
ORRI
INFORMATIBOA
IGELDOKO

2018ko uztaila 60. alea   



2

Herriko festak atzean utzi eta
udan murgilduta gabiltza dagoe-
neko. Ale honetan, festetan bizi-
takoa gogora ekartzeko aukera
izango duzue atal berezian bildu-
tako argazkiekin. 

Horrez gain, hilabete hauetan
gertatutakoak bildu ditugu: ikas-

turte amaierak, herri galdeketa,
herri batzarra...

Bi elkarrizketa labur ere badi-
tuzue tartean eta nola ez, aste-
buruan izango dugun Garagardo
Azoka bereziaren aipamena.

Gustatuko zaizuelakoan...
on egin!

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2018

Autobusa 
20 minuturo,
iraila bukatu
arte

Lezkarrik etapa
berria zain
Lezkarri abesbatzak ere agurtu berri du
aurtengo ikasturtea eta jakinarazi due-
nez, datorren ikasturtean etapa berri
bati ekingo diote. Izan ere, Nice
Cresporen ordez, Laida Otaduy hasiko
da zuzendaritza lanetan. Beraien jar-
duerarekin aurrera jarraitzeko, kanta -
tzeko gogoa duen jendearen beharra
dutela azpimarratu dute eta dei egiten
diete kantatzea gustoko duten herrita-
rrei animatzeko.

Dbusek jakinarazi duenez, 16-Igeldo
lineako zerbitzuak maiztasun handia-
goa izango du iraila bukaera arte.
Hain zuzen, maiztasuna 20 minutu-
koa izango da, 10:05etatik 21:05eta -
ra. Dbusen helburua da «ohiko era-
biltzaileen eta turista eta bisitarien
garraioa erraztea». Beste urte ba -
tzuetan, uztailean eta abuztuan
zabaldu izan da linearen zerbitzua,
baina aurten ekainaren 1ean hasi eta
irailaren 30ean bukatuko da, igandez.

Udako ordutegiak ere bai
Dagoeneko, udako ordutegia ere mar -
txan da eta abuztuaren 31ra arte,
 Igel doko lineak zerbitzu gehiago eman -
go ditu Gipuzkoa plazatik: 23:00etan
eta 00:00etan irteerak izango dira.

Horrez gain, abuztuaren 31ra arte,
Igeldok autobus zerbitzua izango du
gauez, ostiral, larunbat eta jai bezpe-
ratan, B7-IGELDO GAUTXORIArekin.
Gautxoria 01:00etan eta 02:00etan
aterako da Bulebarretik, eta Kontxa
pasealekutik zuzenean joango da
Igeldoraino.Ieltxoko kurtso bukaerako ema-

naldia izan zen ekainaren 22an
eta ikasleek kurtsoan zehar ikasi-
takoa erakutsi zuten. Eskolako
areto nagusia bete egin zen eta
emanaldi ederraz gozatzeko
aukera izan zuten bertaratutako
herritarrek. Musika tailerra, triki-
tixa, panderoa, pianoa eta gita-
rrako ikasleen emanaldia izan
zen. Dena dela, horiez gain,
beste zortzi ikastaro ere eman
dira ikasturte honetan (ingelesa,
yoga, pilates, zumba, hipopresi-
boak, robotika eta euskal dantza)
eta ikastaro horietan ateratako
argazkiekin montaje bat ere
osatu zen emanaldirako. Denera,
140 bat ume eta heldu aritu dira

Ieltxoko ikasturte honetan.
Ikastarotako antolatzaileek eske-
rrak eman zizkieten ikasle, ira-
kasle, guraso eta familia guztiei.

Jaialdiaren ostean, merendo-
la egin zen plazan eta arratsal-
dea agurtzeko, erromeria eskai-
ni zuten trikitixa eta panderoko
ikasle eta irakasleek.

Aurrematrikula egiteko
aukera
Orri Informatibo honekin bate-
ra, ikastaroetako taula banatu
da eta aukera dago datorren
ikasturteko aurrematrikula egi-
teko. Ikastaro berriren bat pro-
posatu nahi izanez gero ere,
orain da garaia.

Emanaldi ederra, 
ikasturtea agurtzeko

Pandero eta trikitixako ikasleek ere ikasturte honetan ikasitakoa erakutsi zuten.



Egindako lana
eskertzeko,
luntxa
Iaz egin bezala, Herri
Kontseiluak aurten ere
luntxa eskaini die feste-
tan turnoak eginez edo
antolakuntzan laguntza
emanez parte hartu
duten herritarrei. Uztai -
la ren 6an egin zen eta
giro ederrean ibili ziren
gerturatutako 40 bat
herrikideak.
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Herriko umeak gustora dabiltza Udalekuetan

Aurten ere Udalekuak antolatu ditu
Kixmik 2-12 urteko ume eta gazte -
txoentzat eta inoiz baino ume
gehiago dabiltza: 40 ume inguru de -
nera. Astelehenean hasi ziren
Udalekuak (uztailak 4) eta hilaren
30era arte ekintza ugari egingo
dituzte: eskulanak, jolasak, irtee-
rak... Herriko plazaren bueltan ibiliko
dira goizero goizero. Azken egune-
an, berriz, egun osoko irteera egingo
dute. Zehaztu gabe dute nora.

Oraingo Udalekuetan, 6 begirale
ari dira lanean; bat izan ezik, gaine-
rako guztiak herrikoak dira.

Gero eta ume gehiago
Urtetik urtera gero eta ume gehiago
apuntatzen ari direla azaldu dute
Kixmiko kideek eta oso pozik daude
aurten izan duen arrakastarekin.
Gainera, kopuru hauek oso esangu-
ratsuak direla eta herrian dagoen
beharra agerian uzten dutela
nabarmendu dute.

40 ume inguru dabiltza
aurtengo Udalekuetan.
Ekintza ugari izango
dituzte uztaila osoan.

Eskulanak, jolasak, irteerak... ekintza ugari egiten dituzte goizero goizero.

San Fermin egunaren bezperan, entzierroa egin zuten plazan.
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Igeldon ere, 11 egun euskaraz
Euskaraldia denon ahotan dabilen
kontua da azken aldian eta
Igeldora ere iristekoa da. Ikasturte
berriarekin batera, irailean heldu-
ko zaio ekimenari behar bezala.

Baina zer da Euskaraldia?
Ariketa sozial bat da, teoriatik prak-
tikara pasatzeko ariketa, eta hiz-
kuntza ohiturei astindu bat ematea
da helburua. Hain zuzen, lortu nahi
da ahalik eta pertsona gehienek
euskara gehiago erabiltzeko urra -

tsak ematea. Egunerokoan eragin
nahi da eta horretarako, ariketa
sozial hau 11 egunekoa izango da:
azaroaren 23an hasi eta abendua-
ren 3an bukatuko da. Euskal Herri
osoan, aldi berean egingo den ari-
keta izango da.

Zeinek hartu dezake parte?
16 urtetik gorako herritar euskal-
dunek. Euskaraz ezer ez dakitenek
ezingo dute parte hartu, izan ere,
ezinbestekoa da euskera ezagu -

tzea, gutxieneko maila izatea, edo
behintzat ulertzea.

