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z DOBERA

‘Errementari’
gaur, Sandiusterrin
Ikasturte berriarekin martxan
jarri da berriro Zinea Euskaraz!
egitasmoa. Gaur, 18:30etan
Sandiusterrin Errementari peli-
kula ikusi ahal izango da,
borondatearen truke, Dobera
Euskara Elkartearen eskutik. yy

z GOIZ EGUZKI

Antzerki musikatua
berriro, gaur
Lehengo asteko arrakasta ikusi-
ta, gaur 19:30etan berriro egin-
go dute Cantores y cantoras
ikus  kizuna Biterin, Goiz Eguzki
eta Ozenki abesbatzek eta Ze lan -
da Antzerki Taldeak. Gon bi da pe -
nak bertan eskatu behar dira. yy

Gimnasia berriro, 
astelehenetik 
Goiz Eguzkiko erabiltzaileek as -
telehenean hasiko dituzte gim-
nasia saioak, kiroldegian. yy

z UDALA

Atsegindegi 
berritu, nola?
Gaur aurkeztuko da Atsegin de -
gi berritzeko proiektua. Biterin
egingo da bilera, 19:00etan. yy

Arte-sorkuntzarako
laguntzak, hizpide
Kultura batzordeko bilera egin-
go da gaur 18:00etan, udale -
txean. Diru-laguntza batzuen
justifikazioak eta 2018ko kale
arte sorkuntzarako diru-lagun -
tzen oinarriak landuko dira,
besteak beste. yy

z SORKUNTZA GUNEA

Aurkezpena, gaur
Hernaniko Sorkuntza Gunea
proiektua garatzen ari dira hain-
bat herritar, eta gaur jendaurre-
ko aurkezpena egingo dute,
19:30etan Tilosetan. «Etorri
gurera! Etorri herria egitera»,
luzatu dute gonbidapena. yy

z ADAHIGI

Tailerra, TDA-Hz
ADAHIgi elkarteak tailerra eman -
go du Biterin, 18:00etan, TDA-H
izan dezaketen haurren guraso
eta irakasleei zuzenduta. yy

z EUSKARA ARI DU

Kirol munduan ere euskera, kirolarien ahotan

Argindarra ordaintzeko gizarte-bonoak, eskura

GIZARTE-BONOA da argindar
konpainiek fakturan aplika -
tzen duten deskontu bat, eta
hori jasotzea eskatzeko epea
irekita dago.

Eskatzaile zaharrek epe
laburragoa
Dagoeneko gizarte-bonoa jaso -
tzen dutenek eskaera berritu
behar dute urriaren 8a baino
lehen, onura hori galdu nahi
ez badute. Aurreneko aldiz
eskatzeko, berriz, epeak ire -

kita jarraituko du.
Eskaerak enpresa elektri -

ko e tan egin behar dira, ba koi -
tzean eskura jartzen dituzten
bideen bitartez.

Hainbat baldintza
Eskaera egin ahal izateko
hainbat baldintza bete behar
dira. Hasteko, deskontua ohi -
ko etxebizitzako fakturan lor -
tu daiteke, 10kW edo gehia go -
ko potentzia kontratatua ba -
dago. Era berean, araudian

ager tzen diren beste baldintza
batzuk ere bete behar dira.

Horrez gain, onura ja so -
tzeko aukera izango dute fa -
mi lia ugariek, gizarte se gu -
ran tzako gutxieneko pentsioa
jasotzen dutenek, eta etxeko
diru-sarrerak urtean hauek
baino gutxiagokoak dituz te -
nek: adingaberik gabeko fa mi -
li  e tan 11.279,39 euro; adingabe
batekoetan 15.039,18 euro; eta
bi adingabekoetan 18.798,98
eu ro. Familiako kideren batek

%33ko ezgaitasuna badu, edo
te rrorismo edo genero in dar -
keriako biktima bada, mugak
haundiagoak dira.

