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Negua iritsi da, ofizialki egun batzuk barru sartuko baga-
ra ere. Izan ere, abenduarekin batera, elurra iritsi zen
Igeldora, eta ez gutxi gainera! Arazotxo batzuk sortu ziz-
kien herritarrei, baina baita irudi ederraskoak utzi ere!

Eta noski, gainean ditugu Gabonak. Ohi bezala, eske-
an aterako dira abenduaren 24 eta 31n, baina adi!
Aldaketak izango dira ibilbideetan. Azken orrian duzue
informazio guztia. 

Horrez gain, Herri Kontseiluak egindako Herri Ba -
tzarraren informazioa aurkituko duzue ale honetan, herri-
ko azken albisteak, Itsas Aurreren egoera, Guraso Elkar -
tearen proposamena, Euskararen Eguneko ekintzak...

Bestalde, Sindikatuan martxan jarriko den proiektua-
ren inguruko azalpenak bildu ditugu. Kooperatibakoei
egindako elkarrizketan aurkituko dituzue.

Gustatuko zaizuelakoan... on egin!

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2017

Bost igeldotar ariko dira
Andoaingo Piano Jaialdian
Andoaingo Piano Jaialdi entzute -
tsuan hartuko dute parte bost
igel   dotarrek: Maddi Agirre, Nora
Elo segi, Lili Amezua, Lander Ca -
ma  rero eta Danel Etxeberriak,
hain zuzen. Igeldon egiten den
pia no ikastaroan dabiltza, Naiara
Egaña irakaslearekin, eta buru be -
 larri ari dira jaialdirako prestatzen. 

Jaialdia otsailaren 24 eta
25ean izango da eta denera,
900 bat umek hartuko dute
parte (18 urtetik beherakoak). 

Agirre eta Elosegik B katego-

rian hartuko dute parte (12-14
urte) eta elkarrekin joko dute
lau eskutara. Rock Bottom Rag
interpretatuko dute. Amezuak A
kategorian hartuko du parte (11
urte arte) eta bakarlari gisa
ariko da, Berceuse pour mon
petit frere piezarekin. Camarero
eta Etxeberria ere, A kategorian
ariko dira. Hauek elkarrekin
joko dute, lau eskutara. Pieza:
Roger Rabbit’s runaway rag.

Diplomak eta dominak izan-
go dira denentzat.

Lezkarriren emanaldia,
larunbatean
Lezkarri abesbatzak Gabonetako
kontzertua eskainiko du larunbat
honetan (abenduak 16), eskolan.
Areto nagusian izango da,
18:00etatik aurrera. Ereñotzuko
Ozenki abesbatzarekin batera
ariko da. Herritar guztiei luzatu
diete gonbidapena bertaratzeko.

Bestalde, joan den igandean
ere, emanaldia izan zuten
Lezkarriko kideek Getarian. 

Mus denboraldia 
hilabete barru hasiko da
Urtero bezala, urtarrilarekin bate-
ra, mus denboraldia hasiko da
Igeldon. Urtarrilaren 12an, Euskal
Herriko mus txapelketa jokatuko
da eta 26tik aurrera, Igeldoko
musari ekingo zaio. Ohi bezala,
ostiralero izango dira mus parti-
dak martxoaren 23ra arte.

Lapa, berriz, apirilaren 6tik
27ra jokatuko da. Partida hauek
ere ostiraletan izango dira eta
ordua ere berdina izango da kasu
guztietan: 22:00etatik aurrera.

Pala, probatzen
Lizardi pilota eskolan, 13 ume
dabiltza ikasturte honetan. Ohi
bezala, esku pelotan aritzen dira,
baina aurten, palaz aritzeko auke-
ra ere badute. Noizean behin,
palaz egiten dituzte saioak.
Elkarteko arduradunei garrantzi -
tsua iruditu zaie modalitate hau
ere probatzea.

Iñaki Imaz Igeldoko bizilaguna aske geratu zen azaroaren 12an.
Ocaña II espetxetik atera zen, 5 urte kartzelan pasa ostean. Eta
azaroaren 19an ongi-etorria egin zitzaion Igeldon, espetxetik atera
berri diren beste bi amaratarrekin batera: Oier Ibarguren eta
Ekhiñe Eizagirre. Herritarren harrera beroaz gain, hainbat opari
jaso zituzten hirurek eta Imazek Igeldoko pasaportea ere eskura-
tu zuen! Ondoren, barrikotea eginez ospatu zuten hiru lagun gu -
txiago daudela kartzelan. 140 lagun elkartu ziren, giro ederrean.

Iñaki Imaz etxean da

Imazi ongi-etorria egin zitzaion Igeldon, Ibarguren eta Eizagirre amaratarrekin batera.
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Pilotegiko lanak, martxan

Abenduaren 11n hasi ziren Pilotegi
bideko lanak egiten eta bidea itxita
dago kaxkotik jaisteko edo Igaratik
kaxkora igotzeko. Donostiako Udalak
bideratutako proiektua da eta bidea
konponduko da, zenbait puntutan.
Obra pare bat astetan egitea aurrei-
kusi dute, beraz, abenduaren azken
asterako bukatuta egongo da, gutxi
gorabehera. Dena dela, eguraldi txa-
rrak atzeratzea eragin dezake.

Lanak fase diferentetan egiten ari
dira eta zatika ari dira ixten bidea.
Bertako bizilagunek goitik edo behe-
tik ibili beharra daukate, kasuaren
arabera. Gainerako herritarrei berta-
tik ez ibiltzeko gomendatzen die
Herri Kontseiluak, obrak bukatu arte.

