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HERNANI HEZKUNTZA

Orain arte Inmakulada izenez 
ezagutu den ikastetxea Aratz 
izatera pasa da aurtengo ikas-
turtea amaierara iritxi den ho-
netan. Eli Sanguino ikastetxeko 
ikasketa buruak adierazi duen 
bezala «aldaketa hau gure alda-
keta prozesuan eman dugun az-
ken pausua da» eta orain horre-
la ezagutuko da herrian, Aratz 
deiturarekin. 

Ikastetxe guztientzat urte 
arraroa, desberdina eta inoiz 
ezagutu gabea izan da aurten-
goa, baina amaierara iritxi da. 
Aratz ikastetxearentzat azken 
eguna pasa den ostiralekoa izan 
zen eta bertan bildu ziren ikas-
leak, lehenengo aldiz martxoa-
ren bigarren astetik. 

 Eskolako azken egun ho-
rretan, goizeko 08:30etatik 

12:45etara bitartean, talde des-
berdinak pasa ziren patiotik. 
«Konfinamendu luze hau pasa 
gero ikasleek elkar ikusteko 
eta ongi agurtzeko aukera izan 
behar zutela uste genuen, gure 
eskolan arlo akademikoa ez ezik 
arlo emozionala ere asko lan-
tzen baitugu» dio Eli Sanguinok.

Segurtasun neurri guztiak 
bermatuz –txandakako sarrera 
irteerak 15 minuturo, ahokoak, 
tenperatura hartzea, hidrogela-
ren bidezko esku garbiketak, se-
gurtasun distantzia...–, ikasleek 
beraien lagunak eta irakasleak 
behar bezala agurtzeko aukera 
izan zuten.

Horretarako, gela bakoitza 
patioko leku jakin batean, leku 
irekian, bildu zen 45 minututan 
elkar ikusteko, segurtasun neu-
rri ofizialak betez. Gainera egu-
raldiak lagundu zuen.  

Inmakulada ikastetxeak izena aldatu du oporretara 
joan aurretik eta orain Aratz ikastetxea du deitura
Ostiralean agurtu zuten ikasturtea, elkarrekin, 
eskolako patioan segurtasun neurriak bermatuz. 
«Konfinamendua eta gero elkar ikusteko eta 
ongi pasatzeko aukera izan zuten ikasleek», 
adierazi du Eli Sanguino ikasketa buruak. 

HERNANI  GAZTETXEA

Kontrakantxan ere San Joanak 
ospatu behar ziren egunetan 
ekitaldi kulturalak antolatu di-
tuzte bihar hasi eta ostiralera  
arte. Bihar, San Joan egun bez-
peran, bertso afaria dago iraga-
rrita Aitor Bizkarra eta Andoni 
Rekondorekin. 

12 euro kostatzen da afaria 

eta aukera beganoa ere badago. 
Bertan afaltzeko izena eman 
behar da eta azken eguna gaur 
da 17:00etatik 18:00etara gazte-
txean.  

San Joan egunerako, hau da 
etzirako, mus txapelketa an-
tolatuko dute Kontrakantxan. 
Izenematea egunean bertan, 
17:00etatik 17:30etara eman 
beharko da. Guztira 16 bikote 

egongo dira eta bikoteko 5 euro 
ordaindu beharko da. Lehenen-
go saria: ardo botila, bi kami-
xeta, Otsahien garagardoa eta 
gazta izango dira. Bigarren sa-
ria: Otsahien garagardoa eta bi 
kamixeta izango dira. 

Ekainaren 25erako ez dago 
ekitaldirik antolatuta, baina 
ekainaren 26an, ostiralean, 
poesia errezitaldia egongo da, 
22:00etan hasita. Madarikatuon 
biltzarra du izena.

Kontrakantxa gaztetxetik 
mezu argia helarazi nahi dute 
segurtasun neurriei buruz. Osa-

sun eta segurtasun irizpideak 
beteko dira. %50eko aforoa izan-
go da ekitaldi guztietan eta or-
dutegiak errespetatuko dira.

Karl Marx-en 'Kapitala'ren 
lehen liburuaren lanketarako 
irakurketa taldea
Bestetik, Kontrakantxatik adie-
razi dute, datozen asteetan Karl 
Marx alemaniar filosofo, politi-
ka eta ekonomiaren pentsalaria 
eta komunismoaren aitzinda-
riaren Kapitalaren lehen libu-
ruaren lanketa kolektiborako 
irakurketa taldea antolatuko 

dutela. Horretarako, Euskal He-
rriko militante sozialista ezber-
dinek eskainitako baliabideei 
jarraituko diete.

Irakurketa taldean parte 
hartu nahi duenak Kontrakan-
txa bertan jarri behar du kon-
taktuan.  

