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Lehenik eta behin, barkamena eskatu behar

dizugu, martxotik ez baita orri informatiborik

atera. 

Izan ere, orain arteko taldean lanean aritu

den pertsonetako batek utzi egin du. 

Mila esker Karmele orain arte egindako

lanagatik!

Talde berria sortu dugu eta aldaketak eta

berrikuntzak dakartzagu, besteak beste, han-

dik eta hemendik izeneko atala Igeldoz kan-

poko berriak, artikuluak, etb. bilduko dituena.

Espero dugu, gure lehen ale hau, zure gusto-

koa izatea.

Parte hartu nahi izanez gero, ate guztiak

zabalik dituzu, beraz, edozein ekarpen, pro-

posamen... ongi etorriak izango dira.

Kaixo herrikide!!!

Udazken jaia antolatzeaz

arduratzen den lan-taldeak

balorazio positiboa egin du

urriko azken asteburuan

ospatutako jaiaren gainean.

Herritarren parte-hartze

zabala izan dute antolatutako

ekimenek; haurrei zein herri-

ko zaharrenei zuzendutako

ekintzek euren lekua izan

zuten.  

Larunbat  gaueko bertso

musikatuek herriko plaza

bete zuten; gainera, afaltzeko

eskaini ziren bokadiloek arra-

kasta itzela izan zuten, azke-

nerako janari gabe geratze-

raino.

Igandean,goiz-goizetik ger-

turatu zen jendea plazara eta

geroz eta jendetsuagoa den

azoka ikusgarri suertatu  zen,

primerako eguraldiak lagun-

duta. Herri-bazkarian ere,

giro ederrean, herriko jubila-

tuek urtetik urtera hobea den

bazkaria gozatzeko aukera

izan zuten. 

Bazkalostean, urtero beza-

la, herriko adinekoak omendu

ziren, baina aurtengoan ohitu-

ra aldaketa izan zen.  Herritar

zaharrenak soilik omendu

beharrean, hemendik aurrera

omenaldia 85 urte betetzen

dituzten herritar guztiei egite-

ko asmoa baitute antolatzaile-

ek. Aurtengoa aldaketa urtea

izanik, 85 urte baino gehiago

dituzten herritar orok ( 30tik

gora ) jaso zuen oparia. 

Arratsaldean, talo, txistorra

eta hirugihar usaina izan zen

plazan, afari-merienda, eguna

borobiltzeko.

Udazken jaiko antolatzaile-

taldeak  herritarren parte-

hartzea nabarmendu eta

eskertu nahi izan du, baita

hainbat taberna eta jatetxeren

laguntza, elkarte eta herrita-

rren lana, eta bereziki,

Salusen eta Jose Manuelen

laguntza ere. Antolatzaileen

izenean, 

denoi esker mila!!!

85 urte bete eta omenaldia!!!
Herritarren parte hartzea, jatetxe eta tabernen laguntza eta bereziki Salus eta Jose

Manuelena eskertu nahi dute.

2014ko Udazken jaia

Herrian zer berri?

Kaixo herrikide!!!
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Armarri berria, herri zahar batentzat!
Aurtengo udaberrian Igeldoko armarria

berritzeko prozesu parte-hartzailea abian jarri

zuen Herri Kontseiluak. Lehenengo fasean

herritarrei iritzia eskatu zitzaien Igeldoko

armarriak zein eduki islatu beharko lukeen

jakiteko. 30 herritar baino gehiagoren propo-

samenak jaso ziren. Aztertu eta gero, gehien

errepikatu diren  ideia edo kontzeptuak hona-

koak izan dira:

HARRIA/HARROBIA/ARROKAK/

LAPA/LANPERNA/ITSASOA/MEN-

DIA/ZUHAITZAK/ABERE-ANIMA-

LIAK/NEKAZARITZA/AUZOLANA 

Kontzeptu-kate hau ardatz hartuta, apirila

bitarte armarriaren proposamenak jasotzeko

epea irekiko da, ( epe hau apirilaren 10ean

amaituko da). Orri informatiboaren hurrengo

alean  lehiaketa publikoaren oinarrien berri

emango da;  balorazio irizpideak, proposame-

nak zein formatutan aurkeztu, saria,... eta an-

tzeko zehaztapenak izango dira.

