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joan den astean atzeratu
egin zen hitzaldia, eta gaur
izango da, zerga sistema eta
fiskalitateari buruz. Itziar
Miner ereñotzuarraren ustez,
zerga sistema sekulako tres-
na da herri bat antolatzeko,
«tresna garrantzitsuneta-
koa», hain zuzen; baina nola

funtzionatzen du zerga siste-
mak? Zer da fiskalitatea?
Herritar bakoitzak urtero
ordaindu behar dituen zer-
gak zeren arabera jartzen
dira? eta zeren arabera jarri
behar lirateke?

Itziar Minerrek badaki zer-
bait kontu horiei buruz, hain

zuzen ere, bera baita gi puz -
koako diputazioko Zerga eta
Finantza Politikako zuzenda-
ria. Minerrek Kronikari azal-
du dionez, «gehiago dauka-
nak gehiago ordaindu behar
du, eta gutxiago daukanak
gutxiago...» hori da berak
eraiki nahi lukeen eredua,

«eredu justu bat, eta baliabide
egonkorrak ekarriko di tue na
euskal gizartearentzat». 

Natzak antolatua
Hernaniko natza elkarteak
antolatu du gaurko hitzaldia,
eta 19:30etan izango da, Uda -
letxeko areto nagusian. yy

itziar Minerrek hitz egingo du gaur, 19:30etan, udaletxeko areto nagusian.

Itziar Miner: «Zerga sistema da herri bat
antolatzeko tresna garrantzitsuenetakoa»

natZa - HitZaLdia gaur fiSkaLitateari buruZ

sagardoaren lurraldean
barrena egiten den lasterke-
tarako prest dago guztia.
sagar Lasterraren 8garren
edizioa jokatuko da datorren
otsailaren 22an. 8 kilometro
eta 900 metro izango dituzte
aurretik partehartzaileek.
11:00etan hasiko da lasterke-
ta, Hernaniko arraun elkarte-
an eta sagardotegi gehien
dituen auzoan barrena egin-
go dute korri, sagasti eta
paraje ederren artean; hel-
muga Kiroldegiko sarrera
izango da. atletismo taldeak
antolatzen du lasterketa, eta
tiradizo haundiagoa du urte-
tik urtera: 300dik gora lagun
espero dira, aurten ere. Txotx
denboraldiaren ba rruan
antolatzen da proba eta kiro-
la eta festa uztartzen ditu,
egun haundi honek.

Izen ematea, zabalik
Proban parte hartu nahi dute-

nek zabalik dute izena emate-
ko epea. aurrez, internet
bidez eman behar da
www.kirolprobak.com orrian;

txip horiaren prezioa 8 euro-
koa da; eta txuriarena, 10
eurokoa. egunean bertan ere,
izango da aukera. Lasterketa

hasi aurretik izango da izena
emateko tartea; kasu honetan,
txip horia eta txuriaren pre-
zioa 15 eurokoa izango da. yy

Sagardoaren lasterketan, izen ematea
ia bederatzi kilometroko ibilbidea izango da, Hernaniko sagardotegietatik barrena. 

otsailaren 22an jokatuko da, 11:00etan, arraun elkartetik aterata. aurrez izena emateko epea

zabalik dago `www.kirolprobak.com´ web orrian; egunean bertan ere, izango da aukera.

300dik  gora  partehartzai le  espero d ira  aurten ere.

Sagar LaSterra otSaiLaren 22an

v s a n t a  a g e d a

Entsaioa bihar,
Ereñotzun

Santa Agedako entsaioeta-

rako fetxak zehaztu dituzte

Ereñotzun. Bi entsaio egingo

dituzte: aurrenekoa bihar,

eta bestea urtarrilaren 31n.

Ur Mian izango dira biak,

20:30etan. yy

v g a z t e  l o k a l a k

Bizilagun guraso
eta herritarrekin
saioa, gaur

Udalak martxan jarri du

Gazte Lokalen inguruko parte

hartze prozesua. Bigarren

bilera gaur izango da, bizila-

gun, guraso eta herritarrekin.

Biterin, 18:30etan. yy

v hirigintza batzordea

Bi puntu, aztergai 

Hirigintza Batzordea deitu dute

gaur, 17:00etan, Uda leko bile-

ra gelan. Aktaz gain, bi puntu

izango dituzte aztergai: Arau

Subsidiario etako puntu bat eta

lizentzia eskaera bat. yy

v e p a - h h i

Matrikulazioa,
zabalik

Matrikulazioa zabalik dago

EPA-HHI ikastetxean, helduei

zuzenduta. Graduatua atera -

tzeko aukera, eta ingelesa eta

euskera, eta informatika ikas-

teko aukera jarri dute. Ma tri ku -

la urtarrilaren 31ra bitarte egin

behar da, astelehenetik ostira-

lera, 10:00etatik 12:00 etara

eta 17:00etatik 19:00 etara.

