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 URTARRILAK / ENERO

•	 Hernani comienza el año con 1.338 parados, 44 menos que 
a comienzo de 2013.

•	 AHTko obrak direla eta, trafikoan eta garraio publikoan 
aldaketak Akarregi eta Martindegin (otsailera arte).

•	 Iker Valleren erakusketak Pau-n (urtarrilaren 11 arte) eta 
Donostian (urtarrilaren 24 arte).

•	 Ingeles kurtso intentsibo langabeentzat Yaben English 
School akademian.

•	 Varios de los afectados por el incendio de varias viviendas 
en Pasaia, son realojados en Hernani (ALOKABIDE, 
Gobierno Vasco).

•	 Ciclismo. El hernaniarra Eugenio Goikoetxea, director 
deportivo, por décimo año consecutivo, del equipo Caja 
Rural.

•	 Lan bilatzeko ikastaroak enplegu gunean; otsailaren 24 
arte.

•	 Inicio de los cursos subvencionados por HOBETUZ en 
Hernani BHI. 

•	 Construcciones Metálicas Aramburu enpresako langileak, 
greban; 8 nomina zor dizkie enpresak.

•	 Bi astetik behin jasoko dira hondakin handiak, 
asteazkenetan.

•	 Bertako 500 zuhaitz landare aldatzen dira Iturmendin; 
helburua da landare inbaditzaileak hazteko lekurik ez 
uztea.

•	 Gazteek erabiltzen dituzten lokalei buruzko partaidetza 
prozesua martxan. Hiru fasei izango ditu diagnostikoa, saio 
espezifikoak eta saio baleratuak.

•	 Donostialdea (Hernani) en la Feria de Turismo FITUR de 
Madrid.

•	 Hasi dira obrak Karabelen: hainbat eraikin bota izanarekin 
auzoaren berrantolaketa hasi da. Portu eta Karabel lotuko 
duen bidegorriko obrak ere martxan.

•	 Habilitados 14 paneles para carteles con la intención de 
mantener limpias las paredes del Casco Histórico.

•	 “Ziraba” proiektua. Txirrita Eskolako ikasleak eta 
ARANZADIko kideak irteerak egiten hasi dira.

•	 Eskolako Agenda 21: “Elikadura jasangarria gure herrian” 
gaia lantzen ari dira herriko ikasleak. 

Urtarrilak 1 / 5-6 enero 
o San Joan Bataiatzailea Parrokiko mezak ETBn.

Urtarrilak 2 enero
o Ipuin kontaketa Biterin (“Apaxi”).

Urtarrilak 3 enero
o Un incendio calcina una de las chabolas en el asentamiento 

de Txoritegi.
o Erroskila tailerra eta merienda Portu auzoan.
o Haurrentzako ipuin kontaketa Lizeagan (Gibelalde).
o Gabonetako marrazki lehiaketa; sarien banaketa Hernani 

Bidaiak agentzian. 

o OZENKI eta GOIZ EGUZKI abesbatzen kontzertua Milagrosa 
kaperan.

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

o Bertsolata. Bertso jaialdia Biterin.

Urtarrilak 4 enero
o Desconocidos incendian un vehículo en Hernani.
o Pelota. Paul Ojuel Villabonako Antxon Pebet torneoko 

finalean.
o “Tantaz tanta, itsasoa gara” euskal presoen eskubideen 

aldeko jaialdia kiroldegiko frontoian. Urtarrilaren 11n 
ekimena eta manifestazioa izango dira Bilbon, eta bertan 
izango da Hernaniko Akelarrea. 

Urtarrilak 5 enero
o Igandea izan arren, BERRIAKeko dendak zabalik, azken 

opariak erosteko aukera izateko.
o Euskal Herriko Mus Txapelketako kanporaketak Ereñotzuko 

Irrintzi tabernan. 
o Errege kabalgata.
o Gartxot kantautorea Itxaski tabernan. 

Urtarrilak 6 enero
o Buena participación de los atletas locales en el 84 Cross de 

la Gimnástica de Ulia (Donostia). Lau sari lortzen dituzte. 

Urtarrilak 7 enero 
o Odola emateko zita osasun zentroan. 

Urtarrilak 7-21 enero 
o “Condor legioak Gernikan eragindako suntsipena” erakus-

keta Biterin (Lau Haizetara Gogoan). 

Urtarrilak 8 enero
o Zortzi atxilotu polizia operazio batean; euskal preso 

politikoen abokatuen Hernaniko egoitza miatzen du 
Guardia Zibilak. Según la Guardia Civil, encuentran 
octavillas de ETA en dicho registro. 

Urtarrilak 10 enero
o Enkartelada plazatik abiatuta: “Errepresaliatuak etxera” 

(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).
o Pilota. Euskal Herriko Txapelketa martxan da; Hernaniko 

hiru bikotek parte hartuko dute.

Urtarrilak 10-11 enero
o Atletismoa. Gipuzkoako pista estaliko Txapelketa. 

Hamahiru hernaniarrek parte hartzen dute, eta 3 domina 
lortzen dituzte.

Urtarrilak 11 enero
o Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
o Kalea kale kantari.
o Da inicio el Campeonato Autonómico de Rugby XV; 

CRÓNICA 2014ko KRONIKA
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Hernani aporta a la selección vasca cinco jugadoras.
o Primera jornada de la Liga guipuzcoana de bateles en 

Loiola (Hernani Arraun Elkartea). Hernaniko mutil kadeteek 
denborarik onena egiten dute.

o Emakumeentzako Jabetze Eskola. “Plazer ezkutua: gorputza 
eta tratu ona” ikastaroa (Berdintasun Kontseilua).

Urtarrilak 11-12 enero
o Curso(s) de esquí de fondo y alpino (Mendiriz Mendi).

Urtarrilak 12 enero
o Mendibil eta Estibalitz santutegian barrena ibilaldia, 

Arraina eta Ardoaren bideko 5. etapa (Mendiriz Mendi).
o Bola. Gipuzkoako Taldekako Txapelketa, denboraldiko 

lehenengo tiraldia Floridako bolatokian. Hernaniko taldeak 
Elur-Txori, C.D. Hernani eta Ur-Mia dira.

o Kalea kale kantari (saio berezia).
o Txotx Eguna. Txotx denboraldiaren irekiera ekitaldia 

Gudarien plazan: ETBko “Kontrako eztarria” saiokoak 
dira denboraldiari hasiera ematen diotenak. Hamabi 
sagardotegi aukeran, eta ekintza ugari. Donostialdeko 25 
establezimenduk (Hernaniko Pardiola, Zinkoenea, Arrobi, 
Itxasburu, Akarregi eta Iparragirre) %15eko deskontua 
eskaintzen dute, ostiraletan loa eta sagardotegian otordua 
hartzeagatik. 

o Erromeria (San Joan Konpartsa).

Urtarrilak 13 enero 
o Hernaniko Enplegu Gunea. Proiektu berria martxan lanik 

gabe daudenei zuzenduta (Hernaniko Udala-DAITEKE-
LANBIDE).

 
Urtarrilak 13-25 enero 
o Errumaniar ijito emakumeen bizitza, argazkietan, ikusgai 

Biterin: “Joan etorriko bidaiak, rrom bizitza” (AMHER).

Urtarrilak 14 enero
o Konposta egiten ikasteko ikastaroa Biterin (Baratze Parkea).
o AEK-Zilegi Eskola: Elikadura ekologikoari buruzko hitzaldia 

(Lur Denok Kooperatiba).
o Conferencia en Biteri: “Una visión global sobre la memoria 

histórica” (Antton Gómez, Lau Haizetara Gogoan).

Urtarrilak 16 enero
o “Balta Txuria, Balta Berdea. Urumearen zurrumurrua” 

errumaniarren kanpamenduari buruzko dokumentala 
Biterin (SOS Arrazakeriak-AMHER).

o “Jóvenes burukides bizkainos” liburuaren aurkezpena 
Biterin (Ahoztar Zelaieta).

Urtarrilak 17 enero
o Beñat Iturriotzek zuzendutako “Joxean´s hil eben” film 

laburraren aurkezpena Biterin (otsailaren 11n ere). 
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoen eskubideen 

alde” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Urtarrilak 18 enero
o Epaiketa politikoen aurkako kontzentrazioa udaletxeko 

batzar aretoan, idatzi bat adostu eta onartzeko, eta 
manifestazioa.

o Remonte. Final del Master Individual en Galarreta: Urriza 
txapeldun.

Urtarrilak 18-19 enero
o Atletismoa. Xabier Salillasek (beste bi lagunekin) Guinness 

errekorra lortzen du: 24 ordutan, 449,4 km. Proba 
solidarioa da, Kataluniako San Vicençs dels Horts herriko 
elikagai bankuaren alde. 

Urtarrilak 19 enero
o Portalez kanpoko arrasto historikoa puskatu dute. 
o Santa Barbarara irteera gazteentzat (“Hernani ezagutuz”, 

Mendiriz Mendi).
o Atletismoa. 50. Adarraga Memoriala Sagastialdeko pistan, 

benjamin, alebin eta infantilentzat. Hernaniarrak nagusi.
o XX. Tabernetako Bertsolarien Txapelketa Garin tabernan. 

Iñigo Ugarterentzat txapela

Urtarrilak 20 enero
o Cierre del túnel (pasadizo) bajo las vías del tren en Florida 

auzoa; se instalarán semáforos.
o Fallece Lourdes Mateo, atleta del C.D. Hernani. 
o Guatemalako “Fe y Alegría” proiektuaren berri Biterin: 

hezkuntza teknikoek Guatemalan duten eragina, (3. adina 
3. mundurako GKE-Hernaniko Udala). 

Urtarrilak 21 enero
o El incendio en una vivienda obliga a desalojar todo un 

edificio en Portu auzoa.
o EGUZKI denuncia que la Papelera Zikuñaga es la causante 

de los malos olores en Donostialdea.
o Literatur solasaldia udal liburutegian: “3 Mariak” (Arantxa 

Urretabizkaia).

Urtarrilak 22 enero
o El Ayuntamiento firma un convenio con BIC Berrilan S.A., 

para asesoramiento tecnológico a la industria local.
o Hernani´n Musik Sandiusterrin: “Euskal Herriko rock 

musikaren historia” hitzaldia (Ritxi Aizpuru) eta musika 
entzunaldia (Gatibuko Alex Sardui eta Mikel Caballero).

o “Hernani eta faxisten altxamendua” eta “Eusko 
Jaurlaritzaren Bake eta Elkarbizitza Plana eta oroimen 
historikoa” (Txuso Gomez eta Gotzon Garmendia, Lau 
Haizetara Gogoan). 

Urtarrilak 23 enero
o Fiskalitateari buruzko hitzaldia udaletxeko areto nagusian 

(Itziar Miner, NATZA).

Urtarrilak 24 enero
o “LiveSpeaking”, poesía y música en homenaje a Eduardo 

Chillida, en Chillida-Leku. 
o Alerta laranja euriagatik.
o Enkartelada herrian barrena: “Errepresaliatuak etxera” 

(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 

Urtarrilak 24 / 26 enero
o Igor Genua convocado con la selección española de rugby 

7; participa en las Series Mundiales, en Las Vegas (EEUU). 
Los días 8-9 de febrero, en Wellington (Nueva Zelanda).

Hernani 2015 FINAL REVISADO.indd   80 12/12/2015   13:57:26



81HERNANI 2015

Urtarrilak 25 enero
o Krisi egoera desberdinei konponbide bateratua aurkitzeko 

“Eskubide Sozialen Karta” martxan da, eta Biterin 
aurkezten da.

o PNV y H1! comienzan en Antziola una serie de reuniones, 
que se prolongarán a lo largo del año, con los vecinos. El 
fin es conocer de primera mano sus necesidades y opi-
niones sobre la gestión municipal.

o Urak hartu ditu Urumeako bazterrak. Desalojo del 
asentamiento de Txoritegi. Aplazados durante varias jorna-
das (o trasladados a otros escenarios) los encuentros 
deportivos de Zubipe y Landare. EGUZKI Plataformak 
uholdeen kontrako neurriak eskatzen ditu.

o Pelota. Gorrotxategi, junto a Altzelai, se impone en el 
Torneo Ogiberri-Memorial Miguel Soroa.

o Goi mailako hiru soinujoleen kontzertua Milagrosa kaperan 
(HAUZPOZ Euskal Herriko Akordeoi Elkartea).

Urtarrilak 25-26 enero
o Cauteretsera irteera iraupen eskia eta alpinoa egitera eta 

raketekin ibiltzera (Mendiriz Mendi).

Urtarrilak 26 enero
o Ur jolasak (ur ludoteka) kiroldegiko igerilekuetan.
o Bola. Gipuzkoako Bikotekako Txapelketa, tiraldia 

Ereñotzun. Bi hernaniar dira onenak, Miguel Burugain eta 
Juan Goenaga.

Urtarrilak 27 enero
o AEK-Zilegi Eskola: Kristalen energiari buruzko hitzaldia, eta 

alde praktikoa (Enara Goikoetxea). 

Urtarrilak 28 enero
o Ipuin kontaketa (“Apaxi”) Biterin.
o Inteligentzia emozionalari buruzko hitzaldia Goiz Eguzkin 

(Nagore Vázquez psikologoa).
o Plenoa. Abortoaren legearen kontrako mozioa onartzen da.
o AEK-Zilegi Eskola: Andoni Lubaki fotokazetariaren hitzaldia. 

Urtarrilak 28 enero-otsailak 11 febrero
o “Bat eginik” erakusketa Biterin, eskultura eta pintura (Luis 

Elexpe “Pelex” eta Sofia Arostegi). 

Urtarrilak 28-29 enero
o Debido a obras a realizar en la zona, cierre de Chillida 

pasealekua.

Urtarrilak 29 enero
o Basherri Sarea (Imanol Arana eta Urtzi Garcia). Barazki 

ekologikoak eta bestelako produktuak etxera nahi dituzten 
guztiekin bilera Biterin.

o HARREMONAK. Azken bost urtetan tratu onei buruzko 
saioak egiten ari dira Hernani BHI Institutuan, eta horren 
berri ematen die gurasoei Santa Barbara eraikinean. 

o Presentación del Anuario “Hernani 2013” en el salón de 
actos del ayuntamiento.

Urtarrilak 29 / 31 enero
o Sesiones de formación, curso 2013/14, en el marco de la 

Pastoral Interparroquial de Hernani.

Urtarrilak 30 enero
o Antxon Agirre Sorondo hil da, Hernaniko historia eta 

etnografiari buruzko idatzi ugariren egilea. 
o Bakearen Eskola Eguna Elizatxo ikastolan.
o III Gala “Remonte de Oro” en Galarreta: Urriza es el 

galardonado. 

Urtarrilak 31 enero
o Preso eta iheslarien eskubideen aldeko ekitaldia San Joan 

Konpartsako kideekin, Gudarien plazan.

 OTSAILAK / FEBRERO

•	 Otsailaren hasieran 1.411 langabe daude Hernanin.
•	 AEK-Zilegi Eskola: Barreterapia ikastaroa (Maialen Viaña).
•	 El Ayuntamiento solicita un informe jurídico externo sobre 

su actuación, ante acusaciones cuestionando su práctica 
en temas relacionados con contrataciones públicas, 
adjudicando varias de ellas al cónyuge de una concejal. 
H1!k eta EAJk “errespontsabilitatez jokatzeko” eskatzen 
diote alkateari. Idurre Conde zinegotziak kargua uzten du; 
eta Begoña Zuzak ordezkatzen du. “Zuzeneko kontratazioak 
egiteko prozedura baten beharra dago” dio EAJ-PNVk.

•	 Gidabaimena euskaraz atera dutenen artean, 5 saritu 
Hernanin (Buruntzaldeko Euskara Zerbitzuak). Sariak 
otsailaren 21ean banatzen dizkiete.

•	 Zinea Biterin; astelehenetan ikusleren eguna.
•	 Saharara bidaltzeko janari bilketa bukatzen da; bost tona 

janari bildu dira.
•	 Elikagai Bankuak 2013ko azaroan martxan jarritako 

kanpainan 11.000 kilotik gora jaki bildu ditu Hernanin. 
Hernanin 200 familia inguruk elikagaiak jasotzen dituzte 
hilero.

•	 I. Estropada Akademikoa. Jexux Eizagirrek hirugarren saria 
lortzen du komunikazio lehiaketan “Zerbait badu arraunak” 
lanarekin.

•	 “Lan eskaintzaren bila”, lan bilatzen laguntzeko ikastaroa 
martxan, otsail eta martxoan (astelehenetan) enplegu 
gunean.

•	 I. Argazki Lehiaketa (Txantxangorri Elkartea), Antonio Ruiz 
da irabazlea.

•	 La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa organiza 
una gala que fusiona arte, gastronomía, moda e innovación 
en el restaurante Fagollaga; los fondos se destinarán al 
estudio y tratamiento de la enfermedad.

•	 Ibon Fernández Iradi presoa aske uzteko firma bilketa 
martxan da, esklerosi anizkoitza du. Se pide la suspensión 
de la pena que cumple por patología grave, tras certificar 
varios médicos que su enfermedad es incompatible con la 
cárcel.

•	 Emakumeentzako Jabetze Eskola. Emakumeen autonomia 
indartzeko bost tailer, ekainera bitartean (Berdintasun 
Kontseilua).

•	 Udalera bideratutako eskaerak kiroldegian erregistratu 
daitezke.

•	 “Zazpi emakume margolari” Gure Etxolako zortzi emakume 
margolarien lanak ikusgai Donostiako Okendo kultur 
etxean (martxoaren 22ra arte).
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•	 Según el Consejo Vasco de Finanzas, tras llevarse a cabo la 
liquidación del Fondo Foral de Financiación Municipal, los 
Ayuntamientos guipuzcoanos han de devolver 5,6 millones 
de euros a la Diputación; Hernani, 148.015,88 euros. 

Otsailak 1 febrero
o Luis Intxauspe Hernaniko alkatea eta Hernanin ZERO 

ZABORreko bi kide Parisen, Europako ZERO ZABOR 
mugimenduak antolatutako biltzarrean: “Hernaniri eta 
Gipuzkoari txalo” egin eta “Errauskailuaren kontra egiteko 
gogor egiteko” esan diete.

o Comparsa de Caldereros (Elur-Txori).

Otsailak 2 febrero
o Gimnasia erritmikoa. Kurtso hasierako jaialdia kiroldegian. 
o Txistor jatea, Plaza Berrin; Trintxerpen izandako sutearen 

ondorioz kaltetuei laguntzeko (Hernaniko Kaleratzeak STOP 
Taldea): el colectivo entrega a los damnificados 1.300 
euros.

o Voleibol. La jugadora hernaniarra Ester López, campeona, 
por sexta vez, de la Copa de la Reina, con el TRAMEK 
Murillo (La Rioja).

o Musika kontzertua Goiz Argi tabernan: Olatz Salvador eta 
“Pelax”. 

Otsailak 3-21 febrero
o Sorospen eta sorosle ikastaroa Inmakulada ikastetxean 

(DYA).

Otsailak 4 febrero
o Odola emateko eguna osasun zentroan.
o Hiazinto Fernandorenari omenaldia Andoainen, Martin 

Ugalde parkean. 
o Santa Ageda bezpera: Ur-Mia (Ereñotzu), Ohitura Zaharrak 

eta Kantuz Abesbatza.

Otsailak 5 febrero
o Gaylesbotrans Zinemaldia. Gay, lesbiana eta transexualei 

buruzko laburmetraiak Biterin (Berdintasun Kontseilua-
Berdintasun Saila).

Otsailak 6 febrero
o Iturmendi eta Karabelgo babes ofizialeko etxeen zozketa 

udaletxean. Hernaniarren artean banatzen dira. 
o Jakitea Ostalari Elkarteak Irubide Jatetxeari saria ematen 

dio, jatetxean euskara bereziki zaintzeagatik.
o Hernani´n Musik Biterin: Ara Malikian (biolina) eta 

Fernando Egozcue (gitarra): “Con los ojos cerrados”.
o Turlach taldea Kixkal tabernan.

Otsailak 7 febrero
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera!” 

(LAB) eta “Espetxe politika honi ez! (ETXERAT). Ertzaintzak 
presoen argazkiak konfiskatzen ditu.

o “Bit&behin” aldizkariaren 2. alearen aurkezpena Garin 
tabernan.

o Rugby. Encuentro amistoso de Euskarians en Dublin 
(Irlanda), entre los seleccionados el hernaniarra Jokin 
Esnal.

o XXXV. Ehiza Txiki Txapelketako sariak banatzen dituzte 

Txantxangorrin: Garin eta Cisneros garaile. 
o “Malo” taldearen kontzertua Leoka tabernan.
o Festa latinoa Kixkal tabernan.

Otsailak 8 febrero
o Rugby. Jon Insausti con la selección española en Madrid, 

en su enfrentamiento contra Bélgica.
o Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
o Autodefentsa feminista saioa Biterin (Txoko Feminista).
o Igeriketa. Neguko Partaidetza Saria Bergaran; 15 igerilari 

hernaniarrek parte hartu dute, eta 15 aldiz igo dira 
podiumera. 

o Kalez kale kantari.
o Erromeria (San Joan Konpartsa).

Otsailak 8-9 febrero
o Atletismo. Campeonato absoluto de Gipuzkoa (pista 

cubierta) y Campeonato de Gipuzkoa de Martillo. Los 
lanzadores hernaniarras Javi Sánchez (cadete) y Oscar Lion 
(junior) logran las medallas de bronce y oro. Repiten en el 
Campeonato de Euskadi (22 de febrero). 

o Judoa. Gipuzkoako Txapelketa: Nagore Eizagirre txapeldun 
(57 kilo) eta Xabi Jauregi, bigarren (81 kilo).

Otsailak 9 febrero
o Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
o 1986an jaiotako Inmakulada ikastetxeko ikasle ohien zita.

Otsailak 11 febrero
o Asanblada feminista Biterin, abortoaren legearen inguruan 

eztabaidatzeko.

Otsailak 12 febrero
o “Zoriontsua izateko entrenamendu mentala eta transge-

nerazionala” hitzaldia Biterin (Urko Arozena). 
o Encuentro literario en la biblioteca municipal: “La liebre 

con los ojos de ámbar” (Edmund de Waal). 

Otsailak 13 febrero
o “Joxean´s hil eben” film laburra Apeadero tabernan.
o LOMCEren kontrako kontzentrazioa Urbieta kalean (Her-

naniko ikastetxeak).
o Gazte lokalen inguruko partehartze prozesuko lehenengo 

saio bateratua: gazteak, gurasoak, bizilagunak eta jabeak 
elkarrekin.