Zenbait hobekuntza: 
zabalguneak, babesgarria...
Udalak osatutako proiektu honek,
hauxe biltzen du orokorrean: Ganbo
Berri eta Aristondo artean bidea txu-
kundu eta berriro hormigoia bota;
Aristondo eta Aristegieta artean berri-
ro asfaltatu; Aristegieta eta Zelai Eder
artean kuneta txukundu; Zelai Eder
eta Ansotegi artean bidea konpondu
eta berriro hormigoia bota; hortik
Igarara arteko aldapan, zenbait pun-

tutan berriz hormigoia bota. 
Proiektua 2016ko maiatzean egina

da eta Herri Kontseiluak urri bukaeran
eskuratu duela azaldu du, «guztia era -
bakia zegoenean». Bideari behar
bezalako konponbidea ematen ez
ziola ikusita, bertako bizilagunekin eta
herritarrekin bildu zen Herri Kon tsei lua
eta denen artean, hainbat ho be kuntza
zehaztu zituzten. Idatzi bat pres tatu
eta Udalari eskaera egin dio. Eran -
tzundakoaren arabera, zenbait puntu
onartu dira: Kaxkora igotzeko azken
aldapa handian, bi zabalgune egitea
kotxeak gurutzatzeko; azken zatian
babesgarri bat jartzea kotxeak ez
erortzeko; ubideak garbitu eta berres-
kuratzea; Aristegieta eta Zelai Eder
artean dagoen zuloa konpontzea...
Zabalguneena eta babesgarriarena, ez
dute zehaztu noiz egingo duten.

Zergatik ez asfaltoa?
Herri Kontseiluaren hasierako eskae-
ra izan da bide guztia asfaltatzea,
baina Udal teknikariek erantzun
dutenez, ezinekoa da halako aldapak
asfaltatzea. Dena dela, azken eskae-
rei erantzunez, berriz aztertzekotan
geratu dira, aurrera begira egin ote
daitekeen zehazteko.

Asteroko
zozketarekin
jarraituko du
Itsas Aurrek

Zorraren zati handi
bat ordaintzeko
balio du bertatik
ateratako diruak.

Itsas Aurre elkarteak beste
urte batez asteroko zozketa-
rekin jarraitzeko asmoa du.
Orain artean, zorraren zati
handi bat ordaintzeko auke-
ra izan du zozketa honen
bidez lortutako diruarekin
eta aurreikuspenen arabera,
beste urte batekin zorraren
zati handiena ordainduko
da. Beraz, herritarrei deial-
dia egin nahi die, datorren
urterako ere zozketa hone-
tan parte hartzen jarraitzeko
eta bide batez eskerrak
eman orain artean parte
hartu duten herritar guztiei.

Balorazio bilera
Bestalde, udazkenean mar -
txan jarritako mobilizazio
eta bilera epea amaitutzat
eman dute. Hasieran jarrita-
ko helburuak ez direla bete
ikusirik, balorazio bilera bat
egiteko asmoa dute hurren-
go asteetan. Aurrera begira
Itsas Aurre elkarteak zein
paper edo funtzio bete
behar duen hausnartzeko.  

Azkenik, aurten urteurren
festarik ez egitea erabaki
zuten. Nahiz eta hasiera
batean zerbait egiteko asmoa
zutela adierazi, taldean ber-
tan indar gutxi zegoela ikusi-
rik eta herrian giroa nahiko
hotz, aurtengoan ezer ez egi-
tea erabaki zuten.

Abenduaren azken asterako bukatzea espero da.
Zenbait hobekuntza gehiago egingo dira, Herri
Kontseiluak eskaera egin ostean.

Aristegieta eta Aristondo artean asfaltatu egingo dute. Gainontzeko zatietan, hormigoia botako dute.
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VPOko etxeekin zerbait egin
beharra ikusi zen Herri Batzarrean

Azaroaren 19an Herri Batzarra egin
zuen Herri Kontseiluak eta eskuar-
tean dituen gai eta proiektuen berri
eman zien herritarrei. Zeresana
eman zuen gaietako bat VPOko
etxeena izan zen. 

Kooperatiba baten bidez, etxe
horiek asko kostata lortu zen igeldo-
tarrentzako izatea. Egin ziren 48
etxeetatik 36 izan ziren igeldoarren -
tzat. Eta azken urteetan, etxeak sale-
rosten ari zirela eta, Herri Kontseiluak
eskaera egin zion Udalari, igeldoa-
rrek izan beharreko lehentasuna
errespetatuz, zerrenda berri bat
osatu zezan. Bi urte baino gehiago
negoziatzen aritu ondoren, Udalak
ezezko borobila erantzun du, esplika-
zio handirik gabe. Bere esanetan,
«diskriminatzailea da gainerako
donostiarrentzat». Erabakia politikoa
dela argi dute Herri Kontseiluko kide-
ek eta erantzuna behar duela.

Horren aurrean, zerbait egin
behar dela argi ikusi zen Herri
Batzarrean. Herritarrek kezka

adierazi zuten. Zer egin daitekeen
aztertuko du Herri Kontseiluak,
firma bilketa bat egitea proposatu
zen, esaterako.

Etxe horien jabeei ere dei egi-
ten die Herri Kontseiluak saldu
behar duten kasuan, igeldotarren-
gana zuzentzeko.

Udalaren jarrera desegokia
Herri Kontseiluak Udalarekin duen
harremanaz ere hitz egin zen
Batzarrean. Oztopo askorekin egi-
ten du topo behin eta berriz eta
Igeldoren inguruko informazioa
lortzeko ere zailtasunak izaten
ditu. Horrez gain, plan edo proiek-
tuak, beraiekin edota herritarrekin
kontatu gabe jartzen dituztela
martxan nabarmendu zuen. Eta
bilerak egin diren kasuetan ere,
azaldutako asmo onak ezerezean
geratu izan direla. Horren aurrean,
idatziak eta eskaerak Udal erregis-
troan sartzeko dinamika hartzea
erabaki du Herri Kontseiluak. Urte

honetan, idatzi mordoxka sartu
ditu gai desberdinekin lotuta.
Udaleko alderdi guztiekin biltzeko
asmoa ere badu.

