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Martxoko alea duzu dagoeneko
eskuartean eta azken hilabete-
etako berriak bildu ditugu ber-
tan: festetako azken kontuak,
Kooperatibak apirilerako zabal-
duko duela salmenta gunea,
Jubilatu Elkar tearen martxa,
Herri Kontsei lua ren gaiak,
Gurasoak, Kixmi, Eskola... 

Eta noski, martxoarekin bate-

ra, Emakumeen Eguna izango
dugu eta egunaren bueltan,
Emakume Afariak ez du hutsik
egingo. Hori aitzakia, emakume-
en sokatira taldeari tartea eskai-
ni diogu Atzera Begira atalean.
Eta beste bi emakume ere badi-
ra protagonista ale honetan:
Irati eta Laida Arrillaga Calonge
hockey jokalariak.

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2020

San Pedro jaiak prestatzen
hasiak dira eta dagoeneko
zehaztu dituzte festetako egu-
nak: ekainak 21, 23, 28, 29,
uztailak 1, 2, 3, 4 eta 5. Musika
taldeak lotzen ari dira orain eta
lehenbailehen zehaztea dute
helburu. 

Gainontzean, ekintza berri-
ren bat antolatu nahi izanez

gero, ateak irekita daudela
azaldu dute eta baita orokorre-
an jaietako prestakuntzan
parte hartu nahi izanez gero
ere. Hurrengo bilera martxoa-
ren 12an izango da 19:00etan
kultur etxean. Bestela, Jai
Batzordearekin harremanetan
jartzeko aukera dago hona
idatziz: ttonttorro@gmail.com.

Kooperatiba azken lanetan mur-
gilduta dabil buru-belarri, apirile-
an irekiko baita salmenta gunea.
Bertan, eskaintza zabala izango
dela aurreratu dute Koope -
ratibako kideek, eta etxeko eros-
keta gehienak bertan egiteko
aukera izango dela. Horrez gain,
bertako eta gertuko produktuak
lehenetsiko dituztela nabarmen-
du dute.

30 hautagai baino gehiago
Kooperatibak hiru langile behar
ditu salmenta gunerako eta curri-
culumak jasotzeko epea zabalik
egon da otsailaren 14ra arte.
Denera, 30 hautagaitik gora aur-
keztu dira. Aukeraketa prozesua-
rekin dabiltza, beraz.

Bazkide egiteko aukera
Bazkidetza kanpaina berria mar -

txan dago eta martxoa bukaera
arte, bazkide egiteko aukera izan-
go da aurreko bazkideen baldin -
tza beretan. Animatzeko dei egin
dute.

Batzarra, ireki aurretik
Kooperatiba ireki aurretik, bazki-
deen azken batzarra egingo dute-
la azaldu dute, azken erabakiak
hartzeko. 

Zehaztu dituzte festetako egunak

Aurrera doa Musa
Mus Txapelketa aurrera doa eta
ostiralero ari dira jokatzen parti-
dak Itsas Aurren 21:30etan hasi-
ta. Apirilean, Laparen txanda
izango da. Egunak: 3, 17 eta 24.

Kostak Udalarekin
negoziatzeko 
aukerarik ez
Azken epaiak sortutako kostak
direla eta, abenduaren hasieran
bildu ziren Itsas Aurreko kideak
Udaleko ordezkari batekin. Erdi
bideko soluzio bat eskatzeko
asmoz hurbildu ziren eta bilera
giro jatorrean izan zen arren, otsai-
la hasieran telefonoz adierazi zien
erantzuna: «gai horren inguruan
Udalaren aldetik ezin dutela ezer
egin, epai batek agindutakoa dela
eta bete egin behar dela, ezin dela
negoziatu». Beraz, Itsas Aurre
elkarteak ordaindu beharko du
kostak sortutako gastu hori.

Din-Dineko komunak
egokituta
Martxotik aurrera, Din-Dineko
komunak ezinduentzat egokituta
egongo lirateke aurreikuspenen
arabera (otsaila bukaeran egite-
koak ziren lanak Orri Informati -
boa inprentan sartzerakoan).
Obra honekin, orain arteko 2
komunak batean bihurtuko dira.

Azken lanak, apirilean ateak irekitzeko

Adin eta eragile ezberdinetako herritarrak ari dira biltzen festak antolatzeko.
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Zilarra lortu du
Iraia Albenizek
Otsailaren 8-9ko asteburuan, 15.
Andoaingo Piano Jaialdia izan zen
eta bertan Iraia Albenizek zilarrezko
domina lortu zuen. A kategorian
hartu zuen parte 9 urteko igeldota-
rrak (12 urte arte) bakarlari gisa
Martha Mier konpositorearen
Hamster chase abestia joz. 30etik
gora umek hartu zuten parte kate-
goria horretan. Eta jaialdi osoan,
600 umetik gora aritu ziren. Aurreko
edizioetan ere hartu izan dute parte
Igeldoko piano ikastaroko umeek
(Naiara Egañaren ikasleak) eta
baita dominak eskuratu ere.
Oraingoan,  Albeniz izan da domina
Igeldora ekarri duena. Zorionak!!!

