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URTARRIlA / ENERo

� Hernani comienza el año con 1.312 parados, 26 menos 
(-1,9%) que el año anterior. A final de mes, son 1.338 las 
personas sin trabajo. 
� Ohiko tasa eta zergak (ura, hondakinak, kontribuzioa...) 
mantendu egingo dira 2015ean. 
� Etxebeste Farmaziak egingo ditu 2015eko gaueko guar-
diak.
� Hernaniko Jokalari Anonimoen Taldeak 25 urte betetzen 
ditu.
� DOBERA Euskara Elkarteak antolatutako Negulekuak, 
Gabonetako oporretan, jarraitzen dute.
� Martxan dira Urumea ikastolako eraikina handitzeko obrak, 
6 ikasgela berri eta jangela handiagoa izateko. Hamar hila-
betean bukatuko dituzte obrak. 
� Jon Zabaletaren obrak ikusgai Aieteko kultur etxeko “Ilus-
tratzailearen Txokoa”n.
� Txotx garaia dela eta, denon arteko elkarbizitza ona izate-
ko neurriak hartzeko deia egiten du KAXKO Elkarteak..
� Varios colectivos hernaniarras (Sorgintxulo Auzo Elkartea, 
Goiz Eguzki, STOP Desahucios, PAUSOKA, AURRERA, 
HERNADES, KOXKA Elkartea y AMHER) critican las medidas 
adoptadas por KUTXA en su sucursal de Hernani al respecto 
de la atención al usuario.
� Saharara bidaltzeko janari bilketa martxan da, 2015eko 
urtarrilaren 10 arte.
� Culmina el proceso de elección de dirigentes del partido 
PODEMOS; David Guirado es su representante en Hernani.
� La Parroquia San Juan Bautista anuncia que tiene previsto 
construir una nueva capilla (Zikuñagako Ama) y un colum-
bario.
� Importantes retrasos en la ejecución de las obras del TAV, 
en el tramo Hernani-Astigarraga, achacados a demoras en la 
concesión de licencias medioambientales, y a dificultades a 
la hora de llevar a cabo las expropiaciones necesarias.
� Txantxangorri Elkarteko II. Argazki Lehiaketa. Leire Manso 
y José Luis Manso son los ganadores.
� Adoptadas, y ya en practica, medidas para mejorar la acce-
sibilidad al polideportivo; nacen de la colaboración entre el 
Ayuntamiento y KOXKA Elkartea.
� El “Plan Vasco de Inundaciones” identifica 38 zonas de 
riesgo en Gipuzkoa, entre ellas el Urumea entre Hernani y 
Donostia.
� Hernani Arraun Elkarteak 2015 denboraldian nesken 
trainerua izango du.
� Hernaniko Institutuko batxilerreko ikasleek Liletak taldea 
sortzen dute.
� “Ametsen kriseilua” ekimenaren inguruan, argazki lehiaketa 
antolatzen du Hernaniko GURE ESKU DAGOk: Andoni Ma-
teos da irabazlea. 
� Arku tiroa. Nimesen (Frantzia) jokatzen den Munduko 
Kopan, 15 urtez azpiko mailan, parte hartzen du Aimar 
Machiok. Final laurdenetara ailegatzen da.
� ORONA compra dos empresas de elevadores en Londres 
y París.
� XVII. San Antontxu Bertsopaper Lehiaketa: Iñigo Legorburu 
irabazle (“Sanfilippo borrokatuz”), eta Aitor Albiztur, Errente-
riako ereñotzuarra, hirugarren (“Bakarrik”).

Urtarrilak 1 - 5 enero 
¡ Elkartasun denda irekita, Kale Nagusia 10 zenbakian.

Urtarrilak 2 enero
¡ Haurrentzako zinema Lizeagan (Gibelalde Auzo Elkartea).
¡ Erroskila tailerra eta merendola Portu auzoan (Portu Auzo 
Elkartea).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Dispertsioa stop, presoak 
etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Urtarrilak 3 enero
¡ Pilota Eskolako Txapelketako finalak: Beñat Garmendiak 
(benjamin maila) eta Oier Garaiarrek (alebin) janzten dute 
txapela.
¡ Pelota. El zaguero hernaniarra Aitor Gorrotxategi campeón 
(junto a Arteaga, Lasarte) del Memorial Antton Pebett 
(Villabona).
¡ Kontzertua Milagrosa kaperan: Hernaniko Otxotea, 
Transilvaniako Virgil eta Julian musikariek eta Goiz Eguzki 
Abesbatza. 

Urtarrilak 4 enero
¡ Sakabanaketaren kontra, “sarea josteko” ekimena Plaza 
Berrian (Hernaniko SARE).

Urtarrilak 5 enero
¡ Erregeen Kabalgata. 

Urtarrilak 7 enero 
¡ Gabonetako oporretatik bueltan, kurtso eta ikastaroak 
martxan dira, berriro, KZ Gunean.
¡ Odol emateko hitzordua osasun zentroan.
¡ PLAX! Sexu eta Bikote Aholkularitza Zerbitzua martxan 
jarri du Hernaniko Udalak, Sandiusterrin.
¡ Aita Orkolagaren omenez, Ozenki Abesbatzaren emanaldia 
Donostiako Aquariumean. 

Urtarrilak 7 - 21 enero 
¡ Argazki erakusketa Biteri kultur etxean (Hernaniko Argazki 
Foruma).

Urtarrilak 7 - 27 enero 
¡ Herriko 24 presoen txostena (dispertsioaren mapa, pre-
soen egoera, zigorren taula, osasun egoera… eta senideen 
aldarrikapenak) aurkezten da udaletxean (Udal Gobernua 
- Hernaniko preso politikoen senide eta lagunak). Udal liburu-
tegian, Udaleko harreran eta hainbat tabernetan eskuratu 
daiteke.   

Urtarrilak 9 enero
¡ Arrestado en Hernani un joven de 17 años, acusado de 
llevar a cabo varios robos.
¡ Obrak bukatuta, Txillida pasealekua irekita. En adelante 
será vía de doble sentido.
¡ “Errepresaliatuak etxera” lelopean, kontzentrazioa Zinkoe-
nean (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Urtarrilak 9 - 10 enero
¡ Meditazio saioak  Anandamayi yoga zentroan.

Urtarrilak 10 enero
¡ Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
¡ Kalez kale kantari.
¡ “Mawlid” festa, Mohamed profetaren jaiotza ospatzeko, 
Sandiusterrin (ARRISALA Elkartea).
¡ Remonte. Final del Master Individual en Galarreta (Oria-
mendi): Uterga txapeldun.

Urtarrilak 10 - 11 enero
¡ Errugbia. Harrobiko 10 jokalari hernaniar Kalatunian, Eus-
kadiko Selekzioekin. 

Urtarrilak 11 enero
¡ Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuan.
¡ Txotx eguna. 2015eko Hernaniko Txotx denboraldiaren 
irekiera Ana Urrutiak eta Andoni Aizpuruk egiten dute. 
Maiatzera arte: turismo informazio puntua, bisita gidatuak, 
pakete turistikoa eta esperientzia ekimenak martxan. Baita 
sagardotegietara joateko autobus zerbitzua ere. La Guardia 
Municipal duplica su servicio durante la temporada; y se 
forma a sidreros y hosteleros ante posibles agresiones 
sexuales.
¡ Erromeria Plaza Berrian (San Joan Konpartsa).
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Urtarrilak 12 enero
¡ “Mate” operazioa. Aiert Larrarte eta beste 11 presoen 
abokatu atxilotzen ditu Guardia Zibilak, baita HERRIRAko lau 
kide ere. Antziolako abokatuen egoitza miatzen dute. Kon- 
tzentrazioak operazioa salatzeko. Epailaren aurretik pasa 
ondoren aske geratzen dira abokatuak, karguekin.  
¡ Sumario 04/08. Suspendido hasta el 29 de enero, el juicio 
contra dirigentes de la izquierda abertzale a celebrar en 
la Audiencia Nacional (entre las/os acusadas/os: Alazne 
Arotzena y Nekane Erauskin); la causa es la detención en el 
marco de la operación “Mate” de varios de las/os abogadas/
os defensores que debían tomar parte, 
¡ “Dolu-bidetik” zineforuma Biteri kultur etxean (Bidegin): 
“Aulki hutsak” dokumentala (heriotzaren ondorengo dolu-ga-
raia bizi izan duten pertsonen testigantzak, besteak beste 
Ion Andoni Martinez eta Bega Gamino hernaniarrenak). 

Urtarrilak 13 enero 
¡ Lana bilatzeko, giza trebetasuna eta komunikazioa lantze-
ko ikastaroa Gabriel Celayan (DAITEKE). 
¡ Auzitegi Gorenak Kepa Pikabearen kasua aztertzen du, 
eragina izan dezakeena 56 euskal preso politikoen zigorren 
zenbaketan; erabakia kontrakoa da.
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Fikzio izterrak” (Ur 
Apalategi).
¡ “Mate” operazioa. Ez ohiko plenoa, sarekada salatzeko eta 
adierazpen instituzionala onartzeko. Oposizioa ez doa. 

Urtarrilak 14 enero
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Autorretrato” 
(Édouard Levé).

Urtarrilak 14 - 15 enero
¡ Audientzia Nazionalera deklaratzera deituta 2013an 
HERRIRAren kontrako operazioan atxilotuak, horien artean, 
Amaia Esnal ereñotzuarra.

Urtarrilak 15 enero
¡ Hernaniko Hezkuntza Plataformak, Euskal Herrian 
hezkuntza propio baten aldeko plataforma, Orion martxan 
duten hezkuntza curriculuma, Orioko eredua, aurkezten du 
udaletxean.  
¡ Emakumeentzako Jabetze Eskola: “Zaintza partekatua 
gurasoak banatzean, zertaz ari gara?” ikastaroa Biteri kultur 
etxean (Lur Etxeberria Iradi).
¡ La asociación de victimas del amianto, ASVIAMIE, denun-
cia el fallecimiento de un hernaniarra, extrabajador de IQU 
Industrias Químicas de Urumea, afectado por un cáncer de 
pulmón. La empresa había recurrido el reconocimiento de la 
incapacidad absoluta por enfermedad profesional, recurso 
finalmente no atendido por el TSJPV. 

Urtarrilak 16 enero
¡ “5.000 sinadura baietz!” Hernaniko KRONIKAk sinadura 
bilketa jarri du martxan, urtarrilaren 31 arte, Eusko Jaurlari- 
tzak ematen dituen diru-laguntzak ziurtatzeko (2014. urtean 
%20 gutxiago eman zion): 5.015 sinadura biltzen dira. 
DOBERAren errekurtsoa ukatzen du Jaurlaritzak, bere horre-
tan mantenduko da diru-laguntza.
¡ Detenido en Hernani un varón de 31 años, acusado de 
conducir con carné falso.
¡ ORONA Fundazioa se suma a los patrocinadores del pro-
yecto de construcción la nao San Juan (DONOSTIA / SAN 
SEBASTIA 2016 - Factoría Marítima Vasca ALBAOLA).
¡ Gaztetu Hernani. Lau hilabete iraun duen prozesuaren 
azken saioa Biteri kultur etxean; ondorioak aurkezten dira: 
Gazte Kontseilua sortzea da horietako bat.
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

Urtarrilak 17 enero
¡ Hurrengo lau urteetarako programa finkatzeko asmoz, 
herriaren diagnostikoa egiteko topaketa (EH Bildu).

¡ Eskualdeko txotx denboraldia bultzatzeko asmoz, azoka 
antolatzen du Behemendi-Donostialdea Turismoguneak 
Donostiako Bulebarrean; Hernaniko sagardoak bertan dira. 
¡ Emakumeentzako Jabetze Eskola: “No quiero ser como mi 
madre… ¿O si?” ikastaroa Plaza Feministan.
¡ Bertso saioa Oialumen: Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, 
Igor Elortza, Unai Agirre, Beñat Gaztelumendi eta Jone Uria.

Urtarrilak 17 - 18 enero
¡ Cauteretsera eskiatzera (Mendiriz Mendi).

Urtarrilak 18 enero
¡ Futbol 7 - DV Torneoa. Borussia (Hernaniko taldea) azken 
partida irabazita, ohorezko mailara. Taldeak 2013an hasi 
zuen ibilbidea, 2. mailan, eta hiru igoera segidan lortu ditu.  

Urtarrilak 19 enero
¡ XXI. Tabernetako Bertsolari Txapelketa, Garinen. Mikel 
Lujanbio “Xapo” txapeldun.

Urtarrilak 19 / 26 enero
¡ AEK - Zilegi Eskola: “Bizikleta punttu-punttuan” Patxi 
Minerrekin (eta otsailaren 2an).

Urtarrilak 20 enero
¡ Audientzia Nazionalak 15 urteko espetxe zigorra ezartzen 
dio Beñat Aginagalderi, 2009an PSE-EEren Lazkaoko egoi-
tzan lehergailu bat jartzea egotzita.

Urtarrilak 20 / 27 enero
¡ “Haurren garapenaren alderdiak eta oinarrizko beharrak. 
Etapa bakoitzeko hezkuntza estrategiak” ikastaroa gura-
soentzat Ereñotzun.

Urtarrilak 21 enero
¡ Euskara modu informalean praktikatzeko hitzordua Gunea 
garagardotegian (Udal Euskaltegia), astean behin izango da, 
asteazkenetan.
¡ Hernaniko Gizon Taldearen bilera Plaza Feministan (hilean 
behin biltzen da taldea).

Urtarrilak 21 enero - otsailak 21 febrero
¡ “Zikuñagako Ama” kapera berriaren proiektua ikusgai Biteri 
kultur etxean (San Joan Bataiatzailea Parrokia).

Urtarrilak 22 enero
¡ 380 zaku konpost herritarren artean banatzeko. 
¡ Hurrengo lau urteetarako programa finkatzeko asmoz, 
kirolaren inguruko batzarra Biteri kultur etxean (EH Bildu).

Urtarrilak 23 enero
¡ Gay Murreko obrak direla eta, Victor Hugo eta Larramendi 
kaleak itxita.
¡ Fallece a los 55 años, la exatleta hernaniarra Susana 
Irazusta Adarraga.
¡ Aerorumba saioa doan, Sasoiko zentroan.
¡ Izaskun Bilbao europarlamentariaren hitzaldia Biteri kultur 
etxean (Hernaniko EAJ/PNV).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).

Urtarrilak 24 enero
¡ Ereñotzun wifi sarea nola hedatu azaltzeko bilera auzo 
etxean.
¡ 2015eko udal hauteskundeen programa osatzeko bigarren 
asanblada Biteri kultur etxean (PSE-EE): enplegua sortzeko 
eta politika fiskalaren inguruan hitz egiten du Julio Astudillok 
(Batzar Nagusietako PSE-EEko batzarkidea). Guztira 60 
proposamen baino gehiago jaso ditu PSE-EEk programan 
sartzeko.  
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¡ Hernaniko GURE ESKU DAGOk batzarra antolatzen du 
orain arteko balantzea egiteko eta datozen ekintzen 
berri emateko. Ekainaren 20an egingo den ekimenerako 
(hautestontzi erraldoiak Euskal Herriko hiriburuetan) 3.000 
atxikimendu lortu nahi da Hernanin. 
¡ Presentación en Iparragirre sagardotegia de “Maialen” (en 
homenaje a la bertsolari hernaniarra Maialen Lujanbio), la 
trainera femenina de Hernani: 21 arraunlarik osatzen dute 
trainerua, gehienak hernaniarrak.
¡ Esku pilota. Suharri Rodriguez Gipuzkoako Trinkete 
Txapelketako finalean, Iruran.
¡ Euskal Herriko Mus Txapelketako kanporaketak Zikuñagan 
eta Ereñotzun. Ereñotzuko “Tutu” eta Julian otsailaren 21ean 
Alegian jokatuko den Gipuzkoako finalean.
¡ Kontzertuak Kontrakantxa gaztetxean: “Buhos Euskal 
Herria” (Katalunia) eta “Dejota Bull eta Bakailua Sagardote-
gietan”. 

Urtarrilak 24 - 25 enero
¡ Errugbia. Neguko Torneoko txapelduna da Hernaniko 
taldea (sub´14); Erik Fernandez, torneoko jokalari onena.

Urtarrilak 25 enero
¡ “Hernani ezagutuz”: Latsen barrena ibilbidea gazteentzat 
(Mendiriz Mendi).
¡ Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.

Urtarrilak 26 enero
¡ Karabeleko etxe berriak egiteko obrak berehala hasiko dira, 
hori dela eta bertako aparkalekua itxita.
¡ Pilastes probatzeko, klasea doan Masusta ekondendan. 
Klaseak otsailetik ekainera bitartean izango dira. 
¡ El Tribunal Supremo, tras revisar la absolución de Beñat 
Aginagalde, por falta de pruebas, por el asesinato del con-
cejal socialista de Arrasate Isaías Carrasco (2008-03-07), 
ordena dejarla sin efecto y que se repita el juicio.

Urtarrilak 27 enero
¡ Ipuin kontaketa udal liburutegian (Maite Franko).
¡ Hassanna Aalia Hernanin bizi den sahararraren aldeko 
kontzentrazioa plazan; asilo politikoa ukatu baitio Espai-
niako Gobernuak (Marokoko Epaiketa Militarrak bizi osorako 
kartzela zigorra ezarri zion 2013ko otsailean). Azkenean, 
Auzitegi Nazionalak onartzen du aurkeztutako kautelazko 
neurria. 

Urtarrilak 28 enero
¡ La Ertzaina detiene a un ciudadano francés de 36 años, 
con carné falso y material ilícito para perpetrar robos de 
vehículos de alta gama. 
¡ Tras la firma del protocolo de actuación entre KOXKA 
Elkartea y el Ayuntamiento (diciembre de 2014), protocolo 
por el que el Consistorio se compromete a tener en cuenta 
el informe de la asociación al inicio de cualquier nuevo 
proyecto, fotografía publica entre la asociación y todos los 
partidos con representación municipal.
¡ Buruntzaldeko Udalek eta autoeskolek gidabaimena 
euskaraz atera duten herritarren artean zozketa egiten dute 
Biteri kultur etxean: Maddi Aranburu, Irati Zelaia eta Oihane 
Zalakain, Hernaniko saridunak. Gidabaimena euskaraz atera 
duten hernaniarrak 56 dira.  
¡ “Herrien garaia al da?” hitzaldia Biterin (Galiza Sempreko 
Alba Nogueira, Amaiurko Sabino Cuadra eta Ciemeneko 
Carles Riera / NATZA).
¡ Gizarte laguntzei buruzko (“Derecho a las prestaciones 
sociales”) hitzaldia Biteri kultur etxean (AMHER - SOS 
Arrazakeria).

Urtarrilak 29 enero
¡ Sumario 04/08. Nuevo aplazamiento, “sine die”, del juicio 
contra dirigentes de la izquierda abertzale (Alazne Arotzena 
y Nekane Erauskin). 

¡ COMINTER Tisu enpresak “GUREOLA” enpresa berriro mar-
txan jartzen du, bi urte eta erdi geldi egon ondoren. Langilee-
tatik batzuk prejubilatu edo jubilatu dira, beste batzuek lana 
aurkitu dute; gainerako guztiak ari dira “Gureola”n lanean.
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. KORRIKA Kulturala: artista 
eta artisauen lanak ikusgai (eta enkantea) Andre kalea 
25eko lokalean, martxoaren 12ra arte. 
¡ Mozorro trukea Berrerabilpen zentroan.
¡ Herri programa osatzeko “Puntuz puntu” dinamika, eta 
datorren legegintzaldirako hautagaiak aukeratzeko herri 
batzarra Biteri kultur etxean (EH Bildu). Egungo alkatea, Luis 
Intxauspe, alkategaia.  

Urtarrilak 30 enero
¡ “William Shakespeare. Sonetoak” liburu - CDaren aurkezpe-
na Donostian. Shakespeare-ren obrei musika jarri die Joxan 
Goikoetxeak. Proiektuan Iosune Marin, Ion Mari Beasain, 
Juan Otxandorena, Roberto Yaben eta Amaia Azkue herna-
niarrek ere parte hartzen dute.
¡ Urumea bazterrak, urak hartuta. Gainezka egin du ibaiak 
Zubipe eta Landareko zelaietan.
¡ Kontzentrazioa plazan: “Gaixo larritasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernani preso eta iheslari politikoen senide 
eta lagunak).
¡ Dardo Txapelketa Atxur tabernan.
¡ Haida Tabernako Banda Lehiaketa. Irabazlea Meltdown 
taldea da.

Urtarrilak 31 enero
¡ Chillida pasealekua bi norabidekoa izanik, autobusen ibilbi-
deak aldatzen dira: Latsunbeko errotondatik Antziolara joan-
go dira, eta Elkano kaletik Atsegindegira; Kiroldegi ondoko 
geltokia desagertzen da. PSE-EEk kritikatzen du alkateak 
informazio hori plenoan ez eman izana, eta “aldaketa horiek 
ez direla nahikoak”.  
¡ “Ziraba” proiektua. “Putzuzar” iturria eta putzua berresku-
ratzeko auzolana. 
¡ Hernani Eskubaloi Taldea. Foto en apoyo al jugador Julen 
Mendizabal, operado de urgencia de meningitis.

oTSAIlA / FEBRERo

� Udalak bi etxebizitza alokatzen ditu Oartzu eta Larramen-
di kaleetan; interesdunek eskaera aurkezteko epea irekita 
dago, otsailaren 20ra arte.
� “Gure artean euskaraz” egitasmoa aurrera eramateko 
laguntzailea behar du DOBERA Euskara Elkarteak.
� “Bota bertsoa!” egitasmoa martxan jarri du DOBERA 
Euskara Elkarteak, sagardozaleek bere bertsoak idazteko 
eta sagardotegietan egoten diren kaxetan uzteko (Txotx 
denboraldian): “Hau egarriya!” da gaia. Lehiaketako sari 
banaketa (26 sari) apirilaren 17an izango da, Biterin: 200dik 
gora bertso jaso dira.
� Ereñotzu ekinez Plataforma: udal hauteskunderako 
hautagaiak aurkezteko deia egiten du Olak Auzo Elkarteak 
(otsailaren 15era arte).
� Eskualde mailan, langabeak kontratatzeko diru-laguntzak 
eskatzeko epea zabalik dago, martxoaren 1era arte (LANBI-
DE).
� Aitor Ruiz de Eginoren aluminiozko 12 obra ikusgai Senpe-
reko Larraldea kultur etxean (otsailaren 21era arte).
� Miguel Usabiaga hernaniarrak “Ciudad Ducal de Loeches 
Saria” jasotzen du, El sueño de Nicolás Colberg liburuagatik. 
Lana argitaratuko da.
� Sendotzako sakramentua egiteko deialdia 18 urtetik go-
rako herritarrei; apirilaren 25ean izango da.
� Hernaniko Udala (alkatea eta ingurumen teknikaria) Europa 
mailako ECOWA Kongresuan; Hernaniko hondakinen siste-
ma bilketa azaltzen dute.
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� Fagollagan egin diren obrak bukatu dira: espaloiak eta 
oinezkoentzat zebrabideak.
� Ertzainas dan consejos a personas mayores de cómo 
evitar robos; inician una campaña en el área de influencia de 
la comisaría de Hernani.
� El Ayuntamiento recibirá de Diputación 109.426,81 euros 
adicionales, como liquidación positiva del Fondo Foral de 
Financiación Municipal.
� Hernaniko Udalak eta Gipuzkoako Aldundiak Donostial-
deko jendartearen etxebizitza beharrak ezagutzeko asmoz 
ikerketa abiatzen dute; AZTIKER Kooperatibak inkestak 
egiten ditu Hernanin.
� El Tribunal Supremo rechaza el recurso interpuesto por el 
asesino de Charo Román, condenado a 26 años y 6 meses, 
por el crimen cometido en Hernani el 3 de julio de 2011.
� #ESKUTIKeskura kanpaina, Nafarroa hegoaldeko 
euskalgintza eta nekazariak laguntzeko kanpaina, martxan 
da: oliba olioa erosteko eskaerak martxoaren 4ra arte egin 
daitezke.
� Igeriketa. Neguko Espainiako Master Txapelketa Ponteve-
dran: Iñigo Goñik hiru domina lortzen ditu.
� El Gobierno Vasco acuerda la construcción del nuevo 
Instituto de Educación Secundaria de Hernani (IES Hernani). 
Destinará 5,7 millones para ello.

otsailak 1 febrero
¡ Dultzaina kontzertua Milagrosa kaperan (Hernani Musika 
Eskolako ikasleak).
¡ Voleibol. La hernaniarra Esther López (Naturhouse - Ciu-
dad de Logroño) campeona de Copa.

otsailak 2 febrero
¡ 2015/16 ikasturterako aurrematrikulazioa martxan: 390 
herritar egitera deituta.

otsailak 2 - 7 febrero
¡ Patchwork erara egindako lanak ikusgai Biteri kultur 
etxean (Hernaniko Patchwork Elkartea).

otsailak 2 / 9 / 16 febrero
¡ AEK - Zilegi Eskola: “Sukaldaritza begano eta begetaria-
noa” ikastaroa Biteri kultur etxean.

otsailak 3 febrero
¡ Pala. Umeentzako pala ikastaroan izena emateko epea 
irekita (saioak astearte eta ostegunetan).
¡ Accidente de un camión en el nuevo acceso de Karabel 
auzoa.
¡ Odola emateko zita anbulatorioan.
¡ Hernaniko GURE ESKU DAGO. Solasaldia Gaizka Garitano 
(Eibarko entrenatzailea) eta Mikel Labakarekin (Realeko 
jokalari ohia): erabakitzeko eskubideaz, independentziaz, 
herrigintzaz eta… futbolaz ari dira. 

otsailak 4 febrero
¡ Alerta elurra, izotza eta hotzagatik. 
¡ Santa Ageda bezpera. Convocatoria especial, en su 25 
aniversario, de Kantuz Abesbatza, dirigida a todas y todos 
las y los que han formado parte de la agrupación durante 
esos años.
¡ Santa Ageda bezpera kantuan Ereñotzun, Ur Mia Elkartea-
rekin (50. urteurrena).
¡ Santa Ageda bezpera (Ohitura Zaharrak).
¡ “Zinegoak” emanaldia Biteri kultur etxean: bederatzi 
film labur (jatorrizko bertsioan, euskarazko subtituluekin) 
ikusgai.

otsailak 5 febrero
¡ Nork bere burua ezagutzeko, lana bilatzen laguntzeko, 
tailerra (DAITEKE Enplegu Zentroa, Gabriel Celayan).

