
Datorren asteburuan UDAZKENEKO JAIA
Baginen, bagera eta izango gera!

Elkarrizketa: Jabier Iraola
eta Mariano Uranga

Eta azaroarearen 10ean GAZTE FESTA!!!

2007ko URRIA 15. alea

Igeldoko Herri Kontseilua - Itsas Aurre Kultur Etxea. Herriko plaza Z/G. IGELDO

Tfonoa.: 943-313030    e-maila: infogeldo@euskalerria.org



MUSIK@RTEKO IKASTAROA

SUKALDARITZA MAKROBIOTIKOA

- ZER? Sukaldaritza makrobiotikoaren ikastaroa.

- NON? Igeldoko Kultur Etxean.

- NOIZ? Azaroaren 17an eta 24an. Abenduaren 1ean, 15ean eta 22an.

- ORDUTEGIA: Goizeko 9:00etatik arratsaldeko 18:00ak arte.

- IRAKASLEA: Egoitz Garro.

- KLASEEN DINAMIKA: Klaseak teoriko-praktikoak izango dira.

- HELBURUAK: Janari naturalez baliatuz plater elikagarriak osatzea.

- IZENA EMATEKO: Orri hau moztu eta Kultur Etxeko buzoian utzi, 
bulegotik pasa edo eta bulegoko telefonora deitu. (943-313030).

Izena emateko azken eguna:

Azaroaren 9an

IZENA: 

HELBIDEA:

TELEFONOA:

*OHARRA: aurrerago hirugarren txanda bat ere egingo da.

Zehaztuko dira datak.



Udako oporraldiaren ostean

hemen gara berriro ere herriko

kontuak zabaltzeko asmotan.

Azkeneko aletik hona zer kontatu

ugari izan arren, esku artean

duzun orri honetan datozen egu-

netan herrian izango dena duzu

irakurgai. Bai, uda alde batera

utzi eta udazkenari helduko

diogu, garaian garaikoa!

Eta udazkenari ongi etorria egite-

ko zer hobe jaitxo bat antolatzea

baino? Ba, hori izango dugu ale

honetako berririk nagusiena, dato-

rren asteburuan ospatuko dugun

Udazkeneko Jaia. Ostiraletik

igandera gauza ugariz gozatzeko

aukera izango dugu.

Ostiralean bertan, jaiari ekiteko

argazki zaharren erakusketa izan-

go da Kultur Etxean. Zaharrenek

euren oroitzapenak gogora ekar-

tzeko aukera izango dute eta gaz-

teenok, berriz, garai bateko bizi-

modu eta istorioak ezagutu ahal

izango ditugu: emakumezkoen

sokatira taldea, hiru idiko dema,

frontoian egindako aizkora apus-

tuak Sardinzarren zaintzapean,

garai bateko eskoletako diszipli-

na...

Argazkiak ikusiz jolasteko aukera

ere izango da. Hiru argazki egongo dira erakus-

ketatik kanpo eta bertan agertzen direnak nor-

tzuk diren asmatzen dutenen artean, sari eder

bat zozketatuko da. Argazki hauekin entrenatzen

hasteko aukera duzue!

Erretratu zaharrak ikusiz iragana ekarriko dugu

gogora, eta hortik abiatuta, orainaldira eta etor-

kizunera iritsiko gara. Izan ere horixe izango da

asteburu honetako leloa: BAGINELAKO,

BAGERALAKO ETA IZANGO GARELAKO. 
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Kaixo herrikide!!!



Ostiralean, argazki erakusketaz

gain, afaltzeko kaxuelitak emango

dira eliza atzeko soziedadean,

gaur egun Lokala deritzogunan.

Uztaila amaieran hasi zen ekintza

honi jarraipena emanaz, herriko

gazteek prestatutako afari goxoz

eta giro jatorraz gozatzeko aukera

izango du nahi duen guztiak. 

Esan bezala, ostiralero egin dira

afariak, baina orain arte gazteak

soilik inguratu gara. Ea oraingo

honetan aurpegi berriak ikusten

diren!

