkartea, con la selección española en Gales, en el
Campeonato del Mundo Universitario de Seven.
Istripua Osiñagan, furgoneta bat errepidetik atera eta
Txurieneko zubiaren kontra jo.

uztailak 7 - 10
o

San Fermin jaiak Martindegi bailaran - Oialumen.

uztailak 8
o
o

Atez ateko sistema gertutik ezagutzera Bristoleko “Zero Waste”ko ordezkari bat Hernanira.
Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

uztailak 9
o
o

Pasaiara goiza pasatzera (Osiñagako auzo Elkartea).
Pilota. Martxan da Buruntzaldea Torneoa; 16 pilotari hernaniarrek hartzen dute parte. Lau hernaniar finaletan; Urkizu eta Lizeaga, txapeldun (uztailak 30). Horrekin Hernaniko pilotari gehienek bukatzen dute denboraldia: 40 pilotari federatuk hartu dute parte txapelketa ofizialetan, emaitza nabarmenak lortu dituzte, eta
aipagarrienak dira Paul Ojuel eta Eneko Azpitarte lortutakoak (lehenengo mailako Euskal Herriko txapel-dunak).
Guztira, pilotari hernaniarrek 19 txapel (4 ofi-zial) lortu dituzte.

uztailak 10
o

o

o
o

Odola emateko hitzordua osasun zentroan.

uztailak 7 julio
o

uztailak 16

Kirol udaleku 120 lagunentzat.

uztailak 5
o

o

Arraun ikastaroa 11 urtetik gorako neska-mutilentzat Ibarluzeko egoitzan (Hernaniko Arraun Elkartea).

uztailak 4 - 22
o

o

Tailerra Gabriel Celaya eraikinean: “Curriculuma” (DAITEKE Enplegu Zentroa).
El parque de Karobieta (en Urbieta kalea, hacia Marieluts auzoa) zona en la que los perros pueden circular
libremente. Se une a los espacios en los que lo podían
hacer en horario de 19:00 a 08:00 horas.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso, iheslari
eta deportatuen senide eta lagunak).

o
o

Karmen Eguna, festa herriko kaxkoan. Ohorezko alkatea: Mª Pilar Olloquiegui Otaegui. Omenduak: Maritxu
Dorronsoro Iruna, Nekane Aguirresarobe Ibarguren, Iñaki
Apezetxea Agirre “Txatxon” eta Imanol Beroiz Insausti.
“Ibon, Gari eta larriki gaixo dauden beste presoak
etxera!” lemapean, mendi martxa Santa Barbarara
(Hernaniko SARE).
PSE-EEren lokal berriaren inaugurazioa, Laiztiaga auzoa
8 zenbakian; ekitaldian da Idoia Mendia PSE-EEren lehendakari izateko hautagaia eta Hernaniko PSE-EEren
idazkari nagusia, Pablo Peñacoba.
Erremontea. Ate irekiak, doan sartzeko aukera, Galarretan.
Kontzertua gaztetxean: Peputz eta Pablo Hasel rapero
kataluniarrak

uztailak 16 - 17 julio
o
o
o

Rugby. Igor Genua con la selección española Seven, en el
torneo (Grand Prix Sevens, circuito europeo) de Polonia.
Txirrindularitza. Laiene Pikabea infantil mailako txirrindulari hernaniarra Espainiako Txapelketan (Merida,
Badajoz) Euskadiko selekzioarekin.
Ereñotzuko Ozenki Abesbatza Cascanten.

18 julio
o
o

Inicio de los trabajos de asfaltado en Ezkiaga pasealekua
(Erabaki HERNANI Decide 2015). Zuhaitzen inguruan arnas guneak sortzeko obrak ere egiten dira.
Presentados en el museo Chillida–Leku, skates solidarios (la recaudación de su venta es destinada a
la construcción de 15 viviendas para personas desfavorecidas en India) con diseños exclusivos de obras
de Eduardo Chillida.

uztailak 20 - 25
o

51. Heineken JAZZALDIA. Euskal Herriko hogei taldetik
gora ari dira, besteak beste, Ainara Ortega.

uztailak 20 - 21
o

Lapurreta Zubipe eta Landare instalazioetan.

“Nostalgia de la luz” eta “El botón del Nácar”, Txileko
diktadurari eta Patagoniako indigenen sarraskiari buruzko dokumentalak udaletxeko arkupetan.

uztailak 11 - 14

uztailak 21

o

o

Dantza garaikideko ate irekiak Biteri kultur etxean, 15
urtetik gorakoentzat.

Atsegindegiko lurra margotzen dute udaleku irekietako
neska-mutilek (Erabaki HERNANI Decide 2016).
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uztailak 22

uztailak 31 julio

o

o

Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko euskal preso
eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

23 julio
o

Espectáculo de canto y ballet con Ainhoa Arteta eta
Lucía Lacarra en Chillida Leku.

uztailak 23 - 25
o

Viados - Estós - Salvaguarda, Pirinioetako Poset - Maladeta Parke Naturalera irteera (Mendiriz Mendi).

24 julio
o

Partido espectáculo de raquetistas en el frontón Agustina Otaola de Errenteria; después de 36 años sin enfrentamientos en esta modalidad, la hernaniarra Amaia
Irazustabarrena es una de las participantes.

o
o

uztailak 31 - abuztuak 6
o

o

Julen Madina herido en el encierro de Tudela; ingresado
con contusiones torácica y cervical.
Altzueta Sagardotegiak Azpeitiako XLIV Sagardo Lehiaketa irabazten du.

uztailak 26
o

Osoko Bilkura. 2016 ekitaldirako eskualdeko enplegu
plana, eta udalerri osoan herbizidak ez erabiltzearen aldeko mozioa. Udalak erraustegia egiteko prozesua atzeratzea eskatuko du, eta hondakinak kudeatzeko eta
tratatzeko “eredu propio bat” garatzeko dauden aukerak
aztertzea onartzen du.

uztailak 26 - 29
o

Asfaltatze lanak herriko hainbat kale eta gunetan; oionezkoen mugikortasuna ere sustatu eta bermatuko da.
Hernani - Astigarraga eta Portu - Karabel bidegorriak itxita, Ferrovial enpresa egiten ari den konponketa eta zainketa lanak direla eta.

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

uztailak 27
o

Donostiako motorista bat istripuz hil da A-15 errepidean,
Hernani parean.

uztailak 28 julio
o
o

Detenido un motorista por repostar en gasolineras sin
pagar, utilizaba placas robadas para evitar su identificación.
Fernando Ros Naparraren omenez, hogeita hamar urte
hil zela, lore eskaintza Antziolako Bidebieta plazan.

•

•
•

uztailak 28 - 30
o

“Udaparkean” egitasmoa Ave Maria parkean: zinea, zirku ikuskizunak, antzerkia, musika...

uztailak 29
o

Kontzentrazioa Gudarien plaza (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).
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Epele auzoko festak.
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Ampliación de los horarios de Biteri kultur etxea y polideportivo municipal en atención a reclamaciones de usuarias y usuarios.; durante el mes de agosto también
estarán abiertas las instalaciones a las tardes.
Atletismo udalekuak 2004-2008 urte bitartean jaiotakoentzat (CD Hernani - Atletismo Saila).
Patin ikastaroak.
Bidebieta plazako (Antziola) parkea elementu naturalekin egokituta (Erabaki HERNANI Decide 2015).
Oinezkoen segurtasuna bermatzeko, obrak Larramendi
kaletik Porturako bidean, Elizatxo ikastolaren parean eta
Portuko trenaren tunelean.
Pelota. Iñigo Urkizu gana el Torneo San Esteban de Oiartzun (txapela número 15 para los pelotaris del CD Her-nani).
Auzokonposta egiteko, etxola berria Ereñotzun, herriko
36garrena.
Asfaltatze lanak, konponketak eta obrak direla eta, herriko hainbat bidetan. Osiñagako Txurieneko zubi “kolgantea”, konpondu ondoren, irekita.
Kale hezitzaileek, Zikuñagako hainbat gazteekin batera,
proiektu berri bat jarri dute martxan, hiri baratza sortu
eta lantzearena.
Concurso internacional Beer Challenge, en LondresLa
casa Basqueland, radicada en Akarregi poligonoa, y dedicada a la elaboración artesanal de cerveza, es galar-donada con seis medallas, cinco de plata y una de
bronce.
Atletismo. Almuñecarreko (Granada) “Carrera de la Vega”
lasterketan parte hartzen du Maitane Guerrerok; bigarren postua lortzen du.
Txirrindularitza. Ander Amonarriz Rivera de Duero
Itzulian, mendiko saria irabazten du.
El alcalde Luis Intxauspe, invitado por varias universidades y la Asociación Alianza Basura Cero explica en Chile el sistema de recogida de residuos PaP implantado
en Hernani.

abuztuak 1
o

Kotxe istripua, zauriturik gabe, Zikuñagan.

abuztuak 2 agosto
o

uztailak 29 - 31
o

Udaleku ibiltaria, 9 - 11 urtekoentzat, Donostiatik Hondarribira (DOBERA Euskara Elkartea).

ABUZTUA/AGOSTO

uztailak 25 julio
o

San Inazio eguna, festa Santa Barbaran (MORKAIKO Kul
tur Elkartea).
Igeriketa. Hogeita hamar hernaniar Getaria–Zarautz zeharkaldian; Luis Goñi, hirugarren.
Una mujer herida por inhalación de humo tras declararse
un pequeño incendio en la cocina de una vivienda en
Gabriel Celaya plaza.

o

Rescatado un hernaniarra de 40 años, que junto a otro
escalador había sufrido un accidente en la Pared de la
Cascada, en Ordesa.
Odola emateko hitzordua osasun zentoan.

abuztuak 3
o

Gizonezko bat atxilotuta kaxkoko denda batean lapurtzeagatik.

o

kenean, gutxigatik, garaipena ihes egin zitzaion
hernaniarrari.
Ozenki Abesbatza Errioxako Sorzano herrian.

abuztuak 5 agosto

abuztuak 16

o

o

o
o

Elena Beloki presoa aske; ongietorria Garin tabernaren
parean.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko euskal preso
eta iheslari politikoen senide eta lagunak).
Rugby. Igor Genua (España, Rugby Siete) en los JJOO de
Río de Janeiro 2016. Bandera olinpikoa, Landaren.

abuztuak 5 - 6
o

Atletismoa. Xabier Salillas atleta hernaniarra txapeldun
Moncayoko “Calcenada” proban, 104 kilometroko proban.

San Roke eguna Aranon, Patxi Apezetxea eta Joseba
San Sebastian txistulariak onmenduak.

abuztuak 17
o

“Arrats beran, Garcia Lorca gogoan”, Jon Maiak diseinatutako ikuskizuna Chillida-Lekun, bertsoak eta flamenkoa Garcia Lorca eta Lauaxeta omentzeko.

abuztuak 19
o

Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

abuztuak 6

abuztuak 19 - 20

o

o

o

Skate txapelketa skateparkean, eta afterparty Garinen
(Molotoff Irratia).
Bazkaria eta ecuaboley txapelketa, Ekuadorreko emakumeentzat, Gabriel Celayan (AMHER).

abuztuak 20
o

abuztuak 7
o

Atletismoa. Espainiako Kopako Mendi Lasterketa Castellónen; Anartz Artola podiumean, hirugarren postuan.

8 agosto
o

Remonte. Presentación en Galarreta del Torneo KUTXABANK individual. Arranca el martes 9 de agosto, para
finalizar el sábado 10 de septiembre, fecha en que se
juega la final.