Informazio gehiago enpre -
sa elektrikoetan ematen dute,
baina enpresak bonoa jasotze -
ko ezetza ematen badizu eta
baldintzak betetzen dituzula
uste baduzu, Hernaniko kon -
tsu mo bulegora jo dezakezu
erreklamazioa jartzera: San -
dius  terrira: 943 55 78 54 /
marian-o@hernani.eus. yy

Eskaera egiteko urriaren 8ra arteko epea daukate dagoeneko gizarte-bono hori jasotzen dutenek.
Aurrenekoz eskatu nahi dutenentzat irekita geratuko da epea. Enpresa elektrikoetan eskatzen da.

z KONTSUMITZAILEEN BULEGOA ARGINDARRA

HERNANIARRAK Baietz Herna -
nik! erronkarekin bat egitera
animatzeko, hainbat ekitaldi
anto la tu ditu Euskara Ari Du
egitas mo ak. Larunbatean ka -
le-erron karekin xaxatu zituz -
ten herritarrak.

Gaur, berriz, mahai-in gu rua
izango da, 19:00etan Biterin.

Euskera, kirol munduan
Euskerak kirolaren munduan
zenbaterainoko garrantzia du -
en aztertuko dute mahai-in gu -
ruan, Izaskun Zubizarreta es -
 kiatzaile txapeldunak, Joxe Ku -
rutz Elosegi Hernaniko Errug bi
Elkarteko kirol-zu zendariak
eta David Zurutuza Rea leko
jokalariak. Ander Txin txurreta
kazetariak gida tuko du saioa.

Hurrengo ekitaldia urria -
ren 7an egingo da: Ari du abes -
tia aurkezteko emenaldi be -
rezia, abestiaren egileekin. yy

‘Kirola eta euskara’ mahai-ingurua gidatuko du gaur, 19:00etan Biterin, Ander Txintxurreta
kazetariak. Iritzia ematen izango dira Izaskun Zubizarreta, Joxe Kurutz Elosegi eta David Zurutuza.

Hernaniar gehiago batu ziren larunbatean Baietz Hernanik! erronkara.
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z ERAKUSKETA

Elikagaiak alferrik galtzeari, alternatiba
Prosalus, Garapenerako Gobernuz Kan -
poko Erakundeak Yonodes per dicio era-
kusketa jarri du Biterin, urriaren 7ra arte.
Etxebizitzetan alferrik galtzen den elika-
gaien inguruko datuak ematen ditu, eta
eli ka gaiak partekatzeko sare batean par -
te hartzeko moduen berri ematen du. yy

z EUSKAL SAGARDOA

Egin zotz, Euskal Sagardoarekin
Kanpaina jarri du martxan Euskal Sagardoa Jatorri Deiturako sagardo-
ak: Egin zotz! Ostegunero sariak banatuko dira tabernetan Euskal Sa -
gardoa eskatzen dutenen artean. Era berean, egunero Zubel tzu ren gin -
dilla-azeituna edo Basatxerriren txorizo mokadua emango dira opa ri,
eta hilero bestelako ekitaldiak ere antolatuko dira: urriaren 4an, adi -
bidez, Euskal Pintxo Potea, eta urriaren 5ean, afari maridatua Tri pon tzi
jatetxean. Erreserbak egin daitezke dagoeneko: 943 55 57 24. yy

z MASUSTA EKODENDA

Ate irekiak, soinketa probatzeko
Soinketa kontzientea tailerra probatzeko aukera izango da gaur Ma -
susta Ekodendan, 18:00etan. Informazio gehiago: 656 721 492. yy

z ORONA ETA ALBAOLA

Kontzertu solidarioa, igandean
Orona Fundazioak eta Albaola Itsas Kultur Fakto riak kontzertu soli-
darioa anto latu dute Salvamento Ma rí ti mo Humanitario (SMH)
GKEari laguntzeko. Igandean izango da, Tenpora taldearekin,
19:00etan Albaolan. Eserlekuak erreserbatu daitezke, borondatezko
donazio bat eginez, interneten: www.lankor.eus/ tenpora_concier-
to_solidario. Kontzertura joan gabe ere, laguntza eman daiteke. yy

z KIROLDEGIA

Eskola kiroleko begirale poltsa, gaur arte
Elizatxo, Langile eta Urumea ikastetxeetako eskola-kirolerako begira-
le izan nahi dutenek gaurkoa dute izena emateko azken eguna.
Eskaerak eta informazio eskaerak ikastetxeetan egin behar dira. yy

z ORIAMENDI

Izarren arteko lehia, gaurko estelarrean
Koteto Ezkurra erremontistak urriaren 6an jokatuko du azken parti-
dua, eta ordura artekoak bereziak izango dira. Horien artean, gaur-
koa; puntako erremontistak elkartuko baitira: Galarretan, 16:00etan
hasita jokatuko diren partiduetan bigarrenean, Barre ne txea IV her-
naniarrarekin jokatuko du, Urriza eta Ionen kontra. yy

