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Emakumearen Nazioarteko Egu -

naren harira, martxoaren 8tik 11ra

bitarte Aste Morea antolatu zuten

Igeldoko gazteek eta Emakume

Baserritarrek. Urteroko Emakume

Afariaz gain, Pala Txapelketa mixtoa

eta bideo foruma antolatu zituzten eta

antolatzaileak gustora dira lortutako

parte hartze eta erantzunarekin. 

Emakume Afarian giro ederra,

dantza saio eta guzti

Emakume Afaria Nicols jatetxean

egin zen. Denera, 50 emakume ingu-

ru bildu ziren. Gustora afaldu eta

dantza saio ederra ere egin zuten

DJaren laguntzarekin. Paquito el

Choco latero, Bomba... bezalako

abestiek saltsa ederra jarri zuten. 

Bestalde, aurten ere baserriko

produktuez osatutako hiru saski

zozketatu dira eta irabazleak hona-

koak izan dira: Arantxa Txin -

txurreta (bigarren urtez jarraian),

Ana Arratibel eta Itziar Azur -

mendi.

Ieltxo kultur elkarteak antolatu duen

Argazki Lehiaketan parte hartzeko

asmoarekin, Kixmi Aisialdi Taldeak,

argazkiak ateratzera joateko txangoa

antolatu zuen, martxoaren 30ean.

Guztira 30 pertsona bildu ziren,

haur, guraso eta begiraleak, guztiak

elkarrekin. Bakoitzak bere argazki-

kamera eskuan hartu eta Igeldoko

txoko ezberdinetatik igaroz, argazki

mordoa atera zuten, argazkian ikus

daitekeen moduan.

Udaberrian gaude dagoeneko eta

lehenik eta behin esan, ohi bezala,

Udaberri Festa izango dela San

Isidroren bueltan. Egitaraua ez dago

guztiz zehaztua, baina aurreratu

dutenez, maiatzak 15ean, San Isidro

egunean, Herri Kirolak izango dira

arratsaldean eta gauean afaria bertso-

lariekin. Maiatzaren 19an, larunbate-

an, berriz, goizean haurrentzako

ekintzak izango dira eta eguerdian

bazkaria izango dute. Arratsaldean

tailerren bat antolatuko dute gazteek

eta ondorenean asto karrera izango

da. Karrera bukatzean luntxa presta-

tuko dute eta gauean antzerkiaz eta

erromeriaz gozatzeko aukera izango

da, Ai Ene! taldearekin.

Dena dela, Udaberri Festa aurre-

tik ere izango da beste ospakizun

bat: Igeldoko Gaztiak taldearen

urteurren festa, hain zuzen. Apiri -

laren 28an izango da eta herritar guz-

tiei zuzendutako festa antolatu dute.
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Kaixo herrikide!!!

Kixmirekin 
argazkiak 
ateratzen

Ana Arratibel, Arantxa Txintxurreta eta Itziar Azurmendi hiru sarituek dantza saioa
egin behar izan zuten saskiak eraman ahal izateko.

Ieltxok antolatutako Argazki Lehiaketan parte hartzeko argazkiak atera zituzten
martxoaren 30ean. Haur, guraso eta begiraleen artean, 30 lagun bildu ziren.

Aste More arrakastatsua
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Martxan da Itsas Aurreko zozketa

Hilabeteko lehenengo larunbatetan,
hondakin bereziak biltzeko kamioia

Igeldo udalerri izateko bide juridiko-

an hainbat gastu ekonomiko sortzen

ari dira eta horiei aurre egiteko urte-

ko zozketa antolatu du Itxas Aurre

elkarteak. Joan den apirilaren 5ean

eman zitzaion hasiera ostegunero

egin go den zozketari. ONCEko itsu -

en zoz ketarekin egingo da. Lehe nen -

go sariduna Iñigo Gorostidi izan zen

372 zenbakiarekin; bigarrena Etxe

Nagusi taberna 511 zenbakiarekin.

Asteko euro bat jarriz, urte

osoko zenbakia hartu duten parte

hartzaileak 250 dira eta antolatzai-

leak pozik agertu dira herritarrek

beste behin emandako erantzuna-

rekin. Eskerrak ematen dizkiete

guztiei eta zorte ona opa diete.