Tripa zorriak baretu ondoren, pelota partida

mundiala ikusteko aukera izango da herriko

frontoian. Jai honen leloari eutsiz, gazteen

eta helduen arteko norgehiagokak izango

dira ikusgai. Beraz, giro onean jarraitu nahi

baduzue gerturatu besterik ez duzue.

Gainera, oraingo honetan Sardinazarrak

urruti ibiliko dira, guk dakigunez behintzat!

Apustuak egiteko ere aprobetxatu dezake-

zue. Guk erabaki dugu jada noren alde egin,

enteratu baikara zaharrak sasoi betean dau-

dela!

Larunbatean, beste ekintzen artean, arra-

tsean izango den bideo emanaldia azpima-

rratu nahi dugu. Bertan, Igeldo herriak izan

duen bilakaeraz eta etorkizunaz hausnartze-

ko parada izango da. Nahiz eta agian, nahi

bezain etorkizun ona ez ikusi, afari-merien-

dak ziur barrenak goxatuko dizkizuela.

Datorrenari aurre egiteko ideiak sortarazte-

ko bidea ere izan daiteke.

Igandean, Zaharren Egunean, azken urte-

etako ohiturari jarraituz, goizean meza,

hamaiketakoa zein herriko baserri ezberdi-

netatik bildutako produktuekin azoka egin-
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go da. Gurpildun sestoak ez dituzue izango, baina duda-

rik gabe Supermerkatuko produktuak baino hobeak

izango dira herriko plazan aurkituko dituzuenak. Beraz,

poltsikoak ondo bete eta otar handiak ekarri!

Horrez gain, urtero bezala, aiton-amona zaharrenak

omenduko dira. Aurten Plazetxeko Pilar Iraola eta

Amoeneko Patxi Olasagasti izango dira omenduak.



Zer da Udazkeneko Jaia? Zergatik erabaki zenu-

ten bertan parte hartzea?

J.I.: Udazkeneko Jaia bi jairen uztarketatik sortu

zen. Orain dela hiru urte azoka prestatu zuten gazte-

ek eta arrakasta handia izan zuen. Perretxikoak ere

jarri zituzten eta oso polita izan zen. Zaharren

Eguna, ordea, indarra galtzen ari zela konturatu

ginen. Antolaketa betikoen esku geratzen ari zen eta

egunean bertan ere gero eta jende gutxiagok hartzen

zuen parte. Aldaketa beharrezkoa zen eta gazteekin

elkartzea pentsatu genuen.

Noiz eta nola sortu zen Zaharren Eguna?

M.U.: Orain dela 31 urte egin genuen lehendabizi-

koz. Nik orduan 27 urte nituen. Beste herrietan

zaharrei omenaldiak egiten zizkieten eta guk ere

gure zaharrek halako zerbait merezi zutela pentsatu

genuen. Herriko jaiez gain, herrian egiten zen festa

bakarra zen eta guztiak egun haren zain egoten

ginen. Jubilatu guztiak biltzen ziren, gaixo edo ezin

mugiturik zegoenenbat kenduta. Gainera, gerturatze-

ko zailtasunak zituztenei bila joaten gintzaizkien.

Garraioa ez zen arazo izaten.

Zer oroitzen duzue lehenengo egun hartaz?

J.I.: Buenavistan izan zen, jatetxearen goiko aldean.

Jubilatu guztiei egurrezko aiton-amonen irudi bat

oparitu genien. Orduan 65 urtetik gorako herritar

guztiek jasotzen zuten oparia, orain omendutako

aiton-amonek soilik jasotzen dute. Omendutakoak

herriko aitona eta amona zaharrenak izaten dira.

Urte hartan, Zingietako Manuel Arzelus eta

Aristondoko Juakina Iraola izan ziren.

Nolako ekintzak prestatzen zenituzten orduan?

J.I.:Oraingoaren antzekoak, baina beti saiatu izan

gara zerbait berria sartzen. Harrobian egin genuen

urteetako batean antzerkia egin genuen. Sardinada

ere bai beste batean. Ekintza ezberdinez gain, leku

ezberdinetan egin izan dugu. Lehen esan bezala,

estreinakoa Buenavista goian izan zen. Gerora,

Buenavista behean, Harrobian, Kalonjeren sagardo-

tegian, Gudamendiko Txoko-berrin... ospatu izan

dugu. Orain dela 14 urte, berriz, herriko plazan egin

genuen. Karpa eta guzti jarri genuen.

