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Azken boladan herrian gauza
dexente izan ditugu, eta izango
ditugu, eta esku artean duzuen
ale hau mardul xamarra atera da.
Patxadaz hartu beraz!

Hasteko, aipatu behar, Herri
Kontseiluak herriko web orria
martxan jarri duela eta he -
mendik aurrera, Igeldori buruzko

informazioa bertan ere aurkituko
duzuela: igeldo.eus. Horrez gain,
Gure Esku Dago, Kooperatiba,
Gurasoak... berriekin datoz. Eta
ezin ahaztu, Martxoaren 8aren
bueltan, Greba Feminista eta
Emakume afaria izango ditugula. 

Gustatuko zaizuelakoan...
on egin!

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2018

Itsas Aurreren boletoak 
merkeago eskuratzeko aukera
Itsas Aurrek antolatzen duen urte
osoko zozketan zenbait boleto
saldu gabe geratu direla eta, mar -
txotik aurrera prezio merkeagoan
erosteko aukera izango dela azal-
du dute. Boleto bakoitza 44 euro-
tan erosteko aukera izango da.
Deialdi berezia egin nahi dute aur-
tengoan, zozketa mota hau egin-
go den azken urtea izango baita.
Gainera, boleto guztiak salduz

gero, datorren urterako geratuko
den zorra txikiagoa izango dela
azpimarratu dute. 

Beraz, oraindik boletorik erosi
ez baduzu edo azken urtea dela
eta laguntza handiagoa eman nahi
baduzu, Itsas Aurre taldeko kide-
ren batekin harremanetan jarri
edo 645 73 57 62 telefonora deitu.
Gustora hartuko dute zure aporta-
zioa!!

Helduak ere, euskal dantzan
Euskal dantza taldeari bultzada
bat emateko asmoz, helduei
zuzendutako ikastaro bat martxan
jartzea erabaki da. Erantzun oso
ona izan du eta dozenatik gora
herritarrek eman dute izena.

Lehenengo saioa ostiral hone-

tan izan dute (martxoak 2) eta
ekainean bukatuko dute ikastaroa.
Hamabostean behin izango dira
saioak (ostiraletan) eta denera 8
emango dira. Eskolan ariko dira
20:00etatik 21:30etara, Aiora
Etxebestek gidatuta.

Antzerkia, igandean
Hozkailua antzerki obra izango da
ikusgai igande honetan (martxoak
4). 19:30etatik aurrera izango da
Itsas Aurre kultur etxean.

Mus Txapelketa 
azkarrak, ostiralero
Mus Txapelketa azkarrak jokatzen
ari dira Igeldon. Ostiralero izango
dira mus partidak martxoaren
23ra arte. Ohi bezala, Itsas Aurre
kultur etxean izango dira, gaueko
22:00etan hasita.

Bikote bakoitzeko, 15 euro
ordaindu behar dira. Sariak, hona-
koak: bi arkume (lehenengoek),
arkume bat (bigarrenek), lau txu-
leta (hirugarrenek) eta baserriko
bi oilasko (laugarrenek). Sari
bereziak ere izango dira tartean.

Lapa Txapelketa, apirilean
Apirilean zehar, berriz, Lapa
Txapelketa jokatuko da. Lau osti-
raletan jokatuko da eta mus parti-
da hauek ere Itsas Aurren izango
dira 22:00etatik aurrera.

Enbil eta Zendoia, 
Euskal Herrikoan
Urtarrilaren 12an, Euskal Herriko Mus
Txapelketako kanporaketa jo ka tu zen
Igeldon, 7 bikotek hartu zu ten parte
eta Juan Mari Enbil eta Joxe Angel
Zendoia izan ziren irabazleak. Hori
horrela, Gipuzkoako kanporaketa
jokatzeko sailkatu zi ren. Otsailaren
24an jokatu zuten Ber garan eta ez
zuten aurrera egitea lortu. Igeldoko
errepresentaziorik ez da izango,
baina final handia mar txoaren 10ean
jokatuko da Uztaritzen. 

Ttonttorro Jai Batzordekoak San
Pedro festak prestatzen hasiak
dira. Iaz zenbait ekintza berri
antolatu ziren eta arrakasta izan
zuten. Hori horrela, herritarrei
aukera zabaltzea pentsatu dute
festei begira ideia eta ekintza
berriak proposatzeko eta anto-

latzeko. Norbaitek ekintzaren
bat gustora antolatuko balu,
animatu dadila!

Horretarako, bilera irekia egin-
go dute martxoan (zehazteko
dago eguna). Eta bestela, harre-
manetan jarri Jai Batzor dea rekin:
ttonttorro@gmail.com.

Zer antolatuko zenuke festetan?
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Bazkide berriekin, aurrera doa Kooperatiba

Herri Kooperatiba osatu eta denda
martxan jartzeko proiektua aurrera
doa pixkanaka. Pasa den otsailaren
18an, batzar eratzailea egin zen eta
bazkide zaharrek bazkide berriak
onartu zituzten, besteak beste.
Orain, 102 bazkidek osatzen dute
Kooperatiba eta hurrengo pausoak
ematen ari dira. 

Bazkide berriak onartu eta orain
arteko ibilbidea azaldu zuten batza-
rrean. Honekin, aro berri bati hasie-
ra eman diote.

Lau lantalde
Proiektuak aurrera egingo badu,
bazkide guztien laguntza beharrez-
koa izango dela azpimarratu zen eta
lantaldeetan banatuta egingo da lan.
Momentu honetan, lau lantalde
osatu dira: Obrak, Hornidura,
Komunikazioa eta Juridiko/finantza-
rioa. Lantaldeetan sartzeko dei egin
dute.

Bazkide berriek, 500 euro
Orain arte esan izan den bezala,
bazkide berriak eta zaharrak berdin-
duta geratzeko, berriek 500 euroko
ekarpena egin beharko dute.
Kolpera edo epeka egiteko aukera
izango da urtebetean. Ordainketa
nola egin azaltzeko, Kooperatibako
kideak harremanetan jarriko dira.

Bestalde, ekarpen bonoak (250
eurokoak) egiteko aukera ere izango
da (abalista moduan) eta hori ere
zehaztuko dute aurrerago. Diru hori
mailegua gutxitzeko erabiliko da eta
osotasunean denbora epe batean

bueltatuko zaio ekarpena egiten
duenari.

Herri Kontseiluaren laguntza
Herri Kontseiluak Kooperatibako jun-
tari adierazi dionez, herriarentzat
proiektu estrategikoa dela ikusten
du. Hori horrela, herritarren beha-
rrak asetzera bideratzea nahi du
proiektua, helburu hori izatea
Kooperatibak, eta diru laguntza
emateko asmoa azaldu du. Dena
dela, proposamena besterik ez da
oraindik.

Irekia izango al da?
Dendari begira, oraindik zehazteko
daude bazkideentzat bakarrik izango
ote den, Igeldotik kanpokoek ere
bazkide izateko aukera izango ote
duten, ze produktu jarriko diren...
Hori dena lantaldeetan lantzen joan-
go dira eta hurrengo batzarrean pro-
posamen desberdinak ondo landuta
eramango dira. Eztabaidatu eta era-
baki egingo dira.

Hurrengo batzarra apirilaren
15ean izango da, 10:30etan Itsas
Aurren.

Kooperatibako batzar
eratzailea egin zen 
otsailaren 18an. 102
bazkidek osatzen dute
orain Kooperatiba.
Hurrengo batzarra,
apirilaren 15ean.