Hala ere, jakinarazi dute orain-

dik herritarren batek parte hartu

nahi izanez gero, zenbakiak salgai

dituztela Imanol harategian eta

Txapela, Buena Vista, Etxe Nagu -

si, Nicolas eta Luis tabernetan.

13 sari daude aukeran

Aukeran dauden 13 sariak: 

- Imanol harategiaren eskutik

haragiz osatutako saskia.

- Luis tabernak saski desberdinak

aukeran.

- Etxe Nagusi tabernan bi pertso-

nentzako afaria.

- Nikolas erretegian bi pertsonen -

tzako afaria.

- Buena Vista tabernan bi pertso-

nentzako afaria.

- Txapela tabernan bi pertsonen -

tzako afaria.

- Iturrieta Berri tabernan bi pertso-

nentzako afaria. 

- Elkar megadendak bonoa. 

- Mariskada eder bat. 

- Produktu desberdinez osatutako

saski bat. 

- Perla talasoterapian bi pertso-

nentzako zirkuito bat. 

- Zumaiako flisch-ak ikusteko 4

pertsonentzako itsas irteera. 

- Nekazalturismoan bi pertsonen -

tzako gaua. 

Maiatzetik aurrera, San Mar koseko

ka mioia Igeldora etorriko da kontai-

nerretara bota ezin diren hondakin be -

re ziak edo arrisku tsuak biltzera. Hala

jakinarazi du Igeldoko Herri Kon -

tseiluak. Hila beteko lehenengo larun-

batetan etorriko dira parkinera, goize-

ko 11:00etatik 13:00etara. Maiatzaren

5ean izango da lehenengo bilketa.

Olioa, etxeko tresnak...

Kamioiak honako hondakinak bilduko

ditu: sukaldeko olioak, pintura, disol-

batzaileak, kolak..., lanparak eta fluo-

reszenteak, etxetresna elektriko txi-

kiak, telefono mugikorrak, garbiketara-

ko produktu kimikoak, termometroak,

informatikako materiala: monitoreak,

teklatuak..., pilak eta bateriak, aerosol

toxikoak: intsektizidak, lakak..., auto-

mobiletako olioak, bateriak, iragaz-

kiak, kamerak eta argazkilaritza-mate-

riala, erradiografiak, inprimagailuetako

kartutxoak eta tonerrak, jostailu elektri-

ko eta elektronikoak, CDak, DVDak...

Herri Batzarra

Herri Kontseiluak Herri Batzarra

deitu du maiatzaren 6an, igandean.

12:00etan izango da Itsas Aurren.

Urte osoko zenbakia hartu duten parte hartzaileak 250 dira. Zenbakiak 

erosteko aukera ere bada oraindik. 13 sari daude aukeran.

Herri Kontseiluak zehaztu duenez, maiatzaren 5etik aurrera,

San Markoseko kamioia hilabeteko lehenengo larubatetan

etorriko da Igeldora hondakin bereziak biltzera. Bestalde,

Herri Batzarra izango da maiatzaren 6an.

Martxoa eta apirilean zehar,

musika eta bidaiak gaitzat hartu-

ta, ekintza ezberdinak ari da

antolatzen Ieltxo kultur elkartea

eta besteak beste, Argazkia zine-

an izeneko hitzaldi berezi bat

izango da hilaren 29an. 

Egitaraua:

* Hilak 22, igandea: Bidaia era-

kusketa Kultur Etxean, 19:00e tan.

* Hilak 27, ostirala: haurrentzat

patin rollerra eta merendola

17:00etan. 

* Hilak 29, igandea: Argazki

Lehia ketako argazkien erakusketa,

17:00etan. Argazkia zinean hi tzal di

berezia 17:30etan. Argazki Lehia -

ketako sari banaketa 19:00etan. 

Argazkia eta
zineari buruzko
hitzaldi berezia
antolatu du
Ieltxok



Badira hilabeteak Herrira Mugi -

men duak Donostiako Kursaalean

bere sorrera aurkezpena egin zuene-

tik. Ordutik, Euskal Herriko auzo

eta herri asko dira  Herrirako bilgu-

neak sortu eta lanean dihardutenak.

