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Gaiak:

Emakumeen afaria

Igeldo 89. udalerria: jaialdia,
atxikimenduak, abokatuari
elkarrizketa...

Herrian ze berri? 
Lezkarri Abesbatza, Kixmi,
Jardunaldi
Independentistak...

Diputazioaren
ezetzari...

UUbbaaddeerrrriikkoo  jjaaiiaa  ddaattoorrrreenn  aasstteebbuurruuaann!!!!!!
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Kaixo herrikide!!!

Iritsi gara berriro ere zure etxera.

Udaberri usainean orain goan, apiril

lehorra atzean utzita. Non gelditu ote

dira Apirileko euriak? Noiz etorriko

ote dira? Be no, egia esan hori ez da

gure lana, Pello Zabalak hobeto jakin-

go du horren berri. Hala ere, naturako

parte garen heinean  halako gaiak zer

pentsatua sortzea normala da, eta gai-

nera hizketa gai bikaina izan ohi da

eguraldia elkarrizketari hasiera ema-

teko. (Horren berri euskaldunok

ondotxo dakigu). 

Beraz, sarreratxoa eginda, aurreko

aletik hona herrian izandako gertaka-

riak eta berriak kontatzea da gure hel-

burua. Martxoa hilabete mugitu

xamarra izan dela ezin uka, astebu-

ruetan planik gabe zegoenarentzat ez

aspertzeko mo dukoa. Hasteko, lehen-

dabiziko asteburuan Emakume afaria

izan zen Buena Vista jatetxean,

Martxoak 8ko Emakumeen Nazioar -

teko Eguna ospatzeko. Urtetik urtera

geroz eta emakume gehiago dira

ospakizun honetara hurbiltzen dire-

nak, aurten 63 emakume bildu ziren

eta giro ederrean afaldu zuten, kontu

kontari, kantari eta trikitixa doinuekin

dantzari ere. 

Urtero bezala, baserriko produk-

tuez osatutako otarrak ere protagonis-

ta izan ziren, aurten bi izan baitziren.

Antolatzaile diren emakume baserri-

tarrek, euren etxeetako eta inguruko

baserrietako produktuekin osatzen

dute otarra. Otar hau, afarira ingurat-

zen diren guztien artean zozketatzen

da errifa batzuen bidez eta tokatzen

zaionak aste baterako jakia eramaten

du etxera. Aurtengoan, Amaia San -

sinenea eta Maria Luisa Bengoetxea

izan ziren zortedunak.Gainera sorpre-

satxoa ere bazuen bakoitzak otarrean,

lata handi baten barnean,  batek plata-

noak eta besteak Igeldoko txokolatez-

ko arrokak.  Zorionak bioi eta honez-

kero jakiak ederki ezkutatuak izango

dituzuen arren ON EGIN!!! g

Urtero bezala, afalostean kantuan aritu ziren guztiak batera.

Aurten bi otar zozketatu dira eta Amaia Sansineneak eta Maria Luisa Bengoetxeak
eraman zituzten. Sorpresatxo eta guzti gainera!

Urtetik urtera geroz eta emakume gehiago dira ospakizun honetara hurbiltzen direnak; aurten, 63 emakume bildu dira.
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“Igeldo udalerri eske?”

Igeldoarrok udalerria izateko dugun eskubidea errespetatu dezatela
eskatuz, per tsona, talde, Udal... ezberdinen babesa jaso dugu azken

hilabeteetan. Hori horrela, babes hori eskertzeko, jaialdia antolatu zen
maiatzaren 2an. Gonbidatuek argi utzi zuten Igeldo bezalako herri txi-

kiek duten aberastasuna eta herriaren borondatea errespetatu beharra.

Maiatzaren 2an sekulako jaialdia

izan zen Igeldon.Azken hilabetee-

tan, pertsona, talde, Udal... ezberdi-

nen babesa jaso dugu igeldoarrok

udalerria izateko dugun eskubidea

errespetatu dezatela eskatuz, eta

babes hori eskertzeko antolatu zen

jaialdia. Egun osoko jaia izan bazen

ere, ekitaldi nagusia arra tsaldean

izan zen, frontoian. Ber tan izan

ziren Porrotx pailazoa, Txan Ma -

goa, Orioko dantzariak, Unai Gaz -

telumendi eta Beñat Igua ran bertso-

lariak, eta hasiera-hasierako Triki ta

ke taldeko kideak: Iker eta Gurutze

Dorronsoro. Herri minez kanta jo

zuten Xabi San Sebastianen lagun -

tzarekin. Ar gi geratu zen ez

Diputazioaren erantzunak ezta egu-

raldi txarrak ere, ez dutela  zapuzten

herri ho nek borrokatzeko eta aurre-

ra egiteko duen gogoa. 

