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z OLINPIADAK

Bigarren proba
bihar: Patinak
Festa giroan hasi ziren
Olinpiadak larunbatean, eta
bihar izango dute segida. Patin
lasterketa mitiko, klasiko eta
eta berria egingo dute erdigu-
nean, 21:30etan hasita. yy

z LITERATUR 
SOLASALDIA

`Zaharrak ez zuen
hil nahi´ liburua
aztergai, gaur
Hilabetero bezala, Literatur So -
lasaldia antolatu dute apirilean
ere Udal Liburutegian. Gaizki
Zabarteren Zaharrak ez zuen
hil nahi liburua izango dute
aztergai. Ane Mayoz dinamiza -
tzailearekin izango da, euske-
raz, 19:30etatik aurrera. yy

z LAB

Buruntzaldeko
manifestazioa
Hernanin, etzi
Maiatzaren 1ean Hernanin
egingo da LAB sindikatuak
Buruntzaldean deitu duen
manifestazioa, 12:00etan,
Plazan. Lema: Langileok 
erabaki, Euskal Herriak 
erabaki dezan. yy

z GOIZ EGUZKI

Kontzertua, bihar
Goiz Eguzki abesbatzak,
Oñatiko Aloña abesbatzarekin
batera Koral kontzertua eskai-
niko du bihar. 1go zatian, Goiz
Eguzkiko abesbatzak 7 kanta
abestuko ditu, Javier
Zubimendik zuzenduta; bakar-
lari lanetan Txefe Ormazabal
ariko da. Ondoren, beste zazpi
abesti kantatuko ditu Aloña
abesbatzak; zuzendari Loli
Ordoki izango dute eta soinujo-
lea Miguel Mari Guridi izango
da. Kontzertua Goiz Eguzkiko
egoitzan, 19:00etan.  yy

Festa, etzi
Maiatzaren 1ean ospakizun
eguna dute Goiz Eguzkin:
11:00etan meza, ondoren uda-
berri jokoetako saribanaketa;
segidan, erakusketa; eta buka -
tzeko luntxa. yy

z UDALA

Ikastetxeetako patioak zabalik, 
herritarrek erabiltzeko

hernaniko ikastetxeetako
pa tio edo eremu publikoak
za  balik daude herritarren go -
za menerako. Garai batean
as ko ziren eskola ordutegiaz
kanpo, instalazio hauek er a -
biltzen zituzten herritarrak.
epe batean itxita egon os tean,
berriz ere zabalik dau dela
jakinarazi du Udalak. 2013ko
azken hilabeteetan parte har -
tze prozesua jarri zuen mar -
txan Udalak eta hainbat bi le -
ra egin eta gero, protokolo bat
adostu dute. Bilera horietan
parte hartu dute: andoni
Pikabea Udal tzain buruak,
kis tiñe Lujan bio hezkuntza
Zi negotziak, Uru mea, Langile
eta elizatxo ikastoletako or -
dezkariek, ka le hezitzai leak
eta gazte ba tek.

Protokoloaren helburua
da, eskola orduz kanpo, ikas -
tetxeetako patioak modu
egokian erabiltzea. Baldintza
ba tzuk ezarri dira, instala -
zioak modu eraginkorrean
er a biltzeko.

Hiru ikastetxe eta
Institutua
erabili litezkeen patio edo
eremu publikoak di ra: Uru -
mea ikastolako Gay Mur erai -
 kinekoa; Langileko Lau Bidie -
tako eraikinekoa eta eli zatxo
ikas to lakoa. Talde anto latue -
ta ra ko, urte osoko jar duere -
tara ko... ere badago aukera.
ka su hauetan ordea, Uda lak
eta ikas te txeek ezarritako bi -
deak jarraitu behar dira. 

institutuko patioaren  ka -
sua ere aztertu du Udalak. izan
ere, es kumena ez da be ra rena.

Protokolo hau ber tara za bal -
tzeko asmoa ba duela azaldu
du, eta institu tua re kin eta
hez  kun tza Dele ga ri tza rekin
adostu be har dutela.

Ze jardueretarako erabili?
Protokoloari helduta, pa tioen
erabilera egokia izan da din
zen bait jarduera le he netsi
dituzte. Batetik, kirol prak -
tika. kirol bakoitza ho rre -
tarako egokitutako le kuan
egin beharko da: pe lo ta, pe -
lotalekuan; futbola eta es ku -
ba loia, ateak dauden le kue -

tan... Patinajea, gim na sia,
dan tza... bestelako kiro le  ta -
ra ko ere erabili litezke pa -
tioak, beti ere, arazorik sor -
tzen ez bada. Jolas libre eta
komunitarioa praktika tzeko,
mahai-jolasetarako eta aisi -
al dirako ere erabili li tezke,
arazorik sortzen ez bada.

