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Hainbat gazte ‘Aitor’ zinean sartu ziren atzo
“espekulazioaren aurkako” ekintzan
Espekulazioaren aurkako jardunaldiak antolatu dituzte aste bukaera honetarako, eta atzo eguerdian
Aitor zinean sartu ziren manifestazio baten ondoren Ertzaintzak atera arazi zituen barruan zeudenak.
AITOR zinea zena okupatzen saiatu ziren atzo hainbat
gazte. Eguerdiko 12:00etan
espekulazioaren aurkako manifestazioa egin ondoren zinean sartu ziren. Handik gutxira zinearen jabeak eta ertzaintza joan eta handik atera
zituzten. Ertzaintzak zine barruan zeuden hiru gazte identifikatu arazi egin zituen.
Identifikatuen abokatuak ere
bertan zeuden.
Atzo eguerdian gertatutakoak jende askoren arreta
piztu zuen eta Aitor zinea
zenaren aurrean jende dezente bildu zen. Horien artean
zeuden Ereñotzuko etxe okupatuan bizi diren bi pertsona
eta Ertzaintzak horietako bat
errekonozitu eta identifikatzeko eskatu zion.
“Espekulazioaren aurka”
Zinea okupatu aurretik zabaldu zuten komunikatuan
adierazi zutenez “lokal hau

Hernanin Imazek
irabazi du
EUSKO Alderdi Jeltzaleak lehendakari berria aukeratzeko
hauteskundeak egin ditu eta
Hernanin EBBko buru izango
denak irabazi ditu. Josu Jon
Imazek 18 boto lortu ditu eta Joseba Egibarrek, 5.

Dantza igandean
TTARLA dantzan arituko da herri
barruan, igande eguerdian. Herri
buelta 12:00etan hasiko da eta 30
dantzari inguru ibiliko dira kalea
girotzen.

Kartzelako egoeraz
hitzaldia gaur

Aitor zinean sartu ziren momentua.

hutsik mantendu izana lotsagarria da. Musika kultur
edota gizarte arloko taldeen
dinamikak aurrera eramatea
azpiegitura ezinhobea itxita
egon da”.

Errapia artista taldearen
festa gaur Zikuñagan
Zikuñagako eskola zaharrean dira saioak.
ERRAPIA Kultur Elkartean
biltzen dira Hernaniko hainbat artista. Lokala Zikuñagako eskola zaharrean dute,
Zikuzulo izena jarri diote
orain, eta festa hau lokalaren
inaugurazioa egiteko antolatu
dute. Egun osorako artez
beteriko egitaraua prestatu
dute eta horrekin batera egun
osoko erakusketa izango da
Zikuñagan, Anastasia Leundaren lanekin eta Errapiako
kideen lanekin.

EAJ-KO HAUTESKUNDEAK

E G I T A R A U A
10:00etan, Trikitilariak, haur jolasak eta marrazkiak, ipuin kontaketa, mural eta graffiti margotzea; 16:00etan, bertsolariak,
16:15etan, Roberto Yabenen
musika emanaldia; 16:30etan
txalaparta; 17:00etan Jon Zabaleta animazio bideoak, 17:45etan poesia; 18:00etan Morau
kantari; 18:30etan antzerkia;
19:00etan txistulariak; 19:00etan jantzi desfilea eta 20:0etan
dantza festa.

Kontzertua eta bazkaria
Espekulazioaren aurkako jardunaldi hauen barruan gaur
ere ekimenak izango dira.
Eguerdian, babarrun jatea
izango da 14:00etan Tilo-

setan. Ondoren mahaingurua
eta bideo emanaldia antolatu
dute eta gaueko 20:30etan
kontzertua izango da, Keike,
Valium Gneration eta Afonia
taldeekin, Tilosetan.

Gabon kantuak gaur eta
Txistulariak bihar
400 lagun arituko dira gaur Elizan kantari, Kantuzek antolatutako urteroko kontzertuan, 20:00etan.
KANTUZ abesbatzak antolatuta Gabonetako kontzertua egingo da gaur iluntzean, San Juan Bataiatzailea
parrokian. Ikastetxeetako
taldeak, Musika Eskolakoak, Kantuz bera eta abar arituko dira kantari. Denera,
400 lagun inguru arituko dira kantari. Talde bakoitzak
bina kantu abestuko ditu eta
bukaera denek elkarrekin
emango diote, urtero bezala.

Txistulari Banda bihar
Igandean Txistulari Bandak
eta Musika Eskolako zenbait txistularik kontzertua
emango dute, Patxi Apezetxea zuzendari dela. Kontzertua Milagrosan da, 12:30etan. Joxe Ansorenaren Urte
Berri goiza kantuarekin hasiko da emanaldia eta ansorenatarren eta beste konpositoreen 8 konposiziok osatuko dute kontzertua.