Abenduaren 20an (San Tomas bez-
peran), batzar nagusia egin zuen
Igeldoko Jubilatu Elkarteak.
Bertan, elkartea berriz martxan
jartzeko eman diren pausuak azal-
du zituzten eta adierazi ere, 2000
urtetik desagerturik zegoen elkar-
tea, martxan dela berriro.

Bestalde, elkarteari bizia emate-
ko, urtean zehar ekintza ezberdinak
antolatzeko asmoa dutela adierazi
zuten. Horretarako batzarrera hur-
bildutako guztiei aukera eman zien
euren intereseko ekintzak adieraz-
teko. Batzarrean zehar, egun, elkar-

tea osatzen duten kide guztien ize-
nak adierazi zituzten, 94 guztira,
eta horrekin batera, bakoitzak bere
kide txartela eskuratzeko aukera
izan zuen. Kide izateko ordaindu
beharreko kuota, urtean 10€koa
izango delarik. Batzarrak izan zuen
erantzuna ikusirik, positiboki balo-
ratu dute batzordeko kideek eta
bestalde eskerrak eman nahi dizkie
Herri Kontseiluari batzarraren
amaieran izan zen luntxa antola -
tzen laguntzeagatik. San Tomas
bezpera izanik, giro ederrean eman
zioten bukaera batzarrari.

94 kiderekin, martxan berriro

Igeldon ere urteari agurra emate-
ko guraso talde batek abenduaren
31 goizaldean korrika saio bat
egin zuen, herri askotako ohitura-
rekin bat eginez, Igeldoko San
Silvestrea eginez. Korrika saioaren
ondoren, plana borobiltzeko,
marianitoarekin topa egin zuten.

Aurtengo urte berriari begira,
korrikazaleen kopurua bikoiztea
jarri zuten helburu. 2019 urtean 8
pertsonak parte hartu zutenez,
2020 urtean gutxienez 16 pertso-
nako taldeltxoa osatzea alegia.
Oraindik goiz da aurrerapenak egi-
teko, baina Igeldoko San
Silvestrea irekia izatea nahi da,
beraz inskripziorik gabea. Goizean

egitearen arrazoi nagusia, arra -
tsaldean Igeldon eskean ateratzen
delako da. 

Beraz badakizue, urtea hasi

berri dugun arren, amaitu ere
azkar egiten da eta bukaera hur-
bildu ahala, berotu motorrak eta
parte hartu!!!

Igeldon ere San Silvestrea!

Jubilatu ugari elkartu ziren abenduan egindako batzar nagusian.

2019an 8 lagunek hartu zuten parte eta 2020an kopurua bikoiztea jarri dute helburu.
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Autobus zerbitzua hobetzeko
proposamenak egin dira

Oposizioarekin bilera
erronda bukatuta

Igeldon autobus zerbitzua hobe -
tzeko beharra ikusten du Herri
Kontseiluak, behin baino gehiago-
tan halaxe adierazi diotelako herri-
tarrek. Alde batetik, DBus 16 linea
hobetzeko beharra dago; eta bes -
tetik, landa eremuko herritarren -
tzako zerbitzuren bat jartzeko
beharra. Horixe adierazi zien
Donostiako Alkateari eta
Auzoetako zinegotziari (baita opo-
sizioko ordezkariei ere) abenduan
egindako bileran, eta proposamen
zehatzak eta eskariaren inguruko
datuak bidaltzeko eskatu zuten
udal gobernuko ordezkariek.

Behar erreal horiek identifikatu
eta horiei erantzun egokia emate-
ko asmoz, herritarren artean gal-

dezka aritu da Herri Kontseilua.
Adin ezberdinetako herritarrekin
jarri da harremanetan eta azaldu-
tako beharrak kontuan hartuz,
proposamen sorta prestatu du. 

Alde batetik, DBus 16 lineari
lotuta: ibilbide zuzena egitea
Igeldotik zentrora (eta alderan-
tziz); goizeko 07:00etan hastea
autobusa Igeldotik; ostiral, larun-
bat eta jai egun bezperatan
00:00etan eta 02:00etan autobu-
sak izatea Igeldora igotzeko; bizi-
kletak sartzeko ordutegia kentzea;
DBus 5 linearekin (beste lineekin
bezala) transbordoak egin ahal
izatea. Eta bestetik, landa eremu-
ko herritarrei begira, Behemen -
diren taxi-bus zerbitzua ezartzea.