Otsailak 13 / 18 febrero
o AEK-Zilegi Eskola: “Euskararen kate hautsiak, hizkuntza 

zapalkuntzaren memoria” hitzaldia Biterin (Arantxa Eratsun 
eta David Anaut, Euskal Memoria Fundazioa).

Otsailak 14 febrero
o Enkartelada herrian zehar: “Errepresaliatuak etxera” 

(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 
o Bertso afaria Elutxetan; Hernaniko Mirentxin Taldeak 

furgoneta berri bat behar du presoak bisitatzera joateko.
o Magia gaua Rafafarekin Garin tabernan.

Otsailak 15 febrero
o Aterpe berri bat Epelen, Epeleko bizilagunak elkartzeko.
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o Haurrentzako antzerkia Biterin: “Erraldoi bihotz gabea” 
(Zurrunka Teatroa).

o Independentziari buruzko hitzaldia Santa Barbara elkartean 
(Kataluniako CUP alderdiko David Fernández, NATZA).

o Primeros enfrentamientos de la nueva generación del 
Hernani Eskubaloi Taldea (Eskubaloi Eskola). 

o Arrauna. Nesken trainerua, aurreneko aldiz, Orion, Oriako 
XX. Traineru Jaitsieran.

o Mozorroak trukatzeko merkatua antolatzen dute Lizeagan 
(Gibelalde Auzo Elkartea).

o Barrikotea Goiz Eguzkin.
o Dj Prest Itxaski tabernan.

Otsailak 15-16 febrero
o IX. Festival de Piano de Andoain. 34 pianistas de “Hernani” 

Musika Eskola Publikoa toman parte: Joseba Korta, Iker 
Arratibel y Andoni Sudupe logran menciones especiales.

Otsailak 15 / 22 febrero
o Ehiza. Zambranako Ehiza jardunaldiak (Txantxangorri).

Otsailak 16 febrero
o “Hernani ezagutuz”: Oberango pagadietara irteera 

(Mendiriz Mendi).
o Atletismoa. Xabier Barberenak zilar domina lortzen du 

Euskadiko Beteranoen Txapelketan (M45, 3.000 m.). 

Otsailak 17 febrero
o Reconocimiento, en Urnieta, a los establecimientos 

hernaniarras que han conseguido el distintivo 
“Compromiso con la calidad turística” a través del 
programa SICTED: Pensión Arrobi; los restaurantes 
Errioguardenea, Saretxo e Iturralde; las sidrerías Iparragirre 
e Itxasburu; y los bares Kixkal y Aralar (BEHEMENDI).

Otsailak 18 febrero
o “Erretiroa eta bizitza aldaketa. Etapa berrira egokitzea” 

hitzaldia Goiz Eguzkin (Lidia Márquez psikologoa).
o Literatur solasaldia udal liburutegian: “Azukrea belazeetan” 

(Inazio Mujika). 

Otsailak 18-20 febrero
o Antzerki zikloa Biterin: “Hiru” (Txalo Produkzioak), 

“Terapias” (Vaiven Producciones) eta “Kokakola eta barea” 
(Xentimorik gabe). 

Otsailak 18 febrero-martxoak 4 marzo
o Bibiana Díez Aranaren margoak ikusgai Biterin (Hernani-

Wukro). 

Otsailak 19 febrero
o Herri batzarra Biterin: Herrigintza (SORTU Hernani).

Otsailak 20 febrero
o Bi hernaniar zaurituta Urumea autobidean (A-15) izandako 

istripuan.
o Irrien Lagunak Klubak “Irrizale” izendatzen ditu 59 udal 

eta 94 ikastetxe, Galarretako ORONA Fundazioan eginiko 
ekitaldian; Hernaniko ordezkariak bertan daude. 

o LOMCE legari buruzko hitzaldia Ereñotzuko kultur etxean 

(Imanol Zubizarreta, Baikara Elkartea).
o “O gripea” zabaltzen ari da Hernanin, horri buruzko informa-

zioa Aker, Zintzarri, Garin, Uru eta Goiz Argi tabernetan. 
o “Joxean´s hil eben” film laburra Garin tabernan.

Otsailak 21 febrero
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal preso eta iheslarien 

eskubideen alde” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

Otsailak 22 febrero
o XLI. Zuhaitz Eguna-XXVIII. Joxe Legarreta Zuhaitz Eguna 

Epelerrekako Iturriandietan.
o Eskubide sozialei buruz aritzeko asanblada Biterin:  

enplegu duina izateko eskubidea, hezkuntza, etxebizitza...
o VIII. Sagar Lasterra Herri Lasterketa.
o Errugbia. Derbia Landaren: Hernani vs. Ordizia. Hernaniko 

Bertso Eskolako kideek ohorezko sakea egiten dute. 
o Esne Beltza taldeak “Gora Tour 2014!” bira berriari ekin 

egiten dio Durangon.

Otsailak 22-23 febrero
o Judoa. Gipuzkoako Ne Waza Txapelketa. Judoka 

hernaniarrek zazpi domina lortzen dituzte. Nagore 
Eizagirrek brontzea lortzen du Euskadiko Txapelketan  
(junior maila).

o Atletismoa. Emaitza onak eta dominak Hernaniarentzat, 
hainbat txapelketetan: Euskadiko Jaurtiketa Txapelketan, 
Autonomien Arteko Txapelketan, Euskadi eta Espainiako 
Kross Txapelketan... 

Otsailak 23 febrero
o Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
o La asociación PAUSOKA inaugura su primer centro multi-

disciplinar especializado en la rehabilitación de menores 
con daño cerebral adquirido (Etxeberri auzoa 9). 

o Iñude eta Artzainak konpartsa (Urumea Ikastola).
o Inauterietako kontzertua udaletxeko arkupetan (Hernaniko 

Musika Banda).
o Duatloia. Espainiako Duatloi Txapelketa Orihuelan 

(Alacant); Ibai Alba txapeldun taldeka, eta bosgarren 
banaka.

Otsailak 24 febrero-martxoak 6 marzo
o Hernaniko GURE ESKU DAGO Taldeak hainbat ekitaldi 

antolatzen ditu, ekimena ezagutzera emateko: Proiekzioak 
(“Gazta zati bat”), hitzaldiak (Angel Oiarbide: “Erabakitzeko 
eskubidea”)...

Otsailak 25 febrero
o Ipuin kontaketa (Lur Korta) Biterin.

Otsailak 26 / 28 febrero
o Sesiones de formación, curso 2013/14, en el marco de la 

Pastoral Interparroquial de Hernani: liturgia y cristologia.

Otsailak 27 febrero
o Acto en el ayuntamiento en el 38 aniversario de la 

proclamación de la República Saharaui.
o Urtebete auzo konposta gunea Hernanin ireki zela, Atzieta 

Hernani 2015 FINAL REVISADO.indd   83 12/12/2015   13:57:27



84 HERNANI 2015

kalean; emaitzak jasotzeko zakuak banatzen dira.
o Yogaren inguruko hitzaldia Biterin (Jesús López).

Otsailak 28 febrero-martxoak 4 marzo
o Inauteriak. Naia Kerejetak irabazten du kartel lehiaketa.

Mundu arabiarra da BERRIAKek proposatzen duen gaia. 
Martxoaren 24an Jai Batzordeak banatzen ditu Inauteriko 
sariak: “Autotxoke ibiltariak” eta “Barbie eta Ken”.

o Musika Bandaren kontzertua Milagrosan: “American Mas-
ters”.

 MARTXOAK / MARZO

•	 El Ayuntamiento y la ONG Hernani-Wukro organizan un 
concurso entre jóvenes para la creación de un audiovisual 
que de a conocer la forma de vivir de Hernani (el plazo de 
entrega de los proyectos, de entre 2 y 5 minutos, finaliza el 
6 de mayo).

•	 Aparkaleku berriak Lizeagan: Paradorean, eta Arantzazu 
parkean.

•	 Antziola errekara doazen urei eusteko ur tanke berria 
egiten ari da Cuesta de la Muerten (Galarretako 
urbanizazio proiektua). Obra egiteko beharrezkoak diren 
leherketek kezka sortzen dute herritarren artean. Hainbat 
hilabetetan entzuten dira, herri osoan. 

•	 Iker Valle expone en la galeria Des Corsaires de Baiona, 
hasta el 21 de marzo.

•	 Viaje a la India del alcalde Luis Intxauspe, junto a la 
directora foral de Participación ciudadana, para conocer 
el modelo participativo del estado indio de Kerala; el 
PSE critica dicho viaje al considerarlo “fuera de lugar” y 
entenderlo como “innecesario”.

•	 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuordearekin bildu 
dira Hernaniko EAJko ordezkariak, eta Urumea Ikastolak 
eta Institutuak behar duten eraikin berriaren premia 
jakinarazten diote. El Gobierno Vasco confirma que 
este año se sacará a concurso la obra de ampliación de 
Urumea ikastola. Hernani BHI Institutuak eraikinari buruz 
hitz egiteko bilera egiten da Santa Barbara egoitzan, 
martxoaren 19an. 

•	 La empresa Segi Hiru, que trabaja con personas con enfer-
medad mental, abre un centro especial de empleo en el 
edificio de las antiguas oficinas de Orbegozo (Ibaiondo 
poligonoa): Orbe-Goxo.

•	 Erremontea. Euskal Herriko Kluben Txapelketa irabazten du 
Ander Elortza ereñotzuarrak, Ibai Martikorena lagun duela, 
Andoaingo Gazteleku taldearekin.

•	 Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga (Iberpapel) paraliza 
sus inversiones y frena su plan de crecimiento debido a la 
reforma eléctrica, afectada por las nuevas penalizaciones a 
la cogeneración.

•	 El hernaniarra Pello Sarasola deja la dirección de ETB por 
motivos de salud.

•	 En marcha la escuela de ciclismo local, de la mano de  
JOCC-Zikuñako Ama.

•	 Capturan más de 120 avispas asesinas reinas en Gipuzkoa, 
muchas de ellas en Hernani.

•	 Jauregiko bizilagunak kexa dira, Saltzateko erreka 
(Izoztegiko erreka) oso zikin doalako.

•	 Buruntzaldeko Merkataritza dinamizatzeko Bulegoak diru-
laguntzak ematen ditu enpresa txiki eta autonomoentzat, 
inbertsioetarako, maileguekin laguntzeko eta komunikazio 
teknologiak berritu edo martxan jartzeko.

•	 Kaxko historikoa txukun mantentzeko kartel lehiaketa 
antolatzen du Kaxko Elkarteak. Irabazlea Nerea Uralde da: 
“Kaxko garbia, atsegin dut”.

•	 Detenidas varias personas que fabricaban lingotes de oro 
falsos en Hernani.

•	 Gospel estiloko kantak ikasteko aukera Ainara Ortegarekin.

Martxoak 1 marzo
o Urumeako KRONIKA martxan (aurkezpena egin zen otsai-

laren 25ean). Urumea goialdeko herriak biltzen ditu: Goi-
zueta, Arano, Ereñotzu, Hernani eta Astigarraga. Egunero 
berritzen dira notiziak web orrian, paperezko edizioa larun-
batetan ateratzen da, eta Astigarragak KRONIKA propioa 
du, asteazkenetan.

o Erremontea. IV. Sagardoaren Txapelketa martxan Galarretan.
o Atletismoa. Euskadiko Txapelketa Donostiako 

belomodroan, bertan dira Hernaniko zortzi atleta: Malen 
Martínezek, jubenil mailan, brontzea lortzen du, 60 metro 
hesi proban. 

Martxoak 1 / 8 marzo
o Ehiza. Zambranako Ehiza Jardunaldiak (Txantxangorri).

Martxoak 2 marzo
o Inicio de la temporada cicloturista. 

Martxoak 3 marzo
o La Fiscalía de Gipuzkoa solicita 34 años de cárcel para el 

asesino de Charo Román. 

Martxoak 4 marzo
o “Sendabelarrak” ikastaroaren hasiera Biterin.
o Odola emateko zita osasun zentroan.

Martxoak 4 / 11 marzo
o Guraso Eskolak Gay Murren: Umeen gatazkak bideratzeko 

estrategiak, eta sare sozialak (Urumea Ikastolako Guraso 
Elkartea).

Martxoak 5 marzo
o La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del 

Gobierno Vasco, Arantza Tapia, visita las instalaciones de 
ORONA en Hernani, como acción previa a la inauguración 
del complejo ORONA IDeO-Innovation City, de Galarreta.

o Emakume langilearen Nazioarteko Eguna dela eta 
(martxoaren 8), abortuaren legeari buruz hitz egiteko asan-
blada feminista Biterin: “Gure gorputza, gure erabakia!”. 
Mari Carmen Basterretxea antropologoaren hitzaldia 
Ereñotzuko kultur etxean: “Mari, sorginak eta euskal ema-
kumea”.

o Haurdunaldiari buruzko tailerra hasi da, uztailaren 16 arte, 
Biterin.

Martxoak 6 marzo
o El fiscal rebaja su petición de condena a los acusados por 

el caso de las Herriko Tabernas; rebaja la pena de Juanpe 
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Plaza y Antton Morcillo, de diez a dos años y seis meses.
o Emakume langilearen Nazioarteko Eguna dela eta (mar-

txoaren 8), “Begiratu eta ikusi ez” emanaldia, eta Miren 
Zabaletaren “Stereo” ikuskizuna Biterin.

o Jokin Bildarratzen hitzaldia, Madrilgo politika eta 
Senatuaren inguruan, batzokian (EAJ–PNV). 

o “O gripe”ari aurre egiteko asanblada gaztetxean. 

Martxoak 6 marzo
o “Joxean´s hil eben” film laburra Haida tabernan. 

Martxoak 7 marzo
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Euskal preso eta iheslarien eskubideen alde” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Bertsolaritza. Eskolarteko 34. Bertsolari Txapelketa hasi da. 
Hernaniko Bertso Eskolako zazpi bertsolarik parte hartzen 
dute. 

o Emakume langilearen Nazioarteko Eguna dela eta 
(martxoaren 8), bertso saioa musikatua Biterin:  
Uxue Alberdi, Onintza Enbeitia, Eli Pagola eta Ainhoa 
Agirrezaldegi (Berdintasun Kontseilua-Hernaniko Udala).

Martxoak 8 marzo
o Karabeleko obrak direla eta, etxe bat bota behar baita, 

zubia itxita.
o Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
o Emakume langilearen Nazioarteko Eguna. Marijira, triki-

poteoa eta bazkaria (Berdintasun Kontseilua-Hernaniko 
Bilgune Feminista).

o Dultzaineroen topaketa: Errioxa, Lizarra, Lapurdi, Deba, 
Eibar eta Oiartzungo dultzaineroak Hernanin.

o Kalez kale kantari.
o Trinketea. Xabat Pagola eta Iñaki Urruzola Gipuzkoako 

Trinkete Txapelketako finalean. 
o Angel Pikabea eta Pepe Caloca ereñotzuarrak Euskal 

Herriko Mus Txapelketako finalean, Heletan (Behe 
Nafarroa).

o Txirrindularitza. “Hernani Saria”, gazteentzako lasterketa, 
Urbieta kaletik (JOCC). Maddi Arizmendi hernaniarra, 
bigarren.

o “La fuente de las mujeres” filma Sandiusterri egoitzan 
(AMHER).

o Erromeria “Jeiki hadi” taldearekin (San Joan Konpartsa).

Martxoak 8-9 marzo
o Atletismo. Excelentes actuaciones de los atletas herna-

niarras en el Campeonato de España de Veteranos en pista 
cubierta, en Zaragoza (Florián García Pavón, oro en 800 y 
1.500 m.). Campeonato de Euskadi de fondo, en categorías 
menores, en Vitoria-Gasteiz (Yohanes Merino, bronce en 
3.000 m.). 

Martxoak 9 marzo
o Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
o Emakume langilearen Nazioarteko Eguna dela eta (mar-

txoaren 8), Lilatoia Donostia; 101 hernaniarrek hartzen 
dute parte.

o Pilota. XI. BERRIA Txapelketa hasi da; Hernani bigarren 
kanporaketan sartuko da torneoan.

Martxoak 10 marzo
o El Tribunal Correccional de París juzga a Joanes Larretxea 

Mendiola. Es condenado a 8 años y seis meses de prisión.
o Para celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

(8 de marzo), monologo en el centro socio-cultural de la 
mujer Elkano 17: “Después de los 40... y soltera”.

o “Munich 1962: isildu egia” dokumentala, eta Mikel Erauskin 
eta Kepa Anabitarterekin solasaldia (Hernani Errotzen).

Martxoak 11 marzo
o Hitzaldia Goiz Eguzkin: “Autoconocimiento y crecimiento 

personal” (Silvia Camio).
o Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna dela eta 

(martxoaren 8), “Espazio hutsak” antzezlana udal libu-
rutegian.

Martxoak 11-25 marzo
o Julia Calvoren “Margoak” ikusgai Biterin.

Martxoak 12 marzo
o Heziketa zikloa Biterin: elikatze portaerei buruz eta 

gizakiaren ugalkortasunaren inguruko hitzaldiak (Inmacu-
lada Ikastetxea).

o Encuentro literario en la biblioteca municipal: “No leer 
crónicas y ensayos sobre literatura” (Alejandro Zambra).

o Kontzentrazioa Garin tabernaren aurrean, 35/02 Epaiketa 
(Herriko Tabernen auzia) salatzeko: “LIBRE! Epaiketa poli-
tikorik ez!”. 

Martxoak 13 marzo
o Kontxi Sanchizen familia Iruñean, Angel Berroetaren 

heriotza salatzeko egiten den kontzentrazioan, 10 urte hil 
zirela (Kontxi Sanchiz, 2014ko martxoaren 14an hil zen, 
Ertzaintzaren karga baten erdian). 

o Okupazioari buruzko mahai ingurua Ikatza liburugunean.

Martxoak 14 marzo
o Etxebizitzaren inguruko gazte batzarra gaztetxean 

(Hernaniko ERNAI Taldea).
o Enkartelada plazatik abiatuta: “Errepresaliatuak etxera” 

(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 

Martxoak 14-15 marzo
o Stock azoka Atsegindegin (BERRIAK).

Martxoak 15 marzo
o “Eskubide Sozialen Karta” talderen asanblada Biterin: 

indarkeria matxista, hizkuntza eta kultura eskubideak...
o Kantuz Abesbatza Gasteizen, kontzertua Los Ángeles elizan.

Martxoak 15 marzo-apirilak 24 abril
o Ainara Azpiazu “Axpi”ren ilustrazioak ikusgai Tolosako GKO 

Galleryn.

Martxoak 16 marzo
o Indamendira irteera gazteentzat (Mendiriz Mendi).
o Eskubaloia. Eskubaloi Eskolaren aurkezpena eta taldeko 

argazkia kiroldegian.
o LIBRE Lasterketa, 5 kilometrokoa (Zumitza TTT).
o TOLAREA Sagardo Naturalaren Kofradiaren XIX. kapitulua: 
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Ahizpea Goenaga, Bertso Eskola eta Nicolas Segurola dira 
kofrade berriak.

o Txistu kontzertua udaletxeko arkupetan (“Hernani” Musika 
Eskola Publikoko txistulariak).

Martxoak 17 marzo
o Zuhaitzak kimatzen hasten da Diputazioa, Lastaolatik 

Naparraldera. Egurra eskatzeko aukera.
o Turlach musika taldea Kixkal tabernan.

Martxoak 18 marzo
o Parte de Hernani una marcha contra la precariedad 

y la pobreza (“Nos arrastran al empobrecimiento y la 
precarizad. Euskal Herriak bere bidea!”), marcha que se 
dirige a Iruñea donde el día 20 de marzo se celebrará una 
manifestación.

o Literatur solasaldia udal liburutegian: “Rio mundo” (Jon Maia).

Martxoak 19 marzo
o Herri egunkari eta aldizkarietako kazetaritzaren inguruko 

ikastaroa, apirilaren 9 arte (DOBERA Euskara Elkartea).
o Emakume baten hilketa salatzeko kontzentrazioa Plaza 

Berrin (Hernaniko Txoko Feminista).
o “Batzarreak Euskal Herrian” hitzaldia Biterin (Patxi 

Azparren, Hernani Errotzen).

Martxoak 20 marzo
o Udaletxe atzetik Portu arteko ur hornidura sarearen 

berritze obrak direla eta, errepidea itxita Leokatik 
Porturaino (apirilaren 4 arte).

o “Estrategia askatzaileak hausnartzen” independentziari 
buruzko hitzaldia Biterin (Unai Apaolaza EHU irakaslea, 
NATZA).

o Hernani´n Musik Biterin: “Jainko txiki eta jostalari hura”, 
musika, poesia, ilustrazioa eta kantua Mikel Urdangarin, 
Rafa Rueda, Kirmen Uribe, Bingen Mendizabal eta Mikel 
Valverderekin.

 
Martxoak 21 marzo
o Newroza eguna herri kurduarentzat; Udalak ikurra jartzen 

du udaletxean herri kurduari elkartasuna adierazteko.
o Ekoguneko Baratza Parkea (Zabalegin) irekitzen da; inau-

gurazioan daude, besteak beste, Hernaniko Udaleko 
ordezkariak.

o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal preso eta iheslarien 
eskubideen alde” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

o Esku pilota. Ekaitz Cisneros eta Suharri Rodríguez Udaberri 
Torneoko finalean, Soraluzen. Denboraldiko 9garren 
txapela lortzen dute. 

Martxoak 21-23 marzo
o Pelota. El pelotari hernaniarra Ioritz Arrieta en la fase final 

del Campeonato de España, en Zaragoza. 

Martxoak 22 marzo
o Hernaniko STOP Kaleratzeak Taldea Madrilen egiten den 

dignitatearen aldeko martxan.
o Haurrentzako antzerkia Biterin: “Kondaira baten truke” 

(Iker Etxarri Portabales).

o Musika, umorea eta konpainia ona... Karboneran 
(Hernaniko Bilgune Feminista).

Martxoak 23 marzo
o Cométe Sarearen bidea, Oiartzundik Hernanira, egiteko 

irteera (Mendiriz Mendi).
o Goiz pasa Aparrainera (Ereñotzuko Auzo Udala).
o Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
o Kontzertua Milagrosa kaperan: Txistulari Banda eta bi tron-

peta jole.

Martxoak 24 marzo
o Clases para la recepción del Sacramento de la 

Confirmación, para mayores de 18 años, en la casa cural de 
Izpizua kalea.

Martxoak 25 marzo
o Ipuin kontaketa (Lur Lekuona) Biterin.

Martxoak 26 marzo
o Erizaintzako profesionalentzat hitzaldia Biterin kultur 

etxean: osasun arloko komunikazioa (Inmakulada 
Ikastetxea).

o Kepa Pikabea se reúne en la prisión de Zaballa (Araba) con 
una victima de ETA; la noticia del encuentro, que debía ser 
privado y confidencial, es filtrada a la prensa.

o “Entrenamendu mentala eta transgenerazionala zoriontsu 
izateko” hitzaldia Biterin (Urko Arozena).

