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 UZTAILAK / JULIO

•	 Da inicio la campaña veraniega de estancias 
temporales destinada a personas mayores (Patronato 
Municipal de Salud y Bienestar Social).

•	 La Diputación destina 2,3 millones a reforzar ocho líneas 
de autobús. Se mejoran las conexiones, entre otras, las 
de Hernani con otros municipios de la comarca, Usurbil 
principalmente. Ospitaletara doan autobusa, ordu erdiro.

•	 Argazkilaritza ikastaroa Ikusi T ikasi zentroan.
•	 Actividades varias organizadas por 

Banaiz bagara durante el verano.
•	 Piraguismo ikastaroak Kaxkardi Kirol Elkarteak antolatuta.
•	 Yoga klaseak Masustan.
•	 Saskibaloia probatzeko aukera kiroldegian.
•	 Los Ayuntamientos vascos advierten de que se 

agota el dinero de las ayudas de emergencia; 
Hernani destina un importe de 128.885,85 €.

•	 Igeriketa. Udako probetan sasoi bete-betean 
daude Pero Alfaro, Luis Goñi eta Iñigo Goñi.

•	 Chillida-Leku. Udako lehiaketa Eduardo Chillida 
gogoratzeko: argazkiak, bideoak eta idazlanak 
entrega daitezke irailaren 15era arte.

•	 Inaxio Lizeagak eginiko saskiak salgai, “Congelados 
Jaione” dendan, Angel Olaranen proiektuak laguntzeko. 
Hernaniko argazkiak salgai Irizar eta Zinkoenea 
tabernetan, Wukro Elkarteari laguntzako. 

•	 Exposición de pintura de Marisa 
Prego, en Antziola kafetegia.

•	 Santa Barbarako bazterrak garbitzen dira: 
lau tona zabor inguru jaso dira.

•	 Sukaldaritza ikastaroa udan: Senegal, Maroko, Peru 
eta Kolonbiako platerak prestatuko dira (AMHER).

•	 Turismo irteera gidatuak uztailean eta abuztuan.
•	 DAITEKE Zerbitzuak udan ere ikastaro eta 

tailerrak antolatzen ditu langabeentzat.
•	 Buena temporada de los representantes de Txantxangorri 

en los distintos torneos y certámenes de pesca.
•	 Abierto el plazo de inscripción para el sorteo que 

ETXEBIDE llevará a cabo de las viviendas en construcción 
en Sagastiya. Urtea bukatu aurretik zozketatuko dira.

•	 Antton Zabala eskalatzaile hernaniarra Errusiara, Munduko 
Kopako zirkuiturako puntuagarria den txapelketara.

•	 Convenio de colaboración entre la Diputación y 
los Ayuntamientos de Buruntzaldea para llevar 
a cabo estrategias de desarrollo territorial.

•	 Miguel Usabiaga publica “El alcalde de Floridsdorf”, 
sobre la evasión de presos internacionalistas de la 
prisión de Burgos en 1949. Se trata de un relato basado 
en los recuerdos de su padre Marcelo Usabiaga.

Uztailak 1 julio
o Hernanin 1.433 langabe daude.
o Udaleku irekiak uztailaren 24ra arte, 

Ereñotzun uztailaren 26ra arte

Uztailak 1-5 julio
o Donosti Cup. Hernaniko bederatzi 

taldek parte hartzen dute.
o Arraun ikastaroa (Hernani Arraun Elkartea).

Uztailak 2 julio
o Odola emateko zita osasun zentroan.
Uztailak 3 julio
o Asfaltatze lanak herriko hainbat puntutan.
o Buruntzaldeko alkate eta zinegotziek, baita 

Hernanikoek ere, 10 konpromiso hartzen 
dituzte presoen eskubideen alde egiteko.

o Kontzentrazioa, hiru urte direla Txaro Román hil zutela. 
Su asesino se enfrenta a una pena de 34 años de prisión.

 
Uztailak 4 julio
o Paroa lan hitzarmen kolektiboaren alde (LAB).

Uztailak 5 julio
o Kontzentrazioak Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” (LAB) 

eta “Gaixo larriak eta kondena osoa betea duten presoak 
etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Uztailak 5-7 julio
o Martindegiko Festak.

Uztailak 6 julio
o Remonte. Partido del Torneo San Fermín 

(de Pamplona) en Galarreta.

Uztailak 6-7 julio
o Atletismoa. Maialen Pavón eta Manex Iradi Espainiako 

Txapelketan, kadete mailan, Granollersen. 

Uztailak 7 julio
o Sendabelarrak ezagutzera Hendaiara (Sasoiko Zentroa).

Uztailak 8 julio
o FIARE Banku Etikoaren aldeko taldea 

sortzeko bilera udaletxean.
o Alberto Plazaren argazkiak ikusgai Goiz Argi tabernan.

Uztailak 8-12 julio
o Dantza Garaikide ikastaroa Biterin.

Uztailak 8-19 julio
o Kirol Udalekuak.

Uztailak 11 julio
o “Las dos D”, Habanatik etorritako bi 

ahizpen kontzertua Milagrosan. 

Uztailak 12 julio
o Enkartelada herrian barrena:  

“Errepresaliatuak etxera“ (Hernaniko preso 
eta iheslari politikoen senideak).

CRÓNICA 2013ko KRONIKA (II)
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Uztailak 12-13 julio
o Gavarni-Pimenè-Gedre irteera (Mendiriz Mendi). 

Uztailak 13 julio
o Protesta banketxeen aurrean, Urbieta 

kalean (Hernaniko Kaleratzeak STOP).
o Modelo desfilea Chillida-Leku museoan.
o Euskal Selekzioko Mendi Lasterketako korrikalari 

herritarren zalantzak argitzen dituzte “Ibai Mendi” dendan. 

Uztailak 14 julio
o Sendabelarrak ezagutzera Ulia mendira (Sasoiko Zentroa).
o Xabat Aizpiolea eta Lander Muñoa 

hernaniarrak, Rotheko Iron Man proban.

Uztailak 15-26 julio
o Udaleku ibiltariak Bortzirietan (DOBERA).
o Debido a obras de mejora del servicio de 

IBERDROLA en la zona, cierres intermitentes 
en el túnel de Benta Berri (Florida auzoa). 

Uztailak 16 julio
o Kaxkoko Karmen Jaiak. Maria Dolores Amonarraiz 

da alkate berria; Maite Iradi omendua.
o Francia entregará a Ibon Fernández Iradi por el 

asesinato en 2001 del ertzaina Iñaki Totorika.
o Umeen ohial eta pixoihalen inguruko tailerra Sasoiko zentroan. 

Uztailak 19 julio
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixo larriak eta 

kondena osoa betea duten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Turlach taldea Kixkal tabernan.
 
Uztailak 20 julio
o Gaixotasun arraroei buruzko hitzaldia 

PAUSOKA Elkartearen lokalean.

Uztailak 20-21 julio
o Madalena Festak Lizeaga auzoan.

Uztailak 21 julio
o Sendabelarrak biltzera Miramonera (Sasoiko Zentroa).

Uztailak 22 julio
o Esku pelota. Paul Ojuel Errenteriako Txapelketako irabazle.

Uztailak 23 julio
o Galarreta comienza a programar los martes, 

durante la temporada estival.

Uztailak 26 julio
o Lore eskaintza Antziolako Bidebieta plazan Fernando 

Ros “Naparra”ren omenez (duela 27 urte hil zen).
o Preso eta iheslari politikoen eskubideen aldeko kontzen-

trazioa Axalako kruzean (HERRIRA Mugimendua).
o Hernaniko Akelarrea Soraluzeko festetan.

Uztailak 27 julio
o III. Buruntzaldeko Txapelketa. Sei pilotari 

hernaniar finaletan, kiroldegiko frontoian. 
Alain Agirre (infantil) da irabazle bakarra.

Uztailak 30 julio
o Santa Barbarako Landa Parkea egokitzeko 

exekuzio proiektua onartzen du Plenoak.
o Altsasutik Donostiara doan AHTren kontrako 

bizikleta martxa Hernanitik.

Uztailak 31 julio
o San Inazio festa Santa Barbara (Morkaiko Kultur Elkartea).

 ABUZTUAK / AGOSTO

•	 Abuztuko arratsaldeetan eta larunbat 
eta jaiegunetan kiroldegia itxita.

•	 Igeriketan hasi nahi dutenentzat, heldu zein 
umeentzat, ikastaroak udal kiroldegian.

•	 Herri barruko autobusak ordutegi berezia du  
abuztuan.

•	 Garbigunea goizez irekita, arratsaldeetan itxita.
•	 Yoga egiteko aukera Masustan.
•	 Esku pilota. 2012/13 denboraldiko balorazioa. 

Hernanik 20 txapela irabazi ditu, 36 final jokatuta.
•	 Isidro Esnaola director del área de “Servicios y Educación 

tributaria” de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.
•	 Akolako Putzuzar eta Askaxar iturburuak berritu dituzte.
•	 Lur Denok Elkarteak baratza ekologikoa 

lantzeko deialdia ematen du.
•	 Herriko triatletak fin dabiltza parte 

hartzen duten probetan.
•	 Sidrerías de Hernani (Iparragirre y Rufino) de 

visita en Alemania, en la feria Afpelwein Festival, 
feria en torno a la producción de sidra. 

•	 Aitor Ruiz de Eginoren obrak ikusgai Frantzian,  
Dordoinan.

•	 “Donostialdea Ekinean” Proiektua. Enpresa berriak 
sortzeko diru-laguntzak eta aholkularitza zerbitzua.

•	 Bitartean folk taldearen kontzertuak Galesen.

Abuztuak 1 agosto
o Hernanin 1.446 langabe daude.

Abuztuak 2 agosto
o Inicio del Campeonato Individual de 

Remonte-Gran Premio KUTXA 2013.
o Kontzentrazioak Zinkoenean: “Euskal presoak Euskal 

Herrira” (LAB), eta “Gaixo larriak eta kondena 
osoa betea duten presoak etxera” (Hernaniko 
preso eta iheslari politikoen senideak).

Abuztuak 4 agosto
o Osiñagako bizilagunak Arcachonera.
 