Proposamenak 
aurkeztuta
Otsailaren 6an DBuseko Adminis -
trazio Kontseilua bildu zen eta
bilera hartan, Herri Kontseiluak
DBus 16 linearako dituen proposa-
menak adieraziz, idatzia aurkeztu
zuen. Horrez gain, udal erregistro-
an ere aurkeztu zuen idatzi hori.

Datuak biltzen
Herri Kontseiluak proposamenak
zeintzuk diren argi baldin badauka
ere, udaletxetik datuak eskatzen
dituzte eta lanketa horretan ari da
orain. Gaiarekin interesa izanez
gero eta proposamenen bat izanez
gero, jarri harremanetan: herri-
kontseilua@igeldo.eus.

Herri Kontseiluak Donostiako Udal ordezkariekin bile-
rak egin ditu. Aurreko Orri Informatiboan azaldu
bezala, abenduan, Alkatearekin eta Auzoetako zine-
gotziarekin bildu zen; eta baita EH Bilduko zinego -
tziekin ere. Bilera horiei jarraipena emanez, oposizio-
ko gainerako alderdiekin bildu da urtarrilean: PP
alderdiarekin eta Elkarrekin Donostiarekin. 

Bilera horietan, Igeldoren egoeraren berri eman
diete, oinarrizko arazoa utzikeria dela adieraziz. Eta
batez ere, zazpi gai izan dituzte hizketagai: Toki
Entitate Txikia, Eskola Zaharreko proiektua, autobus
zerbitzua hobetzea (DBus eta Behemendi zerbitzua),
Mendizorrotzeko kudeaketa plana, espaloia kaxkoa
eta kanpina lotuz, Benta Alegreko kruzeari konpon-
bidea eta Borda Berri-Kamio artean barandilla jar -
tzea. Herri Kontseiluak azaldu duenez, alderdi guz-
tiek jarrera ona adierazi dute eta laguntzeko prestu-
tasuna. Harremanetan eta lanean jarraituko dute.

Panel informatiboak 
berritzen ari dira
Aurreko Herri Kontseiluaren lanari jarraipena emanez,
panel informatiboak berritzen ari dira azken asteetan.
Bi puntu berritan ere jarri dituzte: Gudamendi-Etumen
eta Polipason. Beste bi puntu berritan ere jartzeko
asmoa dute: Leku-Ederren eta herri sarreran. Horiek
kontuan hartuz, 22 panel informatibo egongo dira
denera herrian zehar.

Kanporako material egokiagoz egina daude panel berriak.
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Herri KontseiluaIgeldo 2020

Eskola Zaharreko
proiektua, 
ekainean 
aurkeztu nahi da
Udalean
Eskola Zaharrean zer egin erabakitzeko bilerak
aurrera doaz. Apirilean proiektua idatzita ego-
tea da asmoa eta ekainean Udalean aurkez-
tea. Maiatza herritarrekin proiektua parteka -
tzeko probestuko da. Une honetan proposa-
men ezberdinak egin dituzten eragile edo sek-
toreak proiektu proposamena idazten ari dira:
Jubilatuak, gazteak… Horrela proiektu definiti-
boa sektore ezberdinek eginiko proposamen
batura bat izango da.

Herriko Whatsapp 
taldea sortu nahi du
Herri Kontseiluak
Herri Kontseiluak hurrengo asteetan whatsapp
talde berri bat jarri nahi du martxan. Beste bat?
Galdetuko duzue zuetako batzuk. Talde hau ordea,
Herri Kontseiluko informazioa jasotzeko soilik izan-
go da. Herri Kontseiluko kideen ustez, Herri
Kontseiluko deialdiak (batzarrak, bilerak…) beste
bide batzuetatik zabaltzen dira, baina beste infor-
mazio bat partekatu gabe geratzen da askotan.
Esaterako, udaletxearekin hitz eginiko gauzak,
kudeaketa zehatzak… Hau guztiaren berri eman
eta herritarrak ahalik eta informatuen edukitzeko
asmoarekin jarriko da martxan whatsapp talde
berria. Bertan, Herri Kontseiluko kideek soilik idaz-
teko aukera izango dute eta mezu gutxi batzuk soi-
lik bidaltzea da asmoa.

Batzorde bat osatu da Mendizorrotzeko 
plana aurrera eramateko

Gaia aspaldikoa da, baina Udaleko
Ingurumen teknikariek jarritako
mugak tarteko, Mendizorrotzeko
kudeaketa plana ez atzera eta ez
aurrera zegoela azaldu du Herri
Kontseiluak. Planari ekarpen
ezber dinak ere egin dizkio, baina
Udalak ez duela plana garatzeko
borondaterik izan gaineratu du. 

