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Urte eta erdiz elkarlanean

Castigo a quienes más reciclamos

2015eko maiatzean Udal Gobernua osatu genuen, eta ilusioz eta arduraz abiatu genuen lau urteko ibilbidea.
Ibilbide horren zati bat egin dugula, hausnartzeko une aproposa da. Herri programa herritar eta herriko eragile
askorekin elkarlanean osatu genuen, eta programa hori elkarlanean gauzatzen ari gara. Erabakiguneetan dauden
kontseiluak eta batzordeak bidelagun; ardurak eta erabakiak konpartitzen.

La Diputación Foral de Gipuzkoa y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) han incrementado las tasas de
residuos a todos los municipios de Gipuzkoa: 20% en la fracción resto y 91% en el residuo orgánico. En total, en 2017
el Ayuntamiento de Hernani tendrá que pagar al Consorcio un 50% más que el año anterior por la misma cantidad de
residuo. “Es evidente que esta subida tiene conexión directa con la incineradora que quieren implantar en Zubieta”,
explica el concejal de medio ambiente Mattin Aldaia.

Herri honen DNAn dago aktibo izatea. Ikustea besterik ez dago
gurean antolatzen diren jarduera fisiko eta kultural anitzak; euskara,
kultur artekotasuna, parekidetasuna edota sexu askatasunaren
aldeko ekimenak, baita ekimen politikoak eta giza eskubideekin eta
bizikidetzarekin lotutakoak ere.

“La subida no es justa, sobre todo, teniendo en cuenta el incremento del 91% en el residuo orgánico. Ya que, como
es sabido, la clave está en separar ese residuo”, es el análisis que hace el alcalde de Hernani Luis Intxauspe. Recalca
que se debería “premiar el esfuerzo que se hace reciclando en origen en vez de castigarlo”.

Herri solidarioa gara. Herritarrek eskatuta, 30.000 euroko funtsa
bat osatu du Udalak baztertze arriskuan dauden herritarrek interesik
gabeko mikrokredituak eskuratu ahal izateko. Herrian etxebizitzak
alokatzeko diru-laguntzak daude. Ezin aipatu gabe utzi Udalaren
aurrekontuaren %0,79 lankidetza proiektuetara bideratzen dela.

Parte-hartzean oinarritutako herria da gurea. Herritarrek Udalak
dituen batzorde eta kontseilu ezberdinetan erabakitzen dute gai
ezberdinetan hartu beharreko norabidea. Era berean, “Erabaki
Hernani Decide” aterkipean herritarrekin batera nahi dugun Hernani
erabakitzen ari gara.

Gure ondorengoei Hernani duin bat utzi nahi diegu eta, horretarako,
gure herri proiektuak jasangarria izan behar du. Hondakinen %80ko
birziklapen tasa lortu dugu eta konpostajea etengabe sustatzen ari
gara. Beste herrien jakinmina pizten du gure ereduak eta behin eta
berriro erakusten digu gure herria eredugarria dela.

Horretaz gain, gure esku dauden tresnak baliatzen ari gara pertsonak
eta langileak lehentasuna duten ekonomia eredu bat sustatzeko.
Ekonomia sozial eraldatzailea ari gara bultzatzen; hemengo
ekintzaileen egitasmoak gauzatzen laguntzen dugu; herritarren
hezkuntzan eta formakuntzan inbertitzen ari gara.

El Ayuntamiento tiene claro que “vamos por el buen camino”, y hay ejemplos de ello: mientras en Hernani en 2015
acumulábamos 53kg de la fracción resto por habitante y año, en Donostia cada habitante genera 274 kg. “Sabemos
que la mejor opción es el reciclaje y la peor salida, la incineradora”, añade Aldaia. Por ello, en los próximos meses
se instalarán seis casetas más para el compostaje, y el ayuntamiento tiene entre manos un proyecto para reciclar
los pañales, que suponen la mitad del resto no reciclable.

