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z ZINEA

‘La entrega’ eta
‘Pancho, el perro
millonario’ Biterin
Beste bi pelikula ikusteko
aukera izango da Biterin, aste-
buruan: La entrega, helduen -
tzako, eta Pancho, el perro
millonario haurrentzako. Gaur
bertan emango dute La entre-
ga, 22:30etan. Guztira, bost
aldiz emango dute, astelehene-
ra bitarte. Pancho, el perro
millonario, berriz, larunbatean
eta igandean, 16:30etan. yy

z GOIZ EGUZKI

Eskurtsioan izen
ematea gaurtik
Eskurtsioa antolatu du Goiz
Eguzkik azaroaren 6an.
Loiolako santutegia, San Inazio
de Loiolaren etxea eta
Ferrokarrilaren museoa bisita-
tuko dituzte, eta Getarian baz-
kaldu. Izen ematea gaur zabal-
duko da, 15 euroan, Goiz
Eguzkin. Plazak mugatuak dira,
55 lagunentzat dago tokia. yy

z JABETZE ESKOLAK

Izena emateko
azken eguna gaur
Jabetze Eskoletan, sei ikastaro
antolatu ditu Berdintasun
Sailak. Gaur da azken eguna
izena emateko, eta hiru aukera
daude: Plaza Feministako bule-
goan, 943 33 70 17 telefono-
an edo maialen-a@hernani.net
helbide elektronikoan. yy

z UDALA

Tokiko Gobernu
batzordea gaur
Tokiko Gobernu batzordea bildu-
ko da gaur, goizeko 09:15etan,
lau puntu eztabaidatzeko.
Tartean, Artetik elkarte kulturala-
ren kontratua luzatzea. yy

z PRESO ETA IHESLARIAK

Manifestazioa
Lasarten, Ibon
Fernandezen alde
Gaur ez da mobilizaziorik izan-
go Hernanin, eta Lasarte-Oriara
bideratu dute deialdia.
Manifes tazioa egingo dute Ibon
Fernandezen alde, Okendo pla-
zatik abiatuta, 20:00etan. yy

z HERNANI’N MUSIK NEIGHBOR

Ura patrikan sartu eta musika klasiko
berezi batera salto egiteko aukera

AntzinAko musikara era -
man go dituzte entzuleak,
Maite Larburu hernaniarrak
eta Josh Cheatham estatuba -
tuarrak, baina kantu
propioekin eta musika tresna
bereziekin. Neighbor bikotea
osatzen dute Larburuk eta
Cheathamek, eta kontzertua
emango dute gaur, 20:00etan
Biterin, Hernani’n Musik
ekimenak antolatuta Sarrerak
salgai daude, 7 euroan.

Amsterdametik Hernanira,

maleta bete kantu

Amsterdamen bizi dira Lar -
buru eta Cheatham, auzo
berean. Musika ikasketek
eraman zituzten bertara, duela
10 urte baino gehiago, eta
ordutik, antzinako musika
klasikoan eta ganbara
musikan aritu dira. Ez dituzte,
ordea, ohiko tresnak era bil -
tzen. Bestelako instrumentu ak
jotzen dituzte: gitarra, shaku -
hachia, sarangia, shruti-boxa,
kon tra baxua, viola da gamba...

Kantu propioak,

hernaniarren belarrietara

Horiekin osatu zuten bera ien
aurreneko diska, Ura patrikan.
Larburuk jartzen du ahotsa,
euskerazko, inge le sezko eta
gaztelaniazko kan tuetan, eta
instrumentu barietate zaba -
lenarekin laguntzen dio
Cheathamek.

13 kantu biltzen ditu dis kak,
bikotearen kantu pro pioak eta
estilo askotarikoak: folk, blues,
jazz, brasilgo musika... kantu
horiek dira, herritarren
belarrietara iritsa raziko dituz -

tenak, gaurko kontzertuan.
Zela Trovke film laburra ere,

emanaldian

kontzertuaren barruan, film
labur bat ere emango dute:
Zela Trovke, Asier Altuna
zuzendariarena. Film horre -
tan ere, Maite Larburu da
protagonista.

Eslovakiako kantu tra -
dizional bat da Zela Trovke, eta
Larburu kantu hori inter -
pretatzen ageri da, Holland
Baroque Society orkestrarekin.

Biolina bidelagun, 

mundu osoan zehar

txikitatik, biolina izan du
bidelagun Maite Larburuk.