Animalien Babeserako BOK Elkarteak hildako txakur bat
atera du Urumea ibaitik, Ibaiondo poligonoaren inguruan. Polemika sortzen da, horrelako kasutan, ea norena
den eskumena.

o

Masa termikoko berogailuei edo estufa organikoei buruzko ikastaroa Ereñotzun.

o

Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senideak).

abuztuak 13 - 20 agosto
o

Donostiako Aste Nagusia. Donostiako Piratek Hassanna
Aalia, Hernanin bizi den errefuxiatu sahararra, gonbidatzen dute txupinazoa botatzeko. El hernaniarra Luís
Goñi, tercero en la prueba disputada en la bahía de la
Concha. Esku pilota Torneoa Trinitate plazan: Hernaniko
lau pilotari finaletan; txapela bat etxera. Piraten Biza
Krossa: Eñaut Lasarte vence en la prueba de distancia
corta.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. Herri bilgunea Biteri kultur etxean (EH Bildu): irailaren 25eko
hauteskundeetako hautagaien zerrendaren aurkezpena, eta kanpainaren nondik norakoak.

abuztuak 25 agosto
o

o

abuztuak 12
o

Atletismo. Eva Esnaola vencedora de las pruebas de media maratón y maratón de Río Boedo en Bascones de
Ojeda (Palencia).

abuztuak 24

abuztuak 9 - 14
o

Donostia/San Sebastián 2016. II Mundu Gerran nazismoaren aurka aritutako mugalari hernaniarrei omenaldia
Osiñagan, Loidin (Bidasoa Askatasun Bideak Elkartea).

20 - 21 agosto

abuztuak 9
o

Valium antzezlana (Valium Teatroa) Errota baserrian.

Julen Madina hernaniarra erreskatatuta Donostiako
Zurriola hondartzatik: una ola le desplaza, y sufre fuertes golpes en la zona cervical y cabeza; en estado crítico. Fallece el 30 de agosto.
Saharar festa Tilosetan, ekainaren bukaeran Tindufeko
errefuxiatuen kanpamendutik etorritako haurrak (Salka,
Usama, Leila eta Mohamed) agurtzeko.

abuztuak 26
o
o

Errugbia. Joko Olinpikoak agurtzeko (Igor Genua bueltan
da), bandera jaitsiera Landaren.
Kontzentrazioa Gudarien plazan (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).

abuztuak 26 - 28 agosto
o

Portuko San Joan Txiki jaiak. El dinero recaudado en la
degustación de sidras (28 de agosto) es destinado a
la ONG Zaporeak, que trabaja para dar de comer a los
refugiados de Grecia.

abuztuak 14

28 agosto

o

o

Txirrindularitza. Euskal Herriko Torneoko azken proba
Azkoitian, Ander Amonarriz hernaniarra liderra dela. Az-

Donostia / San Sebastián 2016: 2016 Bidea. Etapa
Andoain - Astigarraga: a su paso por Muniskuegaina,
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“Sonidos sensibles”, concierto de instrumentos de percusión, y explicaciones obre megalitismo. Posterior
visita a Chillida-Leku.

•
•

IRAILA/SEPTIEMBRE
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
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Visitantes catalanes y madrileños son los que en mayor
número se han acercado al punto de información turística
municipal de Biteri plaza; en total han sido alrededor de
850 las personas que han solicitado información de la
localidad.
DAITEKE Hernaniko Enplegu Zentroa (Gabriel Celaya eraikinean), LANBIDEko zentro laguntzailea. Hiru ardatzetan
banatzen du eskaintza: bitartekari lanak lan eskaintzetan
izena emateko, norberari egokitutako orientazioa eta tailerrak.
La hernaniarra Pili Irastorza galardonada con el segundo
premio del concurso “Foto del lector” de DV: “Cámara
última generación” es el título de la instantanea.
Ikasturte berria KZ Gunean.
Donostia/San Sebastián 2016. “Gabon, Txirrita” antzezlana (Xabier Letek 1982an estreinatutako obra) berriro
oholtzetara Donostian (irailak 10) eta Urnietan (irailak
24). Proiektuan Miren Gojenola, Mikel Laskurain eta Joxan Goikoetxea hernaniarrek hartzen dute parte.
Urumea ikastolako estalpe berria prest ikasturte berrirako.
“Puntu Soziala” egitasmo berria jarri du martxan Ta Puntu
Kooperatibak “urtero gizarteari ekarpen positiboa egiten
dion proiektu batek sarean duen presentzia hobetzeko”:
Basherri Sarea proiektuak jasoko du laguntza.
Yoga eta aerobik ikastaroak, ikasturte berrian ere,
Ereñotzun.
Potente inicio de los pelotaris locales con tres txapelas
en las primeras semanas de septiembre. Markel Lizeagak Legutioko torneoa irabazi du; eta Alain Agirrek, Donostiako Euskal Jaiak torneoa. Ioritz Arrietak Altsasuko
Santo Cristo de Otadia torneoa irabazten du.
EAJ/PNV anuncia que no continuará en el proceso
participativo de/para los presupuestos de 2016/2017.
Critica que prevalecen los criterios políticos de EH Bildu,
más concretamente en torno a las propuestas relativas
al PaP.
Zenbait lan egiten ari da Ereñotzuko Auzo Udala:
Ugaldetxoko frontoia berritu, eta Ugaldetxotik Pikoagarako bidea konpondu.
Quejas de los usuarios del (gimnasio del) polideportivo
por el “ninguneo” que reciben desde la dirección política
de la instalación deportiva, y por la tardanza en atender
a sus reivindicaciones. Se convoca una reunión para el
28 de septiembre, también criticada por la comisión de
usuarios por haberse hecho unilateralmente.
“Gure artean euskaraz” mintzapraktikarako saioak berriro martxan (DOBERA Euskara Elkartea).
Argazki tailerra “Wukrorekin senidetza bultzatzeko”
abendura arte, 9 – 12 urteko gazteentzat (Eli Gorostegi,
Argilun Kultur Elkartea).
Garbigunea, larunbat arratsaldez irekita.
“Hau” Neighbor bikotearen (Maite Larburu eta Josh
Cheatham) lan berria kalean; aurkezpenak egiten
dituzte Donostiako Doka aretoan, Ereñotzun…
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Nueva imagen corporativa de BERRIAK Hernani.
Nueva iniciativa del Departamento de Turismo municipal: recorridos por el municipio de la mano de “Laia”,
recorridos en los que en 2 horas se descubren aspectos
singulares de la localidad; especialmente destinados a
menores de entre 6 y 11 años, y a realizar en familia.

irailak 1 – 15
o

Matilde Caberen eta Maite Arrietaren pintura, zeramika
eta grabatu lanak ikusgai Biteri kultur etxean.

irailak 2
o
o

Kontzentrazioak Zinkoenean (LAB Hernaniko euskal
preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).
Bertsolaritza. Eli Pagola Lizardi Sariko finalean, Zarautzen.

irailak 2 – 4
o

Latsunbeberri – Marielutseko Jaiak.

irailak 3
o

o
o
o
o

“Jokatuz elkartu, eta irabazi etxera!” dispertsioaren
aurkako Futbol 7 Txapelketa Zubipen, bazkaria eta musika emanaldia Tilosetan, eta elektrotxaranga kaleetan
barrena.
Triatloia. Eider Estibariz hirugarren Zumaiako Triatloian
(sprint distantzian); Gipuzkoako Txapelketan, bigarren.
Mendi Lasterketak. Ibai Alba bigarren Drave Trail Mendi
Lasterketan (Noain, Nafarroa).
Futbola. Jubenil mailako Liga Nazionaleko mutilen lehenengo partida Zubipen: Igor Genua errugbilari olinpikoaren ohorezko sakea.
Amalur ikuskizuna (Pirritx, Porrotx eta Marimotots) Atsegindegi plazan (Lauaizeta Akordeoi Orkestra).

irailak 4
o

Egun pasa Baztan aldera (Osiñagako Auzo Elkartea).

irailak 4 / 11
o

Arrauna. “Maialen” trainerua Conchako estropadetan.

irailak 6
o

Baztertze arriskuan dauden herritarrek interesik gabeko
mikrokredituak eskatu ditzakete (Hernani Erabaki 2015eko proposamena). Poltsa 30.000 euroko da.

irailak 7 septiembre
o
o
o
o

Eskolara buelta: 2.619 ikasle hernaniar, oporretatik bueltan, berriro eskolara. Ikasturte berriarekin, haur zaintza
zerbitzua berriro martxan Txirrita eskolan.
Feria extraordinaria de septiembre de/en Ordizia – Euskal
Jaiak. Maddi Iradi logra el primer premio en el certamen
de frutas; y el segundo en el concurso de setas.
Berriketan egitasmoa berriro martxan Ereñozuko auzo
etxean.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. Kanpaina hasierako ekitaldia Tilosetan (EH Bildu).

irailak 8
o

Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialek eta Hernani
Institutuak protokoloa sinatzen dute babes-gabezia

egoeran dauden adingabeei laguntzeko: Udalak gai
horretan formazio espezifikoa eskainiko die Institutuko
irakasle guztiei.

irailak 8 – 11
o

o

o

Kalez kale kantari.
Remonte. Endika Barrenetxea en la final del Torneo KUTXABANK individual, en Galarreta. Urriza da txapelduna.
Euskatalunya Sound Festival: reggae–rap musika jaialdia Atsegindegi plazan.

irailak 11 septiembre
o

o

Protagonismo femenino en dos pruebas atléticas: Eva
Esnaola vencedora del I. Maratón del Plazaola (Andoain);
grupo de 13 atletas hernaniarras en una carrera popular
de Praga (República Checa).
Lazkao-txiki Bertsopaper Lehiaketaren 25. edizioko sari
banaketa Ordizian: bigarren saria jasotzen du Iñigo Legorburuk.

irailak 12
o
o

o

AHTko trenbide sarearen lanak direla eta, Hernani-Astigarraga bidea itxita (abenduaren 5 arte) AMR parean.
Akerregi poligonotik bideratzen da trafikoa.
Hondakinen bilketa sistema - Atez ate: “Ondo ari gara,
eta demostratu dugu erraustegia ez dela beharrezkoa”
esaten dute Luis Intxauspe alkateak eta Mattin Aldaia
Ingurumen zinegotziak “hernaniarrak zoriontzeko” eginiko prentsaurrekoan.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. Libertate
Nafarra Taldearen aurkezpena Biteri kultur etxean.

irailak 13
o

Hernaniko Emakumearen Etxea izango dena zehazteko
parte-hartze prozesuaren aurkezpena udaletxeko pleno
aretoan: hasteko, egun osoko jardunaldia irailaren 24an.
Se ubicará en el edificio Gabriel Celaya.

irailak 14 septiembre
o

o
o
o
o

ETXERATen prentsaurrekoa Atsengindegi plazan: Kordobara bisita egitera zihoan presoen senideen furgoneta geldiarazi zuen Guardia Zibilak, armak erabiliz.
Presoen senideek bizitzen dutena salatzen du.
“Euskal baleazaleen triskantza” marrazki bizidunen dokumentala Galarretako ORONA IDeOn (ORONA Fun-dazioa).
“Hysteron” argazki erakusketa inauguratzen du Nagore
Legarreta Donostian, Koldo Mitxelena kulturgunean
(urriaren 14 arte).
Pelota. Gorrotxategi, junto a Santxo, vencedor del Memorial Etxandi de Lezo.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. Larraitz
Ugarte eta Nerea Kortajarenaren mitin Plaza Berrian
(EH Bildu).

irailak 15
o

Neguko baratzea prestatzeko tailerra
Baratze parkean. Furgobaratza bertan da.