¡ Gala del Remonte en Galarreta. Oriamendi 2010 hace 
entrega del “Remonte de Oro” y de los premios a los mejores 
remontistas de su ranking. La empresa extiende el galardón 
a toda la plantilla, en reconocimiento a su actitud y proceder: 
“Zuei esker erremontea bizirik”.
¡ ORAIN AHAL DUGU / EUSKAL HIRIA (PODEMOS): udal 
hauteskundeetarako hautagaien aurkezpena Biteri kultur 
etxean.

otsailak 6 febrero
¡ Herido tras sufrir una caída en la obras del TAV, en 
Hernani.
¡ www.gikuzkoairekia.eus plataformaren aurkezpena (Gi-
puzkoako Foru Aldundia). Gipuzkoarrak informatuta izatea 
du helburu, eta Hernaniko Udala da plataformara atxiki den 
aurreneko udalerria. 
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 
(LAB). 
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. KORRIKA Kulturala: 
bertso afaria Santa Barbara elkartean (Maialen Lujanbio eta 
Aitor Mendiluze).
¡ Amaia Azkue kantari hernaniarra Kixkal tabernan.

otsailak 6 / 13 febrero
¡ Gazte batzarra Biteri kultur etxean (ERNAI): “Denak ala 
inor ez” Eguna eta “Preso bat 24 lagun” dinamika.

otsailak 7 febrero
¡ Liletak taldeak deialdia berezia egiten du: bilioi bat 
besarkadaren argazkiak jasotzea du helburu ekimenak, tratu 
txarrak jasaten dituzten emakumeentzat.
¡ Kaldereroak (Elur-Txori Elkartea).

otsailak 8 febrero
¡ “Hernani ezagutuz”: Oindira bira helduentzat (Mendiriz 
Mendi).
¡ Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuan.
¡ Iñude eta Artzainak (Urumea Ikastola).
¡ Inauterietako kontzertua udaletxeko arkupetan (Hernani-
ko Musika Banda). 
¡ Tutan come on musika taldea Goiz Argi tabernan.

otsailak 9 febrero
¡ Trafikoaren norabide aldaketak Latsunbe eta Latsunbe-
berrin. 
¡ Ciclista herido al chocar con un turismo en la carretera 
GI-3410. 

otsailak 9 - 11 febrero
¡ Antzerki zikloa Biterin: “Ruz / Barcenas” (Teatro del 
Barrio), “Pankreas” (Tartean teatroa) eta “Polotoguak” (Txin-
txeta Teatroa). 

otsailak 10 febrero
¡ “Denbora libre eta aisialdi aktiboaren garrantzia, bizitzan 
eta osasunean” hitzaldia Goiz Eguzkin.
¡ Bizkarrezurra zaintzeko gomendioak Xabier Mendiaraz 
kiropraktikoak eskainitako hitzaldian.   

otsailak 11 febrero
¡ Baietz gurean! lan munduan euskara gero eta gehiago 
erabiltzeko egitasmoa (Buruntzaldeko Udalak):  PERFYDE 
enpresak eta Hernaniko Udalak hitzarmena sinatzen dute 
“euskararen erabilera sendotzeko eta normalizatzeko”.
¡ Encuentro literario en la biblioteca municipal: “La vida de 
las mujeres” (Alice Munro).

otsailak 11 - 17 febrero
¡ Etxebizitza arloa lantzeko mintegiak Biteri kultur etxean, 
herri programa landu eta osatzeko asmoz (EH Bildu).

otsailak 12 febrero
¡ Hernaniko Hezkuntza Plataforma. Tratu onei buruzko 
Hernaniko esperientzia (Edurne Mendizabal eta Ibon Arriza-
balagak, Arremanitz kooperatiba). 
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otsailak 13 febrero
¡ Concierto “Tropicana” (Cuba y sus diferentes ritmos) en 
La Milagrosa (Hernaniko Musika Banda).

otsailak 13 - 17 febrero
¡ Inauteriak. El cartel anunciador es obra de Rubén Lucas 
García (Murcia). El 6 de marzo se da entrega  de los premios 
Carnaval 2015: Maite Amondarain y Rafa Rekalde, Marijo 
Mendiola y Marijo Aierbe, y Maritxu Arregi y Martín Fernán-
dez.
¡ Enkartelada herrian barrena: “Errepresaliatuak etxera!” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

otsailak 13 febrero - martxoak 4 marzo
¡ Exposición de un colectivo de artistas de Biarritz en Biteri 
kultur etxea (pintura, diseño, escultura…).

otsailak 14 febrero
¡ Ehiza jardunaldia Zanbranan (Txantxangorri Elkartea).
¡ Behemendiko azoka Plaza Berrian.
¡ Kalez kale kantari.
¡ Erromeria (San Joan Konpartsa).
¡ DJ Black Jiko eta lagunak musika jartzen Itxaski taber-
nak.

otsailak 15 febrero
¡ LI. Adarraga Memoriala, Sagastialdeko atletismo pistan. 
Joxe Mari Garin gogoan.

otsailak 16 febrero
¡ Iniciación cristiana para mayores de 18 años, en la casa 
parroquial.

otsailak 17 febrero
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Haur besotakoa” 
(Jon Mirande).
¡ “La casta vasca” liburuaren aurkezpena Biterin (Ahoztar 
Zelaieta).

otsailak 18 febrero
¡ Urteko batzarra Goiz Eguzkin. Paco Goya lehendakari 
izendatuta, berriro ere.
¡ Beterriko Garapen Plana: Hernanikidetu proiektuaren 
aurkezpena, gizarte kohesioan eta garapenean eragiteko. 
¡ Trantsizio energetikoa (hondakinak, energia, ingurume-
na...), lurralde antolaketa eta hirigintza arloak lantzeko min-
tegia Biteri kultur etxean, herri programa landu eta osatzeko 
asmoz (EH Bildu).
¡ “Indarkeria politikoaren eragina Hernanin (1936 - 2013)” 
lanaren aurkezpena udaletxeko areto nagusian (Euskal 
Memoria Fundazioa). EAJ-PNV eta H1! kritiko dira txostena-
rekin: “Ez dugu konfiantzarik Euskal Memorian”, eginiko lana 
guztiz partziala delako. 

otsailak 18 febrero - martxoak 4 marzo
¡ Erakusketa Biteri kultur etxean: “Les artistes de les serres 
de la Milady”.
Otsailak 19 febrero
¡ “Lana zure eskuetan dago” tailerra (DAITEKE Zerbitzua).
¡ Kurdistango bi emakume aktibistei harrera udaletxean.
¡ Hernani´n Musik: Fadoa eta “Subita” diskoaren aurke-
zpena (Maria Berasarte, ahotsa; Jose Luis Montón eta Joxe 
Peixoto, gitarra jotzaileak; eta Fernando Judice, baxu akusti-
koa) Biteri kultur etxean.

otsailak 20 febrero
¡ PODEMOS Hernani AHAL DUGU: asanblada herrikoia 
Biteri kultur etxean, udal hauteskundetarako herri plataforma 
sortzeko. Firma bilketa egingo da.
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).

otsailak 21 febrero
¡ Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
¡ Hurrengo lau urteetarako programa finkatzeko asmoz, 
Hernaniren lehentasunak finkatzeko topaketa (“Puntuz 
Puntu” Dinamika, EH Bildu).
¡ Ereñotzun sare telematikoa edo wifi sarea instalatzeari 
buruzko bigarren bilera auzo etxean.
¡ Saharako kanpamenduetara XI. Euskal Karabana abiatzen 
da. Hernanin 3.000 kilo bildu dira. Hassanna Aaliaren aldeko 
kontzentrazioa. 
¡ Andre kalea, izen berria ospatzeko festa: bertsolariak, ba-
tukada… (Berdintasun Kontseilua - Udal Berdintasun Saila).
¡ Pilota. Urkizu eta Lizeaga Malerreka Txapelketako fina-
lean. 
¡ “Todas las horas cuentan” hitzaldia, etxeko langileentzat 
eta kontratatzaileentzat, Biteri kultur etxean (AMHER). 
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. KORRIKA Kulturala: Gi-
puzkoako Mus txapelketako finalerdiak Landare elkartean.

otsailak 21 - 22 febrero
¡ Iraupen eskiko eta eski alpinoko ikastaroa (Mendiriz 
Mendi).
¡ Gipuzkoako Ehiza Txikiko Txapelketa, Andoainen: Ekaitz 
Cisneros (junior) eta Juan Pedro Yeregi (beterano), txapel-
dunak.

otsailak 21 febrero - martxoak 18 marzo
¡ Exposición “Mendia”· en San Telmo (Donostia). Entre los 
objetos expuestos, el rosario que en mayo de 1980 Martín 
Zabaleta encontró en la cima del Everest.

otsailak 22 febrero
¡ Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuan.
¡ Bola. Bikotekako Txapelketako azken tiraldia Ereñotzun. 
Emakumeetan, txapela irabazteko aukera dute hernaniarrek.
¡ Duatloia. Ibai Alba Espainiako txapeldun, taldeka, Orihue-
lan (Alacant) jokatutako proban.  
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. KORRIKA Kulturala: 
“Bertsolaritzaren sekretuak. Isilarazitako emakumeen 
historia” ikuskizuna Biterin.

otsailak 23 febrero
¡ AEK - Zilegi Eskola: batukada ikastaroa.
¡ Feten Feten bikotearen kontzertua Bodega tabernan.

otsailak 23 - 24 febrero
¡ Mantentze lanak direla eta, Atzietako igogailua itxita.

otsailak 24 febrero
¡ “Siete días en PAH Barcelona” dokumentala eta solasal-
dia Biteri kultur etxean (Kaleratzeak STOP).
¡ Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lur Korta).
¡ Hondakinen ordenantzaren aldaketa onartzen da Udal 
Batzarrean: obrako hondakinak ez botatzeko kamarak jarriko 
dira larrialdi guneetan (etxekoak ez diren hondakinak bo- 
tatzea saihestu nahi du Udalak); el PNV denuncia el “estado 
policial” creado por Bildu, y PSE-EE también se posiciona en 
contra de esa medida, y eleva una consulta a la Agencia de 
Protección de Datos. La Consejería de Seguridad del Gobier-
no Vasco desestima la solicitud del Ayuntamiento para su 
instalación. Los socialistas denuncian el uso partidista de la 
página web del Ayuntamiento. Beste puntu batzuk: Ereñotzu 
Auzo Udalari mailegua ematen dio Udalak (2016ko aurrekon-
tuaren kontura), ur zikinak jasotzeko proiektuaren bigarren 
faserako; eta GOIENER Kooperatibako bazkide-laguntzaile 
izateko onarpena, energia berriztagarriak komertzializatzen 
dituen kooperatiba bat da, irabazi asmorik gabekoa.

otsailak 24 febrero / martxoak 6 marzo
¡ Urbietako igogailuaren obrak direla eta, zenbait kale itxita, 
garraio berezi bat pasatu behar baitu.  
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otsailak 25 febrero
¡ Hernasax taldearen kontzertua Biteri kultur etxean.

otsailak 25 - 27 febrero
¡ Alerta euriagatik. Portu eta Karabel arteko bidea, Ereño- 
tzurakoa eta Osiñagakoa itxita. Zubipe eta Landare urpean. 
Problemas en los polígonos industriales. Desalojado el cam-
pamento rumano de Txoritegi. Finalmente se presentan 46 
solicitudes de indemnización en la localidad. No habrá más 
fútbol en el campo de Zubipe en lo que queda de temporada.

otsailak 26 febrero
¡ KUTXABANKi buruzko hitzaldia Kontrakantxa gaztetxean 
(Julian Txiki Zapiain).
¡ ElkarBizi programa (elkarbizitzaren zoru etikoa eraiki- 
tzen): Jose Maria Setien Donostiako gotzainaren hitzaldia 
Biteri kultur etxean: “Elkarrekin bakean bizi, gaur eta hemen” 
(GANBO ITURRI).

otsailak 27 febrero
¡ “Udalek sekulako erasoak jasan ditugu Carlos Urquijoren 
eskutik”, errekurtsoen bidez, “instituzioen funtzionamendua 
baldintzatu” nahi duela salatzen dute EH Bilduko 40 alkatek, 
tartean Hernanikoak. 
¡ Pala. Emakumeen Elite mailako finalean bi hernaniar, 
Amurrion: Amaia Irazustabarrena eta Ariane Arrieta. Ariane 
Arrieta (Aristorenarekin), txapeldun. 
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. KORRIKA Kulturala: “Mai-
tasun eta erromantizismoa, auskalo” (Teatro Que Madura) 
antzerkia Biteri kultur etxean (Bilgune feminista).
¡ Kontzentrazioa Gudarien plazan: “Dispertsioari stop, eus-
kal presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak). 

otsailak 27 febrero - martxoak 1 marzo
¡ Hernani Musika Eskola Publikoko piano-joleak Andoaingo 
X. Jaialdian. Maddalen Otaegik eta Endika Bengoetxeak 
jotzen dute irekiera kontzertuan. Hiru aipamen berezi eta 25 
domina lortzen dituzte Hernaniko ikasleek.

otsailak 28 febrero
¡ Ehiza jardunaldiak Zanbranan (Txantxangorri Elkartea).
¡ Zuhaitz eguna Aparrainen (Hernaniko Udala - Mendiriz 
Mendi).
¡ IX. Sagar lasterra herri krosa. 
¡ Itziarko herritar talde bat Ereñotzura, Auzo Udalaren sorre-
ra eta ibilbidearen berri jasotzera.
¡ ORONA IDeO (Mondragon Unibertsitatea): ate irekien 
saioa.
¡ “Duintasunez lan egin!” Lanaren inguruko jardunaldia 
Kontrakatxa gaztetxean (ERNAI).
¡ Independentziari buruzko hitzaldia Biteri kultur etxean: 
Gillian Martin eskoziarra eta Alfons Bach kataluniarra (Her-
naniko GURE ESKU DAGO).

MARTXoA / MARzo

� En 2015 Hernani recibirá 161.994,00 €. para ayudas de 
emergencia social (AES).
� Abiadura moteltzeko, konkorrak jarri dira Ereñotzun.
� Erabilitako xiringak farmazietan uzteko kanpaina martxa 
jarri du Udalak.
� Ipuin faktoria jarri du martxan DOBERA Elkarteak, urtean 
hiruzpalau ipuin argitaratzea du helburu ekimenak.
� Hernaniko zortzi enpresek sagardotegi, jatetxe eta 
tabernek (Iparragirre, Itxas-Buru eta Zelaia, Aralar eta Kixkal, 
eta Errioguarda, Iturralde eta Saretxo) kalitatearen diploma 
jasotzen dute (Eusko Jaurlaritza,Turismo Saila).
� Hernaniko Argazki Forumaren argazki erakusketa Orion 
(martxoaren 20 arte).
� Ereñotzun egiten ari diren urbanizazio lanen lehenengo 
fasea bukatu da.

� Reducido a la mitad el asentamiento rumano de Txoritegi 
(del Urumea); de las 150 personas asentadas inicialmente, 
restan en el mismo 60 (23 familias), quince de ellas meno-
res.

Martxoak 1 marzo
¡ Zubietara martxa, errauskailuen kontra (Hernanin Zero 
Zabor).
¡ Donostiako Lilatoia: 87 hernaniar.

Martxoak 2 marzo
¡ Solasaldia eta merienda Plaza Feministan Aberdeeneko 
Emakumeen Taldeko kideekin (Gillian Martin). 

Martxoak 3 marzo
¡ “Sagardoaren lurraldea”ko parte da Hernani; Hernaniko 
Udalak hitzarmena sinatzen dute Sagardun Partzuergoare-
kin. 
¡ Odola ematek zita osasun zentroan.
¡ Gazte bat atxilotuta beste gazte bat laban batekin 
erasotzeagatik.

Martxoak 3 - 10 marzo
¡ AEK - Zilegi eskola: “Lanbideen eta lan munduaren erreali-
tate sexista aztertzen”.

Martxoak 4 - 5 marzo
¡ Etxe hutsak alokairura bideratzeko kanpaina: stand bat 
udaletxeko arkupetan (Eusko Jaurlaritza, Alokabide). 

Martxoak 4 / 6 / 25 / 27 marzo
¡ Nerabeen gurasoentzako tailerra(k): “Belaunaldien arteko 
komunikazioa eta sexualitatea”. 

Martxoak 5 marzo
¡ Gazte Txokoa: Sexu aholkularitza buzoiaren aurkezpena.
¡ Fabrikazio Mekaniko tituluari buruzko bilera informatiboa 
Hernani BHIn.
¡ Harremonak. “Hezkuntza, berdintasunean hezten” hitzaldi 
- tertulia Ereñotzun.
¡ El PSE-EE hace balance de la gestión de EH Bildu durante 
la legislatura a punto de finalizar: critica la gestión que ha 
llevado de su mayoría absoluta, subrayando el ninguneo a la 
oposición.   

Martxoak 5 marzo - ekainak 4 junio 
¡ Emakumeentzako Jabetze eskola. Redefiniendo la cul-
tura: “Literatura de mujeres del mundo” en Plaza Feminista 
(primeros jueves del mes)

Martxoak 6 marzo
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 
(LAB).
¡ Eskolarteko Bertsolari Txapelketako saioa didaktikoa 
Biteri kultur etxean (Eli Pagola eta Agin Laburu).
¡ EH Bildu: “Elkarrekin Hernani eta Gipuzkoa hobetzen 
(h)ari gara”. Gipuzkoako eta Hernaniko hautagaiak (Xabier 
Olano eta Luis Intxauspe) solasean Biterin. Diputatugaiak 
Garapen Agentzia, Karabelgo zubia, Oronako parkek teknolo-
gikoa, Plaza Feminista eta hhz Zerbitzua ezagutzen ditu.
¡ Kontzentrazioa Plaza Berrian, Baionako bi emakumeren 
erailketa salatzeko (Bilgune Feminista).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso politikoen senide eta 
lagunak).

Martxoak 6 - 7 marzo
¡ Stock azoka Atsegindegi plazan (BERRIAK Elkartea). 

Martxoak 6 - 8 marzo
¡ Atletismoa. Espainiako Beteranoen Pista Estaliko Txape-
lketa, Donostian. Sergio Román 3.000 eta 1.500 metroko 
probetako podiumetan. Udaberriko Lasterketan, Sergio 
Román eta Maitane Guerrero, podiumetan; Maitanek erre-
korra hausten du 10 km-ko proban (37:20); eta Espainiako 
Txapelketara joango da. 
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Martxoak 7 marzo
¡ Epeleko poxpolinek bazkari batekin ospatzen dute 
Emakumearen Nazioarteko Eguna.
¡ Pelota. Ojuel y Lizeaga en la final del Torneo Euskal He-
rria, en Sestao. Agirre y Gorrotxategi vencen en el Memorial 
Miguel Soroa - Ogi berri.
¡ Lan eskubideei buruz ari dira gaztetxean: “Gazteria, lana 
eta prekarietatea” (ERNAI).
¡ Judoa. Beñat Maiz judoka hernaniarra (55 kilo azpikoa), 
Espainiako Txapelketako azken fasean.
¡ Emakumearen Nazioarteko Egunaren harira, kale antzer-
kia: “Atsoak dantzan. Desagertutako emakumeak” (Pikor 
Teatroa, Hernaniko Udala - Berdintasun Kontseilua).
¡ Francisco Escudero Musika Kontserbatorioko bi orkestra-
ren kontzertua Milagrosa kaperan. 
¡ Molotoffesta gaztetxean, zazpi talde ari dira.  

Martxoak 7 - 8 marzo
¡ Igeriketa. Hiru hernaniar Espainiako Igeriketa Egokituko 
Txapelketan, Madrilen: Kerman Urreta, Garoa Etxabe eta 
Iñigo Llopis. Hiruren artean 12 domina lortzen dituzte.

Martxoak 7 / 14 marzo
¡ Ehiza jardunaldiak Zanbranan (Txantxangorri Elkartea).

Martxoak 8 marzo
¡ Eskualdeko eskoletako ikasleen ibilbidea Hernanin (Men-
diriz Mendi).
¡ Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuan.
¡ Emakumearen Nazioarteko Eguna: Marijira (Berdintasun 
Kontseilua - Bilgune Feminista).
¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko txistularien kontzer-
tua, udaletxeko arkupetan.
¡ Gazte Txokoa: bideo emanaldi feminista (Emakumearen 
Nazioarteko Eguna).  

Martxoak 9 marzo
¡ El presidente de la Mancomunidad de San Marcos acusa 
a los Ayuntamientos de Astigarraga, Hernani, Lezo, Oiartzun, 
Pasaia y Usurbil (municipios en los que se lleva a cabo el 
sistema de recogida puerta a puerta) de arrebatar compe-
tencias a la Mancomunidad, al presentar una demanda con-
tra los presupuestos de la misma correspondientes a 2014.
¡ Kiroldegian egingo diren obren (aldageletan eta igerile-
kuan) aurkezpena. Ekainaren 23tik irailaren 14ra egingo dira, 
eta 3 aste soilik itxita izango da instalazioa: el polideportivo 
ahorrará un 30% de energía tras las obras.

Martxoak 10 marzo
¡ “Gatazkak nola konpondu” hitzaldi-solasaldia Goiz 
Eguzkin.
¡ Josu Landa idazleak Miguel Hernandezen poemak errezi-
tatu eta kantatzen ditu Bodega tabernan. 

Martxoak 10 - 11 marzo
¡ AEK - Zilegi Eskola (AEK): “Lanbideen eta lan munduaren 
errealitate sexista”.

Martxoak 10 - 13 marzo
¡ Tilosetako pilotalekua garbitu eta margotzen dute. 

Martxoak 11 marzo
¡ “Olatua” proiektua (belaontzia alokatu; eta, udan, barnete-
gi gisa erabili) ezagutzeko aukera AEKn.
¡ Epaiketa eta kontzentrazioa Donostiako epaitegian 
(ASVIAMIE Amiantoaren Euskadiko Biktimen Elkartea). 
Pedro Orbegozo/Acenor enpresako langile ohi batek, 
amiantoak eraginda, gaixotasuna du, eta epaitegira jo du. 
Kalte ordaina aitortzen dio epaileak. Únicamente cuatro 
municipios vascos disponen de un mapa de lugares donde 
existe amianto, entre ellos Hernani.
¡ Iñaki Antigüedaden hitzaldia Biterin: “Iraunkortasunerako 
trantsizioa” (Hernanin Zero Zabor).
¡ Encuentro literario en la biblioteca municipal: “La novela 
luminosa” (M. Levrero). 

Martxoak 11 - 25 marzo
¡ José Luis Yanciren margoak ikusgai Biteri kultur etxean: 
“Argitasun zabalean”. 

Martxoak 12 marzo
¡ GARAPEN Integralerako Agentzia, ekonomia eta enplegua 
sustatzeko agentzia, martxan. Beterriko sei udalerrietarako 
zerbitzua eskainiko du, eta Hernanin du egoitza. Los dos 
primeros proyectos ya están en marcha; Innoforo y Koope-
ratzen. 
¡ Erremontea. Sagardoaren Txapelketa martxan Galarretan.
¡ “Komunikazioa eta asertibitatea (nola jarri bestearen 
lekuan?)” hitzaldia Biteri kultur etxean (Urumea Ikastola).  
¡ Gazte Kontseilua biltzen da udaletxean. Aurreneko bilera 
da, eta estatutuak eta gazteen alokairurako laguntzen bal-
dintzak dira lantzen diren gaiak. 
¡ “Boluntariotza eta gizartearen parte - hartzea” hitzaldia 
Biteri kultur etxean (AMHER Elkartea).
¡ Hipoteketako gehiegizko klausulei buruzko hitzaldia Biteri 
kultur etxean (Kaleratzeak STOP).
¡ Eskola kirolaren azken urteetako bilakaera aztergai udale-
txeko areto nagusian.
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. KORRIKA Kulturala: zortzi 
film laburren emanaldia Biteri kultur etxean (DOBERA Euska-
ra Elkartea - AEK).

Martxoak 13 marzo
¡ Hernani´n Musik: “Lachrimae” Agustindarren elizan (Se-
cretum antzinako musika taldea).
¡ Enkartelada: “Errepresaliatuak etxera” (Hernaniko preso 
eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

Martxoak 14 marzo
¡ Pipaon - Puerto de Urzate - Eskamelo - Samaniego irteera 
(Mendiriz Mendi).
¡ Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan. 
¡ Haurrentzako antzerkia Biterin: “Pirata garrapataren aben-
turak” (Patata tropikala).
¡ Aerorumba klase berezia IkusiTikasi zentroan.
¡ Gazte langileen solasaldia gaztetxean (ERNAI). 
¡ Kalez kale kantari. 
¡ Babarrun jatea Goiz Eguzkin.
¡ Ciclismo. Premio Hernani, en categorías infantil y alevín, 
desde Urbieta kalea. 
¡ Erromeria (San Joan Konpartsa).
¡ Eraso sexisten aurka gaueko manifestazio - okupazio 
feminista (Berdintasun Saila).

Martxoak 14 - 15 marzo
¡ Judoa. Gipuzkoako Txapelketa (infantil maila) eta Euska-
diko Txapelketa (kadete mailan) Hernanin. 
¡ Eneko Sota hernaniarrak aurreneko saria lortzen du IX. 
Musikari Gazteen Txapelketan, Gasteizen. 
¡ “Brain gym” ikastaroa, haurrei eskola porrota saihesten 
laguntzeko (Lurreko denda).

Martxoak 15 marzo
¡ Gipuzkoako Lourdeseko Ospitalitatearen Boluntarioen 
urteko batzarra Sandiusterrin.
¡ TOLARE Gipuzkoako Sagardo Naturalaren Kofradiaren 
XIX. Kapitulua: Ozenki Abesbatza, Maria Jesús Iturbide, Eva 
Esnaola eta Ainhoa Arteta dira kofrade berriak.

Martxoak 17 marzo
¡ El Tribunal Supremo confirma la pena de 26 años de 
prisión para el asesino de Charo Román (asesinada por su 
compañero sentimental en 2011). 
¡ “Dendartean Zero Zabor” proiektua. Los resultados de 
la campaña se dan a conocer en el encuentro llevado a 
cabo en el ayuntamiento: más de 5.000 buenas prácticas 
medioambientales entre los clientes hernaniarras. Proiek-
tuan 36 establezimenduk parte hartzen dute.
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¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Zorrino handiegia” 
(Alice Munro). 

Martxoak 17 marzo - maiatzak 31 mayo
¡ La exposición “Comète. La red de evasión” en el Museo 
de San Telmo (Donostia). El hernaniarra Florentino Goi-
koetxea fue uno de los más destacados miembros de ella, 
ayudando a salvar la vida de aviadores aliados durante la II 
Guerra Mundial. 

Martxoak 18 marzo
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. Mikro KORRIKA, KORRIKA 
Txikia eta KORRIKA Gaztea (baita Ereñotzun ere).
¡ Haurdunaldi tailerra martxan, uztailaren 1era arte, as-
teazkenetan (Hernaniko Udala). 
¡ “Jostunak; herritarren borondateak jositako istorio bat” 
dokumentala Biterin (GURE ESKU DAGO).
¡ “La conciencia del tiempo” (Maria Morales) liburuaren 
aurkezpena Biterin 

Martxoak 19 marzo
¡ Txirrindularitza. V. Zumarragako Hiria Sari Nagusia - Gi-
puzkoako Txapelketa: Master 50 Kategorian, Iñigo Larrañaga 
irabazle; Master 30rean, Alexander Juanikorenak bigarren 
postua lortzen du.

Martxoak 20 marzo
¡ Un informe medico exigido por el Tribunal de Apelación 
concluye que el estado de salud de Ibon Fernández Iradi es 
“compatible con su mantenimiento en prisión”; familiares y 
allegados denuncian que es un informe realizado “ad hoc” 
para que se deniegue la suspensión de su condena. Bere 
egoera salatzeko, kontzentrazioak egiten dira Baionan eta 
Lasarte-Orian martxoaren 26an.
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).
¡ “Revolver” pelikula, eta palomitak gaztetxean.

Martxoak 20 - 21 marzo
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora. KORRIKA badatorrela 
ospatzeko hainbat ekintza Orkolagan.

Martxoak 20 - 22 marzo
¡ Buena participación y menciones especiales para las y 
los pianistas locales en el XIX Concurso Internacional de 
Piano Ciudad de San Sebastián.

Martxoak 21 marzo
¡ KORRIKA 19, Urepeletik Bilbora…. Hernanin. EH Bilduk dei 
egiten die herritarrei parte hartzeko. Egun osoko festa: 
haurrentzako antzerkia, tailerrak, sagardo dastaketa, 
bazkaria, musika...
¡ Hernaniko 3 orduak: herri kirola, bertsoak eta… kiroldegiko 
frontoian (Mirentxin gidariak, presoen senideak espetxeetara 
eramateaz arduratzen diren gidariak).

Martxoak 22 marzo
¡ Uraren Nazioarteko Eguna. Udaleko Ur eta Argi Zerbitzuak 
txosten bat prestatu du: Hernaniko Udalak, 2011tik eginiko 
hobekuntzen medio, ur-sarearen errendimendua %20 igo du. 
¡ Arrazakeria eta Xenofobiaren aurkako XIX. Martxa, Trin-
txerpetik Donostiara. Udalak eta AMHERrek parte hartzeko 
deia luzatu dute.

Martxoa 23 marzo
¡ Antsoaingo emakume batek (martxoaren 22an) bere 
buruz beste egin izana salatzeko, kontzentrazioa Laboral 
Kutxaren parean: bankuak ezetza eman zion etxeko hipote-
karen zorra berregituratzeko.

Martxoak 23 - 28 marzo
¡ Aitor Ruiz de Egino hernaniarraren Kerkus eskultura ikus-
gai udaletxeko sarreran.

Martxoak 24 marzo
¡ Hernaniko SAREk (preso, iheslari eta deportatuen eskubi-
deen aldeko sare herritarra) batzar irekia egiten du Biterin: 
orain arteko balantzea eta aurrerantzean egin beharrekoak 
aztertu eta eztabaidatzen dira.
¡ Odola emateko zita Ereñotzun.