Hala ere, aurrerapen moduan, Herri

Kontseilukoek argi utzi nahi izan dute, arma-

rria lantzen hasteko ez dela beharrezkoa lehen

aipatutako kontzeptu guztiak irudikatzea,

ideia bakar bat azaltzea nahikoa izan daiteke-

ela. Bestalde, armarria Igeldoko udalaren

irudi korporatibo berria izango denez (eta

bitartean Herri Kontseiluarena),  forma eta

egitura izango duen erabilerarekin uztartzea

beharrezkoa izango da; logo gisa, zigilu,

dokumentu ofizial etab. erabiltzeko.

Epaimahaia herriko elkarteetako hainbat

kideek osatuko dute eta horiek izango dira

finalistak hautatuko dituztenak. Finalera iri-

tsitako proposamenen erakusketa publikoa

egin ostean, herritarrek, maiatzaren erdialde-

ra, irabazlea aukeratuko dute.

Azken urteetan babes ofizialeko etxebizi-

tzetan ikusi diren esku-aldaketak direla

medio, herritarrek euren kezka helarazi diote

Herri Kontseiluari.

80.hamarkadan emaitzarik eman ez zuen

lehenengo saiakera eta gero, 1995 urtetik

aurrera  igeldotarrek sekulako proiektua bul-

tzatu eta gauzatu zuten babes ofizialeko etxe-

en gainean. Instituzioek jarritako oztopoen

gainetik  eta igeldotarren lanari esker babes

ofizialeko 48 pisu egitea lortu zen Igeldoko

kaskoan bertan, eta esfortzu handiaren ondo-

ren, haietatik 36 igeldotarrentzat izatea lortu

zen, inplikatuak zeuden erakunde ezberdine-

kin negoziatu ondoren. Garai hartan herrigin-

tzan zebiltzanek garbi zuten proiektuaren

xedea: Igeldon bizi nahi duten igeldotarrek

eta merkatu librean etxea erosteko baliabide

ekonomiko nahikoak ez dituztenek, Igeldon

bizitzeko aukera izan zezatela. Zailtasunak

zailtasun, etxeak egin ziren eta XXI.mende

hasieran esleitu ziren. Ordutik etxebizitza

horietan 36 familia bizi dira, tartean ume igel-

dotar asko. Herri batek biztanlerik gabe, gaz-

terik gabe, umerik gabe, ez du bizirauterik

ezta sozialki garatzerik ere.

Herritarren kezkei erantzunez, Herri

Kontseilua berriro kontaktuan jarri da institu-

zioekin babes ofizialeko etxebizitzek jatorriz-

ko helburua manten dezaten, hau da, etxebi-

zitzak igeldotarrentzat izan daitezen.

Eskola Zaharra
Igeldoko eskola zaharra oraingo honetan

konpontzen hasiko direla ematen du.

Donostiako Udalak aurrekontu bat onartu du

eta orain norbaiti proiektua egozteko proze-

sua ere abian jarri du. 

Babes ofizialeko etxebizitzen gaineko kezkak
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Urrian, berriro ikasturteari hasiera eman dio

Ieltxo kultur-elkarteak. Aurten, eskainitako

ekintzek, primerako erantzuna izan dute herrita-

rren aldetik. Hori  dela eta,  Ieltxok herritarren

konfiantza eskertu nahi du.

Elkarteak, ekaina bitarte, hilero lehenengo

ostiralean ongizate-tailerra egongo dela ere

gogorarazi nahi dizue, Igeldoko eskolan arra-

tsaldeko 8tan. Animatu eta parte hartu!!!

