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Urte berezi honi agur esateko garaia ere iritsi zaigu azke-
nean. Hala ere, agurtu aurretik, azken hilabeteetan gerta-
tutakoak eta epe motzera begira dauzkagun hitzorduak
bildu nahi izan ditugu abenduko ale honetan. Igande
honetan bertan, Herri Kontseiluko batzarra izango da eta

Tokiko Entitate Txikiaren gaia izango dute hizketagai (Ente
Local Menor). Ekain Camarero atletari ere elkarrizketa txiki
bat egin diogu, Euskadiko txapeldun izan ostean.

Besterik gabe, datorren urtea hobea izango delako-
an... ondo pasa Gabonak eta urte berri on denoi!!!

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2020

Igeldoko Jubilatuen Elkarteak
jubilatu guztien izenean eskerrak
eman nahi ditu Zaharren
Egunaren harira herriko jubilatu
guztiei etxera banatu zitzaien
detailetxoagatik. «Urteroko jaia
ospatzea ezinezkoa zela ikusia zen
baina etxez-etxe jubilatu guztiei
oparia banatzea lan ederra izan da
eta eskertu beharrekoa», diote.

Ikastaroetan apuntatzeko
urtarrilak 10 baino lehen
Aurreko alearekin banatutako
orrian adierazi moduan, aurtengo
kurtsoan zenbait ikastaro martxan

jarri dituzte jada eta urtarriletik
aurrera ere, osasun egoerak uzten
duen neurrian, ekintza gehiago
antolatzeko asmoa dutela adierazi
dute Jubilatu Elkarteko juntako
kideek. 

Taldea osatuz gero martxan
jarri daitezkeen ikastaro berriak
honakoak izango dira: memoria
lantzeko ikastaroa, mobilaren era-
bilera ikasteko ikastaroa eta orde-
nagailuaren erabilera ikastekoa.
Gainera bi ikastaro hauek doan
izango direla adierazi dute. Beraz,
jada martxan dagoen ikastaro
batean (Pilates arrunta eta Pilates

aulkian), zein martxan jarri daitez-
keen ikastaro berriren batean
apuntatzeko interesa duenak,
urtarrilaren 10a baino lehenago,
elkarteko juntako kideekin harre-
manetan jartzea besterik ez du
honako telefono hauetara deituaz:
620 100 162 (Lurdes Etxabe) edo
666 451 325 Antton Dorronsoro. 

Azkenik,  aurten, urteari amaie-
ra emateko San Tomas eguneko
merienda ez dutela ospatuko adie-
razi dute eta bide batez Jubilatu
Elkarteko juntakideen partez:
«Gabon-jai onak ospatu eta Urte
Berri on guztioi!».

Jubilatu guztien partez, eskerrik asko!

Eskerrik asko Dorleta!
Nahiz eta gaztetan Donostia eta

ondoren Hernani izan zure bizileku,
beti izan dezu zure Igeldo

bizipen leku.
Festa giroan belaunaldi ezberdinen arteko 

zubi-lanean erreferente
izan zaitugulako,

zure inplikazioa eta herrigintza

eskertu nahi dizugu.
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Urtarrilean, urtero, presoen aldeko
manifestazio erraldoia egin ohi da
Bilbon, baina oraingo honetan
egingo ez denez, herriz herri
mobilizatzeko deia egin du Sarek.
Urtarrilaren 9an da hitzordua eta
Igeldoren kasuan, 70 herritar
bildu nahi dituzte Antiguotik atera-
ko den zutabera joateko. Herriko
plazan jarri dute hitzordua arrat-
saldeko 15:00etan eta elkarrekin
autobusez jaitsiko dira Antiguora.
«Igeldotik 70 baietz! Denon arte-
an lortuko dugu», egin dute dei.

Etxerako, elkarbizitzarako,
bakerako Bidea Gara lemapean
izango dira mobilizazioak.

Preso eta senideentzat 
egoera zinez gogorra
Preso eta senideek bizi duten egoera
zaila gogorarazi dute: «Urte gogorra
bizitzen ari gara. Denok sufritzen ari
garen pandemia egoera honek zigor
erantsia ezarri die espetxeetan dau-
den presoei eta beraien senideei.
Denbora luzez bisitarik gabe, inde-
fentsio egoera, komunikazio eta ziur-

tasun falta... egoera zinez gogorra
eta bidegabea».