Abenduaren 18an, azken bilera
bat egin zuten udal teknikari eta
ordezkariekin eta plana berriz azter-
tu eta aurrerapausoak emateko
asmoa azaldu zuten alderdi guztiek.
Udalak prestatutako kudeaketa
plan honek ingurumen ikuspegia
bakarrik biltzen duela eta, Herri
Kontseiluak plan integralagoaren

beharra adierazi izan du hasiera
hasieratik, natura, suteak, aisia,
ondarea… horri guztiari erantzun
bat emateko. Eta eskaera horri
erantzunez, batzorde bat sortzea
erabaki zuten azken bileran. Beraz,
Batzorde horretan arlo ezberdineta-
ko ordezkariak egongo dira:
Inguru mena, Ondarea, Babes Zibila
(suhiltzaileak), Partaidetza, Herri
Kontseilua eta Igeldoko abeltzai-
nak. Batzorde hori orain hasiko da
lanean. Martxoaren 3an dute lehe-
nengo bilera.

Ia lau urte bueltaka
Suteak tarteko, Herri Kontseiluak
aspalditik adierazi izan dio Udalari

Mendizorrotzen zerbait egin beha-
rra. 2015eko abenduko azken
sutearen ondorioz, Udalak
Mendizorrotzeko kudeaketa plan
hau osatu zuen (2016). Planaren
barruan, suteei aurre egiteko neu-
rri bezala, eremuaren zati batean
abereak sartzea adostu zen Herri
Kontseiluarekin eta Igeldoko
abeltzainekin, baina orain arte ez
da pausorik eman. Ingurumen
teknikariek jarritako trabak aipatu
dituzte Herri Kontseiluko kideek,
eta gainera, plana horretara baka-
rrik mugatzen ari zirela eta helbu-
rua lortzeko ez zuela balio ikusten
zuten. Batzorde berriarekin pauso-
ak ematea espero dute.

Batzordean arlo ezberdinetako ordezkariak egongo dira: Ingurumena,
Ondarea, Babes Zibila, Partaidetza, Herri Kontseilua eta abeltzainak.
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EMAKUME SOKATIRA TALDEA AITZINDARI
Martxoaren 8a gertu dugula eta, Igeldoko emaku-
meen sokatira taldea aipatu nahi dugu oraingo
alean. Gipuzkoan sortu zen lehendabiziko taldea
izan zen Igeldokoa eta nahiz eta ez zen urte askoan
izan (3 edo 4 urte), arrakasta handikoa izan zen.
1977 urteko San Pedro jaietan izan zen lehendabizi-
ko tiraldia. Herriko jaietan xaltxa sor tzeko asmotan
10 emakume 6 gizonen aurka aritu ziren eta nola
ez, emakumezkoak izan ziren garaile (Din Dinen
dagoen argazkian ikus daiteke orduko koadrila).
Ondorenean hasi ziren herri ezberdinetan emaku-
me sokatiralari taldeak sortzen: Orio, Usurbil,
Urnieta, Itziar… eta herri ezberdinetan jaialdiak
antolatzen hasi ziren. Aipa -
garria izan zen 1978 urteko
udazkenean Anoetako fron-
toian egin zen Txapelketa.
Bertan hainbat herritako tal-
deak izan omen ziren eta jaial-
diaren helburua Ikastolak sor -
tzeko dirua biltzea izan omen
zen. Igeldon ere garai hartan
ez zen eskolarik eta herriz
herri jaialdiak antolatzen ibili
ziren herrian eskola martxan
jartzeko dirua bilduz.

Hasiera batean 10 emaku-
meko taldea osatu zuten,
baina denborarekin emakume
gehiago hurbildu ziren eta 2

talde ere osatu zituzten. 16 eta 25 urte bitarteko nes-
kak elkar tzen ziren eta herriko frontoian egiten zituz-
ten entrenamenduak iluntzetan. Mariano Uranga
izan zuten entrena tzaile hasiera batean eta Buena
Vistako Patxi ere, gerora. Lizardiko zuhaitz bati soka
lotu eta horrela entrenatzen omen zuten, baita
Benta Alegre edo Gudamendiko bidegurutzeraino
korrikaldiak eginaz ere. 

Fama handiko taldea izan zela dudarik ez dago,
garai hartako egunkari ezberdinetan elkarrizketak
egin baitzizkieten. Esaterako 1979 urteko ekainean
Diario Vasco egunkarian argitaratutako orri osoko
elkarrizketa, “Las mujeres de Igueldo, pioneras
femeninas de soka-tira” izenburupean.  