Igeldo udalerri izatearen ingu-

ruan hitz eginez, Porrotxek herri

txikien aberastasuna azpimarratu

zuen. Txan Magoak egindako

adierazpenak ere oso adierazga-

rriak izan ziren: “Igeldo udalerri

eske? Antiguatarrok argi izan

dugu beti Igeldo herri bat dela”.

Frontoia lepo bete zen, inguruko

auzo eta herrietatik ere hurbildu

Kontu kontari
Igeldo 89. UdalerrIad



baitzen jendea. Ekitaldia amaitze-

ko, Igeldori babesa eman diotenek

oparitutako materiala zozketatu

zen, hala nola, Realeko kamiseta,

Su ta gar taldearen CDa, baketak

eta puak, Imanol igeldoarrak egin-

dako egurrezko koilare eta figu-

ra... Guztira 14 sari banatu ziren.

Egun osoan giro ederra

Jaialdia arratsaldean zentratu ba -

zen ere, egun osoan zehar izan zen

herrian mugimendua. Eguerdian

hasita, herri kirolak izan ziren

herriko gazteen eskutik eta Aitor

Mendiluze eta Jokin Labaien ber -

tsolariek giro eta saltsa ederra jarri

zuten bakoitza talde baten alde

jarrita. Proben artean, berrikuntza

moduan, karga altxaketa egin zen

eta oso ikuskizun polita eman

zuten parte hartu zuten herritarrek.

Minutu batean zenek gehiago altxa

aritu ziren eta Mikel Urangak egin

zituen jasoaldi gehien: 8.

Herri kirolen ondoren, bazkaria

egin zen Din-din elkartean. 97

lagun bildu ziren mahaiaren buel-

tan. Ederki jan eta edateko aukera

izan zen giro ezinhobean. 

Pintxo eta taloak egunean zehar

Eguerditik hasita, Itsas Aurren

taberna irekita egon zen eta bertan

aukera izan zen pintxoak eta boka-

tak jateko. Eta jendeak jakin zuen

aukera aprobetxatzen. Mugimen -

dua izan zen ireki zenetik iluntze-

ra arte; barra itxi eta jendea bidal -

tzen hasi ziren arte! Hori bai,

aurretik talo bat janda, oraingoan

ere herriko talogileek ez bai tzuten

hutsik egin.

Ezetzaren aurrean, aurrera!

Maiatzaren 2ko jaialdia, azken

hilabeteetan Itsas Aurrek antolatu-

tako ekintzarik potoloena izan da.

Baina ez bakarra. Diputazioa era-

bakia hartzekoa zela jakin zenetik

makina bat ekintza egin dira igel-

doarron borondatea errespetatu

dezatela eskatuz. Ekintzak izan

dira herrian eta baita herritik

kanpo ere. Otsailaren 21ean Herri

Batzarra egin zen momentuko

egoera azaltzeko eta ekintzen

informazioa emateko, eta handik

bi egunetara, prentsaurrekoa eman

zen Diputazioaren aurrean. 

Segidan, otsailaren 27an, Mar kel

Olano diputatuak deitutako ban dera

españolaren aurkako kon tzentrazio an

parte hartu zen be raien hipokresia

agerian utzita. Ho ri bukatzean, igel-

doarrok deitutako kontzentrazioa egin

zen. Eta eguna ondo baino hobeto bu -

katzeko, barrikotea ziklogenesi eta

guzti! Martxoan ere ez gara etxean

ge ra tu: 6an kalejira Antiguatik Dipu -

ta ziora eta bertan kontzentrazioa;

14an herri martxa eta ondoren hamai-

ketakoa argazki erakusketarekin;

16an kontzentrazioa Diputa zioa ren

aurrean; 18an mus azkarra herriaren

alde; eta maiatzaren 2an jaialdia. 

