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KAIXO HERRIKIDE!!!

Berandu gatoz, baina inoiz

baino bizitasun gehiagorekin.

Alea hilaren hasieran atera-

tzekotan ginen, baina herriko

festei buruzko kronikatxoa egin

gabe ezin utzi! Atzerapenaren

arrazoia argi azalduta eta zuen

barkamena aurrez gure eginda,

hemen duzue uztaileko ale berezia.  

Gai nagusia San Pedro jaiak direnez,

Jai Batzordearekin bildu gara hauen

balorazioaren berri izateko.

Dena dela, lehendabizi, jaietako

ekintza ezberdinetan hoberen aritu

zirenak aipatzea ezinbestekoa iru-

ditu zaigu.

Krosari dagokionez, lehendabiziko igeldotarra

Angel Altuna izan zen (30 minutu). Krosak, ordea,

eman zuen aldarrikapenerako aukerarik ere argazkie-

tan ikus daitekeen

moduan. 

Pelota txapelke-

tako finalek ere

jendea erakarri

z u t e n .

P a l a z k o a n

Ander-Aitzol

eta Axier-Iker

aritu ziren

lehian. Azken

horiek lortu

zuten txapela.

E s k u z k o a n ,

berriz,  Jon-Unai

irten ziren garaile Ioritz-Aitorren aurka jokatu ostean.

Idi-deman Joxe Mari Olasagastiren idi pareak lortu

zuen negurako manta goxoa. 41 plaza egin zituzten.

Zaldi deman, aldiz, Etxetxoren zal-

dia izan zen hoberena 79 plazare-

kin.

Harri-

probaz gozatzeko aukera ere izan dugu festetan.

Bertan, Orioko taldeak egin zuen saiorik onena 50

plazarekin. Hala ere, Oriokoen tramankulu berezia

zela

eta, izan

zen hauen lanaren ingu-

ruan zalantzarik. Zenbaiten ahotan

harria altxata zeramatela entzun

zen. Zalantzak zalantza,

Igeldokoak bigarren geratu

ziren plazari 48 buelta eman-

da. Azkenak Antigua-koak

izan ziren 33 plazarekin. Talde

honetan 3 emakumek ere

hartu zuten parte.

Futbol txapelketan Ekaitz

taldeak eskuratu zuen

kopa. Argazkian taldeko

presidentea eta kapitai-

na ageri dira garaipena

ospatzen. 

Tokan Aitor Etxeberriak egin zuen saiorik onena 3

joaldirekin. Aurtengo marka hautsiko duenik izango

al da datorren urtean!

Amaitzeko, aizkoran Joxe Mari eta Urtzi

Olasagastik egin zuten lana azkarren. Bigarren

Etxebestetarrek eta azkenak Txapartegi eta Alkorta

izan ziren.
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Nahiz eta jaiak ekaina bukaeran izan, Jai Batzordeko

kideek martxoan ekin zioten antolaketari. Tarteka

bilera batzuk eginaz hasi ziren aurrez eskatu beharre-

ko baimenak eta lotu beharrekoak lotzen. Aurten 7

lagun aritu dira lan honetan: Eneritz, Ainara, Ainhoa,

Nerea, Edurne, Ainhoa eta Mikel. Antolaketan ongi

moldatu direla esan digute, baina zailena etxez-etxe-

ko banaketa egin zaie, gutxi batzuk aritu baitira lan

horretan. Hala ere, azpimarratu dute, benetan esker-

tzekoa dela herritarren erantzuna eta borondate ona.

Jai Batzordearen iritziz, aurtengo jaietan, oro-

korrean, jende gutxiago ibili da. Baina hau bereziki

barra ondotan nabaritu omen da, plazan inoiz baino

dantzari gehiago ibili baita. Herri afarian ere jende

gutxi xamar izan zela aipatu dute, gazteen falta azpi-

marratuz. Hala ere, aurrez egindako lana kontuan

hartuz gustura azaldu dira izandako emai-tzarekin.

Jaietan arrakasta gehien duena gaua da.

Honez gain, demek, pilota partidek, krosak eta

aurreskuak ere jende ugari erakartzen dute.

Aldiz, Jai Batzordearen iritziz, San Pedro egu-

neko hamaiketakoa eta futbol partidak izan

dira aurten jende gutxien erakarri duten ekin-

tzak. San Juan eta Santixabel eskean jende

dexente ibili da, baina pixkanaka kopurua gu-

txitzen dihoala nabarmendu dute. Horrek,

ordea, ez du giroan eragin. Etxeetan izandako

harrera ere ezinhobea izan da, nahiz eta kaxko-

ko etxe berrietan jende askorik ez agertu ata-

rietan. 