Martxoak 26 / 28 marzo
o Sesiones de formación, curso 2013/14, en el marco de la 

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

Martxoak 26 / 31 marzo
o AEK-Zilegi Eskola: “Harremonak eta tratu onen eskola” 

(ArrEManitz Kooperatiba).
 
Martxoak 27 marzo
o Detenido en Hernani por utilización de documentación falsa.
o Ipuin kontaketa Maite Francorekin Biteriko udal 

liburutegian.
o “Emakumeak busti egiten dira” hitzaldia Ereñotzuko auzo 

etxean: Urumea eta Leitzaran ibaietan emakumeek egin-
dako lanak azaltzen dituzte.

o Banka etikoari buruzko hitzaldia Biteri kultur etxea  
(FIARE-Cop. 57).

o “Hernani anitza. Jatorri anitz, herri bat” ikerketaren aur-
kezpena udaletxeko areto nagusia (AZTIKER, Hernaniko 
Udala): hernaniarren %78 euskal herritarra da; %22 kan-
potarra.

o Sagardo kata Iparragirre sagardotegian (Juan Zuriarrain).

Martxoak 28 marzo
o “Klasikoak kontzertuan” Milagrosa kaperan (Hernasax 

Taldea).
o Kontzentrazioa plazan: “Euskal preso eta iheslarien esku-

bideen alde” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
aldeko Mugimenduak). 

o Bertso lizun afaria gaztetxean (“O-gripea”).
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Martxoak 28-30 marzo
o Igeriketa. Garoa Etxabe, Kerman Urreta eta Iñigo Llopis 

Espainiako Autonomien Arteko Txapelketan, Euskadiko 
Selekzioarekin, Madrilen. Guztira, 11 domina lortzen 
dituzte. 

Martxoak 28 marzo-maiatzak 3 mayo
o Iker Valleren lanak ikusgai Tolosako Aranburu jauregian, 

“Mariren argi bilgarrian” erakusketan.
 
Martxoak 29 marzo
o Taloak egiteko karpa Plaza Berrin (San Joan Konpartsa).

Martxoak 30 marzo
o Hernaniko Musika Bandaren kontzertua Lekeition.

Martxoak 31 marzo
o Julian Ezeiza “Aterpe” hil da.
o Hasi dira botatzen HEXION enpresa, garai bateko IQU edo 

Bakelite izan zena.
o Sei Udalek, atez ateko bilketa egiten dutenek, tartean 

Hernanikoak, salatzen dute San Marko Mankomunitateak 
bosgarren edukiontzien gastua kargatu nahi diela; 114.000 
euro gehiago ordaindu beharko genituzke hernaniarrok.

o Hernani cuenta con 1.431 parados, 97 (7%) más que a 31 
de diciembre de 2013.

Martxoak 31 marzo-apirilak 3 abril
o Erakusketa Biterin: Asiako liztor beltzaren inguruan 

egindako jarduerak ikusgai (Babes Zibila-Ingurumen Saila).

 APIRILAK / ABRIL

•	 Internet erabiltzen ikasteko ikastaroak KZ gunean.
•	 Sentencia de 19 meses de cárcel a un hombre por acoso 

sexual a una joven en Hernani; los hechos ocurrieron el 30 
de agosto de 2011.

•	 “Edipotoa” argazki liburuaren (Nagore Legarreta) bigarren 
edizioa salgai DOBERAko elkartean.

•	 Cascanteko olioa erosteko kanpaina martxan (ERRIGORA 
Taldea).

•	 Autokrossa. Iker Lujanbio, Nazional mailako probetan; 
“Silver Car” taldeko piloto ofiziala da, eta Top ten 
sailkapenean dago, 10 onenen artean.

•	 Errenta aitorpena euskaraz egiteko kanpaina 
(Buruntzaldeko Euskara Zerbitzuak).

•	 Hernani Bertso Eskolako 22 neska-mutil hiru eguneko 
egonaldia, lagunartea eta bertsolaritza bat eginda, Askizun.

•	 Hernani Institutuko Batxilergoko ikasleak 3D inpresora ari 
dira garatzen teknologi klasean.

•	 Julian Urkiola eta Agustin Zabala hernaniarren erlategietan 
azterketak egingo ditu EHUk, liztorraren fenomenoa ikertzeko.

•	 Euskadiko Musikari Gazteen Txapelketa, Bilbon; Eneko 
Sota, Josune Marin eta Jon Patxe sari bana lortzen dute.

•	 “Bertsoaren harira Hernanin” liburua kalean dago, Estitxu 
Eizagirre Kerejetak 90 bertsolari hernaniarren berri ematen 
du. Apirilaren 27an aurkezten da Biterin.

•	 Erremontea. Jon Ander Elortza Euskal Herriko Txapelketako 

txapelduna, eta Gipuzkoako azpitxapelduna. GRAVN 
Txapelketako finala jokatzen du.

•	 Urumea, Langile eta Elizatxo patioak zabalik, herritarrek 
erabiltzeko; protokolo bat adostu da, erabilera egokia eta 
eraginkorra izan dadin.

•	 Boleibola. Esther López hernaniarra Ligako txapeldun, 
Errioxako TRAMEK taldearekin.

•	 Karabel-Portu bidegorria irekita.
•	 El embajador de Belgica, y una delegación de la región de 

Valonia, visitan ORONA IDeO.
•	 Rugby. El conjunto sub14, campeón de Gipuzkoa, dentro 

de la competición escolar.
•	 Hernanin 1.424 langabe daude.

Apirilak 1 abril
o Odola emateko eguna osasun zentroan.
o “Literaturaren eta gizartearen arteko harremanak. Italiako 

kasua (1945 – 1975)” hitzaldia Biterin (Jon Alonso, DOBERA 
Euskara Elkartea).

o “Visibilización de las mujeres defensoras de Guatemala, 
vidas y retos” dokumentala, eta solasaldia Biterin (Claudia 
Samayoa, Hernaniko Udala-Mugen Gainetik GPE).

Apirilak 1-7 abril
o Mekanika ikastaroa emakumeentzat Transpacar zentroan 

(Udala).

Apirilak 2 abril
o Urumea ertzeko industria ondarearen aztarnei buruzko 

lana aurkezten du Alfredo Morazak (Aranzadi Zientzia 
Elkartea) Ereñotzuko auzo etxean.

o “Hernani” Musika Eskola Publikoko perkusio ikasleen 
emanaldia Biterin.

o Euskal iheslari politikoen kolektiboaren hitzaldia 
udaletxeko areto nagusian: “Akordio politikoak behar 
dira gure kontra erabili diren neurriak indargabetu eta 
berraztertzeko”. 

Apirilak 2 / 9 abril
o “Zoriontsu izateko entrenamendu mentala eta transge-

nerazionala” tailerra (Urko Arozena), Biterin.

Apirilak 3 abril
o Alfarora (Errioxa) irteera (Goiz Eguzki).
o “Hernani” Musika Eskola Publiko eta Beasaingo Loinatz 

Musika Eskolako ikasleen kontzertuak Biterin.
o Manu Baezaren umorea Kixkal tabernan. 

Apirilak 4 abril
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Euskal preso eta iheslarien eskubideen alde” 
(Euskal preso eta iheslari politikoen senideak).

o Pakistango komunitatea gehiago ezagutzeko tailer-afaria 
Gure Txoko elkartean (Banaiz bagara Elkartea).

o Lan elkarrizketak nola landu erakusten dute enplegu 
zentroan.

o Bertsoak, dantza, antzerkia... kurtso bukaerako emanaldia 
Biterin (Langileko DBH 2ko ikasleak). 

o Bit&Behin aldizkariaren 3. alearen aurkezpena, bideoa eta 
afaria gaztetxean.
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o Pala. Amaia Irazustabarrena eta Goiatz Manzisidor 
Trinketeko Gipuzkoako txapelketako finalean.

Apirilak 5 abril
o Alai Zubimendi premiado en el XXVIII Concurso de Cómic 

de Portugalete.
o “Zura” ikuskizuna kiroldegiko frontoian (Ttarla Dantza 

Taldea-Zugazti Musika Taldea).
o Lekitto Musika Bandaren (Lekeitio) kontzertua udaletxeko 

arkupetan.

Apirilak 5-6 abril
o Arrantza. Eneko Da Silva Euskadiko Txapelketako 

txapeldun; Xuban Adrian, hirugarrena (jubenil mailan).
o Gimnasia Erritmikoa. Hernaniarrak (taldeka) txapeldun eta 

hirugarren, Donostiako Torneoan.
o Arrauna - Gipuzkoako Batel Txapelketa. Hernaniarrak 

bikain: seniorrek hirugarren postua lortzen dute, Jone 
Pastor patroiari ziabogarik onenaren saria ematen diote; 
mutil kadeteek bigarren, eta neska infantilek hirugarren 
postuak lortzen dituzte.

Apirilak 5-12 abril
o Dantzari Festa: erromeria, kalejira, dantza emanaldia, 

euskal jantzien erakusketa, hitzaldiak... 

Apirila 6 abril
o Arranbide-Añarbe-Arranbide irteera gazteentzat (Mendiriz 

Mendi).
o Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
o XVI Campeonato de Mieles de Gipuzkoa, en Segura; el 

hernaniarra Juan Galdeano es el vencedor el la categoría 
de mieles claras. 

Apirila 7 abril
o Debido a las obras en Karabel auzoa, y tras ocupar zona de 

aparcamiento, se habilitan nuevos espacios para estacio-
namiento en el barrio.

o Ereñotzuko Txirrita eskolako langile, ikasle eta gurasoak 
hileroko aurreneko astelehenetan elkartzen dira LOMCEren 
aurka (Hernaniko ikastetxekoak, hileroko bigarren ostegu-
netan). 

Apirila 8 abril
o Beñat Aginagalde es entregado por la Justicia francesa, 

para ser juzgado en la Audiencia Nacional por los 
asesinatos de Inaxio Uria e Isaías Carrasco.

o Koldo Mitxelenako “Berriakurtzen” zikloan barruan, Maia-
len Lujanbio Jhon Bergeren “Aquí nos vemos” liburuari 
buruz.

o “Laburbira”, film laburren XI. Zirkuitua Biterin (DOBERA 
Euskara Elkartea).

o Palestinako emakumeen esperientzien inguruko hitzaldia 
Biterin: Khitam Sa´afin (Mundubat).

o Zintzilik Irrati libreari buruzko dokumentala  
Karbonera etxean. 

Apirila 9 abril
o Encuentro literario en la biblioteca municipal: “Esperando 

a Beckett” (Jordi Bonell). 

Apirilak 9 / 11 abril
o Sesiones de formación, curso 2013/14, en el marco de la 

Pastoral Interparroquial de Hernani.

Apirila 10 abril
o Lan bilatzeko mugikorretako aplikazioen ikastaroa enplegu 

zentroan.
o Dentro del proceso participativo de Diputación, reunión 

en Biteri para tratar sobre los cambios en el servicio de 
autobuses. Herritarren iritzia emateko epea zabaltzen da 
apirilaren 15 arte.

o “Euskal bidea”, independentziari buruzko hitzaldia Biterin 
(Hasier Arraiz, NATZA).

o Hernani´n Musik Biterin: “Ihes” emanaldia (Amets Arzallus 
eta Joxan Goikoetxea). 

Apirilak 11 abril
o Elkarteko penitentzia Ereñotzuko San Antonio elizan. 
o Eliz musikako kontzertua Agustindarren elizan (Kantuz 

Abesbatza).
o Enkartelada herrian zehar: “Errepresaliatuak etxera” (Her-

naniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Apirilak 11-13 abril
o Eskubaloia. Emakumezkoen Ohorezko Nazional mailara 

igotzeko partidak kiroldegian.

Apirilak 12 abril
o Marcha a Aranzazu.
o Urteko lehenengo goiz paseoa (Goiz Eguzki).
o Bigarren eskuko azoka Urbieta kalean.
o Festa Karbonera etxean, zortzigarren urteurrena ospatzeko.
o “Pilotakadaz pilotakada, dispertsioaren aurka frontoiak 

bete” ekimenaren aurkezpena Tilosetan; maiatzaren 10ean 
euskal presoen dispertsioaren aurka protesta egiteko pilota 
partidak antolatuko dira.

o Kalez kale kantari.
o Ezohiko Plenoa. 2014ko Aberri Egunerako Udalbiltzaren 

mozioa. 
o Erromeria (San Joan Konpartsa).
o Pilota. Ioritz Arrieta Migel Soroa Torneoko finalean.

Apirilak 12-13 abril
o XXII. Extremadurako Jardunaldiak.

Apirilak 12-26 abril
o Indiara joateko aukera, argazkizaleentzat, Nagore Legarreta 

eta Aritz Arrondo hernaniarrek antolatuta.

Apirila 13 abril
o Erramu Igandea.
o Hendaiara irteera sendabelarrak ezagutzeko (Sasoiko 

Zentroa).
o V. Sagar Martxa.
o Agresiones mutuas entre una pareja en Hernani; el 

hombre es absuelto al estimar legitima defensa tras herirle 
la mujer en el abdomen con un cuchillo.

o Atsolarra Ereñotzun.
o Igande pasiboei sua!: “Fun Fran Frunk” taldearen 

kontzertua Goiz Argi tabernan.
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Apirila 14 abril
o Ya son necesarias las nuevas tarjetas “HERNANI txartela” 

para acceder al polideportivo; la misma se puede 
utilizar para el pago de las compras realizadas en los 
establecimientos asociados a BERRIAK.

o Tilos 7 pasa Txapelketa hasi da; ekainean bukatuko da.
o Sexualitatea eta tratu onen inguruko saioa, gurasoentzat, 

Plaza Feministan.
o Elkarteko penitentzia San Joan Bataiatzailea parrokian.

Apirila 14-16 abril
o GI-3410 errepidea (Hernani-Goizueta),  

Lasatolatik Oronako zubira arte, itxita, zuhaitzak mozten ari 
baitira.

Apirila 15 abril
o Hernaniko GURE ESKU DAGOk badu egoitza berria, Karda-

beraz kalean.
o Elkarteko penitentzia San Jose Langilea parrokian. 

Apirila 17 abril
o Jaunaren afaria herriko elizetan. 

Apirila 18 abril
o Ostegun Santua. Gurutz-bidea(k), eta Pasio ospakizunak.

Apirila 18-19 abril
o Oferta turística dirigida especialmente a vecinos del muni-

cipio: “Hernani, Edad Media, sidra”.

Apirila 19 abril
o Larunbat Santua. Pazko Gaubeila(k). 

Apirila 20 abril
o Pazko Igandea.
o Fallece Carmen Sagarna, la “Taquillera” de Galarreta. 

Apirila 21-27 abril
o Juan Mari Beltran Budapest Folk Fest jaialdian: alboka, 

klarinetea, txistua eta txalaparta jotzen dute.

Apirila 22-23 / 25 abril
o Kale jokoak (Goiz Eguzki).

Apirila 22-25 abril
o Taller “Artista liburu tailerra” en la biblioteca municipal; 

el objetivo es que niñas/os de 8-9 años plasmen artísti-
camente sus inquietudes.

Apirila 25 abril
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal preso eta iheslariak 

etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Apirila 25-27 abril
o Artisauen lanak ikusgai, janak aukeran, magoak, ipuin kon-

talariak, tatuajeak... Gudarien plazan (Montajes y servicios 
JC 2000).

Apirila 26 abril
o Erremontea. Sagardoaren Txapelketako finala Galarretan: 

Bereziartua txapeldun (Etxeberria IV – Ion).
o “A Tempo” bikotearen, akordeoi eta txelo, kontzertua 

Milagrosan (HAUSPOZ). 

Apirila 26 abril-ekainak 21 junio
o Herri Olinpiadak: “Pintxandartea” eta “O Faktorea” hasteko.

Apirila 27 abril
o Urduñatik barrena irteera (Mendiriz Mendi). 
o Sendabelarrak ezagutzera irteera Listorretara (Mikel 

Benito, Sasoiko Zentroa).
o Hernaniarrak MAPOMAn, Madrilgo maratoian.
o Igande pasiboei sua!: “Tutan Come On” Goiz Argin.

Apirila 29 abril
o Udal Batzar Orokorra: Berdintasun Plana 2015 urte arte 

luzatzeko proposamena. Asteburu eta festetan garbiketa 
indartzea onartzen du Udalak. También decide solicitar que 
los autobuses pasen por Florida auzoa.

o Literatur solasaldia udal liburutegian: “Zaharrak ez zuen hil 
nahi” (Gaizka Zabarte).

Apirila 30 abril
o Acto de firmas de los jugadores de la Real Sociedad Iñigo 

Martínez y Seferovic, en KUTXABANK.
o Goiz Eguzki eta Aloña (Oñati) abesbatzen emanaldia Goiz 

Eguzkin.
o AEK-Zilegi Eskola: Sexualitate tailerra Biterin.

 MAIATZAK / MAYO

•	 La obra de Víctor Goikoetxea en Ginebra (Suiza), un mural 
de ochenta metros cuadrados que antes de su traslado 
es posible verlo en el ayuntamiento. Ha colocado recien-
temente dos murales en Barcelona, en la Gran Vía de las 
Corts, y otro cercano al Teatro Coliseum.

•	 Bost ikastaro maiatzean KZ Gunean.
•	 Pelota. Arranca en Campeonato Interpueblos 2014.
•	 Arrantza. Alex Ugalde Euskadiko Txapelketan, baita 

Espainiakoan ere, Asturiasen. Absolutu mailara igotzea 
lortzen du.

•	 Berrerabilpen Zentroak martxan jarriko du, berriro, josteko 
eta konponketak egiteko tailerra.

•	 Atletismoa. Lan bikaina egiten dute Hernaniko atletek 
Altzako Herri Biran, Gipuzkoako Txapelketan eta 
Donostiako Kross Berdean.

•	 “Hernani erabaki / decide”. El Ayuntamiento inicia un 
proceso participativo con la intención de que los vecinos 
puedan decidir sobre una parte del presupuesto del año 
2015; la ciudadanía decidirá en que gastar 500.000 euros.

•	 Triatloi denboraldia hasi da Hernaniko Zumitza TTT taldeko 
kirolarientzat.

•	 Rugby. Las selecciones estatales de Rugby 7, en los Torneos 
de Amsterdam y París, entre las/os seleccionadas/os 
varias/os jugadoras/es hernaniarras.

•	 Konposta jasotzeko puntua martxan, Florida auzoan: 
autokonpostarekin sortutako ongarria herritarrei banatzen 
hasi da Udala.
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•	 “7 Amets Gourmet” kanpaina. Bertako produktuekin 
osatutako menuak prestatzen dituzte Gipuzkoako 7 jate-
txetan; tartean, Fagollaga jatetxean.

•	 Gidatzeko baimena euskaraz egiteko kanpaina berria 
(Buruntzaldeko Euskara Zerbitzuak).

•	 Meditazio saioak (asteartero, dohainik) Hernaniko ANAN-
DAYAMI zentroan, Orkolagan.

•	 “Hernanik 1000 urte”. Hernaniko historia ezagutzeko 
lehiaketa antolatzen dute BERRIAKek eta Hernani Errotzen 
Elkarteak (ekainaren 1 arte).

•	 Pelota. Inicio del Campeonato local de la escuela de pelota 
(C.D. Hernani). Participan, hasta el 14 de junio, 65 pelotaris 
de categorías benjamín, alevín e infantil.

•	 Osiñaga, Portu eta Karabeleko bizilagunak kexu dira 
Portutik Karabelerako bidean jarri dituzten konkorrengatik; 
koska batzuk kendu eta besteak egokitzeko eskatzen dute.

•	 Ehiza. Basurdetako Arrasto Txakurren Txapelketako hiru 
txapela irabazi ditu Arkaitz Etxarrik, Lixto txakurrarekin.

•	 El proyecto “Nuevos Comendatarios”, impulsado por Ta-
bakalera, selecciona un trabajo presentado por el Consejo 
de Igualdad de Hernani, trabajo relacionado con la deno-
minación Andre kalea.

•	 Añarbe urtegira bisita doakoak egiteko aukerak (irailera arte).

Maiatzak 1 mayo
o Ausa Gaztelura irteera (NABARRALDE-Hernani Errotzen).
o Urpeko Arrantza. Gipuzkoako Txapelketako lehenengo 

proba Orion; Kepa Alberdi da lehenengo irabazlea. 
o Maiatzaren 1, Langileen Nazioarteko Eguna. Eskualdeko 

manifestazioa Hernanin (LAB). Festa Goiz Eguzkin.

Maiatzak 2 mayo
o Juan Mari Olano aske, espetxean zortzi urte eman 

ondoren. 
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Euskal preso eta iheslarien eskubideen alde” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Maiatzak 3 mayo
o Tres jóvenes de entre 17 y 20 años, arrestados por robar a 

un ciudadano ebrio la cartera y el móvil.
o Pala. Hernaniarrak GRAVN Txapelketako sei finaletik 

hirutan. Goiatz Manzisidor, Maider Mendizabalekin, 
txapeldun. 

o Ozenki Abesbatza (20. urteurrena dela eta) eta Getariako 
Musika Bandaren kontzertua Milagrosa kaperan.

Maiatzak 3 / 10-11 mayo
o Neska-mutilen jaunartzea herriko parrokietan.

Maiatzak 4 mayo
o Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
o Udaberri Festa, erabakitze eskubidearen alde, Ave Maria 

parkean (Hernaniko GURE ESKU DAGO).
o Txotx denboraldia agurtzeko festa Oialume zar 

sagardotegian.
 
Maiatzak 5 mayo
o Comienza el juicio por el asesinato de Charo Román, la 

Fiscalía solicita 34 años de prisión para el acusado, su 

ex-pareja. El acusado, finalmente, acepta una pena de 26 
años de cárcel.

Maiatzak 5-9 mayo
o “Bide heziketa”-VIII. Marrazki erakusketa Biterin (Udal-

tzaingoa).

Maiatzak 6 mayo
o Menditour ekimenaren saioa ORONA IDeOn (ORONA 

Fundazioa-Club Vasco de Camping).
o Comienzo de los cursos organizados por el Patronato de 

Salud y Bienestar Social, destinados a madres y padres de 
menores de 0-9, y 10-18 años (hasta mediados de junio en 
Biteri).

o Odola emateko eguna osasun zentroan. 
o Sagastiola Elkartearen, baratzetako erabiltzaileen, batzarra 

Biterin. 
o “Hitzorduak” ekimena Biterin (joera politiko eta alderdi 

sozial ezberdinetako pertsonak biltzea du helburu): “La 
experiencia ERAIKIZ de Errenteria. Exposición y valoración” 
(Julen Mendoza, alcalde de Errenteria; LOKARRI).

o “Geohistoria de la tenencia Navarra de San Sebastián de 
Hernani” hitzaldia Biterin (Jose Luis Orella Unzue, Hernani 
Errotzen). 