Recurso en curso
En 2014 el Ayuntamiento interpuso un recurso a los presupuestos de la Mancomunidad de Sanmarko y un juzgado
de Bilbo le dio la razón. La Comunidad de Sanmarko lo recurrió al no estar de acuerdo con el dictamen y estamos a
la espera de la respuesta del Tribunal Supremo.
“Teniendo en cuenta el castigo que nos quieren implantar y el desacuerdo que hay, estamos convencidos de que
tenemos que explorar todas las posibilidades para que no nos hagan pagar más de lo debido, siempre teniendo
en cuenta el nivel de reciclaje ”, explica Aldaia.

Hernaniko Udalak Sanmarko Mankomunitateari egiten dion diru ekarpena
hiri hondakinak kudeatzeagatik
Aportación del Ayuntamiento de Hernani a la Mancomunidad de Sanmarkos por la gestión de residuos urbanos.
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20I5-20I6ko aldea

I5I.473 €

I8I.765 €

%20ko igoera

III.360 €

2I2.720 €

%9Iko igoera

26I.603 €

394.485 €

%50ko igoera

subida del 20%

subida del 9I%

En mayo de 2015 llegamos al gobierno municipal con un programa consensuado con un nutrido grupo de agentes sociales y así lo
estamos llevando a cabo. Hernani es solidario, plural, euskaldun, activo, participativo y sostenible. Somos un pueblo vivo y prueba de
ello es la multitud de actividades que se organizan cada semana alrededor de esos ejes. La ciudadanía ha decidido no dejar de lado a las
personas que lo están pasando peor y el Ayuntamiento ha puesto en marcha iniciativas, a petición expresa del pueblo, en ese sentido,
como los microcréditos y las ayudas al alquiler de vivienda. En el ámbito de la participación, destacan los presupuestos participativos,
el proceso para decidir cómo serán la Casa de la Mujer y el futuro del barrio de Lizeaga. Impulsamos el modelo de economía social
transformadora, porque garantiza unas condiciones laborales dignas, el desarrollo local, la paridad y el cuidado del medio ambiente.

GUZTIRA
TOTAL

subida del 50%

Sanmarko Mankomunitateak udalei
ezarri digun tasen igoera gehiegizkoa
eta bidegabea da. Tasa guztiak
igo dizkigute, baina organikoaren
tratamenduarena ia bikoiztu dute eta,
ondorioz, gehien birziklatzen dugun
herriok zigorrik handiena jasotzen
dugu. Erabaki hori ez da kasualitatea.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta GHK-k
errauskailua eraiki nahi dute, osasun
erakundeen txostenei, medikuei eta
eztabaida irekia eskatzen ari diren
herritarrei entzungor. Errauskailua
azpiegitura garestia da, osasunerako
arriskutsua eta, gainera, guk ez dugu
behar.
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Kooperazioa eta ekintzailetza indartuz
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Kooperatzenen sortutako enpresak

Azken bi urteotan 25 lagunek hamaika enpresa sortu
dituzte Hernanin, Udalaren laguntzaz. Zerbitzua
zabaldu asmoz, eskualdeko kooperazio enpreseei
zuzenduko gatzaie, barne ekintzailetza sustatu eta
proiektu berriak garatu ditzaten.
En los próximos meses ampliaremos el servicio que
ofrecemos hoy en día en el centro Gabriel Zelaia. Nos
dirigiremos a las cooperativas, para fomentar nuevos
proyectos y potenciar la innovación.
Gabriel Zelaia eraikina sustapen ekonomikorako bideratuta dago.

TAPUNTU

KALAKA

Hernaniko Udalak ekintzailetza sustatu asmoz, 2014. urtean Kooperatzen programa martxan jarri zuen. Geroztik,
bertan parte hartutako lagunetatik 25ek, gaur egun, lanean dihardute beraiek sorturiko proiektuetan, eta hamaika
enpresa sortu dituzte. Gabriel Zelaia eraikina sustapen ekonomikorako bideratuta dago, bertan formazio gelak eta
elkarlanerako guneak sortu dira. Funtsean, ekintzailetza zerbitzuko parte hartzaile guztiei zuzenduta dago; egungo
parte hartzaileei eta bertan sorturiko enpresa guztiei. Udalak dituen baliabideetara sarbidea ere eskaintzen die.

Marketing online

G Nolakoa izan da Kooperatzen-eko esperientzia?