Batzar eratzailea eginda, hurrengo pausoak ematen ari da Kooperatiba.

Herritarrak ilusioarekin

Batzar eratzailea egin aurretik, Ate Irekien bi saio egin zituen Kooperatibak

sindikatuan (otsailak 4 eta 11) eta bertan ikusi dute jendeak ilusio handia-

rekin bizi duela martxan den proiektu hau. Batez ere, lehenengo saioan

bildu zen jendea. Denera, 100dik gora herritar gerturatu ziren bi saioetan

eta asko eskertu zuten eraikina barrutik ikusi ahal izatea. Zalantzak argitze-

ko aukera ere izan zuten bertaratutakoek eta bazkide berriak ere egin ziren

bertan. Giro ederrean ibili ziren musikaz girotutako hamaiketako eta guzti.

Argazki zaharrak, planoak… ere ikusteko aukera izan zen.

Jendetza gerturatu zen Kooperatibako ate irekietara. Argazki gehiago: www.igeldo.eus
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Landaola Saria jaso du
Antton Dorronsorok
Otsailaren 1ean Landaola Sariak
banatu zituzten Zaldibiako Goizane
zentroan eta sarituetako bat Onda -
zarte baserriko Antton Dorronsoro
izan zen. Gipuzkoako mendi-nekaza-
ritza elkarteek aurten lehendabiziko
aldiz sortu dute Landaola Saria. Sari
honen bidez, nekazaritza munduari
alor ezberdinetatik (erakunde priba-
tu, publiko edo norbanako bezala)
egindako ekarpena saritu nahi izan
dute bailara ezberdinetako mendi
nekazaritza  elkarteek. Kasu honetan,
Behemendik proposatu zuen
Anttonen hautagaitza, urteetan neza-
kazaritzari egin dion ekarpena gorai-
patuz (Gipuzkoako EHNEko lehen
lehendakaria izanik, Behemendiko

lehendakaria ere zenbait urtean eta
bere familiarekin urteetan aurrera
eramandako proiektuagatik, esne
ekoizpena eta salmenta zuzena egi-
naz Igeldoko Esnea izenean).  

Saria nola jaso zuen galdetu
diogu Anttoni, eta poz handiz eta
ilusioz jaso zuela esan digu.
Urteetan egindako lanaren erreko-
nozimendu bat izan dela beraren -
tzat eta berarekin batera baserrian
lanean aldamenean izan dituen
familiakoak ere aipatu dizkigu, guz-
tien artean osatu baitu orain artean
egindako ibilbidea. Saria jasotzera
bilobekin inguratu zen Antton,
aldamenean duen generazio be -
rria ren adierazle.

Askapena Euskal Herriko era-
kunde internazionalista da eta
formakuntza saioak egin zituz-
ten Igeldon, otsailaren 3-4ko
asteburuan. 30 bat kide izan
ziren bertan eta honako gaiak
eztabaidatu zituztela azaldu
diote Orri Informatiboari: alde
batetik, beste herriei elkarta-
suna adierazi edo ez erabaki -
tzerako garaian, ze irizpide
jarraitu. Bestetik, Kurdistanen
eta Herrialde Katalanetako
parte batean ematen ari diren
prozesuak izan zituzten hizke-
tagai. Eta bukatzeko, Europar
Batasuna ren inguruan aritu
ziren.

Brigadista izateko deialdia
Internazionalismotik Euskal
Herria eraikitzen! lemapean,
munduko hainbat txokotara
brigadak antolatu ditu
Askapenak aurten ere. Latino
Amerika, Ekialde Hurbila eta
Europara izango dira brigadak.
Interesa izanez gero, idatzi:
brigadak@askapena.eus.

Txinara bidean dira sokatiralariak

Askapenako
30 bat kide
Igeldon, 
formakuntza
saioetan

Euskal Herriko goma gaineko
8x8ko txapelketa urtarrilean hasi
zen eta amaitu berria dute
Ibarrako taldekoek. Iñaki Enbil eta
Joxe Mari Uranga igeldotarrak ari -
tzen dira Ibarrako mutilen taldean
tiraka eta aurtengo txapelketan
txukun aritu dira. 680kg-ko finale-

an txapela lortu zuten Laukizen.
640kg-tan bigarren gelditu ziren
Idiazabalen. 600kg-ko finalean,
Ibarran bertan jokatu zuten eta
saiakera handiak eginda, bigarren
postuan geratu ziren ere. Azkenik,
560kg-tako kategorian, hau mix-
toa izaten da, laugarren geratu

ziren Laukizen.
Orain, Euskal Herriko Txapel -

keta bukatuta, Txinara bidean dira
mundu mailako txapelketan parte
hartzera. Bueltakoan hitz egingo
dugu beraiekin Txinako esperien -
tzia nolakoa izan den jakiteko. Ea
zer kontatzen diguten! 

Antton Dorronsoro saria jasotzeko momentuan (erdian), Araitz eta Amaiur bilobekin.
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Bere nahia beteaz, agur beroa

H
erritar askok eta askok jakin
go duzuen bezela, urtarrila-
ren  3an, gaixotasunak  be -

re alde gordinena erakutsiz, Aitor
eraman zuen gure artetik.
Zorionez, tartea izan zuen gehien
maite zituenekin azken momen-
tuak pasa, eta  bere nahia adie-
razteko ere.

Besteak beste, herrian hamai-
ketako bat egitea eskatu zuen
ingurukoekin. Herritar eta lagun
askoren artean azaldutako lagun-
tasuna eta prestutasunari esker
“festa” polit  bat egin ahal izan
genuen bera agurtu eta gogora-
tuz. Bere nahia beteaz, geratu zai-
gun lasaitasuna eta oroitzapena
izugarriak izan dira, eta benetan
eskertu nahiko genuke bertan
egon eta lagundutako guztiei.
Jasotako babes guztiak, gordinta-

suna xamurtzen lagundu zuen.
Ziur naiz, Aitor dagoen tokian

dagoela oso harro eta pozik senti-
tu zela.

Mila esker bihotzez.

Amaia, Elene, Oihan eta Haritz

Aitor Lizarralderen omenez, hamaiketako jendetsua egin zen herrian.

Urrea eta
zilarrak,
Igeldora

Otsaileko azken asteburuan,
Andoaingo Piano Jaialdi entzute -
tsua izan zen eta bertan parte hartu
zuten Igeldoko 5 gaztetxok. Eta
sekulako emaitzak lortu dituzte
guztiek ere. Lili Amezuak urrea lortu
zuen A kategorian (11 urte arte),
bakarlari gisa, Berceuse pour mon
petit frere piezarekin.

Lander Camarerok eta Danel
Etxeberriak, berriz, zilarrra lortu
zuten A kategorian, elkarrekin jota,

hau da, lau eskutara. Pieza: Roger
Rabbit’s runaway rag.

Eta Maddi Agirrek eta Nora
Elosegik ere zilarra lortu zuten.
Hauek B kategorian (12-14 urte)
aritu ziren, lau eskutara Rock
Bottom Rag piezarekin.

Bostak Igeldoko piano ikastaro-
an dabiltza, Naiara Egaña irakasle-
arekin, eta oso pozik zeuden bai
protagonistak bai irakaslea ere.
ZORIONAK!!

Andoaingo Piano
Jaialdian sekulako
emaitzak lortu dituzte
igeldotarrek.