Nola ikusten duzue gaur egun Zaharren Eguna?

M.U.: Deskafeinatu egin da. Lehen herriko jaiez

aparte, herrian ospatzen zen jai bakarra zen eta jubi-

latu guztiak egoten ziren egun haren zain. Gerora

ordea, jubilatuei zuzendutako festak ugaritzen joan

dira. Gaur egun eskursio eta beste hainbat ekintza

izaten dituzte urtean zehar. Zaharren Eguna jada ez

da lehengo ilusio berarekin bizitzen, ohikeria bilaka-

tu da. Ez dakit jarraitzeak ere merezi ote duen...

Beraz, bukatuko balitz ez lizuke axolako?

M.U.: Ez, ez, ez. Orain arte hor ibili naiz eta niri

nari begira. Jabierrek ere badaki garaiak aldatu egin direla, baina etorkizuna ziurtatzeko adin

ezberdinetakoen elkarlana bultzatu nahi du. 

Udazkeneko Jaia ale honetako gai

nagusia izanik, horren inguruan zer-

txobait gehiago sakontzeko, jai hori

barnetik nola bizitzen den ezagutu

nahi izan dugu. Horretarako Jabier

Iraola eta Mariano Urangarekin sola-

sean aritu gara. Jabierrek Zaharren

Eguna antolatzen dihardu gaur egun,

eta azken hiru urteetan  Udazkeneko

Jaiarekin bat egin du Zaharren Eguna

indartu nahian. Mariano, gaur egun

ez, baina urte luzez aritu izan da herri-

ko jubilatuak omentzen. Oroitzapen

gozoak gogoan, ezkor agertu da

Mariano Zaharren Egunaren etorkizu-

Zaharren Eguna gaztetu nahian
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tokatu behar zaidanean bukatu! ez, ez. (Barrez). Nik

ongi ikusten dut hori mantentzea eta behar denean

bazkari bat edo beste antolatzea ere bai, baina hortik

aurrera...

Aldaketarik nabaritu al da Udazkeneko

Jaiarekin?

J.I.: Bai, antolaketan batez ere. Adibidez, bazkarie-

tan gazteek parte hartu izan dute eta lana banatu

egin da azken hiru urteotan. Orain arte antolaketan

aritutakoen eta gazteen arteko elkarlana bultzatu

beharko genukeela uste dut. Elkarrekin aritu ginen

lehenengo urtean lortu zen batasun hori, baina orain,

berriz, galtzeko bidean doala iruditzen zait.

Zaharrek hartzen al dute parte beste ekintzetan?

J.I.: Normalean Zaharren Egunera mugatzen dira.

Agian egun gehiegi dira eurentzat etxetik kanpo

ibiltzeko.

Zer iruditu zaizue aurtengo egitaraua?

J.I.: Oso landua dagoela iruditzen zait. Lehen irakur-

ketan agian ez da nabaritzen. Antolaketan egon nai-

zenez, badakit ze helbururekin egina dagoen eta oso

mamitsua dela uste dut. Jai honen leloa du oinarri:

baginen, bagera eta izango gera. Hori jakin gabe,

ordea, ez du esanahi handiegirik izango askorentzat. 

M.U.: Nire ustez Zaharren Egunari ez zaio behar

adina garrantzia eman. Lehendik ere deskafesinatua

baldin badago, orain are gehiago. Ostiraletik hasita,

iganderako jende gutxi egongo da.

Orain arte antolaketan ibili zaretenoi ere iritsiko

zaizue beste aldean egoteko garaia.  Zaharren

Eguna bizirik mantenduko dela uste duzue?

J.I.: Hori gazteon esku dago!  

M.U.: Altza gaztiak!
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Herri baten heriotza

GINEN, GARA… ETA IZAN

NAHI DUGU!

Noiz pasa ginen “pueblo de

Igeldo”-tik “barrio de Igeldo”ra?

Ni behintzat ederki asko gogora-

tzen naiz, hain urte gutxi dira.