Mendizorrotzeko plana
Mendizorrotzeko parkea kudeatze-
ko plan bat osatu du Udalak eta
bertan lau zona bereizi dituzte.
Zona bakoitzean, aktuazio desber-
dinak egiteko asmoa dago: bi zona
nagusietan (%60), ez da aktuazio-
rik aurreikusten; eboluzio naturale-
ra bideratzen da ingurua edo erre-
kak babestera; hirugarren gunean
(%20), zuhaitz ez-autoktonoak
kentzea da helburua eta bertakoak
landatzea, basoa berreskuratzeko
asmoz. Eta laugarren gunean
(%20), sute arriskua gutxitzea da
helburua eta horretarako hiru alter-
natiba proposatzen dira.

Alternatibak dira: lehenengoa,
desbroze selektiboen bitartez eta
zuhaitz landaketen bitartez, sute
arrisku gutxiko basoa sortzea,

VPOko etxeak saltzerako garaian, igeldotarrek lehentasuna izan eta
zerrenda berri bat osatu dezaten eskatu dio Herri Kontseiluak Udalari.
Udalak ezezkoa erantzun du. Beste hainbat gai ere landu ziren.

Herri Batzarrean, 40 herritar elkartu ziren eta euren iritzi eta kezken berri eman zioten Herri Kontseiluari.
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urteen poderioz; bigarrena, silvo-
pastoreoaren bitartez (abereak
sartuz), lekua garbi mantendu eta
sute arriskua gutxitzea; eta hiru-
garrena, desbrozeen bidez sastra-
kak kentzea. 

Gune horretan, abereak sartzea
aukera onena ikusten duela azaldu
zuen Herri Kontseiluak (horretara-
ko, hainbat bilera egin ditu herrita-
rrekin, abeltzainekin eta Haritzalde -
rekin). Herriko abeltzainak ere prest
daude bertan sartzeko. Gainera
alternatiba hau Herri Kontseiluak
lehenagotik landu eta Udalari pro-
posatutako planteamendua da.

Herritarrek ondo ikusi zuten
abereak sartzearen ideia, «Udala -
ren esku utziz gero, ez delako
soluziorik izango» eta bide batez,
bultzada emango zaiolako baserri
munduari. Udalari konpromisoak
hartzeko eskatuko dio Herri
Kontseiluak, planean azal tzen
dena benetan bete dadin.
Gehienbat berme ekonomikoa.

Bestalde, plan osoak hutsune
batzuk badituela eta hobekuntza
batzuk planteatuko dizkio Herri
Kontseiluak Udalari eta herritarrek
ere begi onez ikusi zuten herritik
plan integral bat osatzea parke
osorako. 

Partehartze prozesua
Partehartze prozesuan, inkestak
egiteko epea bukatu da eta dene-
ra, 260 galdeketa baino gehiago
daude erregistratuta. Horietatik
ateratako datu batzuk azaldu ziren
Herri Batzarrean eta orain emango
diren pausoen berri ere eman
zuten. Hurrengo eginbeharrak:
informazioa atera eta zabaldu;

eztabaida taldeak antolatu; ezta-
baidak burutu; konklusioak atera;
eta herritarrak informatu.

Eliza atzeko lokala, txostena
2015ean, Elizak erabaki zuen eliza
atzeko lokala itxi eta herriari
gehiago ez uztea. Hainbat saiake-
ra egin ostean, batzar bat egin zen
eta azkenean erabaki zen ez
jarraitzea borrokan. Hala ere, lokal
horrek historia handia zuela eta
dokumentazio lan bat egin behar
zela ikusi zen. Txosten bat osatu
da, bertatik pasa diren lau genera-
zioren bizipenak biltzen dituena
eta horren berri eman zen batza-
rrean. Txostena eskuragarri dago
kultur etxean.

Sektorekako gida
Arlo sozioekonomikoan ere pauso-
ak ematen ari da Herri Kontseilua
eta eskuartean daukan beste
proiektu bat, sektorekako gida
sortzea dela azaldu zuen batzarre-
an. Herriko negozio guztiak bildu
nahi dira bertan. Beraz, interesa
dutenak harremanetan jartzea
eskertuko dute (635 745 853).

Gai ugari
Aipatutako gai horiez gain, honako
hauek ere landu ziren batzarrean:
Suteen kontrako plana, web orria,
taldeen arteko koordinazioa, kul-
tur etxearen eta eskola zaharraren

txukunketa, bide seinalizazioa,
antena-kobertura, festak, diru
mugimenduak...

Bestalde, bukaeran, herritarrek
hainbat eskaera egin zituzten eta
horiek kontuan izango ditu Herri
Kontseiluak.

Parte hartze handia
Herri Batzarrera 40 herritar gertu-
ratu ziren eta kopurua baino, azpi-
marragarriagoa da herritar horiek
izan zuten parte hartzea. Herritar
ugarik azaldu zioten Herri Kontsei -
luari euren iritzia eta baita beraien
kezken berri eman ere.

Batzarrak sei hilabetero
Batzarraren ostean, Herri Kontsei -
luak ateratako ondorioa izan da
egiten duen lanaren informazioa
ez dela iristen herritarrengana eta
komunikazioa hobetu behar dela.
Zentzu horretan, hainbat ekimen
jarriak ditu abian, batzarrean azal-
du zuen bezala: alde batetik, hel-
bide elektronikoak biltzen joatea,
eta bestetik, telefono zenbakiak
biltzea, Whatsapp talde bat osa -
tzeko. Interesa dutenek, bidali
dezatela euren emaila edo telefo-
noa: herrikontseilua@gmail.com
edo 635 745 853.

Horrez gain, bi erabaki hartu
ditu: berak sortzen duen informa-
zioa bi hizkuntzetan zabaltzea eta
Herri Batzarrak 6 hilabetero egitea.