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. Solasaldia gazteekin Tilosetan (Mikel Urdangarin, EH Bildu).
Susana Corcuera, Rafaela Romero… ferian (PSE-EE). Mahai informatiboa Plaza Berrian (Elkarrekin Podemos).

irailak 16 septiembre

Zikuñagako Jaiak.

irailak 10 septiembre
o
o

o

Hernaniko

o
o
o
o

Pasaiako Albaola Itsas Faktorian eraikitzen ari diren XVI.
Mendeko San Juan baleontziaren erreplikarako alkitrana
eramaten ari den gurdia Hernanitik (abuztuaren 31n
Burgosko Quintanar de la Sierratik abiatu zen).
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. Tilosetan elkartzea, eta kale buelta (Elkarrekin Podemos).
Enkartelada plazan (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).
XXXIII. Sagardo Txapelketa Txantxangorri elkartean:
Irigoien, txapeldun.
Cata de sidra de Inglaterra en Iparragirre sagardotegia.

irailak 16 - 17
o

Stock azoka udaberri-udako garaia agurtzeko Atsegindegi plazan (BERRIAK Elkartea).

irailak 17 septiembre
o
o

Atletismoa. Espainiako Kopako hirugarren, eta azken,
proban Benasquen. Ibai Alba bigarren postuan dago
sailkapen orokorrean.
Dos heridos, uno de ellos grave, en accidente ocurrido
en las inmediaciones de Galarreta.

irailak 17 - 18
o

Euskal Jaiak... Kalez kale kantari. Erromeria. Udal Musika
Bandaren emanaldia… Sagarraren eta Sagardoaren
eguna. XIX Trikitixa Txapelketa…

irailak 18
o
o
o

Erniora irteera gaztetxoentzat (Mendiriz Mendi).
XV. Argazki Rally Digitala. Partehartzaileen argazkiak
ikusgai Biteri kultur etxean (irailak 28 - urriak 6).
Txirrindularitza. Ander Amonarriz irabazle Mendatan
(Bizkaia) jokatutako lasterketan; denboraldiko azken
proban. Hurrengoan, afizionatuetan arituko da.

irailak 18 - 25
o

Galiziara irteera (Goiz Eguzki).

irailak 19
o

HAZILAN Programa: gazte langabeentzat (20 eta 35
urte bitarteko gazte kualifikatuentzat) programa berri
bat martxan (Buruntzaldea - Beterri eskualdeko Udalak).

irailak 20
o

o
o

Zerbitzu gida osatuko da 65 urtetik gorakoentzat, hala
erabaki du Jubilatuen Mahaiak eginiko bileran. Udaleko
Zerbitzu Sozialak eta Goiz Eguzki Jubilatu Etxeak
hitzarmena sinatu dute, 10 urterako: urtero 13.500
euro jasoko dute jubilatuek, jarduerak antolatzeko.
Pedro Joxe Mujika Bidegain Anatx bertsolaria hil da.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. Mahai
informatiboa Plaza Berrian (Elkarrekin Podemos).
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irailak 21

26 septiembre – 11 octubre

o

o

o

IZAN GIZON taldekoen ikasturteko aurreneko zita Plaza
Feministan.
Jai Batzordearen bilera irekia Biteri kultur etxean: sokamuturra eta animalien inguruko jarduerak jaietan.

irailak 22
o

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. “Txanponaren beste aldea: eraikuntza soziala” solasaldia
Biteri kultur etxean (Ander Rodriguez, Elena Beloki
eta Fermin Lazkano, EH Bildu). Susana Corcuera,
Odon Elorza, eta Rafaela Romero osteguneko ferian
(PSE-EE).

irailak 27 septiembre
o

irailak 23
o
o
o

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016. “Biziklatu herria”, musikarekin bizikleta martxa (EH Bildu).
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko euskal preso
eta iheslari politikoen senideak).
Emakumeontzako jabetze Eskola. Ikasturte hasierako
emanaldia Leokan: Célia Okon kantaria (Udal Berdintasun Arloa - Plaza Feminista).

irailak 23 - 25
o

Mugikortasun Astea: kirol egokitua, patin festa, bizikleta
festa, bide-heziketa zirkuitua…

o

Gudari Eguna. COVITE Colectivo de Victimas del Terrorismo anuncia que denunciará al Instituto de Hernani
por un presunto “delito de enaltecimiento de terrorismo
y humillación a las victimas” al permitir el centro la
colocación de imágenes y agasajar a miembros de ETA
“con asesinatos a sus espaldas”. El Departamento de
Educación del Gobierno Vasco exculpa al centro, ya que
“retiró las fotos al saber lo que ocurría” y por que los
alumnos actuaron por iniciativa propia, sin conocimiento
del centro. COVITEk Hernaniko institutuko ikasleek deklaratzea nahi du.
Udal Batzar Orokorra. Indarkeria matxistaren inguruko
protokoloa, Udaleko Zerbitzu Sozialen aurrekontua eta
zuzendaritza aldaketa… Gerakineko 40.000 euro, etxez etxeko laguntza zerbitzura: con ello se intentará
eliminar las listas de esperas en los servicio de ayuda
a domicilio.

irailak 28
o

Ttapa – ttapa egitasmoa: ikasturteko aurreneko paseoa.

irailak 24 septiembre

irailak 30 septiembre

o
o

o

o

o
o
o
o

Karabel Eguna, festa eguna Karabelen.
Harrapazka Eguna, iñistorra eta garoa biltzeko eguna
gogora ekartzen dute Ereñotzun (Bizimodua auzolanean
egitasmoa): bideo emanaldia eta bisita (mendi buelta)
gidatua (Iñaki Sanz-Azkue).
Gure elikagai Azoka / Ø 200 Jaia: bertako produktuen
azoka, dastaketa, hitzaldiak, bertsolariak, kontzertua…
Galarreta Parke Teknologikoan, ORONA IDeo eraikinean
(Gure Elikagai - Ø 200 - ORONA Fundazioa).
Apertura oficial del curso escolar 2016/17 en la sede
de la Fundación ORONA IDeO, en Galarreta (Ikastolen
Elkartea).
Euskal Herriko II. Sagardo Txapelketa Herrikoia Andoainen (Gipuzkoako Sagardogileen Elkartea): Akarregi,
Euskal Herriko txapeldun.
Donostiako Triatloia. Maider Martin hernaniarra, 23
urtez azpiko onena; bere aurreneko triatloia zen.
“Ekhiñe, Kandela eta Pantxaren kondaira” ikusentzunezkoaren aurkezpena Andre kalean, eta omenezko
plaka (KALANDRIA Taldea/Komendatario Berriak: Andrekale proiektua).

irailak 25
o
o
o
o
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Exposición colectiva de pintura y escultura en Biteri
kultur etxea: José Luis Lasa, Margari Aranguren, Julia
Calvo y Antoine Marco.

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeak 2016. 15.332
hernaniar bozkatzera deituta. Hernanin, EH Bildu
nagusi.
Urkiagako mendatea - Albako harria - Elizondo mendi
irteera (Mendiriz Mendi).
Arpa (Onintza Albeniz) eta zeharkako flauta kontzertua
Milagrosa kaperan.
Aranotik Hernanira mendi jaitsiera (Xalaparta Elkartea).
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o

o
o

Hernani kuttuna. El alcalde Luis Intxauspe da noticia
del concurso fotográfico convocado para la elaboración
del calendario municipal de 2017. Las imágenes seleccionadas son expuestas en Biteri kultur etxea en
noviembre.
La Diputación presentan el acuerdo a que ha llegado
con las federaciones de Gipuzkoa de rugby y deporte
adaptado para la integración de personas con discapacidad; labor que ya se está llevando a cabo en
Hernani.
Gaztelekua (Gazte Txokoa). Ikasturte berriaren irekiera
festa.
Kontzentrazioa plazan (Hernaniko euskal preso eta
iheslari politikoen senideak).

irailak 30 – urriak 1
o

XXIII. Albokarien Topaketa. Alan Griffinen (hamar bat
lagunekin) kontzertua (irailak 30) eta “Halfway to Hell”
liburuaren aurkezpena (urriak 1), besteak beste.

irailak 30 – urriak 2
o

Madalen Jaiak Lizeagan.

URRIA/OCTUBRE
•
•

•
•

Pilota. Ioritz Arrieta Aginagako Txapelketako irabazle.
Inicio de los cursos de Biteri kultur etxea, con especial
acento en la oferta a infantil y juvenil. También se
llevarán a cabo actividades, destinadas a niñas y niños,
en barrios de la localidad.
Udal Euskaltegiak 25 urte betetzen ditu.
Escuela de Empoderamiento de Mujeres. Redefiniendo

•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

la cultura. Comienzo del curso “Literatura de mujeres
del mundo: continente americano” en Plaza Feminista
(Udal Berdintasun Arloa - Plaza Feminista).
Langile eta langabeentzako 12 ikastaro martxan (Hernani Lanbide Heziketa).
Estimulazio musikal goiztiarra tailerra 0-3 urte arteko
umeentzat, urrian eta azaroan (Kaxko Elkartea).
Logo Lehiaketa antolatu du Hernaniko Arraun Elkarteak.
Unai Gomezena da logo berria, eta Jon Altuna “Oxan”ena
erabiliko dute arropan.
Arrauna. Xabier Zabala izango da Maialen traineruaren
entrenatzailea.
“Urteberriko Saria” loteria salgai du GURE ESKU DAGOk, herri ekimena finantzatzeko eta erabakitzeko
eskubidearen aldeko aldarria indartzeko.
“Beldur barik” EAEko instituzioek bultzatutako programa Hernanin, gazteen artean indarkeria sexista
prebenitzea du helburu.
Los Ayuntamientos de Buruntzaldea-Beterri (entre ellos Hernani) ofrecerán ayudas a empresas para la contratación de desempleados. Sorkuntza egonaldi eta topalekuetan parte hartu ahal izateko ere, laguntzak
ematen dira.
Axeriak Mendi Lasterketa Taldea sortu da.
La hernaniarra Sandra Gómez (“Beti Beauty” Moda)
gana el concurso “Street Style” organizado por Gipuzkoa
de Moda y San Sebastián Shops.
Memelius jauna egitasmoa martxan jartzen laguntzeko,
crowdfounding kanpaina (PAUSOKA Elkartea).
Primerako ogia kanpaina martxan jarri du AGIPAN Gipuzkoako Okindegien Elkarteak (Hernaniko Labe Txiki,
Antziola eta Sulabe okindegiak): bertan landutako eta
kalitatezko ogia sustatzeko. Bezeroen konfiantza eta
leialtasuna saritzen dute.
Según la tesis de Imanol Montoya Arroniz (“Evaluación
de las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad
en áreas pequeñas de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”), áreas de Hernani son consideradas como de las
más desfavorecidas en Gipuzkoa.
Nuevo protocolo de actuación institucional, a nivel municipal, para hacer frente a la violencia machista. En él
toman parte el Ayuntamiento de Hernani, Ertzaintza y
Osakidetza.
Atletismoa. Anartz Artola txapeldun Espainiako Kopan,
Montsenyn.

urriak 3 octubre
o
o
o
o
o
o

Bizibusa, eskolara bizikletan joateko egitasmoa berriro
martxan.
Euskara ari du Hernanin 2016. “Bilbon eta Donostian
posible izan da euskaraz bizitzea. Eta Hernanin?” Biteri
kultur etxean (Lutxo Egia eta Aitziber Gurutzeaga).
Hasi dira kiroldegiko ikastaroak.
Oroimena eta estimulazioa lantzeko ikastaroaren hasiera Goiz Eguzkin.
Apertura del XII Congreso de Oncología en Chillida Leku.
CD Hernani–Futbola. Saioa berezia Zubipen (Futbol eskola) eta klubeko talde guztien argazkia Biterin.

urriak 3 - 5
o

Erabaki HERNANI Decide 2016, 2017ko aurrekontuak
prestatzeko partehartze prozesuko 3. fasea: lehentasunak markatuko dituzte herritarrek, udaletxean eta
Gabriel Celaya eraikinean.

urriak 3 - 9
o

44. urteurrena ospatzen du Goiz Eguzki jubilatu etxeak. Ernesto Arenson soinu jotzailearen kontzertua
Kardaberaz parkean, Goiz Eguzkin (urriak 3), “El hijo de
la novia” pelikula (urriak 4), jokoak (urriak 5 - 6), Goiz
Eguzki abesbatzaren kontzertua (urriak 8), eta bazkaria
eta zozketak (urriak 9).

urriak 4
o
o
o

Istripua Zikuñagako erretondan: trailer bat irauli, eta
enbor karga galdu.
Euskara ari du Hernanin 2016. “Hizkuntza ohiturak
aldatu daitezke” Biteri kultur etxean (Pello Jauregi eta
Hernaniko AEKko ikasleak).
Odola emateko hitzordua osasun zentroan.

urriak 5 octubre
o
o
o

Hassana Aaliari errefuxiatu politiko estatusa eman dio,
azkenean, Auzitegi Nazionalak.
Prisión incondicional y comunicada para un varón de
32 años acusado de agredir sexualmente a su excompañera.
Emakumeontzako jabetze Eskola. Kultura birdefinitzen.
“Gorputz ikusezinak ikusten” (Maddalen Aduriz Rodríguez) ikastaroaren hasiera Biteri kultur etxean (Udal
Berdintasun Arloa - Plaza Feminista).

urriak 1 octubre

urriak 6

o
o
o

o

o
o

XXVII Mugarri Bisita.
Aranora igoera bizikletan Ereñotzutik.
Haur antzerkia Biteri kultur etxean: “Oa-Huetak” (Elirale
Dantza Konpainia).
XV Concurso de Pintura Tamayo - Chillida Leku. Taller
del titiritero y artista catalán Joan Baixas: “La cuadrilla
de los Caminantes de Chillida Leku”.
Sutea Iturregi plazako lokal batean, kalteak ez dira
handiak.

urriak 2
o

Iturmendiko jentilzuloaren ateak, zabalik: bisita gidatuak (Felix Ugarte Espeleologia Elkartea).