G Nolakoa izan da Kooperatzen-eko esperientzia?

Hasiera batean, Kooperatzen zerbitzua zen zentroaren eskaintza nagusia, orain Eraldatzen zerbitzua ere bidelagun
du. Kooperatzen negozio ideia zehatz bat duten pertsonentzako programa da, eta Eraldatzen formazio bila
dabilenarentzat ideien sorkuntza eta faktoria moduko bat da. Sei hilabeteko iraupena du formakuntzak; hiru
hilabetez formazio saio teorikoak egiten dituzte, eta beste hiru hilabetez, bakoitzak bere proiektua garatu dezan,
proiektu bakoitzaren jarraipen berezitua egiten da.

E Zerbitzuak eskaintzen zuen formazio teorikoa
aprobetxatu nahi genuen TaPuntu kooperatiba izan
zitekeena sortzeko. Behin erabakia hartuta, dena
oso azkar joan da, gure webgunea eta logotipoa
lantzeko ere oso denbora gutxi izan dugu. Aurretik
bakoitzak zuen sarearen bidez, bezeroak lehen unetik
izan ditugu eta arnasteko denbora gutxi izan dugu
urtebete honetan, beraz, balorazioa oso ona da.

E Enpresa 2015eko azaroan sortu genuen eta lan
asko egin ditugu geroztik; berdintasun sailentzat,
enpresa
txikientzat,
hainbat
museorentzat,
formakuntza klaseak eman ditugu… Ondorioz, oso
balorazio ona egiten dugu. Azkenean bi izanik denetik
egin behar izaten dugu; komertzial lanak, kazetari
lanak… Gure proiektua da, nahi duguna, eta horrek
zirrara sortzen digu, gure bidetxoa egiten ari gara,
nahi dugun norabidean, gainera.

“En los últimos dos años se han creado once empresas, unas 25 personas
han conseguido sacar adelante sus proyectos y siguen trabajando en ellos”
Aurten urrats handi bat egingo dela aurreikusten du Andoni Egia Udaleko teknikariak: “Aurreko bi urteak modu
esperimentalagoan egin genituen, aurten urrats bat gehiago egingo dugu, zerbitzu indartsuagoa izan dadin”.
Hernaniko Udalak, Mondragon Unibertsitatea, EHU, OlatuKoop, REAS eta hiru eskualdetako garapen agentziekin
elkarlanean ekintzailetza zerbitzu bat sortuko du. Orain arteko lanaz gain, eskualdeko kooperazio enpresei
bideratutako zerbitzua ere izango da hemendik aurrera. Proiektu berriak garatu, barne ekintzailetza sustatu eta
ekonomia sozialeko enpresak indartzea helburu hartuta ere egingo du lan aurten Udalak.

Ainhoa Iribar, Mikel Olaiz eta Arkaitz Sukuntza

“No hemos tenido ni tiempo para
respirar, por lo tanto, la valoración
es muy positiva”

Komunikazio parekidea
Nerea Uria eta Ilazki Gainza

“Al terminar la formación el
ayuntamiento nos proporcionó un
espacio físico para trabajar ”

G Udalak zein zerbitzu ematen dizue?
G Udalak zein zerbitzu ematen dizue?
E Kooperatzen programa amaitzean gure behar
nagusia bulego edo espazio fisiko bat edukitzea zela
kontutan hartuta, Hernaniko Udalak oso baliabide
interesgarria eman digu, espazio hori utzi baitigu.
Beti daude laguntzeko prest, eta babes hori sentitzea
eskertzekoa da.

Para concretar una cita: 943 575424 / 688635282 / jaionea@daiteke.com

Lanbide tiene un centro colaborador en Gabriel Zelaia. Está abierto a todo el público, y ofrece su ayuda para mejorar la
presentación del CV, saber cómo realizar una entrevista de trabajo y facilita las técnicas para ayudar a buscar empleo. Todas
ellas se adecúan a las necesidades de cada persona. Por otra parte, cada 15 días organizan talleres en los que practican
exámenes psicotécnicos y entrevistas, analizan las actitudes en las redes sociales o tendencias en los CVs. Para informarse
de todo ello basta con buscar “Enplegua Hernani” en cualquier red social.