Goian ezkerretik: Josune, Mertxe, Paki, Arantxa, Anabel, Maria Angeles, Koro, Izaskun, Ximoni, Maria Luisa, Lurdes eta Marian.
Behean ezkerretik: Karmele, Ana, Miren Jone, Arantxa, Juantxo, Mertxe, Mariano, Mikel, Lurdes eta Patxi.

Herriko jaietan gizonen aurkako tiraldian.
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Ametsak betetzen
Irati eta Laida Arrillaga ahizpek, bizitza osoa daramakite hockeyan 
jokatzen. Ikastolan hasi ziren, Santo Tomas Lizeoan, kirol hau 
sustatzen duen inguruko eragile garrantzitsuenetakoa izanik. 

Hortik Realera egin zuten salto, 9 urte eta 8 urte zituztela. Iaz, urte
historikoa izan zen bientzat. Irati Europako azpitxapeldun izan zen
Realeko lehenengo taldearekin eta Laida Espainiako txapeldunorde

Euskadiko selekzioarekin, Sub18 mailan.

Irati, azken urtean, asko en -
tzun dugu zuen berri (Realeko
Ohorezko Mailako taldea). Eta
arrazoia, 2017-2018 denboral-
dia oso ona izan zela eta
2019an Europako txapeldunor-
de geratu eta historia egin
zenutela.
IRATI: Egia esan, denboraldian ez
ginen hain ondo ibili. Erregu lar -
tasun ligan 6garren geratu ginen
10 taldetatik, baina ligako titulua
jokatzeko sailkatu ginen (lehenen-
go 6 taldeak sailkatzen dira) eta
liga irabaztea lortu genuen!
Semifinaletan penaltietara irabazi
genuen eta finalean ere bai.

Sorpresaz hartu zenuten
orduan?
IRATI: Bai, bai. Ez genuen espero.
Sailkapen sistema aldatu zuten eta
zorte pixka bat ere izan genuen.
Sistema kritikatu zuten ondoren
punta-puntan ibiltzen diren talde-
ek eta aurten berriz aldatu egin
dute. Erregulartasun Ligan lehe-
nengo geratzen diren 6 taldeen
artean jokatuko da, baina lehenen-
go bi postuetan dauden taldeak
zuzenean sailkatuko dira semifi-
naletara. Gainerako lauen artean
jokatuko litzateke klasifikatoria.

Liga irabaztea sorpresa izango
zen, baina Europako Txapel -
ketan ere ez zaretela nolanahi-
ko taldea erakutsi zenuten.
IRATI: Liga irabazita, Europako
Txapelketa jokatzeko sailkatu
ginen eta krixton torneoa egin
genuen. Ligan hainbestean ibili
ostean, hau bai izan zela sorpresa.

Azpitxa peldun geratu ginen eta
partidu historikoa izan zen, lehe-
nengo aldia baitzen Realaren talde
batek Europako finala jokatzen
zuela.

Eta hortik etorri dira iazko
Aste Nagusiko Kanoikada zuen
eskutik joatea eta aurtengo

IRATI ETA LAIDA ARRILLAGA CALONGE - BELAR-HOCKEY JOKALARIAK

Irati eta Laida Arrillaga ahizpak Euskadiko selekzioarekin.
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Urrezko Danborra jasotzea
(emakumeen futbol taldeare-
kin batera biak). Nola hartu
dituzue bi omenaldi edo aitor -
tza horiek?
IRATI: Guretzat sari handia izan
da. Futboleko neskekin batera izan
dira biak eta beraiek bidea ireki
digute gu eta hockeya ezagutzera
emateko. Nesken futbola indarra
hartzen ari da eta beraiengatik
gerturatzen ziren zaleak. Eta
argazkiak atera tzen zizkiguten gu
nor ginen jakin gabe ere! Baina
modu batean, gu ezagutzeko
modua izan da.

Ez dago dudarik, ondo daude
halako ekimenak eta zuen lana
eta emakumeen kirola bista-
ratzeko balio dute, baina nahi-
koa al da?
IRATI: Ez, baina egia da hemen
hockeya kirol amateurra dela. Ez
du dirurik ematen eta emakume
eta gizonen artean ez dago dife-
rentziarik. Hori bai, urteak dara-
mazkigu zelai bat eskatuz eta gu -
txienez, hori egitea ondo legoke.
Anoeta berritzerakoan egingo
zutela esan ziguten, hipodromoa-
ren ondoan, baina ez dugu berri-
rik. Nik behintzat ez dut exkaba-
dorarik ikusten han. Bera Beran
entrena tzen dugu (Atletico San
Sebastian) zelai erdi batean, eta
hori Ohorezko Mailako taldea iza-
nik. Hockeyan jokatu nahi duten
umeak ere gero eta gehiago dira,
baina izen-ematea itxi behar iza-
ten dugu ez dugulako lekurik.