Martxoak 25 marzo
¡ BETERRI Garapen Integralerako Agentzia jendaurrean 
aurkeztuta: “Dagoeneko, 600 enpresa txiki eta ertainekin 
ari gara lanean, 240 enpresa berri sortu dira, eta 300dik 
gora lanpostu”. PSE-EEk eta EAJk diote: “EH Bilduk kea 
saltzen du, eta oposizio osoa kontra du” eta “eskualdeko 
garapen agentziak eratu gabe jarraitzen du”.
¡ Etxe zaharren mantentze eta eraberritze lanez (ITEari 
buruz) GIBELALDEk antolatutako hitzaldia Sandiusterrin. 
¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko perkusio ikasleen 
kontzertua Biterin.

Martxoak 26 marzo
¡ Ibon Fernández Iradiren kasua berraztertzen dute, 
hirugarren aldiz. El Tribunal comunicara el 7 de mayo si es 
excarcelado o no. 
¡ Euskal Bidea proposamena (Rebeka Ubera eta Joseba 
Permach) aurkezteko kafe tertulia Biterin.   

Martxoak 26 - 27 marzo
¡ Elkarteko penitentzia Ereñotzuko San Antonio elizan eta 
San Joan Bataiatzailea parrokian. 

Martxoak 27 marzo
¡ Bertsolaritza. ORIXE Sariketa, Xabier Legarreta finalean. 
¡ “El viento agiotaba la cebada” pelikula, eta palomitak 
gaztetxean.
¡ Pala. Gipuzkoako Trinkete Txapelketa: Amaia Irazustaba-
rrena eta Ariane Arrieta txapeldun.
¡ Kontzentrazioa plazan: “Euskal presoen elkartasuna ez 
kriminalizatu”. Ibon Fernández Iradiren egoera eta azken 
atxiloketak salatzen dituzte.  

Martxoak 28 marzo
¡ Arantzazura erromesaldia.
¡ Hernaniko Txistulari Gazteen X. Txapelketa Milagrosa 
kaperan.
¡ Denok ala inor ez Eguna. “Herria mugarri, preso eta 
iheslariak etxera” egun osoko egitaraua: mural margoketa, 
argazkia, bazkaria, kontzertua, manifestaziorako deia… 
(ERNANI).
¡ Arrauna. Emaitza ederrekin bukatzen dute Gipuzkoako 
Batel Liga Hernaniko arraunlariek: neska seniorrak eta neska 
jubenilak podiumean.   
¡ Eliz Musika San Joan Bataiatzailearen elizan (Kantuz 
Abesbatza, Ozenki Abesbatza, DAKAPO “Hernani” Musika 
Eskola Publikoko Abesbatza eta Hernaniko Musika Banda). 
Emanaldi berezia da, Kantuz Abesbatzaren 25. urteurrenaren 
bueltan.

Martxoak 28 marzo - apirilak 12 abril
¡ Argazki bidaia Nepalera. Han ateratako argazkiak salgai 
Atsegindegin (maiatzaren 24an); dirua Kathmanduko familia 
batentzat da, laguntza gisa. 

Martxoak 28 - 29 marzo
¡ Bertso Eskolako ikasle eta irakasleak Artikutzan. 

Martxoak 28 marzo – abenduak 19 diciembre
¡ Emakumeentzako Jabetze eskola. “Espacio de formación 
en igualdad y diversidad” (3er. sábado de cada mes, en el 
local de AMHER – SOS Arrazakeria).

Martxoak 29 marzo
¡ Domingo de Ramos. Oficios en las cuatro parroquias de 
la localidad.
¡ Akondiara, Guda Zibileko trintxeren arteko ibilbidea, irtee-
ra (Mendiriz Mendi).
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¡ Txistularien topaketa.
¡ Dos personas heridas tras un incendio en una vivienda de 
Gartzia Goldaratz.  
¡ Zeru horren infernuak” (William Shakespeareren sone-
toak) obraren estrenaldia Donostiako Victoria Eugenian 
(Joxan Goikoetxeak, Iosune Marin, Ion Mari Beasain, Juan 
Otxandorena, Roberto Yaben eta Amaia Azkue hernaniarrak).

Martxoak 30 marzo
¡ Detenida en Hernani una persona de 36 años, varón 
participe de un grupo de traficantes que operaba en Donos-
tialdea. 
¡ Batzar irekia Biterin: datozen lau urteei begirako herri pro-
grama eta hautagaien zerrendaren aurkezpena (EH Bildu).

Martxoak 31 marzo
¡ Konponketa lanak direla eta, txandakako pasua Sorgintxu-
lo inguruan.
¡ Audientzia Nazionalak gerturatze eskaera ukatu die Gari 
Arruarte eta Jose Jabier Zabaleta Baldori.
¡ Musika irlandarra Garin tabernan.    

APIRIlA / ABRIl

� ORAIN Hernani anima a los vecinos a la recogida de 
firmas para validar la nueva marca política de cara a las 
elecciones municipales del 24 de mayo (hasta el 20 de 
abril). La nueva agrupación estará presente, finalmente, 
en la convocatoria electoral.
� Tilos 7 pasa 5. edizioa, apiriletik ekainera.
� Erabaki HERNANI Decide prozesua berriro martxan; 
2016ko aurrekonturako proposamenak jasotzen dira apirila-
ren 30era arte. Se debatirá a que destinar 500.000 euros.
� Hego Haizea (Sebastian Uztarroz eta Joana Ortega) 
taldearen disko berria: “Chacarera bikoitza”.
� Mikel Peruarena ereñotzuarraren “Su Zelaiak” eleberria 
saritzen du 111 Akademiak; saria maiatzaren 7an jasotzen 
du Andoaingo Basteron.
� Absuelto el profesor de educación primaria acusado, en 
2009, de abuso sexual a una menor en Hernani.
� Futbola. Nazional mailara igo dira Hernaniko jubenilak.
� Ereñotzu. Auzo Udaleko hauteskundetarako 13 laguneko 
lantaldea aurkezten du Ereñotzu Ekinez-ek; Imanol Lizeaga 
egungo auzo alkatea da zerrendaburua.
� Hasi dira Martindegiko auzo lokala egiten.
� Carla Altamirano laguntzeko diru bilketa Ereñoztun, 
ereñotzuar baten Ekuadorreko lehengusuak diabetesa du eta 
koman dago.
� Miguel Usabiaga hernaniarraren azken liburua: “Flores de 
la Republica. Los olvidados de Pikoketa”.
� EAJ-PNV presenta su lista electoral, encabezada por 
Andoni Amonarraiz, y en la que figuran entre otras y otros 
Joxan Rekondo e Iñaki Arratibel.
� El escultor hernaniarra Aitor Ruiz de Egino estrena dos 
exposiciones en Donostia.
� Foto Forum Hernani expone en Urnieta, en la casa de 
cultura Lekaio.
� Udal Gobernu Taldearen prentsa-oharra: “Espainiar ban-
derak ez du inoiz herri hau ordezkatu”. Epaileek ebatzi dute 
bandera udaletxe gainean jartzea ez dela nahikoa, lehenta-
sunezko eta ohorezko lekua ez delako. Udaletxeko balkoian 
kokatzen dira banderak.
� LA CAIXAk Karabeleko ekonekazaritza etxaldea saritzen 
du “bere izaera sozial eta solidarioagatik”.
� Ainara Ortega musikari hernaniarrak bere lehenengo 
diskoa kaleratzen du: “Scat”. 
� “Jaxinto, ikastolen lemazain” liburuaren aurkezten da, 
Hiazinto Fernandorenaren omenez.
� Arrantza. Bikain hasten du denboraldia Alex Ugalde 
epeletarrak, Gipuzkoarekin bigarren postua lortzen baitu 
Espainiako taldekako txapelketan, Asturiasen.

� “Hernanikidetu” izeneko proiektua Interneten: enpresen, 
pertsonen eta… arteko harreman eredu berri bat garatzeko 
asmoz: www.gizain.net. 

Apirilak 2 abril
¡ Ostegun Santua, Jaunaren afaria.

Apirilak 3 abril
¡ Ostiral Santua, Pasio ospakizuna. Gurutze bidea Santa 
Barbarara.
¡  Viernes Santo. Oferta turística especial para los vecinos 
de la localidad: Hernani, Edad Media-Sidra y Tren Verde 
gratuitos.
¡ Actuación en directo y presentación del último disco 
de grupo country de Whiskey Dick (Texas) en la sidrería 
Iparragirre. 

Apirilak 4 abril
¡ Sábado Santo, Vigilia Pascual.

Apirilak 5 abril
¡ Pazko igandea.
¡ Aberri eguna.

Apirilak 7 abril
¡ Hernaniko KRONIKAren 5.000garren alea.
¡ Odola emateko hitzordua osasun zentroan. 

Apirilak 7 - 10 abril
¡ Eskubaloia. Neska-mutilentzat teknifikazio saioak udal 
kiroldegian. 

Apirilak 10 abril
¡ Enkartelada plazatik abiatuta: “Errepresaliatuak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).

Apirilak 11 abril
¡ Excursión a Tudela del Hogar del Jubilado Goiz Eguzki.
¡ Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan.
¡ Kalez kale kantari.
¡ Erromeria (San Joan Konpartsa).
¡ Bertsolari gazteentzako 44. Osinalde Saria Eñaut Martiko-
rena hernaniarrentzat.

Apirilak 12 abril
¡ VI. Sagar martxa.
¡ Arrauna. Mutil kadeteak eta neska jubenilak Batel Ligako 
finaletan. Bi taldeak podiumetan.
¡ Kultura anitzeko dastatze gastronomikoa Plaza Berrian 
(AMHER Elkartea).

Apirilak 13 - 27 abril
¡ “Euskal Herriko mapak / Mapas para una nación” erakus-
keta udaletxeko areto nagusian (Jose Maria Esparza). 

Apirilak 14 abril
¡ Charla sobre “La relación de ayuda” en Goiz Eguzki. 
¡ “Euskararen jatorria” hitzaldia Biterin (Patxi Alaña eta 
Joseba Mintegi / Hernani Errotzen).

Apirilak 14 - 15 abril
¡ Kotxe eta moto errebisio debalde Karabel gasolindegian 
(MAPFRE).

Apirilak 14 - 24 abril
¡ “Adimen urritasuna duten pertsonek asko dute emateko 
/ Las personas que tienen discapacidad intelectual aportan 
más de lo que crees” erakusketa Biteri kultur etxean 
(ATZEGI). 

Apirilak 15 abril
¡ “Ttapa - Ttapa, denok batean” pertsona helduentzako 
egitasmoaren aurkezpena. Osasun fisikoa zaindu, eta 
harremanak egiteko asteazkenero ibilalditxo bat egingo da, 
Atsegindegitik abiatuta (Hernaniko Udala - Osasun eta Gizar-
te ONGINTZArako Patronatua - Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Saila - Hernaniko Osasun Zentroa). 



108

CRóNICA 2015eko KRoNIKA

HERNANI2016

¡ El Parlamento de Gasteiz solicita la liberación de Ibon 
Fernandez Iradi, encarcelado en Francia.
¡ Emakumeentzako Jabetze Eskola. Kultura birdefinitzen: 
“50 sombras de Grey eta beste literatura fenomeno batzuk” 
Biterin.
¡ Gazteei zuzendutako sexuren aholkularitza saioa Plaza 
Feministan: Plazera x5!.
¡ Encuentro literario en la biblioteca municipal: “Sangre de 
mi sangre” (Alistair MacLeod).
¡ Ogasunari buruzko hitzaldia Biterin: aberastasunaren 
gaineko zergari buruz mintzatzen da Helena Franco, Gi-
puzkoako Ogasun diputatua (NATZA). 

Apirilak 16 abril
¡ “EUSKARA Plus” egitasmoaren aurkezpena. Euskara 
ikastaroak, lan munduko beharretara egokituak: ostalaritza- 
merkataritza, pertsonen zaintza eta industria-metalgintza 
lan arlotan lan egiteko komunikazio gaitasuna ikastea da 
helburua.
¡ “Zer egin anai-arrebak sesioan daudenean?” hitzaldia 
Biterin (Urumea Ikastola).
¡ “Zozomikoteak” ipuinaren aurkezpena Biterin (Jexux 
Eizagirre, DOBERA Elkartea). 

Apirilak 16 abril - maiatzak 20 mayo
¡ Mekanika ikastaroa (Hernaniko Udala).

Apirilak 17 abril
¡ “Urtetako eskaerei egingo diegu aurre 2014ko aurrekon-
tutik geratu den diruarekin” azaltzen du Udalak: 1.800.000 
eurorekin, bestak beste, Gay Murreko patio estali, hainbat 
obra ikastetxeetan edo Etxeberri auzoko bigarren urbaniza-
zio faseari ekingo diete. La oposición tacha de electoralista 
el anuncio de las inversiones a realizar con ese remanente: 
“BILDUk gerakinekin izan duen jokabidea miserablea da, 
orain inbertsioak saltzeko, beharrezko obrak baztertu” 
dituela salatzen du PSE-EEk. Con el remanente se ha 
actuado igual que en años anteriores, dice BILDU.
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).
¡ Sergio de Miguel monologista Anboto tabernan. 

Apirilak 18 abril
¡ Goizeko ibilaldiak hasi dira, urria bitartean (Goiz Eguzki).
¡ Haurrentzako antzerkia Biterin: “Izeba Tekla” (Xabier 
Lizaso).
¡ Kalez kale kantari.
¡ “Dispertsioarekin amaitu, presoak Euskal Herrira” ekime-
na Plaza Berrian.
¡ Familiares del preso Gotzon Aranburu sufren un acciden-
te a la altura de Tudela, al volver de la cárcel alicantina de 
Villena.

Apirilak 18 - 19 abril
¡ Remo. Bateles hernaniarras en el Campeonato de Euska-
di, en Legutio. Neska jubenilek 3. postua lortzen dute.

Apirilak 18 - 25 abril
¡ XX. Dantzari Festa (San Joan Konpartsa). “Euskal 
jantziak” erakusketa Biterin.

Apirilak 19 abril
¡ Kamio bat sutan A-15 errepidean.
¡ Jaizkibeleko aranera irteera (Mendiriz Mendi).
¡ Txirrindularitza. Bioracer Masterra Arbizun: Iñigo Larraña-
ga eta Iñaki Juanikorena podiumetan. 
¡ Txatarra koadrilako 24 hildakoen omenezko meza.
¡ Txistulari Bandaren (eta tronpeta-jole bikotea) kontzertua 
Milagrosa kaperan.

Apirilak 19 abril - ekainak 27 junio
¡ Esku pilota. X. Berria txapelketa. Hernanik 15 klubekin 
izango du lehia. Finala, ekainaren 27an Hernanin jokatukoa 
da. 

Apirilak 20 abril
¡ La hernaniarra Josefa Sánchiz Soto cumple 100 años.
¡ Plaza Berriako lurra aldatzeko obrak hasi dira (2015eko 
aurrekontu parte-hartzailetan herritarrek aukeratutako 
proposamena).
¡ Finaliza el plazo para apuntarse al sorteo de las 34 vivien-
das de alquiler social de/en Sagasti.
¡ Solasaldia Biterin: “Bortxaren kontakizunetik-kontakizuna-
ren bortxara” (Joxe Manuel Odriozola / Hernani Errotzen).

Apirilak 20 - 24 abril
¡ BETERRI Garapen Agentzia. IKT Astea: “Informazioa eta 
Komunikazio Teknologian” Astea (hamaika ikastaro doan, 
enpresei, herritarrei eta tailer bat).

Apirilak 21 abril
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Euli giro” (Uxue 
Alberdi).
¡ Iñigo Elkoro retenido en el aeropuerto de Buenos Aires 
(Argentina).

Apirilak 21 - 23 abril
¡ “Eutsi edo Hil!” Herri indigenen inguruko saioak Biterin: 
dokumentalak, eta solasaldia.

Apirilak 21 abril - maiatzak 6 mayo 
¡ Emakumeentzako Jabetze Eskola. Autonomia sus- 
pertzen: “Etxeko konponketak” Transpacarren (asteartetan).

Apirilak 22 abril
¡ Garbiketa lanak direla eta “Cuesta de la muerte” itxita, 
Antziolatik Galarretara.
¡ Karabelen egiten ari diren obren inguruan, eta uholdeei 
buruzko bilera informatiboa Karabeleko auzo elkartean. 
¡ Haurdunaldi tailerra martxan da.

Apirilak 23 abril
¡ Liburuaren eguna Plaza Berrian.
¡ Apps, telefono mugikorretako aplikazioen inguruko 
tailerra Gabriel Celaya zentroan: “El trabajo en tus manos” 
(DAITEKE).
¡ Realeko Xabi Prieto eta Chori Castro Euskaltel dendan, 
kamisetak eta argazkiak firmatzen.
¡ Asamblea del C.D. Hernani, Martxelo Ezponda coge el 
relevo de Ricardo Ramos como presidente del Club. 

Apirilak 23 - 24 abril
¡ Osakidetzan egiten ari den grebak eragina du anbulato-
rioan. 

Apirilak 24 abril
¡ Asamblea general de socios de la Cooperativa ORONA. 
La empresa cierra el ejercicio de 2014, con una caída en los 
resultados del 6,7%.
¡ La hernaniarra Azuzena Vieites expone en la galería 
Carreras Múgica de Bilbao: “Wollen Body. Rehacer Fundido 
encadenado”.
¡ SUTU JAIAK! Gazteen egitarau propioa sortzeko ekimena-
ren asanblada Kontrakantxa gaztetxean.
¡ Monologoak Kixkal tabernan: “Bocabeats” (Ivan Ivenian 
eta Aitor Vidaurreta).  

Apirilak 24 - 26 abril
¡ Artisautza eta gastronomia azoka.

Apirilak 25 abril
¡ Ate irekiak haur eskolan.
¡ Jaiki Hadi alerta del agravamiento del estado de salud 
de los presos enfermos, entre ellos Garikoitz Arruarte e Ibon 
Fernández Iradi.
¡ Errugbia. 18 urtez azpikoak, kadeteak, Euskal Ligako 
txapeldunak.  
¡ 54ko kintoen bazkaria.
¡ Erremontea. V. Sagardoaren Txapelketaren finala Galarre-
tan: Zeberio II - Endika bikotea txapeldun.
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¡ Pala. GRAVNI Txapelketako finalerdiak kiroldegiko frontoian.
¡ Hernaniko Txistulari Bandaren kontzertua Errenterian.

Apirilak 25 - 26 abril
¡ XXIII Jornadas Extremeñas (Centro Cultural Extremeño).
¡ Arrauna. Espainiako Batel Txapelketa Galizian; bertan 
daude neska jubenilak. 

Apirilak 26 abril
¡ “Sagardoaren lurraldea ezagutuz” ibilbidea Astigarragatik 
abiatuta, Hernanitik Usurbilera.
¡ Guadalupe - Hondarribia irteera gazteentzat (Mendiriz 
Mendi).
¡ Udaberri festa Ave Maria parkean (Hernaniko GURE ESKU 
DAGO): oihalak eta orratzak prest herritarren borondatea 
josteko.
¡ Txirrindularitza. Iñaki Juanikorena (master 60) txapeldun 
Oliten. 
¡ Atsolorra Ereñotzun
¡ Bertsolaritza. Eskolarteko finala Irunen. Bertan dira Ando-
ni Mujika eta Beñat Mujika hernaniarrak.

Apirilak 27 abril
¡ Reunión para recoger información sobre Andre kalea en 
Biteri, con el fin de completar un proyecto artístico elegido 
en concurso convocado por Tabakalera  (Komandatario 
berriak, Kalandria).

Apirilak 28 abril
¡ “Minority Report” pelikula ORONAko eraikuntzan, Galarretan.
¡ Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lupe Lekuona).
¡ “Macho Maris” antzezlana Biterin (Hernaniko IZAN Gizon 
Taldea).

Apirilak 29 abril
¡ PSE-EEk udal hauteskundeetarako hautagai zerrenda 
aurkezten du, Ricardo Crespo da alkategaia.
¡ “Harremonak” Plaza Feministan: nerabeen gurasoentzat 
sexualitateaz ari dira.

Apirilak 30 abril
¡ Hautaketa probetan eta elkarrizketetan norbere burua tre-
batzeko tailerra Gabriel Celayan (DAITEKE Enplegu Zentroa).
¡ Martin Garitano diputatu nagusia Hernanin, errealitatea 
ezagutzeko eta herritarrenekin zuzeneko harremana izateko.
¡ Martxan da Urbieta eta Latsunbe arteko igogailua. 
¡ Bertso saioa Biterin, Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa-
rako beroketa saioa.

Apirilak 30 abril - maiatzak 1 mayo
¡ Hainbat ekitaldi maiatzaren lehena ospatzeko: abesbatza-
ren kontzertua, meza, joko eta jolasak, erakusketa eta luntxa 
(Goiz Eguzki).

MAIATzA / MAYo

� Bidegorria zabalik, Hernanitik Astigarragara.
� Saskibaloia. Hernaniko junior taldea Gipuzkoako txapel-
dun. Juniorrek eta kadeteek igoera lortu dute.
� Errugbia. Infantilak, Gipuzkoako eskolarteko txapeldu-
nak.
� Un estudio geotécnico buscará frenar los daños de las 
riadas en las empresas de Eziago poligonoa.
� Gotzon Huegunen tailerreko ateak zabalik ikusi nahi 
duenentzat.
� XII. Iurretako Literatura Saria; Iñigo Legorburu da iraba-
zlea, helduen bertso paperen atalean: “Elikagaien bankuan 
lanean”.  
� Mini puntu garbiak Biterin (Urbieta kalean), udaletxearen 
atzealdean, Atarrabiyo parkean, Agustindarren plazan eta 
haur eskolaren aurrean (Sagastialden): errefusarekin batera 
atera ezin diren hondakinak uzteko (CDak, DVDak, bonbillak, 
mugikorrak...).

� Detenido el autor de varios robos en comercios de Do-
nostialdea, uno de esos, lo había llevado a cabo en Hernani.
� Onddo argazkien erakusketa Rufino tabernan (Benjamín 
Fuentes).
� El Urumea registra, en lo que va de temporada, la remon-
tada de 16 ejemplares de salmón. El primero de la tempora-
da se registró en la presa de Elorrabi el 13 de abril.
� Biteriko ikasgelak irekita larunbat eta igandeetan, ekaina-
ren 21 arte.
� Voleibol. La hernaniarra Esther López (Naturhouse 
Logroño) gana su octavo titulo de liga.
� “Desberdintasuna dastatu” kalitatezko ogiaren aldeko 
kanpaina herriko okindegietan.
� #ESKUTIKeskura kanpaina, Nafarroa hegoaldeko 
kontserba loteak erosteko eta hango euskarari bultzada 
emateko, GURE ESKU DAGO eta AEK lokaletan.
� Plaza Berriako erlojua berriro martxan, Udalak bere gain 
hartu baitu mantenua. 
� Pala. Amaia Irazustabarrena Estatuko txapeldun (F30). 
Valentzian jokatutako txapelketan, Miren Goikoetxea eta 
Maider Huizi ere izan dira. Antxe Sagastiberri eta Garazi 
Urdangarin (Elizatxo ikastola, alebin maila) dira Gipuzkoako 
Eskolarteko txapeldunak.
� Seis imputados (cinco jóvenes y una mujer de 44 años) 
por robar, desde el mes de febrero, en una treintena de 
garajes en Hernani.
� Auzolan Zikuñaga auzoan, eskola zaharra txukuntzeko.
� “Dentartean eta denon artean zero zabor” kanpaina berri-
ro martxan. Herriko 42 dendatan hainbat neurri hartuko dute, 
kontsumo arduratsua bultzatzeko: el objetivo es reducir la 
generación de residuos en el comercio.
� DBH 3ko frantseseko ikasleak, Eurocité Basque proiek-
tuan, Hendaian. 
� Pilota. Ioritz Arrieta (Martinez beratarrarekin) eta Aitor 
Gorrotxategi (Santxo usurbildarrarekin) Getxoko Andra Mari 
txapelketako finalean: Gorrotxategi, garaile.
� Los Ayuntamientos de Buruntzaldea contratarán a 65 
parados (además de la ayuda a proporcionar por LANBIDE, 
han invertido 200.000 euros en fomento de empleo). En 
Hernani se contratará a personas desempleadas mayores 
de 55 años.
� Remonte. (Endika) Barrenetxea IV se impone en el 
ranking de mayo.
� BiziOn egitasmoa martxan, Hernaniko neska-mutilek 
eskolara joan-etorria oinez edo bizikletaz egiteko (Udaltzain-
goa, Bide Heziketa).

Maiatzak 1 mayo
¡ Langileen eguna. Buruntzaldeko manifestazioa Hernanin 
(LAB).
¡ Hauteskundeei begira, argazki erraldoia plazan (EH Bildu). 

Maiatzak 2 mayo
¡ Istripua Txirrita kalean, kalte materialak soilik eragin 
duena.
¡ Ozenki Abesbatzaren kontzertua Vigon (Galizian).

Maiatzak 2 - 3 mayo
¡ Errugbia. 18 urtez azpikoak, kadeteak, Estatuko txapelke-
tan.
¡ GRAVNIko finaletan hainbat hernaniar, Bilboko Bizkaia 
frontoian. Guztira zazpi hernaniarrek hartu dute parte; Ekaitz 
Cisneros txapeldunorde Gipuzkoarekin. 

Maiatzak 2 / 9 - 10  mayo
¡ Aurreneko jaunartzea egiten dute 56 neska-mutilek, Her-
nani eta Ereñotzuko elizetan. 

Maiatzak 3 mayo
¡ Solasaldia Osiñagako Arriatzu eskolan (EH Bildu).
¡ Aljeriar jatorriko etorkin bat kolpatu dute RENFEko bi 
segurtasun zaindarik. Khelifa Tadjinek salaketa jarri du, 
lekukoen bila bera eta AMHER-SOS Arrazakeria.
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Maiatzak 4 mayo
¡ AHTren obrak direla eta, Loidiko bidea itxita, eta desbide-
ratuta Urnietara joateko bidegurutzean.

Maiatzak 4 - 8 mayo
¡ Bide Heziketa: IX. Marrazki Erakusketa Biterin (Udaltzain-
goa)

Maiatzak 4 - 9 mayo
¡ “Hernani hitzetan: ipuin eta kantuen kultur arteko astea” 
(Udal Liburutegia - AMHER). 

Maiatzak 5 mayo
¡ Markel Olano, EAJko diputatugaia ORONA eraikinean.
¡ LOMCE legearen kontra protestatzeko, aterkiz “estalita” 
kaxkoko kaleak.  
¡ Odola emateko zita osasun zentroan.
¡ Rugby. Euskarians vs. Uruguay (sub´20), en Fadura 
(Getxo). Tomax Elorza y Peio Pérez seleccionados.

Maiatzak 6 mayo
¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko akordeoi ikasleen 
kontzertua Milagrosa kaperan.
¡ Abortuaren Lege Erreforma dela eta, asanblada Plaza 
Feministan.
¡ “Erabaki HERNANI Decide” prozesua. Aurreneko fasearen 
emaitzak jakinarazten dira udaletxeko areto nagusian: 126 
proposamen jaso dira.

Maiatzak 6 - 8 mayo
¡ Hiru eguneko greba eguneko zentroan eta zaharren 
egoitzan, “EULENek konbenioa sinatu arte”. Aurre hitzarme-
na sinatuta, mobilizazioak bertan behera.

Maiatzak 7 mayo
¡ Ibon Fernández Iradiren kasua aztertzen du Pariseko 
tribunalak. Kartzelan jarraitu behar du. 
¡ LOMCE legeari buruzko hitzaldia Elizatxo ikastolan.
¡ 2015eko udal hauteskundeak: herri programa eta hauta-
gaien aurkezpena Biterin (EH Bildu).

Maiatzak 8 mayo
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Solasaldia Martindegi - 
Akarregin (EH Bildu).
¡ Hernani´n Musik Biterin: “Zeru horren infernuak” (Shakes-
peareren sonetoak) Biteri kultur etxean (Joxan Goikoetxeak, 
Iosune Marin, Ion Mari Beasain, Juanjo Otxandorena, Rober-
to Yaben eta Amaia Azkue).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).
¡ SUTU JAIAK! Gazteen egitarau propioa sortzeko ekimena: 
“Izan pirata” dokumentala Tilosetan.
Maiatzak 8 - 22 mayo
¡ “Puntuz egindako jantzien argazkiak” erakusketa Biteri 
kultur etxean (Astearteko lagunartea / El Club de los mar-
tes).