Maddi Agirre eta Nora Elosegik zilarra lortu zuten. Baita Lander Camarero eta Danel Etxeberriak ere.

Lili Amezuak urrea lortu zuen bakarlari gisa.
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Herriko web orria martxan da: igeldo.eus

Herri Kontseiluaren aspaldiko
proiektua zen herriko web orria
martxan jartzearena, eta azkenean
lortu da. Hemendik aurrera, Igeldok
ere izango du bere lekua sarean;
igeldo.eus atarian, hain zuzen ere. 
Igeldori buruzko ia informazio guz-
tia aurkitu daiteke bertan, baina
atal berri gehiago sortzeko asmoa
ere badago. Web orri ahalik eta
egokiena osatzea da Herri
Kontseiluaren asmoa eta horretara-
ko herritarren ideiak eta ekarpenak
jasotzea ezinbesteko ikusten du.
Beraz, dei egiten die herritarrei ani-
matzeko proposamenak egitera eta
web orria osatzera.

Albisteak, deialdiak, 
informazioa, argazkiak...
Web orrialdea lau atal nagusitan
banatua dago. Herria, Ezagutu,
Bizi eta Blog! dira atal horiek.

Herriaren barruan, herriko aurkez-
pena, taldeen informazioa eta
azpiegitura eta zerbitzuak azaltzen
dira. Ezagutun, kokapena, histo-
ria, natura eta ondarea sartzen
dira eta baita herriko taberna-
jatetxe eta ostatuen inguruko
informazioa ere. Bizin, ospakizun
eta festen berri izango du erabil -
tzaileak eta horrez gain, informa-
zio baliagarria, Orri Infor matiboak

eta argazkiak izango ditu
eskura. Bukatzeko, Blog!
atalean, azken mo men -
tuko albiste eta deialdiak
argitaratuko dira, argaz -
kiez la gun duta. Infor mazio
berria sortu ahala joango
dira bertan argitaratzen
eta albiste hauek web
orrialdeko sarrerako orrian
ere azalduko dira.

Sarreran, albisteez gain,
azken Orri Informatiboa, agenda
eta sare sozialetako aipamenak
azalduko dira.

Sare sozialetan ere bai
Igeldok sare sozialetara ere egin du
salto. Facebooken (Igeldo Udale -
rria) eta Twitterren (@IgeldokoHK)
aurkituko duzue. Beraz, interesa
dutenek egin dezatela lagun eskae-
ra edo egin daitezela jarraitzaile.

Igeldori buruzko informazio ia guztia aurkitu daiteke bertan. 
Atal berri gehiago sortzeko asmoa ere badago eta herritarren 
ideiak eta ekarpenak jaso nahi dira orain.

Herri Kontseiluari jakinarazi diotenez, herritar batzuei
zaborraren tasa kobratzen saiatu dira Donostiako
Udaletik, berez, ez dutenean zertan ordaindu. Halako
kasuren bat izanez gero, udaletxera deitzeko azaldu
du Herri Kontseiluak. Erreklamazioak egiteko edo
argibideak eskatzeko: 900714033.

Zeintzuk ez dute ordaindu behar?
Tasa ordaindu behar ez dutenak honakoak lirateke:
hondakinak biltzeko puntutik (kontenedoreetatik) 200
metro baino urrutiago bizi direnak; edota 100 metro
baino urrutiago bizi direnak eta kontenedoreetara joa-
teko ibilbideko zati guztien artean metatutako desni-
bela %6 edo handiagoa bada.

Bestalde, tasaren %50 gutxiago ordainduko dute
100 metro baino urrutiago bizi direnek, eta hondakinak
biltzeko puntuaren arteko ibilbideko zati guztien artean
metatutako desnibela %3 edo handiagoa bada. 

Tximistarri bidearen eta errepide nagusiaren arte-
ko bidegurutzean, obretan ari dira azken asteetan
(Orri Informatiboa inprentara sartzerakoan obretan
ari ziren oraindik). Donostiako Udaletik jakinarazi
dutenez, bidegurutzeko petrila konpontzen aritu
dira eta baita bidearen oinarri den harrizko horma
ere. Eta orain, lan horiek bukatuta, bertako hormi-
goizko bidea konpontzen hasiko dira, bere egoera
kaxkarra dela eta (otsailaren 26an ziren hastekoak,
betiere eguraldiaren arabera). 

Jakinarazi dutenaren arabera, behin lanekin
hastean, astebete beharko da hormigoia ondu -
tzeko eta denbora horretan itxita egongo da
bidea.

Ibilgailuek Amezti bidea eta Marabieta bidea
erabiltzeko aukera izango dute, inguruko etxebi-
zitzetara sartzeko. Oinezkoek ere ezingo dute lan
eremua zeharkatu.

Zaborraren tasarekin
tira-birak

Tximistarri bidea 
konpontzen
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Errepide
nagusia 
osorik 
konpontzeko
eskaera 

Oposizioarekin bildu da Herri Kontseilua
Igeldoko egoeraren berri emateko

Errepide nagusia egoera kaxkarre-
an dagoela ikusita, berau osorik
konpontzeko eskaera egin du Herri
Kontseiluak Donostiako Udalean.
Idatzi bat sartu du erregistroan.
Bertan, «arazo iraunkor bat» dugu-
la dio Herri Kontseiluak «eta garaia
iritsi dela errepidean berritze inte-
gral eta sakon bat egiteko, arazoak

oinarritik konpontzea ekarriko
duena». Honekin lotuta, ur-bideak
txukundu eta egokitzeko beharra
gaineratu du: «errepidean zehar
ura ez da ondo jasotzen eta honek
modu nabarian eragiten du asfalta-
tuaren azpia deseginez eta uneoro-
ko zuloak sortaraziz. Eguraldiaren
arabera ematen diren ur-gainezkak
ere kontuan hartu behar dira». Ur-
bideak garbitu eta egokitzea,
Igeldoko gainerako bide guztietan
egin beharrekoa dela ere nabar-
mendu dute idatzian.

Espaloiak hobetu
Espaloiak hobetzeko eskaera ere
egin du Herri Kontseiluak: «Erre -
pide guztian zehar ez dago oinezko-
entzat espaloirik eta zenbait tramo-
tan egoera ezin da arrisku tsuagoa

izan. Horrez gain, zenbait tramotan
modu desegokian dago». Hori
horrela, honakoa eskatu du:
«Kaxkotik kanpina bitarteko espa-
loiaren proiektua egitea. Egungo
espaloien berehalako mantentzea
egitea. Epe ertain batean, errepide
osoan, espaloien egokitasuna lor-
tzeko plana».

Maldak egonkortu
Luiziak direla eta, maldak egonkor -
tzeko plan bat ere eskatu du Herri
Kontseiluak eta azken luizien ingu-
ruan (Leku Ederreko maldan) egin-
dako lanen azalpena ere eskatu du:
«Garbitu dute, zuhaitz ipurdiak utzi
dituzte eta momentuz ondo dagoe-
la dirudi, baina aurrera begira ez
dakigu zenbateko bermea izango
duen».

Behin baino gehiagotan salatu
izan du Herri Kontseiluak
Donostiako Udal Gobernuarekin
duen harremana; harreman eza,
hain zuzen, eta eguneroko lanean
izaten dituen oztopoak. Horren
aurrean, oposizioko alderdiekin
bilerak egin ditu eta egoeraren
berri emateaz gain, herrian

garrantzizkoak diren gaien inguru-
ko azalpenak eta eskakizunak
luzatu dizkiete.