G Hemendik aurrera zein asmo duzue?
E Esku artean proiektu ezberdinak ditugu. Adibide
batzuk ematearren: jardunaldi eta egitasmo banatan
murgilduta gaude gaur egun. Kooperatiba sortu
genuenean argi genuen gizarteari ekarpenen bat egin
behar geniola, eta horretan saiatzen ari gara.

E Kooperatzen amaitzean espaziorik ez genuenez,
kafetegietan geratzen ginen lanerako. Eta hilabete
batzuk pasatu ostean, Hernanin bertan espazio bat
eskaini ziguten horretarako. Bereziki laguntza hori
eskaini digu Udalak.
G Hemendik aurrera zein asmo duzue?
E Ahalik eta hoberen jarraitu eta ahal dugun
neurrian haztea, eta jendartean gure aletxoa ereitea.
Duela astebete berdintasun masterra egiten hasi
ginen EHUn. Zerbitzu ahalik eta onena emateko
formatzen jarraitzea da gure asmoa.
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Galarreta eremua garatzeko plana
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Plan para desarrollar Galarreta

Galarreta eremua garatzeko plana martxan du
Hernaniko Udalak. Bi helburu nagusi ditu: Hernani eta
Donostia arteko errepide bidezko sarbideak hobetzea,
ekonomia-jarduera sustatzea eta, horren eraginez,
enplegua sustatzea. Eremu horretan kokatuta dauden
eta Udalak sustatu nahi dituen ekonomia-jarduerak
anitzak izango dira: teknologia parkea, industria
tradizionala, merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuak.
Hernaniren kokapena estrategikoa da eta, teknologia
parkeari esker, kualifikazio handiko jarduera batean
eskualdeetako erreferentea izateko lan egingo du
Udalak. Horrekin batera, industria tradizionaleko
ehuna garatzea ere funtsezkoa da, eta aspalditik
eremu horretan dauden enpresek hirigintzan sortzen
dituzten hutsuneak hobetzea eta enpresa txiki eta
ertainentzako lurzorua erraztea da planaren helburua.
Jarduera horiek osatzeko, merkataritza eta zerbitzugune berria sortuko da. Finean, Hernanin ekonomiajarduera anitzak eta garapen sozio-ekonomiko
orekatua izatea da Udalaren erronka.
El Plan para desarrollar la zona de Galarreta en Hernani
gira en torno a dos ejes: desarrollar actividades económicas
variadas y de manera equilibrada y mejorar el tráfico, es
decir, las salidas hacia Donostia.

I

Young-Play-en eremua

3

Merkataritza gune berria hartuko du lurzoru horrek. Jabego pribatuarena da eta jada lanean ari dira. Urtebete barru
inguru amaituta egongo da. Udala jabeekin hitzarmenak lantzen ari da merkataritza gune horretako langileak
hernaniarrak izan daitezen. Horren ondoan dagoen lurzorua ere jabego pribatuarena da eta horrek zerbitzuak
garatzeko kalifikazioa du. Dena dela, plagintzak eremuaren garapen eskalonatua aurreikusten du eta eremu hori ez
da epe laburrean garatuko.

Young-Play

Es de propiedad privada, y ya está en marcha la construcción de un espacio comercial. Se espera que las obras acaben dentro de
aproximadamente un año.

2

Zerrategia eta automozio gunea

Familia industriari eustea da plan horren helburuetako bat, eta, hori ahalbidetzeko, hainbat egokitzapen egin behar
dira. Automozio-gunea indartuko da eta trafikoa hobetzeko hainbat lan egingo dira eremu horretan, adibidez,
biribilgune berria aurreikusita dago. Horrekin eta Donostiako Ospitalera joateko biribilgunearekin, Galarretatik
Donostiara joateko bi sarbideen egokitzapena bermatzen da. Lan horiek bizpahiru urte barru egitea aurreikusten da.

Aserradero y zona de automoción
Estas actividades se mantendrán, si bien requieren de una adecuación a la normativa urbanística en vigor. En un período de dos o
tres años, en esta zona se construirá una rotonda, que unida a la realizada junto con la construcción del edificio de Orona, supone
una mejora considerable de los dos accesos a Donostia desde Galarreta.