Nola hartu dezaket parte?
Bi figura daude: Ahobiziak eta Belarri -
prestak. Ahobizi izateak honakoa esan
nahi du: «Ulertzen duenari euskaraz
egiten diot, hark erdaraz erantzun
arren». Edo «Ezezagunei aurreneko
hitza, gutxienez, euskaraz egiten
diet». Eta Belarriprest izateak, hona-
koa: «Egidazu euskaraz; nik erdaraz
zein euskaraz erantzungo dizut».

Igeldon, %75ak erabiltzen du euskara kalean

Izen eta irudi bila dabil Kooperatiba

Soziolinguistika Klusterrak
Donostia mailako azterketa egin
du (2016 urtekoa da azterketa).
Hain zuzen, kalean zein hizkuntza
erabiltzen diren neurtu du eta
Igeldoko datuak lortu ditu Orri
Informatiboak.

Igeldon, euskara da kalean
gehien erabiltzen den hizkuntza eta
%75,4koa da bere erabilera.
Gaztelera da hurrengo hizkuntzarik
erabiliena, %23,8ko erabilerarekin

eta beste hizkuntza batzuk ere era-
biltzen dira modu apalagoan: %0,8.

Kalean euskara erabiltzen dute-
nak batez ere emakumezkoak
dira: %82,40. Gizonezkoak berriz,
%68,30 dira. Adinari dagokione-
an, berriz, haurrak (2-14 urte) dira
euskara gehien erabiltzen dute-
nak: %87,50; ondoren, 15-24
urteko gazteak lirateke (%83,30);
atzetik, 25-65 urteko helduak leu-
deke (%76,90); eta azkenik, 65

urtetik gorako adinekoak (%22).
Irailaren 21etik urriaren 1era

egin zuten ikerketa Igeldon eta
denera 12 orduz aritu ziren azter -
tzen kalean zeuden pertsonek zein
hizkuntza erabiltzen zuten hitz
egiterakoan. Igeldoko plaza,
Lizardi plaza eta Kristobal
Balenziaga pasealeku bukaeran
aritu ziren behaketa lana egiten,
hau da, kalean jende gehien pila -
tzen den lekuetan.

Kooperatibako proiektua aurrera
doa eta orain, izen eta irudi baten
bila dabiltzala jakinarazi dute:
«Proiekzio gehiago izan dezakeen
izena jarri eta gure proiektuarekin
bat egiten duen irudi bat bilatzea
oso garrantzitsutzat jotzen dugu».
Bazkideen artean zabaldu dute
deia eta animatzen direnek posta
elektronikoz aurkeztu ditzakete

ideiak: igeldokoop@gmail.com.

Ordainketak eginda
Bazkide izateko konpromisoa
hartu zutenek egin dituzte
ordainketak eta oso albiste ona
dela azaldu du Kooperatibak:
«proiektuaren garapenerako
indarra eta seriotasuna adieraz-
ten ditu; pauso ziurrak eta irmoak

emanez, aurrera goaz!».

Eraikineko lanak ere aurrera
Obra kontuetan ere aurrerapauso-
ak ematen ari dira Kooperatibako
kideak. Eraikinean zorua bota dute
eta hainbat auzolan egun egin
dituzte. Egun horietan, barrua
txukundu eta posteak eta bigak
lijatu dituzte, besteak beste.
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Gure Esku DagoIgeldo 2018

Ia %38ko parte hartzea izan
zen galdeketan

Herri galdeketa egin zen ekaina-
ren 17an, Gure Esku Dagok deitu-
ta eta bertan, bozkatzera deituta
zeuden 896 igeldoarretatik 340k
hartu zuten parte, hau da,
%37,95ak. Erantzun beharreko
galdera, honakoa: Igeldoar gisa
nahi al duzu Euskal Estatu buruja-
be bateko herritarra izan?

Baiezkoa bozkatu zutenak 317
izan ziren (%93,2); ezezkoa bozkatu
zutenak 20 (%5,9) eta boto txuriak
3 (%0,9). Goizeko 09:00etatik arra -

tsaldeko 20:00etara izan zen bozka -
tzeko aukera, Eskola Zaharre ko
arkupetan. Herri Kontseiluko kideak
izan ziren aurrenekoak bozkatzen.

Kontaketa momenturako herri-
tar ugari gerturatu zen plazara eta
jai giro ederrean bukatu zuten
eguna.

Gehiengoak (%93,2)
Euskal Estatu burujabe
bateko kide izatearen
alde bozkatu zuen.

Egun osoan zehar izan zen bozkatzeko aukera.

Gure Esku Dagoren balorazioa:

Igeldoko Gure Esku Dagok herri galdeketaren
inguruko balorazioa egin duen. Jarraian, zabaldu
duten mezua:

«Ezina ekinez egina. Abenduan genioen herri-
tarron garaia zela, eta frogatu dugu inoiz baino
gehiago herritarrok garela protagonista eta anto-
latzen garenean edozertarako gai garela. Dena
dela, hau guztia ez litzateke posible zuek gabe,
mila esker bihotz bihotzez prozesu honetan
lagundu gaituzuen guztioi eta bozkatzera hurbildu
zaretenoi!

Esan genuen prest geundela eta halaxe da.
Prest gaude aro berri baten zimenduak eraikitze-
ko. Prest pausoak emateko, protagonistak izate-
ko. Finean prest gaude etorkizunean erabakitzera
eramango gaituen bidea elkarrekin egiteko.

Jauzi handi bat egin dugu, erakutsi dugu
Igeldotarrok ere ahaldunduak gaudela eta ez gau-
dela inoren zain, gure etorkizunaren inguruan
erabaki nahi genuen eta erabaki dugu. Ariketa
egitea soilik, urrats handia da eta horrela baloratu
behar dugu. Honela, erabakitze eskubidea prakiti-
kan jartzeko Euskal Herri mailan egiten ari garen
bide oparoari gure aletxoa jarri diogu.

Ziklo berri baten hasiera irudikatzen ari gara
Euskal Herrian. Burujabetza eta erabakia erdigu-
nean izan behar dituen aro berria. Gure Esku
Dagok lau urte eta erdiko ibilbidea egin ondoren,
gero eta herritar gehiagok erabaki nahi dutela
argi ikusi daiteke, hori izango da erronka nagusia
hurrengo urteetan; erabakitze eskubidearen alde-
ko sare erraldoia osatu eta Euskal Herri mailako
galdeketa egitea.

Elkarrekin gauza handiak egin ditzakegu, herri-
tarron garaia da, GURE ESKU DAGO!

ZORIONAK IGELDO!»
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130 igeldotar baino gehiago, giza katean
Gure Esku Dagoren deialdiari
erantzunez, 130 igeldotar baino
gehiagok hartu zuten parte ekai-
naren 10ean egin zen giza katean:
haur, gazte eta heldu elkartu ziren
erabakitzeko eskubidearen alde.
Eta halaxe lortu zuten 175.000 bat
euskal herritarrek Donostia, Bilbo
eta Gasteiz lotzea, 201,9 kilome-
troko bidean.