Herrirak euskal presoen zein ihesla-

rien eskubideen defentsa du ardatz,

garai berri hauetan jendartea aktiba-

tu eta behingoz herri honek bizi

duen gatazka gainditzeko helburua-

rekin.

Hori dela eta, Igeldon ere, tal-

detxo bat elkartzen hasi da. Talde

horren asmoa, Igeldon sentsibilita-

te desberdineko jendea elkartu eta

aurretik aipatutako bidean urratsak

ematea da, Herrira Mugimendua

sortuz eta ekimenak antolatuz. 

Lehen pausoa, maiatza hasieran

batzar zabal bat antolatzea da. Ber -

tan mugimendu berri honen azalpe-

na ematea da asmoa eta denen arte-

an Igeldon zein lanketa egin behar-

ko litzatekeen eztabaidatzea. 

Horrez gain, maiatzaren 19an,

Herrirak deitutako ekimen nazio-

nal bat izango da, Plazak bete lelo-

pean eta Igeldon ere zerbait anto-

latzeko asmoa dago.

Presoen aldeko tonbolarako 

material bilketa, ekainean

San Pedrotan egin ohi den tonbola

preso eta iheslariekiko elkartasun

tonbola denez, Herrira Mugimen -

duak bere gain hartu du eta jakina-

razi dutenez, ekainaren hasieran

ma teriala biltzeko asmoa dute:

mozorrotzeko arropak, jolasak,

traste zaharrak... “Etxean garbike-

ta egiteko premia baduzue eta so-

be ran badituzue aipatutako traste-

ak, animatu!”, egin dute dei. Egu -

nak zehaztuko dituzte aurrerago.

Herrira Mugimenduak deituta batzarra
eta ‘Plazak bete’ ekimena, maiatzean

Eskola Txikien inguruko 
dokumentala grabatzen, Igeldon
Martxoaren 10ean herritik ibili bazi-

nen, konturatuko zinen zerbait gerta -

tzen ari zena. Baten bat ari zen garra-

sirik ez egiteko eskatzen, autoak pla-

zatik ez sartzeko erregutzen… Itsas

Aurren, dokumental baterako graba -

tzen ari ziren, eta isiltasuna behar zen,

barruan zeuden hizlariei hitzak garbi

hartu ahal izateko.

Eskola Txikiak ospakizunetan

daude, eta horren harira zetorren gra-

baketa. Lehenengo eskola txikien fes -

ta egin zela 25 urte dira, eta horren ai -

tzakian hainbat ekimen antolatzen ari

dira. Horietako bat da dokumental bat

egitea: eskola txikiak zer diren, zein

ezaugarri dituzten eta horietan zein

haiek dauden herrietan nola bizi garen

azaldu nahi dute dokumentalean. 

Horretarako hainbat ikastetxetan

ibili dira ikasleak, irakasleak, guraso-

ak eta alkateak grabatzen, eta larunba-

tean (martxoak 17) Igeldora igo ziren

Zubietako Batzarreko ordezkaria,

Herri Kon tseiluko ordezkaria eta

Donostiako alkatea grabatzera. 

Mahai batean inguruan jarri zituz-

ten, Jesus Murua dokumentalaren

talde arduradunarekin batera, eta

hainbat gaien gainean aritu ziren sola-

sean. Hori guztia intxaur, gazta, txori-

zo egosi eta menbrilo artean. 

Herri Kontseiluak eta eskolako

guraso elkarteak ez zuten lan makala

egin. Galdetu, bestela, Iker Zinku -

negiri, ia besoko minik izan duen:

ordu eta erdi luzez egon zen metro eta

erdiko mikrofonoari eusten!

Dokumentala lehen aldiz ikusi

ahal izango da Larraulen ospatuko

den Eskola Txikien Festan, ekainaren

3an. Ondoren hedabideetara zabaltze-

ko asmoa dute, beraz, Igeldon ere

ikusteko aukera izatea espero dugu.