Maiatzak 7 mayo
o Inauguración en Iparragirre sagardotegia de Sagardo 

Gunea.
o Encuentro literario en la biblioteca municipal: “Nada se 

opone a la noche” (Delphinme Vigan).
o Nafarroako egoera soziopolitikoa aztergai: “Zein aukera 

dago aldaketarako?” Zumitzan (Aritz Intxusta eta Patxi 
Zamora, NATZA).

Maiatzak 8 mayo
o “Harremonak” proiektua. Bost urtetako lanaren berri 

udaletxeko areto nagusian, guraso, gazte, hezitzaile, 
irakasle eta interesatuentzat.

o Txemi Parraren monologoak Kixkal tabernan. 

Maiatzak 9 mayo
o Karabeleko”, nekazaritza ekologikoa eta erreabilitazio 

zentroa martxan.
o “Ze curriculum datorkit egokiago?” tailerra Sandiusterrin 

(Enplegu Zentroa).
o Udaberriko kultur ekintzak Portu auzoan: “Portuko 

umeak eta natura. Nolako auzoa nahi duzu zure seme-
alabentzat?” (Iñaki Sanz-Azkue).

o Hernani´n Musik Biterin: “Demode Quartet“.
o Enkartelada plazatik abiatuta: ”Errepresaliatuak etxera” 

(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Maiatzak 9-11 mayo
o Kantabriara irteera (Goiz Eguzki).

Maiatzak 10 mayo
o Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
o Hernaniko anfibio eta narrastiak ikusi eta ezagutzeko 

irteera gidatua (ZIRABA Proiektua, Aranzadi Zientzia 
Elkartea: Ion Garin-Barrio eta Iñaki Sanz-Azkue).
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o Europako hauteskundeak direla eta, argazkia ateratzeko 
zita Tilosetako eskaileretan (EH Bildu).

o Elkartasun Eguna: Bazkaria, enkantea eta “Pilotakadaz 
pilotakada, dispertsioaren aurka frontoiak bete”, euskal 
presoen dispertsioaren aurka protesta egiteko pilota par-
tidak.

o Udaberriko kultur ekintzak Portu auzoan: Lantziegoko bo-
dega batera irteera.

o Kalez kale kantari.
o Erromeria (San Joan Konpartsa).
o Pala. Endika Ramos eta Aiheko Zubimendi Euskal Herriko 

Txapelketako irazbazle. 

Maiatzak 11 mayo
o Bedaio eta Zarateko lepora irteera, gazteentzat (Mendiriz Mendi).
o XLIV Concurso local de pesca de trucha, en el Urumea 

(Txantxangorri). Asier Garayar, txapeldun.
o Pilota. Pilotari hernaniarrak XI. BERRIA Txapelketako final 

zortzirenetan zuzenean sartzen dira. 
o Errugbia. Hernaniko infantil eta kadeteak Gipuzkoako 

txapeldunak dira.
o Kultura anitzetako jakien dastaketa gastronomikoa Plaza 

Berrin: 18 herrialdetako pintxoak (AMHER).

Maiatzak 11-17 mayo
o XXVIII. Txalaparta Festa.

Maiatzak 12 mayo
o Ibon Fernández Iradi euskal presoak duen gaixotasuna 

dela eta, Parisko Auzitegiak aztertzen du kartzela zigorra 
kentzeko eginiko eskaera. Fiskalaren iritziz, espetxean 
segitzeko moduan dago. Ekainaren 20an erabakiko du 
epailak: zigorra etengo diote, baina preso jarraituko du. 
Helegitea aurkezten da.

o AEK-Zilegi Eskola: “Jendaurrean hitz egin. Traketsetik abi-
lera” Biterin (Manu Marañon).

o Gaztetxea berriro irekita: ekitaldi ugari.

Maiatzak 12-16 mayo
o Informazio eta Komunikazio Teknologien Astea, Ibaiondo 

poligonoan eta udaletxean: tailer bana herritar, komertzio, 
sagardotegi eta enpresentzako.

Maiatzak 12-21 mayo
o Erakusketa Biterin: Puntuz egindako jantzien argazkiak 

(Astearteko lagunak).

Maiatzak 12-30 mayo
o Mekanika ikastaroa emakumeentzat Transpacar zentroan 

(Udala).

Maiatzak 13 mayo
o Langabeentzako bilera informatiboa Karmelo Labaka 

Lanbide Heziketako zentroan.
o “Euskara Nafarroa ginenean eta gaur egun” solasaldia Bi-

terin (Asier Altuna, Hernani Errotzen).

Maiatzak 14 mayo
o Joanes Larretxea extraditado tras cumplir condena en 

Francia.

o El hernaniarra Julen Madina presenta un programa de 
“coaching” con “talleres y simulaciones” de encierros.

o FIARE Banku Etikoa zer den jakiteko aukera Biterin egiten 
den saio informatiboan.

Maiatzak 14-15 mayo
o “Hernani” Musika Eskola Publikoko akordeoi ikasleen 

emanaldiak Milagrosa kaperan.

Maiatzak 15 mayo
o San Isidro Eguna, baserritarren jaia.
o JAKIN aldizkariaren talde berriaren aurkezpena ORONA 

Gunean, Galarretan. Hamalau lagunen artean Maialen 
Lujanbio.

o Europako hauteskundeak direla eta, Xabier Ezeizabarrena 
Europari buruz batzokian (EAJ/PNV); PSE-EEko Iñaki Arriola 
eta Maritxu Marañon ferian barrena arrosak banatzen.

o Nerabezaroari buruzko antzerki-foruma Sandiusterrin: 
“Etzak lo hartu” (Harremonak).

Maiatzak 16 mayo
o Udaberriko kultur ekintzak Portu auzoan: Sagardo kata 

komentatua.
o Juan Mari Mariezkurrena atxilotuta, Auzitegi Gorenak 

jarritako kondena betearazteko. 
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoen eta iheslarien 

eskubideen alde” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

o Kontzertua kiroldegiko frontoian, presoen senideak 
kartzeletara eramateko furgoneta berri bat erosteko hel-
buruarekin: Reincidentes, Zain eta Dj Beta (Mirrentxin 
Taldea).

Maiatzak 17 mayo
o Hernaniko lore eta landare azoka Urbieta kalean.
o Eduardo Benítezen omenezko Dardo Torneoa kiroldegian.
o Txirrindularitza. BTT Euskadiko Opena hasi da, eta lehenengo 

proban Urdanpilleta anaiek podiumena lortzen dute.
o Bola. Hiru hernaniar (Rosa Mª Santos, Antonio Miner eta 

Miguel Burugain) Gipuzkoako txapela janzteko asmoz Al-
tzako tiraldian.

o ETB2ko “El Conquis” saioa Santa Barbaran.
o Visita(s) guiada(s) al casco histórico (Hernani Errotzen-

Donostialdea Turismogunea-Hernaniko Udala). Bisitan 
barruan, kontzertu gregorianoa Agustindarren elizan.

o Arpa kontzertua Donostiako Francisco Escudero Musika 
Kontserbatorioko ikasleekin, tartean Onintza Albeniz her-
naniarra. 

o Auzo Batzarra Ereñotzun. Errepideko segurtasunaren 
inguruko proiektuez ari dira, besteak beste.

Maiatzak 18 mayo
o Torre Peñako gaztelura irteera, Zangotza-Sos del Rey 

Católico (Mendiriz Mendi). 
o Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
o Judoa. Eskolarteko Gipuzkoako Txapelketa Hernanin. Lan 

bikaina eta dominak hernaniarrentzat. 
o Hernaniko Musika Banda Astigarragan.
o Lara Mitxelena eta Ixiar Jauregi txalapartari hernaniarrak 

Vetusta Morla taldearekin Kursaalen.
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Maiatzak 19 mayo
o “Hernani” Musika Eskola Publikoko ikasleen soinu tresnen 

aukeraketa, Biterin.

Maiatzak 19 / 21 mayo
o AEK-Zilegi Eskola : Txakolin dastaketa (Mikel Salvador).

Maiatzak 19-22 mayo
o Erakusketa Biterin: “Eskulanak” (Gure Etxola Emakumeen 

Zentro Soziokulturala).

Maiatzak 20 mayo
o Tres detenidos en Hernani por robar 700 gafas en una 

óptica.
o SENDIAN Programa-ONGINTZA. Adinekoen zaintzaileen-

tzako oinarrizko ikastaroa hasi da (bost egunekoa, 
maiatzean eta ekainean).

o Presentación de un proyecto solidario en Nicaragua 
“Tximelagua” (Naiara Navarro, Amaia Goikoetxea y Lucia 
Manso, Plataforma Bedatsy).

o Literatura solasaldia udal liburutegian: “Paradisua” (Arrate 
Egaña).

Maiatzak 21 mayo
o “Hernani” Musika Eskola Publikoko teklatu ikasleen 

emanaldia Biterin.
o Gazte lokalen inguruko partehartze prozesuko azken saioa: 

balorazioa eta elkarbizitzarako protokoloaren zirriborroa.
o Willis Drummond musika taldea Goiz Argi tabernan.

Maiatzak 22 mayo
o Europako Parlamenturako hauteskundeak direla eta, 

“Eskuin muturraren gorakada Europan” hitzaldia Biterin 
(EH Bilduko Maite Ubiria eta Ernesto Merino). PSE-EEko 
Iñaki Arriola eta Susana Corcuera ferian.

o LOMCEren kontrako sinadura bilketa hasi da San Joanak 
bitartean, ferian, Biterin eta hainbat denetan.

Maiatzak 23 mayo
o Ingalaterrako ZERO ZABORreko kidea den Christopher 

Harmer Hernanin, atez atekoa gertutik ezagutzen.
o “Hernani” Musika Eskola Publikoko ikasle helduen 

emanaldia Milagrosa kaperan.
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal preso eta iheslarien 

eskubideen alde” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

o Bertso-afaria Otsua-enea sagardotegian, denboraldiari 
amaiera emateko.

o “Dezibelioen Matxinada” gaztetxean: Oi dek Oi!, Meltdown 
eta Dirty Eyes.

Maiatzak 23-24 mayo
o ORONAk 50 urte betetzen ditu. Urteko Batzarra eta 

Galarretako instalazio berriak ezagutzeko aukera. La Coo-
perativa crece un 4 % en ventas (beneficio de 83 millones). 
Festival especial de remonte en Galarreta.

Maiatzak 24 mayo
o Sendabelarren inguruko hitzaldia Gardanbera ekodendan.
o Aerorunba klase tematikoa Ikusi T ikasi zentroan.

o Saskibaloia. 3 x 3 txapelketa Atsegindegin (Hernani Saski-
baloi Elkartea).

o Udaberriko kultur ekintzak Portu auzoan: Añarbeko 
urtegira irteera, eta bazkaria Goizuetan.

o Buruntzaldeko EAJko ordezkariak ORONA eta Mondragon 
Unibertsitateko instalazioetan. 

o Floridako emakumeak bazkaltzera.
o Judoa. Gipuzkoako Taldetako Txapelketa kiroldegian. 
o Kantuz Eguna: Kantuz, Astigarraga eta Orioko abesbatzen 

kontzertua San Juan Bataiatzaile parrokian.

Maiatzak 24-25 mayo
o Eskalada ikastaroa (Mendiriz Mendi).
o Erdi Aroko artisau azoka (Hernani Errotzen).
o Errugbia. Euskal Ligako bigarren postua lortu eta gero, 

igoerako play-offa jokatzen du Hernaniko Emakumeen 
taldeak. Finala jokatuko du Burgosen, Cisnerosen kontra 
(ekainaren 1ean). Hernaniko neskek ez dute igoera lortzen. 

Maiatzak 25 mayo
o Europako Parlamenturako hauteskundeak. EH Bilduk boto 

gehien lortzen du (%49,27); abstentzioa %58,83koa da. La 
hernaniarra Maite Pagazaurtundua (UPyD) entre las euro-
parlamentarias elegidas.

o Sendabelarren bila Uliara (Sasoiko Zentroa).
o Eskubaloia. Ate irekiak taldea ezagutu eta osatzeko.
o Futbol 7. Hernaniko Borussia Dortmund taldeak lehen mai-

lara igoera lortzen du.
o Urumea Ikastolak 50. urte betetzen ditu; hori dela eta, 

jaialdi berezia.
o Pelota. Hernani inicia su andadura en el Campeonato In-

terpueblos.
o “Hernani” Musika Eskola Publikoko txistu ikasleen 

kontzertua udaletxeko arkupetan.

Maiatzak 26 mayo
o AEK-Zilegi Eskola: Jaques Anquetil txirrindulariaren bio-

grafiaren aurkezpena, Peña Otaño elkartean (Raul Pérez).
o La compañía de teatro Tanttaka, cuyos orígenes hay que 

situarlos en Hernani (1983), es reconocida con un Max 
(Premio de las Artes Escénicas de España) como mejor 
empresa teatral privada.

Maiatzak 26-30 mayo
o Biteri kultur etxeko tailerretako haurren lanak ikusgai 

Biterin.

Maiatzak 26 mayo-ekainak 2 junio
o Eskoletako haurrek ingurumenari buruz egindako lanak 

ikusgai Biterin (ARTELATZ).

Maiatzak 27 mayo
o Ipuin kontaketa udal liburutegian (Maite Franko).
o San Marko Mankomunitateak bosgarren edukiontzien 

gastua atez ateko hondakinen bilketa egiten dute sei udalei 
kargatu nahi diela eta, auzi errekurtsoa jartzea erabakitzen 
du Plenoak.

Maiatzak 28 mayo
o Amets Arzallus bertsolaria Elizatxo Ikastolan; Garazi 
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Urdangarinek bertso-paper lehiaketa irabazi zuen, eta hori-
xe izan zuen saria.

o Mesa redonda en Biteri: “Andre kalea: la presencia de las 
mujeres en los símbolos del pueblo” (Consejo de Igualdad). 
Kardaberaz kaleari “Andre kalea” jartzeko eskaera egiten da.

Maiatzak 28 / 30 mayo
o Sesiones de formación, curso 2013/14, en el marco de la 

Pastoral Interparroquial de Hernani (Parroquia de San Juan 
Bautista).

Maiatzak 29 mayo
o Feria informativa organizada por Mondragón 

Unibertsitatea y ORONA Fundazioa, en las instalaciones de 
Galarreta: presentación de los master que se imparten en 
el centro ORONA IDeO Innovation city.

 
Maiatzak 29 mayo-ekainak 1 junio
o Garagardo Azoka Atsegindegin (Hernani Club Rugby 

Elkartea).

Maiatzak 30 mayo
o Kurtso bukaerako festa Inmakulada ikastetxean.
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean, Gari Arruarte eta Ibon 

Fernández Iradi presoak, gaixotasun larriak dituztelako, 
etxera ekartzeko (LAB), eta “Euskal preso eta iheslarien 
eskubideen alde” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak). 

o Kurtso bukaerako Gospel kontzertua Milagrosan (“Inalám-
brica” Musika eta Antzerki Eskola, Ainara Ortega).

Maiatzak 31 mayo
o I. Kostako Arrantza Txapelketa haurrentzat, Pasaiako uretan 

(Txantxangorri).
o Comida de fin de temporada de la sección de fútbol del 

C.D. Hernani.
o Euskal kantak kalez kale (Goiz Eguzki Abesbatza).
o Kantu-afaria Osiñagan: Gartxot.

 EKAINAK / JUNIO

•	 Disko berria atera du Incansables Txarangak, eta salgai 
dago Hernanin. 

•	 Urpeko Arrantza. Kepa Alberdi Euskal Herriko Txapelketan.
•	 Txirrindularitza. Iñigo Larrañaga bigarren, Cantabriako VI 

Challenge Kopan Alex Juanikorena, bosgarren. Axier Otaño 
irabazle, Goizuetako BTT lasterketan. 

•	 Ikastaro desberdinak KZ Gunean.
•	 Futbola. CD Hernaniko neska jubenilak Gipuzkoako txa-

peldunorde.
•	 MUGI txartelarekin, Donostiako bizikletak erabili ahal izan-

go dira.
•	 Hernani invertirá 400.000 euros extra en nuevos proyectos; 

cierra el ejercicio de 2013 con un remanente de 3₁000.000, 
y una deuda de apenas el 5%.

•	 Voleibol. La hernaniarra Esther López logra su séptimo 
titulo de liga.

•	 Biteriko tailerretan ikasleek ikasi eta eginikoa ikusgai.

•	 Elizatxo Ikastolako LH 6 mailako ikasleek landutako “NiZU 
bezala” proiektua saritua (ezgaitasuna duten pertsonen 
errealitatea eskolako umeei helarazteko proiektu bat da).

•	 Eusko Jaurlaritzak Eusko Label produktuak sustatzeko 
ekimena jarri du martxan; sei sagardotegirekin sinatu du 
hitzarmena, tartean Iparragirre Sagardotegia.

•	 Institutuko eraikin berria egiteko proiektua onartzen du 
Eusko Jaurlaritzak, prozesua aurreikusita bezala burutuz 
gero, 2017/18 ikasturterako izango da martxan.

•	 La Diputación destina 600.000 euros para la ampliación 
de la piscina y reforma de vestuarios del polideportivo 
de Hernani. Laguntza ematen du ere, Latsunbeko 
bidegorrirako.

•	 Rokodromoa Ereñotzuko frontoian.
•	 Igeriketa. Espainiako Master Txapelketa Jerezen: Luis eta 

Iñigo Goñik, bost domina. 

Ekainak 1 junio
o Hernani-Leitza martxa (Elur Txori): Luis Monzón omendua.
o Arantzazura erromesaldia.
o ZIKLOBIA. Donostiatik Hernanira bizikletaz, oinez eta 

gurpildun aulkiz (Donostia Kultura-Olatu Talka). Hainbat 
ekitaldi Martindegin eta Hernanin.

o Ereñotzuko festak: I. Kross txikia eta IV. Mendi Lasterketa.
o GURE ESKU DAGO jaia Galarretan. Velada especial de 

remonte a favor de la iniciativa.
o Txistor jatea Plaza Berrin, ateratako dirua IRPH interesa 

duten pertsona kaltetutakoei laguntzeko da (Hernaniko 
STPO Kaleratzeak).

o Igande pasiboei su!: Morau eta Beñardoren azken lanaren 
aurkezpena Goiz Argi tabernan.

Ekainak 2 junio
o Espainiako erregearen abdikazioa dela eta, Errepublika 

eskaera Hernanin (PODEMOS / AHAL DUGU).

Ekainak 2 / 9 junio
o AEK-Zilegi Eskola: Bizikletak puntuan jartzeko ikastaroak 

(Patxi Miner).

Ekainak 2-20 junio
o Mekanika ikastaroa emakumeentzat Transpacar zentroan 

(Udala).
o Haurrentzako igeriketa ikastaroak kiroldegian.

Ekainak 3 junio
o Deialdi berezia odola emateko.

Ekainak 4 junio
o “Egunkaria”ren auzi ekonomikoa artxibatzen du 

Donostiako Zigor Epaitegiak, preskribatuta dagoelako; 
inputatuen artean Begoña Zubeltzu hernaniarra zegoen. La 
Fiscalía recurre el fallo.

o Agenda 21 programaren barruan Hernaniko ikasleek 
ikasitako gaia (elikadura jasangarria) Udalari azaltzen diote; 
eta lauak ikusgai biterin. Futbola. Teknifikazio saioa(k) 
Zubipen (C.D. Hernani). 

Ekainak 5 junio
o Epaiketa Pedro Grijalba hernaniarren amiantoak 
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eragindako heriotza dela eta; familiak kalte ordainak 
eskatzen dio SIDENOR-GERDAU enpresari. Kontzentrazioa 
Donostiako Epaitegi aurrean. 

o Kanpoko herrialdetatik etortzen diren pertsonei buruz 
hainbeste zurrumurru izan ez ditzagun sare bat sortu da, 
eta kanpaina bat egingo dute Gipuzkoako zazpi herritan, 
tartean Hernanin.

o “El show de Patxi” monologoa Kixkal tabernan. 

Ekainak 6 junio
o Enpresa bat edo proiektu bat aurrera ateratzeko metodo 

baten (“Desing Thinking”) azalpenak Sandiusterrin 
(Enplegu Zentroa). 

o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 
(LAB) eta “Euskal preso eta iheslarien eskubideen alde” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 

o Ereñotzuko festak: XXIX. San Antonio Mus Txapelketa.
o “Hernani” Musika Eskolako abesbatzen kurtso bukaerako 

kontzertua(k) Milagrosan.
o Reggaea eta Dja Garin tabernan.

Ekainak 6-7 junio
o Inmakulada Eguna, bi egunez, ikastetxean.

Ekainak 7 junio
o Ikastolako Eguna (Langile Ikastola).
o Altzueta Sagardotegia, beste behin, Gipuzkoako finalean 

(Donostian); bigarren.
o Txakolin Eguna Santa Barbara elkartean.
o Desafiyua kiroldegiko igerilekuan: waterpolo taldea vs. 

errugbi taldea. 
o Emakume Pilotari Eguna Iruran. Txapelketa azkarra 

jokatzen dute Marta Muruak eta Idoia Tejedorrek, eta 
irabazten dute.

o Bola. Euskadiko Bola Txapelketa Lasarte-Orian, bertan da 
Rosa Maria Santos hernaniarra.

o Erromeria Jeiki Hadi taldearekin (San Joan Konpartsa). 

Ekainak 7-8 junio
o Osiñaga auzoko festak.
o Fiestas de Pentecostés en Etxeberri auzoa.

Ekainak 8 junio
o Pancorbora irteera (Mendiriz Mendi).
o Sendabelarrak ezagutzera irteera (Sasoiko Zentroa).
o Atletismoa. Euskadiko Helduen Txapelketa Gasteizen; 

hernaniarrek lau domina lortzen dute.
o GURE ESKU DAGO. Giza katea Durangotik Iruñera: 2.000 

hernaniar baino gehiagok Etxarrenen dute lekua.
o Hernani Eskubaloi Taldea laguntzako eguna. Umeen 

partidak eta goi mailako eskubaloia.
o “The Zepo” musika taldea Goiz Argi tabernan.

Ekainak 9 junio
o Pelota. Final del Torneo Bergara Hiria, Arrieta y 

Gorrotxategi son los vencedores.