Igeldoarrek Ibaetan izan zuten
beraien lekua eta bertan elkartu
ziren denak goizeko 11ak ingu-

ruan. Asko izan ziren herritik oinez
jaitsi zirenak ere; 35 bat lagun
inguru. Goizeko 09:30etan plaza-
tik abiatu eta Pilotegi bidetik behe-
ra jaitsi ziren trikitixa eta pandero
doinuek alaituta.

Giza katea bukatutakoan,
Ibaetako frontoi inguruan bazkal-
du zuten askok, giro ederrean.
Ondoren, Alde Zaharrean antola-
tuta zeuden kontzertu eta ekintze-
tara gerturatu zirenak ere izan
ziren.

Giza katea bukatu ostean, igeldoarren argazkia atera zuten (bakar batzuk falta dira argazkian).

Haur, gazte eta helduek egin zuten bat giza katean.Plazatik oinez jaitsi ziren 35 bat herritar.

Ibaetan elkartu ziren igeldoarrak.
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Babes Ofizialeko Etxeak 
eta espaloia, batzarrean 
landutako bi gai nagusi

Ekainaren 3an Herri Batzarra egin
zuen Herri Kontseiluak eta nabar-
mendu ziren gaietako bi izan ziren
Babes Ofizialeko 36 etxeena eta
Kaxkotik kanpinerako espaloiarena.
Donostiako Udalak oztopoak jarri
arren, gai oso garrantzitsuak direla
eta konponbide bat eman beharra
adierazi zuen Herri Kontseiluak.
Herritarrak ere bat etorri ziren.

Etxebizitzen inguruko sinadura
bilketa martxan
Bere garaian, Babes Ofizialeko
Etxebizitzak egin zirenean, horietatik
36 igeldotarrentzat izatea lortu zen,
ederki borrokatu ostean. Gaur egun,
ordea, jabe aldaketa dagoenean,
Donostiako Udalak ez du onartzen
baldintza hori. Horren aurrean, zerbait
egin beharra aipatu da behin baino
gehiagotan eta azken Herri Batza -
rrean sinadura bilketa bat egiteko
asmoa azaldu zuen Herri Kontseiluak
(dagoeneko martxan dago).

Etxebizitza beharraren 
inguruko errealitatea
Babes Ofizialeko Etxebizitzez aparte,
etxebizitza beharra duten herritar

guztien inguruko errealitatea biltzea
ere egokia izan daitekeela aipatu zen
batzarrean eta Herri Kontseiluak gaia
lantzeko asmoa azaldu zuen, bai
Babes Ofizialekoen baldintzak bete -
tzen dituztenei begira, bai betetzen
ez dituztenei begira ere.

Espaloia bai ala bai
Kaxkotik kanpinerako espaloia egite-
ko eskaera egin da berriz eta Udalak
ezezkoa esan du, bere garaian jabe
bat ez zegoelako ados. Egoera oso
arriskutsua dela eta konponbideren
bat bilatu behar dela esan zen batza-
rrean. Herritar batek proposamen
berria ere egin zuen: arrazoia dirua
izanik, gutxienez marra batez mar-
katzea oinezkoen bidea. Eta kotxe-
entzako abiadura moteltzeko seinale-
ak jartzea.

Herri Kontseilua gaia berriz aztertu
eta alternatibak bilatzekotan geratu
zen.

Plazako irisgarritasuna
Plazan eta inguruko eraikinetan dau-
den oztopo eta koxkak egokitu egin
behar direla ikusten du Herri
Kontseiluak, baita komun publikoak

Beste hainbat gai ere landu ziren batzarrean: 
irisgarritasuna, Mendizorrotzeko Plana, garraio
publikoa, ur-hornidura, hirugarren adina, 
gazteak, festak…

Armarria 
osatzeko, 
ideiak bidaltzeko
epea zabalik
dago

Duela hiruzpalau urte,
Igeldoko armarria berritze-
ko prozesu parte-hartzailea
abian jarri zen. Herritarrei
iritzia eskatu zitzaien arma-
rriak  islatu beharreko
ideiak adierazteko. 30 pro-
posamen baino gehiago
jaso ondoren, hauek izan
ziren gehien azaldu ziren
ideia-kontzeptuak:

Harria/ Harrobia/ 
Arro kak/ Lapa/ Lanperna/
I t s a  s o a / M e n d i a /
Z u h a i t z a k / A b e r e a k -
Animaliak/Nekazar i tza/
Auzolana.

Orain, orduan hasitako
prozesuari jarraipena eman
nahi dio Herri Kontseiluak.
Horretarako, lehendik ate-
ratako ideia hauez gain
berriak proposatzeko epea
ireki du. Ideiak jasotzeko
epea: abuztuak 31ra arte. 

Nola: emailez, buzoian
edo web orri bidez.

Udazkenean, lehiaketa
Ideiak jaso ondoren, udaz-
kenean armarriaren diseinu
fasea martxan jarriko da.
Bertan, interesdun edonork
parte hartu ahal izango du.
Lehiaketaren oinarrien berri
aurrerago emango da eta
bertan, balorazio irizpideak,
proposamenak zer formato-
tan aurkeztu… eta abar
zehaztuko dira.

BOEko 36 ETXEAK IGELDOTARRENTZAT
Babes Ofizialeko 36 etxebizitzak igeldotarrentzat izan daitezela eskatuz
sinadura bilketa martxan dago dagoeneko. Herriko puntu ezberdinetan

daude orriak: kultur etxeko bulegoan, Txapela tabernan, 
Mendizorrotz tabernan, Calongen eta Din Din elkartean.

Horrez gain, internetez ere abian jarri da sinadura bilketa change.org 
atariaren bidez. Dena dela, aukera izanez gero, Herri Kontseilutik 

adierazi dute hobe dela paperean sinatzea.

Abuztuaren 31ra
bitarte aurkeztu
daitezke 
proposamenak.
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ere, eta batzarrean adierazi zuen
proposamen bat prestatzeko asmoa
duela Udalean aurkezteko. Aurten,
Donostia mailako  irisgarritasun
plana diseinatuko dute eta momen-
tu egokia izan daiteke. Plazako bizi-
lagunen eta herritar guztien propo-
samenak jasotzeko epea jarri zen
ekaina bukaera arte.

Mendizorrotzeko plana
Maiatzeko Orri Informatiboan adie-
razi zen bezala, zehaztapen asko falta
ziren Mendizorrotzeko Planari begira
eta Herri Kontseilua Udal teknikarie-
kin bildu zen. Herri Kon tsei luak jakin
zuenez, plana onartu gabe dago eta
bilera hartatik ateratako ondorio
nagusia izan zen, plana ingurumenari
lotutakoa dela eta arlo horri lotutako
eskariak bakarrik egin daitezkeela.
Dena dela, Herri Kon tseiluak plan
integral bat eskatzen dio Udalari
Mendizorrotzerako eta zentzu horre-
tan lanean jarraituko duela adierazi
zuen. Horrez gain, Udal teknikariek
adierazi zuten idatziz aurkezteko
eskariak eta saiatuko zirela kontuan
hartzen. Abereak sartuko diren ingu-
rurako ere plan edo proiektu bat
garatuta aurkezteko eskatu zuten.
Herriko abeltzainak eta Herri
Kontseilua horretan ari dira orain.

