v bertsolaritza

Txartelak ostiralean,
‘Ez gara Palestinaz
ari’ emanaldirako
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Martxan dira Hernaniko herri baratzak,
eta eskaera ia guztiei eman zaie lur-zatia
66 lur sail zozketatu dira herritarren artean, eta beste 6 sail taldeei eman zaizkie. Hasi dira lehenengo
uztak jasotzen, modu ekologikoan eginak, eta etxerako. 2016an, 16 herrik izango dute baratza parkea.
azKEn ikutuak emanda,
martxan dira hernaniko herri baratzak, antziola eta Sagastialden. Momentu honetan ia baratza guztietan ari
dira lanean, eta eskaera egindako ia denek lortu dute lursaila, urtebeterako (lau urtez
luzatu liteke gehienez).
atzo inauguratu zuten
modu ofizialean hernaniko
Baratza Parkea, Gipuzkoako
5garrena, Lezo, usurbil, alegia eta Tolosaren atzetik.
hernaniko Kutxabankeko ordezkariak izan ziren bertan,
nora Egaña eta Xeber irastorza, eta baita Kutxa Ekoguneko arduraduna Mikel insausti eta hernaniko alkatea
ere, Luis intxauspe. adierazi
zutenez, dagoeneko uztak
jasotzen hasiak dira baratzagile asko. interesa azaldu
zuten ia denek lortu dute
baratza zati bat, eta gainerako
3-4 pertsonak itxaron zerrendan daude. horrez gain,
badira baratzak banatu eta
gero ere izena eman duten
herritarrak. «16 partzela
banatu zaizkie langabetuei,
14 partzela jubilatuei, 16 partzela 30 urtetik beherakoei,
eta gainerako 20 partzelak
zozketatu egin dira.

u errugbia

Santanderrera
autobusa, igandean
Ohorezko mailan, Hernanik
Santanderren kontra jokatuko
du igandean, 12:30etan,
Santanderko Albericia
zelaian. Autobusa aterako da
09:15etan Atsegindegitik,
errugbizaleentzat, eta txartelak salgai daude, 20 euroan,
Zintzarrin eta Landaren, ostegun arratsaldera arte. yy

v ziraba proiektua
Sagastialdeko baratzak inauguratzen, Luis Intxauspe Alkatea (Udala), Mikel Insausti (Kutxa
Ekogunea), Nora Egaña eta Xeber Irastorza (Hernaniko Kutxabank)

Baratzagintza ekologikoa,
eta bertakoa
Baldintza bereziak beteko
dituzte baratzaok. Mikel insaustik lau puntu azpimarratu zituen. «Modu ekologikoan egingo dira, elkarte bat
sortu dute baratzagile guztiek
udala eta Ekogunearen bitartekari lanak egingo dituena,
etxerako produzituko da,
Gipuzkoan baratza parke
sarea osatzen ari gara, eta

‘Gu

munduan’

herriari parke bat gehiago
eransten diogu, berezia, baina
parke itxura hartzen duena».
alde horretatik, insaustik
esan zuen, ikastaroak oso
balorazio ona izan zuela,
oinarrizko nozioak eman dizkielako baratzagileei baratza
modu ekologikoari buruz.
Etorkizuna oparo
Etorkizunerako hondar alea
jarri dutela erabat konbentzi-

tuta azaldu ziren lau kideak.
Gaur egun 66 partzela daude
martxan herritarrentzat, eta
taldeentzako beste bi ere bai.
Tartean konpartitzeko ura
eta erramintak dituzte, txabola batzuetan, eta horrek
giro polita sortu omen du
baratzagileen artean.
informazio gehiago nahi
duenak, internetez: www.hernani.net edo www.baratzeparkea.ekogunea.net. yy

- SentSibilizazio Jardunaldiak

Ipuin kontaketa eta hitzaldia, gaur Biterin
beatriz egiazabal ipuin kontatzen eta Yayo Herrero hitzaldia ematen, gaur, 19:00etatik aurrera.
hiru egunez ekitaldiak izango dira hernanin, Kooperazio
taldeak antolatuta, kontsumo
arduratsuago baten alde, eta
injustizien kontra. Lehendabi-

Ez gara Palestinaz ari emanaldiak ostiralean izango da,
eta txartelak egunean bertan
hartu beharko dira. Dohainik
izango da baina txartela hartu egin beharko da. Goizean, 09:00etatik 14:00etara,
Plaza Feministan (Aristizabal 7). Arratsean, 17:00etatik
aurrera, Biterin. Kontzertua,
19:00etan, Biterin. yy

ziko eguna gaur da, eta ipuin
kontaketa eta hitzaldia izango
dira, 19:00etan, Biterin.
Beatriz Egiazabal Ollokiegik ipuin kontaketa egingo

du, Garaian garaikoa, tokian
tokikoa izenburuarekin. Ondoren Yayo herrero López ariko
da hizketan, Miradas para una
transición ecofeminista.

