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Badakigu esperoa gogorra izan dela, baina
lasai, urte berriko lehen alea hemen da! 

Bertan, herriko eragileek egindakoa eta aurre-
ra begirako asmoen errepaso bat egin dugu eta,
bereziki, Herri Kontseiluari eskaini diogu arreta. 

Orri informatiboko kideok, urte berriarekin
batera ideia fresko eta berriak ditugu eskuarte-
an; batetik, orri informatiboaren diseinuan alda-
ketatxo batzuk egin ditugu eta bestetik, aldizka-
riari izena aldatzeko lehiaketa bat martxan jarri-

ko dugu. Gauza jakina da informazio-aldizkari
bat dela, baina uste dugu nortasun propioa eta
seriotasuna emateko izena aldatzeko unea iritsi
dela.

Izen-proposamenak biltzeko zerrenda
Txapelan jarriko dugu eta
igeldokoorria@gmail.com helbidera idazteko
aukera ere baduzue. 

Gustatuko zaizuelakoan… ON EGIN!

Zerbitzu-gida 
martxan

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2016

Herri Kontseiluak herriko zerbitzu-gida bat
martxan jartzeko asmoa du eta  herritarrek
eskuragarri izango dute. Helburua nagusia da
herritarrek herriko jendeak berak eskain ditza-
keen zerbitzuak (lanbide jakinak, jatetxeak...)
aprobetxatzeko aukera izatea. Zerbitzu horiek
eskaintzen dituzten pertsonekin harremanetan
jartzen hasiak dira. Denengana iristea zaila
denez, interesik izanez gero email bat idatzi
(herrikontseilua@gmail.com), buzoian zuen
datuak sartu edo bulegotik pasa eta beraiek
jarriko dira kontaktuan zuekin.

Entzungo zenuten bezala (eta
entzun ez duzuenentzat ere
bai), eskola zaharreko erlojua-
ren kanpai-hotsak entzungai
dira berriro ere herrian zehar. 

Honekin batera, Donostiako
Udalak eskola zaharrarentzat
aurreikusitako konponketako
lehen fasea amaitutzat jo du.

Orain, Herri Kontseiluak
Donostiako Udalak barrualdea
konpontzeko konpromezua har
dezan lanean jarrituko du.

Kanpai-hotsak herrian...

Ostegun eroak!
Herri Kontseiluak herriko

giroa alaitu asmoz, hilabe-
teko azken ostegunetan
pintxo-pote berezia anto-
latuko du kaxkoko taber-
netan zehar (Txapela,
Calonge eta Itsas Aurre
kultur etxean ).

Lehenengoa martxoaren
24ean izango da.

Animatu eta gerturatu
pintxo goxoak dastatu eta
giro ederraz gozatzera!
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Epaia atera da. Beste epai bat. 20 urte epaite-
gietan…

Azken epaia gure aurkakoa izan bada ere, ez
gaituzte geldiaraziko; herri baten borondatea
argia denean, geraiezina baita. 

Hala ere, komunikabideetan, hainbat politikari
eta enpresa inmobiliarioen interesek duten
ahotsak (eta presio politikoak?) gure herriaren
borondateak baino oihartzun handiagoa dute,
nahiz eta gezurrak eta egia erdiak esan: 

“Herri-galdeketa ez dute ongi egin…kontsulta
ilegala da…” behin eta berriro bota duten argu-
mentu hori epaileak gezurtatu egin du; EGIN-
DAKO KONTSULTA GUZTIZ LEGALA DA. 

“Dekretua formaz gaizki egina dago, bertan
behera geratuko da” Entzun dugu behin eta
berriz. EPAIAK DEKRETUA ZUZENA DELA DIO

ETA MANTENDU EGITEN DU. 

“Igeldoren desanexio-prozesua irregularra eta
iruzurtia izan da” EPAIAK IRUZUR HITZA ERA-
BILTZEN DU, BAI, BAINA GARAIKO AGINTARIEI
ZUZENDUTAKOA DA IRUZURRA; 2003-2010
urte bitartean erantzunik eman ez izanagatik eta
nahita luzatu izanagatik.

Auzia hain da korapilatsua, non epaileak berak
ere ez baitu garbi ikusten arrazoia nork duen.
Hori guztia dela eta Itsas Aurretik mezua: 

Batetik, bide juridikoan jarraituko dugu eta
errekurtsoa sartu da Madrilen, aurrera egiteko
pisuzko argudioak ditugulako. 

Bestetik, herritarroi deia: jarrai dezagun egu-
nerokoan lanean, bakoitzak berean eta elkar
lanean herria sortzen. LORTUKO DUGULAKO!