Maiatzak 9 mayo
¡ Euskal Curriculumaren aldeko festa, eta LOMCE Legearen 
kontrako aldarrikapen eguna (Hernaniko Hezkuntza Platafor-
ma eta herriko ikastetxe eta eragileak).
¡ “Furgobaratza”, servicio de ayuda y asesoramiento en el 
parque de huertas municipal (Fundación EkoGunea).
¡ Behemendiko Azoka, Plaza Berriako obrak direla eta, 
Urbieta kalean. 
¡ Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
¡ Zumaia - Debako kostara irteera (Portuko Auzo Elkartea).
¡ Kalez kale kantari.
¡ Solasaldia Lizeaga - Santa Barbaran (EH Bildu).
¡ Erromeria (San Juan Konpartsa).
¡ Urteko afaria Ur Mian elkartean.
¡ Esne Beltza eta Zea Mays Oialumen.

¡ Metal festa Zikuñagan: Bloody Brotherhoord, Blas Metal 
eta Zikin Party.
¡ Kontzertua Garin tabernan, Bod Marleyri omenez. 

Maiatzak 9 - 10 mayo
¡ Baloncesto. Final Four (Primera División provincial mas-
culina) en el polideportivo municipal.
¡ Martxan dira Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako kanpo-
raketak: bertso eskolako 8 bertsolarik parte hartzen dute.

Maiatzak 10 mayo
¡ Beorlegira irteera (Mendiriz Mendi).
¡ XLV Concurso local de pesca de trucha en el Urumea 
(Txantxangorri).
¡ Ur ludoteka kiroldegiko igerilekuetan.
¡ Eskubaloia. Teknifikazio saioa kiroldegian, Bera Bera 
taldeko jokalariekin.
¡ Bola. Gipuzkoako Kopako tiraldia Floridako bolatokian. 
Rosa Mari Santosek Erregularitatea irabazten du.
¡ Solasaldia Ereñotzun (EH Bildu).

Maiatzak 11 mayo
¡ AEK - Zilegi Eskola: Zumba.
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Herri programa: kirola, eta 
solasaldia Portu - Elizatxon (EH Bildu).

Maiatzak 12 mayo
¡ Herri programa: kultura, euskara eta hezkuntza (EH Bildu).
Maiatzak 12 - 20 mayo
¡ “Angel Azkue eta Koldo Azpiazu gogoratuz” erakusketa 
Biterin. Maiatzaren 15ean Joxan Goikoetxeak errezitaldia 
egiten du.

Maiatzak 13 mayo
¡ Encuentro literario en la biblioteca municipal: “Las horas” 
(Michael Cunningham).
¡ Plazera x 5! Gazteentzako sexu aholkularitza saioa Plaza 
Feministan (PLAX!)
¡ Hernaniko izaera sozialeko zenbait elkartek mahai 
ingurua antolatzen dute alkategai guztiekin, Biterin.
Maiatzak 13 - 14 / 28 mayo
¡ BERRIAK Elkarteak telazko poltsak banatzen ditu: 
kontzientziazio lanari esker, geroz eta gehiago berrerabiltzen 
dute hernaniarrek.

Maiatzak 14 mayo
¡ Hace 35 años Martin Zabaleta coronó el Everest.
¡ LinkedIn ikastaroa Gabriel Celaya zentroan (DAITEKE).
¡ 30 urtetik beherako langabeak kontratatzeko 
diru-laguntzak eskatu daitezke (DAITEKE).  
¡ Tolosako Musika Eskolarekin elkartrukea, Biteri kultur 
etxean (“Hernani” Musika Eskola Publikoa).
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Herri programa azokan, eta 
solasaldia Etxeberrin (EH Bildu).

Maiatzak 15 mayo
¡ San Isidro jaia: meza, eta pala eta esku pilota partidak 
kiroldegiko frontoian.
¡ 2015eko udal hauteskundeak: ekitaldi nagusia Tilosetan 
(EH Bildu).
¡ Manifestazioa: “Gaixotasun larriak dituzten presoak 
etxera! Giza eskubideak, Konponbidea, Bakea” (SARE - 
ETXERAT).
¡ Encuentro de txistularis de Donostialdea en Hernani.
¡ Hernani´n Musik Biteri kultur etxean: Txistua (Jon Anso-
rena Mujika).
¡ Sergio Muro umoristaren emanaldia Anboto tabernan.
¡ “Gaubela” Tilosetan (SUTU JAIAK!)

Maiatzak 15 - 17 mayo
¡ Valladolidera irteera (Goiz Eguzki).
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Maiatzak 16 mayo
¡ Emakumeentzako Jabetze Eskola. “A ti, ¿qué te han con-
tado del feminismo?” en Plaza Feminista. 
¡ Elkartasun Eguna: “Dispertsioaren kateak hautsi eta 
elkartasuna lotu behar gara”. COVITE insta a la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional a investigar los actos. Movilizaciones en 
apoyo a los presos enfermos (JAIKI HADI).
¡ Okupazioaren aldeko eguna, Karbonera etxe okupatuaren 
inguruko epaiketa eta “desalojo” aginduak direla eta. 
¡ Lore eta landare Azoka Urbieta kalean (BEHEMENDI).
¡ Patinak. Sindy Santiago hernaniarra, Euskadiko txapeldun 
(master 60 mailan). 
¡ 2015eko udal hauteskundeak: solasaldia Zikuñagan (EH 
Bildu).
¡ CR Hernani Elkarteko neskak “Emakumeen Arteko Kirol 
Erronka”n, Oiartzunen: sokatira, ergometroa, ginkana eta 
esku pilota. 
Maiatzak 16 mayo - ekainak 14 junio
¡ Argazkialdia´15 en Andoain. Veinte exposiciones con 
obras de 40 fotógrafas y fotógrafos, entre ellas/os Nagore 
Legarreta.

Maiatzak 17 mayo
¡ Pilota. BERRIA Txapelketa. Hernaniko taldea lehian Marki-
naren kontra; kanporatuta.
¡ “Hernasax” eta Hernaniko Musika Bandaren kontzertua 
Milagrosa kaperan.
¡ EKIPINTXO (concurso de pintxos) en Atsegindegi plaza 
(Asociación estudiantil LOADINN). Zumitza eta Joxe Mari 
taberna, sarituak.
¡ Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako kanporaketa Her-
nanin, Sandiusterrin: Jon Maia eta Ane Labaka nagusiak 
goizeko eta arratsaldeko saioetan.

Maiatzak 18 mayo
¡ Nicolas Goitia Leizaola hernaniarrak 100 urte betetzen 
ditu.
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Herri programa: arlo sozia-
la, eta mahai-ingurua gazteekin (EH Bildu).

Maiatzak 19 mayo
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Londres kartoizkoa 
da” (Unai Elorriaga).
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Solasaldiak Sorgintxulo - 
Galarreta - Jauregin, eta Antziolan (EH Bildu).
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Ekitaldia Tilosetan (ORAIN 
Hernani).

Maiatzak 20 mayo
¡ Harrapatzeak saihesteko adineko pertsonek hartu behar 
dituzten neurriak azaltzeko, hitzaldia Goiz Eguzkin.
¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko teklatu ikasleen 
kontzertua Biteri kultur etxean.

Maiatzak 21 mayo
¡ Hirugarren mailako azterketa inposatuen kontra, eta 
LOMCEren aurka, “planto egiteko” kontzentrazioak eta 
mobilizazioak Atsegindegin eta Ereñotzun.
¡ Gurasoei zuzendutako hitzaldia Biteri kultur etxean, 
norberaren ardura sustatzeko moduen inguruan (Urumea 
Ikastola).
¡ Eskubaloia. Bera Bera vs Elgoibar (lagunarteko partida) 
kiroldegian.
¡ “Arrakala” dokumentala, solasaldia eta pintxoak Biteri 
kultur etxean (EMAIK - Bilgune Feminista - Berdintasun 
Kontseilua).
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Herri programa azokan, eta 
solasaldia Latsunben (EH Bildu).
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Larrosak banatzen dituzte 
ferian (PSE-EE).
¡ Manuel Yaben akordeoi-jolea, 99 urte zituela, hil da.

Maiatzak 21 - 23 mayo
¡ XXIX. Txalaparta festa (Hernani Musika Eskola Publikoa - 
Ttakun Ttan Ttakun Taldea).

Maiatzak 21 - 24 mayo
¡ “Bellissimo” zirku italiarra Floridan.

Maiatza 22 mayo
¡ 2015eko udal hauteskundeak. Bukaera ekitaldia Tilosetan 
(EH Bildu).
¡ Goiz Eguzki abesbatza Lezon.
¡ Izarrei begira, behaketa astronomikoa (Portuko Auzo 
Elkartea).
¡ Pilota. Gipuzkoako Herriarteko Txapelketa: Hernanik 
Ataunen hasiera ematen dio lehiari.

Maiatzak 22 - 24 mayo
¡ Mendekosteko Jaiak Florida - Etxeberrin.

Maiatzak 23 mayo
¡ Lourdesera erromesaldia.
¡ Castillo de Monjardin bodegara (Portuko Auzo Elkartea).
¡ “Bizi baratzea. Garaian garaikoa garaiz” libururen 
aurkezpena KarabelEKOren egoitzan (Jagoba Errekondo).

Maiatzak 23 - 24 mayo
¡ Eskalada ikastaroa (Mendiriz Mendi).
¡ Arrauna. Udaberriko Batel Liga martxan. Kadete mailako 
mutilak, irabazle.

Maiatzak 24 mayo
¡ Ludoteca acuática en las piscinas del polideportivo.
¡ Judoa. Gipuzkoako Txapelketa kiroldegian: Hernaniko 
alebin mailako neska-mutilak bikain; bigarren eta hirugarren 
postuak lortzen dituzte.
¡ 2015eko udal hauteskundeak. H1!ek amaitutzat ematen 
du Udalean izan duen ibilbidea. EH Bildu da irabazlea 9 zine-
gotzirekin, Luis Intxauspe, beste 4 urtez, alkatea; EAJ-PNVk 
4 lortzen ditu; PSE-EEk, 2; eta ORAIN Hernanik, 2. Ereñotzu 
Ekinez-ek %98ko babesa lortu du: Imanol Lizeaga, auzo 
alkatea.

Maiatzak 25 - 26 mayo
¡ AEK - Zilegi eskola. Zeinu hizkuntza ikastaroa Biteri kultur 
etxean. 

Maiatzak 25 - 29 mayo
¡ Biteri Kultur etxeko tailerretako haurren lanen erakusketa 
Biterin.
¡ Eskoletako haurrek ingurumenari buruz egindako lanak 
ikasgai Biterin.
¡ Rugby. Jornadas de rugby escolar para alumnas y alum-
nos de educación primaria.

Maiatzak 25 mayo - ekainak 18 junio
¡ Mekanika ikastaroa (Hernaniko Udala).

Maiatzak 26 mayo
¡ Charla sobre prevención de ataques y robos a personas 
mayores, de miembros de la Ertzaintza y Policía Municipal 
en el Hogar del Jubilado.
¡ Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lur Korta).

Maiatzak 27 mayo
¡ Agenda 21 Escolar: “Alimentación sana y sostenible”. Las 
y los escolares hernaniarras trasladan sus conclusiones a 
las y los representantes municipales.
¡ Kontzertu pedagogikoa (“Hernani” Musika Eskola Publikoa).
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Maiatzak 28 mayo
¡ Psikoteknikoetan trebatzeko langabeentzako doako 
tailerra Gabriel Celaya zentroan (DAITEKE).

¡ “Gure genealogia feminista” liburuaren aurkezpena Biteri 
kultur etxean (Berdintasun Kontseilua - Hernaniko Udala).

Maiatzak 28 - 29 mayo
¡ Mobilizazioak LOMCEren aurka (Hernaniko Hezkuntza 
Plataforma). Langile Ikastolak azterketak ez egitea erabaki 
du.

Maiatzak 28 - 31 mayo
¡ Garagardo azoka Atsegindegi plazan (CR Hernani 
Elkartea). La inauguración corre a cargo del primer quince 
que disputó el primer partido en los años 1964/65. Diversas 
actividades para celebrar el 50 aniversario del Club: Torneo 
de Gipuzkoa (sub´16), día de puertas abiertas, y mosaico y 
fotografía en Landare.

Maiatzak 29 mayo
¡ Enologia ikastaroa, ardo kata (Portuko Auzo Elkartea).

¡ Kantuz Eguna. Kantuz Abesbatzaren 25. urteurreneko 
ospakizuna Biteri kultur etxean.

¡ Kontzentrazioa plazan: “Gaixotasun larriak dituzten pre-
soak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide 
eta lagunak).

Maiatzak 29 - 31 mayo
¡ Kultura arteko Azoka - Erdi Aroko Azoka 
(Hernani Errotzen).

¡ Italiako “La Borghata” jaialdian izan dira Hernani Musika 
Eskolako fanfarre, txistulari eta albokariak.

Maiatzak 30 mayo
¡ Autodefentsa saioa (Bilgune Feminista).

¡ Saskibaloia. Jardunaldi irekia kiroldegian.

¡ Asamblea Regional Extraordinaria del Gipuzkoa Buru 
Batzar (PNV) en la sede de ORONA, en Galarreta.

¡ CD Hernaniko futbol taldeen denboraldi bukaerako 
bazkaria.

¡ “Tus manos pueden salvar una vida” en Plaza Berria: 
puesto para aprender maniobras básicas de reanimación 
(DYA). 

¡ Pintxo pote solidario en los locales de AMHER, en Trans-
pacar.

¡ Kantu afaria (Gartxot) Osiñagan, jaiak girotzeko.

Maiatzak 31 mayo
¡ “Ziraba” proiektua. Auzolanerako zita “Putzuzar”reko 
hezeguneak kudeatzeko.

¡ Atletismoa. Donostiako Maratoi Erdia: hernaniar asko 
maratoi erdian eta 10 kilometroko proban. 

¡ Txistu kontzertua udaletxeko arkupetan (“Hernani” Musi-
ka Eskolako txistulariak). 

EKAINA / JUNIo

� Igor Genua convocado para formar parte de la selección 
española que juega la World Rugby Nations Cups (Copa de 
las Naciones) de rugby XV.

� Igeriketa. Ikastaroa kiroldegiko igerilekuetan: hastapena 
5 urtetik gorakoentzat.

� INSSek onartzen du Hernaniko AMRko langile ohi bat 
(Mohamed B.A.) gaixotasun profesionalagatik hil zela (2014-
10-11). 

� “Hernanikidetu” proiektua. Arremanitz, Fly Group, 
Mitxelena Tailerrak eta Spora enpresek hartu dute parte, 
eta ingurumena jasangarriago baten aldeko proposamenak 
egiten dituzte.

� Ziburuko Ikastolaren aldeko diru bilketa egin dute institu-
tuko ikasleek: 1.204,53 euro bildu dituzte. 

� Koltxoi eta atseden produktuak erosteko gomendioen 
oharra zabaltzen du Kontsumo Bulegoak; baita butano eta 
propano erabiltzaileei kontuz ibiltzeko ere (instalazioak 
aztertzeko egiten ari diren bisitetan iruzurrak ez izateko).

� “Bizitza kontzientea sortuz” ekimena: hitzaldi eta tailer 
zikloa antolatzen dira ekainean zehar.

� Igeriketa. Egokituko Kluben arteko Espainiako Txapelketa 
Mataron (Bartzelona). Kerman Urretak, Iñigo Llopisek eta 
Garoa Etxabek 18 domina lortzen dituzte: 6 urre, 7 zilar eta 
5 brontze.

� EUSKARA Plus egitasmoaren bigarren ikastaroa martxan 
(ekainean eta uztailean): adinekoen zaintza.

� Remonte. La empresa ORIAMENDI firma un convenio 
con el Gobierno Vasco para los próximos tres años; recibirá 
una partida económica para mantener viva esta modalidad.

� “Hamaika hitz, hamaika txokoetarako” egitasmoa, eus-
kararen erabilpena sustatzeko (AEK - Institutuko DBH 3 eta 
4.eko irakasle eta ikasleak). Erakusketa ikusgai Biteri kultur 
etxean, herriko zenbait tokiren argazki eta istorioekin.

� Luis Llopis se une al staff técnico del Real Madrid, como 
coordinador de entrenadores de porteros, y entrenador de 
los equipos base.

� “Ametsaren bidean” diskoa grabatu dute Institutuko DBH 
4.eko ikasleek (“Kantuen sorkuntza eta diskoaren grabaketa” 
ikasgaia).

� Xabier Garmendia errugbilari hernaniarra Galeseko New-
castle Emlyn taldearekin. 

� Kiroldegiko obrak hasi dira, iraila arte aldagelak berrituko 
dira, eta instalazio termikoen efizientzia handituko da.

� En marcha un marco de colaboración entre el Hospital 
Donostia y PAUSOKA, la Asociación de Padres con hijas e 
hijos con necesidades espaciales, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de esas niñas y niños.

� Auzolan en las instalaciones de Zubipe con el fin de 
ahorrar el trabajo de 15 días a la empresa que finalmente 
colocará el nuevo césped del campo de fútbol.

� “Ipuin Faktoria”ren bigarren lana martxan Sahara herriko 
ipuin batekin (DOBERA Euskara Elkartea). Tolosaldea aldera 
ere, zabaltzen da proiektua. “Chertat eta lehoia” ipuina salgai 
(abuztuaren 12an). Saharako 450 ume ingururi banatzen 
zaizkie ipuinak.

� Futbola. Maria Granado, Ainitze Rodriguez eta Alazne 
Bengoetxea hernaniarrak Emakumezkoen Lehenengo maila-
rako igoera lortzen dute Oiartzun taldearekin.

� II. Komiki Lehiaketa (DOBERA Euskara Elkartea): Nagore 
Bengoetxea, Amane Eizmendi, Mattin Arizmendi eta Maddi 
Arizmendi dira irabazleak.

� II Concurso de maquetas de la Escuela Politécnica de 
Donostia. El objetivo del concurso es la realización de una 
maqueta que permita la comprensión de la integración en 
el desarrollo urbano de Hernani, del área del nuevo barrio de 
Karabel. Los ganadores son Pedro Catalán e Iker Gaztamin-
za.

� Alkatearen soldataren igoera: 2.300 euro kobratuko du 
hilean.   

Ekainak 1 - 5 junio
¡ Rugby. Jornadas de rugby escolar para alumnas y alum-
nos de educación secundaria.

Ekainak 2 junio
¡ Odola emateko zita osasun zentroan.
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Ekainak 3 junio
¡ AEK - Zilegi Eskola. “Feng Shui”ari (geologia eta bioerai-
kuntza) buruzko ikastaroa.

Ekainak 3 - 4 junio
¡ Mondragon Unibertsitatea reúne en el centro ORONA 
IDeO a los socios del proyecto europeo de investigación 
“Mantis”, proyecto que tiene como objeto diseñar y desarro-
llar plataformas de servicios de mantenimiento industrial en 
la nube.  

Ekainak 4 junio
¡ “Nola erabili mugikorretako aplikazioak lana bilatzeko?” 
ikastaroa (DAITEKE).
¡ DOBERA Euskara Elkartea. Urteko Batzar Nagusia Biteri 
kultur etxean.
¡ “Erractus” Uru tabernan, feminismo eta umorea 
uztartzen dute Kattalin Minerrek, Jule Goikoetxeak 
eta Danele Sarriugartek.

Ekainak 4 - 18 junio
¡ Biteri kultur etxeko ikastaroetan eginiko lanak ikusgai: 
argazkilaritza, egur tailerra, eskulanak, patchwork, pintura...

Ekainak 5 junio
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” 
(LAB).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari 
politikoen senide eta lagunak).
¡ XXX. Mus Txapelketa Ur Mia elkartean.
¡ “Heriotzaren triangulua” dokumentala Gudarien plazan.

Ekainak 6 junio
¡ Lurra aldatu eta gero, Plaza Berria berriro zabalduta.
¡ Saskibaloia. Jardunaldi irekia kiroldegian.
¡ Ikasturte bukaerako festa Inmakulada ikastetxean, eta 
Langile ikastolan.
¡ Abesbatzaren eguna Goiz Eguzkin.
¡ Celebración del 50 aniversario de la promoción de 1965, 
de exalumnos de EPO - Carmelo Labaca.
¡ Txakolin Eguna Santa Barbara elkartean.
¡ Remonte. Arranca el Torneo de Promoción “Labrador 
2015” en Galarreta. 
¡ Pala. Euskal Herriko gomazko palazko txapelketako garai-
leak dira Endika Ramos eta Aiheko Zubimendi.
¡ Rugby. Euskadi vs Catalunya en Landare (Galesucat 
Torneoa).
¡ Poesia eta musika emanaldia Hendaian: “Herri bihurtu 
zaidan deserrian” (Jon Garmendia Txuriya eta Xabier Solano, 
besteak beste).
¡ Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako azken saioak 
Ataunen. Hernaniko Iraulio Panttalone Bertso Eskolako hiru 
bertsolarik txapelketarako txartela lortzen dute: Eli Pagola, 
Asier Azpiroz eta Unai Gaztelumendi.   

Ekainak 6 - 7 junio
¡ Osiñagako jaiak. Auzoa eta eskolaren historia, argazkitan.
¡ Atletismo: 24 horas de Albi (Francia). La ultrafondista 
Eva Esnaola es la vencedora, y logra la novena plaza en la 
clasificación general absoluta, únicamente superada por 
ocho atletas masculinos. 

Ekainak 7 junio
¡ Marcha Hernani - Leitza (Elur-Txori).
¡ Larreatik Otzaurtera irteera (Mendiriz Mendi).

¡ Arantzazura erromesaldia.
¡ Arrauna. Udako aurreneko estropada Hernaniko 
neskentzat.
¡ Balonmano. Día del club (Hernani Eskubaloi Taldea)
¡ “Joste Eguna” Plaza Berrian (Hernaniko GURE ESKU 
DAGO).
¡ Ereñotzuko II. Kross Txikia eta V. Mendi Lasterketa.

Ekainak 10 junio
¡ “Beteberritzen” egitasmoaren azken topagunea Beterri 
Garapen agentzian (Gabriel Celaya zentroan): eskualdeko 
diagnostikoa osatu, erronkak landu, topagunearen jarraipena 
eta funtzioak…
¡ LAB alerta del “riesgo de accidente” en las obras de VPO 
de Florida auzoa; concentración frente a las obras.
¡ Arrauna. Ibarluzeko lokal berriaren inaugurazioa (Hernani-
ko Arraun Elkartea). Klubak 50 urte betetzen ditu.

Ekainak 10 - 22 junio
¡ Ikasturte amaierako ikasleen kontzertuak Sandiusterrin 
(“Hernani” Musika Eskola Publikoa).

Ekainak 11 junio
¡ Kontzentrazioa Donostiako epaitegiaren aurrean, epaiketa 
dela eta: Momentive Specially Chemicals Ibérica S.A. (Indus-
trias Químicas del Urumea, 1970-1985) enpresak errekurritu 
egin du Joakin Izeta langilea hil zuen birikako minbiziaren 
jatorria (ASVIAMIE). El Juzgado nº 5 de San Sebastián 
rechaza el recurso.
¡ La Fundación ORONA celebra su segundo foro “Gizarte-
rantz”, encuentro anual con entidades sociales, deportivas, 
culturales y académicas, para analizar y formular líneas de 
actuación con el fin de generar riqueza y bienestar en las 
sociedad.
¡ Jesus Maeztu Quintanak 100 urte betetzen ditu. 

Ekainak 12 junio
¡ Ernesto Merino (EH Bildu) elegido vicepresidente primero, 
en la mesa de las Juntas General de Gipuzkoa.
¡ San Joan Jaiak 2015: XVI. Preludio Txikia.
¡ Pilota. Hernaniarrak “Emakume Pilotari Txapelketa”ko 
trinketeko finaletan, Garcia – Otaegi garaile aurreneko 
mailan.
¡ Enkartelada plazatik abiatuta: “Errepresaliatuak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak).   
¡ Ameriketako Estatu Batuetako sagardoak dastatzeko 
aukera Iparragirre sagardotegian.
¡ Monologoa Anboto tabernan.

Ekainak 12 - 14 junio
¡ Ereñotzuko San Antonio Jaiak (ekainaren 11n, Ugalde-
txon). Kartelaren egileak Izaskun, Eñaut eta Ugaitz Barriola 
dira.

Ekainak 13 junio
¡ San Joan Jaiak 2015. XXXIII. Ehiza: Probintzia mailako 
“San Joan Sari Nagusia” (eta herriko txapelketa) Xoxokako 
zelaian (Txantxangorri Elkartea).
¡ Escalada. Jornada de encuentro de escaladores en las 
“paredes” de Santa Bárbara.
¡ Zumaiako flyschera irteera gazteentzat (Mendiriz Mendi).
¡ Judoa. Ikasturte bukaerako lehiaketa herriko alebin eta 
benjaminentzat.
¡ Behemendiko azoka Plaza Berrian.
¡ Ikasturte bukaerako festa Elizatxo ikastolan. 
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¡ Trinkete. Los cadetes Ioritz Berasarte y Endika Arizmendi 
juegan la final del Campeonato de Euskal Herria, en Abadiño. 
¡ “Furgobaratza”, servicio de ayuda y asesoramiento en el 
parque de huertas municipal (Fundación EKOgunea). 
¡ “Tilos 7 pasa” txapelketako finalak.
¡ San Joan Jaiak 2015. Arrauna: “Fermin Etxeberria”ren VIII. 
Oroimenezko Proba. Batelen estropada Elorrabin (Hernani-
ko Arraun Elkartea); bandera, mutil-kadete mailan, etxean 
geratzen da. 
¡ Pintxopote solidario en respuesta a una emergencia 
sanitaria (AMHER).
¡ Kalez kale kantari.
¡ San Joan Jaiak 2015. Bola: Hernaniko Txapelketa (lehe-
nengo jaurtiketa Ereñotzuko bolatokian): Antonio Miner da 
onena; emakumezkoen artean Josune Uzkudun, nagusi.
¡ Zarauzko Triatloia. Peru Alfarok laugarren postua lortzen 
du; Euskadiko Ertaineko Triatloi Txapelketako txapeldun.
¡ San Joan Jaiak 2015. San Joan Jaietako XXI. iragarpen 
kontzertua.
¡ “Yausika” festa Garin tabernan.

Ekainak 14 junio
¡ San Joan Jaiak 2015. Gimnasia erritmikoaren erakustal-
dia kiroldegian.
¡ Iturmendiko jentilzuloa irekita (Felix Ugarte Elkartea).

Ekainak 15 junio
¡ Sukaldaritza ikastaroa langabeentzat, 2016ko otsailaren 
12 arte (Udaleko Enplegu Saila).
¡ San Joan Jaiak 2015. Pala: San Joan Sariko finalak Tilo-
setan (CD Hernani).

Ekainak 15 - 21 junio
¡ Un carril cerrado en la A-15 a su paso por Hernani.

Ekainak 16 junio
¡ “Hernanikidetu” proiektuaren aurkezpena Gabriel Celaya 
zentroan, erronka sozialei erantzun kolektiboak emateko 
elkarlanean dira hainbat enpresa, elkarte eta erakunde (Bete-
rri Garapen Agentzia).
¡ Dantza latinoa: ikasturte bukaerako emanaldia Biteri 
kultur etxean.

Ekainak 16 - 17 junio
¡ Ikastaroa langabeentzat: “Zure enpresa nola sortu eta 
kudeatu” (LANBIDE).

Ekainak 17 junio
¡ EHUko Uda Ikastaroak. Maialen Lujanbiok hitzaldia ema-
ten du inaugurazio ekitaldian.
¡ Dantza Garaikidea: ikasturte bukaerako emanaldia eta 
argazki proiekzioa Biteri kultur etxean.
¡ Herri batzarra Biteri kultur etxean (EH Bildu): udal hautes-
kundeen balorazioa.
¡ Sahararen aldeko kontzentrazioa Plaza Berrian, Takbar 
Haddiri babesa emateko (gose greban dago semearen 
hilketa argitzeko).
¡ ETB1eko “Gu ta gutarrak” saioaren finala, Iñaki Lekuona 
hernaniarra, gutar jatorrena. 