Parke teknologikoa

Eusko Jaurlaritzaren eskumena da egun Orona kokatuta dagoen parke teknologikoa garatzea. Galarretako gunearen
kokapen estrategikoa baliatuz, Donostiako Miramongo parke teknologikoaren hedapen naturala izatea da Hernaniko
Udalaren erronka.

Parque tecnológico

El objetivo es convertir Galarreta en la extensión natural del parque tecnológico de Miramon. Es competencia del Gobierno Vasco.

4

Estubegi industria-gunea

Eremu honen eskumena beste erakunde batzuena da, tartean Eusko Jaurlaritzarena. Galarretako eremuko planaren
bidez, industria tradizionalari ere eskaini nahi izan zaio garatzeko eremu egoki bat. Enpresa txiki eta ertainen
garapena hobetsiko da. Horretaz gain, Udalaren asmoa da Zerbitzu eta Herri Lanetako pabilioa ere han kokatzea,
kokapen berriak udal langileen baldintzak hobetuko dituelakoan.

Polígono industrial Estubegi

Se pretende impulsar el sector de la industria tradicional, y dar prioridad a la pequeña y mediana empresa. Además, el
Ayuntamiento prevé ubicar ahí el pabellón de Servicios y Obras Públicas.
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Hernani Erabaki 2017
Urrian zehar herritarrek proposamen horien puntuazioa
egin dute eta zerrenda horretarako lehenengo 34ak
bozkatu dituzte. 34 zerrenda hori egiteko bi irizpide izan
dira erabakigarriak: aurreko urteetan proposamenik izan
ez duten sektore edo auzoak indartzea eta ingurumena
babestea. Hautaketa horretatik atera zen zerrenda etxe
guztietara helarazi zuen Udalak eta azken fase honetan
1.000tik gora boto jaso ditugu.

Hirugarren urtez, hernaniarrok 2017ko udal aurrekontuaren
500.000 euro zertan inbertitu erabaki dugu parte-hartze
prozesu baten bidez.
“Aurtengo prozesuaren balorazio oso baikorra egiten
dugu, auzoetara joatea izan delako apustu nagusia
eta genituen helburuak gainditu ditugulako“, Arkaitz
Martinez de Albeniz, Aztikerreko soziologoaren hitzak
dira. Guztira 666 proposamen egin zituzten herritarrek
lehenengo fasean, iaz baino lau aldiz gehiago.
Bigarren fasean, horien bideragarritasuna aztertu zuten
teknikariek, eta 100-150 proposamen ingurura murriztu
zituzten aukerak.

“Aurreikuspenak gainditu dira”

9

Udal aurrekontu partehartzaileak 2017
20 proposamen aukeratu dituzue eta 20I7ko Udal Aurrekontuan txertatuko dira.
Proposamena

Botoak
456

Aurrekontua
9.000 €

2 Herriko hainbat gunetan ura edateko iturri gehiago jarri.

432

25.000 €

3 Udal eraikin eta kaleetako argiteria LED teknologiara egokitzen jarraitzeko diru-partida handitu.

4I2

40.000 €

407

I5.000 €

5 Ave Maria parkean haurrentzat jolasteko azpiegitura jarri.

399

I0.000 €

6 Zuhaitzak landatu orain falta diren txorto eta berdeguneetan.

392

I5.000 €

380

25.000 €

36I

22.000 €

9 Parkeak konpontzeko diru partida handitu.

355

I00.000 €

I0 Zubipe futbol zelai nagusia inguratzen duen hormigoizko hesia kendu eta berria jarri.

352

25.000 €

II “Smart Herria” izateko neurriak hartu (gauean argiteria murriztu,…).

350

I00.000 €

I2 Zikuñaga auzoan Hiribusaren geltokian markesina jarri.

347

I0.000 €

I3 Zubipe futbol zelaiko atzealdeko zelai-berdegunea aldatu.

345

50.000 €

328

5.000 €

317

9.400 €

I6 Haur eskola eta Sagastialdetik Laiztiagara dagoen sarbidea hobetu.

292

I5.000 €

I7 Leoka labaderoa berritu eta atondu.