Abuztuak 6 agosto
o Odola emateko eguna.
o Pilota. Getariako Txapelketa: Urkizu 

eta Aizpitarte txapeldun.
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Abuztuak 9 agosto
o Enkartelada plazatik abiatuta (Hernaniko 

preso eta iheslari politikoen senideak).

Abuztuak 10-17 agosto
o Donostiako Aste Nagusia. Pasealeku Berriko 

XLV. Zeharkaldian Peru Alfaro eta Luis Goñi 
batera ailegatzen dira (abuztuaren 15ean). 

Abuztuak 11 agosto
o Detenido en Hernani un hombre de 49 años, por robar 

gasoil de un camión aparcado en un área de servicio.

Abuztuak 15 agosto
o Un helicóptero se ve obligado a tomar tierra en Hernani, 

en la zona deportiva de Karabel, al quedarse sin gasolina.

Abuztuak 16 agosto
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixo larriak eta 

kondena osoa betea duten presoak etxera“ 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Abuztuak 18 agosto
o Urnietako 83 urteko gizon baten gorpua 

aurkitu dute Santa Barbarako lakuan.

Abuztuak 19-23 agosto
o Asfaltatze lanak herriko hainbat kaletan: trafiko aldaketak.

Abuztuak 22 agosto
o Orchestre International du Vetex taldearen 

emanaldia herrian zehar (BERRIAK).

Abuztuak 23 agosto
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixo larriak eta 

kondena osoa betea duten presoak etxera“ 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Abuztuak 23-25 agosto
o Portuko San Joan Txiki Jaiak. Kalez kale 

kantarikoak bertan dira (abuztuaren 24an).

Abuztuak 25 agosto
o Luis Goñi se impone, por quinta vez, en 

la Travesía de la Isla (Donostia).
o Peru Alfaro campeón de España de Triatlón 

de media distancia, al imponerse en la 
prueba II Calima Desafío Posadas.

Abuztuak 26 agosto
o Debido a las obras a realizar en él, se cierra al trafico de 

vehículos el túnel bajo las vías del tren en Portu auzoa.
o Droga trafikoarekin lotuta, miaketak Hernanin. 

Abuztuak 27 agosto
o Obras de mejora de la red de abastecimiento 

de agua a Portu auzoa-Osiñaga bailara (paros 
intermitentes en el suministro).

o Plenoak onartuta, Ekogor, Estubegi eta 
Limuri, Galarretako eremu berriak.

Abuztuak 28 agosto
o Erasoa ETXERATen egoitzan.

Abuztuak 29 agosto
o Ioritz Arrieta eta Eneko Aizpitarte aurrez 

aurre Dinastia Etxabe Txapelketako finalean, 
Zeztoan. Iorizt Arrieta irabazle.

Abuztuak 30 agosto
o Esku pilota. Lau hernaniar Donostiako Patxi Montes 

Txapelketako finaletan, Trinitate plazan. 
o Parot Doktrinari (197/2006 doktrina) amaiera emateko, 

ekimen ibiltaria Hernanira ailegatzen da, plazara: 
“Herritarron epaia” (HERRIRA Mugimendua).

Abuztuak 30-irailak 1 septiembre
o Santiagomendira asteburua pasatzera (Gazte Asanbladak).

Abuztuak 31 agosto
o Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.

 IRAILAK / SEPTIEMBRE

•	 Hernanin 1.461 langabe daude. 
•	 Estitxu Eizagirre Argiako zuzendari berria. 
•	 Ikastaro berriak kiroldegiko igerilekuetan.
•	 ROMI Etxea Proiektua: etxebizitza duin eta merkeak 

eraikitzeko ikastaroa (Hernaniko Udalaren laguntzarekin). 
los 149 rumanos que viven en el poblado sito entre 
Astigarraga y Hernani (Txoritegi), participan en este 
proyecto de integración. URAk eskatzen du errumaniar  
komunitateko eraikinak gelditzeko eta kentzeko, oso 
inundagarria baita lekua. Los Ayuntamientos de Astigarraga 
y Hernani se reafirman en el plan de intervención.
EAJ-PNVk eta H1!k diote: “Errespontsabilitate falta 
da errumaniarrak dauden lekuari oniritzia ematea”. 
PSE-EEk ere, ez du bat egiten proiektuarekin.

•	 Hiru hernaniarren lanak ikusgai Mendikotako 
Algareki galerian (Zuberoa), guztira Euskal 
Herriko 31 artisten lanak erakusten dira.

•	 Eusko Jaurlaritza 36.059 euroko laguntza 
ematen dio Hernaniko KRONIKAri .

•	 El Tribunal Vasco de Cuentas Publicas censura 
contrataciones directas en Garbitania, 
contrataciones llevadas a cabo, entre otros, 
por el Ayuntamiento de Hernani.

•	 Udal Euskaltegia Facebook eta Twitterren.
•	 IES Hernani BHI Institutua. Langabeentzat 

hainbat ikastaro martxan.
•	 Udalak lau foro antolatzen du herritarrekin kirol 

ekipamenduei buruz. El PSE-EE critica la “falta de 
liderazgo” de BILDU en el ámbito del deporte.

•	 Bost lanpostu eskaintzen ditu Udalak, Gipuzkoako 
Diputazioarekin lankidetzan, bost hilabeterako 
(bi igeltsero, bi landazain eta peoi bat).

•	 Triatloia. Euskal Herriko denboraldiaren amaiera; txukun 
aritu dira Zumitza Taldeko triatleta hernaniarrak.

•	 Hernaniarrak Donostiako Zinemaldia. Zinemira 
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Sailean MOZTU Filmak-en “Izenik gabe 200x133” 
dokumentala, eta Maite Larburu “Zela Trovke” filmean.

•	 BTT Jaitsiera. Denboraldi bikaina egiten ari dira Aritz 
eta Xabier Urdanpilleta anai ereñotzuarrak.

•	 Lizeagatik institutura doan bidegorriaren obrak 
martxan; 45 bat aparkaleku desagertuko dira.

•	 Esku pilota. Ioritz Arrietak Oñatiko Torneoa 
irabazten du, eta Paul Ojuelek Aizarnazabalgoa.

Irailak 1 septiembre
o Osiñagako bizilagunak eguna pasatzera Baztan aldera.

Irailak 1 / 8 septiembre
o Bost hernaniar Kontxako Banderan.

Irailak 3 septiembre
o Odola emateko eguna.

Irailak 4 septiembre
o ORONA sortu zutenak omendu, eta Galarretako 

ORONA-IDeO eraikin berriaren inaugurazioa.

Irailak 5 septiembre
o Después de varios meses cerrada, abierta la 

“Cuesta de la Muerte” para el tráfico.

Irailak 6 septiembre
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean:  

“Euskal presoak etxera“ (LAB) eta “Gaixo larriak 
eta kondena osoa betea duten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Hernaniko Bertso Eskolako Asier Azpirozek 
Zarautzeko Lizardi Saria irabazten du. 

Irailak 6-7 septiembre
o Stock Azoka Atsegindegin (BERRIAK).

Irailak 6-8 septiembre
o Zikuñagako Festak.
o Auzo Eguna Latsunbeberrin eta Marielutsen.

Irailak 7 septiembre
o Gipuzkoako I. Orientazio Proba Aralarren, 

hernaniarrek antolatuta.
o Festa eta Hernaniko hiru talderen emanaldia 

Orkolagan, Anboto tabernaren urteurrena dela eta.
o Final de Campeonato Individual de Remonte-Gran 

Premio Kutxa 2013, en Galarreta. Urriza txapeldun.
o Pirritx, Porrotx eta Marimototsen emanaldia 

Atsegindegin (“Hernani“ Musika Eskola Publikoa). 

Irailak 8 septiembre
o XII. Argazki Rally Digitala. Argazkiak ikusgai Biterin  

irailaren 19tik urriaren 5era arte. Sari 
banaketa irailaren 27an.

o Eva Esnaola Zaragozako “Bonberoen” Lasterketako 
txapelduna, beteranoetan. Hernaniko Atletismo 
Taldeko zazpi emakumek parte hartzen dute.

o Luis Goñik irabazten ditu Kontxako Badiako 
proba, eta Gipuzkoako Liga. 

Irailak 9 septiembre
o Mondragón Unibertsitatea abre su 

Campus universitario, en Galarreta.

Irailak 9-17 septiembre
o AHTko obrak direla eta, Arrilimoiko bidea itxita, Osiñagan.

Irailak 11 septiembre
o Ordiziako Euskal Jaiak. Maddi Iradi (Zabaloenea 

baserria) fruten konkurtsoko irabazle.

Irailak 13 septiembre
o Auzora 50 urte argindarra ailegatu zela 

ospatzeko, 50 minutuko itzalaldia Lizeagan. 
o Donostiako Piraten dokumentala 

gaztetxean (Gazte Asanblada).
o Enkartelada herrian barrena, plazatik abiatuta: 

“Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko preso 
eta iheslari politikoen senideak). 

Irailak 14 septiembre
o Ereñotzuko hileroko mendi irteera, Latxeko ibilbidea. 
o Kalea kale kantari.
o Erromeria (San Joan Konpartsa).

Irailak 14-15 septiembre
o Euskal Jaiak… Sagarra eta Sagardoaren Eguna (TOLAREA); 

XV. Gazteen Trikitixa Txapelketa. (Kriskitiña Dantza Taldea).
o Salida a Pic de Ger (2.613 m.) organizada 

por Mendiriz Mendi.

Irailak 14 / 19 – 22 / 28 septiembre
o Mugikortasun Astea. Goizeko ibilaldia (Goiz Eguzki). 

Zirkuituak Tilosetan. Kirol egokitua Atsegindegin (KOXKA 
Elkartea). Patinetan ibilbidea. Autorik gabeko eguna: 
bizikleta festa... (bigarren eskuko azoka berezia).

Irailak 15 septiembre
o XVII. Urnietako Herri Bira. Karen Ortiz de 

Guinea azkarrena emakumezkoetan.

Irailak 16-22 septiembre
o Wukrorekin Elkartasun Astea. Lierni Fernández 

eta Albert Rosen hitzaldia, biak Wukron izan dira. 
Elkartasun bazkaria Txantxangorri elkartean. 
Aurten ere, ederki erantzun dute herritarrek!