“Partehartze prozesuan,

jaso dituzte galdeketak eta

hurrengo pausoak ematen

hasiko dira. Eztabaida 

taldeak antolatuko dira, 

besteak beste ”

Antton Dorronsorok eliza atzeko lokalaren txostenaz azalpen batzuk eman zituen.
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Denda baino gehiago

Proiektu berri bat, gune
berri bat jarri nahi duzuela
martxan diozue. Zer topatu-
ko dugu bertan?
Euskal Herriko ekoizleak eta
kontsumitzaileak elkartuko dituen
gunea izango da. Produktu eko-
logikoari garrantzia emango zaio,
nahiz eta ez den hori bakarrik
egongo. Produktu freskoak, ger-
tukoa, garaian garaikoak, herrian
izatea da helburua. Eta baita
egunerokotasunean behar diren
beste produktuak ere: ogia, gai-
letak, garbitzeko produktuak... 

Horrez gain, ekonomia eta
ekoizpen jasangarria izatea nahi
da eta baita justua ere. Hori
kontuan izanda jarriko dira pre-
zioak. Baina hori dena zehazte-
ko dago. Bazkideek erabakiko
dute zer nahi duten bertan ego-
tea eta nolakoa izan behar duen gune berri honek.

Proiektua ez da zerotik sortu, ze proiektu
hartu dituzue eredutzat?
Oiartzungo Labore izan dugu batez ere eredu. Oso
ondo funtzionatzen ari da eta urtebete ere ez du orain-
dik. Usurbilgo Kooperatiba ere izan dugu oinarri. Eta
Irungo kooperatiba eta Bidazi (Bera) ere bisitatu ditugu.

Oso positiboa da guretzat hutsetik hasi behar ez
izatea. Beraiek esperientzia daukate eta laguntzeko
prest daude.

Zenbat bazkide zaudete orain eta zenbat
gehiago beharko lirateke proiektu hau aurrera
ateratzeko?
Gaur egun, 25 bazkide gara eta gure kalkuluen ara-

bera, 100 bazkide (familia-unitate) gehiago beharko
genituzke. 

Zer egin beharko dute bazkide berri horiek
Kooperatibako kide izateko?
Kontuan izan behar da, aurreko bazkideek dirua jarri
dutela proiektu honetan eta auzolanean ere lan asko
egin dutela. Beraz, justua izateko eta bazkide guztiak
parekatzeko, berriek 500 euro jarri beharko dituzte. 

Lehenengo, sarrera moduan 100 euro jarri behar-
ko dituzte eta gainerako 400 euroak, hilean 35 euro
ordainduta kitatuko lituzkete. Urtebetean ordaindu
beharrekoa izango litzateke. Noski, baten batek 500
euroak kolpera ordaindu nahiko balitu, gauzak errez-
tu egingo lituzke. Hala ere, hau proposamen bat da
eta kideen artean erabakiko da nola gauzatu sarrera
kuota.

Igeldoko nekazarien kooperatibako kideek proiektu berri bat dute eskuartean.

Gune berri bat jarri nahi dute Sindikatuan. Denok ulertzeko: denda jarri nahi

da. Baina kideek argi utzi duten bezala, ez da denda soil bat izango. Proiektua

aurkezten ibili dira azken asteetan eta herritarren iritziak jasotzen ari dira. 

Ez dago ezer itxia, oraindik. Abenduaren 15ean (ostirala 19:30an) beste batzar

bat egingo da eta bertan, bai, bazkide berriak sartu eta proiektua zehazteko

erabakiak hartuko dira. 2019an ateak irekitzea espero da.

Kooperatibako eta proiektuko lantaldeko kideak azaroko batzarrean, azalpenak ematen.
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Eta behin bazkide guztiak pareka-
tuta, nola funtzionatuko luke?
Ideia da, kuota bat jartzea hilabetero
edo kontsumo minimo bat jartzea. Hau
da, hileko kuota 30 eurokoa litzateke
eta zehazten den hilabeteko gastu mini-
mora iritsiz gero, ez litzateke kuota
ordaindu beharko. Baina hau ere kideen
artean erabakiko da, zenbat bazkide
garen arabera aldatu egin daitezkeelako
kuotak. Kuota honen arrazoia, koopera-
tibaren eguneroko gastuei aurre egin
ahal izango diegula ziurtatzea litzateke.
Hala ere, azpimarratu nahi dugu hau
bideragarritasuna bermatzeko proposa-
men bat dela eta abenduaren 15ean
egingo den batzarrean eztabaidatu eta
erabaki ahal izango ditugula.

Zer geratzen da egiteko eta zenbat
diru behar da dena martxan jartzeko?
Eraikina bera egokitzeko obra egin
behar da: lurra jarri, leihoak, argia, par-
kina jarri... Oinarrizko obra egiteko,
90.000 euro behar dira. Horretaz gain,
salgai egongo diren produktuentzako
kamarak beharko dira: berdurentzat
(industriala), esnekientzat eta haragia-
rentzat. Hori horrela, beste 22.000 euro
beharko ditugu. Eta azkenik, programa
informatiko bat ere beharko dugu sale-
rosketa guztia behar bezala erregistrat-
zeko eta horretarako beste 8.000 euro
beharko dira. Beraz, denera, 120.000
euro behar direla kalkulatu dugu.

Gastu horri aurre egiteko, kreditu
bat eskatzeko asmoa dago?
Bide desberdinak aztertu ditugu, baina bai,
kreditu bat eskatu beharko dela aurreikus-
ten dugu. Bazkide berrien sarrera kuotare-
kin, 100 bazkide diren kasuan, 10.000 euro
lortuko genituzke. Beraz, 120.000-10.000=
110.000 euro behar ditugu. 110.000 euro-
ko kreditua eskatuko litzateke, 11 urtetan
itzultzeko, interesa %2koa izanik.