Azkenik, urtarriletik aurrera, ikastaro, lehia-

keta, tailer, zine,... antolatzen jarraitzeko asmoa

dute. Eta ideia berririk baduzue email honetara

idatzi:

ieltxokulturelkartea@ymail.com 

Ieltxoren 
ikastaroek arrakasta

Igeldotar batzuen eskaerari erantzunez,

herriko “kaxkoan” elbarrituentzako bi apar-

kaleku jarri dira. Bata, frontoi inguruan eta

bestea, berriz, beheko parking handian.

Elbarrituentzako
aparkalekua

Euskara batzordea
Igeldo azken 10 urteetan asko hazi den herri

txiki bat da. Inguruko herrietatik jendea etorri

da bertara bizitzera. Euskararen erabilera,

eskola txikian eta baita herriko plazan ere,

gutxitzen joan da eta, azken urtetan, ez da

horrelakorik izan Igeldon. 

Proiektu berri batean murgildu dira herrita-

rrak. Egitasmoak hainbat atal izango ditu, eta

lehenengo urratsa batzorde txiki bat osatzea

izan da, egoera azaldu, aztertu eta hainbat era-

kundetatik informazioa lortzeko. Batzorde

hori eskola txikiko zuzendaritzak, guraso

elkarteak, herri kontseiluak eta herritarrek

osatu dute eta, egun, informazio-bilketan

dihardute.

Aurrerago zehaztuko dira hurrengo urrat-

sak, baina, gauza bat argi dago: elkarlana

beharrezkoa da egoera aldatzeko!Euskararen eguna
Euskararen nazioarteko eguna abenduaren 3an izan arren, Igeldon azaroaren 29an ospatu

zen egun berezi hori. Arratsaldeko 5etatik aurrera hainbat ekintzatan parte hartzeko aukera

izan zuten herritarrek. Gazte eta hel-

duentzat, Bagera elkartearen esku-

tik, “Zergatik ez?” tailerra egin zen;

familientzat,  jolas tradizionalak

Urtxintxa aisialdi-taldearen eskutik;

abesbatzak kantu-jirarekin alaitu

zuen pintxo-potea herriko taberne-

tan barrena eta, amaitzeko, kultur

etxean, Itziar bakarlariaren saioaz

gozatzeko aukera izan zuten.

Herritarren parte-hartzea eta giroa

ezin hobeak izan ziren, nahiz eta

eguraldiak askorik  lagundu ez. Itziar Zamora igeldotarrekin kantuan

Ikasturte hasierarekin batera, pilota eskola

ere jarri da martxan. Astean zehar bi entrena-

mendu egiten dituzte, astearte eta ostegunetan

17:00etatik 19:00etara.

Urtero bezala, aurten ere Gabonetako lote-

ria atera dute, eta eskuragarri egongo da herri-

ko tabernetan.

Pilota eskola martxan
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Gora euskara, aupa Igeldo!
Aurten 13 haur berri hasi dira eskolan eta

horietatik 12  bi urteko gelan. Ume pila jaio

zen beraz 2012an Igeldon! Denera, 73 dira

Igeldoko eskolan ikasten eta jolasten duten

haurrak. Haurrez gain,  gurasoek ere gogotsu

ekin diote ikasturte berriari eta euskara ikas-

teko guraso taldea osatu  dute. Azken urteetan

taldea osatzen saiatu arren, ez zuten

Donostiako Udalak diruz laguntzeko jartzen

duen kopurua osatzen. 12 guraso dira astear-

tero eta ostegunero elkartuz  hizkuntza berria-

ren jabe egiten hasi direnak. Animo beraz! 

Euskarari lotuta berriz, eskolan ere ospatu

zuten euskararen eguna,  Abenduaren 4ean.