Aire kalitatea neurtzeko bost makina,
Jaurlaritzari neurriak hartzeko eskatzeko
OH eta EH Bilduren mozioak bozkatuta erabaki zuen Plenoak Jaurlaritzari
datuak helaraztea. Etxeko laguntza zerbitzua merketzea ere erabaki zen.

UZTAILEKO Plenoko akta onar-
tuz, dekretu batzuen berri
emanez eta 2018ko udal aurre-
kontuaren kreditu aldaketen
inguruko informazioa emanez
hasi zen astearteko Ple noa. 

Udal finantzak, aztergai
Isa Sanchez zinegotziak azal-
dutakoaren arabera, «es pe ro ez
ziren sarrerak jaso» direnez,
proiektu batzuetarako kreditu -
ak haunditu ahal izan dira. Ba -
te tik, 109.379 euro gehitu dira
Uda  le rako; horietatik 79.080,
Be terri eskualdeko toki garape -
ne rako programak martxan
jar tzeko, Andoaingo Udalaren
bidez, eta 30.299, Aseguru Kon -
tsor tziotik, Zubipe eta Lan da re -
ko uholdeen kalteordain gisa.
Beste 60.000 euro, Zer bi tzu So -
zia letan gehitu dira, eta Eusko
Jaur laritza eta Aldundiaren bi -
tartez, 137.000 euro, Ereño tzu ko
obra eta inbertsioetarako.

Bigarren hiruhileko datuei
dagokienez, Udal aurrekontuko
gastuaren %51 eta sarreren %45
exekutatu da; Zerbitzu Sozia le -
ta ko gastuen %73 eta sarreren
%60 ere bai; eta baita Ere ño tzu -
ko gastuen %60 eta %32. «Te -
soreria datuak aldekoak» dira.

Udal lanpostuen erregistroa-
ri dagokionez (RPT), Luis In -
txauspe alkateak azaldu zuen
RPTan jaso gabeko urteroko
kontratazio batzuk egin direla,
eta lanketa egiten ari direla,
batzuk RPTan sartzeko. Hain
jux tu, zehaztu zuen Udal eus kal -
tegiko irakasleen postuak da -
goeneko RPTan jaso di re la, eta
Trans pa carreko Lanbide He -

ziketako eta Musika Eskola Pu -
bli koko irakasleen postuen in -
gu ruko lanketa egiten ari direla.

Azkenik, Udalek urtero Udal
Ondasunen Inbentarioa berri-
tu behar dutenez, aho batez
onartu zen 2017ko abenduaren
31ko balioa: Udal eraikin, lur,
azpiegitura sare eta abarren
balioa 112.241.361 eurokoa da.

Etxez etxekoa, merkeagoa
Xabier Lertxundi, Zerbitzu So -
zia letako lehendakariak azal-
du zuen Aldundiarekin elkar-
lanean aritu direla «etxeko la -
guntza zerbitzua eraginkorra-
goa eta erabiltzaileentzako
era  kargarriagoa izan dadin». 

Horrela, aho batez onartu
zu ten guztiek zerbitzu honen
lan-egunetako prezioa 18,80
eurotik 15 eurora jaistea, eta jai-
egunetakoa, 22 eurotik 18,75era.

Mozioekin, adostasun bila
Aurrerago, aho batez onartu
zen EH Bilduk aurkeztutako
Udalaren adierazpena, euske-
raren normalizazioaren alde
eragiteko. Hernaniko Euskara
Ari Duko kideak bertan izan
ziren, ekarpena eskertzeko.