Ekainak 18 junio
¡ Herriko Tabernen auzia. Espainiako Auzitegi Gorenak 107 
herriko taberna konfiskatzeko agindua berresten du, horien 
artean Garin Taberna. Sententzia salatzeko kontzentrazioa 
tabernaren aurrean.  
¡ Irizar taberna eta Urumea Burdindegia itxi dira; omenaldi 
gisa, afarimerienda.

Ekainak 19 junio
¡ San Joan Jaiak 2015. “Gerardo Plaza”ren IX. Oroime-
nezko Xake partidak haurrentzat Atsegindegi plazan.

¡ Doinu Zale Musika Eskolako kurtso bukaerako emanaldia 
Biteri kultur etxean.

¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko abesbatzen 
kontzertuak Milagrosa kaperan.

¡ Kontzentrazioa Zinkoenenean (Hernaniko preso eta ihes-
lari politikoen senide eta lagunak).

¡ San Joan Jaiak 2015. Ttarla Dantza Taldearen emanaldia 
kiroldegiko frontoian.

Ekainak 20 junio
¡ San Joan Jaiak 2015. Aurorak (Ozenki, Kantuz eta Goizue-
tako Umore Ona abesbatzetako kideak).

¡ San Joan Jaiak 2015. Plater tiroa: Probintzia mailako 
Txapelketa (hobi unibertsala) eta herri-tiroketa (Txantxango-
rri Elkartea).

¡ Pilota. Ioritz Arrieta eta Aitor Gorrotxategi Urretxuko 
Txapelketako finalean. Aitor Gorrotxategi, Santxorekin, 
irabazle. 

¡ Txirrindularitza. Alexander Juanikorena irabazten du 
Triparriscos Txirrindulari Martxa (Sabiñanigo, Huesca).  

¡ San Joan Jaiak 2015. XVIII. “San Joan” Waterpolo Txape-
lketa kiroldegian.

¡ San Joan Jaiak 2015. “Miguel Ollo”ren IX. Oroimenezko 
Proba, haur kategoriako karabina tiroketako XLVII 
Txapelketaren kanporaketak Txantxangorriko lorategian.

¡ Gazte Txokoa: Ikasturteari bukaera emateko festa.

¡ Arrauna. Gipuzkoako VI. Traineru Liga: denboraldiko 
aurreneko estropada Hernaniko neskentzat.

¡ San Joan Jaiak 2015. XIV. “Azeri bila” haur eta 
gazteentzat; eta XVII. “Azeri bila” helduentzat.

¡ San Joan Jaiak 2015. “Hernani sutan”: boxeo eta kick 
boxing borrokak kiroldegian.

¡ Kontzertuak gaztetxean: “Pelayo y los malditos”, “Indian 
Feathers”, “Sweather Weather” eta “Inefables”.  

Ekainak 20 - 21 junio
¡ Dardo torneoa Atxur tabernan.

Ekainak 20 - 22 junio
¡ Txirrindularitza. Gipuzkoako Itzulia, Andoni Amonarriz 
hernaniarrak bigarren etapa irabazten du.

Ekainak 21 junio
¡ San Joan Jaiak 2015. XXIII. Probintzia mailako 
Itsas-arrantza Txapelketa, “San Joan Saria” (Txantxangorri 
Elkartea).

¡ San Joan Jaiak 2015. Palankarien XXXIV. Proba Sagas-
tialdeko pistetan (Etxeberri Elkartea).

¡ San Joan Jaiak 2015. Probintzia mailako Tiro Lehiaketa 
(eta herriko txapelketa) “Hernaniko Udaleko Sari Nagusia”: 
uso - tiro txapelketa “Colombaire” erara (Txantxangorri 
Elkartea).

¡ Pilota. Hernaniko Pilota Eskolako Txapelketako finalak 
kiroldegiko frontoian. 

¡ San Joan Jaiak 2015. “Gerardo Plaza”ren Oroimenezko 
XVII. Xake Proba Plaza Berrian (Xake Elkartea).

¡ San Joan Jaiak 2015. Bola: bigarren jaurtiketa Goiz Eguz-
ki Bilgune Sozialeko bolatokian.

¡ San Joanetako luntxa Casa del Pueblon (PSE-EE).
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Ekainak 22 junio
¡ La AN repite el juicio a Beñat Aginagalde (había sido 
declarado absuelto), por el asesinato del concejal socialista 
Isaías Carrasco (Arrasate, 2008-03-07), tal y como había 
ordenado el Tribunal Supremo: 32 años de prisión es la 
sentencia final.
¡ Festa Karmelo Labaka zentroan: proiektu eta lanen 
aurkezpena. 
¡ Talleres de creatividad tecnológica en la Fundación 
ORONA IDeO (hasta el 4 de septiembre). 

Ekainak 23 junio
¡ San Joan Jaiak 2015. Haur kategoriako XXXVIII. Marrazki 
Lehiaketa Ezkiaga pasealekuan (Urumea Ikastola).
¡ San Joan Jaiak 2015. Gazteen azeri dantza.

Ekainak 23 - 27 junio
¡ San Joan Jaian 2015. Kartelaren egilea Nerea Uralde 
Arrondo da. BERRIAK Elkarteak San Joan pultserak atera- 
tzen ditu. Arraun Elkartea eta Kantuz Abesbatza omenduak. 
Carlos Sanchizek 50 urte betetzen ditu haur aurreskuaren gi-
daritzapean. Hernaniko Danborradaren 50. urteurrena (Santa 
Barbara Elkartea). Koadrilen arteko brindisa Gudarien plazan 
(“Muzki” koadrila, ekainak 25). Gatazkaren konponbiderako 
“Euskal preso eta iheslariak, etxera” manifestazioa eta herri 
bazkaria (ekainak 27). Pilota partidak kiroldegiko frontoian, 
BERRIA XII. Txapelketako finala (ekainak 27). San Joan 
Konpartsaren irteera, (ekainak 27). “Sutu jaia!” ekimenak 
egitarau propioa antolatzen du. Anastasia Leundaren arti-
sautza lanak ikusgai udaletxeko arkupetan. Eraso sexistarik 
ez emateko, protokoloa adostu dute Txosna Batzordeak, 
BERRIAK eta Udalak. 

Ekainak 24 junio
¡ San Joan Jaiak 2015. Musika Bandaren kontzertua 
udaletxeko arkupetan. Bandak bi partaide omenduko ditu: 
Damaso Usabiaga (50 urte Bandan, azken kontzertua da 
berarentzat) eta Rafael Garcia (25 urte).
¡ San Joan jaiak 2015. Bertsolari eta trobadore topaketa.
¡ Kantugiro (16 urtetik gorakoentzat) Zinkoenean (ETB).

Ekainak 25 junio
¡ San Joan jaiak 2015. Esne beltzaren kontzertua, hainbat 
artistekin batera: Fermin Muguruza, La Mala Rodríguez...

Ekainak 26 junio
¡ Igerileku irekiak zabalik.
¡ Bideo curriculumari buruzko ikastaroa DAITEKE Enplegu 
zentroan, Gabriel Celayan.
¡ San Joan Jaiak 2015. Hainbat ekitaldi Goiz Eguzkin.
¡ Kontzentrazioa Plaza Berrian: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).
¡ San Joan jaiak 2015. Bertsolariak plazan.

Ekainak 27 junio
¡ Arrauna. Mutil kadeteek irabazten dute Udaberriko Batel 
Liga, seitik sei irabazi dituzte.
¡ Pilota. BERRIA XII. Txapelketako finala kiroldegiko frontoian: 
A. Gorrotxategik txapela janzten du Usurbil taldearekin.

Ekainak 29 junio
¡ 10-11 urteko futbola gustatzen zaien neskentzako deial-
dia (CD Hernani).

Ekainak 29 junio - uztailak 10 julio
¡ Remo. Curso de verano para chicas y chicos mayores de 
11 años (Hernaniko Arraun Elkartea).

Ekainak 30 junio - uztailak 1 julio
¡ Alerta laranja beroagatik.

UzTAIlA / JUlIo

� Igeriketa ikastaroak kiroldegiko igerilekuetan: hastapena, 
mantentzea eta haurdunentzat.

� Hainbat ikastaro kiroldegian: fitness, aerobik, pilates, 
tenis, ziklo-indoor, body training – walking, zumba.

� Hainbat ikastaro KZ Gunean.

� Uztaileko ostegunetan kontzertuak daude Ereñotzuko 
Irrintzi tabernan.

� Udalekuak Ereñotzuko 2 eta 12 urte bitarteko haurrentzat 
(astearte, ostegun eta ostiraletan, uztailaren 24ra arte).

� Una sentencia anula los presupuestos de la Mancomuni-
dad San Marcos por los que los municipios en los que está 
implantado el PaP, debían contribuir también a abonar los 
gastos de recogida del sistema por contenedores, aun no 
utilizando el mismo. Hernani debía abonar 114.000 euros. 
La Mancomunidad recurre la sentencia.

� Turismo bulegoa Biteri plazan (uztail eta abuztuan, as-
teartetik igandera). Herrigune historikoa ezagutzeko aukera 
(bisita gidatuak).

� Iñigo Legorburuk XXI. Ermua Hiria Poesia Lehiaketako 
lehenengo saria lortzen du “Laura Palmerrek erail ninduen” 
poema sortarekin.

� Errugbia. Igor Genua Espainiako selekzioarekin Europako 
7 Txapelketan, Ingalaterran: subcampeón de Europa.

� La finca KarabelEKO y el Bodegón Alejandro (Donostia) 
proyectan una iniciativa con el fin de favorecer la horticultu-
ra local y ecológica sostenible dentro del sector hostelero.

� Hiru hernaniarrek (Mirari Loyarte, Olatz Gonzalez eta 
Mikel Martin) Amancio Ortega Fundazioak ematen dituen 
bekak irabazten dute; datorren ikasturtea Amerikako institu-
tu batean egingo dute.

� Atletismo. Oro en el Campeonato de España, categoría 
cadete, para Aitor Urkia (C.D. Hernani), en lanzamiento de 
martillo.

� Curso de aprendizaje con ordenador para socios de 
Hogar del Jubilado Goiz Eguzki, en KZGunea (también en 
septiembre).

� El bidegorri Astigarraga – Hernani, incorporado a la Red 
Foral de Bidegorris.

� Ramadanaren bueltan, futbol txapelketa multikulturala 
kiroldegian. 

� El fondo de capital riesgo Espiga Equity Partners, compra 
el 35% de UBIS.

� Pala. Amaia Irazustabarrena, Maider Huizi eta Miren 
Goikoetxea irailean jokatuko den mundiala prestatzeko 
kontzentrazioan.

� Pala. Ariane Arrieta eta Maider Mendizabal (Anoeta) 
Oberenaren 75. urteurreneko Txapelketako irabazle (Emaku-
mezkoen Paleta Gomako Nazioarteko Torneoa).

� Errugbia. Jon Insausti jokalari hernaniarra Nairobin (Ke-
nia), Espainiako selekzioarekin.

� “Egiaz itsuturik” musika talde hernaniarra Hondarribiko 
Blues Jaialdian.

� Igeriketa. Gazteentzako I. Joko Paralinpiko Europarrak 
Kroaziako Varqazdin herrian. Iñigo Llopis igerilari herna-
niarrak hainbat probatan hartzen du parte, eta 12 urrezko 
domina lortzen ditu. 

Uztailak 1 julio
¡ Udaleku irekiak martxan (uztailaren 24 arte): 413 haur, 
jolasean eta euskaraz.

¡ Herriko Tabernen auzia; asanblada Garinen.
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Uztailak 2 julio
¡ Pello Sarasola hernaniarra hil da, ETB eta Antena 3ko 
zuzendaria izan zen.

¡ Joven de 23 años detenido por robar varias motocicletas.

Uztailak 3 julio
¡ Uda pasatzera Saharatik etorritako lau umeei harrera 
egiten die Udalak, abuztuaren 28-29ra arte izango dira 
Hernanin.

¡ Pala. Frantziako Femina Tour Txapelketako finala 
jokatzen du Amaia Irazustabarrenak.

¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).

Uztailak 4 julio
¡ Fallece Pilar Belzunce, viuda de Eduardo Chillida; es ente-
rrada junto al escultor, en Chillida-Leku.

¡ Ganbo mendira irteera, gauez (Mendiriz Mendi).

Uztailak 4 - 5 julio
¡ Da comienzo el Torneo Buruntzaldea de Pelota.

Uztailak 6 julio
¡ Hernaniko hamaika talde Donosti Cup txapelketan.  

Uztailak 6 - 9 julio
¡ Garin taberna libre uztea eskatzeko hainbat ekintza: mus 
txapelketa, haur jolasak “gixatu” potea, karaokea... Auzitegi 
Nazionalak konfiskatzea berretsi ondoren, egunero egiten 
dira kontzentrazioak tabernaren aurrean. Uztailaren 8an, 
herri batzarra.

¡ Congreso Mundial sobre Aprendizaje en Ingeniería en el 
edificio de ORONA–IDeO (Mondragon Unibertsitatea).

Uztailak 6 - 18 julio
¡ Udaleku ibiltaria Oriotik Saturraranera, 1998-2002 urtee-
tan jaiotakoentzat (DOBERA Euskara Elkartea).

Uztailak 6 - 24 julio
¡ Kirol udalekuak (11-12 urteko umeentzat).

Uztailak 7 julio
¡ Odola emateko zita osasun zentroan.

Uztailak 7 - 8 julio
¡ Auzitegi Nazionalera joan behar izan dira presoen 14 seni-
de, tartean Marta Igarriz eta “Baldo”ren senideak. Uztailaren 
7an, jokabidea salatzeko elkarretaratzea Donostiako auzite-
giaren aurrean (Etxerat).

Uztailak 7 / 10 - 12 julio
¡ Martindegiko San Fermin Jaiak.

Uztailak 7 -10 julio
¡ Bide ertzean bionda jartzeko lanak direla eta, Martindegi-
tik Epelerako bidea (Errollaburuko bidea) itxita.

Uztailak 8 julio
¡ Abilezia sozialen inguruan tailerra (DAITEKE Zerbitzua).

Uztailak 10 julio
¡ Enkartelada plazatik abiatuta: “Errepresaliatuak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senide eta lagunak). 

¡ Frantziako sagardoak dastatzeko aukera Iparragirre 
sagardotegian.

¡ Stephy Llryora monologista Anboto tabernan.

¡ Bingoa Garin tabernan.

Uztailak 11 julio
¡ Erremontea. San Fermin Torneoko finala jokatzen du 
Endika Barrenetxeak (Barrenetxea IV.k). Junto a Urriza, se 
hace con el torneo.

Uztailak 11 - 12 julio
¡ Pala. Amaia Irazustabarrena, junto a la anoetarra Maider 
Mendizábal, en el Europeo de frontón de 30 metros, en Tole-
do. Europako txapeldunak dira.

Uztailak 12 julio
¡ Salida a Higa de Monreal (Mendiriz Mendi).
¡ Sendavivara igandea pasatzera (Osiñagako Auzo Elkar-
tea).

Uztailak 13 julio
¡ Beñat Aginagalde eta Joanes Larretxea hernaniarrak 
epaitzen dituzte Auzitegi Nazionalean. Están acusados 
de colocar bombas trampa, contra la Ertzaintza, en Santa 
Bárbara, en el año 2009.

Uztailak 13 - 16 julio
¡ Dantza garaikidea. Saio irekiak Biterin.

Uztailak 15 julio
¡ Arrauna. Gipuzkoako Traineru Txapelketa Kontxan; Herna-
ni Iparragirre Sagardotegiak (“Maialen”ek) parte hartzen du.  
¡ “Kontsumo Taldea” sortzearen helburuarekin batzarra 
udaletxean: garaian garaiko barazki ekologikoak kontsumi- 
tzea, ekoizlea eta produktuen hartzailearen arteko harreman 
zuzena sendotzea, bidezko merkataritzaren garapena 
bultzatzea, elikadura burujabetzaren aldeko produktuen 
garrantzia aldarrikatzea, Baserri Sarea sortzea... dira 
helburuak. “Jateko” proiektua aurkezten da.

Uztailak 15 julio - irailak 15 septiembre
¡ Garbigunea goizez irekita (09:30 – 14:00).

Uztailak16 julio
¡ Karmen Jaiak kaxkoan. Urumea burdindegi eta Irizar ta-
bernako lagunak, eta 100 urtetik gorakoak omenduak. Mari 
Cruz Zigaranek jasotzen du Alkate makila.

Uztailak 17 julio
¡ Ertzaintzak gizon armeniar bat atxilotzen du 12 lagun 
kontraturik gabe lanean izateagatik.
¡ Chillida-Leku ezagutzeko aukera, bisita gidatua antolatzen 
du Udaleko Turismo Sailak.
¡ “Aurpegiaren zainketa eta makilaje zuzentzailea” ikasta-
roa Etxeberrin, Urrutia farmazian. 
¡ Ramadanen bukaera festa kiroldegiko frontoian (uztaila-
ren 17an, ARRISALA Elkartea).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernani preso eta iheslari politikoen seni-
deak).
¡ Bingoa Garin tabernan. 

Uztailak 17 - 19 julio
¡ Madalena Jaiak Lizeagan.

Uztailak 18 julio
¡ Gasteiz eta Estibalitzera irteera (Goiz Eguzki).
¡ Auroren topaketa Tafallan; bertan da Ozenki Abesbatza.  
¡ Pedro Cano presoaren lagunei bisita ukatzen diete Caste-
llo I espetxean. 
¡ Balonmano. Acto de homenaje, y posterior comida, a 
Ignacio Ocio.
¡ Hernaniko Zabaletarrak Villabonako giza proban; Manex 
Castro presoaren lehengusuak dira. Desafioan biltzen den 
dirua bisitarako bidaia gastuei laguntzeko erabiliko da.      



117

CRóNICA 2015eko KRoNIKA

HERNANI2016

Uztailak 18 - 19 julio
¡ Pala. F30 modalitateko 22 urte azpiko Espainiako Txape-
lketa Palentzian, Amaia Irazustabarrenak eta Maider Huizik 
bigarren postua lortzen dute.      

Uztailak 22 julio
¡ Hautaketa prozesuak lantzeko tailerra (DAITEKE Enplegu 
Zentroa).  

Uztailak 23 julio
¡ Saskibaloi saio librea neskentzat, udal kiroldegian.

¡ Marcelo Usabiaga hil da.   

Uztailak 24 julio
¡ Kontzentrazioa, Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideek deituta.  

Uztailak 24 - 26 julio
¡ BTT jaitsierak. Aritz Urdanpilleta ereñotzuarra Espainiako 
txapelketan (23 urte azpiko mailan), Euskadiko Selekzioare-
kin.  

Uztailak 25 julio
¡ Epeleko festa eguna; elkarrekin egin dute otordua auzo-
tarrek.

¡ Pilota. Buruntzaldea Torneoko finalak kiroldegiko fron-
toian. Denboraldiari bukaera ematen diote herriko pilotariek 
Peña Otaño elkartean: zazpi txapela lortu dituzte.

¡ Futbol txapelketa Latsunben (MOLOTOFF Irratia).

Uztailak 25 - 26 julio
¡ Peña Montañosa-ra irteera (Mendiriz Mendi).

Uztailak 26 julio
¡ Triatloia. Imanol Sagarzazu hirugarren Segoviako Riazako 
triatloian.

Uztailak 26 - 27 julio
¡ Obrak direla eta, Karabel – Portu bidegorria itxita.    

Uztailak 27 julio
¡ Astelehen beltza Hernanin; bi trafiko istripu, eta bi hildako.    

Uztailak 27 julio - abuztuak 2 agosto
¡ Udaleku ibiltaria Oriotik Saturraranera, 2003-2005 urtee-
tan jaiotakoentzat (DOBERA Euskara Elkartea).

¡ Udaleku ibiltari txikia: 9-12 urte bitarteko 16 neska–mutil 
Goizuetarako bidean (DOBERA Euskara Elkartea).

Uztailak 28 julio
¡ Udal Batzar Orokorra: Batzorde informatzaileen eraketa, 
Garin Herriko Taberna inguruko mozioa...

Uztailak 31 julio
¡ Ignacio Altolagirre hernaniarrak 100 urte betetzen ditu. 

¡ San Inazio eguna, festa Santa Barbaran (MORKAIKO 
Kultur Elkartea).

¡ Mendi martxa Iparraldetik Donostiara, Comète Sareko 
kideek garaian egiten zuten ibilaldia  gogoratzeko.

ABUzTUA / AGoSTo

� Erremontea. Buruz buruko KUTXABANK Txapelketa 
Galarretan; finala irailaren 12an jokatuko da. 

� Asfaltatze lanak herriko hainbat kaletan; horrek aldake-
tak sortzen ditu trafikoan.

� Ordutegi berezia Goiz Eguzkin: astelehenetik larunbatera, 
15:00etatik 21:00etara.

� Pilota. Denboraldiko lehenengo txapela lortzen du Ioritz 
Arrietak (Ander Imazekin), Oiartzunen; bigarrena, Amurrion 
(Amurrioko Legarretarekin). Burlatako finala jokatzen du. 
Mikel Lasa (infantil maila) azpi-txapeldun Getarian, Irastorza 
añorgatarrarekin. Markel Lizeaga Donostiako Aste Nagusiko 
Torneoko finalean.  

� Urtean zehar Goiz Eguzkin egindako obrak bukatu dira.

� Atletismoa. Frantziako Privas-eko (Ardèche) erresis- 
tentzia proban (martxa modalitatean) hartzen du parte 
Xabier Salillasek; 72 ordutan 265 kilometro egiten ditu.

� “AMHERlekuak”. Etorkin gaztetxoek euskeraz egiteko eta 
aisialdirako aukera dute (AMHER–SOS Arrazakeria). Azken 
saioa abuztuaren 25ean: zirkua eta bazkaria.

� Maialen Sagües eta Izar Carazo hernaniarrak Amerikara 
abiatzen dira hainbat proiektuko boluntarioen lana ezagutze-
ra ematera (Ruta Caracol Proiektua). 

Abuztuak 1 agosto
¡ Skate Txapelketa Zinkoeneako parkean (Molotoff Irratia).

Abuztuak 3 agosto
¡ Sekulako euri jasa; 3 bat zentimetroko harriak ere bota 
ditu.

Abuztuak 4 agosto
¡ Deialdi berezia odola emateko; zita Osasun zentroan.

Abuztuak 7 agosto
¡ Igeriketa. Master mailako Mundiala Kazanen (Errusia). 
Goñik anaiek (Luis eta Iñigo) brontzezko dominak lortzen 
dituzte ur irekietako proban (3 km). 

¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera”.

¡ Asturiaseko sagardoa probatzeko aukera, Iparragirre 
sagardotegian.

Abuztuak 8 agosto
¡ Txindokira egunpasa, eta parrillada (Gazte Asanblada).

¡ Zuhaitz bat erori da Tilosetan, usteldua baitzegoen.

Abuztuak 10 - 14 agosto
¡ Bide-markak pintzate lanak direla eta, A-15 errepideko 
zati bat moztuta. 

Abuztuak 12 agosto
¡ “Txakurra eta katua” jokoa Tilosetan (SUTU JAIAK!). 

Abuztua 15 agosto
¡ Natación. Travesía al Paseo Nuevo (Semana Grande de 
San Sebastián); debido a las condiciones meteorológicas la 
prueba se celebra en el interior de la bahía; Luis Goñi logra el 
segundo puesto; Peru Alfaro, el tercero. 

Abuztuak 16 agosto
¡ Un hombre de 46 años, con numerosos antecedentes, 
retenido en el balcón de la vivienda en que pretendía robar.

¡ Urtero bezala, Hernaniko txistulariak Aranoko San Roke 
egunean.

¡ Atletismoa. Master mailako Munduko Txapelketa Lyonen 
(Frantzia). Maratoi erdian lehiatzen da Sergio Roman: 13. 
postua, eta brontze domina taldeka Espainiako selekzioare-
kin.   

Abuztuak 19 agosto
¡ Un joven de 29 años, delincuente habitual, detenido por 
agredir al propietario de un caserío de Hernani, en Antziola 
auzoa. Los hechos habían ocurrido a finales de julio.

¡ “Jolas zikinak” Ave Maria parkean (SUTU JAIAK!). 
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Abuztua 21 agosto
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senide eta lagunak).
¡ Ergobiko festak. Giza proban hartuko dute parte Hernani-
ko zortzi errugbilarik, Ergobiko beste zortzi lagunen kontra. 
Ergobiarrak irabazle.

Abuztuak 22 agosto
¡ Sahara Eguna Tilosetan. Despedida festa uda Hernanin 
pasa duten hiru haurrei (SUTU JAIAK! – Hernaniko Udala).
¡ Arrauna. Gipuzkoako Liga; Hernaniko neskek (“Maialen” 
trainerua) seigarren postua lortzen dute sailkapen oroko-
rrean. 
¡ Donostiako 76. Musika Hamabostaldia: “Mendi - Mendi-
yan” opera (J.M. Usandizaga) kantatzen dute 13 hernania-
rrek (Coro Easorekin).

Abuztua 23 agosto
¡ Bola. Miguel Arrozpide Ibarrako San Bartolome Txapelke-
tako irabazle; Antonio Miner, hirugarren.

Abuztuak 24 agosto
¡ Ur hoditeri bat hautsi da Atsegindegin.

Abuztuak 25 agosto
¡ Pelikula Tilosetan (SUTU JAIAK!).

Abuztuak 26 agosto
¡ “Google apps” ikastaroa Gabriel Zelaia eraikinean 
(DAITEKE Enplegu Zentroa).

Abuztua 28 agosto
¡ Kontzentrazioa Gudarien plazan: “Gaixotasun larriak 
dituzten presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politi-
koen senideak).

Abuztuak 28 - 30 agosto
¡ San Joan Txiki Jaiak Portu auzoan. Kantaldi herrikoia 
larunbatean (abuztuaren 29an), eta bertan dira Kalez kale 
Kantarikoak.

Abuztuak 29 agosto
¡ Travesía a la isla en Donostia. Peru Alfaro y Luis Goñi 
logran el segundo y tercer puesto.
¡ Errugbia. Iñaki Quesadaren oroimenezko torneoa 
Zarautzen; Hernani taldeak parte hartzen du. 

Abuztua 30 agosto
¡ “Bertso olinpiadak” Ereñotzun, bertso eta kirola uztartzen 
dituzte (Hernaniko Bertso Eskola).

IRAIlA / SEPTIEMBRE

� Bailarako talde eta elkarteen agenda bateratua Uru-
meako KRONIKAn.

� 2015/16 ikasturtean haurtzaintza zerbitzua Ereñotzun.

� Kurtso politiko berrian, PSE-EEk herritarren beharrak 
jasotzeko prest udaletxeko bulegoan, Casa del Pueblon, 
helbide elektroniko eta sare sozialen bidez.

� Nagore Legarretaren lanak, Getxophoton (irailaren 6ra arte).

� Pelota. Ohian Zugasti (infantil) y Julen Deskarga y Ekain 
Apaolaza, subcampeones de los Torneos de Tricio (Rioja) y 
Patxi Montes (Donostia).

� Gregorio Muro hernaniarra, Bruselako Komiki Jaialdian.

� El programa INDARTU del Gobierno vasco habilita ocho 
millones de euros para la creación de empleo en las zonas 
de Oiartzualdea (en ella incluyen Hernani, con una tasa de 
paro, a agosto de 2015, del 12,5%) y la Margen Izquierda 
(Bizkaia).

� La Ertzaintza desmantela una plantación de marihuana 
en Pagoaga.

� ZIRABA Proiektua ikusgai Europako Kongresu Herpetolo-
gikoan, Wroclawn (Polonia); anfibio eta narrastien inguruan 
hitzordu garrantzitsuenetako bat da kongresu hori.

� Lurjausiak saihesteko helburuarekin, pilatzen den ura 
ateratzeko sistema ari da jartzen BIDEGIk Hernanin, 
AP-1 / AP-8 errepideetan, Balantxa biltegiko bi aldapetan.

� Futbito txapelketa Latsunben, azarora bitartean.

� Kattalin Minerrek irabazten du Igartza Saria, “Kafe 
beteak” proiektuarekin. 2017 urte hasieran argitaratuko da 
eleberria.