Irailak 17 septiembre
o Gazte Txokoa. Ongi etorri festa (kurtso 

berriaren inaugurazioa).

Irailak 17 / 19 septiembre
o AEK-Zilegi Eskola: Sendabelarren ikastaroa(k).

Irailak 17-20 septiembre
o Ur biltegian garbiketa eta konpontze lanak 

direla eta, ur mozketak Ereñotzun.

Irailak 18 septiembre
o “Ereñotzu berriketan”. Asteazkenero biltzen dira 
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65 urtetik gorakoak Ereñotzuko auzo etxean, hitz 
egiteko, memoria lantzeko ariketak egiteko,…

o FIARE Banku Etikoa. Bilera Biterin, proiektua 
Hernanin zabaltzeko asmoz.

Irailak 19 septiembre
o Udalak boluntario talde bat osatu du liztor asiarraren 

habiak suntsitzeko. Liztor kabiak hondatzeko 
sistema berri bat erabiliko da aurrerantzean, haga 
luze batekin zulatu eta pozoinduko dira.

o Urteko batzarra Zubipen (C D Hernani).

Irailak 20 septiembre
o Hernaniko ERNAI Taldea. Ikasturte 

berriaren aurkezpena gaztetxean.
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixo larriak eta 

kondena betea duten presoak etxera” (Hernaniko 
preso eta iheslari politikoen senideak).

o Txantxangorriko Sagardo Lehiaketa: Eula txapeldun.

Irailak 21 septiembre
o Auzo Eguna Karabelen.
o DUINTASUNA Gipuzkoako Pentsionista eta 

Jubilatu Elkartea. Sinadura bilketa Plaza Berrin, 
pentsiodunen errezetak dohainik izan daitezen.

o Fiesta del desaparecido balonmano hernaniarra;  
Hernaniko eskubaloiaren historia biltzen duen  
DVDa salgai.

Irailak 22 septiembre
o Mendiriz Mendiko gazteenak Erniora.
o Hernanin ditugun harremanei buruz hitz 

egiteko bilera (Gazte Asanblada). 
o Lapurreta saiakera Elizatxoko etxe batean. 

Un hombre de 44 años es detenido.

Irailak 23-29 septiembre
o Goiz Eguzki Jubilatu Etxeko kideak Calpen.

Irailak 24 septiembre
o Txakolin dastaketa AEK euskaltegian.

Irailak 25 septiembre
o “Meditación y libertad. Buscando la paz interior”, 

conferencia de Javier Casal en Biteri.

Irailak 26 septiembre
o Errezeta elektronikoa martxan da Hernanin. 

Irailak 27 septiembre
o Preso eta iheslarien eskubideen aldeko 

ekitaldia plazan (HERRIRA Mugimendua).
o Emakumeentzako Jabetze Eskola. Kurtso hasierako 

emanaldia leokan: Garbiñe Insausti eta Iñaki Salvador.

Irailak 28 septiembre
o Bigarren Eskuko Azoka Atsegindegin.
o Campaña de promoción de la piparra y la sidra, de 

maridaje gastronómico, en varios establecimientos de la 
localidad: Errioguarda Enea, Fagollaga y Arrobi Ostatua.

o Remonte. Arranca el Torneo ORIAMENDI de 
Promoción-Volvo Auto Suecia, en Galarreta.

o Atletismoa. Donostiako 5 Milia Buru Osasunaren 
alde; Sergio Román (gizonezkoetan) eta 
Nagore Montes (patinetan) azkarrenak.

o I. Hernani Rock Fest Atsegindegin: The Zepo, Gaur ez, Aski 
da eta Barricada (Anboto Taberna-Hernaniko Udala).

Irailak 28-29 septiembre
o Astitzera BTT irteera (Mendiriz Mendi).

Iraila 29 septiembre
o Salida a Arano organizada por la Sociedad Xalaparta.
o Bertsolaritza. Euskal Herriko Txapelketa Nagusia hasi 

da. Hernaniko Bertso Eskolako 7 kide txapelaren bila. 
o Dardoak. “Bikote eroak” tiraldia Gure K2 tabernan, 

Ibaiondon. Gorka Armentia, txapeldunorde.

Iraila 30 septiembre
o HERRIRA Mugimenduaren kontrako operazioa: Guardia 

Zibilak hamar lagun atxilotzen ditu. Tentsio uneak 
herrian, eta gutxienez zauritu bat. Ereñotzun bizi den 
Amaia Esnal atxilotutakoen artean. La sede de Hernani 
es precintada, y HERRIRA ilegalizada durante dos años. 

 URRIAK / OCTUBRE

•	 DAITEKE Zerbitzua. Lana bilatzen laguntzeko 
tailerrak abendura bitartean. 

•	 Euskal Dantzan ikastaroa martxan (San Joan Konpartsa).
•	 Pala. Amaia Irazustabarrena hernaniarra Uruguayen, 

22 urtez azpiko Munduko Txapelketan Espainiako 
Selekzioarekin. Hirugarren saria lortzen du.

•	 Comienzan las obras para sustituir el puente de Karabel. 
La obra forma parte del plan interinstitucional para 
prevenir las inundaciones del río Urumea en Hernani.

•	 Adinekoen zaintzaileentzat ikastaroa, emozioak 
nola gestionatu ikasteko (urriko asteazkenetan 
espainieraz, azaroko ostegunetan, euskaraz).

•	 Larre-Gain Sagardotegiarekin elkarlanean, Gipuzkoako 
Parketxe Sarea Fundazioak mendi ibilbideak antolatzen 
ditu Hernaniko Kultur Ondarea ezagutzeko.

•	 AHTko obrak direla eta, leherketa 
kontrolatuak Osiñaga bailaran.

•	 Emakumeentzako Jabetze Eskola. Lau ikastaro 
martxan: Bertso Eskola Feminista, Gorputza eta 
desira, Plazer ezkutua eta Bestelako historia da 
(Udal Berdintasun Saila-Berdintasun Kontseilua).

•	 Hernaniko Berrerabilpen Zentroak tailer 
berezi batzuk antolatzen ditu urrian zehar: 
puntua eta gantxiloa ikasteko aukera.

•	 Bost preso gose greban Fleuryngo espetxean, 
Frantzian; horien artean Joanes Larretxea.

•	 BTT Jaitsiera-Mountain Bike. Euskadiko Opena: Aritz 
Urdanpilleta ereñotzuarra bigarren, 23 urtez azpikoetan.

•	 Rugby. Amaia Erbina, Marta Tejero y Lierni 
Munduate convocadas por la Selección de Euskadi; 
jugaran el Campeonato de España de rugby 7.
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•	 Eskalada. Antton Zabala Krimean (Ukraina), Munduko 
Alpinismo Txapelketan; bederatzigarren.

•	 Urumea ibaiko 74 hektarea Babes Bereziko Eremu 
(BBE) izendatzen du Eusko Jaurlaritzak. Hemendik 
aurrera biodibertsitatea mantentzeko lanak egingo 
dira. Europako Natura 2000 Sarean barruan daude.

•	 Triatloia. Espainiako Iroman Txapelketa Bartzelonan, 
Aitzol Arregi laugarren bere mailan (40-44 kategorian).

•	 Igor Genua con la selección 7´s, para jugar 
el torneo IRB 7´s World Series.

•	 Una hernaniarra, Sonio Rosco, acumula una veintena de 
denuncias por negarse a que el cónyuge vea a sus hijos; 
denuncia que su marido tiene problemas con las drogas y 
el alcohol, y reclama que las visitas estén bajo supervisión.

•	 Errugbia. Mikel Paino eta Jon Ander Puertas 
Espainiako 18 urtez azpiko selekzioarekin.

•	 Memoria lantzeko tailerrak Goiz Eguzki jubilatu 
etxean (astelehenetan, ONGINTZA).

•	 “Zer entzun, hura esan. Hizkuntza ohiturak 
etxean hasten dira” kanpaina martxan jartzen 
dute Buruntzaldeko Euskara Zerbitzuek.

•	 Txantxangorri organiza el primer concurso 
de fotografía “Caza, pesca y tiro”.

•	 El Ayuntamiento de Hernani rebaja su previsión de gasto 
(a 31 de diciembre) en 230.518 euros. A consecuencia de 
la flexibilización del déficit, acordado por los gobiernos 
central y vasco, la Diputación reparte 6 millones de euros 
a los Ayuntamientos para la ejecución de inversiones; 
a Hernani le corresponderían 125.056 euros. El grupo 
socialista critica que “La Diputación castiga a Hernani en 
la flexibilización del déficit”, que “Astigarraga recibirá casi 
16 euros por habitante y en Hernani no llegamos a 10”.

•	 Rekalde-Ortzadar Komiki Lehiaketa (DEIA Egunkaria-
Rekalde Aretoa). Berriz ere hernaniar bat irabazle: 
Jon Mikel Udakiola. Aurreko edizioetan Alai 
Zubimendi eta Jon Zabaleta izan ziren irabazleak. 

•	 Gipuzkoa eta Bizkaiko palankariek zita dute 
Sagastialdeko pistan (ETXEBERRI Elkartea). 

Urriak 1 octubre
o El Ayuntamiento pone en marcha curso destinado 

a madres y padres de menores hasta 9 años, 
con el fin de mejorar el proceso educativo de 
los mismos. Se impartirán cinco sesiones entre 
octubre y noviembre, en Biteri y Ereñotzu.

o Odola emateko zita anbulatorioan.

Urriak 1-2 octubre
o HERRIRA Mugimenduaren kontrako 

operazioa: herri asanblada(k) Biterin. 

Urriak 1-15 octubre
o Argazki erakusketa Biterin: Josune Zamora.

Urriak 2 octubre
o TOKIKOMen (Euskarazko Tokiko Komunikabideen 

Bateragunea) eta Euskadi Irratiaren arteko 
hitzarmena: tokiko komunikabideek parte 
hartuko dute Mezularia saioan, baita Hernaniko 
KRONIKAK ere (Hernaniko gaiak landuko dira). 

Urriak 3 octubre
o Hernaniko Udalak eta AEK Euskaltegiak hamar 

urterako hitzarmena sinatzen dute. 
o Ate irekiak “Josune Quintanilla” estetika 

zentroan: aurpegi tratamendua doan.