20 urte epaitegietan

Urtero bezala, eskolako umeek ihauteriak
ospatu zituzten. Bi taldetan banatu zituzten
beraien koreografiak: txikienek “euri tantak”
abestia dantzatu zuten, etxean zuten mozorrorik
gogokoenarekin; haundienek, rapero papera
hartu eta dantza moderno bat egin zuten.
Azkenik, desfilea egin zuten denek, batzuek
eskutik helduta, besteek dantzak inprobisatuz
eta baten batek surfeko taula hartu eta uraren
gainean… jajaja!!!

Gero, plazan bildu eta txokolate bero-beroaz

eta opilez bete zituzten tripak... Hurrengo urte-
an gehiago.

Zomorroak eta mozorroak

Urtarrilaren 30eko ekimena, Elkarbizitza zubian 

Urtarrilaren 27ko prentsaurrekoa, kultur-etxean
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Martxoaren 6an, urteko ba-
tzarra eta junta-aldaketa egin-
go dira. Goizeko 10:30etan
izango da lehenengo deialdia
eta 11:00tan bigarrena.
Bertaratutakoek urtean zehar
elkartean bertan gastatzeko
30€ko bonoa jasoko dute.

Bestalde, joan den otsailaren
11n “Termomix” robotaren
erakustaldia egin zen Haritz
(Sansonategi jatetxea) sukal-
dariaren eskutik. Hamar herri-
tarrek parte hartu zuten eta,
robota martxan ikusteaz gain,
jakiak probatu eta erosteko
aukera ere izan zuten.

Martxoak 6
Din-dinen
batzarra Kurtsoko bigarren hiruhile-

koa hastearekin batera, zine-
-jana ere martxan da. 

Otsailaren 14an izan zen
lehen emanaldia. Hogeita
hamabi pertsona inguratu
ziren goxotasunean platerak
dastatzeko asmotan. Gogoz
geratu zirenek aukera izango
dute martxoan eta apirilean
egingo diren emanaldietan
parte hartzeko.

Ieltxo zuen ekarpenak jasot-
zeko prest dago eta, zerbait
nahi izanez gero, emailez jarri
harremanetan.

(ieltxokulturelkartea@ymail.
com)

Hasi da 
zine-jana

Ezker Abertzalea Zutik eta Abian

Azken aste eta hilabeteetan
bolo-bolo dabil Abian hitza…
baina zer da Abian?

Abian, Ezker Abertzale osoak
martxan jarri duen prozesua
da. Honen helburua, orain
arteko bidearen balantzea egin
ondoren (azken 4-5 urteak
bereziki) hemendik aurrerako
bidea zehaztea da, horretarako
proposamenak bildu eta ezta-
baidatuz. Hurrengo urteetan
garatuko den estrategiaren

oinarriak finkatzea da asmoa.

Prozesu hau ahalik eta pertso-
na gehienen parte-hartzearekin
osatzen ari da eta bi fasetan
banatu da:

1. Harreman- eta entzute-
fasea (azaroa-urtarrila)

Fase honetan ahalik eta jende
gehienaren iritzia entzuteko
ariketa egin da, eta gehiengoa-
ren iritzietatik eztabaidarako
txostena osatu da.

EH osoan 8000 pertsona ingu-
rurekin hitz egin da eta Igeldon
ere egon da aukera ekarpenak
egiteko. Esaterako, U-13an
herri-batzarra burutu zen, eta
hainbat ariketa egin ondoren 2.
fasea nola egin erabaki zen.

2. Eztabaida-fasea (urta-
rrila-apirila)

Herriz-herri hiru batzar era-
bakior egingo dira; Igeldon,
lehena otsailaren 27an burutu
zen. Eztabaida-faserako euska-
rri nagusia Abian txostena izan-
go da.  

Bestetik, Abian prozesuaren
baitan, Euskal preso politikoak
ere parte direla aldarrikatu
asmoz, otsailaren 20an estatu
espainiarreko espetxe guztieta-
ra martxak burutu ziren.

Igeldotarrak  Añorga, Antiguo
eta Aldezarreko herritarrekin
batera, Segoviako espetxera
joan ziren. Bertan baitago Jon
Enparantza presoa, erabateko
isolamendu egoeran. 
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Agur Gabonak… hemen da irteera!
Pasa diren Gabonetan, urtero bezala, Kixmik

eskeak eta haurrentzako tailerrak antolatu
zituen; baita helduak giro ederrean bilduko
zituen afaria ere. Ekintza guztietan handia izan
zen parte-hartzea eta aisialdi taldeak lerro
hauek aprobetxatu nahi ditu, parte hartu eta
lagundu zuten guztiei eskerrak emateko.