ESPETXE sistemari buruzko astea
antolatu dute Andragoton. Gaur
izango da asteko azkeneko hitzaldia Alaitz de la Cruz soziologoaren
eskutik. Alaitz de la Cruz espetxeko egoerari buruz arituko da, arratsaldeko 19:45etan.

‘Días de fútbol’ Biterin
BITERIN Días de Fútbol pelikula
botako dute gaur eta bihar. Gaur,
19:30etan eta 10:30etan da. Igandean, arratsaldeko 19:30etan.

Eliza Ebanjelioak Gabon
festa du gaur
HERNANIKO Kristau Ebanjeliko
elizak Gabon festa antolatu du
gaurko. Izango dira pailazoak, txotxongiloak, antzerkia, jokoak, dantza eta abar. 18:00etan da Sandiusterrin eta sarrera debalde izango da.
Kristau Ebanjelioko taldeak herritarrak gonbidatu ditu.

Urumea Ikastolan 95garren
zenbakia izan da saritua
URUMEA Ikastolako zozketan
95garren zenbakia izan da saritua.
Irabazlea astelehen edo asteartean
pasa Elkano kaleko egoitzatik.
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FUTBOLA

BOLEIBOLA

ERRUGBIA

Hernani-Aretxabaleta
gaur Zubipen

Hernani-Berezi gaur
kiroldegian

Bi onenak elkarren
kontra, Durangon

GORENGO taldea azken boladako ratxa onari segida ematen saiatuko da gaur etxean,
Aretxabaletaren kontra. Jon
Loranen taldea 11garren posturaino igo da 20 puntu lortuta, eta bost partidu daramazki galdu gabe Aretxabaleta,
berriz, azken hirugarren dijoa
15 punturekin. Partidua arratsaldeko 17:00etan da.

EUSEBIO Lizarazuk entrenatzen duen boleibol taldea denboraldi bikaina egiten ari da eta
gaur arratsaldean du bere maila
erakusteko beste aukera bat.
Hernaniko mutilen taldeak Bereziren kontra jokatuko du kiroldegian, eta hemen ere aurrena dijoazen bi taldeek jokatuko
dute elkarren kontra. Partidua
arratsaldeko 17:30etan da.

HERNANIK eta Durangok
aurreneko bueltako azken partidua jokatuko dute gaur, Durangon. Hernani ligako aurrena
dijoa partidu guztiak irabazita,
eta Durango dijoa bigarren.
Hernaniarrek oso partidu zaila
ikusten dute, baina, bi puntuak
lortzea oso pauso haundia ematea izango litzateke goiari eusteko. Partidua 18:30etan.

JASOTA

BEZALA

Arratibel: Beti bezala huts!
Bildu Hernaniren zinegotzi hautatu
bezala berretsi nahi ditut gure taldeak,
hirigintza arloan, egindako salaketak.
Iñaki Arratibelek uste du denok bera
bezain alferrak garela, baina ez da horrela eta etxeko lanak garaiz egiten ditugu.
Arratibelek dio, "hilabeteak" daramazkitela aurreko gobernu taldeak Hernaniko herriak izan duen azken
gobernu demokratikoak- egindako akatsak zuzentzen, baina tira, kontatzen ere
badakigu. Azken sei hilabetetan (abenduaren 16arte), gobernu batzordeetan
eta udal bilkuretan hirigintzako 28 gai
erabaki dira, horietatik 20 Euskal
Herritarrok taldeak utzi zituen bideratu-

KIROLA
FUTBOLA

Goren.
Emakum.
Gaz. Eusk
Gaz. 1
Haur 1

ta eta ez zaie koma bakar bat aldatu.
Beno bakar batean zuzentzen da EHren
erabakia, Portuko lizentzian, EAJren
zinegotzi ohi bati emanda, hain zuzen
ere. Kasualitate gehiegi.
Harira joanda: Portuko lizentzian
dio Diputazioak eskatutako PERIa ez
dela beharrezkoa. Gai hau hiru alditan
eztabaidatu zen bere garaian, Arratibelen partehartzearekin eta orduan onartu
zuen dokumentu hori eskatzea. Zertan
dabil? Txosten teknikoan berriz PERIren eskaera ez da atzera botatzen. Esaten genuena: Arratibelen erabaki pertsonala izan da.
Akarregiren gaian behintzat, ez du
ukatzen hainbat prozeduren gainetik