Batzarra maiatza hasieran

izango da eta asmoa da

mugimenduaren berri 

ematea eta preso eta 

iheslarien inguruan Igeldon

egin behar den lanketa

eztabaidatzea.
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Lezkarriren 
emanaldia
Aieten, Ostegun
Santu egunean
Iaz, udaberrian Alegin egin zuten

kantu saioaren gonbidapenari eran -

tzunez, martxoaren 3an bertako

Txintxarri abesbatzaren bixita jaso

zuten Lezkarrikoek. Kontzertu ede-

rra eskaini zieten, dozena bat kantu-

ren artean, J.P. Bersaitzen Baratze

bat kantu goxo eta ezaguna eta

beste zenbait teknika eta zailtasun

handikoak. Ondorenean, Din din

elkartean afaldu zuten guztiek bate-

ra, eta afal ostean ez zen kanturik

falta izan!

Apirilaren 5ean berriz,

Ostegun Santu egunez, Aieteko

elizan kantatu zuten, Igeldoko

elizan ezezkoa jaso ondoren.

Garaiari zegokion bezala, kantu

erlijiosoak eskaini zituzten, bes-

teen artean, Madinaren Aita

Gurea eta espiritual beltza bat.



Urteurren festa antolatu duzue apirila amaieran.

Bai, apirilaren 28an izango da. Urtebete pasa da martxan

hasi ginenetik eta zerbait berezia egiteko ideia atera zen tal-

dean.  

Zer helbururekin antolatzen ari zarete festa?

Urtebeteko lana eta gero, momentu ona izan zitekeela irudi-

tu zitzaigun herriari erakusteko gazteak ere hemen gaudela,

lanerako eta festarako gogoz. Gure buruari omenaldi modu-

ko bat egiteko ere bai. Eta kanpora begira, Igeldon gazte

mugimendua badagoela erakusteko.

Nolako festa izango da?

Bi helburu garbi genituen: batetik, herritar guztiekin ospatu

nahi genuela eta bestetik, zerbait berezia antolatuz, kanpoko

jendea erakarri nahi genuela. Horregatik, egunean zehar

antolatu diren ekintzak herritarrei begira antolatu dira. Hau

“Urteurren festa aukera polita 

iruditzen zaigu jende gehiago 

inguratzeko eta taldea indartzeko”

Agurtzane Barrondo eta Aratz Urruzmendi Igeldoko Gaztiak taldeko kideak.
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Kontu kontari
IgeldoKo gAztIAK: ApIrIlAK 28An I. urteurren festA A

Apirilaren 28an Igeldoko Gaztiak 

taldeak I. Urteurren festa antolatu du. 

Jada urtebete pasa da herrian gazte

mugimendu berria sortu eta lanean hasi

zenetik eta hori ospatu nahian herritar

guztientzat eta GAZTE sentitzen diren

guztientzat festa paregabea antolatu

dute. Orri Informatiboa Igeldoko Gaztiak

taldeko bi kiderekin elkartu da,

Agurtzane Barrondo eta Aratz

Urruzmendirekin, festa honen berri

jasotzeko eta baita urtebeteko lanari

buruz hitz egiteko ere.



da, igeldotarron artean festa giro on

batez gozatzeko. Gauerako kontzertu

potoloago bat antolatu dugu, eta hau

herritarrez aparte, inguruko herri eta

auzoetako jendea erakartzeko asmoa-

rekin landu dugu.

Zer ekintza nabarmenduko

zenukete?

Eguerdian Paella Lehiaketa bat antola-

tu dugu, herriko koadrila ezberdinek

parte hartzeko eta ondorenean egindako paella ezberdinak

probatuz bazkaltzeko. Paella Lehiaketarena ideia ederra de -

la iruditzen zaigu herriko adin ezberdinetako jendea elkar -

tzeko eta harremanak lantzeko. Gaueko kontzertuak ere

aipagarriak dira. Zerbait berezia antolatu nahi genuen, musi-

ka talde ezagunen bat ekarri. Zaila da, zerbait handia egin

nahi, baina diru askorik ez dugu. Azkenean talde "potolo"

bat ekartzea erabaki genuen, Itziarren Semeak. Hauek mun-

giarrak dira eta Euskal Herriko herri zein festa askotan en -

tzuten dira. Gero inguruko beste talde "xumeago" bat, Blaka

Antigua-Donosti inguruko jendea erakarriz. Eta azkenik Dj

Bull, goizaldera arte festa giro bikaina ziurtatzeko. 

Urtebeteko lana egin duzuela aipatu dugu, baina

noiz eta nola hasi zineten?