Urriak 3 / 5 octubre
o XX. Alboka Topaketa. “Hernani” Musika Eskola 

Publikoko Alboka Taldearen kontzertua Biterin. 
Elkarretaratzea, “Alboka, inguru folklorikotik 
eskolara” liburuaren aurkezpena (Juan Mari 
Beltran), herri bazkaria eta “Albokaldia”.

Urriak 3-6 octubre
o HERRIRA Mugimenduaren kontrako operazioa: 

kontzentrazioak, mobilizazioak eta hainbat ekitaldi, 
operazioa salatzeko. Urriaren 4an, gai bakarreko 
Pleno berezia: operazioaren kontrako mozioa(k). 

Urriak 4 octubre
o Kalejira eta hainbat ekitaldi (trikitilariak, batukada 

eta bertsolariak), LOMCE legearen kontra.
o Inmigrazioaren eta etorkinen inguruko “Kultura eta identi-

tateak. Aurreiritziak, estereotipoak eta zurrumurruak“ 
ikastaroa martxan (AMHER-SOS Arrazakeria).

o “Les Fous” taldea Kixkal tabernan.

Urriak 5 octubre
o Un varón de 50 años es detenido en 

Hernani al incautársele cocaína.
o XXIV Mugarri Festa (Mendiriz Mendi-Hernaniko 

Udala): Ergobitik Estubegira mugarriak jarraituz. 
o Lehenengo goizeko ibilaldia (Goiz Eguzki).
o Arrazismoaren kontrako ekitaldia(k) 

Atsegindegin: Al-wan Revolution Taldearen 
film labur eta bideokliparen aurkezpena.

o Antzerkia haurrentzat Biterin: “Odisea”.
o Biteri eskolan ibilitako 32 lagun bazkaltzera.

Urriak 7 octubre
o La justicia francesa condena a Asier Ezeiza a ocho 

años de cárcel por participar en el robo de materiales 
para la fabricación de explosivos, hecho ocurrido 
en 2005 en una localidad del centro de Francia.

Urriak 8 octubre
o Hernaniko 500 ikasle inguru, trafiko istripuen 

prebentziorako “road show” saioan, 
Andoainen (Eusko Jaurlaritza-AXA Aseguruak-
Andoaingo Udala-Hernaniko Udala).

o Diputación anuncia el inicio de las obras del 
bidegorri que unirá Donostia con Urnieta a través 
de Hernani, entre los barrios de Karabel y Portu.

Urriak 9 octubre
o Tertulia literaria en la biblioteca municipal: 

“Lento proceso” (José Luis Cancho).
o “¡Déjate sorprender!” hitzaldia Biterin (Maria José de Trueba). 
o San Joanetako DVD ikusteko aukera Biterin 

(urriaren 16an ere, San Juan konpartsa).
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Urriak 10 octubre
o Sorteo en Vitoria-Gasteiz (Gobierno Vasco) de las 

88 viviendas protegidas de la zona de Sagastiya.
o EDO! argitaletxearen aurreneko urteurrena dela eta, 

ekitaldi bat antolatzen dute Biterin:  
“Genero-ariketak. Feminismoaren subjetuak” artikulu 
bildumaren aurkezpena  
(Isa Castillo eta Iratxe Retolaza), irakurraldiak, 
gogoetak, antzezpenak eta kantuak.

o Sentsibilizazio kanpaina (ATZEGI Adimen urritasuna 
dutenen Gipuzkoako Elkartea):  
Atzegin guztiok dugu gure papera. Aurkitu 
zeurea! (edozeinek lagundu diezaioke 
adimen urritasun duen pertsona bati).

Urriak 10 / 24 / 31 octubre
o Aita parekideok, denontzako onura, aita izan eta 

izango direnei zuzendutako ikastaroa Biterin (Edu 
Portilla, Berdintasunaren aldeko On:Giz Elkartea).

Urriak 11 octubre
o Da comienzo la Semana de la Sidra en el caserío 

Igartubeiti de Ezkio-Itsaso; la sidrería Altzueta consigue 
el segundo premio en el XII Concurso de Sidra. 

o Risoterapia tailerra Lurreko dendan.
o Sagardo Txapelketa Xalapartan.
o Enkartelada: “Errepresaliatuak etxera”.
o Bingusa Garin tabernan. 

Urriak 12 octubre
o Red Comète helduentzako irteera (Mendiriz 

Mendi): Urruñatik Oiartzunera.
o Rugby. Cinco jugadoras hernaniarras 

llamadas a la selección autonómica.
o Kalez kale kantari.
o Arriatsuko eskolan ibilitakoen bazkaria: 

musika eta Sebastian Iradiri omenaldia.
o Dantza saio berezia Atsegindegin: (Iruñeako Ortzadar 

Dantza Taldearen emanaldia) eta erromeria, 
Jeiki Hadi Taldearekin (San Joan Konpartsa).

o 40. urteurrena dela eta, afaria eta berbena Goiz Eguzkin.
o Jam Sessiom (zuzeneko musika 

inprobisatua) Itxaski tabernan. 

Urriak 12-13 octubre
o Errugbia. Igor Genua Espainiako 7ko 

selekzioarekin, Gold Coast torneoan. 

Urriak 13 octubre
o Auzo Eguna Portu auzoan.
o Hernaniko Xake Txapelketa herrikoia martxan.

Urriak 14 octubre
o Garbiketa lanak (hondakinak bildu, enbor 

zaharrak moztu, landare espezie inbaditzaileak 
kendu…) Urumea ibaian, Landare eta Ibaiondo 
poligonoaren artean (URA Ur Agentzia).

o Proiektua martxan izan arren, Antziola eta Sagastialdeko 
baratzen (Baratza Parke Sarea) inaugurazioa: lur sailek (66) 
zozketatu dira herritarren artean; beste 6, taldeentzat. 

Urriak 14-20 octubre
o II. Bakailu Astea: pintxo lehiaketa, tonbola, kale 

animazioak, azoka… eta Bakailua pil-pil erara lehiaketa 
(BERRIAK-Donostialdea Turismogunea-Hernaniko 
Udala). Asier eta Joakin Agote dira pil-pil txapelketa 
irabazi dutenak; pintxo onena, Irrintzikoa. 

Urriak 15 octubre
o Gripearen aurkako txertoa hartzeko 

aukera Ereñotzun, auzo etxean.
o Goiz Eguzkikoak aquariumera; eta bazkaltzera, Oriora.
o Literatura solasaldia udal liburutegian: “Abuztuaren 

15eko bazkalondoa” (Joxe Austin Arrieta).
o FIARE Banku Etikoa. Hernaniko taldea sortu da, eta 

proiektuaren berri (herritarren esku egongo den banku 
etikoaren berri) emateko lehen bilera informatiboa, Biterin.

Urriak 15-17 octubre
o Gu Munduan jardunaldiak: sentsibilizazio jardunaldiak 

kontsumo arduratsu eta kritikoa bultzatzeko: ipuin 
kontaketa, hitzaldiak, dokumental emanaldia eta mahai 
ingurua (Kooperazio Taldea-Hernaniko Udala).

Urriak 16 / 18 octubre
o Sesiones de formación, inicio del curso 2013/14, 

en el marco de la Pastoral Interparroquial de 
Hernani (Parroquia de San Juan Bautista).

Urriak 17 octubre
o Hastekoa da 35/02 sumarioa (herriko tabernen 

auzia) Auzitegi Nazionalean; inputatuen 
artean Juanpe Plaza, Garin taberna eta Plaza 
Berriko beste lokal bat auzibidean dira. 

o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. “Sugeak 
Hernanin: uste okerrak gezurtatuz” hitzaldia (Egoitz 
Alkorta). Benetako sugeak ikusgai kultur etxean.

Urriak 17 octubre-azaroak 9 noviembre
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. Argazki 

erakusketa: Wukroko argazkiak (Mikel Aristregi).

Urriak 18 octubre
o “Larrialdi baten aurrean zer egin?” 

hitzaldia Goiz Eguzkin (DYA). 
o Ez gara Palestinaz ari (Imanol Kamio, Aitor 

Atxega, Unai Muñoa eta Ander Lizarralde; 
Berdintasun Kontseilua-Bertso Eskola).

o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. 
“Gartxot” pelikula kultur etxean.

o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixo larriak eta 
kondena osoa betea duten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 

Urriak 19 octubre
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. “Ziraba” proiektua, 

Hernaniko ondare naturalera gerturatzeko proiektua: 
putzua egiten dute Epelen, Zepadin inguruan, 
anfibioak eta narrastiak babesteko (Hernaniko Udala-
Ereñotzu Auzo Udala-Txirrita Ikastetxea-Aranzadi 
Zientzia Elkartea-DOBERA / Hernaniko KRONIKA). 
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o Haur masaje tailerra (bost saio dira) Ikusi T ikasi zentroan.
o Karmelo Labakako (EPO) bigarren promoziokoak 

(1963koak) elkarrekin, 50 urte ondoren.
o Fuera Portales-eko 1967ko ikasleak bazkaltzera.
o Remonte. Final de Torneo ORIAMENDI de 

promoción-Volvo Auto Suecia, en Galarreta: 
Otaegi-Olazar es la pareja vencedora.

o Rugby. La selección femenina de Euskadi en el 
Campeonato Autonómico Seven, que se celebra 
en Barcelona. En la convocatoria, varias jugadoras 
hernaniarras; consiguen la medalla de bronce. 

Urriak 20 octubre
o Pasaiatik Donostiara irteera 

gaztetxoentzat (Mendiriz Mendi).
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. Mendi 

buelta Epeletik abiatuta (PR-GI 1002).
o “Ugaldetxoko basoak” ibilaldi gidatua  

(Donostiako Udala-Errenteriako Udala-
Añarbeko Mankomunitatea).

o Musika eta bazkaria Lizeaga auzoan, 
50. urteurrena ospatzeko. 

o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. Auzoko Festa 
frontoian: sagardoak dastatu, gaztain erreak jan… 
Auzoko produktuen azoka eta Patata Tortilla Lehiaketa.

Urriak 21 octubre
o Memoria lantzeko tailerra Goiz Eguzkin 

(astelehenero egiten da).
o Parot doktrina (197/2006 doktrina) dela eta, 

kontzentrazioa Gudarien plazan (SORTU Hernani). 
Estrasburgoko sententziaren arabera, laster izango 
dira aske Pakito Lujanbio eta Inma Noble.

o Elkartearteko Mus Txapelketa martxan.