Aurreskuan parte hartzen duten gizo-

nek aurrez ensaiotxo batzuk egitea komeniga

rria dela ere aipatu digute, baten batzuk larri ikusi

dituzten seinale. Jaietako ekintzetan, orokorrean, nes-

ken partehartze exkaxa ere azpimarratu dute; ez kro-

sean, ez pilotan, ez futbolean… Ea datorren urterako

animatzen diren!!! 

Haurren eguna Kixmi aisialdi taldeak antola-

tzen du eta aurtengoan gurasoen zaintzarik gabe, haur

txiki askotxo inguratu direla adierazi digute. Honen

ondorioz, aurrez pentsatutako plana aldatu beharrean

izan dira. Bestalde, arratsaldeko programazioak arra-

kasta izan zuen, txokolatea jatera eta pailazoak ikus-

tera haur asko inguratu baitziren.

Azkenik, aipatu digute, jaien egitura urtero

antzekoa izaten dela, ez dela aldaketa nabarmenik

izaten. Tradiziogatik gauza batzuk ezin omen dira

kendu diote eta horrek zailtasunak ekartzen dituela

antolatzeko garaian. Hala, proposamen berriek ez

dute aukera handirik izaten. Agian, dagoen progra-

mazioari ere beste buelta bat ematea komenigarria li-

tzatekeela aipatu dute. 
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Jai Batzordearen balorazioa
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Bestalde, tabernetako turnoak osatzeko

garaian, aurten zailtasun handiak izan dituztela aipa-

tu digute. Eta datorren urterako zerbait pentsatu beha-

rra azpimarratu dute. Hala ere, gainerako lanetarako

jendea inguratu dela esan digute eta gaztetxoak ere

lanerako prest azaldu direla.

Beraz, datorren urterako antolaketarako nahiz progra-

maziorako proposamen berriak egiteko ateak zabalik

daudela aipatu digute, baita partehartzeko ere. Haize

berrien beharrean omen dira! Argi esan digute ere, ez

dela horrenbesteko marroia eta jaiak beste ikuspuntu

batetik gozatzeko aukera ematen duela gainera

Txekorraren irabazle-

aaaaa!!!

Mari Angeles Iraolaaaaaa!!!

14.039 zenbakiare-

kin.

Mari

Angeleeeesss

prepatu pentzu-

baaaaa

Lau

urdaiazpiko tor-

tila, bi xolomo pipe-

rrakin, hiru txoixo torti-

la, sagardo botila ta

ardo bereziaaaa!!!

mmmm...

Ni bai xuxen

hiru hankatan,

ez hoik beze-

la!!!



Herrian ze berri?
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LUDOTEKAKO KURTSOARI

AGUR

Iritsi da kurtsoari agur esateko

garaia eta baita Ludotekari ere.

Ekainean, guraso eta hezitzaileen

arteko bilera antolatu genuen

Ludotekaren ebaluaketa egin

asmoz. Orain, Donostiako

Udaletik Haur Txokoa martxan

jartzeko proposamena etorri

zaigu. proiektu hau aurrera era-

mateko guraso, hezitzaile eta

herritarrez osatutako taldetxo bat

osatu dugu. Zuk ere, igeldotar

izanik, zer aportatua eduki deza-

kezu eta interesgarria litzaiguke.

Proiektuan parte hartu nahi izanez

gero, deitu 605769567.

UDABERRI JAIA ALAITSU

Jada hilabete igaro da udan sartu

ginenetik eta Udaberriko Jaitik

denbora dezente pasa den arren,

aipamenik egin gabe ezin utz

genezakeela pentsatu dugu. Izan

ere, antolatzaileek azpimarratu

duten bezala, sortu zen giroa

paregabea izan zen. San Isidro

eguneko afariak herritar ugari

bildu zituen, eta baita Larru

Haizetara antzerkiak eta Etxeren

kontzertuak ere, besteak beste.  

XIBAN GARAILE

Joan zen hilaren 8an, Xiba,

Herrien arteko herri kirol txapel-

keta ospatu zen Usurbilen.

Bertan, Gipuzkoako kanporaketa

izan zen eta  Igeldoko taldeak

lortu zuen garaipena, Euskal Herri

mailako finalerako txartela esku-

ratuz. Guztira, 7 talde aritu ziren

lehian; Antigua, Egia, Usurbil,

Ibarra, Tolosa, Hernani eta Igeldo.

Talde bakoitzak 12 partaide

zituen, 6 neska eta 6 mutil.