EAJk kutsadura akustikoa-
ren inguruko mozioa aurkeztu,
baina hurrengo Plenora atze-
ratzea erabaki zuen, gaia
aztertzeko denbora izateko.

Azken mozioa Orain Her -
nanik aurkeztu zuen, Her na ni -
ko airearen kalitatearekin kez-
katuta. PSE eta EAJ puntu guz-
tiekin ados agertu ziren, eta EH
Bilduk argibideak eman nahi
izan zituen. Azkenean, adostu
zuten datuak izatean Eusko
Jaurlaritzari helaraztea eta
neurriak hartzeko eskatzea,
«kaltegarriak izan daitezkeen
isurketak gutxitzeko». Zentzu
horretan, ikerketa egiten ari da
Kataluniako Unibertsitate bat,
eta Udalak bost makina jarriko
ditu neurketak egiteko Ziku ña -
gan, Florida-Etxeberrin, Sa gas -
tial den, Portun eta udaletxean.

Erregu eta galderetan,
herritar batek gai horrekin
kontsekuente izateko eskatu
zien. Bestalde, EAJk harrobia-
ren egoeraz galdetu zuen, zein
materialekin bete den argitze-
ko, eta OHk eskatu zuen lege-
gintzaldia baloratzeok inkesta-
ren emaitzen berri emateko. yy

*Mozioak osorik: www.kronika.eus

z UDALA PLENOA

IRAGARKI MERKEAK
Langile bat behar da sukaldean lan egiteko. Eskarmentuduna eta lanerako gogoarekin.

Deitu: 688 746 105
LOGIKALINE enpresak bi lanpostu eskaintzen ditu zuntz optikoa Gipuzkoan komertzializatzeko.

Kontratu indefinidoa, formazio sendoa eta lan-talde egonkorra. Interesatuek bidali C.V.a
rrhh@logikaline.com helbidera

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

EG
UR

AL
DI

A Indarra galduko du hegoaldeko haize-
ak, eta kostaldean brisa sartuko da
arratsaldean. Berza, tenperatura ez da
hainbeste igoko. Baina eguzkia izango
da nagusi. Min.17º/ Max.25º (e

us
ka

lm
et

)GAUR BIHARHego-haizea nagusituko da, eta zeruan
eguzkia izango da jaun eta jabe.
Ondorioz, tenperatura altua izango da
berriro.
Min.17º/ Max.30º
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Lasala konpainia dantzara
gaur, Biteriko oholtza gianera

ABENDURA arteko kultur pro -
gramaziaren barruan, Na -
has  te kak arloaren barruan
an tolatutako aurreneko ema -
naldiarekin gozatzeko aukera
izango da gaur, 20:00etan
Biterin.

Arlo honen helburua da
arte diziplina desberdinak
na hasten dituzten ikus ki zu -
nak oholtza gainera ekartzea,

eta gaurkoan, Lasala dantza
kon painiak Microclimate
ikuskizuna emango du.

Judith Argomanizen zu -
zen daritzapean ariko dira
dantzan Rubén Albelda, Carla
Diego, Garazi Etxaburu, Sergio
Moya, Jaiotz Osa, Paula Parra
eta Rafke Van Houplines. 

Sarrerak 7,5 euroan daude
salgai, Biterin bertan. yy

‘Microclimate’ emanaldia egingo dute,
20:00etan. Sarrerak salgai daude, 7,5 euroan.

z NAHASTEKAK MICROCLIMATE

Erasoei aurre,
elkartuta

ASTEARTEKO «Bilboko  erailke -
ta matxista dela-eta, Euskal
He rriko Mundu Martxako Pro -
to  koloa aktibatu» du Her na ni -
ko Bilgune Feministak, eta gaur,
19:00etan Plaza Be rrin kon tzen -
trazioa egiteko dei egin du.

Azken egunetan, gainera,
eraso gehiago izan dira es ta tu -
an, eta astelehenean An do ainen
bi eraso sexista gertatu ziren. yy

Plaza Berrin jarri da
zita, 19:00etan.

z BILGUNE FEMINISTA 

Baietz Hernanik! erronkan parte hartu eta Euskaraldiarekin bat egiteko eskatzen.