� Karabeleko zubi berritik Zikuñagara doan bidean bankuak 
berriro jartzeko eskatzen dute Zikuñagako auzotarrek eta 
PSE-EEk.

� Senpereko Aquatloia XS proban parte hartzen du 
Zumitza Taldeko Asier Oconek; txapeldun beteranoetan.

� Denuncian 27 timos del “tocomocho” y la “estampita” en 
la CAV, dos de esos casos en Hernani.

� Pilota. Altsasuko Otadiako Kristo Santua Txapelketako 
garailea da Ioritz Arrieta; Donostiako Euskal Jaietako Txape-
lketan bost pilotari hernaniar protagonista (bi txapela, hiru 
finaletan): Jon Jara, Unai Etxarri, Xabier Salaberria, Ander 
Lazkano eta Garikoitz Arizmendi.

� “Hernani Erabaki” Aurrekontu partehartzaileak. Herri-
tarren proposamenen artetik 60k egin dute aurrera. Los 
vecinos deben priorizar 30 inversiones que serán ejecutadas 
en 2016.

� Zuhaitzak kentzen dira Atzieta (“Pana”) eta Politena 
parkeetan, herritarren segurtasuna bermatzeko asmoz.

� Futbola. Denboraldi berria Zubipeko zelai berrituan, uhol-
deen ondorioz beharrezkoak ziren egokitze lanak eta belar 
berria jartzeko obrak bukatu eta gero.

� Euskal dantzen ikastaroa, asteartetan eta asteazkenetan 
(San Joan Konpartsa).

� Langabeak kontratatzeko diru-laguntzak Donostia–Be-
terri bailarako enpresei zuzenduta (Donostia–Beterriko 
Udalak).

� A los 100 días de constitución del nuevo Ayuntamiento, 
el PSE-EE critica que el alcalde no concrete las propuestas 
del nuevo equipo de gobierno a los partidos de la oposición: 
“Bultzada politikorik gabeko gobernua ari da izaten”.

� Haurren Babesaren inguruko ikastaroa ikastetxeetako 
irakasleentzat, Biteri kultur etxean (ONGINTZA Patronatua).

� Detenida en Hernani una joven de 26 años por robar 
dinero e intimidar a su expareja.

� Txirrindularitza. Ander Amonarriz txirrindulari hernania-
rrak denboraldi bukaera bikaina egin du: hirugarren jubenilen 
rankinean.

� Nueva sección deportiva en Hernani Kirol Elkartea: Pati-
naje. Presentación, demostraciones, cursos de iniciación, y 
entrenamientos. 

Irailak 1 septiembre
¡  Tilosetako beste ezki bat kentzen da, “uste baino 
gaixoago baitzegoen”.
¡ Obrak direla eta (ur matxura bat konpontzeko), Atzieta 
kalea itxita.
¡ Odola emateko zita osasun zentroan.  

Irailak 2 septiembre
¡ Tres detenidos en Hernani (y Usurbil) por emplear de 
forma ilegal (sin permiso de residencia, ni contrato) a extran-
jeros y menores.

Irailak 2 - 6 septiembre
¡ Zikuñaga auzoko Jaiak.
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Irailak 3 septiembre
¡ Gizonezko bat atxilotuta garajeetan lapurtzeagatik. La 
Ertzaintza recupera 3 bicicletas de alta gama robadas.
¡ LinkedIn  sare sozialaren inguruko ikastaroa Gabriel 
Zelaia zentroan (DAITEKE – LANBIDE).
¡ Remo. Clasificatoria para la Bandera de la Concha, Her-
nani Iparragirre Sagardotegia (“Maialen”) toma parte en la 
clasificatoria femenina.  
¡ Kontsumo Taldea. Ostegunero banatzen dituzte saskiak, 
Atsegindegin.

Irailak 4 septiembre
¡ EAEko 128 alkate elkartzen dira Urkullu lehendakariarekin, 
Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritzak egindako “Memoriaren 
erretratoak” egitasmoaren bueltan; bertan da Luis Intxauspe, 
Hernaniko alkatea.  
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” (LAB).
¡ Bertsolaritza. Lizardi Saria, Zarautzen; bertan da Oier Iu-
rramendi, Hernani Bertso Eskolako gaztea. Bertso onenaren 
saria jasotzen du.
¡ EITB Sari Berezia Pello Sarasolari Gasteizko “FesTVal” 
jaialdian; uztailean hil zen ETBko zuzendaria izan zen herna-
niarra.
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari 
politikoen senideak). 

Irailak 4 - 6 septiembre
¡ Gazte topaketa Goizuetan (SUTU Hernani!).
¡ Auzo Eguna(k) Latsunbeberri eta Marielutsen.

Irailak 5 septiembre
¡ Chillida Leku reabre sus puertas para la fiesta solidaria en 
favor del centro de atención mental Hospital Aita Menni.
¡ Ozenki Abesbatza Alesbeseko (Villafranca de Navarra) 
Euskararen Egunean, “Aurorak” euskaraz abesten baititu. 
¡ Fútbol. Final del Torneo Larramendi (Andoain): C.D. Her-
nani vs. Tolosa. Hernani, txapeldun.
¡ “Txo, Mikmak txikia”, Pirritx, Porrotx eta Marimototsen 
ikuskizun berria Atsegindegin (“Hernani” Musika Eskola 
Publikoko Akordeoi Taldea).

Irailak 5 - 13 septiembre
¡ Pala. Amaia Irazustabarrena eta Maider Huitzi 22 urte azpi-
ko Mundialean, Palentzian. Zilarrezko domina lortzen dute.

Irailak 6 septiembre
¡ Egun pasa Erriberri (Olite) eta Tafallara (Osiñagako Auzo 
Elkartea).
¡ Rugby. Igor Genua y Oier Garmendia en el combinado Eus-
karians, que se enfrenta a la selección de Uruguay en Getxo.

Irailak 6 / 13 septiembre
¡ Arrauna - Kontxako Bandera. Hernaniarrak badaude bai 
nesken, bai mutilen traineruetan: Arantxa Arregi, Andoni 
Saizar, Aitor Iraola, Jon Urretabizkaia eta Ivan López. Arantxa 
Arregik bandera irabazten du San Juanekin. 

Irailak 7 septiembre
¡ Atarrabiyo parkeko erortzeko dagoen zuhaitz bat kentzen dute. 

Irailak 10 septiembre
¡ Errugbi. Lau urterako hitzarmena sinatzen dute Udalak 
eta CR Hernani Elkarteak; Landare erabiltzen uzteaz gain, 
mantenurako diru-laguntza emango dio Udalak.
¡ Herri bilgunea Biterin (EH BILDU).

Irailak 11 septiembre
¡ Istripua Lastaolan, kotxe bat bidetik atera da: lagun bat 
zaurituta.

¡ Siriako errefuxiatuei laguntzeko babes hirien sarean 
sartuko da Hernani (Hernaniko Udala, CARITAS, AMHER eta 
eliza katolikoa eta Ebanjelikoa).
¡ Enkartelada herrian zehar: “Errepresaliatuak etxera” (Her-
naniko preso eta iheslari politiken senideak).
¡ Emakumeontzako jabetze eskola. Ikasturte hasierako 
kontzertu-emanaldia Leokan: Anari (Berdintasun Kontseilua 
– Plaza Feminista).

Irailak 12 septiembre
¡ Eskalada ikastaroa helduentzat, Santa Barbaran 
(Ereñotzuko “Olak” Auzo Elkartea). 
¡ Auzolana gaztetxean, sukaldea txukuntzeko (SUTU 
Hernani!). 
¡ Mugikortasun Astea 2015. Bigarren eskuko azoka berezia 
(eta bizikleta azoka) Urbieta kalean - Atsegindegin.
¡ Emakumeontzako jabetze eskola. Autonomia suspertzen: 
“Orientazio mendian” Plaza Feministan, Hernaniko kaleetan 
eta inguruko mendietan (Berdintasun Kontseilua – Plaza 
Feminista). Beste 5 saio abendu arte.
¡ Akordeoi saioa Milagrosa kaperan: Beatriz Leonardo, Mar-
ta Cubas eta Nerea Rodríguez, 2014ko Arrasateko Txapelke-
tako sarituak.
¡ Kalez kale kantari.
¡ Natación. Travesía de la Bahía de la Concha; Luís Goñi 
consigue el tercer puesto.
¡ Remonte. Final del Master Individual – Torneo KUTXA-
BANK en Galarreta: Urriza txapeldun.
¡ Buena actuación de los korrikalaris hernaniarras en la 
Herri Bira de Urnieta: Ibai Alba y Andoni Olazagirre llegan en 
segundo y tercer lugar en la prueba masculina.
¡ “Goazen plazara” ekimena (haurrekin tailerrak): aerorunba 
Ave Maria parkean.
¡ Konposta ikastaroa eta merienda Antziola eta Sagastial-
deko EKObaratzetan. 

Irailak 13 septiembre
¡ Errausketaren kontrako giza katea Donostian; Hernanin 
Zero Zabor Taldeak parte hartzera animatzen du.

Irailak 14 septiembre
¡ Hernaniko Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasturte berria-
ri hasiera, Transpacarren.  
¡ Sutea Larramendi kaleko gazte lokal batean.
¡ Conferencia en Biteri: “Como mantener una espalda sana” 
(C.R. Hernani Elkartea, 50 Aniversario).
¡ Pelota. Finales del Memorial Etxandi en Lezo; Gorrotxate-
gi (junto a Santxo) vencedor de la final senior.

Irailak 15 septiembre
¡ Fallece un hernaniarra, a causa de un posible infarto, en 
las Gradas de Soaso (Ordesa, Huesca).
¡ Gazte Txokoa: Kurtso hasiera, ongi etorria.
¡ Conferencia en Biteri: “Teoría y practica de la alimentación 
en el deporte base” (C.R. Hernani Elkartea, 50 Aniversario).
¡ Destrucción, con ayuda de tres cazadores voluntarios, 
de tres nidos de avispa asiática en Elizatxo, Sagastialde y 
alrededores de Chillida pasealekua.

Irailak 15 - 17 septiembre
¡ “GUREAK 40 urte. Esperientzien lantegia” erakusketa 
Biterin. 

Irailak 16 septiembre
¡ “Berriketan” egitasmoa berriro martxan Ereñotzuko kultur 
etxean, 60 urtetik gorako auzotarrei zuzenduta.



120

CRóNICA 2015eko KRoNIKA

HERNANI2016

¡ Conferencia en Biteri: “Medio siglo de rugby en Hernani” 
(C.R. Hernani Elkartea, 50 Aniversario).

Irailak 17 septiembre
¡ Elgoibar eta Zarautz aldera irteera (Goiz Eguzki). 
¡ “Lana bilatzeko bideak” ikastaroa Gabriel Zelaia eraiki-
nean (DAITEKE).

Irailak 18 septiembre
¡ El Gobierno Vasco (Foro de Movilidad, Semana Europea 
de la Movilidad) analiza la planificación y estrategias del 
transporte de Hernani, junto a modelos de Suiza y Bilbao. 
Hernani explica sus políticas de movilidad.
¡ Rugby. Presentación de equipos del C.R. Hernani Elkartea, 
en Los Tilos.
¡ Kontzentrazioa Zikoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

Irailak 18 - 20 septiembre
¡ Euskal Jaiak. “Txerriboda eta Sagardo festa” (Hernaniko 
Arraun Elkartea): afariak, bertsolariak, dokumentalak, ergo-
metro probak... Atsegindegi plazan

Irailak 18 - 26 septiembre
¡ Donostiako Zinemaldia 2015. “Sagardoa bidegile” 
dokumentala ikusgai irailaren 20 eta 22an; zuzendaria Bego 
Zubia hernaniarra da; eta hernaniar askok hartu dute parte 
(Iparragirre eta sagardotegiek, Kantuz Abesbatza...).

Irailak 19 septiembre
¡ Auzo eguna Karabelen. 
¡ Esku pilota. Hernaniko Lau t´erdiko Txapelketa hasi da.

Irailak 19 - 25 septiembre
¡ Mugikortasun Astea: Patinetan ibilbidea. Bizikleta festa. 
Bide-heziketa zirkuitua. Ttapa - ttapa goizeko ibilbidea. Kirol 
egokitua. 

Irailak 20 septiembre
¡ Erniora irteera gaztetxoentzat (Mendiriz Mendi).
¡ Bertsolaritza. Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa hasten 
da; Hernaniko Bertso Eskolako Eli Pagola, Unai Agirre, Agin 
Laburu, Jexux Mari Irazu, Unai Gaztelumendi eta Beñat 
Gaztelumendi abenduaren 20an Donostian, Ilunben, jokatuko 
den finalaren txartelaren bila.

Irailak 21 septiembre
¡ Industria sektorean (metalgintza) euskara ikastaroa lan 
bila dabiltzanentzat (Euskara Plus).
¡ Artisau garagardoa hasi dira egiten Hernanin, Akarregin 
(BBP Basqueland Brewing Project); ate – irekiera festa. 

Irailak 21 - 27 septiembre
¡ Viaje a Huelva (Goiz Eguzki).

Irailak 22 septiembre
¡ Turkia eta Kurdistango gaur egungo egoera politikoari 
buruzko hitzaldia Biterin (NATZA – IRATZAR Fundazioa).

Irailak 23 septiembre
¡ Herri bilgunea Biterin (EH Bildu): hauteskunde orokorrak 
eta udalgintza. 

Irailak 24 septiembre
¡ Emakumeontzako jabetze eskola. “Redefiniendo la 
cultura”: batukada feminista Langile ikastolan (Berdintasun 
Kontseilua – Plaza Feminista). Hainbat saio urte bukaera 
bitartean.
¡ “Goazen plazara” ekimena (haurrekin tailerrak): ipuin kon-
taketa (Sormen txokoa) Kardaberaz parkean (Goiz Eguzki). 

¡ Bilera irekia Biterin, egindako ekintzak eta instituzioetan 
izandako gertaerei buruz hitz egiteko (PODEMOS - ORAIN 
Hernani).  
¡ Euskal preso politikoen eskubideen aldeko kontzentrazioa 
Plaza Berrian (SORTU). 

Irailak 24 - 30 septiembre
¡ Erakusketa Gela 44, instalación - performance sobre la 
violencia de genero, en Biteri (Berdintasun Kontseilua).

Irailak 25 septiembre
¡ El equipo de Gobierno repasa los tres primeros meses 
de la legislatura; y anuncia que presentará su programa de 
actuación para los siguientes cuatro años. 
¡ Hernaniko GURE ESKU DAGO. Kataluniako hauteskundeak 
direla eta, erabakitzeko eskubidea izango duela eta, festa 
Plaza Berria – Urbieta kalean: jana, edana, musika...
¡ Osasuna, nutrizioa eta edertasunari buruzko hitzaldia 
ANANDAYAMI zentroan.  
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak). 

Irailak 25 - 26 septiembre
¡ Maialen Lujanbio bertsotan Leonen, Cerezales del Con-
dado herrian egiten ari diren kontu inprobisatuari buruzko 
jardunaldietan.

Irailak 26 septiembre
¡ Txirrindularitza. Espainiako Master lasterketa Murtzian. 
Iñigo Larrañagak brontzea lortzen du Master 50 kategorian. 
¡ Urumea Ikastolako 65eko kintoen bazkaria.
¡ Judoa. Eibar Hiriko Espainiako Kopa, judo ne-waza 
espezialitatean: Imanol Rueda, txapeldun; Oskar Carpintero, 
bigarren. 
¡ “Goazen plazara!” ekimena: ipuin kontaketa, ingelesez, 
Kardaberaz parkean (Goiz Eguzki).
¡ “Roasted cover” musika taldearen kontzertua Arri kafetegian.
¡ “Aske izan arte”, Orreaga 778 musika taldearen azken 
diskoaren aurkezpena.

Irailak 26 - 27 septiembre
¡ Peña Lusa eta Alto de Imunia-ra (Burgos – Kantabria) 
irteera (Mendiriz Mendi).

Irailak 27 septiembre
¡ Aranotik Hernanira martxa (Xalaparta Elkartea). Aurten 
jaitsiera bizikletaz egiteko aukera badago.
¡ Akola inguruetan txangoa antolatu dute Ereñotzun; as-
moa da hileroko laugarren igandean buelta bat antolatzea.

Irailak 28 septiembre
¡ Garbiketa lanak Urumea ibaian, Karabelgo zubi berria eta 
Zubipe zelaiaren artean.

Irailak 28 septiembre - urriak 15 octubre
¡ Exposición fotográfica en Biteri: “Miradas conscientes 
/ Begirada kontzienteak” (Calcuta Ondoan – Hernaniko 
Kooperazio Taldea).

Irailak 29 septiembre
¡ Irakeko hiru errefuxiatu kurdu aurkitzen dituzte Hernaniko 
gasolindegi batean, kamio batean, hipotermiak jota. Los 
tres solicitan “proyección internacional”. Desaparecen del 
albergue en el que se alojaban. 
¡ Odola emateko zita Ereñotzun.
¡ Pleno municipal. Entre otras, se debate una moción para 
declarar Hernani “Municipio libre de desahucios”. Lanbide 
heziketa, Udalaren esku. 
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Irailak 30 septiembre
¡ Capoeira erakustaldia, defentsa pertsonala eta aurpegiko 
diagnostiakoa egiten ikasteko aukera Anandamayi zentroan. 
¡ Ikasturte berriarekin batera Hezkuntza Plataformaren 
lehenengo hitzordua Biterin: “Guk gure sistema propioa”.
¡ “Erabakitzeko garaia dator”, herri kontsultei buruzko sola-
saldia Biterin (Anjel Oiarbide, GURE ESKU DAGO). 

URRIA / oCTUBRE

� Hernani cuenta con 1.258 parados (12,7% de la pobla-
ción, tasa superior a la media de Gipuzkoa). 

� El centro Karmelo Labaka vuelve a acoger exclusivamen-
te clases de formación profesional tras su desanexión con 
Hernani Institutua.

� Se han retirado, hasta el momento, 25 nidos de avispa 
asiática en Hernani.

� Mantentze gimnasia ikastaroa martxan Goiz Eguzkin 
(2016ko ekainera arte).

� Biteriko ikastaroak martxan (2016ko ekainera arte), baita 
kiroldegikoak ere. Ereñotzun ere yoga eta aerobik ikastaroak 
izaten dira.

� Haurrentzako tailerrak martxan herriko auzoetan.

� Masusta Ekodendak ikastaroak antolatzen ditu: Yoga eta 
Zen meditazioa.

� Pelota. Pelotaris del equipo Txost de Oiartzun, entre ellos 
el hernaniarra Iñaki Esnal, en Holanda para tomar parte en la 
Champions League de Bote Luzea.

� Gripearen kontrako txertoa jartzeko aukera Ereñotzun.

� Urrian zehar bost ikastaro KZ Gunean.

� Kiroldegian egiten ari diren obrak ez dira bukatu, Udalak 
barkamena eskatzen die herritarrei.

� “Gure artean euskaraz” ekimena martxan jartzen du, 
aurten ere, DOBERA Euskara Elkarteak.

� Etxeko atarietan arropa eta aparatuen bilketarako kaxak 
azaldu dira; Udalak dio “ez du ezer ikustekorik”, AFRES Elkar-
tea da bilketa horretaz arduratzen dena.

� Atez atekoa kontrolatzeko bideokamarak erabiltzea legez 
kanpo dagoela dio Datuen Babeserako Agentziak. El Ayunta-
miento asegura que nunca llegaron a colocarse; PSE-EEk dio 
“Alkateak onartu du kamara bat bazegoela”, eta Elizatxoko 
kamara sozialisten salaketagatik kendu zela. Solicitan al 
alcalde una consulta popular sobre el PaP.

� Ordutegi berezia atletismo pistan, Behobia – Donostia 
lasterketa prestatzeko, 05:30etatik 23:00etara.

� “Motxian Eby” euskarazko esketx lehiaketa martxan jarri 
dute Buruntzaldea eta Oarsoaldea eskualdeek, 12 – 16 urte 
bitarteko gazteentzako.

� Lan mundua euskalduntzeko hainbat ekimen martxan 
dute Buruntzaldeako Udalek: web orria diseinatzeko, progra-
ma informatikoak euskaraz erosteko, edo errotuluak euskaraz 
jartzeko diru- laguntzak; edo euskara hobetu edo ikasteko.

� #HorrelakoaDaNireBizitza sentsibilizazio kanpaina, 
adimen urritasuna duten pertsonen bizitzaren inguruan, jarri 
dute Buruntzaldeako Udalek eta ATZEGIk.

� “Egia guztia ager eta justizia osoa egin dadin nahi dugu”, 
Frankismoko biktimen aldeko adierazpen instituzionala 
onartzen dute Hernaniko Udaleko ordezkari politiko guztiek. 

� Ehiza, Arrantza eta Tiro Argazki lehiaketa antolatzen du 
Txantxangorri Elkarteak: abenduaren 31 arte zabalik dago 
epea argazkiak entregatzeko. 

� Varias de las piezas escultóricas de Eduardo Chillida 
instaladas en Chillida–Leku son retiradas por su exposición 
de Nueva York.

� “Nafarroako uzta, euskarari puzka” kanpaina martxan da: 
Nafarroako produktuekin osatutako saskiak salgai, Nafarroa 
hegoaldeko euskalgintza laguntzako (ERRIGORA).

� Ereñotzu “beheko” auzuneko obrak, bukatzear.

� URRUNEGI Etxebizitza Eskubidearen Aldeko Mugimen-
dua martxan da; etxebizitza eredu berri baten alde lan 
egingo du, eta hainbat ekimen aurrera eramango dute. Dei 
egiten du “Hernani Erabaki Decide” parte-hartze prozesuan 
28garren proposamena bozkatzeko: kaxkoko etxebizitzak 
erostea, alokairu sozialera bideratzeko

� Udal Euskaltegiak, bigarren urtez, kafe tertuliak anto-
latzen ditu, “euskara modu informalean praktikatu nahi 
dutenentzat” (asteazkenetan Gunea garagardotegian).

� Zazpi gune herrian, txakurrak libre ibiltzeko. 

� Lehortea dela eta, Wukrorako laguntza: herritarren ekar-
penak ur tankeak erosi eta egiteko.

� Mendi lasterketa. Unai Santamaria eta Araitz Irazu Italian 
jokatzen den Munduko Kopan.

� “Osasun eta Ongizate” (depresioa antsietatearen 
sintomak) eta “Memoria” lantzeko taldeak antolatzen ditu 
ONGINTZA Patronatuak, Goiz Eguzkin.

Urriak 1 octubre
¡ Euskal Jaurlaritzak eginiko euskal hedabideen kontsu-
moari buruzko ikerketaren emaitzak kaleratzen ditu: Zer 
irakurri zenuen atzo? 4.698 hernaniarrek Hernaniko 
KRONIKA erantzun zuten. 
¡ Emakumeen Mundu Martxa iristen da Hernanira: harrera 
eta festa. Martxoan Kurdistandik abiatu zen eta Lisboan 
amaituko da, urriaren 17an

Urriak 2 octubre
¡ Istripua Zinkoenean, kotxe batek 57 urteko oinezko bat 
harrapatu du.
¡ Makillaje zuzentzaile tailerra Etxeberriko Urrutia farmazian.
¡ Conferencia titulada “Los cuatro pasos básicos del 
despertar de tu poder” en Biteri kultur etxea (Pilar Eckna, 
sanadora).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).
¡ Bertako sagar, muztia, sagardo eta pintxo berezia 
dastatzeko aukera Iparragirre sagardotegian.
¡ Pelota. El zaguero hernaniarra Markel Lizeaga se entrena, 
junto a Olano, en el Torneo Bankoa – Crédit Agricole – DV 
con una victoria.
¡ Pala. Martxan da Gipuzkoako Txapelketa, nesketan; Her-
naniko 24 talde ariko dira.
¡ “Boyhood” pelikula gaztetxean (SUTU Hernani!).

Urriak 2 - 3 octubre
¡ XXII. Alboka Topaketa.

Urriak 3 octubre
¡ XXVI: Mugarri bisita: Mandazubi – Olazar (helduentzat) 
eta Listorreta – Ugaldetxo (gaztentzat).
¡ Atletismo. Hernaniarras en la prueba Ultra Canal de Casti-
lla, en Palencia, sobre 107 km. Eva Esnaola es la vencedora 
en categoría femenina; Manu Irastorza finaliza la masculina 
en puesto 41. En la distancia  corta (48 km.) participan 19 
hernaniarras, Rosi Arregi finaliza en cuarto lugar. 
¡ “Arte solidario y comprometido” XIV Concurso de Pintura 
Tamayo. Talleres de manualidades en Chillida Leku.
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Aranora igoera (bizikletan).
¡ “Criadas y señoras” filma eta solasaldia Sandiusterrin 
(AMHERreko Emakumeen Taldea).
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¡ Atletismoa. Txingudi Korrika Lasterketa. Maitane Guerre-
ro, irabazle (eta errekor berria lortzen du, 37:57). 
¡ Antzerkia Biterin, Ezezagunok Antzerki Taldearekin (adi-
men urritasunen bat duten pertsonek osatutako taldea): “La 
verdadera historia de Romeo y Julieta” (KAXKO Elkartea).

Urriak 3 - 4 octubre
¡ Errugbia. Hernani – Bartzelona Topaketa (CR Hernani 
Elkartea, 50. urteurrena).
¡ Campeonato Mundial de “Memoria Rápida” en ORONA 
Fundazioa, Galarreta.

Urriak 4 octubre
¡ Akordeoi kontzertua Milagrosa kaperan: Ander Telleria 
(HAUSPOZ Euskal Herriko Akordeoi Elkartea).

Urriak 5 octubre
¡ “BiziBusa” ekimena: eskolara bizikletaz joateko deia.
¡ Konposta eskuragarri Etxeberri auzoan dagoen etxolan.
¡ Igeriketa. Master taldea ateratzeko deialdi irekia, kirolde-
giko igerilekuan.

Urriak 5 - 11 octubre
¡ Programación especial en Goiz Eguzki para celebrar el 43 
aniversario del hogar del jubilado hernaniarra: Abesbatzaren 
emanaldia urriaren 10ean, eta bazkaria 11n.

 Urriak 5 - 18 octubre
¡ IV. Bakailu Astea. Tabernen arteko pintxo lehiaketa (Txili 
Taberna irabazlea), menu bereziak jatetxeetan... Bakailua 
pil–pil eran lehiaketa (urriak 18an), irabazleak Maritxell Roig 
eta Laura Moreno dira. 

Urriak 6 octubre
¡ Pala. Emakumeentzako pala ikastaroa martxan.
¡ Emakumeontzako jabetze eskola. Redefiniendo la cultura: 
taller de RAP en Plaza Feminista (hasta el 9 de febrero de 2016, 
todos los martes; Berdintasun Kontseilua – Plaza Feminista).
¡ Jokoak gaztetxean (SUTU Hernani!).
¡ Odola emateko zita osasun zentroan.

Urriak 6 - 8 / 10 / 13 - 15 octubre
¡ GPS ikastaroa (teoriko, praktiko eta ordenagailuan) Men-
diriz Mendik antolatuta.

Urriak 7 octubre
¡ Un carril de la AP-15 en Hernani, sentido Andoain, cortado 
con motivo de obras a realzar en dicha vía.
¡ Hassana Aalia Hernaniko errefuxiatu sahararra Espai-
niako Polizia Nazionalak atxilotzen du Burgosen, Espainian 
modu ilegalean egotea leporatuta. Estatua uzteko agindua 
ematen diote; helegitea aurkeztuko du. Herriko talde politiko 
guztiek eta herritarrek haien babesa eta elkartasuna adie-
razten diote. Todos lo grupos del parlamento vasco piden, 
también, su asilo político.
¡ Se entregan en Igartubeiti (Ezkio-Itsaso) los premios del 
XIV Concurso de Sidra “Diputación de Giupuzkoa”. Altzueta, 
en segundo lugar.
¡ “Haurdunaldia bizitzea eta partekatzea” tailerra martxan 
da, 2016ko urtarrilaren 27 arte, asteazkenetan Biteri kultur 
etxean (Berdintasun Kontseilua).
¡ Tertulia literaria en la biblioteca municipal: “Suite francesa” 
(Irène Némirosky).
¡ Erandion izandako hilketa salatzeko kontzentrazioa Plaza 
Berrian: “Eraso sexistarik ez!” (Bilgune Feminista).