Beste aukera bat litzateke, bazkideei
abalistak izateko aukera zabaltzea. Nahi
duenak diru ekarpen bat egitea koope-
ratibari, 1.000 euro inguru jarriz eta
horrela banketxeari ahalik eta diru gu -
txien eskatzeko.

Eta kredituari aurre egiteko, zein
da planteamendua?
Bi fasetan banatu dugu. Lehenengo

NONDIK SORTU DA PROIEKTUA?

Aurrekariak

Gaur egun, Igeldoko Nekazarien Kooperatibaren eraikina da

Sindikatua eta bere sorrera aspaldikoa da.  1911 urte inguruan,

herriko baserritarrek  lur eremu bat erosi eta auzolanean eraikia

izan zen. 

Urtetan, zerbitzua eman zien Sindikatuak Kooperatibako kide-

ei. Urteak joan ahala, ordea, ez zuen etekinik ematen eta itxi

egin behar izan zen. Dena dela, sindikatua martxan ez egon

arren, Kooperatibak segi egin zuen juridikoki entitate bezala. 

Azpimarratzekoa da baita ere, orduan herrian ez zegoela

lokalik eta sindikatuko eraikina beste hainbat ekintzetarako ere

erabili zela, antzerkirako esaterako.

Egoera ikusita, Herri Kontseilua begiratzen hasi zen zer egin

zitekeen eraikin horrekin. Eraikina oinarri izanda, herriaren beha-

rrei erantzuteko, azterketa bat eginarazi zuen. Nekazaritza eta

turismo aldetik, zer egin zitekeen biltzen du proiektu horrek eta

kultur etxeko bulegoan dago. 

Aurreproiektua egin zen, baina ez zen aukerarik izan aurrera

eramateko. Dirurik ez zegoen, krisia iritsi zen, diru laguntzarik

ez... 

Pixkanaka, egoerak okerrera egin zuen eta eraikina ere gain-

beheran hasi zen. Urteak pasata, bazkideek ikusi zuten zerbait

egin behar zela, ezin zela eraikina erotzen utzi. 

Azken urteetan, hainbat lan

Eraikina ezin zela erortzen utzi eta, bazkideek batzar bat egin

zuten. Bazkide batzuk erabaki zuten baietz, zerbait egin behar

zela eta beste batzuk Kooperatiba uztea erabaki zuten. Deialdi

bat ere egin zuten bazkide berriak sartzeko eta herritar batzuk

animatu ziren. 

Denera, 32 kidek osatu zuten Kooperatiba orduan eta aurrera

egitea erabaki zuten. Bazkide bakoitzak 300 euroko ekarpena

egin zuen eta erabaki zuten teilatua konpondu behar zela aurre-

na. Bazkideen diruaz gain (9.600 euro), Behemendik 36.000

euroko diru laguntza eman zuen eta Herri Kontseiluak 10.000

euro jarri zituen. "Lotto" bat ere jarri zuten martxan, diru gehiago

lortzeko.

Auzolanean, eraikina txukuntzen hasi ziren barrutik. Handik pix-

katera, udaltzainek baimenik gabe aritzeagatik salaketa jarri zuten

eta urtebete geldirik egon behar izan zuten, permisoa lortu arte.

Saneamendu sarerik ere ez zuen eraikinak eta hori jartzea

hurrengo pausoa izan zen. Auzolanean egin zuten hori ere. 

Barruko lanari heldu ziotenean berriz, barrua txukundu eta

egokitu egin zuten: lurra kendu, argiteria eta hoditeria sartu,

graba bota...

Zabaltzeko beharra

Eraikina ez erortzeko, teilatua konpondu eta barrua pixka bat txu-

kuntzera iritsi ziren. Azken Batzarrean proiektu bat aurkeztu zen

eta proiektu hori aurrera eramateko bazkide gehiago behar zirela

eta, proiektua herriari zabaldu behar zitzaiola erabaki zuten.

Aurrekontuak eskatu dituzte, eraikina konpondu eta proiektua

martxan jartzeko, eta horretan oinarrituta prestatu dute herriari

aurkezten ari diren proiektua. Lehenengo, Kooperatibako kideei

aurkeztu zieten eta begi onez ikusi ostean, zabaltzen hasi dira.



urtean, 42.000 euro lortuko genituzke bazkide
berriek hilean 35 euro ordainduta. Diru hori aurrez
esan bezala, bazkide zaharrekin parekatzeko izango
litzateke. 42.000 euro horietatik 2.000, kredituaren
interesak ordaintzera bideratuko litzateke. Beraz,
40.000 euro izango genituzke. Aurreikusi dugunaren
arabera, 10.000 euro beharko ditugu erosketak egi-
teko eta zerbitzua eskaintzen hasteko. Hori horrela,
30.000 euro geratuko litzaizkiguke eta horiek amor-
tizatzeko erabiliko genituzke.
Kreditua, beraz, 80.000 euro-
koa litzateke 10 urtetan
ordaintzeko.

Lehenengo urtea pasata,
80.000 euro geratuko lira-
teke orduan kreditua
itzultzeko. Eta hortik
aurrera zer?
Hortik aurrera, kredituaren
kuota 675 eurokoa izango da.
Baina kontuan izan behar da, ez dela hilabeteko gastu
bakarra izango. 8 ordutara ariko den langile bat kontra-
tatzea aurreikusten da (1.200 euroko soldata eta 14
paga. 2.200 euroko gastua). Horrez gain, bestelako
gastuak ere izango dira (argia, telefonoa, internet...);
600 bat euro kalkulatu dugu. Dena kontuan izanda,
hilabetean 3.375 euro inguruko gastua izango genuke. 

Horri aurre egingo genioke, bazkide guztiek, hau
da, zahar eta berriek (125) hilabetean 30 euroko
kuota ordainduta edo hilabeteko kontsumo minimoa
ziurtatuta.