Garraio publikoa, 
ur-hornidura…
Aurretik aipatu izan den bezala,
garraio publikoari lotuta, udalak
ezezkoa esan zion egungo autobus
zerbitzua aztertu eta bertako beha-
rretara egokitzeari. Eta Behemen -
diko zerbitzuaren inguruan ez du
ezer erantzun. Gaiarekin lanean
jarraituko du Herri Kontseiluak.

Bestalde, ur-hornidurarik ez dute
Biorretatik gorako bizilagunek eta
horrekin ere lanean jarraitzeko
asmoa dago.

Errepide, herri bide, espaloi eta
malden egoeraz ere hitz egin zen
batzarrean eta herritarrek esanda-
koak kontuan izango ditu Herri
Kontseiluak.

Hirugarren adina eta panelak
Hirugarren adinekoei begirako ezer

ez dagoela eta, Herri Kontseiluak
asmoa du ikasturte berriarekin bate-
ra saio ireki batzuk martxan jartze-
koa 65 urtetik gorako herritarrentza-
ko. Bilera bat egingo da aurrerago
eta informazio gehiago zabalduko
dutela azaldu zuten batzarrean.

Horrez gain, dauden panel infor-
matiboak berritu edota puntu
berrietan jartzeko asmoa ere badu
Herri Kontseiluak.

Bestalde, honako gaiak ere
landu ziren: partehartze prozesua,
armarria, web orria...

Festak, Kooperatibari 
proposamena…
Pasa berri ditugun herriko festak ere
hizketagai izan ziren Herri Batzarrean.
Antolaketa eta turnoei begira, herrita-
rren laguntza beharko zela adierazi
zen, besteak beste. Aurtengo Mus
Txapelketak eta Udaberri Jaia ere oso
positiboki baloratu ziren.

Bestalde, Herri Kontseiluak
Kooperatibari egindako proposame-
naren inguruko azalpena eman
zuen batzarrean. Herri Kontseiluak
15.000 euroko diru laguntza eskaini
dio Kooperatibari, beti ere, baldin -
tza batzuk onartzen badira: alde
batetik, estatutuetan jasota geratu
dadila Kooperatibatik ateratzen
diren irabazien zati bat herriko
beharrak asetzeko izango dela, eta
zentzu berean, zerbitzua herritar
guztiei irekia izatea. Eta bestetik,
Herri Kontseiluak pisu kualifikatua
izatea Kooperatibak hartuko dituen
erabaki estrategikoetan, horretara-

ko formulak era askotarikoak izanik.
Hau guztia aurrera nola eraman
daitekeen aztertzeko, komisio bat
osatu da Herri Kontseiluko eta
Kooperatibako kideen artean.

Gazteekin zer egin?
Gazteen egoerari buruzko aipame-
na ere egin zuen herritar batek, 25
urtetik beherakoak ez direla herrian
ibiltzen eta kezka adieraziz. Herri
Kontseiluak gaia batzarrean aipatu
ez bazuen ere, gogoan duela eta
lantzeko beharra ikusten duela
adierazi zuen, baina ez duela batere
erra za ikusten konponbidea. Be -
raien tzako leku fisiko bat beharrez-
koa dela esatean bat etorri ziren
denak.

010 telefonora deitu
Bukatzeko, lan guztiak Herri
Kontseiluaren esku ez uzteko eta
herritarrek ere beraien aldetik zer-
bait egin dezaketela adierazi zuten
gerturatutako bizilagunek. Nora jo
edo ze bide erabili dezaketen galde-
tuta, edozein kexa edo eskakizunen
aurrean, 010 telefonora deitzeko
esan zen: Udalak herritarren arreta-
rako daukan telefonoa.

Batzarra oso partehartzailea
Batzarrera 30 bat herritar gerturatu
ziren eta Herri Kontseilua oso pozik
geratu zen oso batzar partehartzai-
lea izan zelako. Herritar askok azal-
du zituzten beraien kezkak, iritziak
eta proposamenak, eta oso positi-
botzat jo zen saioa.

30 bat herritar gerturatu ziren batzarrera eta oso partehartzailea izan zen.
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Joan den ekainaren 14an, batzarra
burutu zen partehartze prozesuari
lotuta. Bertan, bizilagunek betetako
galdeketetatik ateratako ondorioe-
tatik abiatuta, Herri Kontseiluak
lanerako izango dituen lehentasu-
nak markatu ziren.

Batzarrera 15 bat lagun gertu-
ratu ziren. Bi ariketa praktiko
burutu zituzten talde txikitan
banatuta. Lehenengo ariketa Herri
Kontseilutik proposatutako lehen-
tasunak kontrastatzea eta zehaz-
tea izan zen. Bigarren ariketa
berriz, lehentasun horiek aurrera

eramateko egin daitezkeen ekin -
tzak proposatzea.

Batzarrera gerturatutako bizila-
gunek ekintza ugari eta interesga-
rri proposatu zituzten:

Elkarbizitza arloan: gazte zein
3. adinekoentzat toki bat, kultur
eskaintza handiagoa, kultur etxea-
ren autogestioa…

Azpiegituren arloan: espaloiaren
beharra, bideen mantenua, zabo-
rraren bilketa hobea, ura eta sane-
amendua, garraioa landa guneetara
zabaltzea eta autobusaren ordute-
gia eta ibilbidea hobetzea…

Garapen ekonomikoaren arloan:
beharrei egokitutako garapena,
etxebizitza beharraren inguruko
lanketa eta etxe hutsen inbentarioa
egin; gai hau aurrera eraman eta
lantzeko talde bat sortuz…

Lan taldeak beharrezkoak
Hau guztia jasota, hurrengo pau-
suak zehazteko  parte hartze tal-
deak lanean darrai. Beharrez -
kotzat jotzen dute gai desberdinak
aurrera eramateko lan taldeak
sortzea. Izango duzue honen
berri.

Lehentasunak jarri eta ekintzak proposatu dira

Herri Kontseiluak proposamen ugari
aurkeztu ditu Aurrekontu
Partehartzaileetan
Donostiako Udalak 2019 urteari begira, Aurrekontu
Partehartzaileen prozesua jarri du martxan. Honen
bidez, herritar eta elkarteek aukera dute proiektu,
lan edo eskaera batzuk proposatzeko, baldintza ba -
tzuk betez, eta ondoren, herritarrek boto bidez auke-
ratuko dituzte ze proiektu diren lehentasunezkoak
eta Udalak aurrera eraman beharko dituenak dato-
rren urtean. Bete beharreko baldintzetako bat da
eskatzen den proiektu horrek 300.000 euroko aurre-
kontua ez pasatzea.

Herri Kontseiluak proposamen ugari aurkeztu ditu
eta urrian jakingo da zeintzuk pasatzen diren azken
fasera, hau da, herritarrek boto bidez aukeratzeko
fasera. Bozkatzeko epea ere urrian izango da, beraz,
Herri Kontseiluak dei egiten die herritarrei parte har -
tzeko momentua iristen denean.