XV. Argazki Rally Digitalaren sari banaketa Biteri kultur
etxean (Hernaniko Argazki Foruma).

urriak 7
o
o

Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).
Biteriko zinema denboraldiaren hasiera.

urriak 8 octubre
o
o

Hip Hop Eguna Atsegindegin eta gaztetxean: graffiti,
breakdance erakustaldia, DJak eta kontzertua (Molotoff
Irratia).
Atletismo. Canal Castilla Ultra Race en Palencia, Eva
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o

Esnaola vence en la prueba de media maratón.
Aitzol Arregi hernaniarra Hawaiko ironmanean: 10 ordu,
21 minutu eta 39 segundo.

urriak 9 octubre
o
o

Atletismo. Maratón de Burgos, Eva Esnaola vencedora
en la categoría m50.
Sagardo egiteko prozesua ezagutzeko ate irekiak Iparragirre sagardotegian.

urriak 10 octubre
o

Euskara ari du Hernanin 2016. “Euskaldunon hizkuntza
eskubideak eta jokabideak. Zeren zain gaude?” Biteri
kultur etxean (Garbiñe Petriati eta Estitxu Eizagirre).

urriak 10 - 23
o

V. Bakailao Astea. Tabernen arteko pintxo lehiaketa
(Tripontzi taberna, irabazle)… Bisita gidatuak: Herriko
hirigune historiakoa eta Albaola Itsas Kultura Faktoria.
Bakailao tailerrak (Basque Culinary Center). Kale animazioa: Rockalean. Bakailao eta sagardo uztartze afaria.
Bakailao Festa: bakailao pil-pil eran lehiaketa (Donostiako Joseba Nuñez eta Julian Otero, irabazle), sari
banaketa, pintxoak, sagardoa…

o
o
o
o
o

urriak 14 - 27
o

o

Escuela de Empoderamiento de Mujeres. Interculturalidad y género. “Espacio de formación en igualdad y
diversidad” (Ana Murcia Guevara) en el local de AMHER
–SOS Arrazakeria (Udal Berdintasun Arloa-Plaza Feminista).
Encuentro literario en la biblioteca municipal: “El cuento
de la criada” (M. Atwood).

urriak 12 octubre
o

o
o

Día de la Hispanidad, el ayuntamiento abre sus puertas.
El Delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo
(PP) actúa contra el consistorio por haber declarado el
12 de octubre día laborable, y permitir a sus empleados
acudir con normalidad a sus puestos de trabajo.
Arriatsuko eskolan ibilitakoen bazkaria.
Hernaniko Leorpe enpresako lan egiten zuen langile
bat hil da Mungian, lan istripuan. Concentración a las
puestas de la empresa en (14 octubre).

o
o

o

o
o
o
o
o

Bigarren eskuko azoka.
Emakumeontzako jabetze Eskola. Autonomia suspertzen. “Orientazioa mendian II: sakontzea” (Patri Espinar
Labian) ikastaroa Plaza Feministan eta Hernani inguruko mendietan eta Urbasan (Udal Berdintasun Arloa
- Plaza Feminista).
Euskara ari du Hernanin 2016. Irteera ekitaldia Plaza
Berrian: TELP tailerra: estrategiak eta baliabideak. Zer
egin eta nola gure egunerokoan, lagunartean, erosketetan, familian, elkartean… euskarari eusteko.
Portu Eguna Portu auzoan.
XXII. Sagardo Lehiaketa Xalaparta elkartean: Bereziartua txapeldun.
KANIKA Aisialdi Taldearen sorrera festa Ave Maria parkean: “aisialdi alternatibo” eskaintze aldera.
Erromeria (San Joan Konpartsa).
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Umeen jaia frontoian.

urriak 15 - azaroak 28
o

Euskara ari du Hernanin 2016. Indar proba, eutsi euskarari! Ahal duzun guztietan egin euskaraz! Bizi zaitezke
euskaraz! Ez pasa gaztelaniara! Ulertzen baduzu, ez
eskatu gaztelaniaz egiteko! Ireki belarriak eta saiatu
ulertzen! Euskara hutsez egiteko kon-promisoa(k) txandatuta.

urriak 13

urriak 16 octubre

o

o

o

Emakumeontzako jabetze Eskola. Kultura birdefinitzen.
“Begiradak zorroztu: euskal kultura eta begirada feminista”
(Iratxe Retolaza Gutierrez) ikastaroaren hasiera Plaza Feministan (Udal Berdintasun Arloa-Plaza Feminista).
Euskara ari du Hernanin 2016. “Euskahaldundu, zergatik eta zertarako?” (Lorea Agirre).

urriak 14 octubre
o
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Pello Villalvaren pinturak eta eskulturak ikusgai, eta
“salgai”, Siriako errefuxiatuei laguntzeko, Biteri kultur
etxean.

urriak 15

11 octubre
o

XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. “Loreak” pelikula
auzo etxeko areto nagusian.
Elikadurari buruzko hitzaldia (Izaskun San Aniceto,
Hernani Arraun Elkartea).
Gazteraiki eta dinamika berrien aurkezpena gaztetxean
(Hernaniko ERNAI).
Hernani´n Musik Milagrosa kaperan: Petti eta Etxeko
Uzta.
Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).

Emakumeontzako jabetze Eskola. Kultura birdefinitzen.
“Batukada feminista” (Arantxa Vicedo Rubio – Ainara
Sarasketa Alberdi) Langile ikastolan (Udal Berdintasun
Arloa-Plaza Feminista). Identidad y subjetividad femenina. “¿Madurar es un placer? Las mujeres ante la
menopausia” (Pepa Bojó Ballester) en Biteri kultur
etxea (Udal Berdintasun Arloa - Plaza Feminista).
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o

Lizarraga-Treku (1.265 m)-Lezaun mendi irteera (Mendiriz Mendi).
XX Clásica de Donostia. Hernaniarras, entre los participantes. Nagore Montes vence en la prueba Roller. Iñigo Beldarrain, tercero en la prueba Katxalin
(Asociación de Mujeres afectadas de cáncer de mama),
de 5 km.

urriak 16 - azaroak 27
o

Hernaniko Xake Txapelketa. Erik Juez da irabazlea.
Umeentzako ikastaroak.

urriak 17 / 26
o

Hernaniko Emakumearen Etxea definitzeko, saio irekiak
Biterin.

urriaK 17 - 18
o

XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. “Botika berdea Ukendua” ikastaroa (Martxeli Canflanc).

urriaK 17 / 19 / 20 - 21 / 22 / 24 / 29
o

GPS ikastaroa: teorikoa, praktikoa eta ordenagailu
aplikazioak (Mendiriz Mendi).

urriak 18 octubre
o
o

o

ORONA reúne a distribuidores de 19 países en su
“Export day”, jornada orientada a presentar sus nuevos
proyectos y servicios.
Escuela de Empoderamiento de Mujeres. Redefiniendo
la cultura. Comienzo del curso “El camino del arte: la
creatividad como estrategia de empoderamiento”
(Virginia Imaz Quijera) en Plaza Feminista (Udal Berdintasun Arloa - Plaza Feminista).
Literatura solasaldia udal liburutegian: “Narrazioak” (Joseba Sarrionaindia).

o
o

urriak 22 - 23
o

Ur matxurak konpontzeko, ur mozketak Etxeberri au-zoan.
“Seme-alabak eta teknologia” aztergai ikasturte berria
martxan jartzeko (Hernaniko Hezkuntza Plataforma).

urriak 20 octubre
o
o
o
o
o
o

Lan elkarrizketak lantzeko ikastaroa Gabriel Celaya Enplegu zentroan (DAITEKE).
Nahasketak (Metrokoadroka Kolektiboa) antzezlana Biteri kultur etxean, diziplina desberdinak nahasten dituen ikuskizuna.
Atzerritarrei Buruzko Legeaz hitzaldi informatiboa (AMHER). También se trata sobre la discriminación en el
alquiler de viviendas.
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. “Elikadura eta emozioak” hitzaldia (Garbiñe Larrea, naturopata).
Gure artean euskaraz egitasmoko bilera AEK lokalean
(DOBERA Euskara Elkartea).
CD Hernani – Atletismoa. Denboraldi hasierako elkartzea
eta argazkia.

urriak 21
o
o

Helduentzako Bertsolaritza ikastaroa martxan, Kontrakantxa gaztetxean.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

urriak 21 – 22
o

Txantxillako Jaiak. Joxan Arabiotorre omendua.

o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

Atxilotu bat, autoko dokumentazioa faltsua eramateagatik.
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Albaola Itsas Faktoriara egun pasa.
Boluntarioen Eguna: Karlos Ordoñezen hitzaldia (“Inmigrazioa eta boluntariotza”), Klownklusioak (Xabier
Zupiria),… luntxa (AMHER).
Erabakitzeko eskubidearen aldeko argazki erraldoia apeaderoko eskaileretan (Bagabiltza Plataforma).

Gazteentzako irteera: Urdiain-Santa Marina baseliza,
Sakanan (Mendiriz Mendi).
Errugbi barneratzailea Landaren (Hernani CRE).
Pala. Ariane Arrieta eta Amaia Araiztegi gomazko palako
Gipuzkoako Txapelketako finalean, Atano III frontoian.
Txapeldun!
Liburu eta diskoen azoka solidarioa Plaza Berrian (KALEKO Elkartea).
Urumea Harana Pastoral Barrutiko bi parroko berriren
aurkezpena San Joan Bataiatzailea parrokia elizan. Jose Luis Aperribai eta Xabier Murua arduratuko dira
Astigarraga, Hernani, Ereñotzu eta Urnietako parrokiez.
Gipuzkoako odol-emaileen bazkaria, eta intsignia eta
diplomen banaketa Urnietan: 20 hernaniar omenduak.
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Auzoko festa: azoka, patata-tortilla lehiaketa, sagardo eta gaztaina
dastaketa…

urriak 24 octubre
o

o

Presentación del nuevo protocolo de actuación institucional, a nivel municipal, para hacer frente a la
violencia machista. En él toman parte el Ayuntamiento
de Hernani, Ertzaintza y Osakidetza.
Euskarari puzka kanpaina berriro jarri du martxan ERRIGORAk: saskiak eskatzeko aukerapea.

urriak 24 - 30
o

XII. Wukrorekin (Etiopia) elkartasun jardunaldiak: Angel
Olaranen hitzaldia (urriak 24), Angelen proiek-tuetan
la-guntzen duten elkarteen topaketa, zumba solidarioa
(urriak 29) eta meza eta elkartasun bazkaria (urriak 30).

urriak 25
o
o
o

urriak 22
o

BTT irteera: Hernani-Leitza-Lekunberri-Astitz (Mendiriz Mendi).

urriak 23

urriak 19
o
o

Hernani Eskubaloia Taldea. Taldeen aurkezpena, eta
bazkaria… denboraldiari hasiera emateko.
Kontzertua Milagrosa kaperan: Ekintza Abesbatza eta
Kantuz Abesbatza.

Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lupe Lekuona).
Asanblada eta argazkia Tilosetan (Buruntzaldeako Zutik), urriaren 29ko Gipuzkoako Erregimena Errefuxara.
Erraustegiaren Zorraren Festa antolatzeko.
Udal Osoko Bilkura udaletxean. 2017rako Ordenantza
fiskalak (udal tasa eta zerga batzuk egokitu dira), taxien
tarifak, Eskola Kiroleko laguntzak, erraustegiaren inguruko ebazpena(k). Udaltzainburuaren lanpostua betetzeko lehiaketa martxan jarriko da. Hainbat mozio:
Euskara ari du, eta 1936ko udazkenean indar frankistek herrian fusilatutako pertsonen oroimena berreskuratzeko eta haiei guztiei aitortza egite aldera adierazpen instituzionala.

26 octubre
o

Robo de herramientas y de un todo-terreno en un
desguace de coches de la localidad; posteriormente la
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o
o

Ertzaintza identifica a los autores.
Monologo sobre discapacidad “Toquecito minus” con Telmo Irureta en Biteri kultur etxea (KOXKA Elkartea).
Formación litúrgica en la sala Donibane Gunea (Ezkiaga
pasealekua).

26 - 27 octubre
o

Kale Gorrian. Recuento, entre las 22:00 y las 02:00,
de las personas sin techo que duermen en la calle. Se
realiza en 24 municipios de la CAV, 9 guipuzcoanos. En
Hernani no se localiza a ninguna persona.

urriak 27 octubre
o
o

o
o

Visita del Hogar del Jubilado a Tabakalera y a la nueva
estación de autobuses de Donostia.
“Udal Euskaltegiak, 25 urte” urteurrena ospatzeko ekitaldia Biteri kultur etxean: dokumentala, irakasle eta
ikasle ohiekin grabatutakoa, eta musika (Joxan Goikoetxea, Mikel Urdangarin eta Josune Marin).
SAGASTIOLA Baratze Elkartearen batzarra Biteri kultur
etxean:… zuzendaritza eta kargu berriak aukeratu dira.
Presentación de la nueva campaña de sensibilización
de ATZEGI (Asociación Guipuzcoana a favor de las
personas con discapacidad intelectual) en Plaza Berria.

urriak 28
o
o

Kantuz Eguna Milagrosa kaperan (Kantuz Abesbatza).
Kontzentrazioa plazan (Hernaniko preso eta iheslari
politikoen senide eta lagunak).

o

urriak 31 octubre
o

“Hernani” Musika Estola Publikoa. La orquesta de acordeones, Hernasax y Dakapo Abesbatza actúan en
Nordhom (Alemania).

urriak 29 octubre
o
o
o

o

o
o

Haur antzerkia “Mobydick” (Gorakada Antzerki Konpainia) Biteri kultur etxean.
Esku pilota. Hernaniko 4 eta erdiko txapelketa martxan.
Gipuzkoako Erregimena Errefuxara. Erraustegiaren Zorraren Festa (Erraustegiaren Kontrako Mugimenduak Gipuzkoako Zutik Taldeak). Egun osoko festa: FCC eta
GHK-ra martxa, herri bazkaria, bertsolariak, musika…
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Adinikoen irteera
Baztanera. Beste 80 urtian, Txirritaren heriotzaren 80.
urteurrena. Bertso jarri musikatuen emanaldia (Eñaut
Agirre eta auzoko musikariak), eta afaria, Basetxerri
Elkarteak antolatuta.
Errugbia. Derbia Landaren: Hernani CRE vs. Ampo Ordizia. La mitad de la recaudación, es considerado “Día
del Club”, se destina al rugby inclusivo.
Haur jaia Osiñagan, Arriatsu eskolan (Osiñagako Auzo
Elkartea).

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

urriak 30 octubre
o
o
o
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XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Mendi irteera.
Errioxara irteera (Etxeberriko auzoko Auzokide Auzo Elkartea).
Atletismo. Cross Lasarte – Oria Bai! Hoki Guerrero se alza con la victoria, de entre 158 participantes, con un
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Erabaki HERNANI Decide 2016, 2017ko aurrekontuak
prestatzeko partehartze prozesuko azken fasea hasten
da: proposamenak aukeratzeko fasea (azaroaren 18
arte; proposamenen aurkezpen publikoak herriko auzoetan).

AZAROA/NOVIEMBRE

28 octubre - 1 noviembre
o

tiempo de 42:05. Eva Esnaola vence, en categoría
femenina, en el Maratón Internacional de Alcalá de
Henares (3:19:20).
Halloween festa Zikuñaga auzoan.

Streetsoccer mahai jolasean oinarritutako mahai futbol
txapelketa Gaueko Komiki dendan.
Erabaki HERNANI Decide 2015. Sorgintxulon (argiztapena berritzea) eta Santa Barbaran (lurrak eusteko
horma jartzea) egin dira 2016rako onartutako proposamenak.
Buruntzaldeko Udalek (Euskara Zerbitzuak) martxan jarri
dute berriro, Motxian Eby euskarazko esketx lehiketa:
azaroaren 18 arte bidali ditzakete minutu bateko lanak
12 eta 16 urte bitarteko gazteek.
Polémica por la restricción de acceso a un usuario del
polideportivo; ORAIN Hernani considera que ha habido
irregularidades en el proceso de toma de esa decisión.
El Instituto Nacional de Seguridad Social de Gipuzkoa, reconoce el cáncer de pulmón del vecino Juan C. R. como
enfermedad profesional derivada de la exposición al
amianto durante su vida laboral como mecánico de
mantenimiento en Mendia S.A. / SCOTT Ibérica.
Mahai-futbol txapelketa (azaroan) eta mahai - jolasak
(abenduan) Gaueko komiki dendan.
Asun Casasola Ipuin Lehiaketa, Nagore Laffageren omenez, Irunen; Gogoratzen nauzunean liburua osatzeko
Iñigo Legorbururen Heziketa hazi narrazioa aukeratua.
Hernaniarras en el Maratón de Valencia.
Argi eta gas komertzialak etxeetara egiten ari diren bisitekin kontu izateko eskatzen du Kontsumo Bulegoak,
praktika txarrak direla eta.
Udalak eta Gure Esku Dagok lankidetza hitzarmena sinatzen dute; Udalak 9.000 euroko ekarpena egiten dio
plataformari, erabakitze eskubidearen aldeko dinamika
sustatzeko.
Atletismoa. Ibai Alba hernaniarrak Distantzia luzeko Duatloiko Espainiako kopan bigarren postua lortzen du.
Martxan da kros denboraldia; hernaniarrek emaitza onak
lortzen dituzte aurreneko probetan.
Miss Linda de España edertasun lehiaketa Marbellan (Malaga); Miren Itxaso Otsoa modelo hernaniarra, “Ohorezko
Bigarren Linda”.
Rugby. Enara Cacho, jugadora de Hernani Club Rugby
Elkartea, con la selección española en Dubai, en las
Series Mundiales de Rugby´7.

azaroak 2 noviembre
o

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Bizikidetza lantzen egitasmoko “Memoria eta biktimak” jardunaldian parte
hartze du Hernaniko Udalak.

o
o

Alumnos de Inmakulada ikastetxea en Zubieta: Amets
bat (Real Sociedad Fundazioa).
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Beste 80 urtian,
Txirritaren heriotzaren 80. urteurrena. Hitzaldia: “Urumea bailarako bertsolaritza liburutik tiraka”, Bertsoaren
harira Hernanin liburuaren aurkezpena (Estitxu Eizagirre).

azaroak 3 noviembre
o

o

Enpresarean euskaraz lan egiten duten enpresa eta
profesionalen azoka Galarretan, ORONA IDeO eraikinean. El objetivo es abordar nuevos modelos de financiación y emprendizaje.
Remonte. Arranca el XLVI Campeonato de Parejas en
Galarreta; la final se jugará el 17 de diciembre.

azaroak 3 / 5
o

“Oroimena berreskuratuz, udazkenetik udaberrirantz”,
1936ko gerra eta frankismoko biktimen aldeko ekitaldiak. Azaroaren 3an, “Gerra nahikoa ez, eta ondoren
esklabo”: Trabajadoriak dokumentala (Mikel Mendizabal)
eta Miguel Usabiagaren hitzaldi-solasaldia Biteri kultur
etxean. Azaroaren 5ean, Indar frankistek duela 80 urte
Hernanin fusilatuei omenaldi eta aitortza hilerrian.

o

azaroak 7
o

o
o
o

Zarata Mapa aurkezten du Udalak. Herriko lau gai
aztertu dira, bereziki: ibilgailuen trafikoa, trena, industria jarduerak eta herri barrukoa (komertzioak, tabernak,
gaueko zarata…). Entre otros, propone instalar pantallas
acústicas en la A-15, y disminuir la circulación en el
centro. El PSE lo critica, por insuficiente, ya que “no
refleja la realidad” del municipio.
Kontzentrazioa Zinkoenean (LAB).
Kontrakantxa gaztetxea berregiteko bilera, gaztetxean
bertan.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

azaroak 4 / 11 / 18
o

Inmigrazinea “Emakumea eta inmigrazioa” uztartzen
duten proiekzioak Sandiusterrin: “Agua con sal”, “Fatima” eta “Exit” (AMHER).

azaroak 5
o
o
o

Atletismoa. Larramendiko krosa (Tolosa) Iñigo Bel-darrainek
aurreneko postua lortzen du 5 km-ko proban (17:08)
XXXIV. Sagardo Lehiaketa Elur-Txori elkartean: Altzueta, irabazle.
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Gabon Txirrita antzerki herrikoia.

azaroak 6
o
o
o

San Martzial ermitara irteera gazteentzat, Txingudi badia ikustera (Mendiriz Mendi).
Hernaniko Musika Banda, Donostiako Txistulari Banda
eta Jon Ansorena txistulariarekin batera, Donostiako Antzoki Zaharrean.
Atletismoa. Denboraldia hasten da alebin eta infantil
mailan. Amaiur Velez, bigarren Zarautzen.

Odola emateko hitzordua Ereñotzun.

azaroak 7 - 13
o

San Joan Konpartsa en la Semana Vasca de Necochea
(Argentina). Bi emanaldi egin zituzten.

azaroak 7 - 11
o
o

2014 urteaz geroztik lan hitzarmena berritu ez dela eta,
EAEko garbitzaileen greba: udal eraikin batzuetan ez
dago garbiketa zerbitzurik.
Mendizale Astea (Mendiriz Mendi); proiekzio guztiak
eta XXXVII. Argazki Lehiaketa, Biteri kultur etxean.

azaroak 8 noviembre
o
o

azaroak 4 noviembre
o

Pilota. Gorrotxategi hernaniarra (Pagazpe) Egiako Donostia Gain Txapelketako txapeldun.

“Ilunpetik argira” poema liburua aurkezten du Antton
Kazabonek; Jon Zabaletaren irudiekin.
Mesa redonda abierta, en Errioguardaenea jatetxea,
con el fin de compartir los retos que la convivencia
entre personas de diferentes trayectorias personales,
ideológicas, políticas… supone, así como para analizar
las aportaciones que se pueden hacer en esta materia
(Bizikidetzaren aldeko herritar ekimena).

azaroak 8 / 15 / 22
o

XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. “Oinarrizko jostekonponketa” ikastaroa (Juani Otxotorena – Maria Jesus
Huizi).