Telefonoa: 943 33 53 18. yy

v d y a

Sorospen eta 
sorosle ikastaroan,
izen ematea

Hernanin sorospen eta so -

ros le ikastaroa antolatu du

DYAk, otsailaren 3an. Hiru

astekoa da, eta 19:00etatik

21:00 etara emango da

Inmakuladan. Kostea 100

eurokoa da. Izena emateko:

943 46 46 22. yy
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GURE ERABAkIAk, 
GURE ESkUBIdEAk!
18 urteko gazte bat naiz.
Ikaslea. gurasoen etxean bizi
naiz. Mundu guztiak bezala,
etorkizunerako asmo nagu-
sietako bat lana aurkitzea
dut, ikasketak bukatu ondo-
ren. Baina, gaur egungo ego-
era ikusirik, argi dago ez
dudala etorkizunik izango
lan munduan (edo oso zaila
behintzat). gazteriak paira -
tzen dituen prekaritatea eta
lan-aukera eza, ez dira kontu
berriak, baina krisian gaude-
netik larritu egin dira. Milaka
gaztek joan behar izan dute
gainera, euskal Herritik kan-
pora lan bila.

Lan munduko etorkizun
latz honi, etxebizitzaren ego-
era gehitu behar zaio. Lanik
ezean, etxebizitzarik ez dut
lortuko. Baina horrez gain,
etxebizitza bat lortzeko ditu-
gun zailtasunak, gurasoen
etxean bizitzera behartuko
naute, milaka gazte bezala.

Zer egin dezakegu? guz -
tion arteko eztabaidaren bi -
tar tez, irtenbide egokienak
bilatu eta hauek borrokatu. 

Horretarako, eUsKaL He -

rrI  Ko esKUBIde soZIaLen

KarTa sortu nahi dugu. gure
irtenbide bakarra batu eta
borrokatzea da!

eta Hernanin? Lehen pa -
rada urtarrilaren 25ean 11:30 -
etan Biterin egingo den gu -
tun sozialaren aurkezpena
dugu.

gure etorkizuna jokoan
dagoelako. alternatiba bat
beharrezkoa dugulako! de -
non artean egingo dugu!

Axier Mendizabal Goñi

ESkUBIdE SoZIALEN kARtA:
ZERBItZU pUBLIkoEN

dEfENtSAN

gizarte orekatu eta bidezko
baten bidean zerbitzu publi-
ko zabalak eta unibertsalak
ezinbesteko zutabeak dira.

ez bada bermatzen hez-
kuntza sistema publiko bat,
ez bada herritar guztien for-
makuntzaren eskubidea ber-
matzen, herritar askok etor-
kizunerako ateak itxiak topa-
tuko dituzte, bazterketara
bideratuak izango dira. 

osasun sistema publiko
eta unibertsalik gabe bizi
kalitate duina izateko eskubi-
dea kolokan jartzen da.
osasunaren pribatizazio
nahia herritarren osasunaren
aurkako eraso zuzena da. 

Uste dugu oinarrizko be -
har batzuk estaltzeko interes
publikoa pribatuaren gainetik
jarri beharra dagoela: alokai-
ruzko etxebizitza politikan,
argindarra edo kalefakzioa
ziurtatzeko…

Iritsi da euskal jendarteak
komunitate anitz, inklusiboa,
bidezkoa eta solidarioa erai-
kitzeko garaia. Bide horretan
euskal Herriko eskubide
sozialen karta nahi dugu.
aldarrikapen guztien sinte-
sia izan dadin, aldarrikapen
guztientzako lan tresna izan
dadin. eragile asko horretan
ari dira, herritar anitz biltzen
ari gara bidean, baina zuen
indarra, denon indarra behar
dugu aurrera egiteko. Lehen
urratsa larunbatean egingo
dugu, urtarrilaren 25ean,
Biteri kul  tur etxean goizeko
11:30 etan.

Mikel Arrieta Iraola
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a Berriz ere euria izango da
protagonista, eta arratsalde-
an, baliteke etengabe bota -
tzea. Ipar-mendebaldeko
haizeak zakar joko du.
Min.7º / Max.11º.
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t)GAUR BIHAREz da aldaketarik izango. Ipar-

mendebaldeko haizea ibiliko da

eta zaparradak ugariak izango

dira. Elurra 1.000 metrora egin-

go du. Min.7º / Max.11º.

v  iragarki  merkeak v

«Herritarrekin bildu nahi dugu,
Udalaren gestioa baloratzeko»

eaJ eta H1 alderdiek bilerak egin nahi dituzte herritarrekin, udalaren

gestioari buruz. Lehenengoa, urtarrilaren 25ean, antziolan.

HernanIKo eaj eta H1 al -
derdiek herritarrekin bildu
nahi dute, Hernaniko Uda la -
ren gestioari buruz hitz egite-
ko. sei bilera inguru egin
nahi dira, auzoka edo zonal-
deka, larunbat goizetan. 

He rritarrak txandaka joan
daitezke, eta ordenean hartu-
ko dituzte alderdietako or -
dez kariek. Lehendabiziko bi -
lera antziolan egingo dute,
urtarrilaren 25ean, eta bertara
deituak daude antziola eta
inguruetako bizilagunak. 