Udalak 2.000.000 euro bideratu ditu ia Donostia
osora, Ekialdeko Barrutia kenduta (zonalde horreta-
rako 1.250.000 euro izango dira). Botoa ere,
Donostia mailakoa izango da, beraz, Igeldotik boto
asko lortu beharko dira zerbait lortu nahi izanez gero.

Pilotegi bidean zabalgune zehatza
egiteko eskaera
Herri Batzarrean eta aurreko Orri Informatiboan
aipatu bezala, Pilotegi bideko goiko zatia asfaltatu

egingo du Udalak. Kotxeak gurutzatzeko pare bat
zabalgune egingo zirela azaldu zion Udal teknikariak
Herri Kontseiluari, baina ez zuen zehaztu non. Herri
Kontseilutik eskaera egin zaio goi goiko zatian gu -
txienez, bat egiteko, harrizko horma dagoen ingu-
ruan. Leku zehatza adierazi zaio eta kontuan izango
dutela erantzun dute.

Proiektua, bulegoan
Bestalde, Udal teknikariari hainbatetan eskaera egin
ostean, Herri Kontseiluak lortu du lan horren inguru-
ko proiektua pasatzea. Norbaitek interesa izanez
gero, Itsas Aurreko bulegoan dago, edo dinamiza -
tzailearekin harremanetan jarri.

Diputazioak onartua
Herri Kontseiluak jakin duenez, Foru Aldundiak onar-
tu du Udalak aurkeztutako proiektua eta 37.000
euroko diru laguntza emango du. Gainerako 40.000
euroak Udalak jarriko ditu eta 2019ko aurrekontue-
tan onartu beharko dira. Lanak datorren urtean egin-
go lirateke.

Lizardiko iturria konpontzeko zain
Azken hilabeteetan beste hainbat eskaera egin dizkio
Herri Kontseiluak Udalari. Horien artean, Lizardiko
iturria konpontzea, Iturrietan seinalea berriz jartzea
bertatik ze bidetara iritsi daitekeen adieraziz, eta
Nicol’s hoteletik beherako bidetik errepide nagusira
sartzeko ispilua jartzea. Aurreneko biak egiteke
dauzkate; ispiluari dagokionean, berriz, asko kostata
baina jarri dute.
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Eskola-Guraso Elkartea Igeldo 2018

Ekainak 16an, eskolako jaialdia
izan zen ikasturtea behar bezala
agurtzeko eta denetarik izan
zuten: antzerkia, dantza, barreak,
emozioak... eta agurrak baita ere! 

Goizeko 11:00etan hasita,
eskolako aretoa txikienek mimoz
prestatutako antzerki eta koreo-
grafiekin girotu zuten. Ondoren,
bazkari ederra prestatu zuten
Mendizo rrotz Guraso Elkartekoek
herriko plazan. Aurtengoan,
Igeldoko barazkiak parrillan pres-
tatu zituzten. Eta baita txerri kos-
tilla eta oilaskoa ere. 

Bazkalostean, jai giroan jarrai -
tzeko, txikienentzat material birzi-
klatuz eginiko jolas tailerra izan zen
Birjolastenen eskutik, eta helduen -
tzat barra ireki zen musikaz girotu-
ta. Oso giro politean ibili ziren.

Karmentxuri agur goxoa
Karmentxu jubilatu egin da eta
datorren ikasturtetik aurrera ez da
Igeldoko eskolan izango. Urte
hauetan egindako lana eskertuz,
agur goxoa eskaini zioten denek.
Guraso Elkartetik bidaiatxo bat eta
bere besoetatik pasatako ikasle
guztien urratsekin egindako koa-
dro bat oparitu zizkioten. Horrez

gain, guraso talde batek
koreografia bat prestatu
zion Denok Zu abestiarekin
(Go!azen). Lankideek ere
bidaia bat oparitu zioten
eta bideo hunkigarri bat
ere prestatu zioten, ikasle
eta gurasoen lagun -
tzarekin. Bideoa jaialdian
ikusi zuten eta eskolako
blogean ere ikusgai dago.

Eskolako azken 
egunean ere, festa
Eskolako azken eguna ekai-
naren 22an izan zen eta
patioan jolasak egin zituzten azken
eguna ospatzeko. 3. zikloko ikasle-
ak gidari izan ziren, eta patioan

txoko ezberdinak antolatu zituzten
elkarrekin jolasteko. Bukaeran,
hamaiketako berezia izan zuten, eta
ondoren... oporrak hartu zituzten!!!

Eskolako baratza buruhauste eta
frustrazio ugari sortzen ari zaie
azken bi urteetan, Lehenengo
Zikloko ikasle eta irakasleei. Azaldu
dutenez, gauzak biltzeko garaia iris-
ten zaienean, lapurtu egiten dizkiete
bertako barazkiak. Azken bi hilabete-
etan ere lapurretak izan dituzte:
maiatzean porruak lapurtu zizkieten
eta ekainean letxugak. Triste eta
pixka bat haserre sentitzen dira.

«Barazkiak nahi badituzu,
oparituko dizkizugu»
Irakasleek ere eman dituzte azalpe-
nak gaiaren inguruan: «Ikasleekin
baratza lantzea oso gai egokia da,
alderdi asko landu daitezkeelako bai
natura bai bizitzaren zikloak bai eli-
kadura bai ekosistema,... Baina
zoritxarrez beste gai hau landu
behar izan dugu».

Norbaitek behar izanez gero,

barazkiak emango dizkietela ere
adierazi dute behin baino gehiago-
tan: «Barazkiak nahi badituzu, etorri
eta oparituko dizkizugu». 

Herriari laguntza
Datorren ikasturtean ere baratzan
lanean jarraituko dute eta egoera
honen aurrean, herriari laguntza
eskatzen diote, «denon artean ba -
ratzan lan ederra egin ahal izateko».

Eskolako jaialdian: antzerkia, dantza,
barreak eta emozioak

Lapurretak, Eskolako baratzan

Umeek jolasak izan zituzten arratsaldean.

Guraso talde batek koreografia bat eskaini zion Karmentxuri.
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Harrera bikaina, aurtengo Udaberri Festak

Urtero bezala, San Isidro egunaren bueltan, Udaberri Festa izan genuen herrian.  Aurtengoan gainera,
betiko talde antolatzaileaz aparte, Kooperatibako bazkideek ere hartu zuten parte antolaketan,
Kooperatibako proiektua ezagutzera emateko helburua baitzuen jaiak orokorrean. Hori horrela, sindika-
tuan bertan zenbait ekintza ere antolatu ziren, herritarrek espazioa ezagutu ahal izateko. Jaiaren balora-
zio ona egin dute antolatzaileek, izandako eguraldia kontuan hartuz, larunbateko barrikotera jende ugari
inguratu baitzen eta igandeko lore eta landare azokan ere mugimendu politta izan baitzen. 

Kanpora begirako lana egin zen, komunikabideetan festaren berri emanaz eta horrek bere eran -
tzuna izan zuen, inguruko herrietatik hurbildu baitzen jendea. Lore eta landare azoka egiten zen lehen
urtea izan zen aurtengoa eta erantzun ona izan zuen. Sindikatuan jarritako azokak ere bere protago-
nismoa izan zuen, kooperatibako denda martxan jartzean izango diren produktuen irudikapen ona
egin baitzen. Eta zentzun honetan, Kooperatibak eskerrak eman nahi ditu izandako harrera onagatik.
Azkenik, San Isidro eguna asteartea izanik, Txapelan elkartu ziren zenbait herritar, giro bikainean

afalduz ospatu zuten eguna.