Hori horrela, egoerari aterabidea
eman behar diogula gaineratu du
«oinarrizkoak, urgentziazkoak eta
beharrezkoak diren pausuak eman
daitezen». Honakoak aipatu dituzte,
besteak beste: larriki gaixo dauden
presoen kaleratzea; urrunketa politi-
karen amaiera; gradu progresioa;
zigorren batuketa; bakartuak diren
emakume presoen bateratzea; fine-
an, salbuespen legedia bertan behe-
ra utzi eta lege arruntaren ezarpena.

Gabonetako
boletoak

Etumeko bidea kolokan, euriteek
eragindako kalteen ondorioz

Igeldotik 70 baietz!
Urtero presoen alde Bilbon egiten den manifestaziorik ez da izango
oraingoan eta Donostian jarri dute hitzordua urtarrilaren 9an. 

Abendu hasieran izandako euri-
teen eraginez, Etumeko bidea
kolokan dago. Abenduaren 7an
lurjausia izan zen eta bidean
sekulako zartadura eragin zuen.
Udalak segurtasunerako hesiak

eta seinalizazioa jarri zituen,
baina obraren inguruan galdetu-
ta, Herri Kontseiluari azaldu
diote lursail guztiak pribatuak
direla eta Udaleko mantenu sai-
letik ezin dutela ezer egin.

Urtero bezala, aurten ere izango
dira Gabonetako boletoak. Koope -
ratibak, Herri Kontseiluak eta Itsas
Aurrek elkarlanean atera dituzte eta
bi euroan egongo dira salgai. Saria:
500 euroan baloratutako saski eder
bat, bertako produktuez osatua.
Bertatik ateratzen den dirua herri-
gintzarako izango da. 

Urtarrilaren 22an ONCEko zoz-
ketan ateratako zenbakiaren
azken lau zifrekin bat datorrena
izango da zenbaki saritua. Zenbaki
hori saldua izan ez bada, hurrengo
ostiraleko ONCEko zozketako zen-
bakia izango litzateke ordezkoa.

Boletoak saltzeko, laguntza
Boleto solteak erosteaz gain, tako
osoak hartzeko aukera ere badago
antolatzaileei laguntzeko (50 €
bakoitza). Animatuz gero, jarri
harremanetan: 615764389. 
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Tokiko Entitate Txikia
gai zentrala, Herri Batzarrean

Igande honetan (abenduak 20)
Herri Batzarra egiteakoa da Herri
Kontseilua. Eskuartean duen gaien
artean, Igeldoko Tokiko Entitate
Txikiarena da batez ere azpimarra-
tu nahi duena (Ente Local Menor).
Donostiako Udalarekin batera, pau-
soak eman dituzte prozesua mart-
xan jartzeko eta horren berri ema-
tea da Herri Kontseiluaren asmoa.
Eta baita herritarren iritzia jasotzea
ere. Behar bezala kokatzeko, Toki -
ko Entitate Txiki bat zer den eta
nola osatzen den azalduko dute.

Horrez gain, Etxebizitza, Eskola
Zaharra, espaloia eta diru kontuak
azalduko dituzte. Goizeko
11:00etan izango da frontoian.

Urtebetean egindakoa
Azken Herri Batzarra egin zenetik,
urtebete pasa da eta Herri
Kontseiluak urte osoko errepasoa
egingo du lehendabizi. Gainera,
pandemiaren eraginez, Herri
Kontseiluaren lan egiteko modua
eta helburuak aldatu egin dira eta
horren berri ere emango dute.

Txosten juridikoak oztoporik ez
Tokiko Entitate Txikiari dagokionez,
joan den urteko batzar horretan
erabaki zen gaia lantzen hastea eta
horretarako batzorde berezi bat ere
osatu zen herrian. Batzorde hori
Herri Kontseiluko hainbat kidek eta
herritarrek osa tzen dute. Batzar
hartan adierazi zen Herri Kontseilua
alkatearekin hartuemanetan zebile-
la prozesua martxan jartzeko asmo-
arekin, baina udaletxean zalantza
bat sortu zitzaiela juridikoki. Hori
horrela, udala txosten juridiko bat
prestatzen hasi zen. Azkenean,

txostena iritsi zen eta ez zuen inon-
go oztoporik jartzen Igeldon Tokiko
Entitate Txiki bat osatzeko. Hori
argituko dute batzarrean.