Eta kreditua bueltatzen denean, kuota kendu
edo jaitsi egingo da?
Egia da, behin kreditua itzulita, gastu gutxiago izan-
go genukeela, baina hori dena aurrerago erabaki
beharko dute bazkideek. Gainera, eraikinak aukera
gehiago ere ematen ditu, oso handia da, eta aztertu
beharko litzateke beste zerbait jarri nahi den mar -
txan edo dena delakoa.

Bazkideei bakarrik eta igeldoarrei zuzenduta-
ko zerbitzua izango da?
Proiektu honek funtzionatuko badu, hala izan behar
duela ikusten dugu. Konpromiso bat eskatzen du eta
kuota bat jartzea edo kontsumo minimo bat ere,
beharrezko ikusten dugu. Eta hasiera batean,
Igeldora mugatuko da. Herrian ze indar dagoen ikusi
nahi dugu. Aurrera begira agian zabaldu liteke, baina
hori bazkideek ikusi beharko dute.

Bilera eta batzar ugari egin dituzue herritarrei
zabaltzeko. Nola baloratzen duzue erantzuna?
Lortuko al da 100 bazkide berri sartzea?
Erantzun oso ona izaten ari gara, herrian badago
horrelako gune baten benetako beharra. Dagoeneko
kide izateko eskariak  baditugu. 

Badakigu bazkide kopuru horretara heltzea ez
dela erraza izango, baina gure helburua nekazal koo-
peratiba herri kooperatiba bihurtzea da. Eta hori gau-
zatzeko ezinbestekoa da ahalik eta herritar gehien
proiektuko bazkide izatea. 

Horrez gain, halako proiektuak martxan dauden
lekuetan galdezka ibili garenean, ez dute dudarik egin,
Igeldon funtzionatuko duela argi ikusten dute denek. 

Orain, herritarrei irekiko
zaie Kooperatiba, nekazari
kooperatiba izateari utzi-
ko dio, beraz.
Nekazal Kooperatiba izatetik,
herri kooperatiba izatera
pasako da, baina jatorriko
izaera horri ere eutsiko dio,
izan ere, herriko eta inguru-
ko baserritarrei bide emango
die beraien produktuak ber-

tan salduz eta baita beraien zereginetarako zerbitzua
eskainiz ere. Bi helburu izango ditu Kooperatiba
honek: nekazarien eta herritarren eguneroko beha-
rrei erantzutea.

Jo dezagun, abenduko batzarrean lortu direla
100 bazkide berri. Noiz jarriko litzateke martxan?
Gure kalkulu eta planteamenduaren arabera, datorren
urtea erabiliko litzateke bazkide berrien dirua bildu, kre-
ditua eskatu eta obra egiteko. Auzolanean egingo baita.
Beraz, 2019rako irekiko lituzke ateak. Hori bai, bazkide
berriek 500 euroak kolpera ordaindu, abalistak lortu eta
diru gehiago izango bagenu, prozesua azkartu liteke.

Argi dutenek eman dezakete izena jada?
Noski, eta guri komeni zaigu kalkuluak egiten joate-
ko. Horretarako eta proiektuaren inguruko zalantzak
argitzeko, jar daitezela gurekin harremanetan: igel-
dokokooperatiba@gmailcom; 653 709 585 (Eneko)
edo 667 008 601 (Egoitz).

APARKALEKUA
Aparkaleku baten beharra ere ikusten

zuten gune berri honetarako eta

eraikinaren aldameneko 

bizilagunarekin hitz egin ondoren, lurra

zeditzeko prest azaldu da. Aparkaleku

bat jartzeko aukera izango da beraz.

Dendak hartuko lukeen itxura, gutxi gorabehera.

Sindikatuko proiektua Igeldo 2017
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Azken aldian Igeldoko eskolako
gurasoak eta baita eskola bera ere
kezkatuta daude beraien umeek
eskolara joateko sargune eta
irtengune segururik ez dutelako.
«Alde batetik edo bestetik dena
dira arriskuak, eta ondorioak
larriak izan daitezke», azaldu diote
Orri Informatiboari.

Idatzi bat prestatu dute egoe-
raren berri emanez, eta proposa-
menak ere egin dituzte.

Arazoa zertan datza?
Gure umeek ez dute eskolara
modu ziurrean sartu eta ateratze-
ko modurik.

Zergatik?
Gaur egun eskola ingurua eraikia
edo antolatua dagoen moduagatik
eta baita ditugun parking, bide,
etabarren erabilera desegokiaga-
tik.

Gure beldurra?
Gure haurrak ibilgailu batek kol-
patzea da.

Zein dira puntu arriskutsuak?
Gertu daudenak: Eskola kanpoko
par kina, autobusa pasatzen den
erre pidea, Mendizorrotzetik Pilotegi
bidearekin elkartzen den bidea, etab.

Urruti daudenak: Amezti aldetik
datorren espaloi eskasa eta arris-
kutsua, kanping aldetik espaloi
eza, etab.

Teknikari bat bidaltzekoa
Dagoeneko eskolako zuzendari eta
gurasoak elkartu dira udaletxeare-
kin euren kezka adierazteko. Jaki -
narazi dutenez, haiek ere argi eta
garbi ikusi dute «egoeraren larri-

tasuna».
Udaletxetik teknikari bat

bidaltzekotan dira, ho rre la,
eskola ingurua aztertu eta
zer egin daitekeen ikus
dezaten.

Herritarrei 
proposamenak
Epe motzean udaletxetik
gauzak lortzea zaila izaten
dela gaineratu dute, eta
herritik eta eskolatik lanean
hasi beharra ikusi dutela:
«Horretarako, zenbait propo-
samen egin nahi genizkioke
guraso eta herrikide orori». 

Proposamenak edota eginbe-
harrak:
- Eskola kanpoko parkinaren era-
bilera mugatu eta zuzendu: 

• Eskolako parkinean apar-
katu beharrean, herri azpian da -
goen parkinean aparkatzea litzate-
ke egokiena, MINUTU BAT beste-
rik ez da oinez eta!