Asteburu ederra pasa
zuten Asteasun

Guraso Elkarteak antolatuta, astebu-
ru pasa ibili ziren 35 lagun Asteasun:
17 ume eta 18 heldu. Hain zuzen,
Asteasuko Otabardi aterpean pasa
zituzten bi gau (maiatzak 18 eta 19)
eta giro ederrean ibili zirela azaldu
dute. Ostiralean iritsi ziren eta larun-
batean mendi buelta egin zuten. Eta
ez nolanahikoa: Iturriotz-Gazume-
Zelatun-Ernio-Iturriotz. Arratsal de -
an, berriz, Elizmendin futbolean eta
saskibaloian ibili ziren ume eta gura-
so. Eta igande goiza, Altxorraren bila
jolasean igaro zuten Otabardi ingu-
ruetan. Bazkalondoren, etxera buel-
tatzeko garaia iritsi zitzaien.

Eguraldia primerakoa izan zute-
la adierazi dute eta euskara
ahoan, mendiaz gozatzeko aukera
ezin hobea.Mendi buelta ederra ere egin zuten, Gazume eta Ernio mendiak igoz.

Sindikatuan hainbat produktu jarri ziren salgai, etorkizuneko denda irudikatuz, eta oso harrera ona izan zuen. Baita lore eta landare azokak ere.



Atzera begira Igeldo 2018

Atal honetan, herriko argazki zaharrak plazaratu nahi ditugu. Herriko historia eta istorioak
kontatuz, zer hitz egina eta pentsatua emanaz. Gure asmoa herriarekin lotura duten mota
ezberdinetako argazkiak jartzea da, eta bide batez, zure etxeko bazterrak astintzea ere eska-

tu nahi dizugu, interesgarriak izan daitezkeen argazki zaharrak dituzun begiratu eta gurekin kon-
partitzeko. Guztion artean lan polita egin baitezakegu. Animatu! 

Argazkiak pasatzeko deitu 627 756 185 (Jabier), 645 735 762 (Larraitz) edo emailez bidali
igeldokoorria@gmail.com helbidera.
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EH Bildun berriro…
Beti egon naiz EH Bildun, ez da
etenik egon.  Hori bai, udaletxea
utzi eta gero, egindako lana pun-
tuala izan da, arlo zehatz batzue-
tara mugatua eta, batez ere, foku
mediatikoetatik kanpokoa. EH
Bilduren proiektuaren aldeko lana
pertsona askok egiten dute, arlo
eta maila ezberdinetan, batzuetan
ezagunagoak, eta gehienetan itza-
lean, eta esango nuke hauek dire-
la benetan inportanteak, besteak
guztiz zirkunstantzialak baitira.

Nolatan eman duzu pausua?
Kostata. Ez da erabaki erraza iza-
ten, askok imajinatuko duzuen
bezala. Ez dakit beste alderdi poli-
tikoetan nola izango den, baina EH
Bildun jendeak badaki honek zer
suposatzen duen: arlo  pertsona-
lean, familian, lanean… gauza
asko utzi behar dira, eta onura
pertsonalik gabeko erabakia da.
Pentsatzen duenak dirua, boterea
edo antzekoengatik ematen dela
urratsa, oso oker dabil. EH Bildun
inork ez du lan egiten interes per -
tsonalengatik, militantzia eta kon-
promiso kolektiboengatik baizik.

Gogotsu al zaude?
Noski! Gauza bat da erabakia har -
tzea kostatzea, berriro ere fokuak
gainean edukitzeak ematen duen
pereza izugarria sentitzea; eta
beste bat, behin erabakia hartuta,
zure %100a ematea.  Oraintxe
lanean tope gabiltza, eta gero eta
gehiago egin nahian. Indarra eta
gogoa ez dira falta. 

Badakigu zenbat jende dabilen
lanean proiektu honen alde, bene-
tan sinetsita gaude gauzak egin
daitezkeela beste modu batera,
eta gozada bat da jende guzti
honekin lan egitea.

Zer helburu edo asmo 
dituzue?
“Dituzue”? nahiago dut “ditugu”.
Proiektua denona behar duelako
izan. Nik beti esaten dut gure
herriak, lurraldea, Euskal Herria,
mundua… hobe bat eraikitzeko bi
gauza behintzat argi eduki behar
ditugula. Bat, bakoitza bere auzo-
an, herrian, lantokian hasi behar
dela mugitzen; kaleko indarra eta
herri antolatua ezinbestekoak bai-
tira gauzak aldatzeko. Eta bi,
ordezkaritza politikoa izatea ego-
kitzen zaienei garbi eduki behar
dutela, zintzotasunez, gertutasu-
netik, egiari beldurra eduki gabe,
informazioa eman eta partekatuz,

ezer ezkutatu gabe… egin behar
dutela lan. Eta inoiz ahaztu gabe,
herriaren nahia gauzatzeko tresna
bat besterik ez direla.

Gainditu behar ditugu betiko
politikariak eta politika egiteko
ohiko manerak. Aspertuta gaude
ustelkeriaz (egun ezagutzen dire-
nak eta egunen batean ezagutuko
ditugunak), anbizio pertsonalaz,
interes partikularrak eta partidis-
taz, klientelismoaz, diru publikoa
esku partikularretara berbidaltze-
az, gauza bat esan eta kontrakoa
egiteaz, politika mafiosoaz,
mehatxuaz eta mendekuaz… 

Lehen helburua hauxe
orduan: herritarrekin lan
zintzoa egitea. 
Herriak markatuko ditu egin beha-
rrekoak, baina garbi daukagu
honakoak behintzat mahai gaine-
an izango direla, beste askoren
artean: aberastasuna ondo bana -
tzea; kalitatezko zerbitzu publiko-
ak  bermatzea; zerbitzu sozialetan
(laguntzak dependentzia duten
pertsonei besteak beste) emanda-
ko murrizketekin bukatzea eta zer-
bitzuak hobetzea; bertako komer -
tzioak supermerkatu erraldoien
aurretik jartzea; lan eta erretiro
duinen alde egitea; gizon eta
emakumeen arteko benetako ber-
dintasuna bultzatzea; apustu eko-
logikoak aurrera ateratzea ez ku -
tsatzaileak eta osasunerako ez
kaltegarriak; azpiegituren errepa-
soa egitea, herritarren beharretara
egokituz eta ez interes partikula-
rrei erantzunez,… 

«Sinetsita gaude gauzak beste modu
batera egin daitezkeela»
2019ko Foru Hauteskundeei begira,
Juan Karlos Izagirre izango da EH
Bilduren hautagaia Gipuzkoako

Diputatu Nagusi izateko. Gogotsu
dagoela azaldu dio Orri Informatiboari
eta helburuen berri ere eman digu.

Juan Karlos Izagirre.