Urriak 22 octubre
o “Prevención infantil de dolores de espalda”, conferencia 

impartida por el quiropráctico y especialista en columna 
vertebral, Michel Marmier, en Elizatxo ikastola.

Urriak 22 octubre-azaroak 5 noviembre
o Igor Corralesen margoak ikusgai Biterin. 

Urriak 23 octubre
o IRPHri (mailegu hipotekarioari) buruzko 

hitzaldia Biterin (Pedro Pelaz abokatua). 
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. 

“Energia berriztatzaileak, GOIENER 
Proiektua” hitzaldia kultur etxean.

Urriak 24 octubre
o Mobilizazio eguna, hezkuntzan. Inmakulada ikastetxean 

hitzarmena eskatzeko, eta, orokorrean, LOMCEren aurka. 
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. 

“Egeotik Kantauri itsasora bizikletaz” bideo 
emanaldia kultur etxean (Aitor Vidal).

o Konpost Eguna. Konpostaren inguruko mahai-
ingurua, sei aditurekin, Biterin.

o Txirrindularitza. Markel Irizar eta Aimar Zubeldia 
txirrindulariak Azken Kilometroa dendan.

Urriak 25 octubre
o Estatutuaren eguna, udaletxea eta kiroldegia goizez irekita.
o Kontzentrazioa plazan: Parot doktrina eta Sevilla IIko 

presoen egoerari buruzko informazioa. Sevillako presoak 
gose greban daude, tartean Gurutz Agirresarobe.

Urriak 25 octubre-azaroak 3 noviembre
o Errugbia. Beñat Iradi Espainiako 19 urtez azpiko 

selekzioarekin, Lisboan (Europako Txapelketan).

Urriak 26 octubre
o Txantxilla auzoko festak.
o Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
o Haur Jaia Osiñagan, Arriatsu eskolan.
o Pala. Hernaniarrak Gipuzkoako Txapelketako 

finaletan, Soraluzen. Goikoetxea-Huizi txapeldun. 
o Erremontea. Binakako Txapelketa Nagusia 

ORONA-MPM 2013 martxan da, Galarretan.
o Hernani´n Musik: Sortuko dira besteak, 

2013 bira kiroldegiko frontoian.

Urriak 27 octubre
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. Ipuin 

kontaketa kultur etxean (Gorka Olazabal).
o Gipuzkoako Odol Emaileen eguna; 29 hernaniar omenduak.
o “Bertsolari” pelikula-dokumentala gaztetxean 

(DOBERA-Gazte Asanblada). 

Urriak 28 octubre
o Herri batzarra Biterin (SORTU Hernani). 

Urriak 29 octubre
o Vicente Zaragüeta Premio Korta 2013, al 

“liderazgo ejemplar, por una vida de compromiso 
con el desarrollo de proyectos de éxito”; es 
presidente del Aquarium donostiarra.

o Maite Larburuk eta Josh Cheathamek (Neighbor) 
“Ura patrikan” diskoa aurkezten dute Donostian.

o Ipuin kontaketa udal liburutegian: Maite Franco.
o Autobus zerbitzuak hobetzeko prozesua jarri du martxan 

Diputazioak; eta bilerak egiten ditu hainbat herritan, 
tartean, Hernanin. (Urriaren 31n herriko gazteetan).

o Osoko Bilkura udaletxean: tasa, zerga eta 
prezio publikoetan igoerarik ez aplikatzea, eta 
aplikatzen denean %0,6koa izatea, KPIa (IPC) 
kontuan hartuz, onartzen du Udalak. 

Urriak 31 octubre
o DOBERA Euskara Elkartea. Batzar orokorra, 

eta zuzendaritza aldaketa. 

 AZAROAK / NOVIEMBRE

•	 Gipuzkoak bederatzi bidegorri nagusi izango ditu, 
Hernanitik Donostia eta Beasain lotuko duena pasako da.

•	 Calendario solidario de PAUSOKA Elkartea a la venta.
•	 Nueva “HERNANI Txartela”, BERRIAK organiza 

reuniones para informar sobre la misma. En diciembre 
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entrará en vigor, y podrá utilizarse también en el 
polideportivo y en la biblioteca municipal.

•	 MUGI Txartela kudeatzeko zerbitzua jartzen 
du martxan Ereñotzuko Auzo Udalak.

•	 Herriko Tabernen Auzia: “Garin libre! Utzi Euskal 
Herria bakean!” Hainbat ekitaldi, hilean zehar, Garin 
tabernaren alde (bingusa, BeHatxeRojak jokoa, 
monologoa, mus txapelketa, kontzertuak…).

•	 El Ayuntamiento organiza cursos para potenciar el 
uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos.

•	 Josten ikasteko tailerra Hernaniko Berrerabilpen zentroan.
•	 Excelente participación de los atletas locales 

en las distintas pruebas de cross que se van 
celebrando. Urko Garmendia Imaz hernaniarra, 
azpitxapeldun Euskal Herriko txapelketan

•	 Remonte. Endika Barrenetxea nominado a mejor 
deportista guipuzcoano; entre sus meritos, el Campeonato 
de Parejas y el titulo del Torneo Diputación de Gipuzkoa.

•	 Lanbidek eta Buruntzaldeko Udalek diru-laguntzak 
emango dizkiete negozio bat ireki nahi dutenei.

•	 Condenado a realizar trabajos en favor de la 
comunidad durante 130 días por intimidar a su 
madre y padre con arma blanca, hechos ocurridos 
el 23 de julio de 2012. La resolución judicial aclara 
que el acusado sufre trastornos de personalidad.

•	 Argazki erakusketa Biterin: Aste Santuan Indian pasatutako 
bi asteetan eginiko argazkiak ikusgai. (Foto Eskola). 

Azaroak 1 noviembre
o Bilera Hernaniko eskubaloiaren 

etorkizunari buruz hitz egiteko.
o Euskal kantuak eta nazioartekoak Txema tabernan, 

“The Rolling Immigrants” (Banaiz bagara).
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixo larriak eta 

kondena osoa betea duten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Azaroak 2 noviembre
o Concurso de sidras en la sociedad Elur-

Txori. Setien (Urnieta), irabazle.

Azaroak 3 noviembre
o Afari musikatua Goiz Argi tabernan (Duo do Portu).

Azaroak 3-7 noviembre
o Paleta. Munduko Pilota Batzarreko Txapelketa, paleta 

modalitatean. Zornotzan jokatzen dute Amaia Irazusta-
barrenak eta Maider Huitzik; lan txukuna egiten dute.

Azaroak 3 / 9 noviembre
o “Ugaldetxoko basoak” ibilaldi gidatua (Donostiako Udala-

Errenteriako Udala-Añarbeko Mankomunitatea).

Azaroak 3-17 noviembre
o Errugbia. Jon Insausti, Igor Genua eta Xabier 

Garmendia Espainiako selekzioarekin, Hego Amerikan 
jokatuko dituen partiduetarako deialdian.

Azaroak 5 noviembre
o Odola emateko aukera osasun zentroan.

Azaroak 6 noviembre
o El Tribunal de Apelación de París acepta el traslado 

a España de Beñat Aginagalde, para que sea juzgado 
por artefactos colocados en Santa Barbara en 2009.

Azaroak 7 noviembre
o Maria Pilar de Simon Orbegozo hil da; 

udaletxean lan egin zuen 44 urtez. 
o Charla para cuidadores y familiares de enfermos 

mentales en Biteri: “Tengo trastorno bipolar. 
Desmitificaciones y anécdotas” (AGIFES).

Azaroak 8 noviembre
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” (LAB).
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. Risoterapia saioa 

kultur etxean (Asun Etxeberria eta Sergi Manrubia).
o Kontzentrazioa eta zinadura bilketa (Sevilla IIko 

presoen alde) plazan: “Errepresaliatuak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Azaroak 8 / 15 / 22 noviembre
o Ciclo de proyecciones “Cine e inmigración” en 

Sandiusterri (AMHER-SOS Arrazakeria). 

Azaroak 9 noviembre
o Arrantza Txapelketa, Hondarribiko kai muturrean 

(Txantxangorri). Luis Adrián se hace con el torneo.
o Haurrentzako antzerkia Biterin: “Ahatetxo 

itsusia” (Glu Glu produkzioak).
o Kalez kale kantari.
o Ereñotzuko eskolan ibilitako emakumeen bazkaria.
o Erromeria (San Joan Konpartsa).

Azaroak 9-10 noviembre
o ZIRABA Proiektua Donostiako Natur Zientzien Topaketan.
o “KUTXACAR” izeneko autoa herrian barrena IRPH zerga 

ez dela legezkoa salatzeko (Hernani Kaleratzeak STOP). 

Azaroak 10 noviembre
o Behobia-Donostia lasterketa: 194 hernaniarrek 

bukatzen dute proba. Hernaniar azkarrenak Sergio 
Román (1:07:51) eta Karen Ortiz de Guinea (1:27:43); 
Josean Itoiz txapeldun, 80 urtetik gorakoetan, 
Aitor Urretabizkaia hirugarren, juniorretan.

o Salida al Oindi para los más jóvenes (Mendiriz Mendi).

Azaroak 11 / 16 noviembre
o AEK-Zilegi Eskola. Mendian orientatzen ikasteko ikastaroa 

teorikoa, (azaroak 11) eta praktikoa, (azaroak 16). 

Azaroak 11-17 noviembre
o Mendizale Astea. Lau proiekzio, umeen eguna 

(argazki bilduma eta diploma banaketa), argazkia 
lehiaketa, web orri berriaren aurkezpena, eta 
Pagoetara irteera (Mendiriz Mendi). 

Azaroak 12 noviembre
o Doctrina Parot. El Tribunal Supremo establece que tras 

el fallo del Tribunal de Estrasburgo no se puede alargar 
el tiempo en prisión a los condenados antes de 2006. 
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Pakito Lujanbio e Inma Noble libres (14 de noviembre).
o Positiboki pentsatzeak duen garrantzia azaltzeko 

hitzaldia Goiz Eguzkin (LAHAR Elkargoa). 