Batzorde politikoa, Siadeco,
lantaldea...
2020 urtean zehar pausoak ematen
joan dira prozesuari lotuta. Udan,
batzorde politikoa eratu zuten
Donostiako Udaleko alderdi guztie-
tako ordezkariek eta prozesua
abiatzea erabaki zuten. Ondoren,
Siadeco enpresaren zerbitzuak kon-
tratatzea erabaki zuen Udalak pro-
zesu hau bideratu zezan (Herri
Kontseiluaren proposamena izan
zen). Siadecoren planteamenduari
jarraiki, lantalde bat eratu dute
Herri Kontseiluko eta Udaleko
ordezkariek. Lantalde horren helbu-
rua izango da prozesua aurrera era-
mango duen eta negoziaketaz
arduratuko den Batzorde Susta -
tzailea definitzea. Orain horretan ari
direla azalduko dute batzarrean. 

Nola garatu behar dugu
Igeldo urbanistikoki?
Etxebizitzaren gaia ere landu nahi

du Herri Kontseiluak batzarrean.
Bere asmoa da lanketa bat egitea
Igeldok urbanistikoki nola garatu
behar duen zehazteko. Herrian
honen inguruko eztabaida piztea
beharrezko ikusten du.

Horrez gain, Igeldon dagoen
etxebizitza beharra ere aztertu
nahi du eta zerrenda bat osatu.

Eskola Zaharrerako proiektua
osatua
Eskola Zaharrerako proiektua ere
osatu dute Herri Kontseiluak eta
hainbat herritar eta eragilek elkarla-
nean. Azalpenak emateaz gain,
eskuorri bat ere banatzeko asmoa
dute batzarrean laburpen batekin. 

Proiektuak honakoa biltzen du,
labur-labur: jubilatuentzako gunea;
Eguneko zentroa; gazteentzako
gunea eta gela polibalenteak.

Proiektuari itxiera eman nahi
dio Herri Kontseiluak. Aurrera -
xeago herritarrei behar bezala
azaldu eta ondoren, udaletxean
aurkeztuko du.

Espaloia kaxkotik kanpinera
Azken aldian, eguraldi onarekin

Etxebizitza, Eskola Zaharra eta espaloiaren inguruan ere hitz egingo
dute. Batzarra igande honetan izango da 11:00etan.

Abenduaren 13an hainbat herritarrek ekimena burutu zuten espaloiaren beharra aldarrikatuz.
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«Prozesuari forma ematen ari gara,
negoziaketa ondoren etorriko da»

Prentsan ikusi zaituztegu Donostiako alkate
eta udal ordezkariekin batera. Lantalde bat
osatu omen duzue. 
Bai, Tokiko Entitate Txikiaren gaia lantzen ari gara
azken urte honetan eta azaroan lantalde bat osatu
genuen guztiari forma emateko. Lantalde horretan
gaude Herri Kontseiluko bost ordezkari, Udaleko
talde politiko guztietako ordezkariak, Udaleko

Partaidetza saileko hiru teknikari eta Siadeco elkarte-
ko bi teknikari. 

Zertarako sortu duzue lantalde hori?
Lantaldearen funtzioa da negoziaketaz arduratuko
den Batzorde Sustatzailea zehaztea. Hau da,
Batzorde Sustatzaile hori nola osatuko den, ze eduki
landuko dituen, nola hartuko dituen erabakiak, bere

Herri Kontseiluko kideek eta Donostiako Udal ordezkariek lantalde
bat osatu dute Igeldoko Tokiko Entitate Txikiaren gaia lantzeko.
Herri Kontseiluko kideekin elkartu da Orri Informatiboa.

Igeldon dabilen jendetza ikusita,
inoiz baino beharrezkoagoa ikusten
du Herri Kontseiluak espaloia egitea
kaxkoa eta kanpina bitartean.