Eta orain, zer? Diputazioak eze -

tza eman arren, erabaki horrekin ez

da ezer bukatu. Eskubidea daukagu

udalerri izateko eta lehen ere behartu

gaituzten bezala, epaitegietara jo

dugu, errekurtsoa jarri dugu

EAEko Auzitegi Gorenean. g
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Igeldoren desanexio eskaeraren in -

gu ruan, Diputazioa erabakia har -

tze ar zela, Itsas Aurre elkarteak ma -

nifestu bat idatzi zuen Igeldo Uda -

lerri izenekoa, per tsonaia eta talde

ezberdinen ba besa lortzeko asmoz. 

Apirilean, jada, manifestu ho -

rrekin bat egin zutenak 160tik gora

ziren. Atxikimendua eman dutenen

artean daude futbol jokalariak, pe -

lotariak, arraunlariak, bertsolariak,

idazleak, aktoreak, musika taldeak,

bakarlariak, zinegileak... Zenbait

Udalek ere beren babesa eman dute

idatzia Plenotik pasa ondoren. Eta

Plenotik pasa gabe, pertsonalki

atxikimendua eman duten zinego -

tzi eta alkateak ere badira.

Atxikimenduarekin babesten

dute herri txikiek bizirik iraute-

ko duten eskubidea, igendoarren

gehiengoak adierazitako boron-

datearekin bat egiten dute eta

borondate horri bide ematearen

aldekoak direla diote.

Atxikimenduen ekimenak au -

rre  ra jarraitzen du eta egunetik

egu nera handituz doa zerrenda. g
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200 atxikimendu inguru

Igeldo udalerri izatearen alde

Kontu kontari
Igeldo 89. UdalerrIaa

Igeldo udalerri 

izatearen alde, arlo

ezberdinetako 

pertsonaia ezagun eta

talde ezberdinek beren

babesa eman dute

azken hilabeteetan.

Baita zenbait Udalek

ere. Atxikimenduak

egunetik egunera 

gehituz doaz.
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Kontu kontari
elkarrIzketa: JUan landa MendIbe abokatUa

“Igeldok udalerri izate hori lortua dauka”

Noiz eta nola hasi zinen Igeldoko prozesuarekin?

2010eko urtarrilean hartu nuen zeregina Igeldo berriro

ere Udalerri bihurtzeko ahaleginetan.

Aurretik antzeko gaiak landu al dituzu? 

Bai. Beti izan dut oso gustukoa udal mundua (Udal

Idazkari titulua ere badaukat) eta honen barnean, batez

ere, udal herri txikien bizimodua, antolakuntza eta, nola

ez, birjaiotzea. Zuzenbide lanetan 1981ean hasi nintzen

eta ordutik, Iurretako birjaiotzean eta baita ere

Zierbenako sor berritan parte hartu nuen. Era berean,

duela lauzpabost urte, Bizkaiko Bolibar herriaren bir-

sortzea eramateko aukera paregabea izan nuen.

Diputazioak 15 urte eta gero erantzuna eman

digu, ezezkoa. Zer iruditu zaizu erantzun hau eta

Diputazioak izan duen jokaera azken hilabete 

hauetan?

Erantzuna ez zait inolaz ere egokia iruditu. Alde batetik,

Itsas Aurre desanexiorako elkarteak 1995eko martxoa-

ren 22an irekitako espedienteak, bai Donostiako

Udalaren eta baita Foru Aldundiaren aldetik ere, ezezko

jarrera izan duelako hasiera hasieratik, eduki eta arra-

zoietan sartu gabe gainera. Itsas Aurrek bi alditan epaite-

gitan irabazi ondoren ere, 1999ko azaroaren 23an Foru

Aldundiko Diputatu Kontseiluak espedientea gelditzea

erabaki zuen, Madrileko Epaitegi Gorenak Udaletxeak

jarritako helegitea erabaki bitartean, horretarako inolako

arrazoi edo justifikazio legalik gabe; helegiteak ez baitu

suspentsiorik ekartzen. Urteak pasa ondoren, eta

Madrileko Epaitegi Gorenak Igeldoren alde erabaki

ondoren, Itsas Aurrek 2005ko urriaren 14an, espediente-

aren birbizipen eta jarraipena eskatu behar izan zuen

Foru Aldundiak ez baitzuen bere kabuz egin. Eta, azke-

nean, ia bost urte beranduago (2010eko martxoaren 16an

hain zuzen) etorri da Foru Aldundiaren ezezko borobila. 