Azaroak 12-26 noviembre
o Maider Kalonjeren egur tailak ikusgai Biterin. 

Azaroak 13 noviembre
o Tertulia literaria en la biblioteca municipal: 

“Stoner” (John Williams). 

Azaroak 14 noviembre
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. “Haurren 

garapen harmonikoan inguruneak duen eragina” 
hitzaldia kultur etxean (Malu Elosegi).

Azaroak 15 noviembre
o Ereñotzuko kolektore berria martxan, Ereñotzu 

eta Fagollagako ur zikinak jasotzen duena.
o Sukaldaritza ikastaro berri bat hasi da 

(Hernaniko Udala-LANBIDE).
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. 

“Gartxot” pelikula kultur etxean.

Azaroak 15-17 noviembre
o Kulturen Arteko Azoka (Hernani Errotzen). Dantza 

berezia egiten dute San Joan Konpartsakoek, eta 
Angel Rekalderen hitzaldia: “Nafar gazteluak”. 

Azaroak 16 noviembre
o Proceso participativo en torno a los equipamientos 

deportivos:  
Planificación para renovar o mejorar las 
instalaciones deportivas a medio plazo.

o Sevilla IIko presoen egoera salatuz, mahaia Kale 
Nagusian, idatziak bildu eta bidaltzeko.

o Esku Pilota. Ojuel eta Aizpitarte, Ohorezko mailara, 
Gipuzkoako Txapelketako finalerdia irabazi ondoren.

o Concierto de Santa Cecilia en los soportales 
del ayuntamiento (Banda de Música).

o Barrikotea Ur Mia elkartean.
o Hernaniko bi neskek, etxera bidean, 

eraso sexistak jasan dituzte.

Azaroak 17 noviembre
o Bizilagunak ekimena: kultura ezberdinak mahai berean 

bazkaltzera (AMHER): 14 bazkari (28 familia).
o Esku pilota. Gorrotxategi (Santxorekin) 

Egiako Torneoko txapeldun. 

Azaroak 19 noviembre
o Literatura solasaldia udal liburutegian: 

“Ez naiz ni” (Karmele Jaio). 
o Ereñotzuko XXV. Udazken Kulturala. “Zoru pelbikoaren 

berreziketa” hitzaldia kultur etxean (Laida Marco).
o Ez ohiko Udal Batzar Orokorra: Sevilla IIko 

presoen egoera aztergai; gose greban daude. 

Azaroak 19-21 noviembre
o Ciclo de teatro en Biteri: “Palabras” (HIKA Antzerki 

Taldea), “Su txikitan” (Glu Glu produkzioak) eta 
“Lingua Nabajorum” (Ez dok hiru Bikoteatroa).

Azaroak 20 noviembre
o Con motivo del Día Internacional contra la violencia 

hacia las mujeres (25 de noviembre), cineforum en 
Biteri: “La estrella” (Hernaniko Udala-Txoko Feminista). 

Azaroak 20-21 noviembre
o Alerta horia eta laranja euriagatik.

Azaroak 21 noviembre
o Karabeleko urbanizazio proiektua: 

etxea(k) botatzen hasi dira.

Azaroak 21-22 noviembre
o Conciertos con motivo de la festividad de Santa Cecilia a 

cargo de los alumnos de “Hernani” Musika Eskola Publikoa.

Azaroak 21 / 27 noviembre
o AEK-Zilegi Eskola. Mikel Legorburu: Euskal 

Herriko historia txanponen bidez.

Azaroak 22 noviembre
o Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko 

Eguna dela eta (azaroaren 25ean), Ainhoa Agirreazaldegi 
eta Uxue Alberdiren bertsolaritza eta feminismoari buruzko 
hitzaldia Biterin (Hernaniko Udala-Txoko Feminista).

o Santa Zezilia eguna dela eta, Goiz Eguzki eta 
Ordiziako Umore Ona abesbatzen kontzertua.

o Kontzentrazioa Zinkoenean, presoen eskubideen alde.
o Barrikotea Peña Otaño elkartean.
o Elkarte Arteko XXIX. Mus Txapelketa; 

Karobi elkartea da irabazlea. 

Azaroak 22-24 noviembre
o Asteburu osoko protesta Milagrosan, Sevilla IIko 

presoei elkartasuna adierazteko, bereziki, Gurutz 
Agirresaroberi. Agerraldia eta giza katea.

Azaroak 23 noviembre
o Rugby. Igor Genua y Xabier Garmendia convocados por la 

selección estatal, para su enfrentamiento contra Japón.
o Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko 

Eguna dela eta (azaroaren 25ean), autodefentsa 
ikastaroa Biterin (Hernaniko Udala-Txoko Feminista) . 

o Cine en Goiz Eguzki: “El alcalde y la política”. 
o “Igande pasiboei su!” ekimena: Estricalla 

taldea Goiz Argi tabernan.
o Dj Black Itxaski tabernan. 

Azaroak 24 noviembre
o Atletismoa. Donostiako Maratoia-Maratoi erdia-10 km. 

Eduardo Gallegok sekulako marka egiten du maratoian (26. 
postua; 02:31:55), Eva Esnaola, azkarrena beteranoetan 
(03:10:35); eta Sergio Román 10 km-tan. (00:31:37).

o Euskal Herriko XV. Ezti Lehiaketa Usurbilen. Markox 
Pagolak txapela irabazten du ezti ilunetan (Ramon 
Yeregik, bigarren saria), eta bigarren saria mila loretan.

o Esku Pilota. Ojuel eta Aizpitarte, Gipuzkoako Txapelketako 
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finalean; Gipuzkoako pilotari onenak dira. 
o Xakea. Hernaniko Txapelketako irabazlea, Eneko Martiarena. 

Azaroak 25 noviembre
o Maria Oa hernaniarrak 100 bete ditu.
o Día Internacional contra la violencia hacia las 

mujeres. Kontzentrazioa Plaza Berrin: “Eraso 
sexistarik ez!” (Hernaniko Udala-Txoko Feminista).

o La Fundación Empresa Vasca distingue a la 
cooperativa ORONA con el Premio “Made in 
Euskadi”, reconociendo su estrategia exterior. 

o AEK Zilegi Eskola. “Euskal kantagintza berriaren 
historia laburra” Biterin (Andoni Tolosa “Morau”).

Azaroak 25-27 noviembre
o Triduo de la Virgen Milagrosa en la 

parroquia San Juan Bautista.

Azaroak 26 noviembre
o “Gora!” Esne Beltza taldearen disko berriaren 

aurkezpena Donostiako Koldo Mitxelenan.
o Cuentacuentos en la biblioteca municipal: Lur Korta.
o Plenoa: 2020 urtera arteko Agenda 21eko ekintzak, 

Euskara Plana, eta bi mozio: emakumeen indarkeriaren 
ingurukoa eta Urumea ibaiari buruzkoa, besteak 
beste. El Pleno Municipal da luz verde al inicio de las 
obras de ampliación del edificio escolar de Gay Mur; 
la obra ha de ser acometida por el Gobierno Vasco.

Azaroak 26-30 noviembre
o GPS ikastaroa martxan (Mendiriz Mendi).

Azaroak 27 / 29 noviembre
o Sesiones de formación, curso 2013/14, en 

el marco de la Pastoral Interparroquial, en 
la parroquia de San Juan Bautista.

Azaroak 28 noviembre
o Lizeagako bidegorriaren obrak direla eta, trafiko aldaketak.
o Mobilizazioa eta manifestazioa “Lan 

eredu berri baten alde” (LAB). 
o Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko 

Eguna dela eta (azaroaren 25ean), autodefentsa femi-
nistaren inguruan ateratako liburuxkaren aurkezpena 
Biterin (Hernaniko Udala-Txoko Feminista).

o Hitzaldia Biterin: “Gabonak. Zer ari gara ospatzen? 
Badugu zer ospatu?” (Hezkuntza Eskola Taldea).

Azaroak 29 noviembre
o Salida a Iratxe (Goiz Eguzki).
o “Gu ere harrera familia gara” filma eta hitzaldia Biterin 

(BEROA Gipuzkoako Harrera familien Elkartea-ONGINTZA). 
o Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako 

Nazioarteko Eguna dela eta (azaroaren 25ean), 
zineforuma Biterin: “Mariposas en el hierro”, Bertha 
Gaztelumendi (Hernaniko Udala-Txoko Feminista). 

o Arpa kontzertua Milagrosan: Onintza Albeniz.
o Preso eta iheslari politikoen aldeko 

kontzentrazioa Gudarien plaza: emakume 
presoak eta Sevilla IIko presoak gogoan.

Azaroak 29-30 noviembre
o Elikagaien Bankua. Elikagai bilketa 

herriko supermerkatuetan.

Azaroa 30 noviembre
o Feria de segunda mano en Atsegindegi.
o Euskaren Eguna (abenduaren 3a) dela eta, ekintza 

ugari herrian: Euskaraz bizi nahi dut lasterketa.
o Concierto con motivo de la festividad de Santa 

Cecilia en la Milagrosa: Kantuz Abesbatza, 
txistularis y quinteto de metal.

o Berri Txarrak musika taldea Oialumen.

 ABENDUAK / DICIEMBRE

•	 Pala. Hernaniko palariek urte bukaera bikaina egin 
dute: irabazle maila eta txapelketa askotan.

•	 Arrauna. Hernaniko arraunlari gazteek, infantil eta 
kadete mailakoek, emaitza bikainak lortzen dituzte 
urte bukaeran Elorrabin jokatutako Federazio Sarian.

•	 Pelota. Gipuzkoako bigarren mailara igotzea 
lortu dute Oiagak eta Esnaolak.

•	 Jon Mikel Udakola eta Alai Zubimendiren komikiak 
ikusgai Bilboko Rekalde aretoan (abenduaren 8 arte).

•	 Gazte Asanbladak eta DOBERA Euskara Elkarteak 
disko bat prestatu dute euskal musikarekin, 
eta Kaxkoko tabernetan banatzen da.

•	 Pentsionista eta Jubilatuen Elkarteak (DUINTASUNA) 
1.226 sinadura bildu ditu Hernanin, kopagoaren kontra.

•	 El PNV y PSE-EE anuncian que presentará una 
enmienda a la totalidad al Presupuesto de 2014.