Ordutegia, eskola egunetan
eta jai egunetan
neguko eta udako ordutegia
izango dute patioek. eskola
ga raia denean, neguan 20:00   -
ak arte egongo dira za balik;
eta udan 22:00ak arte. aste bu -
ruetan, jai egun edo opo rretan
goizeko 09:00 etan zabalduko
dituzte pa tioak, eta itxiera
ordua ber dina izan go da.

Zaintzeko konpromisoa
Bukatzeko, patio edo eremu
publiko hauek guztionak di -
rela diote, eta hauek behar
bezala mantentzea eta txu -

kun edukitzea eragile eta
erabiltzaileei dagokiela. hori
horrela, zenbait konpromi so
hartu dituzte. 

Udala konprometitua da
instalazioak txukun manten -
tze ra; arazoak sortzen dire -
nean, irtenbidea ahalik eta
azkarren ematera; ordute giak
betetzera eta betearaz tera; eta
erabakitakoa herri ta rrei jaki -
na raztera. ikas tetxeek azaldu
dute proto ko loen berri eman,
eta landu egingo dituztela
hez kuntza ko munita tean.
era  biltzaileen kon   promisoa
da instalazioak txukun eta
garbi mantentzea; erabiltzai -
leekin be gi runez jokatzea;
iturri pu bli koak egoki era -
biltzea; hau rren tzako parkeak
adinez ego kiak direnek era -
biltzea; ire kita dauden ere -
muak baka rrik erabiltzea; eta
kalterik edo erabilera okerrik
ikusiko balu, ikastetxeei edo
Udalari jakinaraztea. yy

Urumea, Langile eta Elizatxoko ikastetxeetako eraikinek dituzten patioak erabili litezke. 
Protokolo bat adostu da parte hartze bilerak eginez, erabilera egokia eta eraginkorra izan dadin.

Gay Murreko eraikinean, futbolean, esku baloiean eta saskibaloiean aritu liteke, besteak beste.

Eskola garaian zabalik
egongo dira: neguan
20:00ak arte, eta udan
22:00ak arte. Opor,
asteburu eta jai egu -
netan 09:00etan irekiko
dituzte, eta itxiera ordua
berdina izango da.
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Aldaketarik ez. Euri gutxiago
egingo badu ere, giro iluna
espero da. Tenperatura bere
horretan:

Min.12º / Max.17º (e
u
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t)GAUR BIHARGiro nahasia izango da: lainoak

nagusi eta zaparradak han eta

hemen. Tenperatura antzeko

mantenduko da:

Min.11º / Max.17º
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z NABARRALDE

Ausa Gaztelura irteera antolatu dute,
maiatzaren 1ean
Nabarralde taldeak irteera antolatu du maiatzaren 1ean, Ausa-
Gaztelura. Mendi martxa eta mezua irakurtzeko ekitaldia izango da,
eta segidan bazkaria. Bazkarirako txartelak erreserbatzeko Hernani
Errotzenen egoitzara jo behar da (Ave Maria, 28) edo telefonoz
deitu: 943 55 60 11. yy

Berdintasun Plana 2015a arte
luzatzea bozkatuko du Plenoak

14 puntu izango ditu aztergai gaur arratsaldean, Udalean bilduko den
Plenoak; iluntzeko 19:00etan hasiko da. 

Bi ikastaro maiatzean, haur
eta nerabeen gurasoentzat

Helburua da baliabideak ematea heziketan
parte hartzeko. Izen ematea, bihar arte.

MaiaTZeko Plenoa deitu dute

gaur ilun tzean, Udalean.

hitzordua 19:00etan da, Pleno

aretoan, eta bertan bildutako

udal ordezkariek 14 puntu

izango dituzte aztergai, tarte-

an: ii. Berdintasun Planaren

luzapena; Udaleko lanpostuen

berrazterketa eta Finantzen

euskal kontseiluak aurkeztu-

tako mozioa. 

Berdintasun Plana, 

2015era arte luzatzea

Udalak hernaniko Berdin ta -

sun Plana onartu zuen 2010 -

ean, eta nahia zen, bertan ze -

haztutakoak 2013rako beteta

izatea. epe hori bukatu bada

ere, bertan agertzen diren zen -

 bait helburu oraindik ez dira

burutu. hori horrela, Ber din -

tasun Plana 2015 urte bukaera-

ra arte luzatu nahi dute.