Non
Zubipe
Irun
Urbieta
Aita Mari
Zubipe

Noiz
Gaur 17:00
Gaur 15:00
Bihar 10:00
Gaur 16:30
Gaur 10:00

Durnago-Hernani
Hernani-Zarautz
Durango-Hernani

Unbe
Landare
Unbe

Gaur 18:30
Gaur 16:00
Gaur 17:30

Hernani-Berezi

Kiroldegia

Gaur 17:30

Erremontea - Galarretako Jaialdia
1) Matxin IV-Aizpurua II / Larrea-Agirrezabala
Galarreta
2) Ezkurra-Auzmendi / Zeberio II-Iriarte
Galarreta
3) Bitoria-Aizpuru / Altuna II-Urrutia
Galarreta
4) Iribarren-Urko / Bereziartua-Badiola
Galarreta
Gipuzkoako Txapelketa
Infantilak
Lazkano-Arrieta/Urnieta
Kiroldegia
Infantilak
Garmendia-Otaegi-Aldezarra
Loiolan
Jubenilak
Zabala-Huizi/Bergara
Kiroldegia
Nagusiak
Alvarez-San Sebas-Aretxabaleta
Kiroldegia
Nagusiak
Manzisidor-Martinez/Kuku
Atano III

Iraurgi-Hernani

Azpeitia

Gaur 11:00

Euskal Liga

B0LEIBOLA

Mutilak
SASKIBALOIA

Kadeteak

UDAL LIBURUTEGIA

Itxita gaur eta datozen bi larunbatetan. Udal liburutegia itxita egongo da gaur, datorren larunbatean (abenduaren 27a) eta urtarrilaren 3an.
JUBILATU ETXEA

Zero Sette-ren akordeoi kontzertua gaur.

Jubilatu Etxean akordeoi kontzertua eskainiko du Lasarteko Zero
Sette akordeoi orkestrak. Kontzertua arratsaldeko 19:30etan izango da Goiz Eguzkin.

OSINAGA AUZOA

Mus txapelketa igandean. Osiñagan mus txapelketa antolatu dute bihar arratsalderako. Txapelketa Eizmendi sagardotegian izango da eta 16:00etan hasiko da.
ZERBITZUAK

TELEFONOAK
Taxiak:
Udaltzaingoa:
DYA:
Autobusak:
Anbulatorioa:

943
943
943
943
943
Jokalari anonimoak: 943

550093
333288
464622
556662
006666
331103

FARMAZIAK

Egunez: Etxebeste
Elkano 2
943 552087
Gauez: Oa
Usurbil. Poligono 1, 1
943 376076

II. URTEBETETZEA

Manuel Artola Irikoste

2001eko abenduaren 16an hil zen, 62 urterekin
Nahiz eta gure artetik urrutira joan beti izango
zaitugu gure bihotzetan, zure aurpegiko irrifarra
gogoan dugula.
Zure anai-arrebak eta ilobak.
Urtebetetze meza, bihar, igandea, abenduak 21, goizeko 10:30etan,
Ereñotzuko San Antonio parrokian.
Hernanin, 2003ko abenduaren 20an.

ASTEBURUKO PARTIDUAK

Taldeak
Hernani-Aretxabaleta
Dunboa-Hernani
Gernika-Hernani
Zumaiako-Hernani
Hernani-Santo Tomas

ERRUGBIA

Liga Nazio.
Jub. Eusk
Kad. Eusk

pasa dela. Bakarrik gogoratu nahi diogu
onartutako eraikinak, beste hainbat
pausu ez betetzeaz gain, baimendutako
baino altuagoa dela eta horrek beste
estudio bat eskatzen duela. Baina tira!
Batzuentzat dena libre! Guk, aldiz, uste
dugu lan postuak sortzea eta udal gestio
txukuna ez daudela aurka.
Azkenik esan udal gobernu taldeari
beraiek jarritako oztopoen gainetik udalan jarraituko dugula lanean, eta hobe
luketela hernaniarrek aukeratutako
ordezkaritza politikoa bermatzea eta ez
lapurreta horretaz baliatzea.
Manuel Fraile Etxenike
BILDU HERNANIko zinegotzi taldea.

HITZ BITAN

PELOTA

Gaur 16:00
Gaur 17:00
Gaur 18:00
Gaur 19:00
Gaur 16:00
Gaur 18:00
Gaur 16·30
Gaur 16:30
Gaur 17:00

WATERPOLOA

Hernani B-Pamplona

Kiroldegia

Bihar 13:00

GAUR 16:00ETATIK AURRERA
ERREMONTE JAIALDIA:
1. partidua: Matxin IV-Aizpurua II / Larrea-Agirrezabala
2. partidua: Ezkurra - Auzmendi / Zeberio II - Iriarte
3. partidua: Bitoria - aizpuru / Altuna II - Urrutia
4. partidua: Iribarren - Urko / Bereziartua - Badiola

