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Harri sendoa
harri tinkoa
jolas dezagun harriarekin.
Arrastaka eraman, gora altxa
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Kaixo herrikide!!!

NEGU usaina gerturatzen ari den honetan,

zuen etxeetara sartu gara berriro ere bero-

tasun bila. Esku artean duzuen ale hone-

tan, udazkenean herrian izan diren albiste,

gertakizun eta ospakizunak ditugu hizpi-

de; horien berririk izan ez duzuenok egu-

nean jartzeko, eta izan duzuenok, argaz-

kiei begira, oroitzeko.

Urrian ateratako azken alean, Orri

Informatiboaren 25. alea zela eta, ospatzeko asmoa

azaldu genizuen. Bi hilabetetik behin aldizkaritxo

hau egiten dugunok nortzuk garen ere adierazi geni-

zuen. Baina gutaz aparte, taldetxo bat ere bada lane-

an aritzen dena eta horien lana eskertze aldera, afari -

txo bat egin genuen, Din-Din elkartean, joan zen hila-

ren 27an. Orri Informatiboa egiten dugunak, etxez-

etxe banaketa lanean aritzen direnak, kolaboratzaile-

ak eta gure aurretik lehen hastapenak eman zituzte-

nak bildu ginen mahai inguruan. Giro ederrean, afari

goxoaz gozatu genuen eta, bide batez, baita talde

lanean jarraitzeko indarrak berritu ere. 

ESKERRIK ASKO guztioi eta baita zuri ere, irakur-

le, zu baitzara egiten dugun lanaren azken helburua! g

Udazkeneko jaia ari da bere

izaera hartzen

Udazkena atzean utzi dugun arren,

Udazken Jaiaren inguruko balorazioa

egin dute jaia antolatzen aritu zirenek

eta ezin balorazio horren berri eman

gabe utzi. Balorazioa positiboa izan

da, orokorrean, eta esan daiteke,

Udazkeneko jaia ari dela bere izaera

hartzen lau urteren ostean.

Gozo tailerrak arrakasta

Larunbatean, Kixmikoek gozo tai-

lerra antolatu zuten eta 12-15 haur

inguru bildu ziren. Esandakoaren

arabera, gustura aritu ziren eta egin-

dako lanak arrakasta izan zuen

Igandeko azokan. 

Iluntzean, eguraldiak asko lagun-

du ez zuen arren, sardina usainean

jende ugari bildu zen, 63 per tsona,

eta guztiek nahi adina jan eta edate-

ko aukera izan zuten. Ondoren izan

zen antzerkia polita izan zen, nahiz

eta formatu berezikoa izan, eta jende

asko bildu zen antolatzaileen arabe-

ra.  Etxera joateko presarik ez zute-

nek ere, izan zuten parranda giroan

jarraitzeko aukera arkupeko txoznan.

Azoka frontoian izan arren, 

uste baino hobeto

Igandean, eguraldi tristea zenez,

azoka frontoian egin zen. Hala ere,

uste baino hobeto atera zen eta bide

batez ganadua gertuago izateak azo-

kari osotasuna eman zion, antola -

tzaileen esanetan. Gainera, azoka

frontoian egiteak ez zuen uste beza-

lako eragin kaltegarririk izan arku-

peko tabernarentzat. Jendea berdin

jaitsi zen eta orokorrean, jende gu -

txiago ibili zen arren, ongi funtzio-

natu zuen tabernak. 

Azokan zehar, EBEL elkarteko

emakume baserritarrak lehengo era

zaharrean koltxoia egiten aritu ziren,

agian jendeak ez zion kasu handiegi-

rik egin baina beraiek gustura aritu

zirela esan zuten. Zozketako sestoak

ere izan zuen sariduna; Jose Antonio

Ugarteri tokatu zitzaion, eta guztira

499 errifa saldu ziren.