Gabonak atzean utzi eta urteroko asteburu-
pasari begira daude orain. Apirilaren 15etik
17rako asteburua hautatu dute aurten irteera
egiteko, beraz, adi egon, laster izango duzue eta
beharrezko informazioa eskuragarri!

2015eko abenduko Gabon eskea

Ttonttorro
martxan da

Urte hasiera-
rekin batera,
jai batzordea
ere lanean
hasi da San
Pedro jaiak
anto la tzeko
xedearek in .
Azken urtee-
tan hasitako
bidean sakon-
du asmoz,
eragile eta
n o r b a n a k o
g e h i e n e n
artean jaiak
antolatu eta

aurrera eramatea da asmoa, jaiak guztionak
direla sentitu eta herritarren parte-hartze akti-
boa bermatzeko. Horretarako, jai batzordeak
egitarau proposamen bat pentsatu du eta herri-
ko eragileei aurkeztu die. Jaietako egitarauari
dagokionez, ekarpen edo ideia berririk izanez
gero, idatzi helbide honetara:
ttonttorro@gmail.com 

Bestetik, argazki-lehiaketa ere martxan jarri da
eta apirilaren 17a izango da aurkezteko azken
eguna.

Sari 
berezia

Getariara

Dakizuen bezala, Gabonetan pare bat ekintza
antolatu zituen Itsas Aurre elkarteak. Batetik
abenduaren 31n egin zen zozketa berezia eta
bestetik, urteari hasiera goxoa emateko, “koti-
lloi” festa. 9540 zenbakia izan zen saritua eta
saria Getariara bidali zen.

Jakinarazi digutenez, aurten ere urteko bono-
arekin jarraitzeko asmoa dute eta dirua atera-
tzeko eta igeldotarrak motibatzeko hainbat
ekintza aurreikusten dituzte.

Itsas Aurreko kideek eskerrak eman nahi dizki-
zuete 2015. urtean diruz laguntza eman duzuen
guztiei.

Irabazlea (Garbiñe Ollo Balerdi)
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Euskal Presoen aldeko 
ekimenak eta Iñaki Imazen

mezua
Urtero legez, Gabonetan hainbat ekimen egin

ziren euskal preso eta iheslari politikoen alde;
esaterako, abenduaren 31n kontzentrazioa egin
eta atxikimendu-argazkia atera zen, urtarrilaren
9ko manifestaziorako. Zita horretarako, aurten
ere, autobus bat betetzea lortu zen.

Bestetik, hauteskunde-afarian ateratako dirua-
ren zati bat Iñaki Imaz euskal preso politikoari
bideratzea erabaki ondoren, hau izan da igeldo-
tarroi eskerrak emanez bidalitako mezua:

Aupa zuek!

Zer moduz zabiltzate? Lehenik eta behin mila
esker jasotako elkartasun eta berotasunagatik,
Irunek esan zidan xoxak bildu zenituztela nire-
tzako.

Berriki kartzelaz aldatu didate eta egun Ocaña
II-ko kartzelatik ari naiz. Beste bi kiderekin
nago: Karlos Trenor (Egiarra) eta Txuma Lopez
(Intxaurrondoarra).

Hemendik ihes egiteko pasadizoa ez dut aur-
ten bukatuko, baina espero dut datorren urtean
zuekin egotea. Besterik gabe, mila esker eta
jaso ezazue besarkada estu eta muxu bat, ondo
segi eta aurrera! Bizi eta borrokatu!

Iñaki, Ocañan bahiturik, 2016ko Urtarrilean

2015. urtean Euskara Batzordeak, Donostiako
Udalarekin eta Urtxintxa aisialdi elkartearekin
batera, Parketarrak egitasmoa jarri zuen mar-
txan. Egitasmoa hiru zatitan bereizi da eta
azken zatiaren saioak, martxoaren 9 eta mar-
txoak 16an izango dira.

2016ean espero dugu egitasmo honekin
jarraitzea. Mila esker parte hartu duzuenei!

Parketarrak bueltan
dira ekintza berriekin!

Emakume-afaria, martxoak 12
Urtero bezala, aurten ere, Emakumeen Nazioarteko Egunaren harira, emakume-afaria izango da;

martxoaren 12an, Mendizorrotz jatetxean (elkartzeko,
21:00tan plazan edo 21:30etan jatetxean).

Izena emateko:

- Zerrenda Txapelan jarriko da (martxoaren 8ra arte).

- 645735762 telefonora deituz (Larraitz).

*Jende kopurua mugatua izango da.

Ohiturari jarraituz, afalostean, Igeldoko baserriko pro-
duktuz osatutako hiru saski zozketatzeaz gain, kantu-
eta dantza-giroaz gozatzeko aukera izango da.