Aurten kamisetak egin zituzten eskolako haur

eta irakasleentzat. Lema ikasleek aukeratu

zuten eta bozka gehien jaso zituen proposa-

mena “Gora euskara, aupa Igeldo!” izan zen.

Egun ederra pasa zuten haur, guraso zein ira-

kasleek  talo goxo-goxoak janez eta euskaraz

solastuz!

Bukatzeko, eskolako futbol taldeak hasiak

ditu jada aurtengo partidak. Herri txikien

arteko lehiaketa misto batean parte hartzen

dute eta hamabostean behin Igeldon jokatzen

dute, eskolako kantxan, asteburuan. Pozik

hartuko dituzte  haurrek herritarren animoak

eta beroa!

Elikadura-burujabetza eta euska-

ra bultzatu asmoz  Nafarroako

hegoaldean sortu den egitasmoa

Igeldoraino ere iritsi da. Herriko 5

familiak bertako produktuak das-

tatzeko aukera izango dute. 

Euskal Herri osoan, 12.000 saski

eskatu dira, euskalgintzari 151.000

euroko ekarpena eginez.

ERRIGORAKO 7 SASKI
ESKATU DIRA

Denbora dezente bildu gabe egon ondoren, Igeldoko gazteek azaroaren 7an egin zuten ikas-

turteko lehen batzarra. Bertan, orain arte egindako ibilbidearen gaineko hausnarketa egin

ondoren, aurtengo helburu eta ekintzak finkatu zituzten, orain arte bezala, egun jakinak anto-

latzea adostuz. Batzarrari dagokionez, balorazio positiboa egiten dute, belaunaldi ezberdine-

tako gazteak elkartu zirelako, batez ere.

Egunari amaiera emateko, Din-din elkartean afaria egin zuten, umore ederrean paella goxoa

dastatuz.

GAZTEEK BATZARRA ETA AFARIA EGIN ZUTEN

GABONETAKO KONTZERTUA, Urtarrilak 4ean

Ordua eta lekua aurrerago zehaztuko dituzte.
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erreportajea: andreu Gonzalez eta nuria sociats

Kontu kontari

Andreuk jada 4-5 urte daramatza gure-

an; Nuriak, berriz,  3 hilabete baino ez.

Biak oso gustura daude. Gaztetatik ibili

dira herri-mugimenduan

lanean, beraz, ongi eza-

gutzen dute euren herrial-

deko errealitatea.

Azaroaren 9ko kontsul-

ta egin aurretik elkartu gara Andreurekin

eta prozesuaz hitz egiterako orduan, azken

urtean berpizkunde independentista oso

indartsua izan dela aipatu du. Egoera inbi-

dia handiaz bizitzen ari dela dio eta, batez

ere, laguntza eman ezina dela penarik han-

diena sorrarazten diona. Hala ere, hemen

ere herrikideekin harremana duenez, pro-

zesuaren parte sentitzen da.

Une hauek itxaropentsu eta oso

kontentu bizitzen ari dela gaine-

ratu du; gizartea motibatuta eta

indartsu ikusten du. Politikan

parte hartzen ez duen herritar

asko ari direla inplikatzen dio eta mugi-

menduaren zabaltzea ezaugarri positibo-

tzat hartzen du.

Galdeketa eguna beren jaioterrietan

igaro zuten; Nuriak Tarregan eta Andreuk

Figueresen. Nuriak dio ilusioa, gogoa…

Kataluniako prozesua eragiten ari den lurrikara baliatuz, gurean bizi,baina,
herrialde katalanetan jaio ziren 2 herritar, Nuria Sociats eta Andreu

Gonzalez, elkarrizketatu ditugu. Oro har, ilusioz eta motibatuta bizitzen ari
dira prozesua. 

