
ORRI
INFORMATIBOA
IGELDOKO

2021ko uztaila 75. alea   

Bagenuen
gogoa!



2

Iritsi da uda azkenean eta bera-
rekin batera San Pedro jaiak
ohiko formatuan etorri ez badi-
ra ere, hainbat kultur ekintzaz
gozatzeko aukera izan dugu.
Eta ez da gutxi izan! Ekintza
horien argazkiak bildu ditugu
ale honetan. 

Beste hainbat kontu ere izan
ditugu azken hilabeteetan:
ikasturte bukaerak, Kutxabira,
Din-Din berriro zabaltzea,
Emakume taldearen topaketak,

Udalekuak, Jubilatuen bazkaria,
IKO merkatua eta batzarra...
Horrez gain, Tokiko Entitate
Txikiaren prozesuak aurrera
jarraitzen du eta Itziarkoen bisi-
ta izan genuen Igeldon, beraien
esperientziaren berri eman
ziguten.

Bestalde, Kultur Mahaiak
lanean jarraitzen du eta uda
girotzeko pare bat ekintza anto-
latu dituzte: zinea plazan eta
izarrak ikusteko irteera.

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2021

Maiatzaren 28an iritsi zen Kutxa
Bira Igeldora eta Itxas Aurre
elkarteak prestatu zuen kutxan
sartu beharreko mezua; hau
da, igeldoarren ametsa adieraz-
ten duen mezua. Honakoa bil -
tzen du mezu horrek: «Herri
txiki bat gara Euskal Herri zaba-
lean eta udalerri izan nahi dugu
Euskal Herri aske batean!».

Arratsaldeko 19:30etan iritsi
zen kutxa Igeldoko plazara.
Herriko ume eta gaztetxoek eka-

rri zuten patinen gainean. Ondo -
ren, Aurreskua dantzatu zioten
herriko dantzari gazteek eta ber -
tsoak ere kantatu ziren. Herritar
ugari gerturatu zen plazara eki-
menarekin bat eginez. Bukatze -
ko, mezua irakurri zuen Itxas
Aurreko kide batek eta mezua
kutxan sartu ostean, Groseko he -
rritar batek jaso zuen. Kutxa Bira
herriz herri ibili da herri bakoitze-
ko ametsak jaso tzen. Maiatzaren
30ean bukatu zen Seguran.

«Udalerri izan 
nahi dugu Euskal Herri
aske batean!»

Din-Din Elkartea
zabalik berriro

Autobusa 20 
minuturo eta gaueko
zerbitzua, udan 
Urtero bezala, ekainetik aurrera
Dbuseko 16-Igeldo linearen zerbitzuak
maiztasun handiagoz emango dira.
Hain zuzen 10:05etik 21:05era handi-
tuko da zerbitzuaren maiztasuna eta
denbora tarte horretan 20 minuturo
izango da autobusa. Irailaren 30ean,
osteguna, bukatuko da zerbitzu hau.

Bestalde, azken irteerak berandua-
go izango dira egunero abuztuaren
31ra arte. Okendotik, 23:05ean eta
00:00etan ere zerbitzua egongo da.

Era berean, gaueko zerbitzua egon-
go da ostiral, larunbat eta jai bezpera-
tan, B7-Ieldo Gautxoriarekin. Gautxoria
01:00etan eta 02:00etan aterako da
Bulebarretik, eta Kontxa pasealekutik
joango da zuzenean Igeldoraino.

Azkenik, Gipuzkoa plazaren inguruko
obrak direla eta, 16-Igeldo lineak Okendo
kaleko 18an edukiko du bukaerako geltokia.