2010 urteko abenduan hainbat gazteren artean modu infor-

malean hitz egiten hasi ginen. Hasieran 6 pertsona inguru

bildu ginen. Egoera aldatu beharra ikusi genuen, herrian

gazte mugimendu dinamiko baten beharra zegoela sentitzen

genuen. Bestalde, Herri Kontseiluak Lokalaren zesioa hartu

zuen eta gazteen esku utzi espazio horren kudeaketa.

Lokalaren inguruan ere hausnarketa beharra ikusi genuen,

gazte guztiei zabaltzeko.

Eta formalki noiz hasi zineten?

Lehendabiziko Batzar Handia 2011 urteko otsailean egin

genuen. Herriko gazte guztiei zabaldu zitzaien deialdia eta

bertan gazte talde bat sortzeko nahia nabarmendu zen.

Batzar horretan gazte mugimenduaren funtzionatzeko

moduaz hitz egin genuen, maiztasunaz eta antolamenduaz.

Herrian aurrez izandako Gazte Asanbladari buruzko infor-

mazioa ere bildu genuen.

Batzar horretan definitu zen gazte mugimendua?

Bai, hortik hasi zen gazte mugimendua. Batzar horretara

helburu batzuk zehaztuta eraman genituen lehen esan beza-

la, aurrez biltzen hasi ginen zenbait gaztek eta hortik atera

zen gazte taldearen definizioa; gazte ikuspegitik herriari

aisialdi eremuan alternatiba bat eskaintzeko mugimendu

bezala definitu ginen. 

Zer antolamendu osatu zenuten, barne antolamendua?

Hasieran gai ezberdinak lantzeko 3 lan-talde osatu genituen:

Jaiak (orokorrean), Beste ekintzak eta

Lokala. Baina uda inguruan ikusi

genuen hasiera bateko lan-talde hauek

ez zutela oso ongi fun tzionatzen eta

hausnarketa bat egin beharra genuela

zein balore landu nahi genituen zehazte-

ko eta hortik gero lan-talde berriak osa -

tzeko. Hausnarketa hau udan egin

genuen eta talde euskalduna, parekidea

eta parte-hartzailea izango zela adostu

genuen. Bestalde, lan-talde berriak sortu

ziren hausnarketa horretatik: Aisialdia, Genero berdintasu-

na, Natura eta Ondare kultural-historikoa (Igeldokoa zein

Euskal Herrikoa) landuko zutenak. Diru aldetik autogestioa

lantzea da gure asmoa eta horretarako iazko jaietarako

kamixetak, metxeroak eta txapak egin genituen.

Zer ekintza egin dituzue urtebetean zehar?

Ekintza ugari egin ditugu: kosta garbitzea, Aste Santuko

prozesio alternatiboa, mendi irteerak, herriko jaietako gazte

eguna antolatzea, inauteriak, film eta dokumental ezberdi-

nen proiekzioak, hitzaldiak, euskara eta Nafarroaren eguna,

pala txapelketa mixtoa… 

Lokalaren inguruan zer egin duzue?

Herri Kontseiluak lokala herritar guztientzat erreferentea

izatearen beharra azpimarratu zigun. Gazte taldetik ere loka-

laren erabilpen zabalago baten beharra ikusten zen. Orain

espazio honen erabileraren eta funtzionamenduaren ingu-

ruan proiektu bat osatzen ari gara Herri Kontseiluari aurkez-

teko. Proiektu honen osaketarako gazteen artean hitz egin da

eta horrez gain, herriko talde ezberdinei ere aurkezteko

asmoa dugu, hauen iritzia ere jasotzeko. Bestalde, obra

baten beharra ere badu espazio honek, hezetasun eta filtra-

zio arazoak konpontzeko. Horretarako ere Herri

Kontseiluarekin harremanetan gaude.

Aurrera begira zer asmo?

Gazteen arteko harremanak landu eta sakontzeko asmoa

dugu. Gainera  urteurren festa mugimenduari bultzada bat

emateko aukera polita dela iruditzen zaigu, bileretara jende

gehiago inguratzeko eta gazte taldea indar berritzeko.