Udaleko lanpostuak, 

berrantolatu

Plenoan aztergai izango dute

baita ere, Udaleko plantila eta

lanpostuen zerrenda aldake-

ta. kontua da, Udala berraz-

terketa bat egiten ari dela

udaleko plantila eta lanpos-

tuekin. Plan bat proposatu

dute, bakoitza, pixkanaka,

bere postuari dagokion egoe-

rara egokitzeko. yy

haUr eta nerabeen gurasoei

zuzendutako bi ikastaro anto-

latu ditu ongintza Patro na -

tuak Biteri kultur etxean. Bost

saio izango dira: maiatzaren

6, 20 eta 27an; eta ekainaren 3

eta 10ean. 

ikastaroetako bat 0-9 urte

bitarteko seme-alabak dituz-

ten gura soentzat antolatu

dute, eta arratsaldeko 15:00 -

etatik 16:30 etara emango

dute. Bestea, 10-19 urte bitar-

teko seme-alabak dituzte-

nentzat da, goizez, 11:00etatik

12:30etara. 

ikastaroekin lortu nahi da,

gurasoek baliabideak izatea

seme-alaben heziketan parte

hartzeko. Parte hartu nahi

dutenek izena eman behar

dute aldez aurretik, eta azken

eguna bihar da. horretarako:

943 55 78 54 telefonora deitu

behar da, eta ana Goñiren

galdera egin. yy

z UDALA PLENOA z UDALA ONGINTZA
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Berdintasun plana 2010-
2013 bitartean garatzea
aurreikusia zuen
Udalak. Helburu asko
burutu gabe daude
oraindik, eta 2015 urte
bukaerara luzatzea
bozkatuko da.
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BoLeiBoLean goi mailako jo -

kalaria dela erakutsi du, beste

behin, esther Lopez her na nia -

rrak. errioxako TraMek Mu -

rillo taldearekin emakumez -

koen Superliga irabazi du

aste buruan. eta ez da

aurtengo sari bakarra izan;

talde be rarekin txapeldun

izan baita erreginaren kopan

eta Su perkopan.

Play Offak, hiru partidutara

Larunbatean jokatu zen Play

offetako hirugarren partidua,

iruñako Gh Leadernet eta

errioxako TraMek taldearen

artean. esther Lopezen tal -

deak play offetako au rreneko

bi partiduak irabazi eta gero,

iruñean jokatu zuten

azkenekoa. Lehenengo jokoan

nagusi izan ziren errioxarrak.

Bi garren jokoan hortzak era -

kutsi zituen iruñeako taldeak,

baina garaipena Lopezen

taldearentzat izan zen. eta

hirugarren jokoan, errioxa -

rrak izan ziren nagusi, ha -

sieratik bukaerara. TraMek

taldearentzat izan zen beraz

garaipena. Liga honekin, 8

ditu irabaziak esther Lopezek.

Europako Txapelketa

prestatzen, orain

Liga irabazi berri, helburu ze -

ha tzak ditu esther Lopezek

epe motzera. estatuko Se lek -

zio nagusiarekin entre na tzen

da orain, europako txa pel ke -

tako sailkapena prestatu eta

jokatzeko; maiatza osoan

izango da bertan. ondoren,

Brasilera joateko asmoa duela

azaldu du jokalari her na -

niarrak. Bertako ligan pa rte

hartzeko aukera duela eta,

probatzera joango da her -

narriarra. hernaniko boleibol

taldetik hernaniarra zoriondu

nahi dute: «hernani mailan

ez da erraza izango esther

Lopez osatzen ari den ku rri -

kuluma gainditzea eta erre -

pikatzea. Zorionak esther! yy

Esther Lopezek liga irabazi du,
Errioxako TRAMEK taldearekin

Liga honekin zortzi ditu irabaziak hernaniarrak. Selekzioarekin da orain
eta Europa dute helburu. Ondoren, Brasilera joango da. 

z BOLEIBOLA EMAKUMEZKOEN SUPERLIGA

Emakumezkoetan kirolaren saria eman zioten Esther Lopezi, 2013an.

IRAGARKI MERKEAK
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)

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 20:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      

errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

I. urteurrena

Felix Bakedano Lopez
2013ko apirilaren 29an hil zen, 11 urterekin

etXeKOaK

Hernanin, 2014ko apirilaren 29an

Gure ondotik joan zara, 
baina betiko izango zaitugu

gure bihotzetan