2013ko afarian, Calonge
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Joan den maiatzean aukeratu zen Herri Kontseilu berria. Ordutik lane-
an ari dira hautatuak izan ziren bederatzi kideak. Azken hilabeteotan
zer egin duten eta aurrera begira, datozen lau urteetarako, zer asmo

dituzten jakiteko beraiekin elkartu gara. Kide guztiekin batera elkartze-
rik ez dugu lortu, baina bakarka, guztiek  galdera motz batzuei erant-

zun diete. Talde-elkarrizketa egiteko, Ander Zubeldia, Ainhoa Gorostidi,       
Maider Illarramendi, Aitziber Gabilondo, Iker Zinkunegi eta 

Ioritz Galparsororekin elkartu gara.

“ASMOA DA HERRITARRAK 

AKTIBATZEA, BATEZ ERE 

LAN TALDEETAN PARTEHARTZEA
BULTZATUZ”



Kontu kontari Igeldo 2016

8

Izena

1. Adina

2. Zergatik onartu zenuen zure hauta-
gaitza?

3. Zer ekarpen egin dezakezula irudi-
tzen zaizu? 

4. Eta Herri Kontseiluak zuri, zer ematea
espero duzu?

5. Zer nahiko zenuke lortzea lau urte
hauetan?

Ander Zubeldia

Lizeaga

1. 39

2. Proposatu nindutelako,
arduragatik.

3. Ez dakit, lanerako gogoa
dugun taldea garelakoan nago eta bakoitzak
gehien ezagutzen duen eremuan ahal duena
aportatuko du. 

4. Ikasteko aukera ikusten dut hainbat ere-
mutan. 

5. Jendearen iritziak jaso, egitasmoak mar-
txan jarri eta komunikazioa hobetzea, herriko
beharrei irtenbidea aurkitzearekin batera,
noski. 

BAKARKAKO GALDERA-ERANTZUNAK

Ainhoa Gorostidi
Dorronsoro

1. 35

2. Proposatua izanik aukera
berri bati baietza ematera
ausartu nintzen. 

3. Herri lanean ikasi eta bizitakoa. 

4. Gauza ugari; herritarrak eta herria gehia-
go ezagutzea, besteak beste. Gauza berriak
ikasteko aukera; kudeaketa. Baita denbora
pixkat kendu ere. 

5. Udalerri bihurtzea noski! Bitartean udalik
gabeko bizirik dagoen herria mantentzea. 

Maider Illarramendi
Olazabal

1. 29

2. Espero ez nuen zenbaiten
proposamena jasota eta
beraiek nigan konfiantza zutela

ikusirik aurrera egitea erabaki nuen, nahiz
eta zalantza asko izan. 

3. Alaitasuna, batzuetan urduritasuna. 

4. Esperientzia berria, ezagutza berria,
herritarrekin kontaktu zuzena. 

5. Herria aktibo mantentzea, herritarrek
HKa hurbil sentitzea, dauden taldeak man-
tentzea eta herri txikiaren nortasuna man-
tentzea.

Iker Zinkunegi

Arrillaga

1. 36

2. Iruditzen zitzaidalako trans-
misioa egoteko aurreko HKtik
baten bat egotea beharezkoa

zela. 

3. Esperientzia.

4. Herriarentzat lana egiteak beti aportatzen
badizu ere, herriaren ezagutza hobea eta
nola ez, buruko min batzuk. 

5. Herriko elkarte ezberdinetan jende asko
aktibo badago ere, gustatuko litzaidake Hkak
lantzen dituen arlo askotan herritarren inpli-
kazio handiagoa lortzea. 

Ioritz Galparsoro 

1. 31

2.Aurretik ere Herri Kontseiluan
egonda, herriaren alde lanean
jarraitzeko. 

3. Lantalderako, lanerako bat
gehiago, eta,  zehazki, arkitektoa izanda, hiri-
gintza gaiak jorratzeko aukera.

4. HK-ko kideekin eta herritarrekin harremana
eta lagunartea.

5. Igeldorako desanexioa.
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Aitziber Gabilondo
Errazkin

1. 29

2. Ez nuen asko pentsatu, nire
izena proposatuen artean zego-
ela esan zidatenean, aurrera egi-

teko beharra sentitu nuen. 

3. Nekazal munduan dudan ezagutza, taldea-
rentzat aberasgarria izan daitekeela uste dut
hainbat gaietan. 

4. Betidanik parte hartu izan dut herriko ekin-
tza eta taldeetan gogoa sortzen dit horrek,
beste jende batekin harremana izan eta parte
hartzeko aukera sortuko didala uste dut, herria-
ren alde lanean aritzeko. 