Ekainak 10 junio
o Homenaje de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, a 

cinco hosteleras/os recién jubilados/as, entre ellas/os Mª 

Jesús Bengoetxea (Fagollaga Jatetxea).
o Judoa. Ikasturte bukaerako txapelketa kiroldegian.
o “Con tu dinero” pelikula eta mahai-ingurua Biterin (FIARE 

Banku Etikoa). Hernaniko taldearen aurkezpena.
o Zikuñagako Mandriles de Cartón enpresan dagoen kamioia 
o aztertzen du Ertzaintzak, Txinatik ekarritako poliespan 

kargak usain txarra eta azkura sortzen baitzuen. 

Ekainak 11 junio
o Futbola. Teknifikazio saioa neskentzat Zubipen (C.D. 

Hernani). 

Ekainak 12 junio
o LOMCEren aurkako kurtsoko azken kontzentrazioa Atse-

gindegin.
o Jatorrizko herrialdetan egindako ikasketak homologatzeari 

buruzko informazioa ematen dute AMHERrek eta SOS 
Arrazakeriak, Biterin.

o Iñaki Anasagasti Biterin, monarkiari buruz (EAJ/PNV).

Ekainak 12-15 junio
o Ereñotzuko festak. Auzoko musikariak omenduak.

Ekainak 13 junio
o Lan munduan euskera sutatzeko “Baietz gurean” 

kanpainan barruan, KATEALEGAIA eta SPORA Ingurumen 
Zerbitzuak enpresek hitzarmena sinatzen dute udaletxean.

o ELA critica a la Diputación por no investigar el fraude laboral 
sufrido por 65 trabajadores de la obra de la variante de Hernani.

o Autodefentsa tailerra Biterin (Bilgune Feminista).
o Gazte Txokoa. Ikastetxeetako espazio publikoen aldeko 

futbol txapelketa, 12-16 urte arteko gazteentzat.
o Preludio Txikia Gudarien plazan.
o Enkartelada plazatik: “Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko 

preso eta iheslari politikoen senideak). 
o Alemaniako sagardoa probatzeko aukera Iparragirre 

sagardotegian.

Ekainak 14 junio
o Jolas igerilekuak irekita, irailaren 7 arte. PSE-EEk salatzen du 

“BILDUK berak aukeratu du nori eman igerileku irekietako 
tabernaren gestioa”, ez dela lehiaketa publikorik egin.

o Kurtso amaierako festa Elizatxo ikastolan.
o “Orkolaga bizirik”. Anbotoko IV. Futbol Txapelketa 

(Lasarten, Zubipen lekurik ez dago eta) eta bazkaria.
o Arrauna. Udaberriko Batel Liga, eta Fermin Etxeberriaren 

XII. Memoriala Elorrabin. 
o Kalez kale kantari.
o Tilos 7 Pasako finalak.
o Waterpolo. XVII. San Joan Proba kiroldegian. 
o Esku pilota. Eskola Pilotako Txapelketako finalak.
o Bola. Hernaniko Txapelketako lehenengo tiraldia Ereñotzun.
o XX. San Juan jaien iragarpen kontzertua (preludioa) 

Gudarien plazan.

Ekainak 15 junio
o Karabeleko zubi berria bere lekuan kokatuta. 
o Irumugarrietara irteera (Mendiriz Mendi).
o Gimnasia erritmikoa. Ikasturte bukaerako erakustaldia 

kiroldegian. 
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o Pala. Pala Eskola Txapelketako finalak Tilosetan.
o Atletismoa. Servando Rivasen Euskadiko errekorra mailu-

jaurtiketan (63,86 m.).

Ekainak 16 junio
o “Baratzeko estreinaldi handiak” kanpaina Hernaniko 15 

dendatan, garaian garaiko eta tokian tokiko produktuak 
erosi eta kontsumitzeko.

Ekainak 17 junio
o “Denda digitala” tailerra udaletxeko areto nagusian. 

 Ekainak 17 / 19 junio
o Kurtso bukaerako emanaldiak Biterin: Dantza latinoak eta 

Dantza garaikidea.

Ekainak 18 junio
o La Audiencia Nacional juzga a Beñat Aginagalde por el 

asesinato del concejal socialista de Arrasate Isaías Carrasco 
(7 de enero de 2008); niega su autoría. Epaileak absolbitu 
egin du. Fiskalak, aldiz, helegitea jartzen du.

Ekainak 19 junio
o Hitzaldi informatiboa Hernani BHI Karmelo Labaka 

egoitzan: “Ikasten jarraitzeko aukera zabala dago”. 

Ekainak 20 junio
o Kurtso bukaerako emanaldia Biterin (Doinu Zale Musika 

Eskola).
o GURE ESKU DAGO. Herritarrei eskerrak eta balorazioa Plaza 

Berrin.
o Bit&Behin aldizkariaren 4. alearen aurkezpena Garin 

tabernan.
o Kontzentrazioa Zinkoenean euskal preso eta iheslarien 

eskubideen alde (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak)

o Dantza emanaldia Galarretan (Ttarla Dantza Taldea).

Ekainak 20-22 junio
o San Joan Jaiak. Ekitaldi ugari aurreneko egunetan: 

Azeri Bila, lehiaketak, txosnen irekiera, Aurorak, musika 
emanaldiak…

Ekainak 20-21 / 24 / 27 junio
o “Eskubaloia kalea” Txapelketa Herrikoia (Hernani Eskubaloi 

Taldea). Hernaniko eskubaloiaren historia ikusgai 
(uztailaren 8 arte) Elkano kaleko lokal batean.

Ekainak 21 junio
o Gazte Olinpiadak bukatzen dira.
o LOMCEren inposaketaren kontra, prentsaurrekoa eta kale-

jira.
o Esku pilota. BERRIA Txapelketako finalak frontoian.
o Luis Telleria “Hernaniar bikaina” (Xalaparta Elkartea).
o Radioplebe taldearen kontzertua Goiz Argi tabernan.
o Dj Landerground Itxaski tabernan.

Ekainak 21-22 junio
o Erakusketa eta hitzaldia Nabar Herri karpan, Plaza Berrin 

(NABARRALDE-Hernani Errotzen).

Ekainak 22 junio
o Leitzarango landareak ezagutzera irteera (Sasoiko Zentroa).
o Encuentro con afiliados y simpatizantes en la Casa del 

Pueblo, y lunch de San Juan (PSE-EE).

Ekainak 23-27 junio
o San Joanak. Elixabet Aduriz hernaniarra da kartelaren 

egilea. La cuadrilla Betikoak, protagonista de inicio y final 
de fiestas. Protokoloa eraso sexisten aurrean nola jokatu 
zehazteko. KRONIKAko VII. Argazki Lehiaketa.

Ekainak 24 junio
o Gaixo larriak dituzten presoen eskubideen aldeko mani-

festazioa: Ibon Fernández Iradi eta Garikoitz Arruarte Santa 
Cruz presoak askatzeko eskaera egiten dute Lasarte-Oria 
eta Hernaniko alkateek.

Ekainak 26 junio
o Sagastialde, Florida eta Montevideo kaleak argindarrik 

gabe transformadore bat aldatu behar dutelako.

Ekainak 27 junio
o Condenado a 26 años de prisión el asesino de Charo 

Roman, por el crimen cometido en Hernani el 3 de julio de 
2011. 

o Asamblea de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Ricardo 
Ramos, presidente del C.D. Hernani, es distinguido con la 
Medalla al Merito Deportivo.

o Festetan izandako eraso sexistak salatzeko kontzentrazioa 
(Bilgune Feminista-Berdintasun Kontseilua).

o Kontzentrazioa Plaza Berrin: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

Ekainak 28 junio
o Euskal Herriko kamiseta festa Ondarroan; onenaren saria 

Aiko-Maikorentzat.
o Cindy Santiago campeona de España de veteranos, de 

patinaje en pista.

Ekainak 30 junio-uztailak 4 julio
o Arraun ikastaroa Elorrabin (Hernaniko Arraun Elkartea).

 UZTAILA / JULIO

•	 Hernanin 1.311 langabe daude, ekainaren hasieran baino 
80 gutxiago.

•	 Turismo aukera zabala herrian bertan: bisita gidatuak 
hirigune historikoa, Santa Barbara eta aztarna megalitikoak 
ezagutzeko.

•	 Nuevos cursos de fitness y natación, además de los de 
aerobic, pilates, piragua, tenis, ciclo indoor y zumba, 
organizados por el Área de Deportes (también el mes de 
agosto).

•	 “Udan euskaraz ibili” egitasmoa jartzen du martxan Banaiz 
Bagara Elkartean (abuztuan ere).

•	 Langabeentzako aholkularitza zerbitzua uda osoan. LAN-
BIDEk eten egin du laguntza, eta Udalak bere gain hartu 
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du zerbitzua (Enplegu Zentroa). Tailer eta ikastaroak 
antolatzen dira herritarrei lana bilatzen laguntza emateko.

•	 Bigarren urtez, enplegua sustatzeko laguntzak ematen 
dituzte Buruntzaldeko Udalek; inguruko langabetuak kon-
tratatzegatik diru-laguntzak ematen dizkiete enpresei.

•	 Pilota. Ioritz Arrieta Bartzelonan izandako Europako 
Txapelketan, txapeldun (Espainiako azpitxapeldun izaten 
bukatu du denboraldia). 

•	 Buruntzaldeko Merkataritza dinamizatzeko Bulegoak diru-
laguntzak ematen ditu dendak modernizatzeko.

Uztailak 1 julio
o Udan (uztailean) palan ibiltzeko aukera Latsunbeko frontoian.
o Odola emateko zita osasun zentroan.

Uztailak 1-12 julio
o Udaleku ibiltariak Baztanen barrena (DOBERA Euskara 

Elkartea).

Uztailak 1-24 julio
o Udalekuak 2-12 urteko haur eta gazteentzat Ereñotzun.

Uztailak 2 julio
o Esku pilota. Josu Altuna (Usurbilgo Bengoetxearekin) 

Usurbilgo Txapelketako txapeldun.

Uztailak 2-25 julio
o Udalekuak 4-10 urte bitarteko umeentzat.

Uztailak 3 julio
o El hernaniarra Haritz Sardón recibe en Madrid una beca 

de la Fundación IBERDROLA para ampliar su formación en 
universidades del estado, EEUU y/o Reino Unido.

o Gazteen egoeraren inguruko diagnostikoa eta beharren 
azterketaren aurkezpena udaletxean.

Uztailak 4 julio
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Gaixotasun larriak dituzten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Fallece Joxe Etxabe, canchero de Galarreta.
o The Fugitives musika taldea Tilosetan. 
o Asturiaseko sagardoa probatzeko aukera Iparragirre 

sagardotegian.

Uztailak 4-7 julio
o San Fermin Festak Martindegin.

Uztailak 5 julio
o Ume eramaile tailerra (Ikusi Makusi).
o Pilota. Ioritz Arrieta (Resanorekin) Lakuako Torneoko 

txapeldun.
o Ines Arreitunandia (ZUMITZA TTT) irabazle Urko igoeran 

(Eibar).

Uztailak 6 julio
o Ramadana hasten da Hernanin bizi den komunitate 

musulmanarentzat. Bukaerako festa uztailaren 28an 
Atsegindegin.

o Sendabelarrak ezagutzera Urgullera (Sasoiko Zentroa).

Uztailak 7-11 julio
o Dantza garaikidea ezagutzeko eta probatzeko ate irekiak 

Biterin.
o Futbola. Donosti Cup Torneoan Hernaniko bederatzi taldek 

hartzen dute parte, Zubipen 48 partidu jokatzen dira.

Uztailak 7-11 / 14-18 julio
o Piraguismo ikastaroa (Kaxkardi Elkartea).

Uztailak 7-25 julio
o Udalekuak 11-12 urte bitarteko gazteentzat.

Uztailak 8-14 julio
o Esne Beltzaren kontzertu bira Alemanian eta Txekian.

Uztailak 9-10 julio
o Zoriontsu izateko saioak Biterin (Urko Arozena).

Uztailak 11 julio
o Bienvenida en el ayuntamiento, a las niñas y niños 

saharauis que viene a pasar el verano a Hernani.
o “Airez” kirol arroparen marka berriaren aurkezpena Pelo-

tadendan, sortzailea Koro Barrenetxea da. 
o Enkartelada: “Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko preso 

eta iheslari politikoen senideak).

Uztailak 12 julio
o Kalez kale kantari.
o Kirola eta bertsoa uztartuta, Bertso Olinpiadak Ereñotzun, 

Bertso Eskolako kideen harremana sendotzeko.
o Eskalada. Antton Zabala eskalatzaile hernaniarrak “siste-

matik ihes” bidean 9a graduko maila lortzen du, Aizpunen.
o Erremontea. Endika Barrenetxea (Barrenetxea IV) San 

Fermin Torneoko finalean.

Uztailak 13 julio
o Soila eta Muela tontorretan barrena buelta egiteko irteera 

(Mendiriz Mendi).
o Consulta entre los militantes del PSOE/PSE-EE para la 

elección de su Secretario General; el 90% de los socialistas 
hernaniarras se decanta por Pedro Sánchez. 

 
Uztailak 15 julio
o Futbol Txapelketa “internazionala” kiroldegian, arraza-

keriaren kontra eta Palestinako biktimei elkartasuna 
adierazteko; zortzi taldek hartzen dute parte (ARRISALA 
Elkartea).

Uztailak 16 julio
o Fiestas del Carmen en el kaxko. Maria Teresa Cuevas da 

alkate berria; Karmele Mugika omendua.
o Kolonbiako gatazkari buruzko hitzaldia udaletxeko batzar 

aretoan (AMHER).
o “Poli eta kakoak” jokoa Tilosetan, udako gauei bizitza 

emateko asmoa du Gazte Asanbladak.

Uztailak 17 julio
o Hombre de 45 años con antecedentes policiales, detenido 

por robar ropa interior femenina, entre otros productos, 
en un establecimiento de la localidad.
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Uztailak 17 / 19 julio
o Mendi Eskalada Taldea sortu da gaztetxean, “Axketa”: 

Boulderra eta eskalatzako paretaren inaugurazioa, eta 
Txindokira irteera.

Uztailak 18 julio
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten presoak 

etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Uztailak 18-20 julio
o Madalena Jaiak Lizeagan.

Uztailak 19 julio
o Salida al valle de Arritzaga (Parque Natural de Aralar), 

organizada por Félix Ugarte Elkartea y Gipuzkoako Parketxe 
Sarea.

Uztailak 19-20 julio
o Pilota. Pilotari hernaniarrak, lau finaletan. Ojuel 

(Tabarrekin) irabazle Alegian.

Uztailak 20 julio
o Errioxara irteera sendabelarrak ezagutzera (Sasoiko Zen-

troa).
o Iraultza sandinista gogora Tilosetan prestatutako argazki 

erakusketan.
o Aita Oblatoak Milagrosan; harreman handia izan zuten 

orain 40 urte Artetxen bizi ziren hernaniarrekin.

Uztailak 22 julio
o Visita guiada a/en Chillida-Leku (Hernaniko Turismo Bu-

legoa).
o Antzerkia Goiz Eguzkin: “Recitando se va a Roma” (Goiz 

Eguzkiko antzerki tailerra).

Uztailak 25 julio
o Fracking-aren kontrako martxa Hernanin.
o Kontzentrazioa plazan: “Gaixotasun larriak dituzten 

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

Uztailak 26 julio
o Pilota. IV. Buruntzaldea Txapelketako finalak kiroldegiko 

frontoian. Iñaki Esnal omendua, 30 urteko ibilbidea eta 
gero. Broche final a la temporada pelotazale: la treintena 
de pelotaris federados han disputado 1.241 partidos, han 
jugado 32 finales, y han logrado 15 txapelas. 

o Ozenki eta Vigoko Amadeus abesbatzen emanaldia 
Milagrosan.

Uztailak 28 julio-abuztuak 10 agosto
o Argentinako Necocheara bidaia, euskal kultura transmi-

titzeko asmoarekin (Hator hona proiektua).

Uztailak 29 julio
o 96 sacerdotes, entre ellos el párroco hernaniarra José 

Luís Aperribai Madinabeitia, acusan al obispo José Ignacio 
Munilla, de hacer de la Diócesis su “feudo”. 

o Udal Batzar Orokorra. Palestinako herriari elkartasuna 
adierazteko mozioa (Hernaniko Kooperazio Taldeak). 

Kardaberaz kalea Andre kalea izango da; Goiz Eguzki, 
Kardaberaz parkea.

Uztailak 30 julio
o Hecha publica la sentencia sobre el proceso 35/02 

(proceso sobre las “herriko tabernas”, causa general contra 
HB, EH y Batasuna); Antton Morcillo condenado a 18 
meses de prisión, y 4 años de inhabilitación; Juanpe Plaza, 
absuelto. Orden de comiso de 111 locales, entre ellos 
Garin Taberna. Kontzentrazioak.

o Palestinako herriari elkartasuna adierazteko kontzentrazioa 
Plaza Berrin.

Uztailak 31 julio
o San Inazio Eguna Santa Barbaran (MORKAIKO Kultur 

Elkartea).
o Erremontea. XXXII. Buruz Buruko Txapelketa-KUTXABANK 

Torneoa martxan Galarretan. 
o Argazkiak, bideo emanaldia eta afaritxoa gaztetxean (AX-

KETA Mendi Eskalada Taldea).

Uztailak 31 julio-abuztuak 3 agosto
o Bierzo (Leon) ingurura irteera (Mendiriz Mendi).

 ABUZTUAK / AGOSTO

•	 Garbigunea goizez, irailaren 15 arte.
•	 Goiz Eguzki abuztuan itxita.
•	 Enplegu Zentroak lana bilatzeko ikastaro sakona antolatzen 

du abuztuan.
•	 Varias obras de Chillida-Leku trasladas a México para 

formar parte de una exposición.
•	 Lehenengo diskoa kaleratu du Bitartean Folk Taldeak, eta 

hilabeteko bira egiten du Frantzian, Irlandan eta Galesen.
•	 ZIRABA Proiektua aurrera egingo du beste urtebete 

Diputazioak emandako laguntzarekin, eta Hernaniko 
Udalaren ekarpenarekin.

Abuztuak 1 agosto
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Gaixotasun larriak dituzten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Juan Mari Beltran en la jornada inaugural de la 75 edición 
de la Quincena Musical de San Sebastian (“Hots-larretan”).

Abuztuak 5 agosto
o Odola emateko zita osasun zentroa. 

Abuztuak 8 agosto
o Enkartelada plazatik: “Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko 

preso eta iheslari politikoen senideak). 

Abuztuak 9 agosto
o Eraso sexista Hernanin. El presunto agresor es detenido, 

aunque puesto en libertad tras ser puesto a disposición 
judicial. Gertaera salatzeko kontzentrazio zaratatsu batera 
deitzen dute Mugimendu Feministek eta Hernaniko Udalak 
(abuztuaren 14an, Plaza Berrin). 
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Abuztuak 10 agosto
o Una hernaniarra es retenida por la Ertzaintza por llevar 

tatuado el símbolo pro-amnistía; se le impone una multa 
como consecuencia de la apertura del correspondiente 
expediente de sanción administrativa. 

Abuztuak 11 agosto
o Guretrans Proiektua, Urumea ibaian biodibertsitatea 

handitzeko. Pikoaga inguruan enbor batzuk finkatuko dira, 
intsektuentzako eta amuarrainentzako babesleku moduan.

o “100 metro karratu” obra (Txalo Produkzioak) Biterin, 
entsegu irekia Donostian estreinatu aurretik. 

Abuztuak 14 agosto
o Pelota. Presencia hernaniarra en las finales de los Torneos 

de Burlada y Zarautz. Ioritz Arrieta Burlatako Torneoko 
txapeldun; Esnal-Arrieta, Zarautzekoan.

Abuztuak 15 agosto
o Esne Beltzaren kontzertu “solidarioa”, piratek pairatutako 

galerak arindu nahirik, Donostiako Aste Nagusiko La 
Flamenkan (abuztuaren 12koa suspenditu behar izan zen 
ekaitzagatik). 

Abuztuak 16 agosto
o La Cofradía de la Sidra TOLAREA (José M. Irigoyen y Tomás 

Núñez), vence en el concurso de marmitako de la Aste 
Nagusia de Donostia.

o Pilota. Markel Lizeaga Donostiako Aste Nagusiko Torneoko 
irabazle.

Abuztuak 16-17 agosto
o Atletismoa. Eva Esnaola irabazle Plentziako Bascones de 

Ojedako maratoi erdian, eta bigarren maratoian. 

Abuztuak 17-20 agosto
o Rugby. La jugadora Amaia Erbina convocada por la 

selección española sub18 de Rugby 7, para tomar parte 
en los JJOO de la Juventud, que se celebran en Nanking 
(China).

Abuztuak 19 agosto
o Zenbait kale itxita, asfaltatze lanak direla eta.

Abuztuak 20 agosto
o Liztor asiatikoen bi kabi aurkitzen dituzte Lastaola 

poligonoan. 

Abuztuak 22 agosto
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixo larri dauden presoak 

etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 

Abuztuak 22-23 agosto
o Sinadura bilketa Asier Ezeiza Marsellako espetxean dagoen 

preso hernaniarraren egoera salatzeko. 

Abuztuak 22-24 agosto
o Portu auzoko festak. Txosnatik ordenagailu portatila 

lapurtzen dute. Leokako aparkalekuan utzitako kotxeen 
gurpilak zulatuta azaltzen dira. 

Abuztuak 29 agosto
o Kontzentrazioa plazan: “Gaixotasun larriak dituzten 

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

Abuztuak 30 agosto
o Rugby. Homenaje en Landare a Iñaki Quesada (jugador, 

entrenador y directivo fallecido el pasado 31 de mayo); 
se citan los equipos de Hernani, Zarautz, Atlético San 
Sebastián y US Nafarroa. 2015ean 50 urte beteko ditu 
klubak, eta hori izango da urteurreneko aurreneko 
ekitaldia.

Abuztuak 30-31 agosto
o Pelota. Hernaniarras en cuatro finales. Ioritz Arrieta 

se imponen, junto a Erasun, en la final de primera del 
Campeonato de El Antiguo. En el Torneo Patxi Montes, 
Xabier Salaberria y Garikoitz Arizmendi (categoría infantil), 
e Iñigo Urkizu y Markel Lizeaga (categoría senior) son los 
vencedores. 

Abuztuak 31 agosto
o Al cumplirse 201 años del incendio de Donostia en 1813, 

son homenajeados los pueblos que acogieron a los que 
huyeron de la masacre, entre ellos Hernani.

 IRAILAK / SEPTIEMBRE

•	 Hainbat ikastaro irailean zehar KZ Gunean, teknologia 
berriak eta Internet erabiltzen ikasteko.