Eusko Jaurlaritzaren aginduei jarraituz,
ekainaren 25ean ireki zen Din-Din elkartea.
Juntako kideek adierazi dutenaren arabera,
garrantzitsua da bertan azaltzen diren
arauak ongi betetzea elkartearen erabilera
egokia bermatzeko. Eta bereziki azpimarra-
tu nahi izan dute bazkidea dela erabateko
arduraduna, bai sukaldeko lanean eta baita
zerbitzari lanean ere. Sukaldean uneoro
musukoarekin egotea beharrezkoa dela eta
uda garaia izanik debekatua dagoela kan-
pora mahaiak eta aulkiak ateratzea. Hala
ere, bete beharreko araudi guztia elkartean
bertan jarrita dago, guztientzako ikusgarri.
Bestalde, elkartean kamarak jarri direla ere
aipatu dute, nahiz eta bazkide guztiak jaki-
naren gainean dauden gai honen inguruan.
Azkeneko batzarrean hala erabaki baitzen
eta orain, bazkide guztiei aurrez adierazi
ondorenean, gauzatu dute.  Azkenik, adie-
razi dute hurrengo batzarra uda ostean
egiteko asmoa dutela, uda garaian jendea
kanpoan izango dela aurreikusten baitute. 

Herriko dantzari gazteek Aurreskua dantzatu zioten kutxari.



Aurreko alean azaldu bezala, herri-
ko zenbait emakume elkartzen hasi
dira feminismoaren eta emakume
izatearen inguruan dituzten kezka
eta ideia ezbedinak konpartitzeko
asmotan. Maiatzaren 21ean izan
zuten lehendabiziko topaketa. 12
emakume elkartu ziren eta Leire
Barrondok eta Oihane Arrutik dina-
mizatutako saioa izan zuten. Bertan
emakume izateari, sentitzeari buruz
aritu ziren hizketan, baita euren
gorputzei buruz, ohiturei buruz,
dituzten erronkei buruz. Oroko -

rrean gai ezberdin hauen inguruan
bakoitzaren es pe rientziak konparti -
tzea izan zen helburua. 

Giro atseginean aritu zirela adie-
razi dute eta berriz ere elkartzeko
gogoz gelditu zirela, guztiek azpi-

marratu baitzuten herriko ema -
kumeak elkartzeko gune ho rren
garrantzia. Hurrengo topaketa
uztai la ren 15ean izango da eta tal-
deko beste bi kidek izango dute
dinamizatzeko ardura.
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Uztailaren 5az geroztik, Kixmik antolatutako udalekuetan
dabiltza herriko hainbat ume. Lehenengo hamabostaldian hiru
ume ibili dira udalekuetan 2-5 urtekoak, normalean baino gu -
txiago. Baina bigarrenean 14 ume izango dira bi taldetan bana-
tuta: 2-5 urtekoak eta 6-12 urtekoak. Aurtengoan ere denetik
ari dira egiten: eskulanak, jolasak, kirola, ibilaldiak, hondartza…
ez dute aspertzeko tarterik izango!

Zinea plazan eta 
izarrak ikusteko 
irteera, uda honetan

Igeldoko emakumeak martxan!

Giro ederrean
dabiltza
Udalekuetan

Kultur Mahaiak lanean jarraitzen du herrian
kultur ekintzak indartzeko asmoz eta uda-
rari begira hainbat ekintza antolatu ditu.
Alde batetik, zinea izango da plazan.
Abuztuan, helduentzako emanaldia izango
da 21ean. Irailean, berriz, bi saio izango
dira. Irailaren 10ean umeentzat eta iraila-
ren 11n helduentzat. Emanaldi guztiak
22:30etan hasiko dira. Sorpresa goxoak ere
izango dira emanaldian zehar.

Uztailean izan dira lehenengo bi saioak.
Hilaren 16an umeentzako Percy Jackson eta
tximista pelikula eskaini zen eta hilaren 17an
helduentzako Akelarre.

Izarrak ikustera, Kukuarrira
Abuztuaren 13an izarrak ikusteko irteera
antolatu dute. Gaueko 21:30etan Bentako
atsedenlekuan elkartu, bertan afaldu (nor-
berak berea eramanda) eta ondoren
Kukuarrira joango dira zerua behatzera.
«Aire librean egongo gara, gure artean nahi-
koa distantzia mantenduko dugu eta musu-
koak jantzita izango ditugu. Baina horiez
gain, ditxosozko ipar-izarra non daoen jakin
nahi dugu, zerua zergatik mugitzen den
ulertu nahi dugu eta, nagusiki, lagun artean
une atsegina igaro nahi dugu», adierazi dute
eta animatzeko dei egiten diete herritarrei.