EH Bildu, PP eta Irabazi alder-
diekin egin ditu bilerak Herri
Kontseiluak, hain zuzen, eta hona-
ko gaiak landu dituzte: Udalarekin
harremana, VPOko etxeak, herri
bideak, Pilotegi bideko obra,

kobertura, Mendizorrotzeko plana,
Eskola zaharra (partehartze proze-
sua), autobus zerbitzua...

Herri Kontseiluaren eskakizu-
nak aintzat hartu eta beraien
eskuetan dagoena egiteko prest
azaldu dira hiru alderdiak. Herri
Kontseiluak dinamika honekin
jarraitzeko asmoa du.

Errepide nagusian azken asteetan egindako zuloetako bat.

Udal erregistroan idatzi
bat sartu du Herri
Kontseiluak. Errepide
nagusia konpontzeko
eskaera egiteaz gain,
espaloiak txukundu,
ur-bideak egokitu eta
mendi magalak 
egonkortzeko plan bat
eskatu du.
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Pilotegiko lanak bukatzeko, 
zati bat asfaltatzea falta da

Abendu erdialdera hasi ziren Pilotegi
bideko obrak eta urtarrilerako buka -
tzea aurrikusten bazen ere, oraindik
zati bat asfaltatzea falta da. Hain
zuzen, Aristondo eta Aristegieta arte -
ko zatia asfaltatuko dute eta horreta-
rako, eguraldi ona beharrezkoa dela
azaldu diote Udal teknikariek Herri
Kontseiluari. Beraz, oraindik ez dute
zehaztu noiz bukatuko duten.

Asfaltua bota eta lurra ondo
sekatzeko, lau bat egun beharko
dituztela adierazi dute. Lan horiekin
hasten direnean, bidea itxita egongo
da. Aristondotik gorakoek Kaxkotik

barrena ibili beharko dute eta
Aristegietatik beherakoek, Igaratik.

Hobekuntza gehiago behar
Udalak osatutako proiektu honetan,
honako lanak egin dira: Ganbo Berri
eta Aristondo artean bidea txukun-
du eta berriro hormigoia bota;
Aristegieta eta Zelai Eder artean
kuneta txukundu eta tartean zego-
en zulo bat tapatu; Zelai Eder eta
Ansotegi artean bidea konpondu
eta berriro hormigoia bota; hortik
Igarara arteko aldapan, zenbait
puntutan berriz hormigoia bota;

zenbait puntutan ur-bideak garbitu
eta berreskuratu. Esan bezala,
Aristondo eta Aristegieta artea
asfaltatzea faltako litzateke.

Lanak hasi aurretik, Herri
Kontseiluak adierazi zuen bezala,
arazo handiena goiko partean dago
eta zenbait hobekuntza egiteko
eskaera egin dio berriz Donostiako
Udalari (idatzi bat ere erregistratu
zuen abenduan, bizilagunen aporta-
zioak bildu ostean). Bertan, zabalgu-
neak eta babesgarriak jartzeko eska-
tu zaie, besteak beste, eta baita bide
osoa asfaltatzeko ere.

Aristondo eta Aristegieta arteko zatia falta da. Eguraldi onaren zain daude.

«Ezer baino hobea da, baina ez du
arazoa konpontzen»

Koldo Lizarralde: «Egin dutena ez da kalte-

rako, pixka bat mejoratu dute egoera.

Konpondu duten zatietan berriz hormigoia

bota dute, guk nahiago dugu asfaltoa, baina

nahiko txukun geratu da egin duten tramo

txiki hori. Ur-bideak ere altxa dituzte eta

ondo, baina komeni da gehiago egitea.

Pilotegi bideak behar duena da dena asfal-

tatzea. Eta batez ere, Ganbo Berritik gora,

nahiz eta proiektuaren memoriak esaten

duena esan, arrisku gehiena hor dago eta

horri eman behar zaio soluzioa. Beheko

partea ere laister irristatzen hasiko da,

beraz, dena asfaltatu behar da».

Ainara Azpiazu: «Pilotegin obra egin

behar zutela jakin nuenean, beste

zerbait espero nuen. Premiaz -

koagoak diren lekuetan lan gehiago

egingo zela uste nuen. Nere etxetik

gorako zatian ikusten dut nik premia

eta hor ez dute ezer egin. Egin dute-

na ondo xamar egin dute, antolaketa

aldetik ere ondo aritu dira, baina ez

naiz batere aseta geratu. Pertso -

nalki, esan bezala, premi gehiago

ikusten dut goiko zati horretan. Ez

dela erraza diote, baina zerbait egin

beharko da».

Kontxi Sagarzazu: «Sekulako montajea irudi-

tu zait egin dutena egiteko. Beste zerbait

espero nuen. Azkenean, lehengo gauza bera

jarri digute: hormigoia. Denbora gutxian

hondatuko dela iruditzen zait. Nire ustez

goiko zatia da okerren dagoena, nire furgo-

netak ez du aldapa hori igotzen. Irristatu egi-

ten da eta egia esan, pentsatzen nuen zati

horretan zerbait egingo zutela. Ezer baino

hobea da egin dutena, baina behin egiten

hasita, hobeto egin behar zituzten gauzak.

Sentsazioa da ez dutela gauza askorik egin.

Eta hori diot gure etxeko zatia politen utzi

dutela kontuan izanda!». 

Pilotegi bidea konpontzeko eskaera aspaldikoa da eta lanak bukatzear dauden honetan, egindakoaren

inguruan bertako bizilagunek ze iritzi duten jakin nahi izan du Orri Informatiboak. Hiru bizilagunekin

elkartu gara: Koldo Lizarralde (Aristondo), Ainara Azpiazu (Ganbo Berri) eta Kontxi Sagarzazu (Zelai Eder). 
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Igeldon ere, 
erabakitzera goaz!

Gure Esku Dagotik, 
galdeketa egiteko asmoa dago Igeldon. 
Bai, hori da. Udara hasieran egingo dugu, ekainaren
17an hain zuzen ere.  

Udazkenean Donostian egingo da galdeketa, guk
hasieratik garbi genuen Igeldok prozesu propio bat
behar zuela. Azken finean hemen desanexioari lotu-
riko beste galdeketa bat egon zen eta emaitzak oso
argiak izan ziren, herritarren gehiengoak Igeldo
udalerri izatearen alde bozkatu zuen, beraz, boron-
date hori kontuan harturik, prozesu propioa burutu-
ko dugu. 

Eta hori horrela, galdeketa Donostiakoarekin
batera ez egiteak, Igeldoren izaera berezitua age-
rian uzten du. 

Zer lortu nahi da? Zein da helburua?  
Erabakitze eskubidearen aldeko olatura Igeldo ere
batzea eta erabakitze eskubidea era orokor batean
aldarrikatzetik harago, guk ere praktikan jartzea.
Finean, Igeldoko herritarrok ere, erabakitzea Euskal
Herrian estatu bat nahi eta behar dugun ala ez.  

Zein izango da galdera? 
Galdera ez daukagu itxita. Gure Esku Dagok protokolo-
an idatzita dauka galdera adosteko prozesu parte-har -
tzaile bat martxan jarri behar dela.  Beste herrietan ere
hala egin da, herri bakoitzak bere galdera hautatu du
eta Igeldon ere horrela izango da. Aukera egongo da
galdera ezberdinak proposatzeko eta guztion artean
aukeratuko dugu zein izango den galdera zehatza. 