•	 Aerobic eta yoga ikastaroak Ereñotzun (OLAK Auzo Elkartea).
•	 Lana bilatzeko bi tailer irailean (Enplegu Zentroa).
•	 Igeriketako ikastaroak hasi dira kiroldegian.
•	 Pello Villalbaren pinturak, argazkiak, bideoak... Biteri kultur 

etxean.
•	 DYAko boluntarioek egiten duten lana osatze aldera, 

hainbat tailer antolatzen dute.
•	 Hernani BHI Institutua. Sukaldaritzari buruzko klase teoriko 

eta praktikoak, aurreneko lauhilabetean.
•	 Hernaniko I. Futbito Txapelketa hasten da, Latsunbeko 

futbol zelaian. 
•	 Yoga ikastaroak martxan Masusta ekodendan, baita 

ANANDAYAMI zentroen ere.
•	 “Kirol jardueretan euskarari txanda eman” ekimena 

martxan jartzen dute Buruntzaldeko Udal Euskara 
Zerbitzuek.

•	 DEMOCREATIVITY Proiektua martxan jartzen dute 
Hernanin Mondragon Unibertsitateko hiru ikaslek; 
helburua Udalaren eta herritarren arteko deskonexioa 
salbatzea da. Hainbat ekimen jartzen dute martxan, eta 
bilera informatiboak antolatzen dituzte.

•	 ORONA compra la empresa polaca Techift, de instalación 
de ascensores.

•	 Prest daude kirol makinak Zikuñagan, Goiz Eguzkin, 
atletismo pistetan eta Ave Maria parkean, adinekoek 
ariketa fisikoa egin dezaten.

•	 Traslado de varios presos en cárceles francesas, entre ellos 
Asier Ezeiza.
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Irailak 1-5 septiembre
o Muestra “Tejiendo redes”, sobre la mujer palestina en 

Biteri.

Irailak 2 septiembre
o Odola emateko zita osasun zentroan.

Irailak 3 septiembre
o Berriketan proiektua berriro martxan Ereñotzun.

Irailak 3-7 septiembre
o Zikuñaga auzoko jaiak.

Irailak 3-12 septiembre
o Arraun ikastaroa Elorrabin (Hernaniko Arraun Elkartea).

Irailak 4 septiembre
o Asfaltatze lanak herriko hainbat puntutan.

Irailak 5 septiembre
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Gaizotasun larriak dituzten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Igeriketa. Taldeko argazkia.
o Bertsolaritza. Arnaitz Lasarte Lizardi Sariko finalean, Zarau-

tzen; bertso onenaren saria jasotzen du.

Irailak 5-7 septiembre
o Latsunbeberrin eta Marielutsen Auzo Eguna.

Irailak 6 septiembre
o Presoei elkartasuna adierazteko Futbol 7 Txapelketa 

Zubipen.
o Erremontea. KUTXABANK Torneoko finala Galarretan: San 

Miguel irabazle. 

Irailak 6-7 septiembre
o Autokrossa. Denboraldiko azken proba Miranda de Ebron; 

Iker Lujanbio bosgarren sailkapen nagusian.
o Atletismoa. Araitz Irazuk Mendatako mendi maratoia 

irabazten du; Ibai Alba, hirugarren Logroñoko triatloian; 
eta Xabier Barberena, bigarren Castañares de Riojako las-
terketan. 

Irailak 7 septiembre
o Egunpasa Lizarrara (Osiñagako Auzo Elkartea).
o Pirritx, Porrotx eta Marimototsen emanaldia Atsegindegin. 

Irailak 7 / 14 septiembre
o Kontxako bandera. Hernaniko arraunlariak bertan dira. 

Ainhoa Saizar ereñotzuarra bandera irabazten du, San 
Juanekin.

Irailak 8 septiembre
o Etxeberrin zegoen eukaliptoa botatzen dute.

Irailak 9 septiembre
o Langabeei zuzendutako hiri eta industrietako hondakinak 

kudeatzeko ikastaroa (Usurbilen, azaroaren 21 arte).
o “Busti zaitez PAUSOKAREN alde!” ekimena.

Irailak 10 septiembre
o Maddi Iradi vencedora del certamen de frutas en las Euskal 

Jaiak de Ordizia.
o Haurzaintza zerbitzua martxan Ereñotzun.
o Proyección en el Principal (Donostia), del documental “El 

último paso” (Enara Goikoetxea-Iurre Telleria) sobre la Red 
Comète (Florentino Goikoetxea).

Irailak 11 septiembre
o “Summits of my life” dokumentala gaztetxean (AXKETA 

Taldea). 

Irailak 11-21 septiembre
o Trinketea. Munduko Txapelketa Mexikon, bertan da Amaia 

Irazustabarrena: munduko azpitxapeldun. 

Irailak 12 septiembre
o Errugbia. Aurkezpen ekitaldia Tilosetan.
o Enkartelada: “Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko preso 

eta iheslari politikoen senideak).
o Cata de sidras de Francia en Iparragirre sagardotegia.

Irailak 13 septiembre
o Kalez kale kantari.
o Erromeria (San Joan Konpartsa).

Irailak 13-14 septiembre
o Donibane Lohizuneko Ironman erdian hirugarren egiten du Ibai 

Albak. Eva Esnaola, irabazle Villenave D´Ornoneko lasterketan, 
12 ordukoa. Peru Alfaro, tercero en el Ironman de Gales. 

o “LIBRE! asteburua”. Pintxo-pote solidarioa Garin tabernan. 

Irailak 13-27 septiembre
o Mugikortasun astea. Goizeko ibilaldia (Goiz Eguzki), 

bigarren eskuko azoka (“berezia”: bizikleta azoka), kirol 
egokitua (Koxka Elkartea), bizikleta festa, patinak. Dentro 
del Plan de Movilidad, se prevén nuevos cambios en el 
tráfico de la localidad, entre otros, en la zona de Latsunbe: 
Chillida pasealekua volverá a ser de doble sentido. PNV, 
H1! Y PSE-EE creen que los cambios incrementarán los 
problemas. Gobernu taldeak dio “kotxeak zentrotik 
aldentzeko zirkulu handi bat osatuko” dutela.

Irailak 14 septiembre
o Pelota. Ojuel-Gorrotxategi vencedores del Torneo de Lezo.

Irailak 15 septiembre
o Aurreneko gimnasia klasea Goiz Eguzkin.

Irailak 16 septiembre
o Excursión al Museo San Telmo, y comida en Orio (Goiz Eguzki).
o Gazte Txokoa. Ongi etorria. 

Irailak 17 septiembre
o Frantziako Brivela-Gaillarde hiriko ordezkariak Hernanin, 

hondakinen bilketa sistema ezagutzera.
o Adinekoentzako eguneko zentroei buruzko hitzaldia Goiz 

Eguzkin (ONGINTZA).
o Eskaladarako presak egiteko tailerra martxan da gaztetxean 

(AXKETA Taldea). 
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Irailak 18 septiembre
o Erreferenduma egingo dutela eta, eskoziarren aldeko festa 

(GURE ESKU DAGO).

Irailak 19 septiembre
o El centro ORONA IDeO acoge una jornada sobre innovación 

organizada por Elhuyar.
o Monologoak Kixkal tabernan.
o Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari 

politikoen senideak). 
o XXXI. Concurso de Sidras de/en Txantxangorri.

Irailak 19-27 septiembre
o Donostiako Zinemaldia. ORONA Fundazioak Zinema 

Ikasleen Nazioarteko XIII. Topaketa babesten du, eta film 
labur “berritzaileena” sarituko du. 

Irailak 20 septiembre
o Triatloia. Euskal Herriko azken proba Zumaian.
o Musika emanaldia Leokan, Berdintasun Sailak antolatuta: 

Neighbor (Maite Larburu & Josh Cheatham). 

Irailak 20-21 septiembre
o Euskal Jaiak. Sagarra eta sagardoaren eguna Gudarien 

plazan (TOLAREA Gipuzkoako Sagardo Naturalaren 
Kofradia). XIV. Gazteen Trikitixa Txapelketa Gudarien plazan 
(KRISKITIÑA Dantza Taldea).

o Esku pilota. Gipuzkoako Txapelketa hasi da; 28 pilotari 
hernaniarrek parte hartzen dute.

Irailak 21 septiembre
o Salida a Ernio para mendizales más jóvenes (Mendiriz Mendi).

Irailak 22 septiembre
o Detenida en Hernani por intentar agredir con arma blanca 

a sus compañeros de piso.
o Meditazio saioa ANANDAMAYI Yoga zentroan.
o Jack Macy, San Frantziskoko hondakinen alorreko 

arduraduna, Hernanin, hondakinen bilketa sistema 
ezagutzera. 

Irailak 23 septiembre
o Detenido un camionero holandés por conducir con carné 

falso.
o Amiantoaren eraginez, beste hildako bat Hernanin.
o Atzerritarren legeari buruzko hitzaldia Biterin (Mikel 

Mazkiaran, AMHER). 

Irailak 24 septiembre
o Zoriontasuna praktikatzeari buruzko hitzaldi praktikoa Biterin. 

Irailak 24-29 septiembre
o Hernani Wukrorekin X. Jardunaldiak. Angel Olaran eta 

Wukroko 11 gazte Hernanin dira: conferencias, pruebas 
deportivas, comida solidaria y visita a Hernani Institutua. 

Irailak 26 septiembre
o El embajador de Malta en España, visita las instalaciones de 

ORONA IDeO, interesado por la “excelencia tecnológica”.
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 

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

Irailak 26-27 septiembre
o Atletismo. Eva Esnaola en la prueba por antonomasia del 

ultrafondo: la Espartathlon (246 km. ente Atenas y Esparta: 
30 horas 52 minutos). Es la primera mujer del estado en 
conseguir finalizar la prueba, clasificándose en tercer lugar.

Irailak 27 septiembre
o Auzo Eguna Karabelen.
o Azketara irteera (AXKETA taldea).
o Comida de los alumnos del año 1967.
o Valtiarreako Duatloia irabazten du Ibai Albak. Forutik 

Forura proban aurreneko postua lortzen du Araitz Irazuk.
o Hernani ROCK: zazpi musika talde Atsegindegin. 

Irailak 27-28 septiembre
o Tendeñerara, Pirineo zentralera, irteera (Mendiriz Mendi).

Irailak 28 septiembre
o Aranorako martxa (Xalaparta Elkartea).
o Hernanin gabatutako CONQUISTOUR saioa ETB2n.

Irailak 29 septiembre
o “Katalunia: bai, bai” hitzaldia Biterin (Patricia Gabancho, 

Hernani Errotzen). 

Irailak 30 septiembre
o Bideo emanaldia, eta bilera Sandiusterrin (San Joan Kon-

partsa). 
o Ur mozketa, Plaza Berritik beherako kale eta auzoetan 

(ur-hornidura sarean obrak egiten ari baitira). El PSE-EE re-
procha la falta de información sobre el corte de agua.

 URRIAK / OCTUBRE

•	 Atez ate, hondakinen bilketa sistema. Desde el mes de 
octubre se podrán utilizar bolsas compostables en los 
cubos de orgánico; la fracción rechazo se deberá sacar en 
un nuevo cubo gris.

•	 Kiroldegiko eta Biteriko ikastaroak hasi dira.
•	 Ikasturte berria Banaiz Bagara elkartearekin. 
•	 KZ Gunea. 16 ikastaro urrian zehar.
•	 Emakumeentzako Jabetze Eskola. Emakumeen nortasuna 

indartzeko sei ikastaro antolatzen ditu Udalak (Berdintasun 
Kontseilua).

•	 Una hernaniarra afectada por la reclamación de LANBIDE 
del dinero cobrado en base a la RGI (Renta de Garantía de 
Ingresos), crea una plataforma de afectados.

•	 Ikastaroak langile eta langabeentzat  
(IES Hernani BHI – HOBETUZ).

•	 SENDIA Programa berriro martxan, adineko eta ezinduen 
zaintzaileentzat.

•	 Gaztetxearen 8. urteurrena dela eta, kamixeten lehiaketa 
martxan.

•	 H1!ek salatzen du udaletxean hainbat kontratazio egin di-
rela udal arauaren kontra.
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•	 Los hernaniarras tienen opción de elegir diez propuestas 
a incluir en los presupuesto de 2015 (hasta el 7 de 
noviembre).

•	 Programazio berria antolatzeko bilerak antolatzen ditu 
Molotoff Irratiak.

•	 La hernaniarra Maite Pagazaurtundua presidenta y 
portavoz en Europa de UPyD.

•	 “Motxian Eby” euskarazko esketx lehiaketa martxan jarri 
dute 12-16 urte bitarteko gazteentzako, Buruntzaldeko eta 
Oarsoaldeko Euzkara Zerbitzuek. 

•	 VII. DOBERA Saria. Hernaniko hitanoari (hika) buruzko 
ikerketa.

•	 Txantxangorriko Argazki Lehiaketa berri bat martxan.
•	 ORONA seguirá durante los próximos cuatro años siendo el 

proveedor de ascensores del metro de Bruselas.
•	 Eusko Jaurlaritzak %20 jaitsiko du KRONIKAri ematen dion 

diru-laguntza.
•	 El PSE-EE acusa a Bildu de “realizar obras totalmente 

innecesarias para el pueblo”, caso de las a realizar en 
Chillida pasealekua, con un coste de 265.912 euros.

•	 Josteko tailerra eta oinarrizko informatika ikastaroa Berre-
rabilpen zentroan.

•	 Musika Banda Lehia Haida tabernak antolatuta (20. 
urteurreneko ospakizunen artean).

•	 Andoni Tolosa “Morau”k eta Beñardo Goietxek lan berri 
bat kaleratzen dute: “Arrainentzako himnoak”.

•	 Mikel Peruarenak bigarren nobela argitaratzen du: “Su zelaiak”.
•	 La Farmacia Aldabe (Perkaiztegi kalea) crea en sus insta-

laciones un Espacio para el Respeto.
•	 Latsunbe-Urbietako igogailua kokatzeko lanak hasi dira. 

Urriak 1 octubre
o Chillida-Leku acoge la inauguración del XI Congreso de 

Oncología.
o Paleta ikastaroa (emakumeentzat) martxan.
o KUTXABANKi buruzko hitzaldi-solasaldia Biterin (Peio 

Egaña eta Antxon Izagirre, Hernaniko EH Bildu).

Urriak 1-22 octubre
o Indiara egindako bidaiako argazkiak ikusgai Biterin (Foto Eskola).

Urriak 2 octubre
o Inauguración de Karabeleko, el centro experimental 

(situado en Portu-Karabel) en el que se conjugan 
agricultura ecológica y visualización de personas con 
enfermedades mentales. 

Urriak 2 / 4 octubre
o Albokalarien Hernaniko XXI. Topaketa. Bitartean folk 

musika taldearen kontzertua Biterin, eta festa eguna.

Urriak 3 octubre
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Gaixo larriak dituzten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Lauburuari buruzko hitzaldia Biterin (Julen Apezetxea).
o TOKIKOMek (Euskarazko Tokiko Komunikabideen Bate-

ragunea) eta EITBk hitzarmena sinatzen dute: tokiko komu-
nikabideek parte hartuko dute, besteak beste, Azpimarra 
saioan; Hernaniko KRONIKAK ere bai. 

Urriak 3-5 octubre
o Kaxmirren (India iparraldea) izandako uholdeen argazki 

erakusketa, eta kaltetuentzako diru bilketa Plaza Berrin. 
Dos vecinos que sufrieron las inundaciones crean una 
ONG: SOS Kaxmir.

Urriak 4 octubre
o XXV. Mugarri Bisita: Errekalde-Mandazubi.
o Ereñotzuko Udazken kulturala. Ereñotzutik Aranora igoera 

(bizikletaz).
o Biteriko ikasle ohien bazkaria.

Urriak 6 octubre
o Postregintza ikastaroa martxan (Hernaniko Udala-Enplegu 

Zentroa).

Urriak 6-10 octubre
o Semana Cultural: talleres de narración oral, espectáculo “3 

líos trío”... (AMHER - Biblioteca Municipal).

Urriak 6-20 octubre
o Frederic Gutierrezen margoak ikusgai Biterin.

Urriak 7 octubre
o Enpresentzako Jardunaldia (langileen partehartzea eta 

belaunaldi erreleboa) ORONA eraikinean, Galarretan 
(Hernaniko Udala).

o Odola emateko eguna, osasun zentroan.

Urriak 8 octubre
o Haurdunaldi bizi eta partekatzen ikasteko ikastaroa, 

2015eko otsailaren 18 arte (Berdintasun Kontseilua).
o Haur eta nerabeen gurasoentzat ikastaroa martxan (Jose 

María Izeta, ONGINTZA).

Urriak 8 / 15 octubre
o “Zoriontsu izateko behar dugun guztia gure esku dago”, 

zoriona praktikatzeko tailerrak Biterin (Urko Arozena).

Urriak 9 octubre
o A. Gillenea argazkilariaren erakusketa udaletxeko areto 

nagusian: “Gure historiaren pasarteak”.
o Buruntzaldeko ekonomia, enplegua eta turismoa susper-

tzeko garapen agentzi baten proiektua aurkezten dute 
Buruntzaldeko EAJko ordezkariek Lasarte-Orian.

o LOMCEri buruzko hitzaldia gaztetxean.

Urriak 9-10 / 13-14 octubre
o Boluntarismoaren inguruko ikastaroa (ONGINTZA).

Urriak 10 octubre
o Gazteen partaidetza prozesua martxan da: aurkezpen 

saioa Biteri plazan. Urte bukaera bitartean hainbat saio 
antolatzen dira.

o Comparecencia de varios alcaldes de EH Bildu (entre ellos 
L. Intxauspe) pidiendo voluntad política “para transformar 
KUTXA en una fundación ordinaria, no bancaria”, y evitar 
así su privatización.

o Enkartelada: “Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko preso 
eta iheslari politikoen senideak).
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o Munduko sagardoen dastaketaren barruan, bertako sagar, 
muztio eta sagardo dastaketa Iparragirre sagardotegian.

o Biteriko zinema denboraldiaren hasiera.

Urriak 11 octubre
o PAUSOKA Eguna Atsegindegi plazan.
o Oiartzunera mendi irteera (AXKETA Taldea).
o Oinezko ibiliak berriro martxan (Goiz Eguzki).
o Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
o Behemendi azoka Plaza Berrin.
o Auzo Eguna Portu auzoan.
o Kalez kale kantari.
o Erromeria (San Joan Konpartsa).

Urriak 12 octubre
o Arriatsuko ikasle ohien bazkaria.
o Herri bazkaria Goiz Eguzkin.
o Comienzo del Campeonato local de Ajedrez.

Urriak 13-19 octubre
o III. Bakailao Astea. Bakailao ikastaroa Basque Culinary 

Center, ALBAOLA Itsas Kultura Faktoriara bisita... Pintxo le- 
hiaketa, afaria (bakailua eta sagardoa) Iparragirre sagar-
dotegian, bakailao pil-pil erara...

Urriak 14 octubre
o Gripearen kontrako txertoa jartzeko eguna Ereñotzun.
o Garapen Integraleko Agentzia bat sortzeko proposamena 

aurkezten dute Buruntzaldeko alkateek. PSE-EEk dio man-
komunitate publiko izaera izan beharko lukeela, eta ez 
BILDUk proposatzen duen “txiringitoa”. El PNV también 
critica la iniciativa, al quedar fuera de la agencia la mitad 
de los municipios de Buruntzaldea.

o Egunkaria auzia amaitu da. Behin betiko itxi dute pieza 
ekonomikoa; auzipetu “ohien” artean, Begoña Zubeltzu 
hernaniarra.

o Inicio del Campeonato de Mus Intersociedades.

Urriak 15 octubre
o Ereñotzuko Udazken kulturala. “Eskalada musikatuak, 

Alpeak eta Pirineoak” emanaldia.

Urriak 16 octubre
o Condenados dos técnicos de una papelera de Hernani, 

por un accidente ocurrido en 2007, en el que resultaron 
heridos dos empleados.

o Hernaniko GURE ESKU DAGO. Batzar irekia Andre Kalea 
41eko lokal berrian.

o Hernaniko SORTU. Herri batzarra Biterin.
o Atletismoa. Denboraldi berriaren aurkezpen ofiziala 

Gabriel Celayako lokalean. 

Urriak 16 / 29 octubre
o Bi tailer enplegua lortzen laguntzeko: curriculuma eta 

aurkezpen gutuna, eta psikoteknikoetan trebatzeko (En-
plegu Zentroa). 

Urriak 17 octubre
o ZukGua prozesua bukatuta, ERNAI Gazte Antolakundearen 

batzarra.

o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak). 

Urriak 18 octubre
o Burgosera irteera (Goiz Eguzki).
o Bigarren eskuko azoka.
o Jaizkibelera eskalatzera (AXKETA Taldea).
o Ereñotzuko Udazken kulturala. Zepadiko putzura bisita, 

panelaren aurkezpena, hamaiketakoa eta diploma 
banaketa. Epeleko aterpean “Burruntziak, uraren hegoak” 
hitzaldia (Iñaki Mezquita, Aranzadi Zientzia Elkartea) eta 
erakusketa.

o Molotoff Irratia. Bilera, etorkizunari buruz. 
o Haur jaia Osiñaga auzoan.
o Haatik Dantza Taldearen “Errimak oinetan” ikuskizuna 

kiroldegiko frontoian (San Joan Konpartsa).

Urriak 19 octubre
o Xoxotera irteera gazteentzat (Mendiriz Mendi).
o XIII. Argazki Rally Digitala.
o Ereñotzuko Udazken kulturala. Auzoko festa frontoian: 

sagardo dastaketa, gaztain erreak, azoka, patata tortilla 
lehiaketa...

o Igande pasiboei sua!: Jon Basaguren bakarlaria Goiz Argi 
tabernan.

Urriak 19-25 octubre
o Ereñotzuko Udazken kulturala. Erakusketa: Burruntziak, 

uraren hegoak auzo etxean.

Urriak 21 octubre
o Pentsioen egoera azaltzeko hitzaldia Biterin (Gipuzkoako 

Erretiratu eta Pentsionisten Elkartea).
o Literatur solasaldia berezia udal liburutegian, kurtsoa 

hasteko: zazpi libururen artean aukeraketa, eta “Alter ero” 
(Bertol Arrieta).

o Bilera irekia Transpacarren: KUTXAren pribatizazioaren 
aurka salaketa kanpainari buruz ari dira (Hernaniko 
Kaleratzeak STOP).

Urriak 22 octubre
o Agenda 21. Jóvenes de los centros escolares de la localidad 

acuden a los parques Ave Maria y Atarrabiyo, en el marco 
de una campaña de concienciación sobre el cuidado de 
zonas verdes y parques. 

o Ereñotzuko Udazken kulturala. “Elikaduraren eragina osa-
sunean” hitzaldia.