Ohi bezala, ekintza desberdinak egiten dabiltza.
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Uztailaren 1ean Jubilatu Elkartearen
deialdiari erantzunez, jubilatu ugari
elkartu ziren Calonge Sagardote gian
bazkaltzeko. Urtean zehar, ikastaro-
ez aparte, ekintza gehiagorik egiteko
aukerarik izan ez dutenez,
Jubilatuen Elkarteko juntako kideek
herriko festen bueltan bazkari bat
egitea pentsatu zuten. Batetik, baz-
kideei urteko kuotak kobratu eta tru-
kean zerbait eskai tzeko asmotan,
eta bestetik, azken aldian etxez-etxe
bildutako argazki zaharren erakuske-
ta (jai egun horietan Calonge
Sagardotegian ikusgai izan zena)
jubilatuek ikusteko aukera izan zeza-
ten.  Arrakas tatsua izan zela ezin
ukatu, Calonge Sagardotegiak duen
aforoa osorik bete baitzen. 84 per -

tsona elkartu ziren guztira eta giro
ederrean ospatu zuten Santa Ixabel
bezpera. Bazkalostean bertsolariak
ere izan zituzte, Amets Arzallus eta
Iker Zubeldia eta erakusgai zeuden
argazki zaharren inguruan aritu ziren
kantuan.

Azkenik, Jubilatuen Elkarteko jun-
takideek eskerrak eman nahi dizkiete
bazkarira inguratutako guztiei, zituz-
ten aurreikuspenak gainditu baitziren
izandako arrakastarekin. Baita Calon -
ge Sagardotegiari ere bazkari eder
hori egiteko aukera eman izanagatik.

Modu ederrean agurtu zituzten 
ikasturtea eta ikasle zaharrenak

Jubilatuak elkartzeko gogoz

Ekainaren 18an izan zuten ikasleek azken eguna
eskolan. Egun berezia izan zen bai ikasleentzat bai
irakasleentzat. Jai-giroan ibili ziren eta emozioz bete-
tako eguna izan zen ikasle zaharrenei agur esateko
eguna ere iritsi baitzitzaien. 

Egunaren hasieran tutoreekin egon ziren gele-
tan, azken lanak bildu eta banatzeko. Ondoren,
patioan elkartu ziren 6. mailako Oihan, Alberto,
Araitz, June, Oier eta Mattini agurra egiteko

denen artean. 5. mailakoek beraien eskolako
lanak eman zizkieten, eta gero bertso batzuk kan-
tatu eta agurra dantzatu zieten. «Oso hunkigarria
izan zen guztiontzat, malko batzuk ere ikusi
ziren», adierazi dute.

Gero Zumba saio bat izan zuten, topera ibili ziren
dantzan. Eta bukatzeko, hamaiketako goxoa izan
zuten. «Ikasturte arraro hau agurtzeko modu polita
izan zen», nabarmendu dute. 

Araitz, June, Alberto, Oier, Mattin eta Oihanek merezitako agurra jaso zuten eskolako azken egunean.

Denera 84 jubilatu elkartu ziren Calonge sagardotegian.
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Tximistarriko egoera hobetzeko eskaerak
egin dituzte bizilagunek

Kotxe eta motoak ondo
aparkatzeko eskatu du
Herri Kontseiluak

Donostiako Udalaren Partaidetzazko
Aurrekontuen barruan, Igeldoko lau
proposamen pasa ziren bozkatzeko
fasera eta proposamen horietatik
hiru atera dira aurrera. Honakoak
izan dira: Pokopandegi bidea garbitu
(291 boto), Pilotegi bidea osorik
asfaltatu (285 boto) eta frontoia
konpontzea (274 boto). 2023 urtean
gauzatuko ditu Udalak. Aurrera
atera ez den laugarren proposame-
na honakoa zen: Igeldoko ondare
historikoa biltzen duen argazki bildu-
ma argitaratzea (224 boto).