Prentsan ere oihartzuna izan du
bertan grabatutako bideo batek
eta hori aprobetxatuz, Udalean
presio egiten jarraitzea da asmoa.
Zentzu horretan, ekimen bat ere
egin dute bertako egoera arrisku -
tsua agerian jarriz. Gai hau mahai

gainean jarriko dute berriz batza-
rrean.

Diru kontuak 
eta boletoak
Urteko balantzea ere azalduko
dute. Herri Kontseiluak jakinarazi
duenez, aurten ez du diru sarrera-
rekin izan festak eta antzeko ekime-
netatik, eta gastu gehiago izan ditu
pandemiak eraginda. Kultur etxea

egunero garbitzeko langile bat
dago, besteak beste. Momen tuz,
egoera larritzekoa ez bada ere, diru
iturri berriak topatu nahian dabil.
Gabonen bueltan, boletoak aterako
dituzte Koopera tiba eta Itsas
Aurrerekin elkarlanean.

Edozein zalantza argitzeko edo
harremanetarako, idatzi edo deitu:
herrikontseilua@igeldo.eus edo
606311734.

Jaione Dorronsoro, Pello Galarraga, Asier Sota eta Eneko Dorronsoro lantaldeko kideak (Karmele Garmendia falta da argazkian).

IGELDOKO TOKIKO ENTITATE TXIKIA - LANTALDEKO KIDEAK:
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partaideak, egutegia… Hori dena ondo zehaztuta utzi
nahi dugu negoziaketan hasi aurretik. Beraz, ez da
negoziatuko duen taldea. Hori gero etorriko da.
Hasieran gaude.

Diozuenez, prozesua hasi besterik ez da egin.
Baina gai honekin lotuta, udal ordezkariekin
hartuemanetan urtebete ere baradamazuela
esan duzue.
Bai eta urte honetan emandako pausoak azaldu
nahiko genituzke. Herritarrekin azken batzarra joan
den abenduan egin genuen eta bertan azaldu
genuen bide hau jorratzeko prest zegoela Donostiako
Udala, baina zalantzak zeuzkatela juridikoki eta txos-
ten bat prestatzen ari zirela. Azkenean, txosten juri-
diko hori prestatu zuten eta ez du inongo oztoporik
jartzen. Beraz, ordutik, hainbat bilera egin ditugu
udaletxean prozesua abiatzeko eta nola joango den
zehazteko. Udaran batzorde politiko bat osatu zuten
Udal ordezkariek eta hori izan zen abiapuntua.
Ondoren, Siadecoren zerbitzuak kontratatu ditu
Udalak prozesu hau bideratu dezan eta Siadecok
prestatutako planteamenduari jarraituz hasi gara
lanean. Esan bezala, orain, elkarrekin lantalde bat
osatzea tokatzen zen.

Eta ze jarrera nabari da alderdi politiko guz-
tien aldetik?
Momentuz, ona. Udal talde politiko guztiek hartzen
dute parte lantaldean eta borondate onez daude
denak gai hau lantzeko. 

Herria, berriz, nola ikusten duzue? 
Gaiak agian ez du guk nahi bezainbeste interes sortu.
Eta autokritika egiten dugu, ez dugulako asmatu horre-
tan. Egia da egoerak ez duela lagundu, baina komuni-
kazio arloa hobetu beharra ikusten dugu. 

Dena dela, honekin hasi aurretik, jendearekin hitz
egin genuen ze jarrera zegoen jakiteko eta jendeak
jarrera positiboa adierazi izan du, beti ere, helburua
izanik, Igeldoko egoera hobetzea. Gainera, orain dela
urtebete egindako batzarrean ere galdetu zen eta
denak ados azaldu ziren prozesu hau abiatzearekin.

Irudipena daukagu jendeak ez duela argi zer
den Tokiko Entitate Txiki bat. Azaltzerik bai?
Donostiako Udalaren parte izango den entitate bat
izango litzateke. Izaera juridikoa duen entitate bat.
Eskumen batzuk izango genituzke Udalarekin ados-
tuak. Hitzartutako aurrekontu bat ere bai. Horrek
guztiak onurak ekarriko dizkio Igeldori, bertatik ges-
tionatzeko aukera izango dugulako. Zerbitzu hobea
izango dute herritarrek. 