•	 Hernaniko Udalak eta inguruko beste bost Udalek 
zorionak ematen dizkie herritarrei, Zubietako 
erraustegia ez delako egingo. “Erraustegia egin 
gabe, herritar guztien osasunak irabazi du”.

•	 El PSE-EE solicita del alcalde la convocatoria de la Junta 
de Portavoces para tratar el tema de la inseguridad, al 
proliferar numerosos robos en las calles de la localidad.

•	 Hernaniko baratzeen esleipendunek Sagastiola Elkartea 
sortzen dute; bozeramailea izango da Udalaren 
aurrean, eta nekazaritza ekologikoa indartuko du.

•	 Patinetan ibiltzen ikasteko kurtsoak martxan.
•	 Gipuzkoa estrena cuatro autobuses híbridos 

para sus líneas interurbanas; concretamente en 
las líneas A1, A2 y A3 (los autobuses “rojos” de 
HASA, de Hernani a Donostia por Astigarraga).

•	 El Departamento de Educación del Gobierno Vasco paraliza 
la construcción del nuevo edificio de Santa Bárbara.

•	 Dan comienzo las obras de sustitución 
del puente de Karabel.

•	 Gaizka Marcote Paz (16 urte) hernaniarraren “La 
melodía de los infiernos” komiki-liburua kalean da.

•	 Nafarroa hegoaldean euskarari laguntzeko ERRIGORA 
Elkarteak 150 saski saldu ditu Hernanin. 

Abenduak 1 diciembre
o XXXIV. “Pablo Lasa” Artisau Azoka, 

Atsegindegin (Gabiltza Taldea).
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o Salida infantil a Txoritokieta (Mendiriz Mendi).
o Atletismoa. Ibai Alba (senior), Yohanes Merino (kadete) eta 

Julen Goikoetxea (infantil), Lazkaoko Kroseko podiumetan.
o Hernaniko Gazteen XIX. Dantza Txapelketa, 

Biterin (Kriskitina Dantza Taldea).
o Triatloia. Peru Alfaro zazpigarren 

Cozumeleko (Mexiko) Ironmanean.
o Afari musikatua Goiz Argi tabernan.

Abenduak 1-6 diciembre
o Euskaren Eguna (abenduaren 3a) dela eta, ekintza 

ugari herrian: tour linguistikoa, erakusketa, 
(ikastetxetako ikasleek euskararen inguruan 
egindako lanekin) film laburren emanaldia...

Abenduak 2 diciembre
o Conferencia en Biteri: “Desequilibrios en la 

salud a partir de los 40, el origen y acciones 
terapéuticas” (Manuel Huertas).

Abenduak 3 diciembre
o Charla “Comunicación y lenguaje canino. Entiende a tu 

perro” en Korapilo, peluquería canina y tienda de animales 
en Lizeaga (Asociación BOJ para la protección de animales).

o Odola emateko zita osasun zentroan.

Abenduak 4 diciembre
o Lizeagako bidegorria irekita.

Abenduak 4-20 diciembre
o Pintura erakusketa Biterin: Peio Goello.

Abenduak 5 diciembre
o Institutuko ikasle, irakasle eta langileak LOMCEren aurka.
o Con motivo del Día de la Discapacidad (3 de diciembre) 

conferencia en Biteri de Jose Manuel Manzisidor “Bugy”: 
“Tengo parálisis cerebral. Pero no estoy enfermo”.

o Kalean da Esne Beltzaren disko berria:  
“Gora!”.

o Ensamble Moxos taldearen emanaldia San 
Joan Bataiatzaile parrokian, Boliviako 20 gazte 
indigenek osatzen dute taldea (TAUPADAK). 

o Hernani´n Musik Biterin: “Érase una vez los 
Golden” (Golden Apple Quartet).

Abenduak 6 diciembre
o Konstituzio Eguna. Udaletxea irekita.
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean:  

“Euskal presoak etxera!” (LAB) eta “Tantaz tanta, 
euskal presoen eskubideen alde” (Hernaniko 
preso eta iheslari politikoen senideak).

o “Bit&Behin” gazteei zuzendutako aldizkariaren 
aurkezpena Garin tabernan.

o Aixa Barbarin hernaniarra Leize Gorriaren 
Urrezko Pua lehiaketako finalean, lehiaketaren 
historian, aurreneko neska. 

Abenduak 6-8 diciembre
o Arrasateko Akordeoi Txapelketa. “Hernani” Musika Estola 

Publikoko neska-mutilek 9 domina lortzen dituzte.

o Jon Ansorena txistulari hernaniarra Madrilen, 
Certamen Nacional de Interpretación Intercentros 
lehiaketan, Musikeneko ordezkari gisa. 

Abenduak 8 diciembre
o Campeonato local de caza menor con 

perro en Larregain (Txantxangorri).
o Eskubaloi Eskola. Ate irekiak (gazteentzat) kiroldegian.
o Atletismoa. Atleta hernaniarrek 6 trofeo irabazten 

dituzte Eibarko Bolumburu Krossean.

Abenduak 9 diciembre
o AEK-Zilegi Eskola: Palindromo tailerra, Biterin.

Abenduak 9-20 diciembre
o “X Caravana Vasca con el Sahara. Alimenta una esperanza”, 

campaña de recogida de alimentos para hacerlos llegar 
a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). El 
día 17 de diciembre, se lleva a cabo una charla en Biteri.

o “Errumaniarren kanpalekua. Hernani-Astigarraga”  
hitzaldia Biterin (AMHER).

o Kaleko jokoen udazken-neguko txapelketa Goiz Eguzkin.

Abenduak 10 diciembre
o Obrak direla eta (Añarbeko ur hoditeri berria pasatzeko) 

Akarregiko errotondatik Martindegiko errotondarako 
errepidea itxita (2014ko urtarrilaren 31 arte).

o Elias Querejetari omenaldia Txantxillan, bertako 
parkeari Elias Quejereta izena jartzen diote.

o AEK-Zilegi Eskola:  
“Energia berriztagarrien sorkuntza eta 
erosle kooperatiba” hitzaldia Biterin.

o “Balta Txuria, Balta Berdea. El rumor del Urumea”, 
documental que pone en valor el plan de integración 
en el poblado rumano de Hernani-Astigarraga, se 
presenta en el Teatro Principal de Donostia.

o “Bilobak zaintzen dituzten aiton-
amonak” hitzaldia Goiz Eguzkin.

Abenduak 10 / 17-18 diciembre
o Toti Martinez de Lezea (“Nafarroa eta 19813ko Donostiako 

erreketa”) eta Koldo Martinez Garateren (“Catalunya ¿un 
próximo estado independiente?”) hitzaldiak, eta “Orreaga 
778-824” dokumentala, Biterin (Hernani Errotzen).

Abenduak 11 diciembre
o “Entrenamendu mentalarekin zoriontasuna 

lortu”, Biterin (Urko Arozena).

Abenduak 12 diciembre
o Ihes kimikoko simulakroa.
o Jolas eta jostailu ez-sexistak tailerra 

Biterin (Hezkuntza Taldea).
o “Aurora” dokumentala Biterin: Guatemalako 

Q´eqchi etniako emakume indigena eta genero 
indarkeriaren biktimen istorioak kontatzen 
ditu (Euskal Fondoa – Hernaniko Udala). 

o Osasun azterketak Urbieta kalean (DYA).
o HARRERA Elkartearen aurkezpena, udaletxeko areto na-

gusian (Juankar Ioldi eta Jon Ugarte, NATZA Elkartea).
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Abenduak 12-13 diciembre
o Emozioak askatzeko (EFT) tailerra (Masusta Ekodenda).

Abenduak 13 diciembre
o Santa Luzia Feria Zumarraga-Urretxun; Maddi 

Iradi sarituta Urretxuko fruta konkurtsoan. 
o Iker Valle expone en Pau, en la galería GSN 

(hasta el 11 de enero de 2014).
o Eskubaloia. Datozen 10 urteei begirako 

proiektuaren aurkezpena Biterin.
o Auzolana gaztetxean, liburutegia 

bukatzeko, eta afari-merienda.
o Enkartelada: “Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko 

preso eta iheslari politikoen senideak).
o Tximista Mus Txapelketa Landaren 

(Hernani Club Rugby Elkartea).
o BeHatxeRojak talde hernaniarraren 

lehendabiziko diskoaren (“Improvisándola”), 
aurkezpena Zintzarri tabernan.

Abenduak 13-15 diciembre
o Italiako zirko bat Sagastialden.

Abenduak 14 diciembre
o Lannemezan espetxera martxa, bertan 

Ibon Fernández Iradi dago preso.
o Herido en accidente producido en la 

A-15, a su paso por Hernani.
o “Tantaz tanta, itsasoa gara” euskal presoen eskubideen 

aldeko jaialdia presatzeko (2014ko urtarrilaren 4an 
izango da), herritarren hitzak grabatzeko zita Biterin. 

o Kalez kale kantari.
o Santo Tomas eguna ospatzen dute San Joan Konpartsakoek, 

Plaza Berrin. Erromeria: “Patxi Perez Taldea”.
o Kalejira (Ttarla Dantza Taldea).
o Ibaeta Abesbatzaren kontzertua 

Milagrosan (KANTUZ Abesbatza).

Abenduak 14-15 diciembre
o Kantujira, afaria (Txema tabernan), eta futbol 

gaelikoa Landaren, euskaraz hitz egiteko (Banaiz 
Bagara-Hernani Club Rugby Elkartea).

Abenduak 15 diciembre
o Arraina eta ardoaren bideko (GR38 ruta) 4. 

etapa: Otxandio-Mendibil (Mendiriz Mendi). 
o Atletismo. Campeonato de Gipuzkoa de Cross 

en Azpeitia; Yohanes Merino es el vencedor en 
su categoría, y Julen Goikoetxea, podium.

o Santo Tomas eguna ospatzen dute 
Sorgintxulon: txistor jatea.

o Esku pilota. Xabier Salaberria eta Oihan Zugasti 
Burlatako Txapelketako txapeldunak.

o XVI. Bertsolari Txapelketa Nagusiko finala 
BEC-en, bertan dira Maialen Lujanbio, Aitor 
Mendiluze eta Beñat Gaztelumendi.