Gure Esku Dago herri ekimeneko taldetxo bat martxan dago Igeldon. Adin

ezberdineko 8 lagun elkartu dira eta otsailaren 25ean egin zuten aurkezpena,

herri kirol eta hamaiketakoarekin batera. Erabakitzeko eskubidearen inguruan

urte garrantzitsua izango da aurtengoa eta Igeldon ere olatu horretara igo

behar dugula diote. Ekimen ugari izango dira eta garrantzitsuena, galdeketa.

Ekainaren 17an izango da Igeldon.

Oihane Arruti, Aratz Urruzmendi, Mikel Urruzola, Aizkorri Maiztegi, Jon Iñaki Zendoia, Nekane Lizarazu, Iñaki Imaz eta Itsaso Zurutuza aritu dira

biltzen guztia martxan jartzeko (azken biak ez dira argazkian ageri). Taldea irekia da.
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Nolako parte-hartzea espero duzue? 
Parte-hartze altua espero dugu. Kontuan hartu behar
da herrian galdeketa gehiago ere egin direla eta
jende askok parte-hartu zuela. Bestetik, Igeldo herri
aktibo, bizia eta parte-hartzailea dela uste dugu, oro
har parte-hartzearen kultura nahiko errotuta dugula
esan daiteke. Jende askok parte-hartzen du herriko
eragileetan eta orokorrean antolatzen diren ekime-
netan, beraz jende asko joango dela bozkatzera
aurreikusten dugu. 

Beste hainbat herritan egin dira galdeketak
eta parte-har tze txikia izaten dela diote kriti-
ko direnek...
Ez gaude ados parte hartzearen
inguruan egiten diren hainbat
irakurketekin. Parte-hartze txikia
dela diotenean, komeniko litza-
teke egiten diren beste errefe-
rendum batzuekin datuak
aldera tzea, instituzioek herri
konkretu batean gai konkretu
batez galdetzeko erreferendu-
mak egiten dituztenean ez dira
parte-hartze datu altuagoak
ematen, kasu askotan Gure
Eskuk deitu dituen galdeketetan
baino jende gutxiagok bozkatzen
du.  

Azken 3 urteetan Gure
Eskuren galdeketetan 180.000
pertsona inguruk eman dute
bozka, kontuan hartuta galdeke-
tak ez direla lotesleak, ez dutela
balio legalik, kopurua handia
dela iruditzen zaigu. Adibide ba -
tzuk aipatzeagatik Oreretan
5000 pertsonak bozkatu zuten,
Getxon 8000k, Durango eta
Zarautzen 5000k ere... milaka
eta milaka pertsona dira,  pen -
tsaezina da herri horietan per -
tsona kopuru bera beste arrazoi
batengatik mobilizatzea.
Katalunian galdeketak egiten
hasi zirenean, herri gehienetan hemen baino pertso-
na gutxiagok parte-hartu zuten eta begira zer nolako
mugimendua sor tzeko gai izan diren.  

Aipatzekoa da ere, GED herri mugimendu bat
dela, eta beraz baliabide  ekonomiko gutxirekin egi-
niko galdeketak izaten direla. Hau guztia kontuan
harturik, ez dugu uste jende gutxi ari denik parte-
hartzen galdeketetan eta gainera uste dugu balioan
jarri behar dela orain arte egindakoa eta egiten ari
dena. Honekin lotuta, aspektu kuantitatiboaz gain,
kualitatiboari ere garrantzia eman behar diogu.

Galdeketekin eta oro har egiten ari den lanketarekin,
herri honen gehiengo oso zabala erabakitze eskubi-
dearen alde jartzea lortzen ari gara.  

... eta bozkatzera joaten direnak independen-
tistak bakarrik direla.  
Independentistena aipatzean, neurri batean egia
izan daiteke eta normala ere bada, baina ziur gaude
noizbait nazio mailako galdeketa bat egiten bada
independentistak ez direnak ere mobilizatuko direla
eta bozkatuko dutela, eta gainera guri ongi iruditzen
zaigu. Garrantzitsua da jabetzea, hemen dagoen
auzia ez dela independentista eta ez independentis-

ten artekoa, auzi demokratiko
baten aurrean gaude. Herri honek
zer izan nahi duen erabaki dezake
ala ez. 

Igeldon aurretik ere egin dira
beste bi galdeketa, herrita-
rren erabakia errespetatzen
ez dutela eta, agian batzuk
pentsatuko dute alperrik dela
herriari hitza ematea.  
Herriak hitza hartu eta iritzia ema-
tea beti da garrantzitsua, horrela
sortzen da parte-hartzearen kultu-
ra. 

Aipatzen den bezala, lehenago
ere herri honetan egin dira bi gal-
deketa, azkena instituzioekin
adosturiko prozesu baten ostean.
Oraingoa ordea ezberdina dela
uste dugu, ez digu inork hitza
eman guk geuk hartu dugu, eta
hori da galdeketekin Euskal Herri
osoan egiten ari dena. Inori bai-
mena eskatu gabe martxan jarri
eta gure etorkizunaren inguruko
erabakiak hartzen hasi gara. Uste
dugu filosofia aldaketa bat ema-
ten ari dela Euskal Herrian, eraba-
kitze eskubidea termino orokorre-
tan aldarrikatzetik praktikan jart-
zera igaro gara.  

Behin galdeketa eginda, zein da hurrengo
pausoa?  
Guk ezin dugu definitu zein izango diren hurrengo
pausoak. Orain galdeketa egitea da gure helburua,
eta behin hori eginda, herriak erabaki beharko ditu
zein diren hurrengo urratsak. 

Asko jarraitzen ari gara kataluniako prozesua.
Hemen tokian tokiko galdeketez aparte lortu-
ko ahal dugu nazio mailako erreferendum bat

“ Gure Esku Dagoren 

galdeketetan 

180.000 pertsona inguruk

eman dute 

dagoeneko bozka ”

“ Hemen dagoen auzia 

ez da independentista eta 

ez independentisten artekoa, 

auzi demokratiko baten 

aurrean gaude. Herri honek

zer izan nahi duen erabaki

dezake ”

“ Galdeketa egin ahal 

izateko, herritarren sinadurak

bildu behar ditugu eta 

martxoaren 4an (igandea) 

plazan egongo gara (18:00) ”



Kontu Kontari

edo galdeketa bat egitea?
Konbentzituta gaude lortuko dugula.  

Azken urteetan erabakitze eskubidea eztabaida
politikoaren erdigunean dago, eta egun, oso jende
gutxi dago nazio mailako galdeketaren aurka.
Inkestek behin eta berriz erakusten dute gizartearen
gehiengoa erabakitze eskubidearen alde dagoela.
Aipatu beharra dago kontsentsu hau lortzeko Gure
Esku Dago egiten ari den lana. Lehen esan bezala,
auzia demokratikoa da, herriari hitza eman behar
zaio eta gero atera dadila atera behar duena.  

Gure Esku Dago mugimenduak beti utzi izan
du argi, bakoitzaren iritziak iritzi, herritar guz-
tiak bildu nahi dituen mugimendua dela, era-
bakitzeko eskubidea oinarri duena. Igeldon
ere egin al da halako lanketa mugimendua
anitza izateko? 
Saiatu gara taldea ahalik eta anitzena izaten, egia da
Igeldoren ezaugarriak kontutan hartuta beste herri
batzuetan baino zailagoa dela taldea oso anitza izatea,
baina saiatzen ari gara. Ideologia aldetik ez ezik, adi-
nari dagokionean ere taldea anitza izatea nahi dugu. 