290

9.000 €

274

3.000 €

I9 Txotx denboraldian, komun publiko bat gehiago jarri Plaza Berrin.

269

5.500 €

20 Hondakinen lurpeko edukiontziak zeuden zuloetan zuhaitzak landatu.

242

9.000 €

I

Nerabe eta gazteei zuzendutako kirol jarduera anitzen ikastaroak antolatu.

4 Ikasle etorri berriei euskararen erabileran eta eskolako lanetan laguntza eskaintzeko
programa martxan jarri.

Aurtengo berritasuna auzoetara zabaldu eta horietan
bilerak egitea izan da, hala, herriko txoko guztietara iristea
izan da helburua, eta emaitzek ere hori erakusten dute.
Azken bi urteetan prozesu bera eginda, 140
proposamen inguru jaso genituen, aurtengoan, kopuru
hori laukoiztu da. Prozesuak herrian sinesgarritasuna
lortu duela nabarmendu du soziologoak: “Ikusi dugu
prozesu hau herritarrek jada bere sentitzen dutela, eta
sinesgarritasuna lortu duela urteotan”.

Por tercer año consecutivo, las y los hernaniarras han decidido en qué se invertirán 500.000 euros del presupuesto municipal de
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7 Nerabe eta gaztetxoentzako kultur-aisialdi ekintza gehiago antolatu, Gaztelekuan egiten
dena indartuz.
8 Pertsona helduentzat gimnasia ariketak egiteko makinak jarri Karabeleko parkean eta
Politenan.

2017. Este año, se ha cuadriplicado el número de propuestas recibidas. En 2015 fueron 140 y, en 2016, han sido 666. El equipo
técnico del ayuntamiento se ha encargado de valorar cada propuesta; en primer lugar, si es viable (si la competencia es del
ayuntamiento o corresponde a otra administración) y también han realizado un presupuesto aproximado del coste. El listado
resultante de esta selección se ha llevado a los barrios. Los criterios que han tenido especial peso en la valoración han sido: que
los barrios y los sectores afectados en cada propuesta no hubieran sido beneficiados en los procesos participativos anteriores y
que las propuestas tuvieran en cuenta el cuidado del medio ambiente. El resultado ha sido el listado de 34 propuestas que el
ayuntamiento hizo llegar a todas las casas para la votación final.

“Hernani hobe baten alde elkarlanean”
“Gure herriko erabakietan hernaniarron parte hartzea sustatzea da
Udal Gobernuaren lehentasuna. Hernani Erabaki Decide markarekin,
hainbat prozesu lantzen ari gara non hernaniarrok gure herriko
gaietan erabakitzeko aukera dugun; besteak beste, aurrekontu
partehartzaileak -udal aurrekontuaren inbertsioen 500.000 euro
zertara bideratu erabakitzeko-, Emakumeen Etxea definitzeko
prozesua -zer izan behar duen, zertarako, nola funtzionatuko dueneta Lizeaga auzoaren etorkizuna marrazteko Lizeaga 3.0.”

I4 Prozesu parte-hartzailea garatu sokadun parke bat en ezaugarriak finkatzeko, 8 urtetik
gorakoek bertan eskala dezaten.
I5 Kaxkoan, suteen prebentziorako detektoreak erosi eta bizilagunen artean kontzientziazio
kanpaina antolatu.

I8 Programagailua jarri skate pista argiztatzen duen argiteria itzal dadin erabiltzeko ordutegia
“Uno de los ejes de este Gobierno municipal es implicar a la ciudadanía

bukatzen denean.

en la toma de decisiones que afectan al municipio. Bajo la marca de

Luis Intxauspe Arozamena
Hernaniko Alkatea

Hernani Erabaki Decide, hay en marcha tres iniciativas: los presupuestos
participativos, la definición de la Casa de las Mujeres y Lizeaga 3.0. para
trazar el futuro de este barrio.”
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Emakumeen Etxea mamitzen
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Jangela merkeagoa eta hobea

Nuria Barba eta Txus Kerejeta
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Hernaniko Udalaren laguntzaz, haur eskolako
jangelako prezioa 110 eurotik 73ra jaitsi dute
ikasturte honetan. Jangela haurren hezkuntza eta
garapeneko beste esparru bat dela pentsatuta,
garrantzia berezia ematen diote honi hezitzaile
eta sukaldariek. Bertako produktu ekologikoak
izaten dira umeen eguneroko jaki. Haur Eskolako
hezitzailearekin eta sukaldariarekin hitz egin dugu.