Eta nola osatzen da?
Auzo alkateak eta lau bokalek osatzen dute.

Hauteskunde bidez aukeratzen dira. Alkatea herrita-
rrek aukeratzen dute zuzenean, aurkezten diren hau-
tagaien artean. Eta bokalak, berriz, hauteskundeetan
Igeldoren barrutian izan diren emaitzen arabera. Hau
da, aurkeztu diren alderdi bakoitzak lortutako botoen
arabera.

Eskumen eta aurrekontu horiek nola zehazten
dira?
Eskumen batzuk, legez Tokiko Entitate Txiki bati
dagozkionak dira. Baina beste batzuk, negoziatuz
lortu daitezke, beti ere, muga batzuekin. Orain, TET
Batzordeko kideok zeregin horretan ari gara herri
mailan. Zein eskumen izan ditzakegun lantzen ari
gara eta lanketa bukatzean, herritarrekin kontrasta-
tuko dugu, elkarrekin erabakitzeko zer nahi dugun.
Aurrekontua ere Udalarekin negoziatu ondoren ados-
tuko genuke. Eskumenekin lotuta dago.

Negoziaketa baten ondorioz zehaztuko dira
beraz.
Hori da, bai. Eta horretarako Batzorde Sustatzailea
eratuko da Igeldoko eta Udaleko ordezkariekin.
Batzorde horrek negoziatuko du dena. Prozesu hau
guztia hiru fasetan banatuta dago: alde batetik, lehe-
nengo fasea, lantaldearen lana litzatekeena; beste-
tik, bigarren fasea, Batzorde Sustatzailearen nego-
ziaketaren momentua; eta azkenik, hirugarren fasea,
adostutako proposamenari oniritzia ematea: txoste-
na prestatu eta Foru Aldundian aurkeztu, Igeldon
galdeketa egin eta Foru Aldundiak Igeldoko Tokiko
Entitate Txikia sortzea dekretu bidez.

Honek guztiak ze onura ekarriko die igeldota-
rrei?
Eskumenak ditugun arloetan erabakimena izango du
Igeldok. Bertakoa bertatik gestionatzea errazagoa da
eta zerbitzua hobea izango da. Argi dugu onurak
izango direla herritarrentzat.

Horrez gain, izaera juridikoa izango du eta era-
kunde publikoetatik diru laguntzak lortzeko aukera
izango da. Momentu honetan Donostiako Udalak
garatzen ez dituen diru laguntzak guk eskatzeko
aukera izango dugu.

Bestalde, erakundeen aurrean pisu bat izango
genuke. Diputazioarekin edo Jaurlaritzarekin adibi-
dez, zuzeneko harremana izango genuke.

Bukatzeko, zerbait gehitu nahi duzue?
Hurrengo batzarretan parte hartzeko deia luzatu nahi
diegu herritarrei. Gai garrantzitsua da eta herritarren
iritziak eta ekarpenak jaso nahi ditugu. Bestela jarri
daitezela gurekin harremanetan idatziz: 
herrikontseilua@igeldo.eus. Horrez gain, TET batzor-
dea irekia dela gogorarazi nahi dugu eta interesa
daukan edonor etorri daitekeela bileretara.
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Gudamendiko “tiro-pitxoi”-ko langileak
Ezaguna eta fama handikoa izan zen garai batean
Gudamendiko “tiro-pitxoia”.  Mugimendu handia
izaten zen eta bertan jende dirudun eta famatua
elkartzen zen arren, lanean herri-
ko mutil gazte asko aritu izan
ziren. Batzuk pistaren azpialdean
egiten zuten lan, usoak kaioletan
jartzen. Beste batzuk berriz, hilda-
ko usoak biltzen ibiltzen ziren
korrika pistan. Azken hauei korri-
kalariak deitzen zitzaien. Negu
garaian larunbat arratsaldero iza-
ten ziren tiraldiak eta Probintzi
edo Euskal Herri mailako tiraldiak
izaten ziren. Uda garaian berriz,
ospe handiagoko tiraldiak izaten
ziren, Mundu mailakoak, eta atze-
rritar jende ugari biltzen zen.
Honako bi argazki hauetan, lanean
aritzen ziren herriko mutil gazte
koadrilak ageri dira, ea asmatzen
duzuen zeintzuk diren argazkian
ageri diren gazte horiek. Kontuan
izanik 1940-50. hamarkadetako

gazteak direla. Gabon jaietako afal edo bazkal oste-
rako baduzue zer hitz-egina! (Ea guztion artean lor -
tzen dugun gazte horiei izen-abizenak jartzea.
Erantzunik baduzue, jarri gurekin harremanetan.)
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«Esperientzia onak gordetzen eta 
markak jaisten jarraitzea da helburua» 