Zeintzuk osatzen duzue taldea? 
Oraingoz 8 pertsona hauexek egon gara biltzen:
Itsaso Zurutuza, Mikel Urruzola, Jon Iñaki Zendoia,
Nekane Lizarazu, Aizkorri Maiztegi, Iñaki Imaz,
Oihane Arruti eta Aratz Urruzmendi. Hala ere, talde-
an edonork partehartu dezake eta gure asmoa da

galdeketari begirako lanketarekin hasten garenean
jende gehiago inplikatzea. Inplikazioa diogunean, ez
dugu esan nahi ekarpena egin nahi duenak taldean
parte-hartu behar duela. Mila modu daude ekarpena
egiteko eta asmoa dugu inplikazio maila ezberdinak
praktikan jartzeko. 

Ekainak 10ean ere hitzordu garrantzitsua
dugu, Donostia, Bilbo eta Gasteiz lotuko
dituen giza katea egingo da. 
Bai esan bezala, ekainak 10ean EAEn inoiz egin den
mobilizazio handiena egin nahi da. Bestetik, alderdi
politikoak autogobernu ponentziaz eztabaidatzen ari
dira eta erabakitze eskubidearen gaia eztabaida
honen erdigunean dago. Beraz, esan daiteke, 2018a
urte oso garrantzitsua izango dela, bai kalean eta bai
instituzioetan gaia pil-pilean egongo baita. 

Eta ez hori bakarrik...
Esan bezala, Igeldon ere gure aletxoa jarri nahi dugu,
eta  ekainak 17an egingo dugu galdeketa, baina galde-
keta bitarte hainbat hitzordu edukiko ditugu. Otsailaren
25ean, aurkezpena eta herri kirolak egin genituen. 

Bestetik,  martxoa-maiatza bitarte sinadurak bil-
duko dira eta martxoaren 4an plazan egongo gara
(18:00). Galdeketari begira ere, lanketa egingo da
herri guztian zehar, galdera adosteko prozedura ere
martxan jarriko dugu. Egiten diren ekimen guztietan
parte-hartzeko gonbita luzatzen dugu; orain da
momentua, herritarron garaia da. 

Igeldo 2018
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Sokatiran, Gurasoen taldea gogor saiatu arren, Kooperatibak irabazi zuen. 

Argazki gehiago: www.igeldo.eus.

Otsailaren 25ean, GEDren

aurkezpena eta herri kirol

jolasak egin ziren plazan.

Lau taldek hartu zuten parte:

Kooperatibak, Gurasoak,

Herri Kontseiluak eta

Gaztiak. 60 bat lagun elkartu

ziren, ikusle eta guzti.

Artzaiaren jolasak saltsa ederra jarri zuen. 

Argazki gehiago: www.igeldo.eus.

Sagarrari eusten ere nahiko lan izan zuten!



Hainbat neurri, eskola sarrera
eta irteera seguruak izateko

Eskolan, proiektu bat martxan jarri
da gurasoen ekimenez: Eskola Bidea
izena du. Umeek eskola sarrera eta
irteera seguruak izatea da helburua.
Herri Kontseiluak ere bat egin du
proiektuarekin eta herritarrei dei egi-
ten die arduraz erantzuteko eta
denon artean ahalegina egiteko.

Kaxkotik kanpora bizi diren gura-
soei Calongeko aparkalekua erabilt-
zeko eskatzen zaie ahal den heine-
an, eta ezin bada, Aita Orkolaga
kaleko aparkalekua era egokian era-
biltzea, hau da, espaloia edo zebra-
bideetan kotxeak utzi gabe, edo bide
erdian kotxea gelditu gabe haurrak
jaitsi daitezen. Goiko aparkalekua
erabiltzea ekidin beharko litzateke
umeen sarrera/irteera orduetan:
09:15, 13:00, 14:45 eta 16:15etan.

«Badakigu aldaketa txiki hauek
ahalegin handia eskatzen dutela,
baina garrantzitsua iruditzen zaigu
ahalegina, gure seme-alaben ongi-
zatea baitago jokoan», adierazi dute
proiektuaren bultzatzaileek.

Beste hainbat neurri
Gurasoak egoerarekin kezkatuta,

udaletxeko Mugikortasun Sailera jo
zuten eta guztiaren ondorio izan da
ekimen hau martxan jartzea.
Udaletxetik beste hainbat neurri ere
hartu dituzte: basuren ondoan dago-
en zebrabidearen parean, belarriak
atera dizkiote espaloiari; Eskolako
beheko ate pareko zebrabidea behe-
runtz mugitu eta segidan hormigoiz-
ko badena jarri dute; eta autobus gel-
tokiaren goiko aldetik geratzen den
espaloian, bolardo batzuk jarri dituzte
kotxeak bertan aparka ez ditzaten
guraso eta herritarrek.

Hamaiketako berezia
Umeei begira, ekimen erakargarria
jarri zuen bi astez, Eskola Bidea
taldeak. Eskolak “Oinezkoaren
Txartela” eman zion haur bakoi -
tzari eta hamabost egunetan
jarraian aparkalekutik eskolara
oinez joaten ziren umeei Eskola
Bideko txapa eta hamaiketako
berezi bat oparitu zizkieten. Egun
horietan, guraso bana egoten zen
Eskolako bi sarreretan, 9:20 eta
9:40 inguruan, oinez iristen ziren
haurrei txartela “tikatzeko”. 

Ordu jakinetan (09:15, 13:00, 14:45 eta 16:15), goiko parkina ez erabiltzeko
deia egin da eta horrez gain, Donostiako Udalak obra txiki batzuk egin ditu.

Gurasoak-Eskola Igeldo 2018

Janari ugari
bildu da
Sahararako
Udan ume sahararrak
etxean hartzeko 
deialdia zabalik dago.

Aurten ere, saharar errefuxiatuen -
tzako janari bilketa egin da Igeldon
eta janari ugari bildu da herritarren
erantzunari esker. Otsailean atera
zen Elkartasun Ka ra bana Euskal
Herritik Tindoufera (Aljeria). Hemen
bildutako jakiak bertan dauden
errefuxiatu kanpamenduetara era-
mango dira saharar errefuxiatuek
jasaten duten elikadura krisi larria
arintzen laguntzeko. Hegaluzea,
sardinak, azukrea, arroza, lekale-
ak... eraman dira.

Familien beharra
Udan, egoera are okerragoa da
errefuxiatu kanpamenduetan, seku-
lako beroa egiten du, eta Oporrak
Bakean programaren bidez, 10-12
urteko haur sahararrak uda pasa -
tzera etortzen dira. 

Donostiako Udaletik azaldu dute-
nez, familiak behar dira udan haur
sahararrak etxean hartzeko.
Animatuz gero, jarri harremanetan:
943481471 / 943481983 edo 
oporrakbakean@donostia.eus.
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Guraso bat beheko aparkalekutik oinez joandako umeei txartela “tikatzen”.
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Adi-adi ikusmenari, adi-adi entzu-
menari, adi-adi dastamenari, uki-
menari, usaimenari…  eta oraingo
honetan emozioz beteta, eragin
irudimenari!!  

Igeldoko Herri Eskola hiruhile-
ko honetan kontu-kontari dabil.
Betiko kontuak baino gehiago
darabilzkigu oraingoan proiektu
berriaren harira. 