Hemen, belar-hockeya kirol
amateurra dela esan duzu.
IRATI: Beste zona batzuetan
garrantzi gehiago du, baina hemen
ez. Katalunian, adibidez, fama
handia du eta dirua mugitzen du.
Eta gero, Holandan, Belgikan,
Argentinan... indar handia du.
Hemen, esan bezala, emakume eta
gizonen artean ere ez dago dife-

rentziarik. Ez da futbolean bezala.
Hockeyan gustatzen zaizulako
jokatzen duzu, ez diruagatik. Ez da
profesio bat. Guk hockeytik atera -
tzen dugun dirua entrenatzaile
lanetan aritzeagatik izaten da.

Zuen taldean badaude fitxaje-
ak, ezta? Eta horiek kobratzen
dute?
IRATI: Bai, bost fitxaje daude
Argentina eta Italiatik ekarriak eta
horiek kobratzen dute, bai. Eta
galdetu izan didate ea ez zaidan
gaizki iruditzen, baina zer egin
behar dugu? Dirurik sortzen ez
duen kirol bat bada, nondik atera
behar dugu dirua? Nik hockeyan
jokatzen dut gustatzen zaidalako.
Eta gutxienez, fitxajeek balio deza-
tela taldea ondo ibiltzeko eta titu-
luak lortzeko.

Nolako taldeak dauzkazue?
IRATI: Gurea oso oso gaztea.
Aurreko urtean baja asko izan
genituen eta oso talde gaztea dau-
kagu.
LAIDA: Lehenengo Mailako taldea
ere oso gaztea da. Bi taldeen artean

adin media 18 urtekoa izango da.

Irati, aurtengo Ligari begira,
otsailean bigarren bueltarekin
hasi zineten 9garren postuan.
Ze helburu dauzkazue? Iazko
titulua errepikatu edo hobe -
tzeko aukera ikusten al duzue?
IRATI: Lehenengo bueltan ez gara
batere ondo ibili eta gure helburua
da ligan mantentzea. Hemendik
aurrera ahalik eta partidu gehien
irabaztea eta ahal bada, seigarren
postuan geratzea. Ligako titulua
jokatzeko sailkatuko ginateke
horrela. Europako Txapelketa
ezingo dugu jokatu aurten, iazko
denboraldian ez genuelako liga ira-
bazi, baina aurtengo liga irabaztea
ez dugu deskartatzen!

Zuek hobeto zabiltzate... ze
helburu dauzkazue?
LAIDA: Gu nahiko ondo gabiltza,
bai. Hala ere, gure helburua parti-
duak jokatu eta esperientzia har -
tzea da, gure taldea lehenengo tal-
dearen oinarria baita. 

Laida, aurreko urtean Espai -

IRATI ARRILLAGA
Jaiotze urtea: 2000
Taldea: Reala Ohorezko Maila
Postua: Defentsa
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nia ko txapeldunorde geratu
zinen Sub18 autonomikoan.
Euskadiko selekzioarekin joka-
tu zenuen, zer moduzko espe-
rientzia?
LAIDA: Oso ona. Urte pila bat
ziren Euskadik ez zuela finala
jokatzen. Beti hirugarren geratzen
ginen eta mentalitate horrekin
joan ginen, finala Katalunia eta
Madrilen artekoa izango zela pen -
tsatuz. Lehenengo partiduan,
ordea, Kataluniari irabazi genion,
talde indartsuenari, eta hor finala
ikusten hasi ginen. Jarrera aldatu
genuen. Azkenean, finalera iritsi
ginen eta gero finala galdu egin
genuen Kataluniaren kontra.

Selekzioarekin jokatu izan
duzue lehenago ere?
IRATI: Nik 6 aldiz jokatu dut
Euskadirekin, baina inoiz ez dut
medailarik lortu. 16 urterekin,
Espainiako selekzioarekin ere
entrenamendu batzuk egin nituen.

Sudurra puskatuta neukan eta
kareta moduko batekin aritu nin -
tzen. Orain nire entrenadorea
denak (Jorge Perez) hartu nin-
duen selekziorako.
LAIDA: Nik 7 aldiz jokatu dut
Euskadirekin eta lau domina lortu
ditut: zilar 1 eta 3 brontze.

Poza emango du aukeratua iza-
teak, ezta?
LAIDA: Bai, asko. Gainera, gogora -
tzen dut, lehenengo aldiz hartu nin-
dutenean, Iratiren azken urtea zela
Sub16an eta elkarrekin joka tzeko
aukera genuela. Azken entrenamen-
duan, ordea, sudurra hautsi zuen
eta ezin izan zuen txapelketa joka-
tu. Pena handia hartu nuen.