8 - 22 noviembre
o

Pelota. Aizpitarte y Lizeaga en Isla Reunión, donde
juegan varios partidos de exhibición.

azaroak 9 noviembre
o
o
o
o
o

Kafe tertuliak berriro martxan Gunea garagardotegian
(Udal Euskaltegia).
Dantza tailerra 4-8 urte bitarteko haurrentzat eta
beren gurasoentzat, Biteri kultur etxean (Kukai Dantza
Konpainia).
Encuentro literario en la biblioteca municipal: “El río que
nos lleva” (J.L. Sampedro).
Medalla Milagrosako zeladore eta zaintzaileen urteko
batzarra.
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. “Gure seme-alabek zein arrisku aurkitu ditzakete sare sozialen erabilpenean” hitzaldia (Baikara).

azaroak 10 noviembre
o

o

Ugaitz Errazki preso hernaniarra epaitzen dute Frantzian; bilera informatiboa eta kontzentrazioa (“Konponbidea orain, Ugaitz etxera”) Plaza Berrian (SORTU).
El Tribunal Correccional de Paris le condena a 7 años de
cárcel por su pertenencia a ETA.
Gaztetu Hernani. Gazte Kontseiluaren bilera Biteri kultur etxean, gazte lokalen inguruan: Udalak bitartekaritza zerbitzua eskainiko du sortu ditzaketen arazoak murrizteko.
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azaroak 11
o
o
o

Gripearen kontrako txertoa, Ereñotzun.
Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).
Doinu Zale Musika Eskolako akordeoi orkestraren eta
Ozenki Abesbatzaren kontzertua Zarautzen.

azaroak 11 - abenduak 2
o

Argazki erakusketa Biteri kultur etxean (Foto Forum Hernani).

azaroak 12 noviembre
o
o
o
o
o
o

Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan.
Kalez kale kantari.
Udaberri festa Atsegindegi plazan (BagaGiltza Plataforma): sinadurak biltzeko festa. Herri galdeketa
2017ko martxoaren 19an izango da.
Erromeria udaletxe arkupetan (San Joan Konpartsa).
Pelota. Final del Campeonato de Gipuzkoa, División
de Honor: Pagazpe (Santxo - Gorrotxategi) vs Hernani
(Arrieta - Ojuel).
Santa Zezilia (azaroak 22) kontzertua San Joan Bataiatzailea elizan: Hernaniko Musika Banda, Donostiako
Txistulari Banda eta Jon Ansorena txistularia.

azaroak 13 noviembre
o
o
o
o

Zunbaton Atsegindegi plazan (PAUSOKA Elkartea).
Behobia - Donostia lasterketa: 188 hernaniarrek hartzen dute parte.
Bizilagunak, “mesa y mantel” entre familias de distintas procedencias: 62 familias y 70 jóvenes (AMHER - SOS Racismo).
San Martin Eguna (azaroak 11) ospatzen dute Martindegin: jolasak eta babarrun jatea.

azaroak 14 / 16 / 21
o

o

El diputado general Markel Olano en Gabriel Celaya, en
la presentación de la iniciativa foral Gipuzkoa Eraikiz.
Conferencia sobre quiropráctica (Xabier Mendiaraz) en
Biteri kultur etxea.

azaroak 15 - 17
o

Antzerki zikloa Biteri kultur etxean: “Koaderno zuri” (Hika Teatroa, herritarrek ere parte hartzen dute), “Lotuneak” eta “Oskara” (Kukai Dantza Konpainia + Erramun
Martikorena) eta “Mami Lebrun” (Xake Produkzioak).

azaroak 16 noviembre
o
o

o
o
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azaroak 17
o
o
o

Euskal Gobernuko Sailburua izandako Pedro Luis Uriarteren kontzertu ekonomikoari buruzko hitzaldia ORONA
- IDeO auditorioan (OREKi Fundazioa).
La selección absoluta de Tonga (que se enfrenta el 19
de noviembre a USA en el estadio de Anoeta) entrena
en Landare, con los equipos de categorías inferiores del
Hernani C.R. Elkartea.
“Euskal musika eta dantza munduan zehar” hitzaldia
(Pello Zabala) Biteri kultur etxean (Hernani Errotzen).
“Zohardia” ponentziaren aurkezpena (ezker abertza-
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Lan bila aritzean denbora planifikatu eta ondo kudeatzen ikasteko saioa DAITEKE enplegu zentroan, Gabriel
Celaya eraikinean.
Herriko ekitaldi guztien agenda bateratua sortu dute
KRONIKAk eta NATZAk; argibideak ematen dituzte Biteri kultur etxean.
LOMCE eta Heziberri-ri buruzko azalpenak udaletxean
(Hezkuntza Eskola).

azaroak 17 - 18
o

Euskadiko VI. Kirolaren Biltzarra Galarretan ORONA IDeO
eraikinean: “Prestakuntza eta kirola”. “Kirol soziala eta gizarte kiroldua”. “Kirolaren politikak eta kudeaketa”.

azaroak 18 noviembre
o
o

Inicio del proyecto Urretxindorra en Biteri kultur etxea; se trata de un proyecto de mentoría para preadolescentes en riesgo de exclusión (SOS Racismo).
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).

azaroak 19 noviembre
o

o
o

AEK - Zilegi Eskola: Bertsogintza, bertsoak sortzen (Iker
Goñi Salaberria) AEK euskaltegian.

15 noviembre
o

learen birfundazioaren prozesua) Urumea ikastolan (Pello Otxandiano - Haimar Altuna, SORTU).

Kronikalari bat, euro bat kanpaina jartzen du martxan
Urumeako KRONIKAk, herritarrek euro bateko ekarpena
egiteko asmoz: Dirutan asmatu, ezetz! lehiaketa Arkaitz
Otegik irabazten du.
“Max txikia” (Arena en los bolsillos) haur antzerkia
Biteri kultur etxean.
Santa Zezilia (azaroak 22) kontzertua San Joan Bataiatzailea parrokia elizan: Aiztondo Abesbatza, Salatxo
Abesbatza eta Kantuz Abesbatza. Ozenki y el grupo de
acordeones de Doinu Zale Musika Eskola en el concierto
de Santa Cecilia de Andoain.

azaroak 20 noviembre
o
o
o

Bazkide Eguna (Mendiriz Mendi).
Txistulariak arkupetan: Hernani Musika Eskola Publikoko
txistularien kontzertua udaletxeko arkupetan.
VI “Orona Get Up” en las instalaciones de Galarreta: entrega
de los premios a proyectos Fin de Máster y Grado.

azaroak 20 - 26
o

Pala. Amaia Irazustabarrena eta Maider Huizi Txilen,
Munduko Kopan estatuko selekzioarekin. Laugarren
postua lortzen dute.

azaroak 21 noviembre
o
o

Una delegación de 43 expertos en arte moderno y
contemporáneo visitan Chillida - Leku (CIMAM Cómite Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno).
Musikalean: “Hernani” Musika Eskola Publikoko ikasle
eta taldeak kalean.

azaroak 21 / 28
o

AEK-Zilegi Eskola: Zeinu hizkuntza (Jugatx Agirre) Biteri
kultur etxean.

o

Emakumeen Etxeari buruzko saio berriak Gabriel Celaya
eraikinean: espazioa loratzen.

azaroak 22
o
o
o
o

Eternal Running. Txapelak Ismael Mateorentat, Munduko Zirkuituko irabazlea, eta Denontzat taldearentzat,
proba gehien irabazi duen taldea.
Santa Zezilia eguneko kontzertua(k) eta diploma banaketa Biteri kultur etxean (“Hernani” Musika Eskola Publikoa).
Literatur solasaldia udal liburutegian: “Muskuiluak
afaltzeko. (Birgit Vanderbeke).
“Historiaren transmisioa eta gazteen identitatea” hitzaldia (Ainhoa Larrañaga, Mondragon Unibertsitatea)
Biteri kultur etxean (Hernani Errotzen).

azaroak 23 noviembre
o

o

o
o

Concentración en los arcos del ayuntamiento para denunciar la “explotación laboral” en las obras del instituto
de Hernani (ELA). Uno de los representantes se reune
con el alcalde el día 30 de noviembre.
Emakumeontzako
jabetze
Eskola.
Emakumeen
nortasuna eta subjektibitatea. “Anorgasmia genero ikuspegitik” (Arantzazu Arrieta Garcés) Plaza Feministan
(Udal Berdintasun Arloa - Plaza Feminista).
Hernaniko Parrokiarteko formazio saioa Tilosetako Donibane gunean.
Kontzentrazioa Plaza Berrian, Altsasuko gazteei, terrorismo delituak leporatzen dizkiote urrian izandako
liskarragatik, babesa adierazteko (SORTU): “Alde Hemendik, utzi Euskal Herria bakean”.

azaroak 24
o
o
o
o

o
o
o

Iratxera irteera (Goiz Eguzki).
Ibon Fernandez Iradi presoa askatzeko eskaera berriro
aztertzen du Pariseko Dei Auzitegiak, esklerosi anizkoitza
du, eta Lannemezango espetxean (Frantzia) dago.
Bingen Zupiria hernaniarra Eusko Jaurlaritzako Kultura
eta Hizkuntza Politikako Sailburua.
Erabaki HERNANI Decide 2016, 2017ko aurrekontuak
prestatzeko partehartze prozesua. Emaitzen aurkezpena udaletxeko areto nagusian: 20 proposamen
onartuta, umeak eta gazteak, eta ingurumena ardatz.
Emakumeenganako indarkeriaren Kontrako Eguna (azaroak 25). Waísö Ipola (Bonai Capote) ipuin kontaketa
Biteri kultur etxean (Berdintasun Kontseilua).
“Zohardia” ponentziaren eztabaida (ezker abertzalearen
birfundazioaren prozesua) eta bozketa Urumea ikastolan (SORTU).
Hernani´n Musik Biteri kultur etxean: Xarnege Taldea
(musika piriniarra; euskalduna eta gaskoia).

o
o
o

Kontzentrazioa plazan (Hernaniko preso eta iheslari
politikoen senide eta lagunak).
Ingalaterrako sei sagardo dastatzeko, pintxo bereziak
lagunduta, aukera Iparragirre sagardotegian (Munduko
sagardoak programa).
Acto de entrega de la XXIV Premios a la Empresa
Comercial Guipuzcoana 2016. Ibaimendi kirolak de
Hernani es reconocido como el mejor comercio de la
zona de Donostialdea.

azaroak 25 - 26
o

Janari bilketa Zinkoeneako Eroskin, DIAn eta LIDL-en
(Elikagai Bankua / Banco de Alimentos): 300 familia inguruk jasotzen du hilero jatekoa Hernanin.

azaroak 26 noviembre
o
o
o
o
o

“Mari Kixkur eta hiru hartzak” (Glu-glu) haur antzerkia
Biteri kultur etxean.
Alternaktiba azoka, ekonomia soziala aldarrikatzeko,
Atsegindegi plazan.
Santa Zezilia (azaroak 22) eguneko ateraldia: Hernaniko
eta inguruko txistulariak, bi tronpeta jole eta Ttarla
Dantza Taldea. Goiz Eguzki Abesbatza kaletan barrena.
II. Kantu bazkaria Xalaparta elkartean.
Campeonato de Mus Intersociedades. La Sociedad Santa Bárbara es la vencedora (Francisco Javier Mateo y
Rafael Pasiego).

azaroak 27 noviembre
o
o

o
o
o

XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Aparrainera mendi irteera.
Atletismo. Eva Esnaola segunda en el Campeonato
del Mundo de 100 km (categoría W55), con un tiempo
de 09h 03:00. Donostiako 39. Maratoia, bertan dira
hainbat hernaniar.
Martxan da Esku Pilota Kluben Arteko Txapelketa Nazionala; Hernanik Amurrion jokatzen du lehen kanporaketa.
Euskal Herriko Dantza Txapelketa. Unai Balerdi hernaniarra, hirugarren (Emeren Irurzun adunarrarekin)
Bergaran jokatzen den finalean.
18. Erle Eguna Usurbilen; Agustin Zabala hernaniarrak
bigarren saria lortzen du ezti argien lehiaketan.