Herritar guztiak animatu nahi ditugu apirilaren 28ko jaian

parte hartzera, giro bikaina izango baita!
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“Eguerdian Paella

Lehiaketa antolatu dugu

herriko koadrila ezberdinek

parte hartzeko eta adin

ezberdinetako jendea elkartu

eta harremanak lantzeko ”

egItArAuA:

12:00etan, Igeldoko gaztien argazki proiekzioa Itsas Aurren.

12:00etan, Ieltxoren Argazki Lehiaketako sari banaketa.

12:00etatik 14:00etara, Paella Lehiaketa plazan.

14:00etan, paella jatea plazan.

18:00etan, txaranga herrikoia.

23:00etatik aurrera, kontzertuak lokalean: Blaka, 

Itziarren Semeak eta Dj Bull.

- Sarrera: 3 euro (momentuan).

Goizaldera arte egongo da parranda.

*20:00etatik 23:00etara bokatak salgai.
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Taldearen izena, Euskal Herriko kul-

tura musikala eta egoera politikoa

ulertzeko ezinbestekoak diren Pan -

txoa eta Peio bikotearen Itziarren

semea kantutik hartu zuten. Tortu -

raren kontrako aldarrikapen horrek

erakusten du taldearen filosofia dela

boteretsuen kontra eta zapaldutakoen

alde abestea.

2006an elkartu ziren lehen aldiz

Mungiako lokaletan. Lehen kontzertua

2007ko apirilean eman zuten Mun -

giako Gazte Asanbladaren eskutik eta

uda horretan hainbat kontzertu eskaini

zituzten eskualdeko jai ezberdinetan.

Hasierako taldekide berdinek

jarraitzen dute (Ibon, Manex, Jebi,

Asier eta Irkus), baina 2008tik

Santutxutik aurkitu zuten Unaik jar -

tzen ditu erritmoak.

Urte bereko ekainean lehen diska

grabatu zuten: “Itziarren Semeak”.

Hamar kantu propio izan ziren.

2010eko otsailean “Bizkaiko

Golfoak” diska grabatu zuten. Estilo

ezberdinetako hamaika abesti sartu

zituzten. Disko honi esker 50 kontzer-

tu baino gehiago emateko aukera

izan zuten eta 2011ko martxoa eta

apirila artean “Lehen lerroan” izeneko

azken diskaren grabaketa etorri zen.

Izenburuak argi erakusten ditu taldea-

ren sustrai musikalak non dauden,

Kortatu taldearen En la línea del fren-

te kantuari egiten baitio erreferentzia.

Eta miresten dituzten The Clash,

Rancid edo Negu Gorriak taldeek

egin izan duten bezala, ukitu berriak

gehitu dizkiote Bizkaiko Golfoek

ereindako koktel musikalari.

2012 hasieran EP berri bat kalera-

tu dute “Basque of Brixton” izenburu-

pean.

Taldea mungiarra da. Taldekideak: Ibon, Manex, Jebi, Asier, Irkus eta Unai.

Itziarren Semeak ska-punk taldea:

Blaka rock taldea:

Dj Bull:

2009 urtean, Donostian sortutako rock

taldea da Blaka. Gipuzkoa inguruan

eman dituzte kontzertuak, batez ere

Donostian. Bertsioak jo ohi dituzte,

baina hainbat abesti sortu dituzte eta

maketatxo txiki bat laster kalean izatea

espero dute. Taldekideak: Lander

Ganzo, Jon Agiriano, Manex Rodrigez,

Iñigo Ozaeta eta Iker Vazquez .

Influentziak: Led Zeppelin, The

Rolling Stones, Sexty Sexers, The

Black Crowes, Van Morrison, Guns N'

Roses, Robert Johnson, Patti Smith,

Janis Joplin, Surfin Kaos, Oskorri,

AC/DC, Airbourne, Berri Txarrak, Mikel

Laboa, La Polla Records...

Dj Bull Tolosako Raku tabernan hasi

zen musika jartzen 16-17 urte zituela.

Musika grabatzen zuen tabernan jar -

tzeko. Aurrena kaseta erabiltzen zuen

eta gero konpaktora pasa zen.

Orduan hasi zen nahasketak egiten.

Gerora jendea zirikatzen hasi eta pla-

zatan musika jartzera animatu zen.