Denok partekatzen ditugu kon-
tuak, ipuinak, istorioak, pasadizo-
ak… han eta hemen. Kontaki zu nak
badu tartea gurean orain, izan du
tartea iraganean eta izango du
gero ere. Ipuinek eta kontuek bete
izan dute gure bizitza aro guztie-
tan, izan asmatuak ala benetako-
ak, fantasiazkoak edo mitologiko-
ak. Kolorez jantzi dute eta janzten
gure bizitza margolariaren paleta-
ren antzera.  Hango eta hemengo
kontuak dira; lehengoak, oraingo-
ak eta baita gerokoak ere.

Batzuetan ahotik ahora heltzen
zaizkigu, beste batzuetan irakurri
egiten ditugu edo grabaturik jasot-
zen. Eta gaur egun indarrez iristen
zaizkigu irudi bitartez edo marraz-
kien bidez edo filmaturik … eta beti
dute tartea gure bizitzan. Irakats
dezakete, denbora-pasa ederra
dira, gozamenerako tartea eskaint-
zen dute, irudimena dantzan jart-

zen dute, kilima eragin dezakete
edo atximurra … batek daki.

Irudimen handiko ikasleak
Denboran eta munduan zehar
bidaiatzen hasi gara beraz
Igeldoko Herri Eskolan “Kontu-
Kontari” proiektua dela eta.
Euskal Herriko bazter ezberdine-
tan barrena eramaten gaituzte
edo munduko hainbat herrialdee-
tara. Baita mundutik kanpora ere
beste batzuetan. Irudimen handi-
koak dira gure ikasleak eta irudi-
mena lagun bidai zoragarriak egi-
ten ditugu kontuak sortuz eta
entzunez.

Gelaz gela ere badabiltza oler-
ki, istorio eta ipuinak irakurri,
sortu eta kontatuz.

Eskolako zurubian kartelera
eder bat topatu daiteke bi astean
behin eskaintzen den irakur
saioen berri emanez. Saio hauek
irakurriz eta entzunez gozatzea
beste asmorik ez dute. Irakasleek
hasi dute lehen saioa eskolan
lantzen diren hiru hizkuntzatan
eta etorriko dira beste saio batzuk
ere eta guraso, jangelako hezit-
zaile, aitona-amona eta lagunei
ere aukera emango zaie ekintzan
parte hartzeko.  Irrikitan  gaude
horiei guztiei entzuteko.

Eskolan, kontu-kontari
Ipuin eta kontuak lantzen ari dira orain Eskolan
eta denboran eta munduan bidaiatzen ari 
direla kontatu diote Orri Informatiboari.

Asteburu
pasa,
Asteasura
Bi gauko irteera 
antolatu dute 
maiatzaren 18tik 20ra,
igeldotar guztiei irekia.

Gurasoak-Eskola

Asteasura asteburu pasa antolatu
du Guraso elkarteak. Bi gauko irte-
era izango da, maiatzaren 18tik
20ra, eta edozein igeldotarrek
hartu dezake parte. Ostiralean
Igel dotik atera eta Asteasuko
Otabardi baserrira joango dira.
Larunbatean eta igandean, egun
osoko mendi-irteerak egingo di -
tuz te; haurrek egiteko modukoak.

Mendia eta euskara
Azpimarratu dutenez, antolatzen
dituzten mendi irteeren helburu
nagusia da umeek mendiaz,
mendiarekin eta mendian goza -
tzea. «Eta horrekin batera nahi
dugu gurasoek ere gozatzea,
mendia ezagutu nahi duenak
aukera izatea, mendiak eskain -
tzen dituen baloreak ikastea, eta
sortzea espazio bat non euskara
izango den gure hitzezko tresna
nagusia», gaineratu dute.

34 euro pertsonako
Sukalde librea duen aterpetxea
hartu dute eta pertsonako 34 euro
ordaindu behar dira (oheak 14
euro eta sukaldea erabiltzeagatik
6). Jakiak aparte izango dira eta
hori zenbat den, irteeran bertan
jakingo da. 3 urtetik beherako
haurrek ez dute ordaintzen.

Izen-ematea, martxoak 31 arte
Izena emateko azken eguna mar -
txoaren 31 da. Interesa duenak
idatzi dezala (mendizorrotz@esko-
latxikiak.org) edo harremanetan
jarri dadila Guraso elkartekoekin.

«Faltan botatzen zaitugu, Lide!»
Gutako asko Barakaldon geundela, edo etxetik Barakaldora begira,
eman zuen azken arnasa Lide Barandiaran gure eskolako irakasleak,
abenduaren 18an. Eskola txikia da gurea, eta irakasle gutxi ditu, fin-
koak gutxiago. Zutabe horietako bat zen Lide, gure eskolaren oinarri
sendoetako bat. Xamurra eta kritikoa, biak batera. Gure jendartean
gaur egun indartsu ez dabiltzan bi balore hauek definitzen zuten
askorentzat Lide. Izpiritu kritikoduna, gure seme alabei gauzei begi-
ratzeko leiho hori irekitzen ziena; eta xamurra era berean, adin tru-
moitsuan sartzera zioazen gure gaztetxoak goxo hartzen zekiena.
Faltan botatzen zaitugu, Lide! 
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Giro ederrean ospatu dira Inauteriak

Inauteriak ospatu ziren Igeldon
otsailaren bigarren asteburuan eta
baita giro ederrean ospatu ere.

Ostiralean, eskolako umeen
txanda izan zen. Inauterien gaia
Kontu-kontari izan zen, eskolako
proiektua bezala, eta literaturari
lotua dagoenez, ikasleei ipuin edo
komiki pertsonaiez mozorrotuta
joateko eskatu zitzaien. 

Lehendabizi dantzaldia egin
zuten frontoian eta ondoren, kale-
jira egin zuten frontoitik aretora
bitartean, euririk egin ez zuen tar-
tetxo batean. Aretoan desfilea
egin zuten gelaka, denek beraien
mozorroak erakuts zitzaten.
Bukatzeko, goxoki batzuk banatu
zituzten ikasleen artean. 

20 lagun elkartu ziren, 
gazteen ekimenera
Aurten, Inauteriak ez dira eskolara
bakarrik mugatu. Igeldoko Gaztiek
bultzatuta, Inauteriak ospatu dira
herrian zehar, larunbatez. Egitarau
ederra prestatu zuten herritar guz-
tiei zabaldua eta 20 lagun elkartu
ziren. Guraso eta umeak ere bai!
Mota guztietako mozorroak ikuste-
ko aukera izan zen: piratak,

indioak, bakeroak, superheroiak,
partxiseko piezak... Txapelan giro
ederrean bazkaldu ostean, bingo-
an saiotxoa egin zuten eta jolas
ezberdinetan ere aritu ziren.

Gazteek halako ekintzekin,
berriro Igeldoko Gaztiak berpiztea
dute helburu, herrian giroa jarri
eta elkarren arteko harremanak
indartzeko.

Otsailaren 9-11ko asteburuan, Inauteriak ospatu ziren Igeldon.
Ostiralean, jaialdia izan zuten eskolako umeek eta larunbatean herria
girotu zuten haur, gazte eta gurasoek.

Aretoan desfilea egin zuten gelaka, bakoitzak bere mozorroa erakutsiz.

Txapelan kuadrila ederra elkartu zen gazteen deialdiari erantzunez. Ederki bazkaldu ostean, bingoan aritu ziren.

Eskolako umeek dantzaldia egin zuten frontoian eta kalejiran joan ziren aretora.