azaroak 27 / 29-30 / abenduak 1
o

Bide bazterretan bila 1936 - 2016. Oroimena proiektatuz. Oroimena etorkizunaren giltza!! Tilosetan (azaroak 27). Dokumentalak (“Indomables. Una historia de
mujeres libres”, “Ijito oroimena / Memoria gitana. Guerra
Civil y dictadura en EH” eta “Hernaniko bonbardaketaren
azalpenak” eta “Zerrauts ogia. Gose garaiko grebak”)
eta solasaldiak Biteri kultur etxean.

azaroak 25 noviembre

azaroak 28

o

o

o
o

Emakumeenganako indarkeriaren Kontrako Eguna:
ekintza ugari. Zulo beltzetik at ekimena (Parekide Taldea) institutuan, eta manifestazioa Plaza Berriatik.
Ostiral Beltza / Black Friday, 30 bat dendatan deskontu
eta promozio bereziak (BERRIAK).
Akordeoi ikasleen entzunaldia Milagrosa kaperan (“Hernani” Musika Eskola Publikoa).

o
o

Xabi Solanoren lan berrien aurkezpena Donostian, Trikitixa liburua II liburua eta Ereñotzu diskoa.
Euskara ari du Hernanin 2016. Indar proba, eutsi euskarari! Amaiera ekitaldia Biteri kultur etxean: Ez dezagun aterkia itxi; jarraitu euskarari eusten.
“Eneko Aritza, lehen errege baskoia” Biteri kultur
etxean (Hernani Errotzen).
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azaroak 28 - abenduak 2
o

•

Urbieta eta Latsunbe lotzen duen igogailua itxita, konpontze lanak direla eta.

azaroak 29

abenduak 2

o
o

o

o

Ipuin kontaketa (Lur Korta) udal liburutegian.
Ipuin Faktoria: Mozoloaren bidea (Armenia) ipuinaren aurkezpena Biteri kultur etxean (Dobera Euskara Elkartea).
Udal Osoko Bilkura: Erabaki HERNANI Decide 2016,
2017ko aurrekontuak prestatzeko parte-hartze prozesuaren emaitzak. Euskararen Eguna dela eta, adierazpen
instituzionala. Tokiko garapena, sustapen ekonomikoa
eta enplegu arloa sustatzeko, Buruntzaldea-Beterriko
udalek sinatutako lankidetza hitzarmena berretsituta.

o

o
o
o

“Ostatuetan oinarrizko lanak egitea” lanerako prestakuntza ikastaroa hasi da (CEBANC/Buruntzaldea- Beterri Mankomunitatea).
“Apps mugikorrak lan bilaketarako” ikastaroa Gabriel
Celaya eraikinean (DAITEKE).
Emakumeenganako indarkeriaren Kontrako Eguna
(azaroak 25): Ozpinaren sindromea dokumentala eta
Emakumeak eta bake prozesuak: Euskal herritik Guatemalara hitzaldia Biteri kultur etxean.

o

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

AHTren obrak direla eta (Akarregiko biaduktua), Ibaiondo
poligonoko sarbidea itxita jarraituko du abenduaren 23 arte.
Karabel auzoan urbanizazio berria egiten ari da, eta
auzoko neska-mutilek proposatu ahal izango dute nolako
parkea nahi duten; parte-hartze prozesua zabalik dago.
Hernaniko Udalak ez du loturarik arropa eta oinetakoak
jasotzeko egiten ari den kanpainarekin: edukiontziak
hainbat ataritan jarri dituzte AFRES elkartearen izenean.
Udalak “ez du elkarte ez kanpaina honen berririk”.
Egur taila erakusketa jarri du Maider Kalonje eskultoreak,
Kide tabernan.
Mahai - jolasak Gaueko komiki dendan.
“Arte plastikoek Hernaniko kaleetan duten presentzia
areagotzeko” helburuarekin bekak emango ditu Udalak.
Sentencia de 4 años contra un atracador, también es condenada su expareja, por atracar a punta de navaja a una
mujer a la entrada de un portal de Kale Nagusia (26 nov.
2013).
Errepide nagusiko argiteria aldatu da Ereñotzun;
aldaketarekin kontsumo energetikoan %65eko aurrezpena izango du Ereñotzuko Auzo Udalak.
Hernaniko etxe batean lapurreta egin dute bi gizonezkok,
Udalaren izenena zetozela esanez (eta beste hainbat
saiakera egiten dute). Udaltzaingoak “kontuz ibiltzeko
dei egiten die bakarrik bizi diren adinekoei”.
Etxebizitzen alokairua ordaintzeko diru laguntzak emango ditu, bigarrenez, Udalak. Bi helburu nagusi ditu ekimnak: gazteei emantzipazio bidean laguntza ematea, eta
herrian etxebizitzen alokairua sustatzea.
Zubipe futbol zelaiaren argiterian hobekuntzak egin ditu Udalak; eta beste batzuk egingo dira 2017 urtearen
hasieran.
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XIII. Sahararen aldeko Euskal Karabana. Martxan da Saharako errefuxiatu kanpamenduetarako produktu bilketa ikastetxeetan (abenduaren 23 arte), supermerkatuetan (abenduak 16-17) eta Biteri kultur etxean
(urtarrilaren 10 arte).

abenduak 3
o
o
o

o
ABENDUA/DICIEMBRE
•

“Zaharkitzearen balio soziala. Bizitza luzeraren iraultza:
arriskuak eta aukerak” jardunaldia ORONA IDeO eraikinean, Galarretan (Gipuzkoako Foro Aldundia).
Kontzentrazioak Zinkoenean (LAB-Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).

abenduak 2 - urtarrilak 10 (2017)

azaroak 30

116

Kontrakantxa Gaztetxeak, X. Urteurrena: ospakizunak
hilean zehar (garagardo artisaua, kantautoreak… argazki
erakusketa, bertsolariak… bazkaria, kontzertuak...).

o
o

Euskaren Eguna. Euskararen Ginkana EkoGunean (2017ko urtarrilaren 28 arte).
Zarauzko mollarrira mendi nirteera, eta babarrun jatea
(Portuko Auzo Elkartea).
Auzo Batzarra Ereñotzun: 2016ko memoria eta diru kontuak; eta 2017ko aurrekontua eta egitasmo nagusiak:
garraio zerbitzua hobetzea, hainbat azpie-gituratan hobekuntzak egitea (espaloiak jartzea, argiteria puntu
berriak jartzea, Epeleko aterpe inguruan etxola eta
komuna jartzea, Txirrita Eskolan hobekuntzak egitea...).
Argazki erraldoia Biterin: Gure hezkuntza Guk erabaki!
Zu ere beharrezkoa zara (BagaGiltza Plataforma).
Mural margotzea Atsegindegin plazan: “ezberdintasunaren eta intolerantziaren hormekin bukatu behar
dugu” (KOLORE GUZTIAK Elkarte Multikulturala).

abenduak 4
o
o
o
o

Onddira irteera gaztetxoentzat (Mendiriz Mendi).
XXXVII. Pablo Lasa artisau azoka Plaza Berrian (Gabiltza
taldea).
Hernaniko Gazteen XXII. Dantza Txapelketa Plaza
Berrian (Kriskitina dantza taldea).
Atletismoa. Oianguko Krosa Ordizian; emaitza onak lortzen dituzte hernaniarrek: Kategoria absolutuan, hirugarren sailkatu zen Andoni Olazagirre; eta juniorretan,
bigarren izan zen Yohanes Merino.

abenduak 5
o
o

Ezohiko Batzar Orokorra: Altsasuko gertaeren (terrorismo delituak leporatu dizkiete hainbat gazteei) inguruko zenbait eskaera aztergai.
Ibon Casas-en kontzertu-emanaldia (Dame TVision: Apaga
la luz y canta) Donostiako Victoria Eugenian. Bertan dira,
Kantuz Abesbatza eta Hernaniko Musika Banda.

abenduak 8
o
o

Liburu eta disko azoka Plaza Berrian (Kaleko Elkartea).
Atletismoa. Infantil eta alebin mailako probak Donostiako
belodromoan (Gipuzkoako Atletismo Federazioaren urteurrena). Amaiur Velez alebinak bigarren postua
lortzen du 600 metroetan; domina Sebastian Coe atleta

o

ohi ospetsuak ematen dio.
Bertsolaritza. Eli Pagola eta Beñat Mujika XXIII. Xenpelar
Sariaren finalean, Errenteriako Niessen kulturgunean.

abenduak 8 - 17
o

Ezagutu Hernani lehiaketa jarri du martxan Hernani
Errotzen Elkarteak.

o
o
o

Encuentro literario en la biblioteca municipal: Lituma
en los Andes (Mario Vargas Llosa).
Urteko azken saioa Biteri kultur etxean (IZAN GIZON
Taldea).
Gala del Deporte guipuzcoano en FICOBA (Irun). Reconocimiento al C.D Hernani por su 75 Aniversario; entre
los nominados se encontraba Igor Genua (rugby).

abenduak 9

abenduak 15 diciembre

o

•

Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

9 - 11 diciembre
o

Arrasate Akordeoi lehiaketa 2016. Nutrida participación
de alumnas y alumnos de “Hernani” Musika Eskola Publikoa. Eneko Sota hernaniarrak bi sari lortzen ditu.

abenduak 9 - 30
•

Gabonetako kanpaina jarri du martxan BERRIAK Elkarteak: Hernani Txartela erabiltzen dutenen artean ardo
botilak eta urdaiazpikoak banatuko ditu.

•

•

abenduak 10

•

o
o

•

Kalez kale kantari.
Erromeria Jeiki Hadi taldearekin Plaza Berrian (San Joan
Konpartsa).

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Ibon
Fernandez Iradi. A pesar de que padece esclerosis
múltiple, enfermedad grave e incurable, el Juzgado de
Apelación de Penas de Paris rechaza, nuevamente, su
petición de suspensión de condena; su abogada adelanta la posibilidad de recurrir la sentencia.
Bertsolata 2016 (Iraulio Panttalone, Hernaniko Bertso
Eskola): ikastetxeetako ikasleentzako saioa, eta bertso
paper lehiaketako irabazleen aurkezpena Biteri kultur
etxean.
“Arroxa ala urdina; jostailuek ba ote dute sexurik?” saioa
udaletxeko areto nagusian (Hezkuntza Eskola).
Batzar irekia Biteri kultur etxean: erraustegiaren lizitazioa (Hernanin Zero Zabor Taldea).
Hernani´n Musik Biteri kultur etxean: Neighbor (Maite
Larburu – Josh Cheatham).

abenduak 11

abenduak 16

o

o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Ainhoa Garcia. Ertzaintzak Ainhoa Garciaren egoeraren
berri ematen zuen panela kentzen du.

abenduak 12
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Andoni Murga.
Hernani kuttuna. 2017ko egutegiaren aurkezpena
udaletxean, udal ordezkariak eta lehiaketako irabazleak
bertan daudela. Egutegiaren 6.000 ale argitaratu dira.

abenduak 13 diciembre
o
o

o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso
ohiek antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Asier Ezeiza.
XL Premios Fin de Carrera, curso 2015-2016 (Fundación KUTXA). El hernaniarra Roberto Salvador González recibe el premio correspondiente al Ciclo Formativo Superior de Diseño en Fabricación Mecánica,
estudios cursados en el centro CIFP Innovación Social
de Hernani.
Literatur solasaldia udal liburutegian: Etxekalte (Harkaitz Zubiri).
Odola emateko hitzordua osasun zentroan.

abenduak 14 diciembre
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna:
Asier Ormazabal. Hernaniko presoen egoera juridikoari
buruzko hitzaldia (Aiert Larrarte) Biteri kultur etxean.