Andreu Gonzalez eta Nuria Sociats kataluinako banderarekin

“Galdeketa herritarrek
atera dute aurrera ”

“Jai egun erraldoia izan zen”
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sumatzen zela, baina  hautestontziak jarri-

ta zeuden eremuetan bildu zirela herrita-

rrak, gehienbat. Pertsonalki, aspaldi ikusi

gabeko lagunekin egoteko parada izan

zuela dio, eta bereziki, gazteen parte-har-

tzea azpimarratzen du, “atzerritik bozka-

tzera soilik etorritako gazte dezente eza-

gutzen ditut”. Aldiz, Andreuk “jai egun

erraldoia izan zen, festa egun batean

baina giro handiagoa zegoen. Kaleak

haur, gazte eta pertsona helduz bete-bete-

rik zeuden” aipatzen du eta eremu pertso-

nalagoan, koadrilako lagunak boluntario

gisa lanean zeudenez, oso nekatuta ikusi

zituela dio. Dena den, biak bat datoz herri-

tarren esku-hartzea azaltzerakoan: “galde-

keta herritarrek atera zuten aurrera”.

Parte-hartzeari dagokionez, uste baino

handiagoa izan zela aipatzen dute.”Ezin

da hauteskunde arruntekin konparatu,

desobedientzia ekintza bat izan zen” gai-

neratzen du Nuriak. Ezetzaren aldeko hau-

turik ere izan zela ikusita, erabakitze-

eskubidea herritarren artean, sektore oso

zabaletan onartua dagoela iruditzen zaie.

Etorkinen inplikazioa ere nabarmentzekoa

iruditu zaie.

Etorkizunari begira, baikorrak dira, pro-

zesuaren gidari-

tza instituzioek

hartu nahi dutela

jakitun diren

arren; behetik

gorako indarra

eraiki behar dela

gaineratzen dute,

eta argi dute herritarrek horrelakorik ger-

tatzea galaraziko dutela. Nuriak

Kataluniako gobernuak azken urteetan

herritarren aurkako neurri asko hartu

dituela dio “prozesua ezin da erabili hori

estaltzeko”.

Estatuaren traba eta oztopoak direla eta,

egoera deseroso edo arraroan daudela gai-

neratzen dute. Herritarren iritzia entzuteko

kontsulta soila izan zitekeena, estatuak

bere aurkako xake gisa hartu du eta boiko-

tatzen ari da. Andreuren ustez, jarrera

honek aurkakoa ekarri du, “boomerang

efektua” deritzona; herritarrak haserre

daude jasotako mesprezuagatik eta kon-

tsultan parte hartzeko gogoa handitu egin

da. Estatua erakusten duena baino kezka-

tuago dagoela diote. 

Andreuk “hau

ez dela ongi

buka tuko”e ta

“gatazka politi-

ko handi bat

egongo da,

faxistak ere

indarra har-tzen

ari dira eta egiten dituzten erasoak dohai-

nik ateratzen zaizkie” dio.

Bereziki, Euskal Herrian egiten ari diren

ekimenak txalotzen dituzte; Gure esku

dagoren mosaikoa, hainbat herritan hau-

testontziak jartzea, Urretxun eginiko “kas-

teller” erraldoia… “oso babestuak senti-

tzen gara” diote. Erabakitze-eskubidearen

gaia ere oso errotuta ikusten dute Igeldon

eta, oro har, Euskal Herrian.

“Une hauek itxaropentsu eta oso kontentu

bizitzen ari dela gaineratu du; gizartea motiba-

tuta eta indartsu ikusten du. Politikan parte

hartzen ez duen herritar asko ari direla inplikat-

zen dio eta mugimenduaren zabaltzea ezauga-

rri positibotzat hartzen du ”

Katalu inarre i  babesa Igeldot ik
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itsas-aurre elkartea

Monografikoa

2013ko Azaroaren 10ean egindako galdeketan igeldotarren gehiengoak, berriro ere, Igeldo

Udalerri izatearen aldeko hautua egin zuen. Emaitzak kontuan hartuta,  Gipuzkoako Foru

Aldundiak 2013. urteko abenduan Foru Dekretua onartu  zuen, Igeldo Udalerri izendatuz.