Urtarrilera arte iraungo du  
eta helburua «kapitalismoaren 
kritikarako bitarteko teorikoak 
eskaintzea da, lanabes teorikoa 
izango da dinamika», eta lehen-
tasunezkoa den beste zeregin 
bat «idazki marxistak euskera-
tzea» izango da. 

Kontrakantxa gaztetxean egitarau kulturala iragarri 
dute, bihar hasi bertso afariarekin eta ostirala bitartean
Bertso afarian izena emateko azken eguna gaur 
da, 17:00etatik 18:00etara, gaztetxean. San Joan 
egunean mus txapelketa antolatuko da

Ostiralean irakasle eta ikasleak bildu ziren ikasturteari amaiera emateko elkarrekin.

Lagunak ikusteko gogoekin patioan eseri ziren Aratzeko ikasleak.
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IRAGARKI MERKEAK

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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GAUR BIHARGiro egonkorrak jarraituko du. Alabaina, goizeko lehen orduetan 
behe-laino dezente izango dira ipar isurialdean. 
Min.14º / Max.24º

Egingo du eta 30 gradura iritsi daitezke tenperaturak kostaldetik 
gertu. Zerua oskarbi eta hego-ekialdeko haize suabea ibiliko da.
Min.15º / Max.28º
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Emakumeon plazako muralerako argazki 
saioak amaitu dira 140 partaiderekin
ASTIGARRAGA  BERDINTASUNA

Amaitu dira Emakumeon* Plazako murala osatzeko egin diren ar-
gazki saioak. Partaidetza ikaragarria izan da, guztira 140 partaide 
egon dira egindako 14 saioetan. Udalak eskerrik beroenak eman 
nahi dizkie parte hartu duten emakume* guztiei. «Pena haundiz 
partaide batzuk argazki saioetara ezin joan utzi ditu aldaketak». 
Astigarragako Emakumeon* plaza herriko emakume* guztiek 
osatzen dute, argazkietako irudietan azaldu edo ez. Argazki saioak 
amaitu badira ere, Emakumeon* plazako eraikitze-lanek aurre-
ra jarraitzen dute. Udalaren asmoa aurrerago elkartu, ateratako 
argazkiak ikusi, partekatu eta partaide bakoitzak bere oroigarria 
izatea da.  

Zenbait dirulaguntza eskatzeko epea 
zabaldu du Udalak, berriro ere
ASTIGARRAGA  DIRULAGUNTZAK 

Covid-19aren ondorioz, administrazio epe guztiak etenda gelditu 
ziren, eta une horretan Udalak dirulaguntza deialdien izenema-
teak irekita zituen: Kultura, euskara eta jai arlokoak; kirol arlo-
koak; berdintasun arlokoak eta gizarte zerbitzuen arloko hainbat 
dirulaguntza. Dagoeneko administrazio epeak ireki direnez, 
aipatutako dirulaguntzatan izena emateko aukera dago, berriz ere.

Udako kanpus teknologikoan izena  
emateko epea irekita, gaur arte
HERNANI  UDALEKUAK

«Erabilera ona eta sorkuntza» sustatzeko, udaberriko itxialdia-
ren ondoren, Udako Campus Teknologikoan UDALAB IDEOn, izena 
emateko aukera dago. Bi txanda egingo dira: ekainak 29tik uztai-
lak 3ra eta uztailak 6tik 10era, Aratz Ikastetxean, 5-16 urte bitarte-
koentzat. Bietan ordutegi bera izango da: 09:30-13:30etara.

Goizueta-Hernani linea, udako ordutegian
GOIZUETA  AUTOBUSA

Goizueta-Hernani autobus lineak gaur hasiko du udarako ordu-
tegia. Goizuetatik irteerak goizeko 09:00etan eta arratsaldeko 
15:00etan izango dira eta Hernanitik eguerdiko 12:00etan eta arra-
tsaldeko 19:00etan.

Manifestazioa, bihar Plazatik abiatuta
HERNANI  PRESO ETA IHESLARIAK

Lehenbailehen ekarri behar ditugu lelopean manifestazioa antolatu 
da bihar, 19:30etan, Gudarien Plazatik abiatuta.

HERNANI  ELIZA

Aurtengo San Joan Jai eguna oso 
berezia izango da eta herrian  
festa ofizialik izango ez denez 
gero, eliz ospakizunetan hainbat 
aldaketa egingo dira. San Joan 
bezperan, bihar asteartean, 
19:00etan Salbea eta San Joanen 
goratzarrearekin omenduko da 
zaindaria. Ez da arratsaldeko 
mezarik izango.

San Joan egunean, berriz, 
goizeko 09:00etako meza parro-
ki elizan ospatuko da, Eta meza 
nagusia 11:00etan izan ordez, 
12:00etan ospatuko da. 