Abenduak 15 / 29 diciembre
o Arrauna. Federazio Kopako estropada(k) 

Elorrabin (batel denboraldia).

Abenduak 16 diciembre
o Hernaniko PSE-EE opariak jasotzen ari da, Gurutze 

Gorriaren bitartez, umeei emateko (2014ko 
urtarrilaren 2 arte): “Oparitu irribarre bat”. 

o AEK-Zilegi Eskola. Baratze ekologikoari 
buruzko hitzaldia AEK euskaltegian.

o Gabonetako menu berezia prestatzen ikasteko 
aukera Luis Irizarrekin, Xalaparta elkartean (Elkano 
17 Emakume Zentroa-Xalaparta Elkartea). 

o Gabon Kanten Jaialdia, zazpi abesbatzen emanaldia 
San Joan Bataiatzailearen elizan (Kantuz Abesbatza).

Abenduak 17 diciembre
o Literatura solasaldia udal liburutegian: “Sei 

pertsona autore bila” (Luigi Pirandello).
o Iker Valle expone en la Sala de Cultura Okendo 

de Donostia, hasta el 24 de enero de 2014.
o Mendebaldeko Saharako gatazka politikoari 

buruzko Hassanna Aaliaren hitzaldia Biterin.
o Osoko Bilkura udaletxean: 2014ko aurrekontuak 

onartzen dira; 30.813.312 euro. 

Abenduak 18 diciembre
o Gazteek erabiltzen dituzten lokalei buruzko partaidetza 

prozesuaren aurkezpena. Hiru fase izango ditu: 
diagnostikoa, saio espezifikoak eta saio bateratuak.

o PLAX! Sexuari buruzko zalantzak argitzeko 
aukera gazte guztientzat, Plaza Feministan. 

o Sacramento de la Reconciliación de Adviento 
en la parroquia de Florida auzoa.

o Kultur aniztasunaren inguruko hitzaldia Biterin: Afrikak 
Kolonbian utzitako herentzia (Henry Ibargüen, AMHER).

o Eguberriko kontzertua Ereñotzuko elizan: 
Txirrita ikastetxeko ikasleak, Doinu Zale Musika 
Eskolakoak eta OZENKI Abesbatza. 

o Finaliza el plazo para la recogida de artículos con destino 
a los presos de Martutene, en los locales parroquiales.

Abenduak 18-19 diciembre
o Gabonetako Kontzertua, Milagrosan eta Biterin: “Hernani” 

Musika Eskola Publikoko perkusio eta teklatu taldeak.

Abenduak 18 / 20 diciembre
o Sesiones de formación, curso 2013/14, en el 

marco de la Pastoral Interparroquial de Hernani, 
en la parroquia de San Juan Bautista.

Abenduak 19 diciembre
o El Tribunal Correccional de Paris sentencia a Beñat 

Aginagalde a cinco años de prisión por pertenencia a ETA.
o Joxe Karlos Apeztegiak espetxean idatzitako “Ataramiñe” 

koadernoak zer diren azaltzen du Garin tabernan. 

Abenduak 20 diciembre
o Santo Tomas egun berezia Urumea 

ikastolan (50. urteurrena). 
o Sacramento de la Reconciliación de Adviento 

en la parroquia de Ereñotzu.
o Kirol instalazioei buruzko prozesua bukatu da: BMX 

parke bat eta frontoi txiki bat egitea dira ondorioetako 
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batzuk. Parkeetan kirola egiteko makinak jarriko dira.
o Lau kirol sari banatzen dira, kirolarien lana eskertuz: 

Kirolarien Sariak (Esther López eta Peru Alfaro), 
Babes Saria (AMR Refractarios) eta Hernani Sariak 
(Miguel Angel Garin eta Batis Larburu).

o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Tantaz tanta 
euskal presoen eskubideen alde” (Hernaniko 
preso eta iheslari politikoen senideak).

Abenduak 20-22 diciembre
o Esku pilota. Txapelketa azkarra, benjamin 

mailako pilotarientzat, kiroldegian.
o Santo Tomas festa herriko hainbat auzo eta elkartetan.

Abenduak 21 diciembre
o Balonmano. Curso de entrenadores 

en el polideportivo y Biteri.
o Feria de Santo Tomás en Donostia. Maddi 

Iradi es la vencedora en el certamen de frutas; 
Agustin Zabala es segundo en el de mieles.

o Esku pilota. Gipuzkoako Txapelketako finala 
(3. maila) pilotari hernaniarrentzat.

o Gabonetako Kontzertua, Milagrosan:  
Ozenki Abesbatza, Ainara Ortega eta 
Hernaniko Musika Banda.

o Concierto(s) de “Vómito”, “Krisis” y “No 
Hope” en Orkolaga (Anboto Taberna).

Abenduak 22 diciembre
o Con motivo del Día del Inmigrante, comida en el 

comedor de Inmakulada Ikastetxea (AMHER).
o Eskubaloia. Teknifikazio saioak martxan kiroldegian.
o Festa urteari agur esateko, eta berriari ongietorria 

egiteko Casa del Pueblon (PSE-EE).
o Hernaniko preso eta iheslarien senideek 

materiala eta errifak salgai jartzen dituzte.
o Gabonetako Txistu Kontzertua Milagrosan: 

Txistulari Banda eta biolin bikotea.
o Olentzero panpinen lehiaketa Lizeagan (Gibelalde).
o XXI. Mus Txapelketa Azkarra Osiñagan.

Abenduak 23 diciembre
o La carretera GI-3410 (Hernani-Goizueta) cortada 

por la caída de un árbol sobre cables de alta 
tensión; riesgo de que se precipiten sobre 
una vivienda, que ha de ser evacuada. 

o Gabonetako haurrentzako tailerrak martxan 
jartzen du BERRER@2 Berrerabilpen 
Zentroak (2014ko urtarrilaren 4 arte). 

o Olentzeroa kaleetan barrena (“Hernani” 
Musika Eskola Publikoa).

o Sacramento de la Reconciliación de Adviento 
en la parroquia San Juan Bautista.

Abenduak 23 / 26-27 diciembre
o Kirol ludoteka kiroldegian.

Abenduak 23 / 26 / 30 diciembre
o Istorioegile tailerra udal liburutegian, 

8-9 urtek haurrentzat.

Abenduak 24 diciembre
o Bertsolata. Olentzero baserriz baserri; eta 

kaleetan barrena (Ttarla Dantza Taldea).
o Gabon kantak kalez kale (Goiz Eguzki Abesbatza), 

Agustindarren elizan (Hernaniko Parrokiko Abesbatza).
o Gabon Gaueko kale buelta (Kantuz Abesbatza).
o Gabon Gaueko Erronda (Hernaniko Musika Banda).

Abenduak 25 diciembre
o Eguberri Eguneko Alborada (“Hernani” 

Musika Eskola Publikoko txistulariak).

Abenduak 26 diciembre
o Haurrentzako pelikula Lizeagan (Gibelalde).
o “Gartxot” filma Portu auzoan.
o Bertsolata. “Kafraren aulkia” ikuskizuna Biterin.

Abenduak 26-27 diciembre
o Gabonetako Haur Txokoa Iturritxo elkartean.
 
Abenduak 26-27 / 28 diciembre
o Saskibaloia. Teknifikazio saioak, eta “izarren” 

partida (jokalari ohiak senior talderen kontra).

Abenduak 27 diciembre
o Masaje tailerra 0-2 urteko umeentzat Portu auzoan. 
o Gazte Txokoa: TRAS festa eta ginkanako 

garaileen sari banaketa.
o Haurrentzat tailerrak, udaletxeko arkupeetan.
o “Apaix” ipuin kontalaria Portu auzoan. 
o Pala. Emakumea Pilotari Txapelketa. 

Txapela hernaniarrentzat.
o Gabonetako Kontzertua, Milagrosan: “Hernani” Musika 

Eskola Publikoko txistulariak, abesbatza eta Hernasax.
o “Tantaz tanta euskal presoen eskubideen alde”, 

lau zutabe herriko 4 puntutik abiatuta (Hernaniko 
preso eta iheslari politikoen senideak).

Abenduak 28 diciembre
o Erabakitzeko eskubidearen dinamikaren 

aurkezpena Biterin (GURE ESKU DAGO).
o Igeriketa. Hernani Saria kiroldegian: Ezeiza, Mujika, 

Sañudo eta Caballero Hernaniko igerilari onenak.
o Tiroa. San Silvestreko tiraldia Oiartzunen, Santa 

Barbarako tiro zelaia itxita baitago. Laxaro 
Oiarbide da onena (Txantxangorri). 

o Marcha a la cárcel de Martutene, una de las 
columnas parte de Hernani: “Sevilla II SOS” 
(Preso eta iheslari politikoen senideak).

o Pala. Aiheko Zubimendi eta Endika Ramos 
Lesakako Pala Txapelketako finalean.

Abenduak 29 diciembre
o Pala. Hernaniarrak Emakumeen Nafar Palako finaletan. 

Abenduak 30 diciembre
o Palan jokatu eta kirola ezagutzeko saioa benjamin, 

alebin eta infantil mailako neska-mutilentzat, Tilosetan 
(CD Hernani). Baita 17 urtetik gorakoentzat. 

o Tentsioa askatzeko tailerra helduentzat Portu auzoan.
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Abenduak 31 diciembre
o El Ayuntamiento de Hernani cierra el año con 

una deuda viva de 1₁461.045 euros. 
o Epaiketa politikoen aurka. Garin libre! Utzi Euskal 

Herria bakean!” lemapean, egun osoko egitaraua: 
umeen txokoa, musa, poteoa, zozketa...

o Erremontea. Binakako Txapelketa Nagusia. Uterga-Ion 
bikotea txapeldun. Primer partido del Master Individual.

o Pelota. Arrieta-Gorrotxategi campeones 
del Torneo Olazar de Zaldibar.

o San Silvestrea Wukroren alde: Salah Amaidan eta Karen 
Ortiz de Guinea azkarrenak, festa giroko lasterketa 
jendetsuan. Elkartasun Zapatila Solidarioa kanpaina jarri 
da martxan, kirol egiteko zapatilak Wukrora bidaltzeko. 

o Urte zahar eguneko erronda (Hernaniko Ohitura 
Zaharrak Abesbatza eta Bertso Eskola).
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