Igeldoko taldeko kirolariak hauek

izan ziren: Aitziber, Maider,

Karmele, Eneritz, Ainara, Ainhoa,

Mikel, Jon, Joxe Mari, Ander,

Angel eta Iñigo. Esan beharrik ez

dago herriko taldeak lan bikaina

egin zuela, baina meritua ez zen

beraiena bakarrik izan, kirolari

famatuen gisara herriko jarraitzai-

le sutsuen animoek ere lagundu

baitzieten. 

PGOUren AURKEZPENA

Ekainaren 19an, Donostiako

Udaleko Plan Orokorreko bulego-

an lanean diharduten 

hiru teknikari izan ziren herrian,

berriki onartutako PGOUaren (

Plan general de ordenación

Urbana) inguruko xehetasunak

azaltzeko. Plan Orokor honen hel-

burua, gaur egun oraindik indarre-

an dagoen plana ( 1995an onartu-

takoa ) ordezkatzea da.

Egun,  planari hasierako onarpena

eman zaio (Maiatzaren 19an),eta

irailaren 15a bitartean plana espo-

saketa publikoan izango da.

Denboraldi honetan, alegazioak,

proposamenak, ideiak…edo dena

delakoak aurkezteko garaia izan-

go da. Internetez eskuratzeko

aukera ere badago, Donostiako

Udaleko web-gunean. 

Igeldori dagokionean, plan berri

honek aurrekoak babesten zuen

"berezitasun ezaugarria" erabat

ahazten du. Aurreko planak,

Igeldoko Kaxkoan gauzaturiko

hirigintza-garapen oro, bertako

herritarren beharrak asetzeko

izango zela onartzen zuen. Horren

ondorioz, garai hartan kaxkoan

egitekoak ziren 140 etxebizitzen

proiektua atzera botatzea lortu

zen. Plan orokor berriak, 140

etxebizitzen ordez, 155 proposat-

zen ditu eta gainera igeldotarren

beharrak ahaztu. Proiektu hau

herrian gehiegizkotzat ikusi da

hasiera hasieratik eta fase ezber-

dinetan igeldotarron ezezkoa

adierazi zaio Donostiako Udalari.

2006ko otsailean irizpideak finka-

tu ziren plenoan egin zen aldarri-

kapenik,  baita hasierako onarpe-

na ematerako ere 400 sinadura

baino gehiago bildu eta alegazioe-

kin batera aurkeztu. Baina

Donostiako Udala entzungor

agertu da beti, agerian utziz era-

baki politiko bat dela.

Kaxkoko etxebizitza planaz gain,

Lurdes-Txikitik Gudamendi alde-

rako magalean ere beste zenbait

etxebizitza eraikitzeko asmoa eta

Igara aldeko magalean "eko-hiria"

deituriko proiektua  aipatzen dira.

Hala ere, Maiatzaren 19an eman-

dako hasierako onarpenean

hauek atzera bota ziren. 

Bestalde, plan orokor berri honek

Igeldoko lurraldeko zenbait

eremu ezaugarri ezberdinen ara-

bera izendatzen ditu. Hirigintza

garapenerako: Kaxkoa, Amezti

eta Akelarre ingurua. Nekazal lur

bezela: kaxkotik iparralderako

gune bat. Horrez gain baso eta

erreka ingurune batzuk ere babes-

ten ditu, baita arroka aldea ere.

Eta beste zenbait eremu, "honda-

tutako gunetzat" hartzen dituzte

eta hauen eraberritzea proposatu.

Hegoaldeari dagokionean, oroko-

rrean oso aipamen gutxi egin

zuten, ia ahazturik zutela ziru-

dien, Igeldo izango ez balitz beza-

la. Gainera, ingurune honetan

babestutako oso gune gutxi ageri

ziren, "hegoaldeko zuhaitz

igela"renak soilik  eta nekazal lur

bezala ez zen aipamenik egiten.

Beraz, ez da harritzekoa, nahiz eta

oraingoz "eko-hiria"ren proiektua

alboratu, aurrerantzean halako

beste proiekturen bat proposatzea. 



UZTAILA

Ostirala 25: 

21:00etan afaria gazte lokalean.

Igandea 27:

Urederra-Urbasa ibilaldia. 9:00etan plazan. Bazkaria

eraman.

ABUZTUA

Ostirala 1:

21:00etan afaria gazte lokalean.

Osteguna 7:

22:00etan Pelikula proiekzioa kultur etxean.

Igandea 10:

Aiako Harrira ibilaldia. 10etan plazan.

Ostirala 15:

22:30ean Mahai joko txapelketa gazte lokalean.

Ostirala 29:

21:00etan afaria gazte lokalean.
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