Partaidetzazko Aurrekontuak ize-
neko ekimen honetan, herritarrek

edozein proposamen egiteko aukera
zuten. Ondoren, Udaletik balora-
zioak egin eta batzuk bakarrik pasa
ziren bozkatzeko fasera. Igeldoko
kasuan, herritarrek zortzi proposa-
men egin zituzten, baina aurrez
esan bezala, lau pasa ziren bozkat-
zeko fasera. Hauxek izan ziren boz-
katzeko fasera pasa ez ziren propo-
samenak: Benta Alegreko kruzeari
konponbidea ematea, Guda mendi
bidean argiteria jartzea, Gudamen -
diko bidegurutzean zebrabidea eta
espaloia jartzea, Ondarretatik
Igeldo-Oriora zihoan bidearen zati
bat oinezkoentzat berreskuratzea. 

Emaitza gazi-gozoa 
Herri Kontseiluarentzat
Udalak darabilen «bozketa sistema
injustu honekin», hiru proposamen
aurrera atera izana pozgarria dela
adierazi du Herri Kontseiluak eta
atzetik hainbat herritarrek egindako
lana goraipatu du. Dena dela,
argazki bilduma ez atera izana
penatzekoa dela aipatu du. Izan
ere, Herri Kontseiluarentzat proiek-
tu interesgarria da, beste modu
batera bada ere, aurrera atera
beharrekoa, eta proiektu honetan
hainbat herritar egiten ari diren
lana nabarmendu du.

Herriko kaxkoan kotxe eta motoak behar den
lekuetan aparkatzeko eskaera egiten die Herri
Kontseiluak herritarrei. Horrez gain, gogora-
razi nahi du plazan ezin dela aparkatu.
Eskaera aintzat hartu eta errespetuz jokatze-
ko gaineratu du. 

Bulegoa goizez egongo da 
irekita, uztaila eta abuztuan
Uztaila eta abuztuan zehar, goizeko ordutegian egongo da
zabalik Itsas Aurreko bulegoa. Hori horrela, ordutegia honakoa
izango da: astelehenetik ostiralera 09:00etatik 13:00etara.

Bestalde, abuztuaren 9tik 27ra bulegoa itxita egongo da
udako oporrak direla eta. Dena dela, emailez edo telefonoz
Herri Kontseiluarekin harremanetan jartzeko aukera izango
dela jakinarazi dute: herrikontseilua@igeldo.eus edo
606311734.

Herri Kontseilua Tximistarri kaleko
hainbat bizilagunekin bildu zen uztai-
laren 5ean.  Tximistarriko zonan bizi
duten egunerokoaz aritu ziren. Eta
honakoa azaldu zuten:
- Zaborra/zikintasuna: Pandemia
garaian jende asko ari da gerturatzen
egunero inguruko kala eta zelaietara.
Ingurua oso oso zikina dago.
- Kotxeak/motoak/abiadura: Ez dago
seinalerik kalea irtenbiderik gabekoa
dela esaten duenik. Kotxeak bazterre-
tan uzten dituzte eta kamioi txiki
batek ezin du pasa egoera horretan.
Abiadura handian ibiltzen dira eta

azken arauaren arabera zona 20km/h
izatea eskatzen dute. Errepide nagu-
sitik lehenengo kurban, ispilua jartze-
aren beharra ere badute. 
- Segurtasun falta: Etxeetan sartzen
dira ingurura bixitan doazenak. Nora
joan behar duten ez dakitenez,
askotan haien etxeetan ere sartu
dira. Tentsio uneak bizi dituzte bizila-
gunek kotxeei mantsotzeko esan
edo musika jaisteko eskatzen diete-
nean. Askotan, etxeetara botilak
botatzen dizkiete. Kalean argitasun
gutxi dagoela eta argi gehiago
eskatzen dute. 

Honen aurrean, Herri Kontseiluak
Donostiako Udaleko auzoetako zine-
gotziarengana jo du bizilagunen
egoeraren berri emateko. Horrez
gain, bizilagunekin adostutako
eskaera konkretuak luzatuko dizkio
Udalari: ispilua, argiteria, zaborront-
zia, garbiketa orokorra, abiadura
mantsotzea, seinalea... 