Baina azkar ahazten zaizkie gau-

zak batzuei…

Igeldo herria izan da beti. 10

Km2, 1000 biztanle. Gipuzkoako

89 herri zerrendan 38garrena lur

azalera eta biztanlegoaren arabe-

ra. Lehen aipamena 1141. urtekoa

da, baina ez dugu hain urrutira

joan beharrik. Nik ezagutu ditut

alkate pedaneoak. Alkain eta

Labayen, esaterako, eta horiek

Igeldorekiko zuten errespetoa ere

bai.

Azken 15-20 urteetan, berriz,

mesprezua eta burla besterik ez

du jasan Igeldok. Herri izaera

ukatu digute eta horrek ondorio

larriak dakartza. Donostiak eraba-

kiko du zer izango den Igeldo, eta

orain arte Donostiako agintariek

Igeldorako izan dituzten jarrera

eta proiektuak ikusita,  Igeldo

desagertarazi egingo dute.

NOREN ESKU GAUDE?

“Con el suelo de Igeldo haré lo

que me dé la gana, cuando quiera

y como quiera, y me da igual lo

que piensen los igeldotarras”

Donostiako hirigintzako zinego-

tziak Igeldoko Herri Kontseiluko

hiru lagunekin izandako bileran.

“Por mis c… que saco las 150

viviendas en Igeldo” pertsona

berak udaletxeko pasillotan.

Alkatearekin irailean izandako

bilera batean, berriz, “no compar-

to el diagnóstico negativo que

hacéis sobre Igeldo. Más bien

pienso que utilizáis ese argumento

para defender la segregación”.

“Me cuesta creer que se realicen

obras sin licencia o irregularida-

des urbanísticas en Igeldo”.

Bakarrik falta zitzaion “IGELDO

VA BIEN” botatzea.

Beraien soluzioa arazo guztien-

tzako Ente Local Menor delakoa

da. Hau da, nolabaiteko autono-

mia Igeldorako. 10 urte pasa dira

proposatu zutenetik. Bilera mor-

doa egin ziren, zirriborroa idatzi

zuten... Non dago ELM famosoa?

Ez dute borondate politikorik des-

zentralizazio arrunta emateko ere!

PGOU berriak (Donostiako lurrak

zertarako erabiliko diren zehazten

duen plana) Igeldorako aurreikus-

ten duena zera da: igara aldean

2000 (bai, bai, bi mila) etxebizi-

tza, kaskoaren inguruan 155 etxe-

bizitza, lurdes txikitik hasi eta

etumeko azpira arte ez dakigu

zenbat etxebizitza. Eta auskalo

zer gehiago!

Adibideak besterik ez dira, baina

garbi islatzen dute Donostiako

Udaletxearen jarrera Igeldorekiko.

Hauen esku dago Igeldo.



ZER EGIN ZUEN IGELDOK

HAUEN AURREAN?

1991ean Udaletxeari (Odon

Elorza alkatea zen ordurako) des-

zentralizazio administratibo

xumea eskatu zitzaion. Erantzunik

ez.Zer edo zer egin behar zela eta,

gure historia, egoera eta etorkizu-

nera begira genituen aukerak

aztertzea eskatu genion SIADE-

CO enpresari. Bi txosten egin

zituen.

1992-94 eztabaida prozesua egin

zen Igeldon. 1994ko azaroan erre-

ferendum batean Donostiatik

bereiztea erabaki genuen, segre-

gatzea, urte batzuk lehenago

Astigarragak egin zuen bezala, eta

prozesua abian jarri genuen.

Egindako azterketa guztien arabe-

ra Igeldo udalerri bihurtu ziteke-

en: legeak ziona betetzen zuen.

Oztopo legal guztiak gainditu

ostean, 2003 urtean ateratako

azkeneko sententziekin (Madrilgo

epaitegi gorenenak) garbi gelditu

zen prozesuak guk eskatzen

genuen bidea jaraitu behar zuela.

Geroztik Diputazioaren esku dago

erabakia. Hilabete honetan izan

gara Diputazioan honi buruz hitz

egiten. Berehala erabakiko dela

aurreratu dezakegu.