Bazkariarekin gustora

Bazkariari dagokionean, hala azal-

du dute antolatzaileek: “bazkaritik

jendea oso pozik atera zen, nahi

adina janda. Menua idatziz jartzeak

eta plateren presentazioak ere doto-

rezia eman zion. Sukaldariak neu-

rriekin ondo moldatu ziren nahiz eta

kafearekin agian ez zuten oso ondo

asmatu. Zerbitzariak aurten askoz

hobeto antolatu zirela azaldu zuten

eta txiste kontalariarekin jendea oso

gustura geratu zen, baina, datorren

urterako kanpoan altaboza jartzea

proposatu zen, kanpotik ez baitzen

ezer entzuten. Horrez gain, zenbai-

tek bazkal osteko trikitixa faltan

bota zuen”.

Arratsaldeko erromerian ere giro

polita egon zen, taloak jan eta dan -

tza egiteko aukera izan baitzen.

Herriko jende gehiagorengana

zabaldu beharra

Turnoei dagokienez,  zenbait jendek

la neko turno guztiak egin ez ditzan,

herriko jende gehiagorengana zabal -

du beharra azpimarratu dute jaiaren

antolatzaileek. Guztion partehartze-

rekin errazago egiten baita lana! g

Eguraldiak asko lagundu ez arren, jende dexente bildu da aurten ere eta orokorrean, 

balorazio positiboa egin dute antolatzaileek.
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Kontu kontari

O
rain dela 15 urte,

1994ko azaroaren

27an, segregazioa-

ren aldeko erreferenduma egin

zen. Igeldoarrok baiezkoa eman

genion HERRI izateari eta 15

urte hauetan izandako trabak

gaindituz, oraindik ez dute gure

hitza errespetatu. 

Aurten, 15.urteurrena ospa -

tzeko, jai berezia antolatu zen

azaroaren 29an. HARRIA izan

zen protagonista, harritik asko

baitu gure herriak, harriari asko

zor baitiogu, eta harria mugi-

menduan jarriaz, HERRIA ere

martxan dela adierazi nahi izan

zen. Donostiak bahitua duen Igeldoko Harria

etxera ekarri genuen modu sinbolikoan, eta bide

batez, Igeldoren lurraldea non hasten den argi

adierazi, Leku Ederren jarri zen Mugarriaren

bidez. Ekitaldi xumea izan zen mugarria jartzea-

rena, baina esanahi handikoa. Igeldo nondik

hasten den eta Donostia non amaitzen den

zehazten baitu. Trikitixa, bertso, agur eta poesia

eskaini zi tzaizkion harriari, herriari. 

Ondorenean, plazan, harria zulatzen, harria

garraiatzen, harri jasotzen eta harria lantzen

aritu ziren zenbait herritar, harria MUGIMEN-

DUAN jartzen. Martxan dagoen herriaren adie-

razle izan zen, nahiz eta askotan gogorra izan,

Harri eta Herri



1994ko azaroa. Herri galdeketa egin
zen eta botoa eman zutenetatik %59
Do  nostiatik banatzearen alde azaldu
zen.
1995eko otsaila. Itsas Aurre elkarte-
ak segregazio eskaera ofiziala egin
zuen Donostiako udaletxean.
1995eko apirila. Foru Arau berria
onartu zen. Udalak, arau berria ain -
tzat hartuta, ezezkoa eman zion
Igeldoren eskaerari. Helegiteak jarri
ziren Udalaren erabakiaren eta Foru
Arau berriaren aurka. EAEko
Auzitegi Nagusiak igeldotarroi eman
zigun arrazoia; ezin zitzaion eskaera-
ri beranduago ateratako araua apli-
katu. Udalak eta Aldundiak
Espainiako Auzitegi Gorenera jo
zuten.
1999ko iraila. EAEko Auzitegi
Nagusiak aginduta, Donostiako
udalbatzak segregazio eskaera tra-
mitatzea erabaki zuen, eta kontra-
ko botoa arrazoitzeko txostena aur-
keztu zuen.
1999ko azaroa. Foru Aldundiak
Igeldoren segregazio espedientea
etetea erabaki zuen, Espainiako
Auzitegi Gorenak epaiak eman arte.
2002an eta 2003an. Alde batetik,
beste Foru Arau bat atera zuten,
1995ekoa baliogabetu eta gero.
Foru Arau berriaren arabera (egun
indarrean dago), 2.500 biztanletik
gorako herriek burutu dezakete
banatze prozesua, eta Igeldok 1.000
inguru ditu. Baina, beste aldetik,
Auzitegi Gorenak epaiak plazaratu
zituen eta Igeldoren aldekoak izan
ziren; hau da, igeldotarroi 1994an
indarrean zegoen legea aplikatu behar
zitzaigula erabaki zuen auzitegiak. 
2008ko apirila. Aldundiak desane-
xio txostenari helduko ziola iragarri
zuen. Berehala elkartu ziren Herri
Kontseiluko kideak Markel
Olanorekin eta hiru aldeko batzor-
dea (Udala, Aldundia eta Igeldo)
sortzeko aukera aipatu zen. Aste
gutxiren buruan harremanetan
jarraituko zutela adostu zuten
Aldundiak eta igeldotarrek.
2008ko urria. Herri Kontseiluak
Arartekoarengana jo zuen, Aldundia -
ren erantzunik ez zegoela ikusita.
2009ko otsaila. Aldundiak agindu
zion Arartekoari 6-8 hilabetean desa -
nexioari baiezkoa edo ezezkoa emate-
ko foru dekretua egina izango zuela.
2009ko azaroa. Herri Kontseiluak
berriz ere Aldundira jo zuen eta
Markel Olano ahaldun nagusiarekin
bilera eskatu zuen.