5. Herri Kontseiluaren barruan, talde desberdi-
nak egin ditugu eta bakoitzaren eguneroko eta
zaletasunekin lotuta dagoela uste dut talde
bakoitza. Beraz, 4 urterako ditugun helburuak
lortzea espero dut. Gustuko lekuan aldaparik ez!

Aitziber Alzua Blanco

1. 36

2. Ezinbestekoa iruditzen zait
herriaren alde lan egingo duen
talde bat egotea Igeldon,
herriaren eta herritaren nahiak

eta interesak babestuko dituena eta hauen alde
lan egingo duena. Proposamena jaso nuen eta,
konpromezua hartzeak beldur pixka bat eman
bazidan ere, animatzea  erabaki nuen.

3. Alde batetik lana, eta bestetik, aurreiritzirik
gabeko ideiak, erabakiak, ikuspuntuak... 

4. Elkarlanean eta kolaboraziotik egindako
lanaren alderdi positiboa, eta esperientzia
berrien bizipena.

5. Oro har, herritarrekin bat egin ahal izatea,
Herri Kontseilua benetan herritarren nolabaite-
ko ordezkaria eta bitartekaria izatea eta hauen
nahiak aurrera atera ahal izatea, ahal den hei-
nean behintzat. 

Miren Zinkunegi
Arrillaga

1. 44

2. Pentsatzen dudalako denon
beharrak eta nahiak aurrera ate-
ratzeko denok saiatu behar gare-

la, ahal dugun neurrian, zertxobait egiten. 

3. Aurreko urteetan egindako lanetan hartuta-
ko esperientzia eta gogoa, gauzak ahalik eta
ondoen egiteko.  

4. Niretzat positiboa da. Momentu batzuetan
buruhausteak eta lana ekarriko du, noski, baina
askotan momentu onak ere bai eta, azken fine-
an, herritarrak antolatzea, geure beharrei aurre
egiteko eta hobetzeko asmoz, oso ona da.

5. Funtzionamendu egoki bat lortzea. Igeldon
urte luzez herritarren dinamika polita  egon da
eta dago. Herri izate eta sentimendu indartsua
dago, denok elkarrekin aurrera egiteko joera eta
lau urte hauetan hori mantentzea, indartzea eta
hobetzea nahiko nuke.  Horretarako herritarrak
parte hartu behar dugu, gure etorkizuna eraba-
kitzen, gure nahiei eta beharrei erantzunak pres-
tatzen.

Kote De La Granja
Dendategi

1. 60

2. Alde batetik, Ameztiko
auzotar batzuek eskatu zidate-
lako, eta beste aldetik konpro-

miso pertsonalagatik.

3. Lortutako esperientzia 25 urteetan nego-
ziazioaren arloan.

4. Lan egiteko beste modu bat eta jende
gaztearekin lan egitea.

5. Igeldoko independentziaren lehenbizi-
ko udala eratzea
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Zer egoera aurkitu duzue H.K.an
sartzean? Izan al duzue aurrekoen
transmisiorik? 

Ander: Transmisioa bai izan dugu.  Gauza
asko iristen dira eta ez dakigu hasieran nola
kudeatu, zentzu batean gaindituta sentitu izan
gara. Baina pixkanaka nola funtzionatzen den
ikasi dugu.

Maider: Asko lagundu
digu lehenagotik zegoen
jende bat berriro egoteak.

Aitziber: Lehenengo bile-
ran “pendiente” zeuden
gauzak hitz egin genituen eta pila bat zeuden.
Gero, sortu diren kontuei erantzun diegu. 

Maider: Sentsazioa izan dut gauzak oso
mantso joaten direla, udaletxe aldetik, tramite
aldetik esan nahi dut. Oso “ilusa” nintzen
agian gauza horietan. Gure artean garrantzia
handia ematen diogu funtzionatzeko moduari. 

Ander: Udaletxearekin harremana oso
mantso  joaten da, bilera bat egin genuen eta
hilabete eta piko erantzunaren zain egon

ginen. Herritarrek askotan galderak egiten
dizkigute gai batzuen gainean eta ez dugu
erantzunik. Behemendirekin ere gauza bere
pasa ohi da. Bestalde, gauza konkretu pila
datozkigu, baina gure lana oinarri bat jartzea
da, ez da gauza konkretu horiei soilik erantzu-
tea, antolaketa orokor bat osatzen joan behar
gara aldi berean, oinarria izango dena. 

Ainhoa: Aurreko Herri Kontseiluko kideek
zer zegoen egiteko transmititu digute baina
antolaketari buruzko kontuak aurreko taldetik
mantendu diren kideek esan dizkigute denbo-
rarekin. Lehendik ere herria ezagutzen
genuen, herriaren egoera bagenekien.
Udalarekin harremana izatea izan da berria
guretzat.