• Eskola hasi aurretik 15
minutu eta ondoren 15 minututan
(goizean, eguerdian eta arratsal-
dean) ez  kotxe sartu/irtenik ego-

tea da helburua. Eta zer esanik ez,
behar den bezala aparkatzea ezin-
bestekoa da, aparkatzeko eremua-
ren barruan.

• Eskola inguruan eta orohar
herrian, espaloian ez aparkatzea. 
- Sentsibilizazio kanpaina bat egitea
haur, guraso eta herrikideekin.

Auzolan eguna
Hau dena egiteko, Auzolan egun
bat aurreikusi dute eta herrikide
guztiei luzatzen diete gonbidapena
bertan parte hartzeko.

«Umeek ez dute eskolara modu 
seguruan sartu eta ateratzeko modurik»

Herriko umeek eskolarako sarrera/irteera segurua izan dezaten, 
lanean ari dira gurasoak eta eskola. Egoerarekin kezkatuta daude.

Guraso elkarteaIgeldo 2017
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Eskola kanpoko parkinaren eguneroko irudia.

Beheko parkina erabiltzea proposatzen dute, hutsik

egoten baita.



Euskaraz, zumba ere bai!

Euskararen Eguna izan zen aben-
duaren 3a eta horren harira, ekin -
tza ugari egin ziren Igeldon Herri
Kontseiluko Euskara Batzordeak
eta herriko gazteek antolatuta.
Euskara edozein arlotan eta egu-
nerokotasunean erabiltzeko hiz-
kuntza dela agerian geratu zen
antolatutako ekintzekin eta gazte-
ek euskaraz bizitzeko duten gogoa
ere aldarrikatu zuten.

Bestalde, Euskal Herri mailan,
urte osoko erronka jarri dute,
Euskarak 365 egun leloarekin.

35 bat lagun, zumban
Ipuin kontalaria, pelikula emanal-
diak, bertso poteoa, zine jana...
Ekintza guztietan giro ederra izan
zen eta horien artean aipatzekoa da
zumba saio irekia. Plazan, 35 bat
herritar elkartu ziren adin ezberdi-
netakoak eta Maialen Lagosi jarrai-
tuz, ordubeteko zumba saioa egin
zuten. Batzuek horiek agujetak
hurrengo egunean! Nobedadea
izan zen eta oso erantzun ona izan
zuen antolatzaileen esanetan.

Gazteek, trikipoteoa, luntxa
eta murala
Herriko gazteek hiru ekintza anto-

latu zituzten Euskararen Egunaren
bueltan. Ostiralez, trikipoteoa egin
zuten Kaxkoan eta ondoren, lun -
txa. 10 bat lagun elkartu ziren.

Egunean bertan, berriz, frontoiko
murala berriro margotu zuten,
mezua argi ikusi dadin: Euskeraz
bizi!

Euskararen Eguna ospatzeko, zumba saioa nobedadea izan zen eta oso
erantzun ona izan zuen. Gazteek ere hainbat ekintza antolatu zituzten.
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Euskararen Eguna Igeldo 2017

Sekulako hotza egin arren, ederki berotu ziren zumba saioan parte hartu zutenak.

Txikienek primeran pasa zuten Apaxi ipuin kontalariarekin.

Gazteek frontoiko murala berritu zuten. Herriko bertsolariek giro ederra jarri zuten tabernetan.



Itsas Aurre Kultur Etxea

Igeldoko plaza 4, 20008 Igeldo

Tfonoa. 943 313 030  

Emaila: igeldokoorria@gmail.com Laguntzailea

AGendA!!Denetik izan da aurtengo
Udazken Festan
Atzean geratu da Udazken Festa,
baina ezin aipatu gabe utzi.
Aurtengoan, gainera, ekintza des-
berdinak ere izan ziren eta oso
gustora hartu ziren. Esaterako,
oso interesgarria izan zen eraba-
kitze eskubideari buruzko hitzal-
dia. Tio Teronen Semeak taldea-
ren dantza ikuskizunak, berriz,
sekulako arrakasta izan zuen. Adin
ezberdinetako herritarrak elkartu
ziren frontoian eta guztiak gustora
geratu ziren ikusitakoarekin. 

Bestalde, Gurasoek antolatuta-
ko auzolana bertan behera geratu
zen eguraldiaren eraginez, baina
horren ordez antolatutako pelikula
emanaldia oso gustora hartu zuten
umeek. Baita palomitak ere! 

Eta ondoren Lezkarrik egin
zuen Kantujirak ere giro ederra
jarri zuen herrian.

Astebukaera osoan ez zuen
lagundu eguraldiak eta horrek eragi-
na izan zuen igandeko azokan. Dena
dela, pozik geratu ziren partaideak.

Sei omendu
Ohi bezala, bazkaria egin zen
herriko jubilatuak omentzeko eta
135 herritar elkartu ziren, Din
Dinek prestatutako menuaz goza -
tzera. Azken urteetan egin bezala,
aurten 85 urte bete dituztenek
omenaldi berezia jaso zuten:
Gonzalo Enzina, Carmen Irusta,
Tomasa Estanga, Joxe Maria
Soroa, Jose Ugarte eta Jose
Arrastuak. Talo eta erromeriarekin
agurtu zuten Udazken Festa.

Antolatzaileek eskerrak eman
nahi dizkiete festa aurrera erama-
ten lagundu zuten guztiei eta berta-
ko ekintzetan parte hartu zutenei.

Tio Teronen Semeak dantza ikuskizuna hainbeste gustatu zen, motza iruditu zela.

AbenduAk 15

19:30, Sindikatuko batzarra

kultur etxean.

AbenduAk 16

- 18:00, Lezkarriren

Gabonetako kontzertua

eskolan.

- 16:30, Gabonetako

ensaioa eta ondoren, 

haurrentzako tailerra.