JUAN KARLOS IZAGIRRE DIPUTATUGAIA:



«Iraungo badu, baldintza egokiak ere behar
ditu, baina hori gizakion ardura da»

Otsailean izan zen lehiaketa
Gasteizen eta bigarren saria
lortu zenuen 23 partaidetatik.
Gustora?
Bai, oso.

Aurretik ere parte hartu izan
al duzu halako lehiaketetan
edo nolatan animatu zinen?
Gasteizera joatekoak ginen eta zer
egin antolatzen nenbilen, lehiaketa-
ren berri izan nuenean. Salburuako
interpretazio-gunea da Ataria eta
berak antolatu zuen lehiaketa.
Salburua hezegune ederra da, eta
bisitak merezi du. Azkenean ez
ginen Gasteizera joan, eta,
Salburuara ere ez, ondorioz, baina
lehiaketara hiru lerroak bidali
nituen. Horrelakorik ez dut inoiz
idatzi, baina bai laburragoak (140
karaktereko txioa) eta luzexeagoak
ere, gure seme-alabentzat.

Eta aurretik irabazi al duzu
inoiz halako saririk?
Ez dut inoiz saririk jaso, ipuin labu-
rren lehiaketan, baina Orion bizi
ginenean, bitan parte hartu nuen
hango ipuin lehiaketan eta bietan
jaso nuen saria. Bi folio luzeko
ipuinak ziren.

Zer da ipuin honetan adierazi
nahi izan duzuna?
Gaia finkoa zen, Europako bisoia,
eta hari buruzko zerbait kontatu
behar genuen, eta, ahal bazen,
kontserbazioaren aldetik, uste dut.

Egia esan, ez dut ongi gogoratzen,
lehengo urteko gauza da eta.
Kontua da, Europako bisoia gal -
tzeko arriskuan dagoela eta meha -
txuak ditu Ameriketako bisoia eta
errepideak, besteak beste. Eta bizi-

rik iraungo badu, ipuinean azaltzen
dena egin beste aukerarik ez du;
horretarako, noski, baldintza ego-
kiak behar ditu, baina hori gizakion
ardura da. Azken hori izenburuaren
atzean dago… 

Ipuinak gehienez 50 hitz izan
behar zituen. Asko kosta al
zitzaizun hain hitz gutxirekin
nahi zenuena kontatzea?
Inspiratuta egongo nintzen non-
bait, denbora gehiegirik gabe ida -
tzi nuen eta. 

Beste zerbait gehitu nahiko
zenuke?
Garai batean literatur lehiaketa
bazegoen Igeldon, eta ongi legoke
hori berreskuratzea, igeldoarrak
idaztera animatzeko.

Arantxa Txintxurreta igeldoarrak biga-
rren saria lortu du Europako bisoiaren
inguruko Mikroipuinen Lehiaketan,
“Gainerakoan, erruki” ipuinarekin.
Irabazitako saria: 200 euro liburutan,

Gasteizko liburu-denda batean gasta -
tzekoak. Dena dela, oraindik ez omen
du ezer erosi, buru belarri baitabil mas-
ter batekin. Gure galderak erantzuteko
tartetxo bat atera du behintzat.

Arantxa Txintxurreta.

Kontu Kontari Igeldo 2018
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ARANTXA TXINTUXRRETA BIOLOGOA:

GAINERAKOAN, ERRUKI
- Hona, biloba, bisoi zahar honek
emango dizkizun azken ahol-
kuak: amerikarretatik urrundu;
errepide-mingain gris eta zara-
tatsuetatik ere bai; ez hurbildu bi
oinetako makil luzeei; baina,
bereziki, izan zoriontsu, gozatu
igerian, ehizan... egiten duzun
guztian; eta bilatu bikotea, eta
izan kume ugari. Horixe baita
etorkizuna bermatzeko gure
esku dagoen gauza bakarra.
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Ekintza berriek ukitu polita
eman diete aurtengo festei

Bederatzi eguneko festak izan
ditugu aurtengoan, ekainaren
17an krosarekin hasi eta uztai-
laren 2an bukatu ziren Santa
Ixabel egunarekin. Tartean des-
kantsurako egun batzuk izan
arren, indarrean joan dira herri-
ko festak eta nabarmentzekoa
izan da ekintza berriek eman
dioten bultzada; bai aurten
aurreneko aldiz antolatutakoek,
bai iaztik sortutakoek: moda
desfilea, arrantza lehiaketa eta
arrain probaketa, tira txina
lehiaketa, urezko zezenak, oliba
jaitsiera, umore horiya, su artifi-
zialak... 

Jai Batzordeko kideen eta
festen antolakuntzan parte
hartu duten herriko taldeen iri -
tziz, ekintza berriekin eguneko
giroa piztea lortu da eta herriko
jendearen partehartzea bultza-
tu. Umeentzako eskaintza ere
egun batera bakarrik ez muga -
tzea egokia izan dela uste dute.
Oso positibotzat jo dute festek
izandako erantzuna. Hori horre-
la, datorren urteari begira ere
zentzu berean jarraituko dute

lanean eta herritarrek ateak ire-
kita dauzkate gustoko dituzten
ekintzak proposatu eta aurrera
eramateko.

Bestalde, normala den beza-
la, zer hobetua ere badagoela
ikusi dute eta lanean jarraitzeko
asmoa adierazi dute denontza-
ko ahalik eta festarik egokienak
eta gustokoenak antolatzeko.

Eskerrak laguntza eman
duten guztiei
Modu batera edo bestera asko
izan dira festak aurrera erama-
ten lagundu duten herritarrak
eta Jai Batzordeak eskerrak
eman nahi dizkie guztiei, «zuei
eskerrak ateratzen baitira festak
aurrera».

Zenbaki sariduna: 7.531
Itziar Uranga igeldoarrari tokatu
zaio aurtengo boletoetako
saria, 7.531 zenbakiarekin.
Zorionak!

Eta gehiago luzatu gabe,
pasa orria eta gozatu bildu ditu-
gun argazkiekin!

Ekintza berriekin eguneko giroak indarra hartu duela eta herritarren parte 
hartzea bultzatu dela adierazi du Jai Batzordeak. Pozik daude erantzunarekin.
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Kirola goiz eta arratsalde
Aurtengo krosa ere Aitor Etxeberria igeldoarrak irabazi du (0:26:45)

eta emakumezkoetan,  Estitxu Iturralde hernaniarra izan zen 
bizkorrena (0:37:00). Igeldoko azkarrenaren sariak Jon Elosegi
(0:30:27) eta Oihana Illarramendirentzat (0:40:02) izan ziren.

Aurten, kros txikia ere egin da eta ume ugarik hartu zuten parte.

Pala Txapelketan, mazizarekin, Urtzi Etxebeste eta Aitor Etxeberria
nagusitu zitzaizkien 30-23 Julen eta Borja Iribar anaiei. Teniseko
pelotarekin, berriz, Ainara eta Nekane Lizarazuk 25-21 irabazi 

zieten Jasone Urruzola eta Ixiar Marini. Eta eskuz, Iñaki Enbil eta
Aratz Urruzmendi izan ziren nagusi 22-15 Mikel Olasagasti eta 

Josu Balerdiren aurka.