Nire uste apalean, ezezko hau aurretik hartuta zegoen

(hasieratik). Donostiako Udalaren eta Foru Aldundiaren

arteko harremanetan finkatu behar da – euren arteko

lagunarteko lankidetza politikoan- baina ez dauka legez-

ko arrazoirik. Azken bost urte hauetan, Foru Aldundiak

Udalari eman zion txostena aurkezteko epea, eta ez

Igeldori.  Horrez gain, Foru Ogasun Sailari ere eskatu

zion bere iritzia. Itsas Aurrek, gu geuk, azken egunetan

Foru Aldunditik ateratako txosten hauei buruzko iritzirik

ezin izan dugu eman. Eta gainera, Udalak berriz eman-

dako ezezko txostena duela hamar urte emandakoaren

antzekoa da eta teknikari berberak emandakoa. Foru

Ogasunarena berriz, ezin daiteke inolaz ere kontrakotzat

hartu Igeldo Udalerri bihurtzeko diru hornikuntza positi-

boa ematen baitu eta, horrez gain, Donostiako Udalaren

sarrera aurrekontuetan, ez luke eragin signifikatiborik

izango (%0,5 ekoa izango bailitzateke eragin hau). 

Erantzunaren aurrean, epaitegira jo dugu berriz

ere. Zenbat luza daiteke?

Zoritxarrez, epaitegiek berriro erabaki arte, bai Bilbon

eta baita Madrilen ere, honek bost bat urte beharko ditu.

Dena den, Foru Aldundiak bere aurkako jarrera hori

aldatuko balu ezberdina litzateke. Eta lor daitekeelakoan

nago. Horre ta rako, Itsas Aurrek eta bere inguruko auzo-

kide, lagun eta adiskideek lanean eta ekinean jarraitu

beharko lukete. Izan ere, espedienteak negoziaziorako

bidea ere ematen du, adibidez, Udalerri berriaren muga-

keta finkatzeko edota egungo zerbitzu publikoak, behin

behineko denboraldi batean behintzat, nola kudeatu dai-

tezkeen adosteko. 

Zure iritziz, nola ikusten duzu egoera? 

Herri izateko aukerarik ba al dugu?

Zinez, neure ustetan, Igeldoko auzoak lortua dauka

Udalerri izate hori eta hau negozia-ezinezkoa da,

baina praktikan ez da hala gertatzen. Jarritako ñabar-

durak eta xehetasunak adostu eta idatzirik jasota

geratu beharko dira, beste desanexio jardunetan eman

izan den bezala. g

Juan Landa Mendibe, hau da, Igeldoren desanexio prozesua daraman 

abokatuari egin dio elkarrizketa Orri Informatiboak. Landa, Ekain abokatu 

taldeko partaidea da eta Zuzenbide Administratiboan aditua (hirigintza; udal

erregimena, ogasuna,  ingurumena, herri-langilegoa…). Igeldoren egoeraz eta

etorkizunaz bere ikuspuntuaren berri eman digu.



KIXMI ASIALDI TALDEAK 10

URTE!!! MILA ESKER DENOI!!!

Otsailaren 28an Kixmi aisialdi taldearen

10.urteurren festa ospatu zen eta antola -

tzaileek azaldu dute, izugarrizko giroa

sortu zela plazan eta ondorioz festa pri-

meran atera zela. Herritarren parte har -

tzea handia izan zen eta horregatik eske-

rrak eman nahi dituzte.

2010eko IRTEERA LEKAROZera

Kixmik antolatutako aurtengo urteko irte e -

rak izugarrizko erantzuna izan duela jaki-

narazi dute. Eguraldiak lagunduta 46 la gun

joan dira Igeldotik Lekaroz aldera astebu-

ru pasa eta oso ondo pasa dute. Azal du

dute pena izan dela, bai autobusean eta

baita albergean tokia mugatua ze goela eta

ondorioz, haur batzuei ezin zu tela etorri

esan behar izan dietela. Hurren go urtean,

denontzat tokia izatea espero du te.