Urriak 7 - 9 octubre
¡ Ur hornidura sarea eta bidegorri berriaren (Florida – Mon-
tebideo) obrak direla eta, Floridako pasabidea itxita eta trafiko 
aldaketak.

Urriak 8 octubre
¡ Euskadi Literatura Saria (“Su zelaiak” eleberria da 
euskarazko lan onena) irabazten du Mikel Peruarena Ansa 
idazle hernaniarrak; uko egiten dio, ordea: “literatura ez dela 
lehiaketa bat”.  
¡ Emakumeontzako jabetze eskola. Curso sobre “Literatura 
de mujeres del mundo” en Plaza Feminista (hasta el 2 de 
junio de 2016, los primeros jueves de cada mes; Berdintasun 
Kontseilua – Plaza Feminista).
¡ Sendotza sakramentua egin nahi dutenentzat zita.

Urriak 9 octubre
¡ CD Hernaniko futbol talde guztien argazki ofizial Zubipen.
¡ Bertsolaritza. Bertso talde berri bat sortu da, helduena; 
aurreneko hitzordua.
¡ Enkartelada herrian zehar: “Errepresaliatuak etxera” (Her-
naniko preso eta iheslari politikoen senideak).  

Urriak 9 - 12 octubre
¡ Le grand cirque de Paris Hernanin, Antziolan.

Urriak 9 - 23 octubre
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Urumea, bere giza alder-
dia” argazki erakusketa (eta bideoak) Auzo etxeko areto 
nagusian. 

Urriak 10 octubre
¡ Bigarren eskuko azoka Atsegindegin.
¡ Furgobaratza Antziola – Sagastialdeko baratzetan 
(EKObaratzak).
¡ Portu Eguna, Portu auzoan. 
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Zepadiko putzura ibilaldi 
gidatua. 
¡ Kalez kale kantari (ekimenak 10 urte bete zuen urriaren 
8an).
¡ Erromeria Jeiki Hadi taldearekin (San Joan Konpartsa).

Urriak 11 octubre
¡ PAUSOKA Eguna (Urnietan).
¡ Atletismoa. Maitane Guerrero bigarren, Donostiako 3 
Hondatzetako Krosean.
¡ Hernaniko Xake Txapelketa martxan da.
¡ El documental “El triangulo de la muerte”, sobre los ase-
sinatos en la zona de la Triple A y Batallón Vasco Español, 
en ETB2. 

Urriak 12 octubre
¡ Arriatsuko eskolan ibilitakoen, 25garrenez, bazkaria.

Urriak 13 octubre
¡ Euskal dantzen tailerra (SUTU Hernani!).
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Xabier Madinaren hitzaldia: 
Nordic Walkin osasun jarduera.
¡ Tribiala (SUTU Hernani!).

Urriak 13 - 15 octubre
¡ Merkataritza eta Inbertsioen Itun Transatlantikoari (TTIP) 
buruzko jardunaldiak: “Ezkutuko kateak hausten” (Hernaniko 
Kooperazioa Taldea – Hernaniko Udala). 

Urriak 14 octubre
¡ Detenido un varón de 41 años acusado de traficar con 
heroína.
¡ GAUTEMAk Inmakulada ikastetxean daukan gela, 
Gipuzkoako bakarra, ezagutzen dute Ginebrako (Suitza) 
Autismo Elkarteko ordezkariek. 
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Urriak 15 octubre
¡ GAZTETU Gazte Kontseiluaren bilera, gazteen eta Udala-
ren arteko harremanak sendotzeko.
¡ Kurtso berriarekin batera, lehengo eskola antolatzen du 
Hernaniko Hezkuntza Plataformak udaletxeko areto nagu-
sian, LOMCEri buruzkoa: “Zein eragin izango du LOMCEk 
Hernanin? Zehazki Transpacarreko ikastetxean?”. 

Urriak 15 - 30 octubre
¡ Argazki erakusketa Biterin: “Nepal: lurrikara aurreko 
irudiak” (Foto Eskola). 

Urriak 16 octubre
¡ Erlajazio ikastaroa zaintzaileentzat (ONGINTZA, SENDIAN 
Programa): sei saio dira, guztiak ostiraletan.
¡ Esku pilota. Gipuzkoako Errendimendu Txapelketa mar-
txan; CD Hernaniko 18 pilotarik hartzen dute parte.
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Bertsolari gazteen saioa: Eli 
Pagola, Beñat Iguaran, Unai Mendizabal eta Asier Azpiroz.
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean (Hernaniko preso eta iheslari 
politikoen senideak).

Urriak 17 octubre
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Lizarrara irteera adine-
koentzat.
¡ Atletismoa. Denboraldi berriaren aurkezpen ekitaldia Sa-
gastialdeko instalazioetan, Luis Mari Logroño zena gogoan 
dute.
¡ Dispertsioaren kontrako Futbol 7 txapelketa.
¡ “Goazen plazara!” ekimena, haurrekin tailerrak: Perkusio 
tailerra (SORMEN Txokoa).
¡ Premio de 35.000 euros de La Primitiva, en Hernani.
¡ Kutxi Romeroren kontzertua Anboto tabernan. 

Urriak 18 octubre
¡ Belokira irteera, gazteentzat (Mendiriz Mendi).
¡ Atletismo. Clásica de 15 km. en Donostia. La hernaniarra 
Maitane Guerrero consigue el segundo puesto en categoría 
femenina.
¡ XIV. Argazki Rally digitala (Hernaniko Argazki Foruma). 
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Magia saioa haurrentzat, 
eta Auzoko Festa.
¡ Sagardoa nola egiten den ezagutzeko, ate irekien eguna 
Iparragirre sagardotegian.
¡ “Hotel Budapest” pelikula gaztetxean (SUTU Hernani!).

Urriak 19 octubre
¡ Etxebizitzak alokairuan hartzeko diru-laguntzak zabaltzen 
ditu Udalak. Horien bidez, Hernanin alokairuan bizi diren he-
rritarrei laguntza eman nahi die, eta alokairua sustatu, batez 
ere, gazteen artean. Partida 164.000 eurokoa da.

Urriak 20 octubre
¡ Gripearen kontrako txertoa jartzeko zita Ereñotzun.
¡ Emakumeontzako jabetze eskola. Autonomia suspertzen: 
“Etxeko konponketak” Gabriel Zelaia zentroan (abendua-
ren 15era arte, asteartero; Berdintasun Kontseilua – Plaza 
Feminista).
¡ Ping-Pong txapelketa gaztetxean (SUTU Hernani!).
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Bertan goxo” 
(Karlos Linazasoro).
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Zer da ongi hiltzea? Zer dio 
legeak?” hitzaldia (Iñaki Olaizola).

Urriak 20 / 22 octubre

¡ Lana bilatzean mugikorrak nola erabili ikasteko ikastaroa 
Gabriel Celaya zentroan (DAITEKE).

Urriak 21 octubre
¡ Nepaleko argazki proiekzioa, eta bidaiaren berri 
Ereñotzun (Foto Eskola). 

Urriak 21 / 27 octubre
¡ Haur eta nerabeen gurasoentzako ikastaroa Ereñotzun: 
seme-alaben heziketan parte hartzea (azaroaren 4, 11 eta 
18an ere saioak antolatzen dira). 

Urriak 22 octubre
¡ Herri Bilgunea hauteskundeez hitz egiteko Biterin (EH 
Bildu).
¡ Hernani´n Musik: Mikel Urdangarin Biteri kultur etxean. 

Urriak 23 octubre
¡ “Ez gara Palestinaz ari” Biteri kultur etxean (IZAN Gizon 
taldea). Taldeak 10 urte bete ditu, eta urteurrena ospatzen 
ari da.
¡ Markel Ormazabal eta Oier Gonzalezen errezitaldia gazte-
txean: “Burdin - hariak eta plastikozko koilarak”. 
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Lasa eta Zabala” pelikula.

Urriak 24 octubre
¡ “Goazen plazara!” ekimena, haurrekin tailerrak. Aerorunba 
Atsegindegin (SORMEN Txokoa).
¡ Trikipoteoa eta kontzertuak gaztetxean (SUTU Hernani!).

Urriak 25 octubre
¡ Lizarrusti – Lareo – Amezketa irteera (Mendiriz Mendi).
¡ Rugby. Jon Ander Puertas convocado por la selección 
española sub´19 para disputar el Campeonato de Europa. 
Europako txapelduna.
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Urruzuno eta Igerola aldera 
irteera.
¡ La Ertzaintza detiene en un control rutinario a un excola-
borador de ETA, sobre el que pesaba una orden europea de 
detención. 
¡ Hernaniko 18 odol emaile omentzen dituzte.
¡ “Historia berria Andre kalerentzat”. Grabazio baterako 200 
emakume elkartzen dira; helburua Tabakalerak lagundutako 
proiektu artistiko bat egitea da (Komandatario berriak, 
Kalandria Taldea). Grabatutako filma abenduaren 18an 
estreinatzen da Tabakaleran.
¡ Un acertante de Pleno al Quince (La Quiniela) en Hernani. 

Urriak 26 octubre
¡ “Gure artean euskaraz”, mintzapraktika egitasmoaren 
berri emateko bilera AEK euskaltegian (DOBERA Euskara 
Elkartea).
¡ Elkartea Arteko XXXI. Mus Txapelketa martxan. 

Urriak 27 octubre
¡ Inicio de la II Edición de ZINETEK, ciclo de cine para estu-
diantes en el centro ORONA IDeO (Zinemaldia – Fundación 
ORONA).
¡ Soka salto eguna gaztetxean (SUTU Hernani!).
¡ “Aitzol, Euskal Pizkundearen heriotza” dokumentala, eta 
solasaldia Biteri kultur etxean (Frankismoaren Krimenen 
Aurkako Kereilaren Euskal Plataforma).
¡ Udal Osoko Bilkura. 2016an tasa eta prezio publikoak 
bere horretan mantenduko dira.

Urriak 28 octubre
¡ Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lur Korta).
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¡ Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).
¡ Ipuin Faktoriaren 2. ipuinaren aurkezpena Biteri kultur 
etxean: “Chertat eta lehoia” (DOBERA Euskara Elkartea).

Urriak 28 octubre - azaroak 6 noviembre
¡ Ikusgai Biteri kultur etxean Argazki Rallyko argazkiak 
(azaroaren 6an, proiekzioa eta sari banaketa). 

Urriak 29 octubre
¡ La Audiencia Nacional no toma en cuenta los recursos de 
una veintena de presos, entre ellos Francisco Javier Zabale-
ta “Baldo” y Garikoitz Arruarte, y rechaza su acercamiento. 
Abokatuek diote presoen eskubideak irispide politikoen 
menpe utzi direla, eta helegitea aurkeztuko dutela.
¡ Hassanna Aalia Hernanin bizi den sahararra, urriaren 6an 
atxilotua, kanporatzeko agindua bertan behera uzten du 
ANk.
¡ “Kultura eta kirol aukerak Hernanin” hitzaldia Biteri kultur 
etxean, bereziki etorkinei zuzenduta (AMHER – SOS Arra-
zakeria).
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Bizi baratzea. Garaian 
garaikoa garaiz” libururen aurkezpena (Jakoba Errekondo).
¡ Bilera irekia Biteri kultur etxean (ORAIN Hernani - Ahal 
dugu). 

Urriak 30 octubre
¡ Loidi – Pardiola bidea irekita (AHTren obrak direla eta, 
itxita izan da).
¡ Eskubaloia. Arbitroentzako hitzaldia Elizatxo ikastolan.
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Zozomikoteak” ipuin kon-
taketa auzo etxean.
¡ Kontzentrazioa plazan: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).
¡ Incendio en una discoteca de Bucarest (Rumania), entre 
los heridos un hernaniarra, estudiante de ERASMUS en esa 
ciudad. Evoluciona favorablemente y a los pocos días recibe 
el alta médica.

Urriak 30 - 31 octubre
¡ Txantxilla auzoko festak. Daniel Karrera omendua. 

Urriak 31 octubre
¡ Arantzazu eta Urbiara irteera (SUTU Hernani!).
¡ Batzarra Biteri kultur etxean, “Eskura” prozesua azaltzeko 
(herri kontsulta lantzen hasteko prozesua), eta herri antzer-
kiaren aurkezpena Tilosetan (Hernaniko GURE ESKU DAGO).
¡ Haur antzerkia Biteri kultur etxean: “Kibubu” (Marie de 
Jongh).
¡ Erremontea. Binakako Txapelketa ORONA 2015 hasi da 
Galarretan.
¡ Pala. Arrieta eta Araizmendi Gipuzkoako Txapelketako 
(nagusien lehenengo maila) txapeldun.
¡ Halloween festa Karabelen eta Zikuñagan.

Urriak 31 octubre - azaroak 1 noviembre
¡ BTT irteera Astitzera (Mendiriz Mendi). 

AzARoA / NoVIEMBRE

� El Ayuntamiento de Hernani, en los primeros 10 meses 
de 2015, reduce su deuda en un 30,1%.

� KZ Gunea. Hainbat ikastaro azaroan.

� Bihotz eta biriketako larrialdi batean nola jokatu behar 
den ikasteko jardunaldiak antolatzen ditu Ereñotzuko Auzo 
Udalak. Desfibriladoreak jartzeko asmoa du.

� “Gure hezkuntza propioa aldarrikatzeko eta LOMCE 
legearen aurkako ekimenerako” eguna izan zen maiatza-
ren 9an, eta orduko argazkiekin erakusketa(k) ibiltaria(k) 
antolatzen ditu Hezkuntza Plataformak (azkena, udaletxeko 
arkupetan, abenduaren 21 – 24).

� “Gaztearteak” ekimena, asteartero, gaztetxean (SUTU 
Hernani!).

� Nuevos servicios públicos junto a la haur-eskola (así 
propuesto en el proceso participativo para la elaboración de 
los presupuestos municipales de/para 2015).

� XXVI Semana de Terror en Donostia. Presentación de 
“Euskal Herriaren ABD-ak”, filme colectivo que incluye 26 
cortometrajes, proyecto en el que toma parte el hernaniarra 
Beñat Iturriotz.

� Asfaltatze lanak herriko hainbat puntutan.

� Alai Zubimendi Idarreta, berriro ere garaile Ortzadar - 
ReKalde komiki lehiaketan: “Gure semea superheroi bat da”. 
Jon Mikel Udakiola Illarramendi ere, saritua: “Azken balea”.

� Udal Hirigintza eta Ingurumen Saila. Portuko errekaren 
egoera dela eta, txostena eskatu dio Udalak URA 
Agentziari (Eusko Jaurlaritzari); Lizeaga auzoan irisgarrita-
suna hobetzeko hainbat obra hasi dira; Sagastiyako 
urbanizazioan akatsak konpontzen dituzte...

� Hernaniko Udalak 2.000 euroko laguntza bana ematen 
die Wukrori (lehorte eta uholdeei aurre egiteko) eta Sahara 
Mendebaldeko errefuxiatu kanpamenduei. Arropa biltzen da 
Biteri kultur etxean, Saharara bidaltzeko.

� Merkataritza sektore desberdinei zuzendutako zikloa 
(hitzaldi eta tailer irekiak): elikadura/nutrizioa, estetika/kos-
metika, arropa... (Beterriko Merkataritza Bulegoa).

� Rugby. Igor Genua becado por la Federación Española de 
Rugby para formar parte del equipo estatal de rugby a siete; 
ello le permite dedicarse casi exclusivamente a preparar 
la modalidad con vistas a los JJOO de Río 2016. Sensible 
baja para el equipo de División de Honor del C.R. Hernani 
Elkartea.

� Eibarreko San Andres Bertso-paper Lehiaketa irabazi 
du Eli Pagolak (feminismo eta genero indarkeriari buruzko 
bertsoak); Iñigo Legorburuk (Osiñagako Joxe aitonari 
buruzkoak), bigarren.   

� Iñigo Legorburuk irabazten du EHUk antolatutako Oihe-
nart aforismo lehiaketa: “Itsasoa den basamortu urdinean”.

� Jornada(s) de puertas abiertas en la comisaría de la 
Ertzaintza de Hernani, para grupos de jubilados. 

Azaroak 1 noviembre
¡ Zine saioa gaztetxean(SUTU Hernani!).
¡ Hernani´n Musik: “L´incontro” duo (harpa eta oboea) 
Milagrosa kaperan. 

Azaroak 2 noviembre
¡ ORONA Fundazioa, patrocinador especial de Donostia 
San Sebastián 2016. Colaborará en el proyecto ZUBIBIDEAK 
(“Tender puentes entre las distintas culturas europeas”), uno 
de los más importantes del programa cultural. 

Azaroak 2 - 15 noviembre
¡ Exposición “Aula crítica. Empresas transnacionales y 
derechos humanos” en Biteri kultur etxea (OMAL Observa-
torio de Multinacionales en América Latina / Paz y Dignidad 
- Berdintasun Saila). 

Azaroak 3 noviembre
¡ Odola emateko zita osasun zentroan.
¡ Presentación de Txirrindulari Eskola en Transpacar. 
¡ “Konkistaren ondoren, genozidioa Euskal Herrian” hitzal-
dia Biteri kultur etxean (Eneko Bidegain / Hernani Errotzen).
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¡ Pelota. Semifinales hernaniarras en el Torneo Juanito 
Álvarez, de Egia: Ojuel–Lizeaga vs. Arrieta–Azpitarte. 

Azaroak 3 / 5 noviembre
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Sagarra, mustio, sagar-
doa”. Sagardo dastaketa Ur Mia elkartean. 

Azaroak 4 - 6 noviembre
¡ Floridako bidegorriaren lanak direla eta, trenbide azpiko 
tunela itxita. 

Azaroak 5 noviembre
¡ Incendio en una vivienda de Santa Barbara bailara, un 
vecino es trasladado al hospital.
¡ “Asiloa eta errefuxiatuen krisialdia” mahai-ingurua Biteri 
kultur etxean. 

Azaroak 6 noviembre
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” (LAB).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

Azaroak 6 / 13 / 20 noviembre
¡ “Zinea eta Inmigrazioa. Kultura arteko maitasuna: bikote 
mistoak / Amor intercultural: parejas mixtas” Sandiusterrin: 
“Dios mío, ¿pero qué hemos hecho?”, “Sólo un beso” eta 
“Una vez” (AMHER).

Azaroak 7 noviembre
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. Leitzako Peru Harri museo-
ra irteera. 
¡ Uholdeak izan dituztelako eta egoera larrian daudelako, 
Sahararen aldeko diru bilketa (Hernaniko Sahararen Aldeko 
Lagunak): 1.351,06 euro bildu dira.
¡ Haur jaia Osiñagan.
¡ Euskal dantza tailerra (SUTU Hernani!).
¡ Errenteriako Telleri eta Goiz Eguzki abesbatzen emanaldia 
Milagrosa kaperan. 

Azaroak 8 noviembre
¡ Behobia – Donostia lasterketa: 165 hernaniar helmu-
gara iristen dira. Maitane Guerrero eta Eduardo Gallego 
dira hernaniar azkarrenak; gainera, Maitane da lehenengo 
gipuzkoarra.

Azaroak 9 - 15 noviembre
¡ Mendizaleen Astea (Mendiriz Mendi): ikus-entzunezkoak, 
proiekzioak, argazki lehiaketako sari banaketa eta irteera.

Azaroak 9 / 16 noviembre
¡ AEK – Zilegi Eskola. “Bertsolaritzaren hastapena”.

Azaroak 10 noviembre
¡ Memoriaren Eguna. Ekitaldia Ave Maria parkean: “Bakea 
eta elkarbizitzan oinarritutako etorkizuna islatuko duen 
mugarria jartzen dute Udaleko lau alderdi politikoek.
¡ Bizkarrezurrari buruzko hitzaldia Biteri kultur etxean.
¡ Minaren alderdi psikologikoari buruzko hitzaldia Goiz Eguzkin.

Azaroak 11 noviembre
¡ Tertulia literaria en la biblioteca municipal: “Hay quien 
prefiere las ortigas” (Junichiro Tanizaki).
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Euskalorro eta Basko 
Zerrau bat Txilen eskalatzen” irudi emanaldia (Aitor Igerategi 
eta Viktor Velilla). 

Azaroak 12 noviembre
¡ Afari - meriendatxoa Rosi (Peña Okindegia), Iñaki (Urrats 
Zapatadenda) eta Mª Fe (Mª Fe Arrandegia) omentzeko; 
hirurak jubilatu dira.

¡ Goazen plazara! “Gu eta gure ingurua” proiektua: “Ezagutu de-
zagun non bizi garen” (galdera jokoa eta murala) Atsegindegin. 
¡ “Kapitalaren kultura: salgaia Hiria denean” hitzaldia Biterin 
(Jule Goikoetxea eta Markel Ormazabal, Hernani errotzen).   
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Chertat eta lehoia” ipuina-
ren kontaketa.
¡ Sorteo extraordinario 11/11 de la ONCE: varios premios 
de 2.500 euros en Hernani. 

Azaroak 12 - 26 noviembre
¡ Argazki erakusketa Biterin (Mª Mamerta Agirre – Xabier 
Arnaiz).

Azaroak 13 noviembre
¡ Enkartelada herrian zehar: “Errepresaliatuak etxera” (Her-
naniko preso eta iheslari politikoen senideak). 
¡ San Huberto eguneko afaria Txantxangorri elkartean.

Azaroak 14 noviembre
¡ Bigarren eskuko azoka Atsegindegi plazan.
¡ Azoka ibiltaria Plaza Berrian (BEHEMENDI).
¡ “Zoritxarrezko babutxak” antzerki-obra haurrentzat Biteri 
kultur etxean.
¡ “Kopagoa, Menpekotasun Legea eta Udal laguntzak” 
hitzaldia (Florida auzoko Bizilagun Elkartea).
¡ Incansables Txarangaren 45. urteurrena: kalejira kaxkoan 
zehar.
¡ Kalez kale kantari (10. urteurrenaren festa berezia).
¡ Ereñotzuko eskolan ibilitako emakumeen bazkaria.
¡ Erromeria (San Joan Konpartsa). 
¡ Trikipoteoa eta afaria (SUTU Hernani!).
¡ Udazken Kulturala Ereñotzun. “Burbunak eta Etsaiak” 
dokumentalaren aurkezpena (estreinaldia).
¡ Hernaniko Musika Bandaren Santa Zezilia kontzertua Mi-
lagrosa kaperan (bakarlaria: Javier Lorente tronpeta jolea). 

Azaroak 14 - 15 noviembre
¡ Rugby. Igor Genua con la Selección española de Seven; 
vencedores del II Torneo de Elche. 

Azaroak 15 noviembre
¡ Txistu kontzertua udaletxeko arkupetan (“Henani” Musika 
Eskolako txistulari eta atabalariak): Oskorriren kantak. 
¡ “En tierra de hombres” pelikula gaztetxean (SUTU Hernani!).
¡ Pelota. Final del Torneo Juanito Álvarez, de Egia: En ella 
están Ojuel - Lizeaga. Ariane Arrieta y Amaia Irazustabarrena 
se imponen en la final de paleta goma.

Azaroak 16 noviembre
¡ “Errauskailua Gipuzkoan. Ez al genuen, ba, gelditu?” 
hitzaldia Biteri kultur etxean (Ainhoa Intxaurrandieta, 
Hernanin Zero Zabor). 

Azaroak 16 - 22 noviembre
¡ Obras en la A-15, permanece cerrado el ramal de acceso 
y salida de Martindegi (debe utilizarse el de Zikuñaga). 

Azaroak 17 noviembre
¡ EH Bilduk Espainiako Kongresurako eta Senaturako ze-
rrendak aurkezten ditu: Gipuzkoako zerrendaburu da Marian 
Beitialarrangoitia.
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Gerra txikia” (Lan-
der Garro).
¡ Rugby. Cuatro jugadores de Hernani (Jon Insausti, Iñaki 
Otxotorena, Igor Genua y Oier Garmendia) con el combinado 
Euskarians, frente a la selección de Chile.
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Azaroak 17 - 18 noviembre
¡ Kotxe eta motoei pre-ITV errebisioa Karabel gasolinde-
gian (MAPFRE Aseguruak).

Azaroak 17 - 19 noviembre
¡ Antzerki zikloa Biterin: “Kreditua” (Ttanttaka Teatroa), 
“Arrastoak” (Dejabu papin laborategia) eta “Cabaret Chi-
huahua” (Teatro Mutante + Pabellón 6).

Azaroak 18 - 25 noviembre
¡ Zerbitzu berri bat Etxeberriko Urrutia farmazian: hezurren 
kaltzioa neurtzen dute, dohainik (zerbitzua abenduaren 2ra 
arte luzatzen da).

Azaroak 19 noviembre
¡ Psikotekniko probetan trabatzeko tailerra (DAITEKE).
¡ “Esne Beltza” taldeak bere azken diskoa aurkezten du 
Donostiako Victoria Eugenia antzokian: “Esna”. 
¡ Musikalean, “Hernani” Musika Eskola Publikoko ikasleen 
kalejira.
¡ “Gu eta gure ingurua” proiektua: Parke botanikora bisita 
(SORMEN Txokoa). 
¡ Hernani erabaki/decide (2016ko udal aurrekontua 
prestatzeko parte-hartze prozesua). Emaitzen aurkezpena 
eta azken balorazioa udaletxeko areto nagusian: La mejora 
del piso de Ezkiaga pasealekua es la propuesta más votada, 
además de ella otras 19 propuestas se incluirán en los 
presupuestos municipales de 2016.

Azaroak 20 noviembre
¡ Eskualdeko natura-turismoa bultzatzeko asmoz, sagar-
doaren lurretik barrena 18 ibilbideren (eta hainbat interes 
gune) aurkezpena Santiomendin (BEHEMENDI Donostialdea 
Turismogunea). Bertan dira Hernaniko ordezkariak. 
¡ “Mexikoko egoera politiko eta soziala” hitzaldia gazte-
txean (SUTU Hernani!).
¡ Santa Zezilia eguneko (azaroak 22) kontzertua, eta diplo-
men banaketa Biteri kultur etxean (“Hernani” Musika Eskola 
Publikoa).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten pre-
soak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 

Azaroak 21 noviembre
¡ Anastasia Leunda artisaua hil da.
¡ Kantu bazkaria Xalaparta elkartean.
¡ Ereñotzuko Udazken Kulturala: Irristaketa (patinaje) saioa.
¡ Mundu osoan izan diren erasoen harira, indarkeria guz-
tien kontrako kontzentrazioa Gudarien plazan (Hernaniko 
ARRISALA Elkartea): “Bizitzeko eskubidea eskubide guztien 
gainetik dago”. ARRISALA Elkarteak prentsa ohar baten bi-
dez dei egiten die “hernaniar eta euskaldunei, musulmanekin 
batera elkarbizitzaren alde lan egiteko”. 
¡ Santa Zezilia eguneko (azaroak 22) kontzertua Milagrosa 
kaperan (Hernaniko Musika Banda).
¡ Elkarte Arteko Mus Txapelketako finala Elur-Txori elkar-
tean: Elizatxo garaile.

Azaroak 22 noviembre
¡ Zerain eta Aizpeako meategira irteera, gazteentzat (Men-
diriz Mendi).
¡ LII. Adarraga Memoriala, atletismo pistan; 5 lasterketa 
infantil, alebin eta benjamin mailetan.
¡ Errugbia. Ultima actividad para conmemorar el 50 aniver-
sario de Hernani Club Rugby Elkartea: marcha popular para 
recoger las “pancartas 50 años”. 
¡ “Bizilagun”en brindisa Plaza Berrian, bazkaria, eta topake-
ta gaztetxean (SUTU Hernani!).

¡ “Bizilagunak” ekimena, bazkariak herriko etorkinekin 
elkartuta (AMHER-SOS Arrazakeria): 50 bazkari (100 familia 
edo talde).
¡ Hernaniko Xake Txapelketako finala: Fernando Esnaola 
irabazle.

Azaroak 23 noviembre
¡ Opari ez sexistak egiteko tailerra (Hernaniko Udala - Gaz-
te Txokoa - Arremanitz).

Azaroak 23 - 24  noviembre
¡ Bihotz-birika larrialdietarako formakuntza saioak 
Ereñotzuko auzo etxean (baita abenduaren 15, 16 eta 19an).