Urriaren 10ean Durangon jokatu zen Sub 18
Euskadiko Txapelketan urrea lortu zenuen 100 metro-
ko proban. Zer izan da Euskadiko txapeldun izatea? 
Euskadiko txapelketa irabazteak aurrera jarraitzeko
motibazio handia eman zidan. Adrenalina sentitzeare-
kin batera oso pozik jarri nintzen, jakinda entrenatuta-
ko guztiak merezi izan zuela.

Lehenengo aldia al da urrea lortzen duzula? Beste
dominarik ba al duzu?
Bai, domina gehiago ditut, Euskadiko 60m-tako urrea
eta Gipuzkoako 60, 200 eta 4x100m-takoa.

Denborari dagokionez, 11.14an egin zenuen. Zure
markarik onena da? 
Bai, oraingoz bai.

Zure eguneroko lana, prestaketa guztia hain denbora
gutxian erakutsi beharra: kontzentrazio handia...
akatsetarako marjen gutxi... Nola eramaten da hori? 
Egia da hain distantzia motzean akatserako marjen gutxi
dagoela baina hori entrenamenduen bitartez piskanaka
hobetzen joatea da helburua. Eta oso garrantzitsua da
kontzentratua egotea. Gainera, entrenamenduak lagun
artean egiten ditugu eta horrek asko laguntzen du.

Modalitate desberdinak probatu dituzu? 
Hasieran proba gehienak probatu nituen, luzeera jau-
zia gehien bat. Baina orain 100 eta 60m tan ibiltzen
naiz batez ere.

Oraindik gaztea zara, izan daiteke hemendik urte ba -
tzuetara beste modalitate batean hobeto moldatzea? 
Abiadura probetan jarraitzeko asmoa daukat nik.

Nolatan hasi zinen atletismoan?
Ikaskide batzuek atletismoan apuntatzeko gomendatu

zidaten. Atletismoa zer zen ere ez nekien duela hiru urte-
ra arte, baina denbora gutxian gauzak asko aldatu dira.

Ze txapelketa gehiago dauzkazue datozen aste edo
hilabeteetan? 
Abendutik otsailera pista estaliko probak egiten dira.
Hauetan 60m ko lasterketak izaten dira. Gero, otsailetik
martxora, Gipuzkoa, Euskadi eta Espainiako txapalketak
ospatzen dira. Bukatzeko, udan, aire libreko denboraldia
hasten da. Bertan 100m ko lasterketak ospatzen dira.

Eta ze asmo edo helburu dituzu datozen txapelketa
horietarako?
Nagusiki nire markak hobetzea eta ondo pasatzen eta
disfrutatzen jarraitzea.

Eta etorkizunera begira ze helburu edo amets dauzka-
zu? 
Bidean, esperietzia onak gordetzen eta markak jaisten
jarraitzea da helburu nagusia.

Ekain Camarero atletak 16 urte ditu eta Euskadiko
txapelduna da 18 urtez azpikoen mailan 100 eta
60 metroko probetan. Jakintza klubeko kide da 
hasieratik eta hiru urte daramatza atletismoan.

ATLETISMOA - EKAIN CAMARERO:

Camarero erdian, Euskadiko 60m-ko urrezko dominarekin.



Gabonei begira, eskaintza
zabaldu dute IKOn

Gabonak gainean ditugu eta
azken hilabetean hori nabari da
IKOn ere. Gabonei begira, eskain -
tza zabaldu dute eta arrain eta
marisko aukera jarri dute, besteak
beste. Arrainetan, batez ere,
bakailua da nagusi. Modu ezberdi-
netan aurkitu daiteke: gazitua,
gezatua, papurtua, kokotxak...