Zoritxarrez, batetik, Espainiako gobernuaren delegatua den Urkijo jaunak eta bestetik, PP,

PSE eta EAJk, igeldotarren borondatea eta egindako galdeketaren emaitzak errespetatu ordez,

Donostiako udalaren bitartez, Foru Dekretua auzitegietara eraman  dute eta epaileei, Igeldo

udalerri moduan gauzatzeko bidea eteteko erabakia har dezatela eskatu diete. Ondorioz, juri-

dikoki udalerria izanda ere, praktikan, ezin da hori gauzatzeko urratsik eman.   

Hala ere, epaitegietako lehenengo saioak bertan bera utzi du  Urkijo jaunaren helegitea.

Orain alderdi politikoen txanda da; EAJ-k eta PSE-k esan dezatela zergatik ukatzen diguten

igeldotarroi, bizkaitarrei ez bezala, erabakitzeko eskubidea. 

Igeldo - Usansolo bi herri eta helburu bat

Usansolon azaroaren 23an,

herri-galdeketa zela eta, azaroa-

ren 9an igeldotarrak bertara

hurbildu ziren elkartasuna adie-

razi nahian.

Usansolora iristean, harrera

beroa egin zieten. Egunean

zehar, mahai-inguruan, herri-

bazkarian, txapel jaurtiketan,...

parte hartu zuten igeldotarrek

giro ezin hobean.

2014ko azaroaren 23an burutu zuten galdeketa. Bertan, herri-

tarren %73ak hartu zuen parte eta, horietatik,  % 90ak, Usansolo

Galdakaotik banandu eta udalerri izatearen aldeko hautua egin

zuten. Emaitza itzelak!

Hogei urte baino gehiago luzatu den borroka eta gero, badiru-

di usansolotarrek beraien nahia gauzatzeko aukera handiak

dituztela. Igeldotarrekiko elkartasun sutsua adierazi duten lagu-

nei, eskerrak eta zorionik beroenak Igeldotik.

Egun pasa 
Usansolora

“Zorionak Usansolo”
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Azaroaren 22an EAJren

Antiguoko batzokiaren aurrean

Itsas-aurrek protesta-ekimena

egin zuen. 

Usansolorekin hartutako

jarrera bera izatea  eskatu zi-

tzaion EAJ-ri Igeldorekiko ,hau

da, igeldotarren gehiengoak

galdeketa bidez adierazitako

erabakia errespetatzea.

“Zergatik eman Eskoziari,

Kataluniari eta Usansolori

erabakitzeko eskubidea, eta

Igeldori ez?”

Itsas-Aurrek antolatuta, azaroaren 30ean aparteko giroan ospatu zen herri
kontsultaren urteurrena. Anaitasun-ekitaldi batekin, Usansolorekin bat egin

zen. Eguneko mezua garbia izan zen: 
“igeldotarrok gurearekin jarraitu behar dugu!”

Igeldo eta Usansolo
anaitasun-plaka inauguratzen

Herri-bazkarian, giro ezin hobean

Usansolotarrak Ramontxorekin 
Harri-Herri plazan

Goiz-goizetik lanean hasi arren, sukaldariek 
dantzatzeko denbora ere izan zuten

Antiguoko batzokian parodia
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Eduardo hagina landatzen Puxikekin plaza apaindu zen

Bertsolariak eta musikariak alaitu
zuten herri-bazkaria

Sukaldariak paella dastatzen.
“Gatz gehiago behar al du?”

Herri-bazkaria giro goxoanSukaldari-lanak bukatu ostean,
bingoa dinamizatu zuten
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euskara

K
aixo, ni naiz, zure bizitzako lehe-

nengo egunetatik zure alboan

dagoena, komunikatzen lagundu

zizuna. Hasierako egunetan esaten zenituen

astakeriak zuzentzen zizkizun inguruko jen-

deak, nire arauen arabera, eta nahiz eta jende-

ak barre egin, txikia zinenez onartuta zeuden

zure ahotik ateratako hitz aldrebesak.