Nolakoa da Udaletxearekin duzuen
harremana?

Ander: Udalarekin, gainera, harremana ez
da parekoa. Ez dugu  parekotasunik sentitzen,
ez dago bide zuzenik. Ez gaude arduradunekin
zuzenean, esaten digute erantzunaren zain
gelditzeko. Salduta sentitzen gara, aukera
gabe. Ez dakizu norengana joan behar duzun
gai konkretuak lantzeko.

Ainhoa: Eskerrak kontaktu batzuk badau-
den, pertsona batzuk zehaztuta; partaidetza-
koa, adibidez. Baina hala ere, tramitea motela

izaten da.

Ioritz: Udaletxeak
bide bat badu, baina
ez dio kasu asko egi-
ten, teknikariek ez
diote kasu asko egi-

ten. Horrek berdin dio, edozein udal talde
egonda ere, nahiz eta lehenago harremana
zuzenagoa zen. 

Ander: Oraingo honetan ez da jarrerarik ere
ikusten. “Bazilatzen”, “parre egiten”  ari zaizki-
gun sentsazioa dugu. 

Ioritz: Aurreko Udal Gobernukoekin tarteka
behintzat elkartzen ginen. Harreman zuzena-
go bat bazegoen. Baina, hala ere, motel joa-
ten zen, gauza asko ezin aurrera joan.

“Udaletxearekin harremana oso
mantso  joaten da”

10



Kontu kontariIgeldo 2016

Iker: Aurreko Udal-Gobernuak, hasieran
kosta zitzaien arren, azken aldian gaiak landu-
ta ekartzen zituen eta gai bakoitzaren ardura-
dunak etortzen ziren.
Egia da, dena epe luze-
ra egiten zela, askotan
ezin zela gauza askorik
egin baina erantzunek
askoz mami gehiago
zuten. 

Zeintzuk dira lau urte hauetarako
dituzuen asmoak? 

Ainhoa: Asmoa da herritarrak aktibatzea,
batez ere lan taldeetan partehartzea bultza-
tuz. 

Ander: Transbersalki jen-
dearen iritzia entzutea.
Lehentasunak finkatu ditu-
gu, baina batzarrean alda
daitezke. 

Aitziber: Herri Batzarrean
herritarrei gure asmoak aur-
keztuko dizkiegu, gure
buruan duguna, baina era-
bat aldakorra da. Herritarrek
lehentasunak markatzea
nahi dugu. Lehentasun-
zerrenda definitiboa batza-
rretik aterako da. 

Iker: Jendea aktibatzea eta parte-hartze
prozesua martxan jartzea da gure asmo oro-
korra eta lehendabizikoa. 

Maider: Parte-hartze prozesua martxan
jarriz herritarren iritzia jasoko da.  Sare zabal
bat lortzea da garrantzitsuena.

Iker: Oraindik ez dugu zehaztu nola egingo
dugun parte-hartze prozesua diseinatzeko,
baina  galdeketaren bat seguru; etxez etxeko
ariketa egitea planteatzen da eta eztabaida
taldeak ere egingo dira.  

Maider: Jendearekin egongo gara, oso
garrantzitsua baita. 

Iker: Helburu orokorra: parte-hartze proze-

suarekin beharrak identifikatu eta hauei era-
ntzuna ematea, honen bidez herritarrekin
lotura egingo dugu, horrela lortu nahi dugu

herritarrak parte aktibo iza-
tea. Parte-hartze prozesua
tresna gisa ikusten dugu
Herri Kontsailuaren eta herri-
tarren arteko harremana ger-
tuagokoa izateko eta herrita-

rrak ere parte sentitu eta izateko.

Ioritz: Sarea antolatzeko herria zonaldeka
banatu dugu eta horietan arduradunak bila-
tzea planteatzen dugu, prozesuari jarraipena
egiteko. Joan-etorriko komunikazioa bilatzen
dugu. Komunikazioa errazteko. 

Barne-funtzionamenduari dagokio-
nez nola antolatu zarete?

Ainhoa: Hiru lantalde orokor osatu ditugu
eta bakoitzak bere alorreko gaiak landuko
ditu.

Maider: Gure taldea GARAPEN SOZIAL
bezala definitu daiteke. Koordinazioa, komuni-
kazioa eta parte-hartzea lantzea da gure hel-
burua. Ikerrek, Ainhoak, Aitziber  Alzuak eta
nik osatzen dugu.  Adibidez, bi hilabetetik
behin herriko taldeekin biltzen gara,  “koordi-
nazio bilera” deritzogunean. Bertan herriko
eragile bakoitzak bere beharrak eta asmoak
azaltzen ditu eta elkarrekin komunikatzeko,
konpartitzeko edo eta elkar laguntzeko balio
du. 