Mariskoetan olagarroa, txipiroi
tinta, langostino desberdinak,
txangurroa... erosi daitezke.
Konjelatuen kamara jarri dute
martxan eta bertan, mariskoez
gain, onddoak eta perretxikoak
daude.

Ardoetan ere promozio berezia
jarri dute.

Horrez gain, Gabonetako sas-
kiak erosteko aukera dago norbaiti
opari eman nahi izanez gero: IKO
opari saskiak.

Lau saski zozketan
Abenduan zehar, lau saski zozke-
tatuko dituzte bezeroen artean.
Astero ari dira egiten zozketak eta
saski bakoitzak 30€-ko balioa du,
IKO produktuez osatuta. Erosketa
egitean jasotzen dute bezeroek
zenbakia.

Produktu berri gehiago
Aipatutakoez gain, beste produktu
berri batzuk erre jarri dituzte den-
dan: txokolateak, jaboia granele-
an, musukoak...

Peleta lortzeko aukera ere
badago eskaera eginez.

Langile berria
Azken hilabetean langile aldaketa

ere izan dute Kooperatiban.
Amador Criadoren partez, Oihana
Gabilondo da orain dendako ardu-
radun berria.

Gabonak ondo pasatzea opa
Kooperatibako kideek Gabonak
ondo pasatzea opa die igeldotar
guztiei!

Arrain eta marisko aukera jarri dute eta beste hainbat gutixi ere bai.
Gabonetan oparitzeko IKO saskiak ere eskatu daitezke.

KooperatibaIgeldo 2020
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Egindakoaren errepasoa

2020-2021 ikasturteko lehenengo
hiruhilekoaren inguruko errepasoa
egin du Eskolak.

Konturatu garenerako 2020
urtea amaitzear dugu, eta ikastur-
tea hasi zenetik ia hiru hilabete
pasa zaizkigu. Hori dela eta, atzera
begiratu eta orain arte egindakoa-
ren errepaso bat egiteko momen-
tua da. Izan ere, urtea berezia iza-
ten ari den arren, eskolan lanean
jarraitu dugu egoerak ahalbidetu
digun neurrian, gure gora-behere-
kin baina animo askoz. 

Gure lehen ebaluazioko proiek-
tuaren izenburua “Gure mundua
ezagutzen” izan da, eta horrek
gauza desberdin ugari ikasteko
aukera eskaini digu eskolan.
Txikienak Suhiltzaile bihurtu zaiz-
kigu, eta lanbide desberdinak lant-
zen aritu dira eskolako martxara
moldatzen ziren bitartean. Lau eta
bost urteko Saguzarrak, berriz,
eskolako baratzako animali eta
landareak aztertzen aritu dira
animo biziz, eta pizza bat egiteko
asmotan omen dabiltza. Lehenen -
go zikloko panterak, berriz, mun-
duko animaliak lantzen aritu dira,
eta animalien txotxongiloak egin
dituzte. 

Azkenik, Surflariak eta Igeldoko
14 birusak Unibertsoa, izarrak,
planetak… lantzen aritu dira, gure
mundua aztertzen bukatzeko.
Batzuk Igeldori buruz zerbait bere-
zia prestatzen ari dira mundu guz-
tiarentzat, eta besteak berriz itsa-
soko nabigatzaile desberdinak
ezagutu eta munduari buelta
eman diote. Albaolara ere joango
dira bisitan hilabete honetan
zehar, garai hartako itsasontziak
nola eraikitzen ziren ikusteko.
Proiektuekin bukatzen dugunean,

bideo txiki bat argitaratuko dugu
eskolako blogean. 

Egun bereziak ospatuz
Bestalde, eta nahiz eta pandemiak
ez digun utzi nahi genuen bezala
egiten, aukera izan dugu egun
garrantzitsuak lantzeko ere.
Urriaren 30ean Oroimenaren
Txokoa jarri genuen eskolan,
gurekin ez daudenez gogoratuz,
eta ikasleek mezu ederrak utzi
zituzten bertan. Azaroaren 25a
berriz, Tratu Onen Eguna izendatu
genuen, eta Tratu Onen Txokoa
jarri genuen, bertan bata besteak

ongi zaintzeko egin behar duena
bilduz. Azkenik, abenduaren 3an
Euskararen eguna ospatu genuen.
Goizean zehar tailer desberdinak
egin genituen eskolan, Euska -
raokea edo Euscrabblea adibidez,
eta arratsaldean zine-saioa izan
zuten. Argazkiak ikusi nahi baditu-
zue, eskolako blogean dituzue
ikusgai. 