Helduekin beste zerbait gertatzen zait, oso

nahasia naiz eta maite nautenek ez dute nire-

kiko akatsik onartzen, dena zuzentzeko joera

dute, eta honek pertsona asko nitaz lotsatzea

ekarri du.

Zuzenketak eta lotsak tarteko, denboraren

poderioz nigandik urruntzen joan da jendea,

eta niganako konfiantza albo batera uzten

hasi. Zoritxarrez honela galdu dut prestigioa

,eta ziur nago, guztiok errespetatu eta maita-

tuko bazenidate, orain indartsua izan eta

harro hitz egingo zenuketela nitaz.

Zure ahotik atera nahi dut,  zure pentsa-

menduetan sortu, munduan ezagun bihurtu,

bihotz guztietara lotu, txikitik handira joan,

jendea ni maitatzera motibatu, letra guztiekin

jolastu, neure arima kalean usaindu eta neure

erritmora dantzatu. Maitatu egin nahi dut,

xuxurlatu, lagundu, haserretu, ligatu, borro-

katu, zoriontsu sentitu, eta herri baten norta-

sunaren zati izateaz gain, herriko norbanako

bakoitzak niri nortasuna ematea nahi dut.

Zaren bezalakoa nahi zaitut, onartzen zaitut

eta maite zaitut. Niri ahoz-aho ibiltzea gusta-

tzen zait, hitzek bizitza ematen didate eta

zaila naizela esaten duten harren, ezagutzea

merezi duen bihotz handia daukat nire sustrai

luzeen artean, beraz, ziur nago nik zu maita-

tzen zaitudan moduan zuk ere maite nazake-

zula.

Amaitzeko, mesedetxo bat eskatu nahi

dizut; ez dakit hiltzen ari naizen edo ez, baina

bizirik jarraitu nahi dut denbora luze batez,

beraz gauza bakarra esango dizut: zakarreta-

ra bota behar banauzu gehiegi erabili izana-

gatik izan dadila.

Aldez aurretiko eskerrak irri batez,

Euskara.

Handik eta hemendik

ondoko Herrian MuGiMenduak

Azkenaldian, gurean eragina izan deza-

keten mugimenduak ematen ari dira

Donostiako Udalean. Batez ere, eztabaida

sortu eta oraindik onartu ez diren 2 lege

aipatuko ditugu: 

Kontsulten inguruko lege berria

Udalak duela bi urte martxan jarri, baina

hainbat herritar eta eragilez osatutako

Gizarte Eztabaidarako Taldeak landutako

araudi berria da. Lege honek, herritarrak

erabaki politikoetan parte-hartzea ahalbide-

tu nahi du, galdeketak ez baitituzte institu-

zioek soilik antolatuko. Auzo zein

Donostia mailako galdeketak antolatu ahal-

ko dira eta horietan, hirian erroldatuta dau-

den 16 urtetik gorako biztanleek izango

dute bozka eskubidea. Herri ekimenez gal-

deketa bat bultzatzeko, Donostiako biztan-

leen % 4ko babesa beharko litzateke, eta

% 8 auzoen kasuan.  

Barrutien legea

EAJ, PSE eta PPk eginiko proposamena

da, Donostia  4 barrutitan banatzea plante-

atzen da.  Alderdi politiko horien iritziz,

lege horrekin herritarrek erabakitzeko ahal-

men handiagoa edukiko lukete. Hala ere,

auzo guztietako auzo elkarteek zein EH

Bildu lege horren aurka agertu dira, bana-

keta artifiziala dela eta erabakiak herrita-

rrengandik are gehiago urruntzeko arriskua

dagoela argudiatuz. Erabakiren bat hartu

aurretik, eztabaida hiri guztira zabaldu

beharra dagoela azpimarratu dute. 