Bestela, jokatu izan duzue
elkarrekin?
LAIDA: Bai, Realeko bigarren talde-
an eta ikastolan. Gainera, Santo
Tomasekin Espainiako Txapelke ta -
rako sailkatu ginen 2018an. Kluben

artean izaten da eta 8 onenak sail-
katzen dira. Gero, partidu guztiak
galdu genituen baina... Eta 2019an
berriz sailkatu nintzen ni Santo
Tomasekin, eta kasu honetan ere ez
genuen gauza askorik lortu. Hala
ere, esperientzia polita izaten da.
IRATI: Jendea harrituta geratzen
da. Realeko jokalari bezala ezagu -
tzen gaituzte eta naranjaz ikusten
gaituztenean ze ekiporekin joka -
tzen ari garen galdetzen digute.
Egia esan, Santo Tomasetik asko
sustatu izan da kirol hau eta
Realeko ohorezko mailako ekipo
erdia baino gehiago Lizeokoa da.
Txapeldun olinpikoak eta
Espainiako txapeldunak ere asko
izan dira Santo Tomasen hasiak.

Ze asmo eta amets dituzue
etorkizunera begira?
IRATI: Nire ametsa beti Realeko
lehenengo taldean jokatzea zen
eta hori lortu dut. Ikasketak egite-
ra kanpora joateko aukera banuen,
baina hemen geratzea erabaki
nuen hockeyaren aldeko apustua
egin nuelako. Txikitan, Olinpiade -
tan jokatzea ere bazen nire ame -
tsa, baina aukera hori aspaldi baz-
tertu dut!
LAIDA: Lehenengo taldera igo eta
Iratirekin jokatzea. Horrez gain, titu-
luren bat lortzea ere bai. Iratik-eta
lortu dute... berriz ere, posible da!

Bukatzeko, ezin zuen osabaren
kirol ibilbidea aipatu gabe utzi.
Erremontista profesionala
izan zen. Kirolerako sen hori
Calongetik datorkizuela esan
daiteke?
BIAK: Ba ez dugu sekula pentsa-
tu... (pentsakor biak). Osabarena
bai, baina amona, aitaren ama ere,
sokatiran ibili zen... baina aitona
Joxe Kruz ere esku pilotan ibili
zen! Calongetik izango da, kirolari
ibilbidea ikusita... Hala ere, konpe-
tibitate puntu hori aitarenetik
dudarik gabe! (parrez)

LAIDA ARRILLAGA
Jaiotze urtea: 2002
Taldea: Reala 1go maila
Postua: Aurrelaria
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Eskola - Guraso Elkartea - Kixmi Igeldo 2020

Bigarren hiruhileko honetan, “Artea nonahi” lan
proiektuarekin hasi dira Eskolan eta hainbat ekimen
egin dituzte proiektuarekin lotuta.

Alde batetik, Lehen Hezkuntzako ikasleek Chillida
Lekura eta San Telmo museora bisitak egin dituzte.
Bestetik, 4-5 urteko gelan txoko berriak antolatu dituz-
te irudimenari bidea emateko: harrien txokoa, txotxon-
giloen txokoa, buztin txokoa, egur txokoa, ohol kulun-
karia jarri… Eta azkenik, Inauteriak ere artearekin lotu-
ta ospatu dituzte. Artearekin lotutako pertsonaiak izan
dira nagusi Inauterietako ostiralean Eskolan: margola-
riak, musikariak, sukaldariak, pailazoak…

Zortzi ikasle berri eta hitzaldi arrakastatsua
Matrikula egiteko garaia ere izan da eta 2 urteko 8
ikasle berri izango dira datorren ikasturtean Eskolan.
Bestalde, komunikazio ez bortitzaren inguruko hitzal-
dia izan zen otsailaren 12an eta oso arrakastatsua
izan zela azaldu dute. 30 pertsona hurbildu ziren.

Urtero bezala, urteari amaiera emateko, Kixmi
aisialdi taldea eskean atera zen abenduaren
24 eta 31n. Kixmitarrak oso pozik daude bi
eskeetan izandako parte hartzeagatik eta
eskerrak eman nahi dizkiete bai haur, guraso
eta herrikide orori urtero jartzen den gogoaga-
tik. Bertan ateratako diruarekin, urtarrilaren
lehengo asteburuan 16 urtetik gorako pertso-
nekin afaria ospatu zen Etxe Nagusi tabernan,
bertan 20 lagun inguru bertaratu zirelarik.