urte askotako borroka neketsua izan, herrian mugimendua badela

eta aurrerantzean  ere izango dela aldarrikatu zen. Igeldoarron iri -

tzia errespetatu artean ez baita harria geldituko! 
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Gogoratzen al duzu erreferenduma egin zen eguna?

Nola bizi izan zenuen? Bozkatu zenuen?

Eta orain nola ikusten duzu egoera?

Jose Manuel Izagirre: Gogoratuko ez gara ba!

Bozkatu genuen bai, eta alde! jajaja.

Laura Izagirre: Egun osoa egon ginen, zenbatzen...

Ilusioa zegoen, krixton indarra. Orain trixte xamar

ikusten dut egoera. Nik uste indar hori pixka bat

jaitsi egin dela. Arranke hori. Jendea orain dago

zain, zain, zain... Independentziaren zain! jajaja.

Jose Manuel Izagirre: Nik uste prozesua bukatzear

dagoela. Falta zaizkigu bi-hiru hilebete, bi-hiru urte.

Ez dakigu zehazki, baina bukatzear dago.

Jon Lizarazu: Ez dut ia ezer gogoratzen. 15 urte

neuzkan. Ni oraindik gaztea naiz! 

Mikel Altuna: Bai, bai. Ilusioa, orain nabarmentzen

dena baino askoz ere gehiago orduan, momentuan

behintzat. Orain geldirik ikusten dut. Oso hila beza-

la. Beti buruan daukagu, baina utziagoa bezala dago.

Orduan momentuan krixton indarra zegoen, inplika-

zio gehiago jendeak.

Kontxi Sorondo: Krixton anbientea zegoen! gaur-

koa bezala. Orain iruditzen zait hamabost urte galdu

ditugula alfer-alferrik. Orain dela hamabost urte

behar genuen herria izan.

Pakita Urruzmendi: Oso giro ona zegoen, gaur

bezalaxe. Orduan jendea gogoarekin zegoen, eta

gaur ere bai. Gazte jende asko dago eta zeoze egin

behar duzue eta egingo duzue. Gogoakin ikusten

zaituztet.

Mariano Uranga: Etorri nintzen bai. Ilusioa bai,

abiadura baino gehiago igual. Gaur egun, orduan

baino gutxiago dut nik behintza, zahartu egin naiz

eta! Etorkizuna gazteen esku dago orain, baina

arrisku tsua ikusten dut...

Miren Zinkunegi: Bozkatu nuen, bai. Nik uste

zegoela krixton indarra herrian eta ilusioa. Gaur

egun ikusten dut nekea, ez dutelako behar den beza-

la erantzun, ez dutelako gure hitza errespetatu eta

luzatu egin delako. Baina nik uste dut oraindik

badagoela indar nahikoa hori aurrera ateratzeko.