Donostian eta Madrilen ikasi
ondoren, Amsterdamera
mugitu zen, eta bertan jarri
zen bizitzen. Etxean egoteko
tarte askorik ez dauka, ordea.
tokitik tokira ibiltzen da,
Holanda, Belgika, Alemania
eta Frantzian. Afrika eta

Japonian ere izan da, antzi -
nako musika festibaletan.

orkestra ugarirekin aritu
da lanean, eta antzinako
musikari askoren gidaritza -
pean: ton koopman, Lars
Ulrik Mortensen, Frans Bru -
ggen, Gustav Leonhardt... yy

Neighbor bikoteak kontzertua emango du gaur, 20:00etan Biterin. ‘Ura patrikan’ diskoa aurkeztuko
dute, antzinako musikaren kantu propioekin. Sarrerak salgai Biterin, 7 euroan.

Maite Larburu hernaniarrak eta Josh Cheatham estatubatuarrak osatzen dute Neighbor.

‘Ura patrikan’ diskoa
aurkeztuko dute,
kantu propioekin eta
instrumentu bereziak
erabiliz: shakuhachia,
sarangia, shruti-boxa,
viola da gamba...

‘Zela Trovke’ film
laburra ere emango
dute, Maite Larburu
protagonista dela.
Eslovakiako kantu
tradizional bat da
‘Zela Trovke’.
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Argitaratzailea Laguntzaileak

Giro atseginarekin jarraituko
dugu. Dena den, gero eta
laino gehiago izango dira, eta
tenperatura bi-hiru gradu jai -
tsiko da. Min.15º / Max.23º (e

u
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t)GAUR BIHAREguzkia eta beroa izango dira

protagonista. Antzeko jarraituko

dugu, oso laino gutxirekin eta ten-

peratura altuekin. Giro atsegina.

Min.16º / Max.26º
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z TXANTXANGORRI

Sagardo dastaketa, asteazkenean
Txantxangorri elkartean, sagardo dastaketa egingo dute datorren
asteazkenean, azaroak 5. Arratsaldeko 19:30etan izango da, eta
Juan Zuriarrain enologoak emango du. Sagardo bakoitzaren berezita-
sunak azalduko dira bertan. Izen ematea, egunean bertan egingo
da, Txantxangorri elkartean, 19:00etatik aurrera. Prezioa, 5 euro. yy

San Huberto eguna ospatzeko, afaria
San Huberto egunean, azaroaren 7an, afaria egingo dute
Txantxangorri elkartean, 20:30etan hasita. Bertan afaltzeko, astele-
hena da azken eguna, izena emateko. 30 euro dira. yy

z BELDUR BARIK

Indarkeria sexistaren kontra, lehiaketa
Beldur Barik lehiaketa antolatu dute aurten ere, indarkeria sexista
prebenitzeko. 12 eta 26 urte bitarteko gazteek, ikusentzunezko
lanak egin behar dituzte, erakutsiz nola egiten dieten aurre, mutil
eta neskek, ezberdintasun egoerei, Beldur Barik jarrerarekin.
Bakarka edo taldeka egin daitezke lanak, eta horiek aurkezteko
epea azaroaren 12an bukatzen da. Proposamenak jarrera@beldur-
barik.org helbidera bidali behar dira. Bi kategoria egongo dira: 12-
17 urte bitartekoak, eta 18-26 urte artekoak. Kategoria bakoitzean,
500 euroko lehen saria banatuko da, eta 300 euroko aipamen
berezia. Informazio gehiago, www.beldurbarik.org web orrian. yy
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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 20:00ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      

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

ii. urteurrena

Joaquin Peñagarikano Zubeldia

etXeKOaK

Hernanin, 2014ko urriaren 31n

Zeruan ageri diren
Izarrei begira
zutaz oroituz

aurrera eginez bidea.
Beti zaude gure bihotzetan.
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Uraren araudia aldatu da, 
baina berriz errebisatuko dute

Ur mozketez informatzeko, pauta berriak onartu dituzte, baina berriz
aztertuko da gaia, PSE-EEk eskatuta. Koxkaren protokoloa ere onartu dute.

AStEArtEko plenoan 11 puntu
landu zituzten Hernaniko
Udal taldeek. zehaztu zuten,
2015 ekitaldiko tasak eta zer-
gak mantenduko dituztela,
eta egutegi fiskala ere antze-
koa izango dela. koxka elkar-
teak egindako protokoloa ere
onartu zuten, eta uraren
kudeaketarako Udal Araudia -
ri, aldaketa bat egin diote: ur
mozketak egiten direnean,
beste pauta batzuk jarraituko
dituzte, herritarrei informa -
tzeko. Dena den, berriro erre-
bisatuko dituzte pauta horiek.