Inauteriak Igeldo 2018
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Parte hartze izugarria, Gabon eskeetan
Azkeneko Gabonetan, eskeetan
lasaiago eta lehenago bukatzeko
helburuarekin, eske bakoitza bi
taldetan banatuta egin zen.

Hartutako erabakiaren inguruko
balorazio positiboa egin du Kixmik
eta eskerrak eman nahi dizkie ber-
tan parte hartu zuten herrikideei.
«24ko eskean, jendetza bildu zen,
100 lagun inguru», azaldu dute eta
eguna Olentze ro ren ongi-etorriare-
kin amaitu zuten. 

Urte Zahar eguneko eskeari
dagokionez, berriz, honakoa gai-
neratu dute: «Urte zaharrean
berriz, eguraldiak lagundu ez
arren, 60 lagun inguru elkartu
ginen etxez-etxe kantari, giro
ederrean. Beraz, Kixmik eskerrak

eman nahi dizkizue parte hartzai-
le guztiei, bai kantari atera zirenei
eta baita etxeetako ateak zabaldu
zizkiguten guztiei ere, zuei esker
baita  guzti hau posible. Mila
esker!!».

Asteburu pasa, laster
Hurrengo hilabeteetan adi egote-
ko deia ere zabaldu dute, «hain-
beste desio dugun asteburu pasa-
ren inguruko informazioa zabaldu-
ko baitizuegu!!».

Egindako lanaren uzta jasoz
«Larunbat goiza da. Itsas Aurren
gelditu gara, urteko egun askotan
bezala, entsaioa  egiteko. Nize,
gure zuzendariak, azken aholkuak
ematen dizkigu: “gaur arratsean,
orain arte egin duzuen lanaren
uzta jasoko dugu. Horrek esan
nahi du, eskaintzen dugun kon -
tzertuan gozatu egin behar dugu-
la. Denok taldean kontzentratuta,
baina urduritasunik gabe, lasai
egon behar duzue”.  Horrelako hi -
tzak, autoestimua indartzeko, oso
beharrezkoak dira guretzat kon -
tzertuen aurretik», halaxe kontatu
dute Lezkarrikoek Gabon kontzer-
tuan bizitakoa.

Izan ere, abenduaren 17an,
kantu kontzertu arrakastatsua
eskaini zuten Igeldoko Eskolan.
Hernaniko Ozenki eta Igeldoko
Lezkarri  abesbatzen abestiekin
gozatzeko aukera izan zuten ber-
taratutakoek. Ozenkikoek, esku-
soinu jotzaileekin osatu zituzten

emakume eta gizonen akorde
miresgarriak.

Kontzertuan zehar bizitakoa
ere adierazi dute Lezkarrikoek:
«Kontzertura joan zen jendearen
aldetik, oso erantzun beroa jaso
genuen; txalokada indartsuak
abestien ondoren. Gure maila
hobetzeko, abesten dugunon
ahaleginak oso konpensatuak
gelditu ziren publikoaren harrera-
rekin. Hala ere, beti mantendu
behar ditugu hankak lurrean,
abesbatza herrikoi baten helbu-

ruak ahaztu gabe».
Ondoren, bi abesbatzen lagun

arteko afari bikaina egin zuten
Din-din elkartean. 

Lezkarrik Gabonetako kontzertua eskaini zuen Igeldon, Ozenkirekin batera.

Gabon eskean, 100 lagun inguru elkartu ziren eta Urte Zaharrekoan, 60 bat.

Pasatakoak... eta datozenakIgeldo 2018

Hurrengo kontzertuak

Martxoak 24: Goizuetan, 

bertako abesbatzarekin.

Maiatzak 12: Igeldon, 

Azkoitiako abesbatzarekin.

ekainak 9: Azkoitian, 

bertako abesbatzarekin.
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Itsas Aurre Kultur Etxea

Igeldoko plaza 4, 20008 Igeldo

Tfonoa. 943 313 030  

Emaila: igeldokoorria@gmail.com Laguntzailea

agenDa!!Martxoaren 8an, 
emakumeok planto!

Emakume afaria, larunbatean

Pelota txapelketak hastera doaz

Martxoaren 8rako Emakumeok
plan to lemapean greba deituta
dago Euskal Herrian, nazioarte
mailako deialdi baten barruan.
Igeldon ere hainbat emakume
elkartu dira greba deialdia zabaldu
eta Igeldo mailan lantzeko.
Deialdiei adi egoteko eta greba
egunean besoko morea janzteko
gonbidapena luzatu diete herriko
emakumeei. 

Grebarekin bat, bulegoa itxita
Herriko dinamizatzaileak bat egin-
go du grebarekin eta bulegoa itxi-
ta egongo da martxoaren 8an. 

Aurten ere, urtero bezala,
Martxoaren 8ko Emakume Eguna
ospatzeko emakume afaria izango
Igeldon. Martxoaren 10ean, hain
zuzen. Aurtengoan Iturrieta Berri
jatetxean (kanpinean) izango da.
20:30tan jarri dute elkartzeko
ordua, kanpineko tabernan bertan

eta 21:00tan afaria.  Ondorenean,
afalostea girotzeko izango da
nahiko “xaltxa”. 

Apuntatzeko azken eguna
martxoak 7 ( asteazkena), Txapela
tabernan dagoen zerrendan apun-
tatuz edo 645 73 57 62 telefonora
deituz. 

Iker Artanoren oroimenez joka -
tzen diren Igeldoko Pelota Txa -
pelketak martxoaren 16an hasiko
dira eta uztailaren 1ean bukatu. 

Hori horrela, izena emateko
zerrenda Txapelan dago eta apunta -
tzeko azken eguna martxoak 11 da.

Arauak
1.- Herritarrek edo herriarekin

lotura zuzena dutenek bakarrik
hartu dezakete parte.
2.- Partiduak zehaztutako epean
jokatu behar dira.
3.- Frontoiko arbelean hartu behar
da txanda jokatzeko.
4.- Bikote bakoitzak ordezko baka-
rra eduki dezake.
5.- Antolakuntzak jarritako mate-
rialarekin jokatuko da.

Emakumeok, adi mobilizazioei!

MartXoak 2

22:00, Igeldoko musa Itsas

Aurren. Partidak ostiralero, 

martxoaren 23ra arte.

MartXoak 4

18:00, Gure Esku Dagok

sinadura bilketa plazan.

19:30, Antzerkia kultur 

etxean: ‘Hozkailua’.

MartXoak 8

Greba feminista eta 

mobilizazioak. 

MartXoak 10

20:30, Emakume afaria,

Iturrieta Berri jatetxean

(Kanpina). *Izena emateko,

Txapela tabernan. 

Martxoak 7 azken eguna.

MartXoak 24

Lezkarriren kontzertua

Goizuetan.

MartXoa-MaIatza

Gure Esku Dago: sinadura

bilketa galdeketa egiteko.

apIrIlak 6

22:00, Laparen hasiera 

Itsas Aurren. Mus partidak 

ostiralero, apirilaren 27ra

arte.

apIrIlak 15

10:30, Kooperatibaren

Batzarra Itsas Aurren.

MaIatzak 12

Lezkarriren kontzertua

Igeldon.

MaIatzak 12-13

Udaberri Festa (San Isidro).

MaIatzak 18-20

Mendi irteera Asteasura.

*Izena emateko, martxoak

31 azken eguna.

Apuntatzeko azken eguna, martxoak 7 izango da.