Jose Inazio Galparsoro: Nahiko giro polita egon

zen, eta behar bada, atera zen espero ez genuen

bezala. Pentsatzen genuen, agian, jendea banatu

egingo zela. Hiru aukera zeuden: desanexioa, des-

zentralizazioa edo geunden bezala egotea. Eta pen -

tsatzen genuen agian berdintsu, oso parekatuta egon-

go zirela aukera bat edo bestea. Eta azkenean, jende-

ak oso argi izan zuen desanexioaren alde zegoela.

Eta hori azaldu zen. %60a ia ez da uskeria, kontuan

izanda aukeretako bat zela. Nik uste oso garbi azal-

du zela jendearen nahia.

Koldo Lizarralde: Orain jendea zain dago; eraba-

kiaren zain. Eta nik uste ateetan gaudela, beste egoe-

ra batera pasatzeko. 

Jose Inazio Galparsoro: Gazteek, orduan parte

hartu ez zutenek ere, ikusten da geroz eta argiago

daukatela behar hori. Hurrengo urtean ere egingo da

bazkaria, baina Udaletxean.,gure Udaletxean!

Eduardo Lertxundi: Ni Donostiatik etorri nintzen

eskapoan eta Igeldon bizi naiz orain. Gustora.

Bozkatzera etorri nintzen, baina ez dut eguna ondo

gogoratzen, zahartu egin naizelako! Garai hartan ilu-

sioa zegoen, baina gero moteldu egin zen eta orain

berriz animatua ikusten dut jendea. Zikloak izaten

dira eta orain berriz goraka goaz, ilusioz.

Joxe Dorronsoro: Orain dela hamabost urte jendea

oso berotua zegoen. Ni harrituta utzi nauena da

hamabost urte hauetan zergatik geratu garen galduta.

Gaur ostera, giroa berotuta. Bihar zer gertatuko da?

Ostera hotzaldia eta beste hamabost urte itxaron

behar dugu, borroka honi aurrera egin gabe? Hori da

tamalgarria. Nik uste dut egunetik egunera eraman

behar dugula borroka hau aurrera, herri egin arte.

Eneko Dorronsoro: Nik bozkatu nuen bai, eta

gogoratzen dut Hernanin krixton parranda bota

genuela. Asko poztu ginen emaitzarekin. Herritarrek

nahi badute bihar bertan izango gara herri.

Maider Goikoetxea: Ilusioa zegoen orduan. Eta

orain... esperantza ez da galtzen, baina ilusioa igual bai.

Anjel Altuna: Bozkatuko nuen ziur aski baina ez

naiz asko gogoratzen. Orain, gaurko egunarekin

girotu da pixka bat, baina bestela nahiko galduta

bezala ikusten dut, nahiko hotza. Honek balio du

pixka bat berotzeko eta gogorarazteko. g

Herritarrei galdezka
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Bota puntua

Harri, herri
Igeldoko harria
IGELDO HErrIA

Harri sendoa
harri tinkoa
Jolas dezagun harriarekin.
Arrastaka eraman, gora altxa
zulatu, landu gozatu,...

Iritsi da harria
iritsi da herrira
jarri dezagun harria mugimenduan
mugimendua jarri dezagun herrian

Harriak eman digu babesa,
harria landu dugu,
harria bihurtu dugu jolasa

Eraman zuten harria
suntsitzekotan daude herria
utziko al gaitue pakian?
UTZI BIZITZEN GUrIA!

HARRI ETA HERRI (Gabriel Arestirena,
Donostiatik etorritako igeldotar batek egokitua:
Eduardo Lertxundi)

Lehen arrazoia eta desarrazoia
armak ziren
egiaren kontra edo fabore
edo gezurraren.

Orain berriz egia eta gezurra
armak dira
ez dakit
arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra 
edo fabore.

Lege zaharreko euskaldun prestu bati
inork esan balio inoiz
euskaldun poeta batek
gezurrarekin defendituko lukeela arrazoia,
esango zuen
lehenago apurtuko litzatekeela 

munduaren ardatza
halakorik gertatu baino.
Holako egoera triste batera heldu gara, 
lagunak
nik ez dakit 
Jorge Oteiza defenditu behar dudan
edo Jorge Oteizak ni defenditu behar nauen
ez baitidate esan nor den bietatik umezurtzago.