ZER EGIN DEZAKEGU

ORAIN?

Lana bi arlotan egin beharra dau-

kagu. Batetik, herriaren defentsan

eta eguneroko arazoei aurre egite-

ko antolatu beharra daukagu.

Igeldoko Herri Kontseilua jaio

zenean (1997) herriaren ordezka-

ria izan nahi zuen. Urteak pasa

dira. Gauzak ondo egiten saiatu

bagara ere, badakigu asko eta

asko gaizki egin ditugula, beste

batzuk ez dira egin egitekoak

zirenean... IHK berritzeko asmoak

Udaletxetik oztopatu eta pixkana-

ka erretzen joan gara. Eta gauzak

gero eta okerrago egiten agian.

Garaia da berriro antolatzeko,

IHK berritzeko. Horretarako ezin-

bestekoa da egingo diren eztabai-

detan, eta antolatuko den hautes-

kundeetan parte hartzea.

Bestetik, herri honek segregazioa-

ren alde apostua egin zuen.

Legeak diona betetzen du. Ez

dago arrazoi tekniko edo legalik

herriari bere nahia ukatzeko.

Politikariek errespetatu beharko

lukete herriaren borondatea. Eta

hau horrela izan dadin presioa

egin beharra dago. Diputazioa

PNV eta EAren esku dago.

Euskadirentzako Madrilen eska-

tzen dutena etxean aplikatu deza-

tela: errespeta dezatela herriaren

borondatea.

Juancar Izagirre

Igeldoko Herri Kontseiluko kidea

Herrian ze berri?

Azaroaren 10ean Gazte Festa

izango da Igeldon. Festa hau

Antigua, Añorga eta Igeldoko

gazteen elkarlanaz egingo da.

Egun osoan zehar zer ospatua

izango da: goizean mendi buelta

herritik zehar eta grafiti erakuske-

ta, eguerdian bazkari herrikoia

herriko plazan, bazkariaren oste-

an, The txortains elektrotxaranga-

rekin poteo ludikoa, eta gauean,

kontzertuak izango dira Lokalean.
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Musik@rte-guneak hasi du dagoeneko ikasturtea.

Musika eskolaz gain ikastaro ezberdinak martxan

jarri ditu. Hala nola, aerobika, sukaldaritza makro-

biotikoa eta mintzalagun taldea. Sukaldaritza makro-

biotikoa jada martxan dago, baina bigarren txanda

bati ekingo zaio azaroan. Bigarren orrialdean, xehe-

tasun gehiago dituzue. 

Mintzalagun taldeari dagokionez, dagoeneko osatu

da taldetxo bat, baina oraindik ere izena emateko

aukera irekia dago. 

Honetaz guztiaz informazio gehiago lortu nahi iza-

nez gero, deitu 943-313030 telefonora edota

Igeldoko Kultur Etxetik pasa. 

Animatu zaitezte!



Ostirala 26:

20:00 Argazki erakusketaren aurkezpena

21:00 Kaxuelitak eliza atzeko soziedadean

22:30 Pelota partida herrikoia. (Zahar eta gazteen arteko norgehiagoka 

paregabea kafe eta guzti)

Larunbata 27:

17:30 Haurrentzako tailerra Kultur Etxean

20:00 Bideo emanaldia Kultur Etxean eta ondoren afari-merienda

22:00 Bertsotranpak bertso antzerkia. Ander Lipus aktoreak prestatutako

bertsotranparen ingurura bilduko dira goi-mailako bertsolariak. 

Igandea 28, Zaharren Eguna:

10:00-13:30 Herriko produktuen AZOKA

10:30 Meza

11:00 Hamaiketakoa zaharrentzat Eskola Zaharreko jangelan

14:00 Bazkaria Kultur Etxean trikitilariekin alaiturik. Bertan, herriko 

aiton-amona zaharrenak omenduko dira

18:00 Taloak eta erromeria plazan

* BAZKARIKO TXARTELAK  Txistu eta Mendizorrotz tabernetan salgai

UDAZKENEKO JAIA 07
Baginen, bagera eta izango gera!

ANIMATU ETA PARTE HARTU!!!