Eta poliki-poliki gaur arte. Orain orde-

nagailua erabiltzen du “pintxatzeko”.



Bota Puntua
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G
aur egun, "atez ateko zabor bil-

keta" kontzeptua entzunda,

nekez aurkitzen da inor ezjakine-

an. Ez zen hala izan duela pare bat urte

pasatxo, Zubietan eta Usurbilen erraus-

tegiko mamuari eraso egin asmoz, lehe-

nengoz entzun genuenean. Ezjakin -

tasunak dakartzan beldurrak sortu ziren

hainbat eta hainbaten gogotan. Izenak

berak zioen zein zen proposamena,

baina halako proiektua milaka pertsonen

zaborra kudeatzeko bideragarria ote zen

eta herritarrari ekar ziezaiokeen nekea

ziren zalantza nagusiak, baina ez baka-

rrak. Jakingo al genuen zaborra behar

bezala sailkatzen? Kanpora ateratzeko

eguna arte zaborra etxean izan behar

bagenuen, nola jasan kiratsa? Ez al

ziren ageriegi geldituko herritarron mise-

riak atarietan zintzilik?

Zorionez herritarron kontzientziak

piztu eta heziko gintuen prozesua izan

zen atez atekoaren ardatza. Pixkana

ikasi dugu  zaborrak sailkatzea dirudiena

baino errazagoa dela (eta zalantzak sor-

tuz gero sailkapena errazteko hainbat

eratako laguntza ere badagoela). Paper,

beira, ontzi arin eta plastiko zein organi-

koa ez den zaborra errefusa zela ere ira-

katsi ziguten, baita berau dela berziklatu

ezin den zabor bakarra ere. Teoria ikasi-

rik, praktikak harritu gintuen jarraian,

uste baino askoz errefusa gutxiagorekin

aurkitu ginenean. Usainari dagokionez,

konturatu ginen organikoen ontzia her-

metikoki itxi daitekeena dela eta plastiko

zein ontzi arinei uretan pasada bat ema-

nez gero ez dariela usain txarrik. Eta bai,

arrazoi, ez da batere dotorea zaborrak

ate aurreetan zintzilik ikustea (ordu gutxi

batzuetan bada ere, bilketa-kamioia

pasa bitartean). Baina eskerrak atez ate-

koa nola eginarekin batera zergatik egin

ere landu zen aipatu prozesuan. Gure

ohituren autokritika egitea eskatzen

duen ariketa batekin ohartu gara gure

zabor-miseriak horixe direla, gureak, eta

guri dagokigula gaurko eta biharko ama-

lurra zaintzeko urratsak ematea, beste-

ren ardurapean utzi gabe.

Eta horrela, herritarren partehartze

handia ekarri zuen ibilbide baten amaie-

ran, sinesgogor zirenek ere izan zituzten

aukeran arrazoi sendo askoak proiektua

bideragarria zela onartzeko (sinestea,

norberaren egoskorkeriaren arabera).

Niri dagokidanez, Zubietatik

Hernanira, atez atekotik atez atekora,

hementxe jarraitzen dut, gero eta hel-

duagoa den proiektuan erabat sinesturik

eta neure buruarekin gustura: orain ziur

nago nik ahal dudan guztia egiten duda-

la ingurumenaren eta osasunaren alde-

ko hondar aletxoa gisa honetan jarriz.

Eta satisfakzio horrek ez du nekerik, ez

usainik ezta arazo estetikorik ere!

Ursula Zubimendi

Sastisfakzio honek ez du
nekerik, ez usainik ezta
arazo estetikorik ere!

Hondakinen arazoari 

konponbidea emateko eta

erraustegirik behar ez 

izateko, atez ateko bilketa 

sistema martxan da

Gipuzkoako lau herritan:

Usurbil, Hernani, Oiartzun eta

Antzuolan. Orain dela gutxi

jakin dugu beste 34 herritan

ere martxan jartzekoak direla.

Igeldon ez da zehaztu, baina

bilketa sistema hau gehiago 

ezagutzeko garai ona dela 

pentsatu du Orri Informatiboak

eta esperientziaren berri 

kontatzeko eskatu dio

Zubietako eta Hernaniko

kasuak gertutik bizi dituen

gazte bati.