Urriak 22-25 octubre
o El ultrafondista hernaniarra Xabier Salillas participa  

en las “72 horas Non Stop” de la localidad francesa de 
Privas-Ardeche. 

Urriak 23 octubre
o Erremontea. Binakako Txapelketa Nagusia martxan, Galarretan. 
o Ereñotzuko Udazken kulturala. “Mundua bizikletaz Asian”.

Urriak 24 octubre
o Detienen a un vecino de Hernani de 40 años acusado de 
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dos agresiones sexuales en Donostia y Andoain.
o Moda pasarela Atsegindegin (BERRIAK).
o Ereñotzuko Udazken kulturala. Pelikula.
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 

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

o Pala. Gipuzkoako Txapelketako finalean da Ariane Arrieta.

Urriak 24-25 octubre
o Festak Txantxilla auzoan.

Urriak 25 octubre
o Certamen de pintura “Tamayo” en Chillida-Leku.
o “Antzokiko istorioak” (Ameztu Produkzioak) antzerki obra 

umeentzat, Biterin.
o “Ezkontza herrikoi Feminista”, egun osoko aldarrikapen 

festa. 
o Ereñotzuko Udazken kulturala. “Florencio Galdino” umeen-

tzako ikuskizuna, frontoian.
o Isurketa Osiñagan, Errotaran Goikoa pasata, Hernani eta 

Urnietaren arteko mugan.
o BTT jaitsierak. Aritz eta Xabi Urdanpilleta Euskadi Openeko 

azkeneko proban, Galdakaon. Xabi Urdanpilleta Euskadiko 
txapeldun.

o Concurso de sidras en la sociedad Xalaparta.

Urriak 26 octubre
o Tubobidera (Aizkorri) irteera (Mendiriz Mendi).
o Atletismoa. Hernaniarrak bikain Lasarte-Oria Bai! kross 

herrikoian: nesketan, Karen Ortiz de Guinea, irabazle; mu-
tiletan, Sergio Roman, hirugarren. 

o Acto de entrega de insignias y diplomas de la Asociación 
de Donantes de Sangre de Gipuzkoa. Hernaniko 26 odol 
emaile omenduak. 

Urriak 27 octubre
o Sorgintxuloko sarrera itxita, dagoen zuhaitz zahar bat bo-

tatzeko lanak direla eta.
o La Mancomunidad de San Marko denuncia que seis 

municipios de Bildu adeudan 260.000 euros en concepto 
de cuotas ordinarias (entre ellos Hernani, que adeuda 
según la Mancomunidad, 30.588,34 euros). La razón 
es el no uso de los servicios del ente supramunicipal. 
“Ordaintzeko prest gaude, baina gure partea soilik” diote 
Hernani, Astigarraga, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Usurbilgo 
Udalek.

Urriak 27 octubre-azaroak 10 noviembre
o Juan Miguel Orkolagaren inguruko erakusketa Biterin 

(AEMET): hitzaldia (Asun Urzainki), “La tormenta perfecta” 
pelikula eta solasaldia, eta meza (Ozenki Abesbatzarekin) 
Aira Orkolagaren omenez.

Urriak 28 octubre
o Ipuin kontaketa udal liburutegian (Maite Franco).
o Feng Shuiari buruzko hitzaldia Elkano 17 Emakumeen 

zentroan.
o Udal Osoko Bilkura. KOXKA Elkartearen protokoloa, 

2015eko ordenantza fiskalak eta egutegia... eztabaidagai. 
Aprobada la congelación de tasas.

Urriak 29 octubre
o Martin Garitano Gipuzkoako ahaldun nagusia gaixo dauden 

euskal presoen senideekin, horien artean, Gari Arruarte 
eta Ibon Fernández Iradiren senideak.

o Ereñotzuko Udazken kulturala. “Ereñotzu inguruko historia, 
toponimia eta saroiak” hitzaldia.

Urriak 29 octubre-azaroak 7 noviembre
o XIII. Argazki Rally Digitaleko argazkiak ikusgai Biterin. Sari 

banaketa, azaroaren 7an (Hernaniko Argazki Foruma).

Urriak 30 octubre
o Ibon Fernández Iradi euskal presoak gaixotasun larria izan 

arren, preso jarraituko du. Aurkeztutako helegitearen epaia 
atzeratuta.

o “Gure artean euskaraz” ekimenaren aurkezpena AEKren 
lokalean (DOBERA Euskara Elkartea).

Urriak 31 octubre
o Hernani´n Musik Biterin: “Neighbor” (Maite Larburu & Josh 

Cheatham). 

 AZAROAK / NOVIEMBRE

•	 KZ Guinea. Beste 10 ikastaro azaroan.
•	 Presos solicitan se les descuente de sus condenas 

en España el tiempo pasado en prisiones francesas, 
entre otros José Javier Zabaleta Elosegi “Baldo” y Asier 
Ormazabal Lizeaga. 

•	 Pilota. Gipuzkoako 2. Mailako Txapelketa; Xabat Pagola eta 
Iñaki Urruzola jubenilak Gipuzkoako azpitxapeldunak.

•	 II Jornadas de Balonmano, organizadas por Urumea 
Ikastola. Participan jugadoras del Bera-Bera de División de 
Honor, y jugadores del C.D. Bidasoa, también exjugadoras y 
exjugadores hernaniarras.

•	 “Beldur barik” (indarkeri sexista prebenitzeko asmoz 
EAEko instituzioek elkarlanean bultzatutako programa) 
egitasmoan bi lan aurkezten dituzte EPOko ikasleek: 
“Berdintasunaren bidean atzera pausurik ez!” eta “Ez 
gorde, salatu!”. 

•	 Errugbia. Igor Genua izendatzen dute azaroko ligako 
jokalari onena. 

•	 “Dendartean eta Denon Artean Zero Zabor Hernanin”  
kanpaina martxan da. Partehartzaileen artean produktu 
sortak zozketatzen dira.

•	 “ERRIGORA” kanpaina martxan jarri da, Nafar hegoaldeko 
produktuak erosiz, euskalgintza laguntzeko.

•	 Hastear dira Ereñotzu behealdeko auzuneko urbanizazio 
lanak.

•	 Eskuragarri dira konpost sakoak, edozein hernaniarrek  
hartzeko moduan, Udaleko herri-lanetako pabiloian.

•	 Con vistas a las elecciones locales de 2015, visitas a la 
localidad y presentación de candidatos.

•	 La empresa catalana COMINTER Tisú anuncia que en unas 
semanas pondrá en marcha la papelera Gureola.

•	 El hernaniarra Alfonso Cea publica “La voluntad de las  
almas perdidas”.

•	 Guraso talde batek sinadurak biltzen ditu, haurrekin  
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egoteko espazioren bat sortzearen alde.
•	 KOOPeratzen sortu dute Buruntzaldeko Udalek, enpresa 

berriak sortzeko formakuntza zentroa, Lasarte-Orian izango 
dena.

•	 Ikastaroak eta lan eskaintzen bilaketa enplegu zentroan. 

Azaroak 1 noviembre
o Ereñotzuko Udazken kulturala. Bertso afaria Ur Mia  

elkartean: Maialen Lujanbio eta Unai Agirre.
o Kontzertua(k) gaztetxean  

(AXKETA Mendi Taldea).

Azaroak 4 noviembre
o Odola emateko eguna osasun zentroan.
o “Thelma y Louise” pelikula Uru tabernan (“Emakumeak eta 

zinema” ekimenaren barruan).

Azaroak 5 noviembre
o BETOR Jardunaldia, Interneten euskaraz lan egiten duten 

enpresen berri izateko, ORONA Fundazioko egoitzan, 
Galarretan (Hernaniko Udala-Eusko Jaurlaritza). 

o Makrobiotikari buruzko hitzaldia Biterin (Gustavo Coletta).
o SORTUren herri batzarra udaletxeko areto nagusian.
o Kontzentrazioa Gasteizen izandako hilketa salatzeko 

(Berdintasun Kontseilua).
o Curso de cata de sidra en la sociedad Txantxangorri.

Azaroak 5-7 noviembre
o Curso sobre manejo de trastornos del comportamiento en 

Biteri (LAHAR).

Azaroak 5 / 12 / 19 / 26 noviembre
o Curso para cuidadores de personas mayores, por primera 

vez en Ereñotzu, también el 3 de diciembre (ONGINTZA-
Ereñotzuko Auzo Udala).

Azaroak 6 noviembre
o Excursión al Santuario de Loyola, y comida en Getaria (Goiz 

Eguzki).
o Presentación de la Agencia de Desarrollo Comarcal. 

Tendrá su sede en Hernani, en Gabriel Celaya. Una de sus 
primeros servicios será DAITEKE Enplegu Zentroa.

Azaroak 7 noviembre
o Kontzentrazioa(k) Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 

(LAB) eta “Gaixotasun larriak dituzten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o San Huberto eguneko afaria Txantxangorrin.

Azaroak 7 / 14 / 28 noviembre
o “Zine eta Inmigrazioa” Sandiusterrin: “14 kilómetros”, “En 

este mundo” eta “La jaula de oro” (AMHER).

Azaroak 8 noviembre
o Ereñotzuko Udazken kulturala. Egun pasa Sarako kobazuloetara.
o Auzolana frontoi txiki bat egiteko kiroldegiko pilotalekuko 

azpian.
o Bigarren eskuko auzoa Atsegindegin.
o Kalez kale kantari
o Ereñotzun ikasitako emakumeen bazkaria.

o Pelota. Ioritz San Sebastian en la final del Torneo de 
Gartzaron (Nafarroa).

o Erromeria (San Joan Konpartsa).
o Kantuz Abesbatzaren 25. urteurrena. Kantuz eta Gasteizko 

Oskarbi abesbatzen emanaldia Milagrosan.
o Sagardo Txapelketa Elur-Txorin.
o Dj Esther Sound Sister Itxaski tabernan.

Azaroak 9 noviembre
o Behobia-Donostia lasterketa: 223 hernaniarrek bukatzen 

dute proba. Sergio Roman eta Maitane Guerrero dira 
hernaniar azkarrenak.

o Gaztetxearen 8. urteurrena: Haur jolasak.
o “Reservoir dogs” filma Uru tabernan (“Emakumeak eta 

zinema” ekimenaren barruan).
o Igande pasiboei su! “Neu, e buruben” taldea Goiz Argi 

tabernan. 

Azaroak 9 / 15 noviembre
o Zoriontasunera iristeko pausuak nola eman erakusten dute 

Urko Arozenak eta Ana Marcosek ANANDAYAMI zentroan, 
Orkolagan.

Azaroak 10 noviembre
o Obrak direla eta (bi hilabete inguru iraungo dute), Chillida 

pasealekua itxita; bi norabidekoa izango da. 

Azaroak 10-14 noviembre
o Mendizaleen Astea (Mendiriz Mendi): proiekzioak, diploma 

banaketa, argazki lehiaketa.

Azaroak 11-12 noviembre
o Literatur solasaldia(k) udal liburutegian: “Zaindari 

ikusezina” (Dolores Redondo) eta “Retrovisor” (Martin 
López-Vega).

Azaroak 13 noviembre
o “Hezkuntza Eskolak” martxan jarri du Hernaniko Hezkuntza 

Plataformak. Aurreneko saioa Biterin: “Ikasle euskaldun 
eleaniztunak sortzen”. 

Azaroak 14 noviembre
o “Hernani erabaki / decide”, proceso participativo para 

la elaboración de los presupuestos del año 2015. 
Presentación de las propuestas más votadas: 12 
proposamen sartuko dira 2015eko aurrekontuetan. 

o Enkartelada (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

o Gala del Atletismo guipuzcoano. Servando Rivas 
reconocido como el mejor atleta de la temporada. 

Azaroak 15 noviembre
o DEMOCREATIVITY Proiektua, Udalaren eta herritarren 

arteko deskonexioa salbatzeko proiektua. Lau erronka 
identifikatu dira; parte-hartze dinamika hasten da.

o Galiziako BNG alderdiko kideak Hernanin, atez ateko hon-
dakinen bilketa sistema ezagutzera.

o Hernaniko SAREk, pertsona ezberdinen artean osatutako 
herritarren sareak, informazioa zabaltzen du herrian: 
“Espetxeetan giza-eskubideen urraketa egunerokoa da”.
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o V. Reiki Maratoi Solidarioa (Iturriko Elkartea). 
o Santa Zezilia kontzertua udaletxeko arkupetan (Hernaniko 

Musika Banda).

Azaroak 16 noviembre
o Pelota. Tres hernaniarras en la final senior del Memorial 

Juanito Álvarez, en Egia. Gorrotxategi vencedor.
o Kamara kontzertua Milagrosan: Elzbieta Podolak (flauta), 

Alek Mikolajczyk (kontrabajoa) eta Javier Pérez de Azpeitia 
(pianoa). 

o “Hernani” Musika Eskolako txistularien kontzertua 
udaletxeko arkupetan. 

o “Kill Bill vol. 1” filma Uru tabernan.
o Igande pasiboei su!: “The Capaces” taldea Goiz Argi 

tabernan. 

Azaroak 17 noviembre
o Presentación en ORONA Fundazioa, Galarreta, del 

proyecto “Euskadi Gastronomika”, iniciativa para promover 
el turismo enogastronómico. Hernaniko 11 ostalarik 
distintzioa jasotzen dute.

o Pako Aristiren “Euskararen isobarak” liburuaren inguruan 
Biterin (Hernani errotzen).

Azaroak 17 noviembre-abenduak 1 diciembre
o “Argazkiak, margoak eta muntaketak” erakusketa Biterin 

(Oscar Galiana).

Azaroak 18 noviembre
o Charla sobre sexualidad y buen trato entre mayores en 

Goiz Eguzki.
o “Salto al vacio” pelikula Uru tabernan (“Emakumeak eta 

zinema” ekimenaren barrruan).

Azaroak 18-20 noviembre
o Antzerki zikloa Biterin: “Happy end” (VAIVEN 

Producciones), “Zazpi aldiz elur” (TTANTTAKA Teatroa) eta 
“Figuranteak” (ADOS Teatroa).

Azaroak 19-20 noviembre
o Curso de Boccia (KEMEN-KOXKA Elkartea).

Azaroak 19-20 / 25 – 27 noviembre
o Sesiones de balonmano en Urumea ikastola.

Azaroak 20 noviembre
o Presentación en Lasarte-Oria, del programa INNOFORO, 

para la activación socioeconómica de la comarca 
Donostia-Beterri (en ella está Luís Intxauspe, alcalde de 
Hernani).

o MUSIKALEAN. “Hernani” Musika Eskola Publikoko ikasleen 
kale buelta.

Azaroak 20-23 noviembre
o Atzieta kalean, Andre kalean eta Zinkoenean obrak egiten 

ari dira; trafiko aldaketak inguru horietan.

Azaroak 20 / 27 noviembre-abenduak 11 diciembre
o “Nola hobetu harremanak buruko gaixotasunen bat duten 

senitartekoekin?” tailerra Biterin (AGIFES).

Azaroak 21 noviembre
o Santa Zezilia egineko kontzertua(k), eta diplomen banaketa 

(“Hernani” Musika Eskola Publikoa).
o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 

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

o Concierto en Bodega taberna: Josu Guitar (“Rustric & 
Roll”).

Azaroak 22 noviembre
o Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 

de noviembre): mural popular (Txoko Feminista).
o 46an jaiotakoen bazkaria.
o Judoa. Gipuzkoako Txapelketa kiroldegian.
o Kantuz Abesbatzaren 25. urteurrena. Santa Zezilia eguneko 

kontzertua Atsegindegin: Kantuz Abesbatza, Goiz Eguzki 
Abesbatza, Hernani eta inguruko txistulariak, metal 
boskotea eta Ttarla Dantza Taldea.

o Ur hodia lehertu, eta aldatu behar dute. Obrek irauten 
duten bitartean, Onddi kalea itxita. 

Azaroak 23 noviembre
o Igorin mendira buelta gazteentzat (Mendiriz Mendi).
o “Bizilagunak” ekimena. Atzerriko eta bertako 66 familiek 

27 bazkaritan.
o Jornada final y entrega de premios del Campeonato local 

de Ajedrez, en Zumitza taberna.
o “Inglorious bastards” pelikula Uru tabernan (“Emakumeak 

eta zinema” ekimenaren barrruan).

Azaroak 24-28 noviembre
o “Itsaspeko bihotzak” haur literatura aretoa 8-11 urte bi- 

tarteko ikasleentzat, udaletxeko areto nagusian (Udal Libu-
rutegia-Berdintasun Saila).

Azaroak 25 noviembre
o Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. 

Concentración en Plaza Berri (Bilgune Feminista-Berdin-
tasun Kontseilua-Hernaniko Udala).

o Ipuin kontaketa (Lur Korta) Biterin.

Azaroak 25 noviembre
o Sahararen aldeko 11. Euskal Karabana. Saharara bidaltzeko 

janari bilketa kanpaina hasi da (2016ko urtarrilaren 10 
arte).

o ZINETEK. ORONA Fundazioa y el Zinemaldi de Donostia 
proyectan los cortometrajes ganadores del XIII Encuentro 
Internacional de Estudiantes de Cine, en el auditorio de la 
Fundación, en Galarreta.

o Sexualitatea lantzeko zine foruma (“Elsa & Fred” pelikula) 
Goiz Eguzkin (Harremonak).

Azaroak 26 noviembre
o “Emakumeak eta zinema” ekimenaren barruan hitzaldia 

eta “Follame” pelikula Uru tabernan.

Azaroak 27 noviembre
o Iratxera txangoa (Goiz Eguzki).
o “Pepe Rei aurrera!” liburuaren aurkezpena Garin tabernan 

(Pepe Rei Kultur Elkartea).
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Azaroak 28 noviembre
o Detenido un hombre de 30 años acusado de conducir un 

todo terreno robado en Bélgica; presenta documento de 
identidad portugués y carné de conducir holandés.

o Palestinari buruzko testigantzak gaztetxean.
o Akordeoi entzunaldia Milagrosan (“Hernani” Musika Eskola 

Publikoa).
o Kontzentrazioa plazan: “Dispertsiorik ez, euskal presoak 

etxera” eta sinadura bilketa estatu frantsesari dispertsio-
arekin bukatzeko eskatzeko (azaroaren 30ean ere).

o Barrikote Peña Otañon.
o Pelota. Los juveniles Pagola y Urruzola en la final del 

Campeonato de Gipuzkoa (de segunda), en Amezketa.
o Elkarte Arteko Mus Txapelketa. Sari banaketa Karobi 

elkartean, txapela Txantxangorri Elkartearentzat.

Azaroak 28-29 noviembre
o Elikagai Bankua. Eginiko bilketan 21.800 kilo janari bildu 

dira Hernanin. 

Azaroak 29 noviembre
o Haurrentzat antzerkia Biterin: “Lagunekin baratzean” 

(BIHAR Txotxongilo Taldea). 
o Autodefentsa saioa Biterin (Txoko Feminista).
o Zinema Gerrilla ikastaroa, zinemaren munduan aurreneko 

pausuak emateko aukera gaztetxean (Katihotsak Elkartea).
o “8 apellidos vascos” pelikula Goiz Eguzkin.
o Enkartelada eta txistorrada herrikoia KUTXABANKen 

praktika txarrak salatzeko (Kaleratzeak STOP). 

Azaroak 29 noviembre-abenduak 3 diciembre
o Euskararen Astea. “Euskara ari du Hernanin”: kale antzer-

kia, mintzodromoa, tailerrak eta irakurraldiak. 

Azaroak 30 noviembre
o XXXV. Pablo Lasa Artisau Azoka Atsegindegin.
o Donostiako Maratoia. Hernaniarrak bikain. Maratoi erdiko 

proban, Maitane Guerrero bigarren.
o Erle Eguna en Usurbil. Markox Pagola vencedor en el 

certamen de mieles claras.
o Rugby, División de Honor A. Derbi en Landare: Hernani vs. 

Ordizia. Hernaniarrak eta ordiziarrak SEASKAren aldeko, 
eta Ziburuko ikastolaren aldeko, kanpainarekin bat.

o Bi hernaniar, Eider eta Lierni Tolosa, Euskal Herriko 
Trikitilari Gazteen Txapelketan, Zaldibarren. 

 ABENDUAK / DICIEMBRE

•	 ERRIGORA kanpaina: 189 saski saldu dira Hernanin.
•	 Hasi dira trafikoa antolatzeko lanak Ereñotzun eta Fagollagan.
•	 e-liburutegia: liburu elektronikoak maileguan, udal libu-

rutegian.
•	 El establecimiento Ikusi Makusi galardonado en la entrega 

de los premios al comercio de la provincia (Cámara de Co-
mercio de Gipuzkoa).

•	 Nork bere enpresa edo ideia garatzeko zerbitzua 
eskaintzen du Beterriko Garapen Agentziako KOOPeratzen 
Zerbitzuak.

•	 Hainbat ikastaro KZ Gunean, abenduan zehar: Open Office, 
Google Apps...

•	 KOXKA Elkartea y el Ayuntamiento firman un protocolo 
de actuación; entre otras medidas, el Consistorio se 
compromete a tener en cuenta el informe de la asociación 
al inicio de cualquier nuevo proyecto. Protokoloa aho batez 
onartu zuen Plenoak. 

•	 Udalak bi etxebizitza jarriko ditu alokairuan. 
•	 Berrerabilpen Zentroan arropa kiloka erosiko dute, eta utzi-

tako materiala salduz gero, ordaindu egingo da.
•	 Kaxkoa garbi mantentzeko deia egiten du KAXKO Elkarteak: 

“Zikinkeria areagotu egin da kalean”.
•	 .eus domeinua laster izango dute herriko hainbat elkartek 

(Dobera, Kronika...) eta erakundek (Udala...).
•	 460 personas son titulares de la Renta de Garantía de 

Ingresos (RGI) en Hernani, un total de 879 beneficiarios.
•	 “Sabores”, nuevo proyecto de Ángel Olaran en Wukro 

(Etiopia); busca el desarrollo económico de la zona con la 
apertura de una escuela de cocina.

•	 Avispa asiática. Hasta primeros de mes se han destruido 
815 avisperos en Gipuzkoa, 50 de ellos en Hernani.

•	 “Ametsen kriseilua” ekimena martxan jarri du Hernaniko 
GURE ESKU DADOk, hernaniarren arteko harremanak 
sustatzeko asmoz.

•	 Hernaniko KRONIKAk eta BERRIAK Elkarteak Gabonetako 
saskien zozketak antolatzen dituzte beste urtebetez.

•	 KORRIKA laguntzaile kanpaina abian da; 2015ean KORRIKA 19.
•	 Presos de ETA encarcelados en Francia, entre ellos varios 

hernaniarras, rechazan su posible encarcelamiento en 
España, señalando que su traslado haría “empeorar” sus 
“condiciones de vida” por una “política de dispersión 
cruel”.