Irteera prestatzen
Orain, herriko gazte eta txikienen txanda da
eta jada Aisialdi taldea irteerari begira astebu-
rua antolatzen hasia dago. Laister izango
duzue beraien berri. 

Gabonak pasata,
irteerari begira

Artea lantzen 
ari dira Eskolan

Gurasoen junta berria
martxan da
Abenduan, bi urte bete zituen Mendizorrotz
Guraso Elkarteko juntan egon den laukoteak
(Jexux Albeniz, Itziar Uranga, Nagore Iribar
eta Amaia Gabilondo) eta Gabonetako festan
egin zuten junta aldaketa. Olatz Astiazaran,
Ainhoa Ezeiza eta Lierni Ezeizak osatzen dute
talde berria eta bi urtez ariko dira lanean. 

Lehen Hezkuntzako ikasleak Chillida Lekun izan ziren.
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Eguzkiaren indarra
Abenduaren 20an, Gabonetako jaialdiaren
ostean, energiari buruzko tailer bat eskaini zen
Igeldon umeei zuzenduta. Herri Kontseiluak
eta Guraso Elkarteak antolatu zuten. Umeek
helikoptero bat muntatu zuten, eguzki-plaka
bidez ibiltzekoa. Eguraldiak ez zuen lagundu
ordea, eta ez zuten aukerarik izan martxan
nola jartzen zen ikusteko. Dena dela, energia
berriztagarrien eta garapen jasangarriaren
inguruan informazioa jasotzeko aukera ederra
izan zuten ume zein gurasoek. Azalpenak
Ekooiz elkarteko kide batek eman zituen.
Ondoren, merienda goxoa izan zuten.

“Ekologistagoak” 
izateko hitzaldia

Abenduaren 28an “Ekologista naiz baina…” hi -
tzaldia izan zen kultur etxean Herri Kontseiluak
eta Kooperatibak antolaturik. Gorka Egia izan
zen hizlaria eta norberaren egunerokotasunaz
hausnarketa egitera bultzatu zituen hitzaldira
hurbildutakoak. Gai ezberdinak izan zituzten
hizketagai: ura, energia, zaborra, kontsumo
arduratsua… Eta bakoitzari, gai ezberdin horien
inguruan zuen jarreraz hausnartuarazi ostean,

konpromiso berriak hartzeko gonbidapena luzatu zien. Aurrerantzean kontsumo ohitura jasangarriago-
ak lortzeko asmoz. Izenburu bereko liburua argitaratu du Egiak eta bertan bildu ditu gai horien inguruko
gogoetak eta aholkuak.

Lezkarriren azken
emanaldia, Lizartzan
Lezkarri abesbatzako kideek Lizartzako
Santa Katalina elizan kontzertua eskai-
ni zuten urtarrilaren 18an. Aurreratu
zuten bezala, beraien azken emanaldia
izan zen. Laida Otaduy zuzendariak
Lezkarriko ibilbidea bukatutzat eman
du Lizartzako emanaldiarekin eta abes-
batzako kideek ere geldialdia egitea erabaki dute jende gehiagoren beharrean. 

Kontzertua, Lizartzako Hostotsa abesbatzarekin batera eman zuten estilo ezberdinetako abestiak
eskainiz. Bukatzeko, bi abesbatzek elkarrekin abestu zuten eta Otaduyk lore sorta jaso zuen opari. 



Itsas Aurre Kultur Etxea
Igeldoko plaza 4, 20008 Igeldo

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

Iritzi-artikulua argitaratzeko ezinbestekoak dira: egilearen izen-abizenak, kontaktu-bide bat, 
testua euskarazkoa eta inolako asmo iraingarririk gabekoa izatea. Bestalde, Orri Informatiboak ez
ditu bere gain hartzen atal honetan esaten direnak.

Inork iritzi-artikulu bat bidaltzeko interesik balu, hurrengo aleak maiatzean eta uztailean izango
dira (igeldokoorria@gmail.com).

OHARRA

Aurten ere, urteroko ohitura galdu
gabe, Emakume Afaria izango da
Martxoaren 7an. Aurtengoan Etxe
Nagusi jatetxean elkartuko dira
herriko adin ezberdinetako ema-

kumeak eta afari goxoa dastatzeaz
gain, giro ederrik ez da faltako.
Afarira apuntatzeko azken eguna,
Martxoak 3 (asteartea) izango da.
Apuntatzeko, Txapela tabernan

dagoen zerrendan eman behar da
izena, edota 617 57 32 11 telefo-
nora deitu. Afaltzeko ordua
21:00etan izango da. Animatu eta
azaltzeko dei egin dute.

Martxoaren 7an Emakume Afaria!
Iaz, Mendizorrotz jatetxean egin zen afaria eta 45 emakume elkartu ziren.