Horrez gain, mezu argi bat ere
eman dio zinegotziari: «bizilagunak
entzun behar dituzuela ere pentsa -
tzen dugu, egoeraren berri zuzena
izateko. Hauek prest daude joan
behar den tokira joateko».

Igeldoko hiru proposamen gauzatuko ditu Udalak



Maiatzaren 9an Herri Batzarra egin
zen Igeldon eta bertan azaldu zen
Igeldoko Tokiko Entitate Txikia era -
tzeko ze pauso eman ziren ordura
arte eta ze pauso emango ziren
datozen hilabeteetan. Batzarrean
azaldu bezala, prozedura osoa bil -
tzen duen txostena Donostiako
Plenoak onartzea falta zen.
Aurreikusi bezala, maiatzaren 27an
eman zitzaion onarpena eta hurren-
go pausoa Negoziaketa Mahaia
osatzea izan da. Uztailaren 1ean
osatu zuten mahai hori Udaleko
alderdi politiko guztietako ordezkari
banarekin (5 kide), Igeldoko ordez-
kariekin (5 kide) eta presidenteare-
kin (Alkatea). 

Negoziaketa mahaiko Igeldoko
ordezkariak honakoak dira:

Titularrak: Jaione Dorronsoro,

Eneko Dorronsoro, Iker Zinkunegi,
Miren Zinkunegi eta Karmele
Garmendia. Ordezkoak, berriz:
Iñaki Aizpurua, Nerea Lizarralde,
Larraitz Dorronsoro, Pello Galarraga
eta Ainhoa Gorostidi.

Beraz, Mahaia edo lantaldea
prest dago negoziaketarekin haste-
ko. Udara ondoren hasiko dira zere-
gin horretan.

Bitarte honetan, prozesua bide-
ratuko duen enpresa kontratatuko
du Udalak.

Herriko batzordea lanean
Gaia lantzeko batzorde bat dago
herrian eta bertako kideek lanean
jarraitzen dute. Gainera, batzarreko
deiari erantzunez, kide berri bat ere
batu zaie batzordean.

Jakinarazi dutenez, bi taldetan

banatu dute batzordea: alde batetik,
komunikazioa-herri dinamika landu-
ko duen taldea dago; eta bestetik,
negoziaketaz arduratuko den taldea.

Komunikazioa-herri dinamikako
kideak ari dira saiakerak egiten gaia
herritarregana iristeko eta besteak
beste, hitzaldi bat antolatu zuten
ekainaren 27an. Itziarko esperien -
tzia ekarri zuten Igeldora. 

Negoziaketakoak ere ez daude
geldirik eta herri desberdinetako
aurrekontuak aztertzen ari direla
azaldu dute. Igeldorekin antzekota-
sun handiena duten 6 herri aukera-
tu dituzte: Segura, Berastegi,
Lizartza, Errezil, Amezketa eta
Elgeta. Horretaz aparte, Ereñotzu
eta Itziarko aurrekontuak ere
aztertzen ari dira. Bestalde,
Igeldoko ondarea aztertzen ari dira.

Herri Kontseilua Igeldo 2021
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Osatu da negoziaketa mahaia
Igeldoko Tokiko Entitate Txikia eratzeko lantaldea edo negoziaketa
mahaia osatu da. Udara ondoren hasiko da lanean.

Ekainaren 27an Itziarko Auzo Udalaren esperientzia lehen
eskutik ezagutzeko aukera izan zen Igeldon. TET Batzor -
deak antolatuta, hitzaldia eman zuten Arantza Egaña
Itziarko alkateak eta Andoni Aranberri Auzo Udalaren
sorrera prozesuan ibilitakoak. Beraien prozesuaren non-
dik-norakoak azaldu zituzten eta Itziarren Auzo Udala
eratu izanak ekarri dizkien onurak azpimarratu zituzten.

Egañak argi utzi zuen Entitate Txikia herri txiki batek
bezala funtzionatzeko bidea ematen duen tresna dela.
«Gu Debarentzako periferia gara. Itziar da el marco
incomparable bertara joateko eta zelako dotorea den

goraipatzeko, baina gero inbertsioak egiteko orduan eta
zerbitzuak eskaintzeko orduan azkenekoa da ze Deban
ardurarik handiena plaiarekin dago. Eta ez dira iristen
landa eremura. Honek hurbiletik hori dena lantzeko
bidea ematen du eta askoz ere zerbitzu hobea eskain -
tzeko herritarrei. Nahiz eta Auzo Udal izan eta udalerriz
Debako parte izan».  