Ostegunean, hilak 25, 
11:00etan, Elorrabiko zubian 
duela 42 urte hil ziren sei herri-
tar (eta beste bat geroago) gogoan 
izango dituzte bertako mezetan.

Larunbatean konfinamentu 
garaian hil zirenen aldeko hi-

leta-mezak ospatzen jarraituko 
dute.

Premiazko bulegoa
Premiazko gauzetarako parro-
kiko bulegoan hartuak izateko 
deitu egin behar da aldez aurretik 
bertako telefonora, (atean jarrita). 
Mezatarako asmoak edo presa 
gabeko enkarguak telefonoz edo 
parroki-etxeko buzoian idatziak 
sartu edo sakristian eman dai-
tezke, meza aurretik edo ondoren. 
Bada Caritaseko beste teléfono bat 
bulegoko sarreran, oraingoz ha-
rrera eskainiko zaie aldez aurre-
tik deitutakoei.  

San Joanetako eliz ospakizunetan 
hainbat aldaketa egingo dira 
Bihar San Joan bezperan ez da arratsaldeko 
mezarik izango. San Joan eguneko meza nagusia 
12:00etan ospatuko da eta ez 11:00etan.

HERNANI  KULTURA

San Joan festak bertan behera 
geratu dira aurten, baina kultu-
rak izango du merezi duen tar-
tea Hernanin Kulturaz gozatu, 
elkar zainduz egitasmoarekin. 
Honela, herriko kultur eragileek 
eta kultur arduradunek elkarla-
nean egitarau bat prestatu dute.

Bihar, alkatearen agurra, eta 
gero omenezko suziriak botako 

dira auzoetan eta txistulariak, 
musika banda eta musika es-
kolako kideak alaituko dituzte 
auzoak.

Arratsaldean, 17:00etan 
eta 19:30etan, familientzako 
bi musika emanaldi eskaini-
ko dira kiroldegiko pistan Epa 
Txiki izenburupean eta Demo-
de Quartet taldearekin. Amai-
tzeko 20:00etan musika banda 
eta txistulari banda ibiliko dira 

auzoetan barrena. Etzi, Atse-
gindegin ariko dira bertsotan 
Maialen Lujanbio, Nerea Elus-
tondo, Agin Laburu eta Beñat 
Gaztelumendi. 18:30etan hasiko 
da saioa. 20:00etan musikaren 
txanda izango da. Kilimak talde 
hernaniarrak eta Xabi Solano 
musikariak kiroldegiko pistan 
kontzertua eskainiko dute. 

Ostegunean kontzertua 
egongo da, 20:00etan, eta leku 
berean, baina kasu honetan Bi-
tartean eta Iñaki Salvador, Gar-
biñe Insausti eta Nahia Vallere-
kin batera ariko dira.  

Kulturaz gozatu daiteke astean zehar
San Joanen faltan musika eta bertsolari saioak 
antolatu dira bihar, etzi eta ostegunean.

HERNANI PENTSIODUNAK

Jubilatuen elkarretaratzeak buel-
tan dira eta gaur 12:00etarako bi-
lerara deitu dute Plazan udaletxe-
ko arkupeetan. Bertan elkartzen 
ziren astelehenero, erretiratuak 
eta pentsiodunak, beraien esku-
bideak aldarrikatu eta pentsio 
eta bizitza duin bat izatea eska-
tzeko. Koronabirusagatik alarma 
egoera ezarri baino lehen izan 
zen hori, baina eten egin zituzten 
deialdiak, martxoan.

Hiru hilabete hauetan, ordea, 
ez dute galdu grina, aldarrikape-

nekin jarraitzeko. 

Beharrezko neurriekin,  
hurrengo pausoak
Landuko dituzten gaien artean 
daude, besteak beste, honakoak: 
pentsio publiko eta duinak defen-
datzea, «orain eta betira ko»; osa-
sun pu bliko eta ka li ta teazkoaren 
alde egitea; nahi gabeko bakarda-
deari konponbidea bilatzea; eta 
pobreziaren aurka egin eta RGI 

duina eskatzea
Elkarretaratzea egiteko beha-

rrezko segurtasun neu rriak har-
tuko dituzte. Guzti horiekin, bat 
egiteko deia luzatu diete, «adi-
nekoen, pen tsioen eta zaharren 
egoitzen egoerarekin kezkatuta» 
dauden guztiei, eta egoera horrek 
eragiten dienei. «Erretiratuek eta 
pentsiodunek ahotsa eta botoa 
ditugu», nabarmendu dute deial-
dian.  

Plazan pentsiodunen elkarretaratzea 
egingo da gaur hiru hilabete ostean
Arkupeetan elkartuko 
dira, eguerdiko 
12:00etan, bilera bat 
egiteko, beharrezko 
segurtasun neurri 
guztiak hartuta.

Pentsiodunak udaletxeko arkupeetan bilduko dira gaur, 12:00etan.
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