•	 Gabonak direla eta, “Jostailuen gida” kaleratzen du 
Udaleko Berdintasun Sailak: jostailua aukeratzean egin 
beharreko hamabost galdera zehazten ditu… ¡Que los 
juguetes sirvan para transmitir valores que ayuden a la 
igualdad de sexos o a la no discriminación!

•	 Hernaniko EH Bilduk martxan jarri du 2015-2019 lege-
gintzaldiko lehentasunak finkatzeko prozesua, eta webgune 
bat herritarrek ekarpenak egiteko zabaldu du.

•	 Atletismoa. Denboraldi hasiera bikaina hernaniarrena, 
krosean eta pista estaliko probetan.

•	 2015eko maiatzean izango diren hauteskundeetan bozkatu 
ahal izateko botoa emateko deklarazioa egin behar dute 
etorkinek, 2015 urtarrilaren 15era arte. 

•	 Ur mozketetarako protokolo bat eskatzen du PSE-EEk: 
“Ez dugu nahi azkeneko ur mozketako informazio falta 
errepikatzea”.

•	 Igeriketa. Itsaso Tolosa Espainiako Txapelketan, Sabadellen.
•	 Pelota. El alevín hernaniarra Xabier Apaolaza en la 

final (Getaria) del Campeonato de Gipuzkoa, zona de 
Donostialdea. 

Abenduak 1 diciembre
o Prentsa irakurketa lan eskaintzak bilatzeko (Enplegu 

Zentroa).

Abenduak 2 diciembre
o “Xabi Solano Maiza. Trikitixa liburua” liburuaren 

aurkezpena (Xabi Solano, 5Gora).
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o Odola emateko eguna osasun zentroan.
o Antzerki saioa: “Estafados y además avergonzados” Biterin 

(Virginia Imaz, Hernaniko KALERATZEAK STOP Taldea).
o Preso eta iheslarien alde SARE herritarra ehuntzen ari da; 

bilera Biterin. 

Abenduak 3 diciembre
o Euskararen eguna. Jai eguna Udalean: udaletxea, ongintza, 

liburutegia, gizarte zerbitzuak… itxita.

Abenduak 4 diciembre
o Enplegu Zentroa: Tailerra sare sozialen inguruan.
o Abdi Ami Omar sahararraren arte lanak ikusgai Biterin 

(AMHER).
o Gaztetxearen 8. urteurrena: Kaletik mozorrotuak, esku 

orriak banatzen. 

Abenduak 5 diciembre
o Detenido un varón de 41 años por su implicación en 

numerosos robos de bicicletas llevados a cabo en los últi-
mos meses en varias localidades de Gipuzkoa.

o Kontzentrazioak Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 
(LAB) eta “Gaixotasun larriak dituzten presoak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o Bit&Behin gazte aldizkariaren lehenengo urteurrena dela 
eta, bertso-afaria Kontrakantxa gaztetxean, Beñat  
Gaztelumendi eta Eli Pagolarekin.

o Hernani´n Musik Biterin: Divine Gospel Reunion.
o Kontzertua Leoka tabernan: Soupkandja reggae band afro 

basque country.

Abenduak 5-7 diciembre
o Arrasateko Akordeoi Lehiaketa-Gipuzkoako Akordeoi 

Jaialdia. Domina ugari Hernaniko akordeoilarientzat.

Abenduak 6 diciembre
o Barrikotea Ur Mia elkartean.

Abenduak 7 diciembre
o Hernaniko Gazteen XX. Dantza Txapelketa Plaza Berrin 

(KRISKITINA Dantza Taldea).
o ETXERATeko material salgai (banderolak, errifak, krisei-

luak...) kaxkoan jarritako postuan (Hernaniko preso eta 
iheslari politikoen senideak).

Abenduak 8 diciembre
o Arnaitz Lasarte bertsolari ereñotzuarra XXII. Xenpelar 

Sariko finalean, Oreretako Niessen kulturgunean. Bigarren 
postuan geratzen da.

o Kontrakantxa Gaztetxearen 8. urteurrena: Bideo emanaldia 
EHko gaztetxeen inguruan.

Abenduak 9 diciembre
o Kontrakantxa Gaztetxearen 8. urteurrena. Haur jolasak.
o Hernaniko SARE, preso eta iheslari politikoen aldeko talde 

herritarraren bilera Biterin.

Abenduak 9-23 diciembre
o Erakusketa Biterin: Biteriko zeramikako ikasleen lanak 

ikusgai.

Abenduak 10 diciembre
o Partehartze triptikoak banatzen ditu PSE-EEk, udal hautes-

kundetarako begira herritarren ekarpenak jasotzeko. Ricar-
do Crespo da alkategaia.

o “Hernani” Musika Eskola Publikoko perkusio taldearen 
kontzertua Biterin.

Abenduak 11 diciembre
o Larrialdi kimikoen simulakroa; sirenak aktibatzen dira in-

dustria kimikoetan, proba gisa.
o Karabeleko zubi berria trafikoarentzat eta oinezkoentzat 

irekita. Zabalduta, zaharra botako dute eta etxebizitzak 
eraikitzen hasiko dira.

o Buru gaixotasunak dituzten senideekin harremanak 
sendotzeko tailerra Biterin, hirugarren eta azken saioa 
(AGIFES). 

o Kontrakantxa Gaztetxearen 8. urteurrena. Jolasen finalak 
eta pintxo-potea.

o Preso eta iheslariei buruz hitzaldia Biterin (NATZA).

Abenduak 12 diciembre
o Hasi dira Karabelgo zubi zaharra botatzen, 170 urteko 

zubia. 
o hhz-Herritarren harrera zerbitzua ezagutzera emateko ate 

irekien eguna udaletxean. 
o Kontrakantxa Gaztetxearen 8. urteurrena. Xamurtasun 

tailerra. 
o Abadiñon (Bizkaia) gertatutako hilketa salatzeko kontzen-

trazioa Plaza Berrin (Bilgune Feminista). 
o Enkartelada herrian zehar: “Errepresaliatuak etxera” (Her-

naniko preso eta iheslari politikoen senideak).
o Barrikotea Elizatxo elkartean.

Abenduak 13 diciembre
o Ehiza Txikiko Txapelketa (Txantxangorri Elkartea).
o Asanblada irekia Biterin, 2015eko udal hauteskundetarako 

programa zehazteko (Hernaniko PSE-EE).
o Euskaraz aritzeko zitak Biterin eta Txema tabernan (Banaiz 

bagara Elkartea).
o Kontrakantxa Gaztetxearen 8. urteurrena. Trikipoteoa, 

bazkaria, batukada eta kontzertuak.
o Erromeria Jeiki Hadi taldearekin, Plaza Berrin (San Joan 

Konpartsa).

Abenduak 13-14 diciembre
o Judoa. Txikienen erakustaldiak, eta infantil eta alebin 

mailako Gipuzkoako Txapelketa udal kiroldegian.
o Juan Mari Ugalde (Txantxangorri) vencedor del XXXVI 

Campeonato Social de Caza Menor con Perro celebrado en 
Epelerreka y Usoko-erreka.

Abenduak 14 diciembre
o Usurbera irteera gazteentzat (Mendiriz Mendi).
o Txistorrada Sorgintxulo auzoan (Sorgintxulo Auzo Elkartea).
o La Cofradía Vasca de Gastronomía otorga el IV Premio 

Caracol de Biodiversidad a Karabeleko Ekonekazaritza 
Etxaldea, distinguiendo su labor como centro experimental 
dedicado a la agricultura ecológica. En 2014 ha iniciado su 
andadura de la mano de AGIFES, BLASENEA y KIMU BAT. 

o Mikel Karton bakarlaria Goiz Eguzki jubilatu etxean.
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Abenduak 15 diciembre
o hhz-herritarren harrera zerbitzua, Udaleko zerbitzu berria 

martxan da.
o Beñat Aginagalde es juzgado en la Audiencia Nacional 

por la colocación de una bomba en la sede del PSE-EE de 
Lazkao.

o AEK-Zilegi Eskola. ZerB garagardoaren sortzaileen 
azalpenak eta dastaketa.

Abenduak 15 / 17-18 diciembre
o Eguberrietako prestaketa gisa, komunitatearen 

adiskidetzeko sakramentua herriko parrokietan.

Abenduak 16 diciembre
o Literatur solasaldia udal liburutegian: “Lasai ez da ezer 

gertatzen” (Ana Magalon).
o Auzitegi Gorenak Kepa Pikabearen kasua aztertzen du, 56 

euskal preso politikoen zigorretan eragina izan dezakeena; 
aztertu behar du Frantzian egin dituzten urteak kontuan 
hartu edo ez. 2015eko urtarrilaren 13ra arte atzeratzen 
du erabakia. Kontzentrazioa Plaza Berrin espetxe politika 
salatzeko (Hernaniko SORTU).

o El Tribunal Supremo revisa la absolución de Beñat 
Aginagalde por el asesinato del concejal socialista de 
Arrasate Isaías Carrasco (2008-03-07). El fiscal solicita 
repetir el juicio. Absoluzioa bertan behera uzten du 
Auzitegi Gorenak, eta epaiketa berriz egiteko agintzen du 
(2015eko urtarrilaren 26an).

o “Balek hondatu ez zuten ametsa” (Mikel Zubimendi), Josu 
Muguruzari buruzko liburuaren aurkezpena eta “Zohardia” 
dokumentalaren emanaldia Biterin (NATZA). 

Abenduak 17 diciembre
o Gabonetako menua antolatzeko eta prestatzeko zita Xala-

parta elkartean (Kultur-Etxea Emakumeen Zentroa eta 
Xalaparta Elkartea). 

o “Hernani” Musika Eskola Publikoko teklatu taldearen 
kontzertua Biterin.

o Gabonetako kontzertua Ereñotzuko elizan: Txirrita Eskolako 
ikasleak, Doinu Zaleko ikasleak eta Ozenki Abesbatza.

Abenduak 18 diciembre
o Hautaketa prozesuaren inguruko dinamikari buruz 

ikastaroa (Enplegu Zentroa).
o Bertsolata. Bertsio paper lehiaketako sariak banatzen dira 

eta Maialen Lujanbioren eta Beñat Gaztelumendiren saioa 
(Iraulio Panttalone Bertso Eskola).

o Hernani Arraun Elkarteko egutegi, kamisetak eta... salgai 
azokan jarritako postuan.

o Plenoa. 2015eko aurrekontuak onartzen dira: 25₁768.267 
euro; kiroldegiko igerilekuan izango da inbertsio handiena, 
Elorrabiko zubia, Plaza Berriko lurra, haur parkeak... PNV y 
H1! denuncian que baja la aportación al Patronato de Salud 
y Bienestar Social. Horrez gain, 3 mozio: preso eta iheslari 
politikoen senideek aurkeztutakoa (“konpromisoa eskatuz, 
gure senideen eskubideak errespetatuak izan daitezen, ahal 
duzuena gehien egiteko”), BERRIAK Elkarteak merkatarien 
ordutegi eskubideak babesteko aurkeztutakoa, eta gizarte 
larrialdietarako diru laguntza handitzekoa.

o Dabilen Elea Saria jasotzen du Jon Zabaleta ilustratzaile 

hernaniarrak, Donostiako Victoria Eugenian egiten den 
Euskal Liburuaren Gaua ekitaldian: 100 liburutik gora 
apaindu ditu eta erakusketa askotan parte hartu du.

o KUTXABANKen jardunaz mahai ingurua Biterin (Kaleratzeak 
STOP).

o “Hernanik 1.000 urte” dokumentala Biterin (Hernani 
Errotzen).

o Gipuzkoa elige la/el mejor deportista de 2014 en el 
auditorio de ORONA Fundazioa; entre las/os nominadas/os 
la hernaniarra Esther López (voleibol). 

Abenduak 19 diciembre
o Santo Tomas festa Inmakulada ikastetxean.
o Bertsolata. Haurren Bertso Jaialdia Biterin (Iraulio 

Panttalone Bertso Eskola).
o Montaña. Andoni Arabaolaza recibe una nueva distinción, 

Socio de Honor del Club Vasco de Camping Elkartea, por 
la “alta calidad” de los trabajos que los lunes publica en 
GARA. 

o “Hernani 2014” urtekariaren aurkezpena udaletxeko areto 
nagusian.

o Hernaniko Kirol Sariak, kirol arloan lan egin duten 
pertsonak edo elkarteak, eta kirolarien lorpenak saritzeko 
ekitaldia Biterin. Aurretik, Euskal Selekzioei buruzko 
mahai-ingurua. La ultrafondista Eva Esnaola, el joven 
pelotari Ioritz Arrieta y el también manomanista Iñaki 
Esnal (Premio Hernani por toda su trayectoria) son los 
galardonados.

o Kontzentrazioa Zinkoenean: “Dispertsioa stop, presoak 
etxera!” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

o “Su zelaiak” (Mikel Peruarena) liburuaren aurkezpena 
Bodega tabernan.

o Gabon kanten Jaialdia San Joan Bataiatzailea elizan: herriko 
eta ikastetxeetako koruak (Kantuz Abesbatza).

o Bertsolata. Bertso musikatuak gaztetxean (Iraulio 
Panttalone Bertso Eskola).

Abenduak 20 diciembre
o Laburmetrai rallya gaztetxean.
o Santo Tomas eguna Plaza Berrin (San Joan Konpartsa).
o Encuentro de los socialistas hernaniarras en la casa del 

pueblo, entre los presentes Iñaki Arriola, secretario 
general de los socialistas guipuzcoanos. Elkarrekin egoteko, 
balantzea egiteko eta… festak zoriontzeko zita.

o Ereñotzuko Auzo Udalak batzarra egiten du: obrak, 
Internet sarea, hauteskundeak… 

o Kalejira plazatik abiatuta (Ttarla Dantza Taldea).
o Gabonetako festa egiten dute Afrika, Amerika, Asia eta 

Europako beste lurraldetatik etorritako hernaniarrek 
(AMHER).

o Erremontea. Binakako Txapelketako finala Galarretan. Ez-
kurra eta Ion txapeldun.

o Gipuzkoako Pala Txapelketa, 3. maila. Ahmed Ben Ali eta 
Aieko Zubimendi txapeldun. 

o Erromeria Plaza Berrin (San Joan Konpartsa).
o Gabonetako kontzertua Agustindarren elizan, Ozenki Abes-

batza eta Hernaniko Musika Banda.

Abenduak 20-21 diciembre
o Rugby. Varias hernaniarras con la Selección de Euskadi, en 
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el Campeonato Autonómico de categoría B. Tras ganar este 
campeonato, jugarán el ascenso a la máxima categoría. 

o Esku pilota. Eskuzko Txapelketa, Eguberrietako oporraldia 
aprobetxatuz. Finala, 2015eko urtarrilaren 3an jokatuko da 
(Pilota Eskolan).

Abenduak 21 diciembre
o Donostiako Santo Tomas eguna. San Joan 

Konpartsakoak bertan daude, postu eta guzti. Maddi 
Iradi vencedora del certamen de frutas, y del Memorial 
José Salaberria. 

o Santo Tomas festa Goiz Eguzkin (udazkeneko jokoetako 
sari banaketa eta saskien zozketa), Etxeberrin (Auzokide 
Auzo Elkartea), Lizeagan (eta Olentzero panpinen lehiaketa, 
Gibelalde Auzo Elkartea), Portu auzoan (txistorrada eta 
Gabonetako saskiaren zozketa, Portu Auzo Elkartea) eta 
Zikuñaga auzoan.

o Gabonetako txistu kontzertua Milagrosan (Txistulari Banda 
eta biolin jole bikotea).

o Mus Txapelketa Olaizola sagardotegian (Osiñaga Auzo El-
kartea). 

Abenduak 21-22 / 28-30 diciembre
o Jornadas de puertas abiertas de balonmano en el poli-

deportivo: entrenamenduak eta teknifikazio saioak.

Abendua 22 diciembre
o Gabonetako loteria; hernaniarrok milioitik gora euro 

gastatu dugu (1₁356.020 euro loteria eskatu dute herriko 
administrazioek).

o Negulekuak martxan, 2015eko urtarrilaren 5 arte (DOBERA 
Euskara Elkartea).

o Elkartasun denda irekita 2015eko urtarrilaren 5era arte, 
Kale Nagusian. 

o Gabonetako kontzertua Milagrosan: “Hernani” Musika 
Eskola Publikoko txistulariak eta DAKAPO Abesbatza, eta 
Hernasax.

Abendua 22 – 23 / 26 diciembre
o Umeentzako ludoteka kiroldegian (Hernaniko Udala).

Abenduak 23 diciembre
o Gaztetu Hernani! Azken batzarra emaitzak ezagutzera 

emateko, Biterin.
o Pelota. El hernaniarra Eneko Aizpitarte en la final del XXIII 

Torneo de Pelota BANKOA Crédit Agricole-El Diario Vasco, 
en Zumarraga.

o Xalto pailazoa Portu auzoan.

Abenduak 23 / 29-30 diciembre
o Errugbia. Gabonetako denda irekita Landaren. 

Abenduak 24 diciembre
o Gabon erronda (Inmakulada Ikastetxea, Urumea Ikastola, 

Langile Ikastola eta Elizatxo Ikastola).
o Bertsolata. Baserriz baserri Olentzeroa (Iraulio Panttalone 

Bertso Eskola).
o Gabon erronda Ereñotzun (Txirrita ikastetxea). 
o Gabon kantak Agustindarrenetan (Hernaniko Parrokiko 

Abesbatza).

o Olentzeroa kaleetan barrena (Ttarla Dantza Taldea).
o Gabon gaueko kale buelta (Kantuz Abesbatza).
o Gabon gaueko erronda (Hernaniko Musika Banda).
o Olentzeroa (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 

senideak).
o Hernaniko AEK Euskaltegiak mariskada zozketatzen du.

Abenduak 25 diciembre
o Eguberri eguneko alborada (“Hernani” Musika Eskola 

Publikoko txistulariak).

Abenduak 26 diciembre
o Apaxi ipuin kontalaria Lizeagan (Gibelalde Auzo Elkartea).
o Ludoteka kiroldegian.
o Helduentzako pelikula Portu auzoan (Portu Auzo Elkartea).
o Dispertsioaren kontra, Zapi katea (Hernaniko preso eta 

iheslari politikoen senideak).
o Gabonetako Mus Txapelketa Anboto tabernan.

Abenduak 26-27 diciembre
o Haur txokoa (Iturritxo Elkartea).

Abenduak 27 diciembre
o Oficialmente, según en INE, Hernani cuenta con 19.601 

habitantes.
o Buruntzaldeko preso gaixo larrien sostengu plataformak, 

preso gaixo larrien egoera salatzeko prentsaurrekoa egiten 
du: Ibon Fernández Iradi, Gari Arruarte eta gainontzeko 
preso gaixoen aldeko ekitaldietan parte hartzeko deia 
egiten du. 

o Igeriketa. Hernani Saria kiroldegiko igerilekuetan.
o Rugby. Catalunya vs. Euskal Selekzioa en Barcelona; buena 

actuación de los cinco seleccionados hernaniarras en la 
victoria del combinado euskaldun. 

o Tiroa. San Silbestre Txapelketa (Txantxangorri Elkartea). 
Manu Loinaz da onena. 

o Pala. Umeen Gipuzkoako Gabonetako Txapelketa 
kiroldegiko frontoian. Hernaniarrak irabazle.

o Hernaniarrak Emakumea Pilotari Txapelketako finaletan, 
kiroldegiko frontoian; irabazle.

o Bertsolata. Bertso Jaialdia Biterin (Bertso Eskola).

Abenduak 28 diciembre
o Ardoa eta arrainaren bidea, Estibalizetik Parizara (Mendiriz 

Mendi).
o Martuteneko kartzelara martxa (Zinkoeneatik abiatuta): 

“Euskal presoak etxera!”
o Euskadiko Pilota Federazioak antolatuta, Euskal Selekzioaren 

eta Mexikoren arteko lagunarteko jaialdia kiroldegiko fron-
toian. Paul Ojuel, Amaia Irazustabarrena eta Ariane Arrietak 
parte hartzen dute. Euskaldunak irabazle.

Abenduak 29 diciembre
o Tailerrak haurrentzat udaletxeko arkupetan.
o Karaoke festa umeentzako Portu auzoan (Portu Auzo 

Elkartea).
o La Asociación de la Prensa Deportiva de Gipuzkoa premia 

a la/al mejor deportista del territorio durante el año 
2014; entre las/os aspirante, Esther López, la jugadora de 
voleibol hernaniarra.
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Abenduak 30 diciembre
o Futbola Zubipen, Joxean Arabiotorreren II. omenezko 

torneoa. CD Hernaniko neska jubenilak irabazle. 
o Saskibaloia. Egungo jokalarien eta jokalari ohien arteko 

partida kiroldegian. 
o Umeentzako pelikula Portu auzoan (Portu Auzo Elkartea).
o “Zohardia” dokumentala, Josu Muguruzaren bizitzari bu-

ruzkoa, Biterin (NATZA).
o Bertsolata. “Fernando Amezketarra, 250 urte” emanaldia 

Biterin (Iraulio Panttalone Bertso Eskola).

Abenduak 31 diciembre
o El Ayuntamiento de Hernani cierra el año con una deuda 

viva de 1₁461.128 euros (76 euros por habitante). 
o El Urumea registra la mayor entrada de salmón de los úl-

timos 22 años. 
o Santa Barbarara mendi buelta (Portu Auzo Elkartea).
o Wukroren aldeko II. San Silbestre lasterketa. Rosi Talavera 

eta Jon Altuna, Gorka López de Arregi (8 eta 14 urte 
bitartekoen artean), eta Auritz Txintxurreta (8 urtetik 
beherakoen artean) dira azkarrenak.

o Pelota. Gorrotxategi vence en el Torneo Olazar (Zaldibar)
o Remonte. Arranca el Master Individual en Galarreta 

(Oriamendi 2010). 
o Mus Txapelketa gaztetxean.
o “Ametsen kriseilua” ekimena, desio bana eskatuz kriseiluak 

zerura Zinkoenean eta Ereñotzun. Argazki lehiaketa 
antolatzen da (Hernaniko GURE ESKU DADO).

o Urte zahar eguneko erronda (Hernaniko Ohitura Zaharrak 
Abesbatza-Iraulio Panttalone Bertso Eskola).

o Kaxkoko bizilagunak kezkatuta daude, urte berrian sartzean 
botatzen diren koheteekin. Al respecto, el Ayuntamiento 
recuerda la existencia de una normativa de uso de material 
pirotécnico, normativa que regula, entre otras medidas, el 
“uso de petardos o bengalas en la vía pública”. 
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