Bihar eta etzi, ekitaldiak
Ekitaldirik ez da faltako
bihar eta etzi ere. Bihar hitzaldia, eta etzi dokumentala
eta mahai ingurua. yy

Izenematea zabalik,
Epelerrak putzua
egiten laguntzako
Anfibio eta narrastientzako
putzua egingo dute larunbatean Epelerrekan, eta auzo
lanean egiteko asmoa dute
gainera. Apuntatu nahi duenek lehenbailehen deitu
behar du: 943 55 10 00. yy

v literatur solasaldiak

Joxe Austin
Arrietaren liburua
hizketagai, gaur
Ane Mayoz dinamizatzen
dela, Joxe Austin Arrietaren
liburu bat izango dute gaur
hizketarako gaia, Literatur
Solasaldietan. Abuztuaren
15eko bazkalondoa izeneko
liburuari buruz ariko dira,
ikasturteko bigarren Literatur
Solasaldietan. Udal
Liburutegian, 19:30etan. yy
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Fiare bankua

Herriko taldea sortu dute, eta orain dei egin nahi diete taldean parte
hartu nahi duten guztiei, azaldu daitezela biterira, gaur, 19:00etan.

Europako banku etikoa
sortzeko asmoa
hernani-urnietako Fiare taldeak parte bat gehiago izan
nahi du Fiareko proiektu
orokorrean, eta 2014a ikusten dute urte oso interesgarria. «aurtengo kurtsoa hasi
nahi dugu asmo batekin:
2014an proiektua erabat
indartua egotea, italiako
Banca Popolare Eticarekin
elkartzera baikoaz, eta Europako banka etika bat sortzeko bidean».
«Nahi dugu, kreditua
justiziaren zerbitzura jarri»
Fiare bankuak hernani-urnietan jarraipen taldea izango du beraz, eta asmo oso ja-

.

hernaniko fiare:

«banka tradizionalak ez
du jada sinesgarritasunik:
miloika euroko irabaziak,
legearen aurrean
inpunitatea, erreskateak
diru publikoz, krediturik ez
ematea, espekulazio
finantzieroa, zaborhipotekak, burbuja
inmobiliarioa eta
kaleratzeak...»
..
e

kinak dituzte aurrerako.
«nahi dugu, herritarren
esku egongo den banku bat,
kreditua justiziaren zerbitzura jarriko duena, garatzen
lagunduko duena, gizartetik

apartatzeko zorian dauden
herritarrei lagunduko diena,
ingurugiroaren
orekari
lagunduko diona, kooperatibismoa bultzatuko duena...
hori guztia egiteko, banku
horren izan beharra dauka
aberasteko asmorik gabea,
eta guztiontzako onuragarri
den horri lagunduko diona».
«Egungo bankuek ez dute
sinisgarritasunik»
hernaniko Kronikari bidalitako prentsa oharrean gogor
kritikatzen dute egungo banku modua. horretarako, andrea Baranesen hitzak aipatzen dituzte, Etika arduratsuaren Fundazio Kulturaleko lehendakaria, bera. Baranesek hala dio, «Banka tradizionalak ez du jada sinesgarritasunik: miloika euroko
irabaziak, legearen aurrean
inpunitatea, erreskateak diru
publikoz, krediturik ez ematea, espekulazio finantzieroa,
zabor-hipotekak,
burbuja
inmobiliarioa eta kaleratzeak,
etikoak ez diren proiektuei
finantziazioa ematea...». yy

eSku-pelota - Gipuzkoako txapelketa

Azken fasea jokatzeko bidean dira
Ojuel-Aizpitarte eta Altuna-Etxegoien
ojuel eta aizpitartek 1go mailan ari dira eta altuna eta etxegoien
hirugarrenean. orokorrean, jardunaldi pattala: 2 irabazi eta 4 galdu.
GiPuzKOaKO Txapelketako azken fasea jokatzeko boleto asko dituzte bi bikote
hernaniarrek: Ojuel eta aizpitartek 1go mailan, eta altunak eta Etxegoienek 3garren mailan.
Ojuelek eta aizpitartek
partidurik galdu gabe jarraitzen dute, eta azken asteburuan ere erraz irabazi dute,
22-8, Lagunak taldeko bikotearen kontra. altunak eta Etxegoienek ere eutsi egiten diote
azken fasea jokatzeko aukerari, berriz ere irabazi egin baitute asteburuan. Murumendiri erraz irabazi zioen, 22-4.

.

bost jardunaldi jokatu
dituzte, eta ojuelek eta
aizpitartek alerik galdu
gabe jarraitzen dute
..
e

Gainerakoak galdu
Guztira 6 partidu jokatu dituzte hernaniarrek, asteburuan, eta emaitza pattal xamarrak izan dira, lau partidu
galdu baitituzte, eta bi soilik

Hegoak joko du gaur, mendebal
ikutuarekin. Beroa ekarriko du
horrek, eta lainoak ere bai arratsalde parterako. Hala ere, euri
arriskurik ez. Min.12º / Max.23º.