Haur Eskolako hezitzailea eta sukaldaria
Parte-hartze prozesuko ekitaldi bateko irudia

Berdintasunaren aldeko lanean erreferente izatea helburu hartuta, Emakumeen Etxea sortzeko lanean ari da gaur
egun talde eragile bat. “Gizarte patriarkal batean bizi gara, eta halako guneek ikasitakoa desegin eta berriro
ere ikasteko bidea zabaltzen dute”, esan du Maialen Apezetxea Berdintasun teknikariak. 2017 urtearen lehen
hilabeteetan ateak zabalduko ditu Gabriel Zelaiako eraikinean Emakumeen Etxeak.
Gaia herrian zabaldu nahian ekin zioten maiatza inguruan prozesu honi. Talde eragile bat sortu zuten horretarako
eta taldearen aniztasuna ere nabarmendu du teknikariak; adina ezberdinetako lagunak daude bertan, neskak eta
mutilak: “Aldaketak egiteko gizonekin ere lan egin behar dugula pentsatzen dugu, ezin ditugu aparte utzi, hori bai,
jakinik emakumeek izan behar dutela protagonismoa, eurak ahalduntzea delako honen guztiaren helburua”.
Behar hau aspalditik datorrela dio berak, Berdintasun Kontseiluaren aldarrikapen bat beti izan da espazio propio
bat izatea, eta orain arte Plaza Feminista izan da espazio hori, baina nahiko txiki geratu dela azaldu du. Ondorioz,
eta herrian mugimendu feminista indartsu zegoela ikusirik, urrats bat gehiago eman behar zutela pentsatu zuten.
“Prozesu parte hartzaile bat jarri genuen martxan, eta argi genuen lehen unetik, prozesu honekin beste emakume
batzuengana iristea helburuetako bat zela”, azaldu du berdintasun teknikariak.

“En 2017 tendremos un espacio dirigido a la igualdad; abierto a todo el
mundo y con el objetivo de que todas las personas se sientan como en casa”
Herrian harrera polita izan duela uste du Apezetxeak, hilabete hauetan eginiko jardunaldi eta ikastaroetan espero
baino herritar gehiagok parte hartu dutela nabarmendu du: “Herrian eragitea eta herria eraldatzea ere bada gure
asmoa, iraganean eginiko ibilbideari erreparatu, eta aurrerantz urratsak eman behar ditugu”, esanaz amaitu du.

Lizeaga, hobetzeko bidean
Abendura arte auzokideekin tailerrak egingo dituzte

Jubilatuen mahaia
65 urtetik gorakoentzako gida erabilgarria laster kalean

Lizeaga auzoa hobetzeko

Jubilatuek eurei bideratutako

prozesua abian da.

politiketei buruz iritzia

Auzoaren diagnostikoa
egin dute azken

emateko lekua dute jada,
jubilatuen mahaia. Gai-

G Zergatik da garrantzitsua jangela haur baten
heziketan?
E Nuria Barba: Haurraren hezkuntzaren eta
garapenaren beste esparru bat da, gure ustez.
Euren autonomia bultzatzeko ona iruditzen zaigu.
Bazkalorduan jangelan eginiko janaz gain termoak
erabiltzeko aukera eskaintzen da. Baina, gure ustez,
ez du zerikusirik, termoak erabiltzen badituzte bi arazo
planteatzen baitira; bertatik janda euren autonomia
mugatzen da, horregatik beti plateretara ateratzen
dugu, eta janari ezberdina jaten dutenez liskarrak
sortzen dira.

dago erritmoak errespetatzea, horregatik, etxeko
erritmoa errespetatzen dugu; batzuk arraina jaten
dute, besteek oraindik ez, alergiak apuntatuta ditugu,
osorik jaten duten edo ez… Hori guztia kontuan
izanik, bakoitzaren beharretara egokitutako janaria
prestatzen dut. Haur bakoitzari zuzendutako menuak
izaten dira.