Bestalde, nahiz eta hasierako beldurrak beldur,
honek ez duela ezer apurtzen gaineratu zuen: «kudea-
keta eredu bat besterik ez da; zure zerbitzuak, zure
eraikinak kudeatzeko tresna bezala ulertu behar da.

«Herri txiki batek bezala 
funtzionatzeko bidea ematen du»
Itziarko Auzo Udalaren esperientzia ezagutzeko aukera izan zen.

Itziarko Auzo Udalaren esperientzia - Arantza Egaña eta Andoni Aranberri:
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Lurrek Debakoak izaten jarraitzen dute. Jendea kontu-
ratu da ez dugula inongo fronterarik jarri. Jarraitzen
dugu lanean berdin eta Debako kalean ez dute igarri gu
Auzo Udal garela. Eta, aldiz, Itziarren bizitza kalitatea
hobetu egin da. Eta noski, hori Debarentzat ona da ber-
tako parte garen heinean». 

Bi aldeek jasotzen duten onuraren adibide bat ere
azaldu zuen: «landa eremuko bideak konpontzeko,
Diputazioak deialdia egiten duenean, udalerri bakoitzak
35.000 euroko topea dauka, aurkezten dituen bide kopu-
rua kontuan izan gabe. Orain, Debak aurkezten ditu bere
bideak eta Itziarrek ere bereak aurkezten ditu». 

Itziarrek erabaki zertan gastatu
Formula baten bidez kalkulatzen da Itziarri zenbat dago-
kion Debako aurrekontutik. 2021 urteko aurrekontua
1.090.562 eurokoa izan da. Itziarrek jasotzen du diru
kopuru hori eta Itziarrek erabakitzen du zertan gastatu.
Debako aurrekontuaren %13 inguru dagokio Itziarri eta
Auzo Udala izan aurretik, 20 urtetan %3 bakarrik inber-
titu izan zuen Debak Itziarren. 

Horrez gain, diru laguntza deberdinak lortzeko auke-
ra du Auzo Udal batek eta 6 urtetan 500.000-600.000
euro inguru lortu izan ditu Itziarrek diru laguntza des-
berdinetatik.

Itziarko Auzo Udalak bi legegintzaldi daramatza mar -
txan, baina lehenengo legegintzaldia benetan zailtasu-
nez betea izan zuten Debako Udalak adostutakoa bete -
tzen ez zuela eta. Azken legegintzaldian ari dira pausoak
ematen. Dena dela, arazoak arazo, beti aurrera jarraitu
dute lanean. Auzo Udalak funtzionatzen zuela erakutsi
dute eta gomendio hori eman zieten igeldotarrei. 

Instituzio baten indarra
Kokapen instituzionala lortzeko lan egin dutela adierazi
zuten: «Guk nahi izan dugu erakunde edo instituzio
horri indarra eman. Gu segregazio prozesu batetik
gatoz. Badugu herri txiki baten nortasun hori eta lan
egin dugu kokapen instituzional hori lortzen. Ahalegina
egiten dugu inguruko herri txikiekin harremantzen eta

elkarlana bultzatzen. Aldunditik ere kontuan hartzen
gaituzte inguru honetara baldin badatozte. Deialdiak
guk jasotzen ditugu zuzenean».

Horrez gain, erakunde izanik, Auzo Udalak beste indar
bat ere baduela azpimarratu zuten: «Esaterako, Debatik
Arau Subsidiarioen aldaketa dator. Eta hor etxebizitzen
gaia daukagu eztabaidagai Itziarren aspaldi ez baitira
etxeak egin. Nahiz eta berez, auzo udalaren eskumena
ez izan, kontuan izan behar gaituzte. Bai ikusten duguna
da ez bagaituzte aintzat hartzen, instituzio garen aldetik,
errekurtso bat jartzerako garaian beste pisu bat edukiko
genukeela. Edo babesak lortzeko orduan ere bai».