Epaiketa Politikoek dakarten gastuei

aurre egiteko, abenduaren 19an II.Libre

Krossa ospatuko da Bulebarretik hasita. 

libre krossa



Herriko aGenda

ABENdUAK 20 GABON ESKEKO 2. ENTSAIOA ETA ONDOREN TAIlERRA, 16:30ETAN KUlTUR ETxEAN

ABENdUAK 24 GABON ESKEA, 14:00TAN PlAZATIK ABIATUTA . AMAITZEAN “OlENTZEROREN ETORRERA”

ABENdUAK 24 GABON GAUEKO KOTIlOIA, 00:00TATIK AURRERA ITSAS AURRE KUlTUR ETxEAN

ABENdUAK 26 “TERTUlIA” PRESOEN SENIDEEKIN ERNAIK ANTOlATUTA 19:00TAN KUlTUR ETxEAN

ABENdUAK 31 GABON ESKEA, 14:00TAN PlAZATIK ABIATUTA

OHARRA: Gabon eskeetan baserritarrez jantzita irtengo dira eta 6 urtetik beherako haurrek heldu

batek lagunduta etorri beharko dute.

ABENdUAK 31 EUSKAl PRESOEN AlDEKO TOPA,  20:30ETAN PlAZAN

URtARRIlAK 4 ABESBATZAREN EMANAlDIA

URtARRIlAK 10 SAREREN MOBIlIZAZIO ERRAlDOIA BIlBON (IZENA EMATEKO ORRIA TABERNETAN EGONGO DA)

URtARRIlAK 13 SORTUREN BATZARRA, 20:30ETAN KUlTUR ETxEAN

URtARRIlAK 30 IGElDOKO “MUS AZKARRA” TxAPElKETAREN HASIERA, KUlTUR ETxEAN

iritzi artikulua: ITZULERA

B
arroteak, hormak eta inoiz irekitzen ez

diren ateak. Hobe esanda, senideen

berotasunak soilik irekitzen dituen

ateak. Segunduak, minutu eta minutuak ordu,

orduak egun aidanean. Egun bakoitza pasarte

bat urte beteko istorioan, urteetako istorio amai-

gabean. Sufrimendua.

Izenak izana gordetzen du bere baitan, baita

espetxearen kasuan ere. Hitzak berak dioen

moduan, es(z) -pe(pertsonaren) -txea da, espe-

txea. Presoa mundutik aldendu, sorterritik

aldendu, bizitzatik aldendu eta pertsonaren iza-

tea ukatzen zaion lekua. Sufrimenduaren etxea.

Presoak zenbat joan-etorri patioan, zenbat

borrokaldi, zenbat zigor, zenbat muxu, zenbat

besarkada, zenbat gutun... eta zein askatasun,

zein maitasun, zein ilusio, zein espazio... gutxi.

Guztiak etxera itzultzeko, nahi eta ezinean.

Berriz sufrimendu hau.

Senide eta lagunok kilometroak, errepidea eta

funtzionarioak. Bisitara sartu aurreko urdurita-

suna eta bisitatik irtetean indarra, itzulerako

bidaia egiteko indarra. Autoan itzulerarako mai-

tearentzat gordetako lekuan ordea, inor ez.

Berriz sufrimendu hau.

Distantzia bat, ibilbide bat, kilometro ugari

joan eta etortzeko. Beti urrun gure parte bat

utzirik egindako itzulera. Itzulera hori falta

ditugun guztiena izan dadin, sufrimendutik ilu-

siorako bidaia egitea tokatzen zaigu urtarrilaren

10an Bilbora. Bertara joandako milaka eta

milaka ilusio taupadek argitu dezaten sufrimen-

dua amaituaraziko duten itzulerako bidaien

bidea. Guztie(o)n itzulera.

Xabi Iraola