Bihar

Bihar ere hego-mendebalak
joko du lehendabiziko orduetan, eta beste puxka bat
berotuko du giroa. Arratsean
iparra eta lainoak biak batera
iritsiko dira. Min.16º / Max.25º

v lizeaga auzoa

Hernani-Urnietako Fiare taldeak
hitzaldia eta bilera, gaur
hErnaniK eta urnietak
taldea sortu dute Fiare Banku Etikoaren barruan, eta
gaur hitzaldia eta bilera
dituzte, jendeari Banku Etiko
bat zer den azaltzeko. Dei
egin diete beste bankuekin
ezer jakin nahi ez duten guztiei hitzaldira azaldu daitezela, Biterin, 19:00etan.
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irabazi.
Lopez eta altunak estu
hartu zituzten aurkariak,
nagusietan, aurrera Saiaz
taldearen kontra 22-18 galdu
baitzuten. arizkorretak eta
zurutuzak berriz, beste muturreko emaitza ekarri zuten,
aurkezterik ez zuten izan,
eta 22-0 galdu zuten.
urkizuk eta San Sebastianek
22-14 galdu zuten, horiek ere
aurrera Saiazen kontra. Eta
azkenik, kadete mailan, arizmendik eta Berasartek tantu
erdiak egin zituzten Bergarako bikotearen kontra, 22-11,
azken emaitza. yy

Musika eta bazkaria igandean, auzoaren
50garren urteurrena ospatzeko
Lizeaga auzoko urbanizazioak 50 urte bete ditu aurten, eta datorren igandean festa egingo dute, hori ospatzeko. Musika, dantza
eta jatena izango dira protagonista, eta besteak beste,
Udal Musika Bandak kontzertua emango du. Goizeko 11:30etan
hasiko dute festa, Sandiusterrin, bertako aiton-amonei aurreskua
dantzatuta. 12:30etan, aurreskua dantzatuko dute, baina kasu
honetan lizeagatar guztien omenez, eta Gay Mur ikastetxeko
jolastokian; plaka bat ere jarriko dute hori gogoratuko duena.
Udal Musika Bandaren kontzertua dute 30 minutu beranduago,
13:00ean, Gay Murren bertan. Azkenik, Herri Bazkaria egingo
dute 14:30etatik aurrera. Txartelak salgai daude ostiralera bitarte
betiko tokietan. Argazki historikoak ere jarriko dituzte ikusgai. yy

v argazki erakusketa

Azken aukera gaur,
Josune Zamoraren argazkiak ikusteko
Josune Zamorak argazki erakusketa jarri du Biteri kultur etxean,
eta gaur da ikusteko azkeneko eguna. Betiko ordutegian izango
da bertan, 18:00etatik 20:00etara, erakusketa gelan. yy

v MeNdiriz MeNdi

Hiru argazki gutxienez, eta sei gehienez,
argazki lehiaketan parte hartzeko
Mendiriz Mendi elkarteak argazki lehiaketa martxan dauka, eta
ostiralera bitarte dago aukera argazkiak entregatzeko. Gehienez
sei argazki presentatu litezke, eta gutxienez hiru; horietako batek
Hernanin aterea behar du (jarri egin behar da zein den
Hernanikoa). Kalitate haundian eta tiff edo jpg formatuan entregatu behar da, cd edo usb batean. Entregatzeko egunak, osteguna
eta ostirala, 20:00etatik 21:00etara, elkartean bertan. 70 euroko
sariak izango dira, eta trofeoak ere bai. yy

v kutxa ekoguNea

Gazte Ekoliderrak ikastaroan
parte hartzeko azken eguna gaur
Kutxa Ekoguneak antolatuta, Gazte Ekoliderrak formakuntza ikastaroa berehala izango da martxan. Jasangarritasuna eta lidergoa
izango dira formakuntza kurtso horren ardatza. Interesa daukatenek gaur dute apuntatzeko azken aukera. Informazio gehiago
nahi izanez gero: www.ekogunea.net. yy

v iat-itv urNieta

Greba luzatu egingo da beste hilabete
Urnieta eta Irungo IAT-ITV zentroetan greban daramazkite joan
deneko 110 egunetik gora. Enpresak eta langileek ez dute akordiorik lortu, eta beraz, langile komiteak erabaki du beste hilabetez, «gutxienez» greban jarraitzea. Bitarte horretan beraz, kotxea
errebisatzeko aukerarik ez dute izango Urnietan, bertako eta
inguruetako kotxe gidariek. yy

v iragarki Merkeak v
Emakume bat behar da interna moduan pertsona heldua zaintzeko (alzheimer gaixotasunarekin). Deitu: 627 269 893
URGENTEA! Neska gazte eta euskalduna behar da Urnietako taberna batean lan egiteko.
ESPERIENTZIADUNA. Deitu: 688 638 471
Akordeoia salgai. Zero Sette markakoa. Deitu: 686 679 075
ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak,
persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, akupuntura, ajuste neurologiko eta bertebrala,
reflexologia, aurikuloterapia,...: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