“Sare zabal bat lortzea da
garrantzitsuena”
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Talde eragileek, astebete lehenago gairen
bat planteatzen dute, beharren arabera.
Egiteko dituzten ekintzak beste eragileei plan-
teatzen dizkiete eta HKak ere gaiak eramaten
ditu tratatzeko. 

Iker: Aurreko HKak gabezia ikusten zuen
herriko eragileen arteko koordinazioan eta HK
eta eragileen arteko koordinazioan.

Ainhoa: Talde guztiek konpartitzen dituztela
arazoak, elkarlaguntza natural bat ematen da. 

Iker: Komunikazio arloa, bereziki, Orri
Informatiboarekin lantzen da. Pertsona egoki
bat bilatzen ari gara web orri bat ere martxan
jartzeko. 

Ainhoa: Komunikazioaren barruan, herriko
gune ezber-
dinetan dau-
den panelak,
web orria,
b ana ke t a -
sarea eta
Orri Informatiboa sartzen dira. Adibidez,
komunikazio eta parte-hartzearen adibide
garbi bat sutea izan zenean egin genuen.
Kaltetuekin hitz egitera joan ginen, beren iri-
tziak jasotzeko asmoz. 

Iker: Lan sozialari dagokionean, gazte alo-
rretik lokalaren gaia kudeatzen ari gara.

Maider: 3. adinekoekin ere zerbait egiteko
asmoa badugu, ideaia batzuk baditugu.

Ioritz: Gure taldea HIRIGINTZA, AZPIEGI-
TURAK ETA ZERBITZUAK lantzeko sortu
genuen. Kotek, Mirenek eta nik osatzen dugu.
Gure helburu nagusia hirigintza alorrean, dau-
den proiektuen jarraipen orokorra egitea da.
Azpiegiturei dagokienez, egoera aztertzea
(bideak, eraikinak) eta zerbitzuetan martxan
daudela bermatzea eta ahal dela hobetzea
(garraioa, adibidez). zerbitzu guztiak (zaborra,
argia, bideak, ura…) herritarren beharretara
egokitzea nahi dugu. 

Iker: Atal zaila da, eskumenik gabekoa gure
proiektua aurrera eramateko.

Ioritz: Eskuak gehien lotzen dizkigun gaia
da, ez dugu eskumenik. Orain arte egin dena
izan da Donostiako Udaleko plan urbanistiko-
ak frenatzea. Udalerri bagina gure eredua
garatzeko aukera egongo litzateke. Udalerri
izatea batzuek lotzen dute interes espekulati-
boekin, baina juxtu aurkakoa gertatu da.
Orain artean HKak frenatu ditu interes espe-
kulatiboak; herri izango bagina, gure neurrira
egokitutako garapena izateko aukera edukiko
genuke. 

Aitziber: 3. lan taldea, GARAPEN SOZIOE-
KONOMIKOA ETA FINANTZAKETA da eta
Anderrek eta biok osatzen dugu.
Finantzaketari dagokionez,  ekintza finko
bezala,  musa, herri taberna… ditugu. Baita
diru-laguntzak ere, finantziazio finkoak dira.

Bestalde, sindikatuko tal-
dearekin elkarlanean ari
gara herriaren garapen
sozioekonomikoa lantze-
ko asmotan. Bi talde txiki
sortu ditugu, batetik

herriko ondareari buruzko informazioa biltzeko
(ondarea, landareak, arrokak…) eta, bestetik,
lortzen den informazio horrekin ibilbideak eta
aktibitateak planifikatzeko. Talde hauek erabat
irekiak dira. 

Aurrerantzean, asmoa panfleto bat egitea da.
Eskuartean dugun beste asmo bat, Herriko
Zerbitzu-Gida osatzea da. Edozein beharren
aurrean, herritarrengana jotzeko aukera
zabaldu nahi dugu, elkarri laguntzeko. 

Ainhoa: Eta urtero berrituko litzateke
zerrenda hori.

Aitziber: Hilean behin, hileko azken ostegu-
netan, pintxo-potea ere egingo da Itsas
Aurren. Helburua herria girotzea da. 

Zer asmo duzue herritarren parte-
hartzea bultzatzeko? 

Ainhoa: Herrian talde asko daude eta horie-
kin elkarlana egitea beharrezkoa da. Baloratu
beharrekoa da egiten den lana, lan pila egiten
da elkarteetan. 