«Zuzenean jakin nahi dugu
herritarren iritzia, eta gure
ildoak azaldu»
Funtsean jakin nahi dutena
da herritarrek zer pentsatzen
duten Udalaren gestioari
buruz. «Zuzenean jakin nahi
dugu herritarrek zer pentsa -
tzen duten Udalaren gestioa-

ri buruz, zer aldatuko luke-
ten, beren iritziz zeri dedika-
tu beharko litzaiokeen arreta
haundiagoa... eaj eta H1en
lan ildoak zein diren ere azal-
du nahi diegu herritarrei». 

Herritar guztiei zabalik

daude bilera horiek, eta mo -
du informalean egingo dituz-
te. «aportatu nahi du ten her-
naniar guztiei zuzendutako
bilerak dira. Irekiak dira, eta
ordutegi horretan azaltzen
diren guztiak atendituko
ditugu, modu informalean».

2014 urtean zehar egingo
dira bilerak
guztira sei bilera inguru egin
nahi dituzte, eta auzo elkarte-
en lokaletan egiten saiatuko
dira. Horretarako harrema-
netan jarriko dira elkarteeta-
ko arduradunekin, euren
lokalak erabili ditzaketen
jakiteko. Larunbat goizetan
egin nahi dira, hilaren 25ean
hasita, eta goizeko 10:30etatik
13:30etara egongo dira.

Lehendabiziko bilera,
antziolako auzo elkartean,
urtarrilaren 25ean. yy
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eaJ-H1 - PrentSa oHarra

.

hernaniko auzo elkarteen

lokaletan egin nahi dituzte

bilerak, eta horretarako

deika ari dira elkarteetara. 

10:30etatik 13:30etara

egongo dira, eta

herritarrek txandaka joan

ahal izango dute beraien

iritzia ematera. 
..
e 

erreMontea

Punta-puntako erremontistak
gaurko estelarrean, 

tartean, barrenetxea iVa
urrizarekin jokatuko du barrenetxeak, uterga

eta San Miguelen kontra. Jaialdia bukatuta,

urteko erremontista onenak sarituko dituzte. 

u m e n d i r i z  m e n d i

Eskiatzera joan nahi dutenek gaur dute
izena emateko azken eguna

Cauteretsera irteera antolatu du Mendiriz Mendik asteburuan. Iraupen

eskia, eski alpinoa eta raketak egiteko aukera izango da bertan. Lau

prezio jarri dituzte, adinaren eta bazkidetzaren arabera: 50, 60, 65 eta

75 euro. Izena emateko azken eguna gaur da, elkartean (Iturregi

Plaza), 20:00etatik 21:00etara. 20 euro aurreratu behar dira. yy

v e r a k u s k e t a

Ruiz de Eguinoren lanak, Andoainen

Erakusketa jarri du Andoaingo Bastero kulturgunean Aitor Ruiz de

Eguinok. Tururu izena du erakusketak eta aluminiozko 16 eskultura

eta aluminioz margotutako 40 margolan jarri ditu. Otsai  laren 28ra

arte egongo da erakusketa, astez, 18:00etatik 20:00etara; eta larun-

batetan, 10:30etatik 13:30etara eta 18:00etatik 20:30etara. yy

u t x a n t x a n g o r r i

Mus txapelketan eta ehiza irteeran izena
emateko azken eguna, gaur

Txantxangorrin mus txapelketa antolatu dute urtarrilaren 28an eta

izena emateko zerrenda elkartean dago. Bestalde, Zanbranako

ehiza jardunaldietara joateko aukera ere jarri dute; otsailaren

15ean, 22an, martxoaren 1ean eta 8an izango dira. Bi kasuetara-

ko, izena emateko azken eguna gaur da. yy

v g a l d u t a k o a k

Nahastuta, beste txamarra bat eman dute

Mutil batek utzitako txamarra baten bila joan ziren igandean

Aralar tabernara. Konfundituta, beste txamarra bat eman zioten,

eta eskatu dute, mesedez itzultzeko. yy

goI mailako jaialdia antola-
tu du gaur oriamendi 2010
enpresak. Momentu honeta-
ko lau erremontista onenek
neurtuko dituzte indarrak,
tartean, Barrenetxea IVak.
Urriza izango du lagun her-
naniarrak, eta aurrean, Uter -
ga eta san Miguel. joko ona
izango da gaur galarretan,
kalitatezko erremonte jaial-
dia. 16:00etan hasiko da, eta
gainerako hiru partiduak
izango dira: ezkurra II-La -
rrañaga eta Matxin VI-La ba -

ka; ezkurra-endika/jua -
risti-Ion; eta etxeberria IV-
Zubiri/etxabe II-olazar.

Urrezko 
erremonte gala, 
jaialdia bukatuta
jaialdiko azkeneko partidua
bukatuta, urrezko erremonte
galaren bigarren edizioa hasi-
ko da. a eta B taldeko erre-
montistak onenei emango
zaie saria, eta 2013ko erre-
montista onenari urrezko
erremontea emango zaio. yy
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