AbenduAk 24

- 14:30, Eskea. 

- Ondoren, Olentzeroren

etorrera Plazan.

AbenduAk 31

14:30, Eskea.

urtArrilAk 12 

22:00, Euskal Herriko Mus

Txapelketa Itsas Aurren.

urtArrilAk 26

22:00, Igeldoko musaren

hasiera Itsas Aurren.

Partidak ostiralero, 

martxoaren 23ra arte.

OtsAilAk 24 etA 25

Andoaingo Piano Jaialdia.

ApirilAk 6

22:00, Laparen hasiera 

Itsas Aurren. Mus partidak 

ostiralero, apirilaren 27ra

arte.



Ibilbide aldaketa, eskeetan

Kixmi Aisialdi Taldeak betiko eskain -
tza eta ohiturei eutsi nahian jarrai -
tzen du baina, oraingoan, badira
berrikuntzak ere.

Ate-joka ditugun Gabonen hari-
ra, badabiltza urteroko ekintzak
(eskeak, tailerra…) prestatzen,

hainbat gurasorekin elkarlanean.
Eta aurretiko lan horretatik atera
dute aurtengo eskeetarako plante-
amendu berria.

Azkeen urteetan eskeak askotxo
luzatzen zirela eta, denok ere, kon-
promezuak izan ohi ditugun egunak

direla jakinda, eskeetako ibilbidea
hasieratik bi taldetan banatuta egi-
tea erabaki dute; “lanak” gehiago
banatu eta lehenago bukatu ahal
izateko, alegia.

Arratsaldeko 14:30etan abiatuko
dira bai abenduaren 24an, bai 31n.

Hasieratik, bi taldetan banatuta egingo dituzte eskeak. 
Lanak gehiago banatu eta lehenago bukatzea da helburua.

ABENDUAK 24

Plazetxea denok batera. 

1 TALDEA: TXIKIAK ETA TRAKTOREA

Orkoloaga pasealekua 11-77: (Erreroenea, Xerriene,

Ipar izarra, Rantxo enea, Etxe nagusi (2) + taberna,

Mirari-enea, Iturritxo, Txalin, Josenea (2) kanpina,

Ugarte-ene, Lurgorrita)

Txalin bidea 3-26: (Biorreta, Belabieta, Belabieta azpi.)

Buztinzuri bidea 21- 10. (Miruatza, Lauspeltz eta

Gorriene.)  

Ondoren, traktorean elkartuko gara. 

2 TALDEA: HANDIAK ETA FURGONETA (TXARRA

EGITEN BADU)

Balenziaga: 97.

Arritxulo bidea: 6-36. (Sindikala auzategia, Ganbo,

Matxakone, Loinazenea, Txabola, Iruin eta Iriarte.)

Marabieta bidea:  66-90. (Arretxe (2), Bengoetxe

etaOndasarte.)

Arritxulo bidea: 58. (Juandegi.)

Lapabide bidea 3- 22. (Arriola, Polunpari, Zankardegi

(2), Habana eta Bekoetxeberria.)

Arritxulo bidea 80. (Gosti.)

Agiti bidea 2-3. (Txalin berri eta Arrano etxea.)

DENOK ELKARTU ETA ELKARREKIN

Aita Orkolaga pasealekua 127-119. (Xatene,

Bizkaiene, Otoendua (1) eta Mendizorrotz etxea.)

Aita orkolaga pasealekua 10-16. (Gurutzeta, Elizondo,

Otondua (1), Mendizorrotz taberna, Kalonge, Din-din,

Txapela eta plaza.)

Ondoren, Olentzeroren etorrera.

ABENDUAK 31

1 TALDEA: TXIKIAK ETA FURGONETA

Marabieta bidea: 88-90-54-24-34-40. (Itsasbide,

Ganbaretxe, Arkaitza, Amone, Marabieta, Erosene eta

Ekaitz.) 

Tximistarri bidea:34-60-56-52. (Itxaso eta Zinkunegi)

Amezti kalea: 17-32. (Zarco, Bongoiti, Goizaldi, Nere

Aberria.)

Tximistarri bidea: 2-9. (Oskarri)

Amezti kalea: 30. 

2 TALDEA: HANDIAK ETA TRAKTOREA

Gudamendiko bidea: 3-19/ 67-55/ 17/ 49. (Gure 

ame tsa, Mendigain, Eguzkieder, Mendigain txiki, Amezti

garaikoa, Xegama, Gure izarra (3) eta Txoxa) 

Lasarmendi bidea: 39. (Txokolatene.)

Kristobal balenziaga pasealekua: 1-15. (Leku Eder

eta Gure izardia.)

Tximistarri bidea: 9-20-14. (Zingita eta Pension

Tximistarri.) 

Balenziaga pasealekua: 42- 36. (Buena Vista.)

Amezti kalea 20-26. (Aiztoki eta Amezti zahar)

Lehenengo iristen denak EDO elkarrekin

Kristobal balenziaga pasealekua: 2-18. (Olatu-gain.)

Kristobal balenziaga pasealekua: 65- 54.75-68-72-80.

(Amezti zahar, Txubillo, Bentaberri, Gure kaiola, Kamio

eta Borda Berri.)

*Lehenengo iristen denak plazako etxe berriak eta

Sakristabene.

Amaitzeko, plaza elkarrekin.

Kixmi - Gabonak Igeldo 2017

30 bat abenturazale, 
Irrisarri Landen
Aurten urteroko asteburu-pasa egiterik
izan ez dutenez, egun-pasa bat antolatzea
erabaki zuen Kixmik. Hala, azaroaren 11n
Irrisarri Land abentura-parkean igaro
zuten eguna, 30 bat abenturazale txikire-
kin batera. Eguraldiak gehiegi lagundu ez
arren, basoan murgildu eta adrenalina
topera jartzeko aukera izan zuten.