o
o
o
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Fernando Alonso.
“Hernani” Musika Eskolako Hernasax Saxofoi Taldearen
eta Akordeoi Taldearen kontzertua Milagrosa kaperan.
Esku pilota. Jaialdia kiroldegiko frontoian, beste hainbat
pilotari artean, Titin III eta Xala.
Pala. Murgiondok eta Lujanbiok Gipuzkoako Pala Txapelketako txapeldunak. Bigarren mailara igotzea lortu
dute.
Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta
iheslari politikoen senide eta lagunak).
Gabon Kanten Jaialdia herriko eta ikastetxeetako abesbatzekin, San Joan Bataiatzailearen elizan (Kantuz
Abesbatza).

abenduak 17 diciembre
o
o

o
o
o
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Garikoitz Arruarte.
Ikasgela berria irekitzen du Udalak Gabriel Celaya eraikinean, opor garaian, asteburuetan eta jaiegunetan
zabalik egongo da, 08:00etatik 21:45era, egun guztian
zehar (GAZTETU Hernani).
Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan.
Judoa. Judo jardunaldia, eta Euskadiko Txapelketa kiroldegian.
Santo Tomas Eguna (abenduak 21) Plaza Berrian (San Joan
Konpartsa).
Ipuin Faktoria: Mozoloaren bidea ipuinaren aurkezpena eta
kontaketa Biteri kultur etxean (Dobera Euskara Elkartea).
Santo Tomas (abenduak 21) azoka Plaza Berrian (AEK).
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o
o
o
o
o
o

Kalejira Ttarla Dantza Taldearekin, Gudarien plazatik.
Hondartza Kroseko 36. Edizioa Kontxan. Hoki Guerrero,
segunda en la clasificación general (primera en la de
veteranas).
Remonte. Final del Campeonato ORONA de Parejas en
Galarreta: Uterga eta Endika txapeldun.
Erromeria Plaza Berrian (San Joan Konpartsa).
Gabonetako kontzertua San Joan Bataiatzailearen elizan:
Ozenki Abesbatza eta Hernaniko Musika Banda.
Emakumeen I. Ergometro Txapelketa Tilosetan (Hernaniko
Arraun Elkartea): Hibaika, txapeldun.

abenduak 21 diciembre
o
o

abenduak 21 - 22
o

Garbitze lanak direla eta, Loidi eta Altzueta arteko bidea moztuta.

17 - 18 diciembre

abenduak 21 – 31

o

o

Atletismo. Eva Esnaola, récord del mundo de veteranos
(W55) en las pruebas de 24 (217,811 km) y 12 horas
(126,309 km) celebradas en las pistas de Can Dragó de
Barcelona.

abenduak 18 diciembre
o
o
o
o
o
o

o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna:
Gorka Loran.
Migratzailearen Nazioarteko Eguna. Elkartzea eta
bazkaria Inmakulada ikastetxean.
Artikutzako burdinbide zaharraren ibilbidea, Oiartzungo
Altzibar auzoraino (Mendiriz Mendi).
XXVIII. Udazken Kulturala Ereñotzun. Mendi irteera:
Onddira buelta.
XXXVIII Concurso de Caza Menor con perro en EpelErreka / Usoko-Erreka (Sociedad Txantxangorri). Ekaitz
Cisneros se hace con la txapela.
10000 joan - etorrian instalazio artistikoa. Arte partehartzailea: desiratu, hausnartu, amets egin, zure iritzia
eman, sortu…10.000 botellas de cristal para recoger
opiniones sobre la Capitalidad Cultural de Donostia
/ San Sebastián 2016 (Irantzu Lekue / DSS2016)
Atsegindegi plazan.
Una mujer evacuada al hospital por inhalar humo en el
fuego producido en su vivienda de Galarreta auzoa.

abenduak 19
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Gurutz Agirresarobe.
Gabonetako menua prestatzeko saioa Xalaparta elkartean (Elkano 17, Emakumeen Elkartea).

abenduak 20
o
o
o
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Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Joanes Larretxea.
San Tomas Eguna Donostian: Maddi Iradi vencedora del
concurso de frutas; Agustin Zabala y Juan Galdeano,
segundo y tercero, en el certamen de mieles.

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Imanol Miner.
Teklatu taldeen entzunaldia Biteri kultur etxean (“Hernani” Musika Eskola Publikoa).
Udal Osoko Bilkura udaletxean: 2017ko Udal aurrekontua (31₁372.113 euro, 2016an baino 800.000 euro gutxiago). Inbertsioetara 2 milioi euro bideratuko dira (500.000 euro parte-hartze prozesuaren egitas-moetan). Hernaniko zorpetze maila %5,82koa da (Gipuzkoako udalerrien bataz bestekoa, %31,5ekoa). Ego-era
ekonomikoa, osasuntsua.
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Esne bilketa Siriako errefuxiatuentzat (Kepa Alvarez/
SOS Errefuxiatuak): eskuzabaltasun handia erakutsi
dute hernaniarrek. Venta en la feria (22 diciembre) del
libro “Tengo mucha suerte”, cuyos beneficios se destinan a la ayuda a 400 refugiados sirios en Grecia (Pasaportes para Siria Elkartea). ORAIN Hernani alder-diak
1.000 euroko laguntza ematen dio Pasaportes pa-ra
Siria Elkarteari.

abenduak 22
o
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Jose
Agustin Camacho.
Gabonetako loteria: bigarren sariko dezimo bat (04.536)
saldu dute Lete loteria administrazioan: 125.000 euro.
Gabonetako kontzertua Ereñotzuko elizan: Txirrita Eskolako haurrak -Ozenki Abesbatza- Doinu Zale Musika
Eskolako Akordeoi Orkestra.

abenduak 23 diciembre
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Josune Balda. Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko euskal preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).
Eskubaloia. Eskubaloi Eskolen Arteko I. Topaketa (Hernaniko Eskubaloi Taldea).
Gabonetako irteera (“Hernani” Musika Eskola Publikoa).
Olentzero Bidebieta plazan, inguruko komertzioek antolatua.
“Bat eta bat gara gu” ikuskizuna (musika eta poesia) estreinatzen dute Xabi Solanok eta Jon Garmendiak.
La Fundación Basque Team reúne a los olímpicos vascos
en Tabakalera, entre ellos Igor Genua.
Concierto de Navidad en Chillida-Leku: Esther Baran-diaran
(piano), el grupo instrumental Kaabestri y el coro Landarbaso.
Gabonetako Txistu kontzertua Milagrosa kaperan (Txistulari Banda eta piano jolea).
Bertsolata 2016 (Iraulio Panttalone Hernaniko Bertso
Eskola): Bertsotruk jaialdia, Hernani eta Markinako
bertso eskolak, Garin tabernan.

abenduak 23 - urtarrilak 5 (2017)
o

“Arian arian” marrazki eta ilustrazio erakusketa Biteri
kultur etxean: Nagore Azpiazu “Axpi”.

abenduak 24
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: preso

o
o
o
o
o

guztiak. Olentzeroren etorrerarekin batera, Hernaniko
preso eta iheslari politikoak gogoan (Gari Arruarte, Ibon
Fernandez Iradi eta “Baldo” bereziki), manifestazioa plazatik abiatuta (Hernaniko SARE).
Gabon errondak (eta kantak) Hernanin (herriko
ikastetxeak, Kantuz Abesbatza, Hernaniko Bertso Eskola… Hernaniko Musika Banda) eta Ereñotzun.
Gabonetako topaketa Laiztiaga auzoko egoitza berrian
(Hernaniko PSE-EE).
Urtero bezala, mariskada zozketa (AEK).
Gabonetako kontzertua Agustindarren elizan (Parrokiko
Abesbatza).
Olentzeroa kaleetan barrena (Ttarla Dantza Taldea).

abenduak 28
o

o
o

abenduak 29
o

abenduak 25
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: preso guztiak.

abenduak 26
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Jose
Jabier Zabaleta.

o

Ludoteka kiroldegian.
12-17 urte bitarteko gazteei zuzendutako eskaintza,
Gaztelekuak antolatua.

abenduak 26 - urtarrilak 5 (2017)
o

Negulekuak 3 eta 10 urte bitarteko neska-mutilentzat
(DOBERA Euskara Elkartea); eta 4 eta 12 urte bitarteko
neska-mutilentzat KUTXA Ekogunean. Gabonetako ekitaldiak Portu eta Lizega auzoetan.

o

o
o

o

o
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Juan
Mari Mariezkurrena.
ASVIAMIE Asociación de Victimas del Amianto de Euskadi, informa de la sentencia que condena a indemnizar
a la familia de un fallecido, trabajador de la extinguida
acería Pedro Orbegozo y Cia., consecuencia de un cáncer
broncogénico causado por la exposición al amianto.
Hernani Kirol Sariak-en sari banaketa kiroldegian: Maider Huizi eta Amaia Irazustabarrena, Igor Genua eta
Inaxio Sanz eta Txe Zuza.
Bertsolata 2016 (Iraulio Panttalone Hernaniko Bertso
Eskola): Miren Amurizaren Kapulana bat zintzilik emanaldia Biteri kultur etxean.
Gala del Deporte de la Asociación de Prensa Deportiva de
Gipuzkoa; entre los homenajeados, el olímpico Igor Genua.

abenduak 27 - 30
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna:
Oihane Bakedano. Giza katea Zinkoeneatik abiatuta. Hernaniko presoen senideei omenaldia Gudarien plazan.
Katiluzar Guraso Elkarteak eta Olak Auzo Elkarteak antolatuta, Gabon festa Ereñotzuko pilotalekuan: jolasak,
ikuskizunak eta jatekoak.
Bertsolata 2016 (Iraulio Panttalone Hernaniko Bertso
Eskola): bertso jaialdia Biteri kultur etxean.

abenduak 31 diciembre
o

abenduak 27 diciembre
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso
ohiek antolatutako dinamika. Preso hernaniarren
eguna: Itxaso Zaldua. Haurrak eta dispertsioari buruzko
hitzaldia Biteri kultur etxean (ETXERAT).
Migratzailearen Nazioarteko Eguna dela eta (abenduak
18) Hernani Solidarioa festa Plaza Berrian: “beste nazio
batzuetan jaio eta gurekin Hernanin bizi diren etorkinen
ekarpena aintzat hartzeko” musika eta jatekoa.

abenduak 30

abenduak 26 - 30
o
o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: Marta Igarriz. Euskal emakume preso politikoak ardatz duen
ekitaldia Andre kalean.
“Go!azen 3.0” (Glu-glu) haur-gazte antzerkia Biteri kultur etxean.
Gabonetako kontzertua Milagrosa kaperan (Hernani
Musika Eskolako Dakapo Abesbatza eta txistulariak).

o
o
o
o

o

Kalera kalera! presoak kalera atera ditzaten preso ohiek
antolatutako dinamika. Preso hernaniarren eguna: preso
guztiak. Martuteneko espetxera martxa, Zinkoeneatik
abiatuta (SORTU). Euskal preso, deportatu eta iheslarien
aldeko brindisa plazan (SORTU-LAB-ERNAI).
Remonte. Master individual en Galarreta: primeros enfrentamientos (la final se juega el 7 de enero de 2017).
Urtezaharreko erronda (Bertsolata 2016: Hernaniko
Ohitura Zaharrak Abesbatza - Iraulio Panttalone Hernaniko Bertso Eskola).
Hernani Wukrorekin IV. San Silbestrea (CD Hernani Atletismoa - Hernani Wukrorekin Taldea - Hernaniko Udala).
El Ayuntamiento, con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y viviendas de la localidad, limita el uso de pirotecnia a 15 minutos, después de la
medianoche, y se deberá lanzar en lugares abiertos
(en el casco, debido a sus características constructivas,
está prohibido).
LurraldeBUSeko HASA konpainiako langileek greba
egiten dute “bidaiarien eta gidarien segurtasuna ezin
delako bermatu”. Beraz, Hernani, Astigarraga eta
Donostia batzen dituen zerbitzua ez dago.

Gabonetako txokoa Plaza Berrian: tailer eta jokoak (BERRIAK Elkartea - KANIKA Aisialdi Taldea).

27 - 28 diciembre
o

Haur txoko de Navidad en el local de la Asociación de
Vecinos Iturritxo (Marieluts auzoa – Latsunbeberri auzoa).
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