“ komunikazio eta partehartzearen adibide
garbi bat sutea izan zenean egin genuen ”
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Iker: Erabakigunea batzarrak dira, eta gure
asmoa  urtero batzar bat egitea da. Bertan lan
ildo nagusiak aurkeztu eta zehaztuko genituz-
ke. Momentu batean,  erabaki bat hartu beha-
rreko gai nagusi bat egongo balitz ere batzar
zehatzen bat
antolatuko genu-
ke. Hala ere, ez
dugu baztertzen
beste bitarteko
batzuk ere erabiltzea ( galdeketa adibidez). 

Ainhoa: Parte-hartze prozesu bat martxan
jartzeko asmoa dugu, igeldotarren iritzia
jasotzeko eta nolako Igeldo nahi dugun jakite-
ko.

Maider: Horrela, lehentasunak markatuko
ditugu eta jakingo dugu nondik hasi lanean.

Iker: Oinarri bat jasotzea litzateke, herriak
nahi duen norabidean lan egiteko, herriak zer

nahi duen jakitea.

Ainhoa: Herritarrak aktibo
izatea, parte sentitzea,
garrantzitsua da Donostiako

Udalarekin negoziatzeko garaian, pisu gehiago
baitu, indar handiagoa. Eta horretarako herri-
tarren beharrak ongi identifikatuta izatea ere
oso garrantzitsua da.  

“Erabakigunea batzarrak dira”
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I
geldo 90. udalerria! Imanol Lasa Zeberio lagunak atzoko
sententzia baloratzean, aurreko foru gobernua bere ikus-
pegi politikoa inposatzen ahalegindu zela esaten dabil

bolo-bolo, aurrekoek, nahiz eta Urkixo inkisidoreak eragozten
saiatu, erreferendum legal batean emandako emaitza onartu
besterik egin ez zutenean. Niretzat garbi dago Igeldoko kasuak
zerbait adierazten badu, PNVko estoldeetako politika zikina
dela, portzierto, nik ulertzen ez dudana! Berak eta PNVko beste
lagunek ondo dakite Igeldoko prozesua 1991tik datorrela eta
igeldotarrek Udalerria bihurtzeko orduko Espainiako legeak
aipatzen zituen puntu guztiak bete zituztela. 1994ean galdeke-
ta egin zen eta Udalerria izatearen aldeko emaitza eman zen.
Beraz, Imanolek eta PNVek jendeari esplikatu behar diotena ez
da pasa den legistaluran agintzen zutenek zer egin zuten , bai-
zik eta beraiek agintzen zuten garai hartan zergatik ez zuten
onartu legeak zioena, zer dela eta orain ere ez duten haintzat

hartu nahi igeldotarrek bi erreferendumetan agertutako nahia eta zergatik egin zuten 1995ean
"ad hoc" Arau Foral berria Igeldo udalerria bihur ez dadin. Hori da esplikatu behar digutena, ez
besterik! Berak ondo dakien bezala, bai EAEko Epaitegi Nagusiak 1998an, eta bai Espainiako
Epaitegi Nagusiak 2003an igeldotarren aldeko sententziak eman zituen Arau Foral hori ezin zit-
zaiela atzeraeraginez aplikatu esanez. Orain, igeldotarrek atzoko sententzia berriro errekurritu
beharko dute eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina PNVek eta ez beste inork eman beharko
lituzke esplikazio publikoak igeldotarren nahiaren kontra agertzeko dituen benetako arrazoiak, nik
orain arte behintzat ez baititut entzun eta. Ausartuko dira edo 2500 biztanleen aitzaki pobre
horrekin jarraituko dute? Ia ziur nago ez direla ausartuko!

facebooken bolo-bolo

Martxoak 6 -Din-dineko batzar nagusia
-Zine-jana, 19:00tan kultur etxean

Martxoak 8 Emakumeen Nazioarteko Eguna

Martxoak 12 Igeldoko emakumeen afaria

Apirilak 8 Haurren zine-jana, 17:00tan kultur etxean

Apirilak 10 Zine-jana, 19:00tan kultur etxean

Apirilak 15-17 Kixmirekin asteburu pasa

agenDa

Iritzi-artikulua argitaratzeko ezinbestekoak dira: egilearen izen-abizenak, kontaktu-bide bat, testua
euskarazkoa eta inolako asmo iraingarririk gabekoa izatea. Bestalde, Orri Informatiboak ez ditu
bere gain hartzen atal honetan esaten direnak.
Inork iritzi-artikulu bat bidaltzeko interesik balu, hurrengo aleak maiatzean, uztailean, urrian eta
abenduan izango dira (igeldokoorria@gmail.com).

oHarra
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