JARDUNALDI

INDEPENDENTISTAK 

Martxoaren 6an Jardunaldi Inde pen -

den tis tak burutu ziren Itsas Au rre el kar -

tean Igeldoko gazte independentistek

antolatuta. Jardunaldi horiek apirilaren

2an, Du ran gon ospatu zen GaztEHerria

jaialdi erraldoiari begira egin zituzten,

herriko gazte independentistak biltzeko

eta denen artean independentziaz hitz

egiteko asmoarekin. Eta azaldu dute-

nez, lortu zuten. Egun hori antolatzen

lagundu zutenei eta egunean bertan ber-

taratu zirenei eskerrak ematen dizkiete.

Jardunaldi hauetan lehenik, Euskal

Herriko bilakaera historikoari buruzko

power point bat ikusteko aukera izan

zuten eta ondoren, horrekin lotuak zeu-

den gai batzuen inguruan eztabaidatu

zuten: Euskal Herriaren zatiketa,

Kultura eta hizkuntza, Globalizazioa…

Ondoren, Igeldo eta Euskal He -

rriaren kasua lotzen zituen hitzaldi bat

entzun zuten (Eskerrik asko Juankar)

eta horren inguruan eztabaidatu ostean,

eman zioten amaiera egunari. 

Horrez gain, maiatzak 29an Bru se lan,

euskal gazteriari elkartasuna adierazteko

delegazio internazionalistak deitu duen

manifestazioan parte hartzeko eta inde-

pendentziaren alde lanean jarrai tzeko deia

luzatu dute.

Herrian ze berri?
labUrrakl
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MODU ZORAGARRIA 

UDABERRIA HASTEKO

Modu zoragarrian hasi dugu udaberria

Igel don. Aipirilaren 17an Lezkarri

Abes  batzak antolatu zuen kontzertua

benetan paregabea izan zen. Igel dokoek

eman zioten hasiera emanaldiari lau

kanturekin. Gero, Doneztebetik etorrita-

ko Mendia Abesbatzak jarraitu zuen,

bederatzi kanta eskainiz. Abes batza

honek gureak baino ahots gehiago ditu

(36 pertsona aritu ziren) eta urte gehiago

daramazkite lanean. 

Bukaera hunkigarria izan zen, bi

abesbatzek batera (53 ahots!!) abestu

baitzituzten "Kantuz" eta "Erribera"

kanta ezagunak. Malkoren bat ere ikusi

ahal izan zen.

Orain dela urte bete, Lezkarrikoak

joan ziren Donezteben eta oraingoan

bisita bueltatzea tokatzen zen. Jakin

badakigu, Mendi abesbatzakoak kon-

tentu asko itzuli zirela Nafarroa aldera

Kalongenean bapo jan ondoren.

Mila esker han bildu ziren guztien

partetik eta... segi horrela!!

Orri Informatiboa osatzen 

askotan lagundu digun!

Hire iritzi eta ideiak zabalduz

Igeldo, Euskal Herria, mundua, 

eta nola ez,

pertsonen arteko harremanak

beste modu batera bizitzen

irakatsi digun!

Eta orain gure lana dun

hik irakatsitakoarekin

aurrera jarraitzea!

eskerrIk asko lIbe.

Igeldoko Orri Informatiboa
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Maiatzak 14, ostirala:

22:00etan antzerkia.

Ogiyik karri etzun semia.

Maiatzak 15, larunbata

san Isidro, baserritarren eguna:

13:00etan Azkonobieta bere 

aberearekin 116 plazako errekorra

hausteko prest. 

14:00etan bazkaria Itsas Aurren.

Txartelak salgai Txistu, Mendizorrotz eta Txapela tabernetan 

25 euroan.

Agin Rezola eta Xabier Legarreta bertsolariak.

Alkorta anai-arreba trikitilariak.

20:00etan aizkora apustua Olasagasti eta Etxebeste Azurmendi eta

Txapartegiren aurka.

22:00etan erromeria.

oHarra: 

Larunbatean taberna 

jarriko da eta afalorduan

salgai izango dira 

ogitartekoak.