Egia da Oteizaren eskultura 
ez dudala nik konprenditzen
baina ni eskolarik gabeko gizon bat naiz
eta hori ez da harritzekoa.

Baina Jorga Oteizak eta Mikel Laboak
nire poesia konprendituko dute.
Nire poesia oso merke da
herriaren ahotik hartu nuen de balde
eta de balde ematen diot herriaren belarriari.

Orain ez dakit Jorge Oteiza eta Mikel Laboa
non egongo diren,
gu hemen gaude, baina, Igeldon.

Euskera claro batean
orain mintza gaitezen
ez gatoz derrigorrean
ez bada borondatean!

Quasque tandem, Donostia, 
abutere patientian nostram...

Ez da berdina Monte Igeldo 
ta Igeldoko mendia
esanahi bera izan arren,
badu bere historia.
Gaurtik aurrera izango dezu
hor jarrita iritzia
hantxen jarrita utzi baidegu 
herri honen mugarria
handikan gora hasiko baita
igeldotarren herria.

Joxe Dorronsoro

OLERkIAk

Atal honetan iritzi artikuluak argitaratu ohi
ditugu, baina oraingoan egokiagoa iruditu zaigu
erre ferendumaren urteurreneko jaian, errezitatu-

tako olerkiak eta botatako bertsoak argitaratzea.
Olerkiak Eduardo Lertxundik egokitutakoak
dira eta bertsoa Joxe Dorronsororena.

BERTsOA



Liberatua edo kultur etxeko 

dinamizatzailea lanean hasi da

jada. Arratsaldeko 16:00tatik

20:00ak arte du lan ordutegia eta

soldata jornada erdiko kontratuare-

na izango du( 500€ inguru).

Oraingoz kontratua ekaina bitarte-

koa izango da, proba moduan.

Soldataren gehiengoa jasotzen diren

diru-laguntza ezberdinetatik ordain -

tzea aurreikusten da.

E-mail helbide berriak martxan

dira, beraz edozein herritarrek Herri

Kontseiluarekin edo Musik@rtere-

kin harremanetan jarri nahi izanez

gero, internetez egiteko aukera

zabaltzen da:

herrikontseilua@gmail.com eta

igeldomusikarte@gmail.com.

Garbiketaren planteamendua:

Kultur etxea txukun mantentzeko

garbiketa sistema bat antolatu da.

Herriko talde ezberdinekin bilera

bat egin zen eta guztiek ongi ikusi

zutenez horrela gelditu da: hilabete

bakoitzean talde bat arduratuko da

garbiketa orokorra egiteaz. Hilean

behin egingo da garbiketa, hilabete-

aren bigarren hamabostaldian. Hala

ere, egunerokotasunean, erabiltzen

diren gelak txukun eta garbi man-

tentzea eskatzen da.

Bestalde, egunerokotasunean

dinamizatzailea arduratuko da

komunean dauden lekuak garbi

mantentzen; komuna, eskailerak,

sarrera. Talde bakoitzari zein hilabe-

te tokatzen zaion jakiteko taula bat

osatu da: urtarrila eta ekaina

KIXMI; otsaila Musik@rte; mar -

txoa Abesbatza; Apirila Gurasoak

eta maiatza Herri Kontseilua.

Garbiketa sistema hau martxan jar -

tzeko lehen pausua abenduaren 3an

eman zen, guztien artean garbiketa

orokor bat egin baitzen. 

Azkenik, Kultur Etxearen erabi-

lera egoki bat egiteko arau minimo

batzuk zehaztu dira: 

1.- Berogailua pizten bada, gelaren

bat  hutsa gelditzean bertako bero-

gailua itxi eta noski, joan baino

lehen berogailua termostato oroko-

rretik itzali.

2.- Kanpoko atea itxita mantendu,

tinbrea badago, eta barrura sartu

nahi duenak tinbrea jo dezake. 

3.- Kultur etxea denona da eta

denon artean mantendu behar dugu

garbi eta egoki.

Kamioiak eta lur mugimenduak:

Oraingoz Habana pasa eta eskuine-

tara dagoen terrenora dabiltza.