Dirulaguntzak mantenduko

dituzte, tasa eta zergetan

Plenoa hasteko, hartutako
ebazpenen eta aurrekontuen
exekuzio egoeraren berri
eman zuen Gobernu taldeak:
«orokorrean, esan daiteke
udaletxearen egoera oso ona
dela». Segidan, kontu fiskalei
heldu zieten. zehaztu zuten,
2015 ekitaldian tasak eta zer-
gak mantendu egingo dituzte-
la, eta baita aurten martxan
jarri dituzten dirulaguntzak:
errenta bajuenek iBia ordain -
tzeko izan dutena, adibidez.
Bilduren aldeko botoekin
onartu zen ordenantza fiska-
la, eta EAJ, PSE-EE eta H1! abs-
tenitu egin ziren.

Egutegi fiskala ere, antze-
koa izango da 2015ean. Aho
batez onartu zuen plenoak.
Etxebizitzak alokairuan jar -
tzeko oinarrien puntua, berriz,
plenotik kanpo utzi zuten,

datu batzuk zehaztu gabe dau-
delako oraindik.

Ur mozketetan, elkarte eta

merkatariei abisatu

Ur mozketaren gaia jarri
zuten berriro mahai gainean.
Gobernu taldeak onartu zuen,
urriaren 1eko ur mozketan
eskas geratu zela Udal
Araudia, herritarrei informa -
tzeko. Horregatik, araudiaren
artikulu bat aldatuko, eta
mozketaz jakinarazteko pau-
tak aldatu: merkatariei eta
elkarteei jakinaraziko zaie.

Aldaketa onartzea erabaki
zuten, Bildu eta EAJren aldeko
botoekin, baina berriz aztertu-
ko dute, PSE-EEk eskatuta:
«uste dugu zerbait gehiago
behar dela, benetan denak
enteratzeko; portaletan ban-
doak jartzea izan daiteke kon-
ponbidea, arazoa ez errepika -
tzeko. Horregatik, beste buelta
bat eman nahi diogu gaiari».
Gainera, azaldu zuten, elkar-
teei erantzukizuna ematea
dela, haiek jakinarazi behar
izatea herritarrei.

EAJk, bere aldetik, aldaketa
onartzearen alde egin zuen:
«aldaketarekin, araudia hobe-

to dago behintzat. Eta bihar
mozketa bat emango balitz,
hobeto informatuko da. Azter -
tuko dugu berriro gaia, alega-
zioak aurkezten direnean».

Koxkaren protokoloa onartuta

koxka elkarteak aurkeztutako
protokoloa sinatzea ere onartu
zuen plenoak, alderdi guztien
adostasunarekin. Horren ara-
bera, udaletxeko arduradunek
koxkaren txostena eta iritzia
hartu beharko dute kontuan,
edozein obra egiterakoan, des-
gaitasunen bat duten pertsonei
kalterik ez egiteko.

Bukatzeko, lau mozio
aztertu eta onartu zituen ple-
noak: emakumeenganako
indarkeriaren kontrako na -
zio  ar teko egunari buruzkoa;
katalunia ko kontsulta bertan
behera uztearekin desadosta-
suna era kus tea (PSE-EEren
kontrako botoekin); liburu
maileguengatik liburu te giek
ordaindu beharreko ka no na -
rekin desadostasuna erakus-
tea (ka no na ez ordaintzea era-
bakitzerakoan, dena den, PSE-
EE abstenitu egin zen); eta
herri kurduei agurra eta
elkartasun adierazpena. yy

z UDALA PLENOA

2015ean, mantendu
egingo dira aurten
zerga eta tasak
ordaintzeko eman
diren dirulaguntzak.

PSE-EEk adierazi zuen neurri gehiago hartu behar direla, ur mozketetan.

Koxka elkartearen
protokoloa onartu
zuen plenoak, 
alderdi guztien
adostasunarekin.

z BERRIAK ELKARTEA

Pausokari, 1.000 euroko laguntza
Berriak merkatarien elkarteak, zozketa antolatu zuen Pausoka
Egunean, eta tiketak saltzen lortutako 1.000 euroak, elkarteari eman
zizkion asteazkenean, laguntzeko. Zozketako opariak ere eman zizkio-
ten, irabazlea ez baita azaldu horiek jasotzera. yy