E Nuria Barba: Kalitatea beti izan da izugarria. Ni
beste eskola batzuetan egondakoa naiz, eta egia da
beti izan dela oso kalitate onekoa Hernanikoa. Uste dut
momentu honetan ez duela parekorik.
G 110 eurotik 73 eurora jaitsi da prezioa. Eraginik

G Jangelaren kalitatea goraipatu izan da.
E Txus Kerejeta: Menuak nik egiten ditut, eta
egia da Haur Eskolan elikadurari garrantzia handia
ematen diogula; dena ekologikoa izaten da ahal den
neurrian, bertako eta garaiko produktuak dira eta
bertan sukaldatzen ditugu. Gure filosofiaren barruan

Gurasoen adierazpenak
Haurren gurasoek garrantzia berezia eman diote
jakien kalitateari, eta ikasturte honetako prezio
jaitsiera eskertu dute:

izan du?

E Nuria Barba: Bai. Aurten haur gehiagok jaten
dute jangelako janaria. Kontutan izan behar da eskola
publikoa bada ere, dirutza dela, eta jangela gehitzea
asko zela. Termoa erabiltzen zuten askok eta arrazoia
dirua zen. Eskertzekoa da Udalak eginiko apustua.

Amaia Hernandorena
“Bazkari beroa jaten du alabak
egunero, eta beroa izateaz
gainera, ziurtatuta dugu goxoa
dagoela. Prezio jaitsiera ere
izugarri eskertu dugu”.

Antxon Pavon

Garikoitz Paskual

hilabeteotan, eta orain

nera, 65 urtetik gorakoei

“Ni ere sukaldaria naiz,

bizilagunekin elkartu eta

zuzendutako gida kalean

hasieratik ikusi nuen kalitate

bertako lehengaiarekin, ez da

izango da laster; dituzten

handiko produktuekin egiten

catering batena, iruditzen zaigu

epe ertain eta luzerako
ekintza eta estrategiak
zehazteari ekingo diote.

eskubide, laguntza edota
zerbitzuak zehaztuz.

“Bertan egiten dute jana,

zutela lan, eta lasaitasun

eredu izan beharko lukeela

handia eman dit horrek”.

beste eskola batzuentzat”.
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www.hernani.eus
Este gobierno municipal trabaja cada día para mejorar
la relación entre el ayuntamiento y la ciudadanía. Por
una parte, queremos explicar qué servicios ofrece el
ayuntamiento y hacer que su tramitación sea más
fácil. Por otra parte, consideramos fundamental que la
ciudadanía conozca lo que sucede día a día dentro del
ayuntamiento, el funcionamiento y las iniciativas que se
llevan a cabo. En 2015 abrimos el centro de atención HHZ
y el próximo enero pondremos en marcha la nueva web.
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Udalaren eta herritarren arteko harremana hobetzea
da Gobernu taldearen helburua. Horretarako,
batetik, udaletxean dauden zerbitzuak azaldu eta
horien tramitazioa erraztu nahi dugu eta, bestetik,
Udalak eskuartean dituen egitasmo eta ekimenak
azaltzea edota udaletxeko errealitatea herritarrei
ezagutaraztea ere funtsezkoa iruditzen zaigu. Azken
finean, udal eraikinen barruan gertatzen diren
eguneroko kontuak herritarrengana gerturatzea da
gure asmoa. 2015ean HHZ ireki genuen eta, datorren
urtarrilean, webgune berria jarriko dugu martxan.
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Aldizkari hau %100ean paper birziklatua eta berunik gabeko tintekin inprimatu da. Aldizkari honen ekoizpen eta banaketak
4.270 € (BEZ barne) gastua izan du. 9.000 aleko tirada egin da eta ale bakoitzaren kostua 0,47 € izan da.
Revista impresa 100% en papel reciclado y con tintas bajas en plomo. La producción y distribución de esta revista ha tenido un coste de 4.270 € (IVA
incluido). La tirada ha sido de 9.000 ejemplares, con un coste por ejemplar de 0,47 €.