Lizentzia dagoen jakin behar da eta

horretarako estudio bat eskatu

beharko da. Behin lizentzia emanda,

jakin behar da 5000m² baino gehia-

go botatzen ari diren edo ez. Bide

horiek kamioiak ibiltzeko prest dau-

den jakin behar da. Horretarako

topografo edo aditu bat ekarri

beharko da. Honi buruz hitz egiteko

abokatuarekin elkarrizketa eskatuko

da eta Behemendiri ere galdetuko

zaio ea holako gaien inguruan zer-

bitzurik ematen duen.

Herri Kontseilua berritzea:

Oraingoz ez da batzorderik sortu,

emailean zein postontzian ez da

proposamenik jaso eta pertsona

bakarra aurkeztu da lan hau egiteko

gogoz. Egoera ikusiz, Herri

Kontseiluak bilera berezi bat egin

zuen abenduaren 17an errealitatea-

ren eta orain artekoaren hausnarke-

tatxo bat egiteko eta aurrera nola

egin zehazteko. Honen berri eman-

go zaizue aurrerago.

Itsas Aurre ondoko eskaileretan

jende heldua jaisteko barandila jar -

tzea proposatu da. Bestalde Itsas

Aurre ondoko pareta eror tzen ari da

eta plazako petrileko zenbait losa

ere bai. Honek sor tzen duen arris-

kua ikusita zer edo zer lehenbaile-

hen egin beharra aipatzen da.

Udaletxera joko da. 

Herri bideak ixten ari dira: Leku

Edertik Buena Vistara doan herri

bidea itxita dagoela eta proposamen

bat aurkeztu da. Santiago bidea zati

honetan errepide nagusitik egin

behar denez, herri bidea irekitzeko

eskaera Santiago bidearekin lotu

daiteke. Hala ere, lehendabizi bidea

itxita duten herrikideekin hitz egin

beharko da. Bestalde, Donostiako

udal-plenoan onartutako herri bide-

ak "patrimonio publiko" bezala

erregistratuta dauden ere jakin

beharko da. 

Alex Aisak, Don Fabiani buruz

liburuxka bat atera du diputazioak

aginduta. Aurkezpena, Orion izango

da abenduaren 22an.

Eskola Txikiek gobernu berriarekin

etorkizun iluna aurreikusten dute.

Laguntzak murrizten hasi dira eta

koordinazio zein harremanetarako

trabak jartzen. Non bait gobernu

berri honek ez du Eskola Txikien

aldeko jarrerarik azaltzen, kontra-

koa, eskola handien aldekoa.

Horren aurrean, he rri txikietako

udal zein erakundeei babesa eskatu

zaie. Igeldoko He rri Kontseiluak

babesa eman du.

Adin txikiko etorkinen zentroak,

abenduaren 18an ateak ireki zituen

herritar zein lagunen tzat. Herri oso-

ari gonbidapena egitea ezinezkoa

zenez (etxea txikia delako), herriko

talde bakoitzetik 2 kide gonbidatzea

erabaki zen. Hala ere, aurrerago,

herriari euren bizimoduaren berri

emateko, zein beraien herrietako

egoera azaltzeko hitzaldi zabalago

bat egiteko aukera izango da, kultur

etxean. Eguna zehaztean helaraziko

zaizue. 

Bestalde, Abenduaren 19an,

eguerdiko 12etan futbol partida

batzuk jokatu ziren eskolako

kantxan etorkinen eta herritarren

artean. g
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Herrian ze berri?
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Abenduak 24, osteguna:

14:15etan gabon eskearen irteera

plazatik.

Eskea amaitutakoan, 20:00ak aldera,

OLENTZERORI ongi etorria egingo

zaio herriko plazan. 

ANIMA ZAITEZTE GIRORA!!!

Abenduak 31, osteguna:

14:15etan gabon eskearen irteera plazatik.

Urtarrilak 9, larunbata, afaria:

20:30etan herriko plazan elkartuko gera eskean ateratakoak. 

Animatu zahar eta gazte! 

(gazteena 1994ean jaiotakoa izango da)

OHARRAK: 

Eskean 6 urtetik behera

ateratzen diren haurrek

guraso zein tutore baten

ardurapean egon 

beharko dute.

K i x m i  a i s i a l d i  t a l d e a r e n  e g i t a r a u a