Ez da erraza izaten ari, baina
denon indar eta ilusioz gauzak
aurrera doaz. Urte berriak albiste
hobeak ekarriko dizkigula espero
du Igeldoko Herri Ikastetxearen
komunitate guztiak. 

Ikasturtearen lehenengo hiruhilekoa bukatzear da eta egindakoaren 
errepasoa bidali diote Orri Informatiboari Eskolatik.

Lorontziak puskatuta
Abenduaren 7an Saguzar taldekoak oso triste jarri zirela jakinarazi
dute. Astelehen goizean Eskolara joan zirenean, beraien landareak
ikustera atera ziren eta dena txikitua zegoela ikusi zuten. «Ez daki-
gu zergatik egin duten, ez dugu ulertzen. Aurrerago landare berriak
ekarriko ditugu eta berriz gure lorategi ederra izango dugu», azal-
du dute. 



EuskaraldiaIgeldo 2020
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Gehiago, gehiagorekin, 
gehiagotan
Azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitarte, Euska -
raldiaren bigarren edizioa izan zen. Igeldon asko izan
ziren parte hartu zuten herritarrak hizkuntza ohiturak
aldatzeko saiakera eginez. Batzuk ahobizi moduan
eta beste batzuk belarriprest gisa. Ariguneak ere
identifikatu ziren. 

Horrez gain, Euskaraldiaren barruan, hainbat ekin -

tza antolatu ziren herrian, azaroko asteburuan: zine
emanaldia, bizikleta saioa, sexologia, zumba eta kaba-
ret ikuskizuna. Jendearen partehartzea handia izan zen
eta antolatzaileak pozik daude erantzunarekin. 15 egu-
netan egindakoa, urte osoan praktikan jartzea gera -
tzen da orain: Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan.
Euskarak 365 egun!



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 martxoan eta maiatzean izango
dira (igeldokoorria@gmail.com).

OHARRA

Norberak egindako eskulanak,
herria apaintzeko

Urtero, abenduan zehar, eskeak, entsaioak nahiz tai-
lerrak egiten dira herrian. Baina aurtengo Gabonak
desberdinak izango direnez, proposamen berria egin
dute Kixmi eta Guraso Elkarteko kideek. Abestien
entsaioa egingo ez den arren, tailerra beste era bate-
ra egitea pentsatu dute. Hori horrela, eskulan ezber-
dinak proposatu dituzte. «Bakoitzak bere etxean,
hauetako eskulan bat (edo bururatzen zaiona) egin
eta arkupetan egongo den txokoa apaintzera anima -
tzen zaituztegu!», egin dute dei.

Azkenean, eskerik ez
Eskearen inguruko azalpena ere eman dute:
«Azkenean, eskea ezingo dugula egin jakinarazi nahi
dizuegu. Abendu hasieran indarrean zeuden arauak
errespetatuz egitea pentsatzen genuen. Horretarako,
talde txikiak etxez-etxe joatea planteatzen zen.
Distantziak mantenduz eta etxeetan egongo ziren
herritarrekin oinarrizko neurriak hartuta. Etxe guztie-
tara aldez aurretik deitzeko asmoa ere bagenuen.
Abenduaren 9an neurri berriak iragarri ziren ordea,
eta Gabonetako kantu taldeak debekatuta geratzen
zirela aipatu zuen lehendakariak. Osasun ikuspegi
batetik eskea egitea bideragarria zela iruditzen zitzai-
gun arren, legalki arazoetan sartzea komeni ez zaigu-
la iritzita, pena handiz eskea ez egitea erabaki dugu. 

Besterik gabe,  gabon zoriontsuak opa dizkizuegu
herritar guztioi eta Olentzerok merezitako opariak
ekartzea!».

Arkupetan jarriko dute apaintzeko txokoa eta abenduaren 23tik aurrera
prest egongo da bakoitzak bere lanak uzteko.