Futbolean, Aieteko taldeak irabazi zuen txapelketa. 
Igeldoarrak hirugarren geratu ziren.

EKAINAK 17
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Motorrak berotzen
Ekainaren 22an kurtso bukaerako emanaldia
eskaini zuten Ieltxoko ikasleek eta ondoren

erromeria izan zen plazan trikitixa eta
panderoko ikasle eta irakasleen eskutik.
San Juan bezperan, arrokako arrantza 

lehiaketa egin zen egun osoan zehar. Eta
arratsaldean saltsa ederra jarri zuen plazan
moda desfileak. Adin ezberdinetako 35 
herritar baino gehiago aritu ziren modelo

lanetan. Ohiturari jarraituz, San Juan sua egin
zen eta eskeko kuadrila ere atera zen.

EKAINAK 22 eta 23
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Asteburua borobiltzen
Asteburua borobiltzeko, San Juan egunarekin bat, euskal dantza emanaldia
izan zen Ieltxoko ikasleen eskutik eta ondoren, bezperan arrantzatutako
arrainen erakusketa egin zen. Sari banaketa ere egin zuten eta iluntzean,

arrain horiek jateko aukera izan zen, zentolloarekin batera. 

EKAINAK 24
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EKAINAK 28

Festen hasiera eta umeen eguna
Umeek euren egunarekin gozatzeko aukera izan
zuten festen lehenengo egunean. Abentura 

jolasak, bazkaria, abestu eta dantzatzeko gunea,
kalejira eta urezko zezenak izan zituzten, 

besteak beste. Kixmik eta gurasoek elkarlanean
antolatu zuten eguna eta Kixmikoak oso 

eskertuta azaldu dira jasotako laguntzagatik.
Pelotako finalak ere jokatu zituzten umeek, eta
palaz, honakoak izan ziren emaitzak: Araitz-Aiert
16/Amaiur-Hodei 14; Ekain-Lander 16/Oihan-
Itsaso 4. Eskuz, berriz: Araitz-Aiert 22/Amaiur-
Hodei 14; eta Ekain-Lander 22/Itsaso-Oihan 12.
Iluntzean, Ttonttorro igo zuten Kooperatibako
kideek eta ondoren, tira txina lehiaketa izan zen.

Umeetan Nora Elosegik irabazi zuen eta
helduetan, Leire Barrondok eta 

Maialen Elduak enpate egin zuten.
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EKAINAK 29

San Pedro eguna
Ohi bezala, San Pedro egunean hamaiketakoa,
herri kirolak, toka ume eta helduentzat, pelota
partidua, idi dema eta erromeria izan ziren.

Aizkoran, Mugerza anaiak nagusitu ziren (19,07)
Arkaitz Jauregi eta Julen Kañamaresen aurka
(19,42). Tokan, Iñaki Goikoetxeak irabazi zuen
Jabier Sorondorekin desenpatea jokatuta.

Pelotan, Santxo-Santxezek 25 eta Arrieta-Lizeagak
22 egin zuten. Deman, Patxi Illarreta aritu zen
Pedro Joxe “Benta”ren partez eta bere idi parea
nagusitu zen 43 plazarekin. Enrike Artolaren idiek

41 plaza egin zituzten. Gau partean plaza,
Fan&go taldeak girotu zuen eta 

kultur etxea Dj Estherrek.
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Euritan dantzan, euritan dantzan!
Larunbatean ekintza desberdinak izan ziren eta oso egun polita izan zen,
nahiz eta arratsaldetik aurrera euripean ibili behar izan. Goizean artzai
zakur erakustaldia izan zen Muntozabalen eta ikusmina sortu zuen.

Ondoren, Oliba Jaitsiera egin zen bigarren urtez eta Intza Etxeberriaren
oliba izan zen azkarrena; Lili Amezuarena, berriz, mantsoena. Biak izan

ziren sarituak. Herri bazkarian 140 herritar elkartu ziren eta 
bazkalostean, Umore Horiya lehiaketarekin gozatzeko aukera izan zen.
Talde morea izan zen nagusi. Punta-puntako bertso saioa ere eskaini zen
afal aurretik eta parranda, Laiotz eta Dj-en eskutik egiteko aukera izan

zen. Deskantsuan kaja-jolasa antolatu zen eta Izaro Sorondok 
irabazi zuen, 9 kaja igota.

EKAINAK 30
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UZTAILAK 1

Ajeari aurre eginez...
Igandean ere ez zen aspertzeko tarterik izan 

eta ekintza aproposak izan ziren ajeari aurre egiteko.
Eguerdian bolo lehiaketa izan zen bai umeentzat 

bai helduentzat, eta helduetan Iñigo Amezua izan zen
nagusi. Ondoren, indarrak hartzeko patata tortilla 
lehiaketa egin zen eta Juanjo Barrondorena izan zen

goxoena. Arratsaldea, Jumping saioak eta kale 
antzerkiak girotu zuten. La Jodederaren eskutik, 
gau kubatarraz gozatzeko aukera ere izan zen 
eta borobiltzeko, su artifizialak izan ziren

helatu eta guzti! Ohi bezala, Santa Ixabel 
eskeko dantzariak atera ziren 

etxez etxe ibiltzera.
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Santa Ixabel eguna, bukatzeko
Santa Ixabel egunarekin bukatu ziren 

festak eta ohi bezala, 
eskearen amaiera izan zen plazan. 
Gauean, zaldi dema egin zen eta 

Itsaso Arrutiren zaldia 
nagusitu zitzaion (106 plaza eta 7 zinta)

Imanol Fagollagaren 
zaldiari (104 plaza). 

Gauerdian, Aurreskua eta 
Ttonttorroren jaitsiera egin ziren, 
festak agurtzeko. Dena dela, 

nahi zuenak izan zuen 
parrandan jarraitzeko aukera 

Izer eta Alabierrekin.

UZTAILAK 2



Itsas Aurre Kultur Etxea
Igeldoko plaza 4, 20008 Igeldo

Tfonoa. 943 313 030  
Emaila: igeldokoorria@gmail.com Laguntzailea

Garagardo
azoka berezia,
asteburuan
Asteburu honetan, artisau eran egindako
bertako garagardo azoka izango dugu
herrian. Ideia, Itsas Aurrek duen helburu
ekonomikotik sortu arren, azokaren plantea-
menduak Kooperatibaren filosofiarekin egin
du bat eta elkarlana egitea erabaki dute bi
taldeek. Kooperatibaren proiektua ezagutze-
ra emateko ere baliatuko da azoka, besteak
beste. 

Esan bezala, inguruko herrietan ekoizten
diren garagardoak dastatzeko aukera izango
da eta otorduetarako berriz, bertako produk-
tuez osatutako mokadu goxoak!!!

Aukeran egongo diren jakiak, honakoak:
tomatea, gindillak, hirugiharra, saltxitxak
eta atuna parrillan.

Garagardoak, berriz, honakoak: Basque -
land (Hernani), Bidassoa (Irun), Gorakraft
(Donostia), Malagissona (Oiartzun-Donos -
tia) eta Zarautz (Zarautz).

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 urrian eta abenduan izango dira
(igeldokoorria@gmail.com).

OHARRA