Azaroak 24 noviembre
¡ “Nire haurrak jotzen du; nire haurra jotzen dute” gura-
soentzat hitzaldia (Haur Eskola).
¡ Ipuin kontaketa udal liburutegian (Lupe Lekuona).
¡ Udal Osoko Bilkura: Emakumeen aurkako Indarkeria 
desagerrarazteko Nazioarteko Eguna dela eta (azaroak 25), 
adierazpen instituzionala. Inbertsioetarako 560.000 euro 
gehiago: Etxeberrin, landa bideetan, Karabelen eta ikaste-
txeetan inbertituko dira.
¡ Prozesu independentistari buruzko solasaldia Biteri kultur 
etxean (Hasier Arraiz eta Rebeka Ubera, EH Bildu).
¡ “Beltzean mintzo” dokumentala eta solasaldia Ameri-
ketako hizkuntza gutxituen egoeraz, Biteri kultur etxean 
(Txema Abarrategi, DOBERA Euskara Elkartea).

Azaroak 25 noviembre
¡ Euri-jasaren ondorioz, alerta gorria aktibatuta: bide eta 
errepide batzuk, eta Zubipe eta Landareko kirol instalazioak 
urpean. Tanto el CD Hernani como Hernani Club Rugby Elkartea 
han de suspender y/o trasladar sus actividades y/o partidos. 
Zubipe eta Landare garbitzeko deiak. Ambos clubes piden a 
URA Agencia del Agua (Gobierno Vasco) soluciones para evitar 
las constantes inundaciones; URA descarta frenar con un 
murete las crecidas del Urumea en la zona, como planteaba en 
Ayuntamiento de Hernani. 
¡ Emakumeen aurkako Indarkeria desagerrarazteko Nazioar-
teko Eguna: Kontzentrazioa Plaza Berrian (Hernaniko Udala 
- Hernaniko Koordinadora Feminista). Ekintza ugari (perfoman-
ce-a, tailerrak...) hainbat eragilek antolatuta, aldarrikapena egun 
bakarrera mugatu ez dadin.
¡ Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).

Azaroak 26 noviembre
¡ Salida a Iratxe organizada por Goiz Eguzki.
¡ Obrak Lastaolatik Elorrabiruntz doan herri bidean.
¡ Urumea ikastolako Paula Arjona Vaquerok irabazi du 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Sailak antolatutako 
kartel lehiaketa, hondakinak murrizteko proposamenak 
biltzen dituen lanarekin. 
¡ Goazen plazara! ekimena. “Gu eta gure ingurua” proiektua: 
gure elikagaiak ezagutu eta landatzeko tailerra Atsegindegi 
plazan.
¡ Bilera irekia hauteskundeetako hautagaiekin Biteri kultur 
etxean; antes visitan el centro de PAUSOKA, en Etxeberri.
¡ Hernani´n Musik: “Igelaren Banda” Biteri kultur etxean. 

Azaroak 27 noviembre
¡ Ostiral Beltza (“Black Friday”), dendak 22:00ak arte irekita 
eta eskaintza bereziak (Beterriko Merkataritza Bulegoa): 
batukada eta moda desfilea, hitzaldiak, tailerrak... 
¡ Sei eguneko greba papergintzan, sektoreko hitzarmena alda-
rrikatzeko; besteak beste Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga 
paper enpresan. CCOO denuncia la vulneración del derecho de 
huelga al decretar la empresa servicios mínimos no acordados 
previamente, y contratar vía ETTs a trabajadores para cubrir 
sustituciones.
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¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko akordeoi ikasleen 
entzunaldia Milagrosa kaperan.
¡ Kontzentrazioa plazan: “Gaixotasun dituzten presoan 
etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak).

Azaroak 27 - 28 noviembre
¡ Campaña de recogida de alimentos (Banco de Alimentos 
de Gipuzkoa); en Hernani son colaboradores DIA Hernani, 
LIDL Hernani y EROSKI Center Hernani.

Azaroak 28 noviembre
¡ Hezkuntza arloko mobilizazio egun nazionala: “Guk, orain, 
hemen, gure hezkuntza eraiki”. Herriko ikastetxeek, eta 
Udalak bat egiten dute mobilizazioekin.
¡ Santa Zezilia eguna ospatzeko (azaroak 22) Kantuz eta 
Goiz Eguzki abesbatzak, eta Hernaniko eta inguruko txistula-
riak kaxkoan barrena.
¡ IV. TXIMISTA Mus Txapelketa Landare elkartean 
(CR Hernani Elkartea).
¡ Judoa. Euskadiko Txapelketa kiroldegian; hiru domina 
lortu dituzte hernaniarrek.
¡ Trikipoteoa  eta bertso afaria (Agin Laburu eta Beñat 
Gaztelumendi) gaztetxean (SUTU Hernani!).

Azaroak 28 noviembre - abenduak 4 diciembre
¡ “Euskara ari du Hernanin”. Euskararen Astea: euskaldun 
berriak omenduak (fotomatoia, filmak eta dokumentalak, 
erakusketak, mintzodromoa, irakurraldiak eta ikuskizunak).

Azaroak 29 noviembre
¡ Mendi irteera: Etxolaberriko zubira (Ereñotzuko Auzo Udala).
¡ XXXVIII Maratón de Donostia. Eduardo Gallego, mejor 
guipuzcoano (2:29:53); Eva Esnaola, segunda entre las 
guipuzcoanas (3:07:51); Maitane Guerrero, segunda en la 
prueba de 10 km. (36:47).
¡ Erle Eguna Usurbilen. Leire Arizaga Galdeano vencedora 
en el concurso de mieles claras.
¡ XXXVI. “Pablo Lasa” Artisau Azoka Atsegindegi plazan 
(GABILTZA Taldea). 
¡ “Eutsi” pelikula gaztetxean (SUTU Hernani!).

Azaroak 30 noviembre
¡ Lau zuhaitz kentzen dituzte Atzieta kalean, herritarren 
segurtasuna bermatze aldera…
¡ Mosaikoa (bihotz berdea) Hernani BHI zentroan, klimaren 
inguruko kezka erakusteko. 
¡ Hernaniko landare inbaditzaileei buruzko saioa Biteri 
kultur etxean (Aranzadi Zientzia Elkartea, Botanika Saila).

ABENDUA / DICIEMBRE

� KZ Gunea. Hainbat ikastaro abenduan.

� Las escasas lluvias provocan el remonte tardío de sal-
mones en el Urumea; hasta comienzos de diciembre, en Her-
nani únicamente se habían contabilizado 148 ejemplares.

� “SuperH hontz zuriaren lurraldean” ipuina argitaratu berri 
du Urnietako SuperH Elkarteak; proiektua Hernaniko Udalak 
babestu du, Buruntzaldeko beste hiru Udalekin batera.

� Instalados tres nuevos (pequeños) garbigunes en Portu 
auzoa, Zikuñaga y Ereñotzu, donde los vecinos pueden hacer 
de modo más sencillo la recogida selectiva de pequeños 
objetos como CDs, DVDs, móviles, baterías, bombillas…

� Zikuñagako Ama kaperako obrak hasi dira San Joan 
Bataiatzailea parrokian.

� KOXKA Elkarteak 50 ipuin oparituko dizkio Elikagai 
Bankuari, janari bila doazen familien artean banatzeko.

� Sagastialdeko atletismo pista 24 ordutan zabalik.

� El poemario “Olinpo Lurtarra” de Iñigo Legorburu es 
premiado en el concurso literario “Sartaka y Bordari” de 
Hondarribia. También consigue el segundo premio en el 
concurso literario de la editorial Sauré.

� Ganancias de un 77% más en la empresa Iberpapel, gra-
cias a la mejora en la eficiencia de la empresa de celulosas 
de Hernani (Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga). 

� Asiako liztorraren 48 kabi kendu ditu Udalak 2015ean.

Abenduak 1 diciembre
¡ AEK - Zilegi Eskola. Haurren sormena lantzeko (garapene-
rako) jostailuei buruzko saioa.
¡ Odola emateko zita osasun zentroan (991 donaciones de 
sangre a lo largo del año).

Abenduak 2 diciembre
¡ Prentsaurreko irekia Gudarien plazan (EH Bildu): “Bildu 
independentziara”.
¡ Eraikin berria estreinatzeko “ongi etorri xumea” Urumea 
ikastolan.
¡ Herri batzar irekia Biteri kultur etxean: hauteskundeak eta 
udal aurrekontuak (EH Bildu).

Abenduak 3 diciembre
¡ Euskararen Eguna.
¡ Desgaitasun Eguna; hainbat ekitaldi antolatzen du KOXKA 
Elkarteak.
¡ Sumario 04/08. Comienza el juicio contra dirigentes de la 
izquierda abertzale, en la Audiencia Nacional (Madrid); entre 
las/os acusadas/os Alazne Arotzena y Nekane Erauskin. 
¡ “Baga, biga, higa” emanaldia (hitzaldi musikatua) Karmelo 
Labaka ikastetxean (Mikel Markez eta Eñaut Elorrieta). 
¡ Goazen plazara! ekimena. “Gu eta gure ingurua” proiek-
tua: Landareekin margotzea Atsegindegin plazan. 
¡ Bilera irekia Biteri kultur etxean: hauteskundeak (ORAIN 
Hernani AHAL DUGU).

Abenduak 3 - 5 diciembre
¡ Lanuzteak Zikuñagako papeleran: kontzentrazioak eta 
manifestazioa Zinkoeneatik paper-fabrikara (abenduak 4).

Abenduak 3 - 8 diciembre
¡ 50. Durangoko Azoka. “Burbunak eta Etsayak” dokumen-
tala, Esne Beltzaren “Esna” azken diskoa, “Zozomikoteak” 
eta “Chertat eta lehoia” ipuinaren kontaketa...

Abenduak 4 diciembre
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Euskal presoak etxera” (LAB).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

Abenduak 4 - 6 diciembre
¡ XXIII Certamen de Acordeón Arrasate Hiria. El hernania-
rra Eneko Sota consigue el segundo premio ex-aequo en el 
XXXVI Certamen Gipuzkoa. Alumnas y alumnos de “Hernani” 
Musika Eskola Publikoa toman parte en el XXVIII Festival 
Gipuzkoa (encuentro no de competición), logrando gran 
numero de distinciones. 

Abenduak 4 - 18 diciembre
¡ Hogeita bi artisten lanak ikusgai Biteri kultur etxean (“Txo 
Taldeak, 25 urte”). 

Abenduak 5 diciembre
¡ VI. Arrantza Txapelketa, Hondarribiko kai-muturrean 
(Txantxangorri).
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¡ Atletismoa. Yohanes Merino, Anartz Artola, Ander Ezena-
rro eta Gorka López de Arregi Aranda de Dueroko Nazioarte-
ko krosean; lauak selekzionatuak izan dira.

Abenduak 6 diciembre
¡ Hernaniko Gazteen XXI. Dantza Txapelketa Plaza Berrian 
(Kriskitina Dantza Taldea). 

Abendua 7 diciembre
¡ Bixente Zaragüeta hil da. 

Abendua 8 diciembre
¡ Inoiz ikusi gabeko animalia bat hilda Balantzako errekan; 
koipu bat omen da.
¡ Bola Eguna Ereñotzun (egun osoko festa). Leandro Miner 
eta Pedro Oiarbide omentzen ditu Gipuzkoako Federazioak, 
bolan eta tokan egindako ibilbideagatik. 
¡ Laguntza emateko Kale Nagusian jarritako mahaian, zen-
bait material salgai (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak). 
¡ Esku Pilota. Ojuel Huarteko Txapelketako finalean.
¡ Euskal dantzak eta zunba gaztetxean (SUTU Hernani!). 

Abenduak 9 diciembre
¡ “Caravana vasca con el Sahara. Alimenta una esperanza”; 
en marcha una nueva campaña de recogida de alimentos 
con destino a los campamentos de refugiados saharauis.
¡ Tertulia literaria en la biblioteca municipal: “Brooklyn” 
(Colm Toibin).
¡ Jostailu ez sexistak aukeratzeko tailerra Biteri kultur 
etxean (Gazte Saila - Arremanitz). 
¡ Ainara Ortegaren lehenengo diskoaren (“Scat”) aurkezpe-
na Donostiako Victoria Eugenian. 

Abenduak 10 diciembre
¡ Hauteskunde orokorrak direla eta (abenduak 20), 
PSOE / PSE-EEko ordezkariak ferian.
¡ Goazen plazara! ekimena. “Gu eta gure ingurua” proiek-
tua: Santa Barbarako lakura animaliak ezagutzera.
¡ Jolasari zor zaion garrantziaz udaletxeko aretoan 
(Hezkuntza Plataforma).  
¡ Ipuin kontaketa euskaraz eta zeinuen bidez (eta klase pe-
dagogikoa) Biteri kultur etxean (Jexux Eizagirre eta Ainhoa 
Moiua, KOXKA Elkartea).
¡ Giza Eskubideen Eguna dela eta, herri sarea osasun 
zentrotik Zinkoeneara (Hernaniko SARE).
¡ Asamblea ordinaria del CD Hernani.

Abenduak 11 diciembre
¡ “Zaindu maite duzun hori”, autodefentsa feministarekin 
lotutako tailerra (Berdintasun Kontseilua).
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Errepresaliatuak etxera” 
(Hernaniko preso eta iheslari politikoen senideak). 

Abenduak 11 - 13 diciembre
¡ Errugbia. CR Hernani Elkarteko 10 jokalari Euskadiko 
selekzioekin: nesken taldeko 5 jokalari Espainiako Txapelketa 
Autonomikoan, Kordoban; eta 5 mutil sub´18 Baionaren aurka 
jokatzeko.

Abenduak 12 diciembre
¡ Kontrakantxa Gaztetxearen 9. urteurreneko festa: altxo-
rraren bila, bazkaria, poteo musikatua eta kontzertua(k).
¡ Kalez kale kantari.
¡ Urte bukaerako musika eta festa Sandiusterrin (AMHER).
¡ Independentziaren aldeko agerraldia Tilosetan (Hernaniko 
EH Bildu): “Euskal herritarrok burujabe izan behar dugu etorkizu-
na erabakitzeko”. 

¡ Pelikula Goiz Eguzkin: “Una noche en la opera”.
¡ Erromeria Jeiki Hadi taldearekin (San Joan Konpartsa).
¡ Ezpaletenak ekitaldia, Xabier Lete oroimenean, Tabakale-
ran: Gotzon Huegunen azken obra, eta, besteak beste, musi-
ka eta poesia Joxan Goikoetxea eta Amaia Azkuerekin.
¡ Gala de la Pesca Guipuzcoana en Galarreta, en la que se 
entregan los galardones a los pescadores más destacados 
de la última temporada. 

Abenduak 13 diciembre
¡ Baliarrain - Larraitz irteera gazteentzat (Mendiriz Mendi).
¡ Atletismoa. Gasteizko Maratoi Erdia; Maitane Guerre-
ro, irabazle. Gipuzkoako Kros Txapelketa: hernaniarrek bi 
domina lortzen dituzte (Anartz Artola eta Yohanes Merino, 
bigarren eta hirugarren, junior mailan). 

Abenduak 14 diciembre
¡ KATEALEGAIA enpresak eta Udalak hiru urte direla sina-
tutako hitzarmena luzatzen dute; euskara sustatzeko beste 
urtebeterako konpromisoa berresten du enpresak.
¡ Se dan a conocer los galardonados en el concurso “Rega-
ta académica” organizada por, entre otros, la UPV, Universi-
dad de Deusto o Mondragon Unibertsitatea; Iñigo Legorburu 
es el ganador en la modalidad de comunicación.
¡ AEK - Zilegi Eskola. Internet erabileraren oinarriak, kezkak 
eta pribatutasuna.

Abenduak 15 diciembre
¡ Simulakroa. Istripu kimikoak iragartzeko alerta sirenak 
aktibatzen dira.
¡ Literatur solasaldia udal liburutegian: “Verba polita” 
(Javier Aramendi).
¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko teklatu ikasleen 
entzunaldia Biteri kultur etxean. 
¡ “Qué hacer ante un caso de violencia sexista”, autodefen- 
tsa feministarekin lotutako tailerra (Berdintasun Kontseilua).

Abenduak 16 diciembre
¡ Gabonetako menua presatzeko ikastaroa Xalaparta 
elkartean (Elkano 17ko Emakumeen Elkartea - Xalaparta 
Elkartea).
¡ Hauteskunde orokorrak direla eta, ekitaldia Marian Bei-
tialarrangoitiarekin Biteri kultur etxean (EH Bildu).
¡ Easo Jazz Orkestraren kontzertua Galarretan, ORONA 
Fundazioko aretoan; Hernasaxeko hainbat kidek parte 
hartzen dute.

Abenduak 17 diciembre
¡ Gazte Kontseilua. Herriko gazteekin bilera: aniztasuna eta 
orain arteko ibilbidea. 
¡ Goazen plazara! ekimena: “Desioen zuhaitza” (natura-
rekiko harremana, nortasuna, errespetua...) Atsegindegiko 
plazan.
¡ “Zergatik hiru hagin? / ¿Porqué tres tejos?“ hitzaldia Biteri 
kultur etxean (José Luis Orella Unzué, Beñat Iturriotz, Angel 
Rekalde eta Beñi Agirre; Hernani errotzen).
¡ Hernani´n Musik: Olatz Zugasti Biteri kultur etxean, “Ur 
goiena, ur barrena…” diskoa aurkezten du.
¡ Gala del deporte Guipuzcoano en Donostia. Reconoci-
miento al C.R. Hernani Elkartea en su 50 aniversario. 

Abenduak 18 diciembre
¡ Pertsona Migranteen Nazioarteko Eguna. 
¡ Menpekotasunaren Prebentziorako Tokiko Plana berrikus-
pena lantzeko bilera (Ongintza). 
¡ Santo Tomas festa eta azoka Inmakulada ikastetxean.
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¡ Gabon Kanten Jaialdia San Joan Bataiatzailearen elizan: 
herriko eta ikastetxeetako abesbatzak (Kantuz Abesbatza).
¡ Hernasax eta Sax Sebastian Quartet taldeen kontzertua 
Biteri kultur etxean.
¡ Kontzentrazioa Zinkoenean: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).
¡ Gaubela: Furor gaztetxean (SUTU Hernani!). 

Abenduak 19 diciembre
¡ Komertzio eta zerbitzuen informazioa eskuragarri 
www.kronika.eus helbidean, “Gida komertziala” atalean.
¡ San Tomas eguna, eta erromeria Plaza Berrian (San Joan 
Konpartsa).
¡ Plater Tiroa. San Silvestre Txapelketa Arkalen, Oiartzunen; 
Jose Manuel Zapiain, irabazle (Txantxangorri).
¡ Atletismo. Cross Beach por La Concha; Sergio Román es 
el vencedor, Andoni Olazagirre, segundo. Eva Esnaola bate 
una nueva marca mundial en Barcelona: 71,2 kilómetros 
durante 6 horas corriendo en pista (categoría W55).  
¡ Kalejira (Ttarla Dantza Taldea).
¡ Irristaketan ibiltzeko aukera Ereñotzun (OLAK Auzo 
Elkartea).
¡ Bertsolaritza. Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako finala 
Illunben; bertan dira Hernaniko Bertso Eskolako hiru bertso-
lari: Unai Agirre, Agin Rezola eta Beñat Gaztelumendi.
¡ Erromeria Plaza Berrian, Patxi Pérez taldearekin (San 
Joan Konpartsa).
¡ “Only days retourn home” dokumentala Biteri kultur 
etxean, kurduek bizi duten egoera ezagutzeko aukera.
¡ “Hernani” Musika Eskola Publikoko Dakapo abesbatzaren 
eta txistularien kontzertua Milagrosa kaperan. 
¡ Gabonetako kontzertua Agustindarren elizan: Hernaniko 
Musika Banda eta Ozenki Abesbatza. 
¡ Erremontea. Binakako Txapelketako finala Galarretan.

Abenduak 20 diciembre
¡ Hauteskunde orokorrak. Marian Beitialarrangoitia Espai-
niako kongresura.
¡ Ardoa eta arrainaren ibilbidea (GR38), Kantabria mendize-
rran barrena (Mendiriz Mendi).
¡ XXXVII Campeonato de caza menor con perro en 
Epel-erreka y Usoko-erreka (Txantxangorri Elkartea).
¡ Esku Pilota. Ander Lazkano eta Endika Arizmendi (jubenil 
maila) Baztango Torneoko finalean, Elizondon.
¡ San Tomas festa Sorgintxulo, Lizeaga, Portu eta Zikuña-
gan.
¡ Gabonetako Txistu kontzertua (Txistulari Banda eta 
pianoa) Milagrosa kaperan. 
¡ Osiñaga Auzoko Mus Txapelketa Itxasburu sagardote-
gian.
¡ “Eutsi” pelikula gaztetxean (SUTU Hernani!). 

Abenduak 21 diciembre
¡ Negulekuak 2016 urtarrilaren 5 arte (DOBERA Euskara 
Elkartea). 
¡ “Bikain Ziurtagiria”, Euskararen kalitate urrezko ziurtagiria 
lortu du Hernaniko KRONIKAk.
¡ San Tomas Eguna Donostian. Maddi Iradi eta Juan Gal-
deano sarituak, fruitu eta ezti konkurtsoetan.
¡ San Tomas festa (txistorra eta animazioa) Txirrita ikaste-
txean, eta  Ereñotzun.

¡ San Tomas festa Goiz Eguzkin: sari banaketa(k), zozketa 
eta txistorra.
¡ Oier Andueza euskal presoaren margolanak ikusgai Bite-
rin (2016ko urtarrilaren 7 arte).

Abenduak 21 - 23 / 28 - 30 diciembre
¡ Sormen teknologikoa garatzeko tailerrak 5-16 urteko haur 
eta gazteentzat, ORONA IDeOn eraikinean.

Abenduak 22 diciembre
¡ Gabonetako irteera (“Hernani” Musika Eskola Publikoa).
¡ Udal Plenoa. 2016ko aurrekontu orokorrak onartuta: 
32.168.438 euro; la principal inversión será la ampliación de 
la piscina del polideportivo.
¡ Entrega del “Premio Zipristin 2015” en Donostia; en ade-
lante se denominará “Zipristin Vicente Zaragüeta”, fallecido 
el pasado 7 de diciembre. 

Abenduak 22 - 23 / 28 - 30 diciembre
¡ Ludoteca en el polideportivo municipal.

Abenduak 23 diciembre
¡ Liburu truke eta zinea gaztetxean (SUTU Hernani!). 
¡ Ipuin kontaketa Portu auzoan (Portuko Auzo Elkartea).
¡ Hernani 2015 urtekariaren aurkezpena udaletxeko areto 
nagusian.
¡ Hernaniko Kirol Sariak 2015. Ignacio Ocio y Miguel 
Ezpeleta son los galardonados por su trayectoria en pro del 
balonmano y la pelota; el equipo cadete de gimnasia rítmica, 
por sus logros a lo largo de 2015. Sariak banatu aurretik, 
desafioa, futbolari, pilotari, paletari eta arraunlarien artean. 
¡ Liturgiari buruzko ikastaroa (Hernaniko Parrokiarteak).
¡ Gabon kontzertua Ereñotzuko elizan: “Doinu Zale” Musika 
Eskolako ikasleak, Txirrita Eskolako haurrak eta Ozenki 
Abesbatza.

Abenduak 24 diciembre
¡ Herriko ikastetxetako Gabon errondak, Hernanin eta 
Ereñotzun. 
¡ Olentzeroa baserriz baserri (Bertso Eskola).
¡ Gabon kantak etxez etxe, Ereñotzun. 
¡ Hernanialdeko AEKren aldeko mariskadaren zozketa.
¡ Olentzeroa kaleetan barrena: Ttarla Dantza Taldea.
¡ Gabon gaueko kale buelta (Kantuz Abesbatza).
¡ Olentzero - manifestazioa: Garikoitz Arruarte, Ibon Fer-
nandez eta gaixo dauden gainerako presoen alde (Hernaniko 
SARE).
¡ Gabon gaueko erronda (Hernaniko Musika Banda). 

Abenduak 25 diciembre
¡ Kontzentrazioa plazan: “Gaixotasun larriak dituzten 
presoak etxera” (Hernaniko preso eta iheslari politikoen 
senideak).

Abenduak 26 diciembre
¡ Igeriketa - Waterpolo. Hernaniko XIX Saria kiroldegiko 
igerilekuan.  
¡ Erremontea. Binakako Txapelketa - ORONA Saria. Finala 
Galarretan: Ezkurra - Endika, irabazle.
¡ Pala. Gipuzkoako Txapelketako finala jokatzen dute 
Endika Ramosek eta Aiheko Zubimendik (2016an lehenengo 
mailan jokatuko dute). Amaia Irazustabarrena Emakume 
Pilotari Txapelketako irabazlea (lehenengo mailan).
¡ Bertso-jarri afaria Bertso Eskolako kideekin eta Imanol 
Kamio eta Aitor Atxegarekin, Sagastialde elkartean.
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Abenduak 27 diciembre
¡ Jornada de captación para los equipos de balonmano, 
convocatoria dirigida a jóvenes nacidas o nacidos entre 
2002 y 2007, en el polideportivo.
¡ Futbola. Gabonetako saio berezia Zubipen (Futbol Eskola).
¡ Marcha a la cárcel de Martutene contra la política peni-
tenciaria; una de las columnas parte de Hernani. 
¡ Esku pilota. Alain Agirre eta Endika Arizmendi Gipuzkoako 
Txapelketako finalean (jubenil, bigarren maila). 
¡ Zinea gaztetxean (SUTU Hernani!). 

Abenduak 28 diciembre
¡ “Gure gaztetxoak itzultzaile handiak” tailerra udal liburute-
gian: hitzekin jolasean, itzultzaile bihurtzeko.
¡ Ipuin kontalaria Lizeagan (Gibelalde Auzo Elkartea). 
¡ Haurrentzako pelikula Portu auzoan (Portuko Auzo 
Elkartea).

Abenduak 28 - 30 diciembre
¡ Balonmano. Jornadas de tecnificación en el polideporti-
vo.

Abenduak 29 diciembre
¡ Haurrentzako tailerrak Biteri kultur etxean (Hernaniko 
Udala).
¡ Haurrentzako eskulanak (Iturritxo Auzo Elkartea).
¡ Etxebizitza eskubideen inguruko jardunaldia gaztetxean 
(URRUNEGI). 
¡ “Ametsen liburua”ren aurkezpena Biteri kultur etxean 
(NATZA Elkartea).
¡ Gala del deporte guipuzcoano (Asociación de Prensa 
Deportiva de Gipuzkoa). Club Rugby Hernani Elkartea entre 
los distinguidos por su 50º aniversario.

Abenduak 30 diciembre
¡ Haur txokoa (Iturritxo Auzo Elkartea).
¡ Haurrentzako karaokea Portu auzoan (Portuko Auzo 
Elkartea).
¡ Haur antzerkia Biteri kultur etxean: “Aladdin” (Gorakada).
¡ Futbola. Emakumeen “Josean Arabiotorre” Txapelketa 
Zubipen: CD Hernani, irabazle.
¡ Aniztasun aldeko manifestazio-festa: “Aniztasunaren 
aberastasunaren alde”. 
¡ Batzar irekia Biterin: “Abian” prozesua (Ezker Abertzalea). 

Abenduak 31 diciembre
¡ Santa Barbaran mendi buelta (Portuko Auzo Elkartea).
¡ “Chertat eta lehoia” ipuineko ilustrazio originalen 
enkantea, Plaza Berrian; bildutako dirua Saharara bidalitako 
ipuinak finantzatzeko (DOBERA - KOXKA Elkartea).
¡ Wukroren aldeko San Silbestre lasterketa. 
¡ Pala. Gabonetako Txapelketa (Emakume Pilotari): Garazi 
Urdangarin, txapeldun infantil mailan.  
¡ Remonte. Da comienzo en Galarreta en Torneo Masters 
Individual. 
¡ Urtezahar eguneko erronda (Hernaniko Ohitura Zaharrak 
Abesbatza).
¡ Sute arrisku handia dela eta, GURE ESKU DAGOk an-
tolatutako “Kriseiluen gaua”, bertan behera; horren ordez, 
Plaza Berria kolore guztietako oihalez eta hariekin egindako 
zutabeez “dekoratuta”.
¡ Suziriak ez botatzeko gomendioa (Hernaniko Udala - 
KAXKO Elkartea).