Herri nortasunak hor jarraitzen du
Itziarren, Igeldon bezala, desanexio prozesua ere era-
man zuten aurrera bere garaian, baina epaitegietan
bidea moztu zitzaien. Horren aurrean, Tokiko Entitate
Txikiaren bidea lantzea erabaki zuten beraien abokatuak
gomendatuta.  Gaur egun egoera nola ikusten duten
galdetuta, halaxe azaldu zuten: «Herritartasun nahi
horrek hor jarraitzen du. Guk ulertzen dugu azkenean
paperek bakarrik ez dutela ematen herri izaera. Eta Auzo
Udalak ematen digu horrerako bidea, herri txiki baten
funtzionamendurako bidea. Udalerri ez gara, baina herri-
tarrei zerbitzu pila bat emateko aukera dugu».

Galdeketaren garrantzia
Tokiko Entitate Txiki bat eratzeko, justifikazio txosten bat
prestatu behar da (txosten sozioekonomikoa) eta ondo-
ren Foru Aldundiak erabakitzen du TET eratu edo ez.
Hala ere, aurretik, herritarrei galdeketa egiten zaie eta
loteslea ez bada ere, oso garrantzitsua izaten dela aipatu
zuen Aranberrik. Beraien kasuan, abokatuak aholkatu
zien ahalik eta herritar gehienen parte hartzea komeni
zela eta igeldotarrei ere aholku hori eman zien.

Bukatzeko, igeldoarrak animatu zituzten Tokiko Entitate
Txikiaren bidea jorratzeko. Gipuzkoan beste saiakera ba -
tzuk ere badirela azpimarratuz (Angiozarren abiatu dute
prozesua), gero eta gehiago izan, denontzat hobea izango
dela gaineratu zuten: «Indar gehiago izango dugu». 

Andoni Aranberrik eta Arantza Egañak azalpen interesgarriak eman zituzten Itziarko Auzo Udalaren inguruan.
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Kooperatiba Igeldo 2021

Disziplina anitzeko IKOmerkatua
izango da abuztuan
Jasangarritasuna ardatz duen merkatua izango da.
Abuztuan IKOmerkatutxo bat anto-
latzeko asmotan dabiltza Koopera -
tibako kideak.  Disziplina anitzeko
postuen bidez IKOdendako parkina
eraldatuko dutela adierazi dute.
Oraingoz, partehartzaileak lotzen
dabiltza eta eguna ere zehazteko
dute. Zehazten dutenean  dealdia
ikusgarri jarriko dute IKOn.
Jasangarritasuna ardatz izango duen
merkatua izango da,  2.eskuko
materialak eta baita bertako eta ger-
tuko produktuz osatutako postuak
ere izango dira.  IKOpostu berezi bat
ere jartzeko asmoa dutela azaldu
dute eta horretarako herritarrei
deialdia luzatu nahi izan diete, edo-
zeinek dohaintza egin dezakeela
jakinarazteko. Izan arropak, osaga-
rriak, lan tresnak, altzariak, aisialdiko
gauzak, objektuak... Benetan kondi-
zio onean eta bigarren bizitza bat
izan dezaketenak baloratuko dituzte.
Gai honen inguruan norbait intere-
satua balego, info@iko.eus emailera
ida tzi edo Amaia Estanga eta Nagore
Vivianekin hitz egin beharko luke.

Bestalde, Kooperatibako urteko
Batzarra maiatzaren 30ean izan zen
frontoian. 47 bazkide inguratu ziren

eta urteko errepasoa eta balorazioa
egin zuten. Orokorrean balorazio
positiboa izan dela adierazi dute
Kooperatibako juntakideek: «IKO
ondo dijoa eta hurrengo urteetan
ere lanean jarraitu beharko dugu,
bai produktu eta baita proiektu abe-
rasgarrietan, irabazi zifrak igotzeko».
Bestalde, Orri Informati boaren bidez
herritarrei deialdia luzatu nahi izan
diete Kooperatibako lan-talde ezber-
dinetan parte hartzera animatzeko.
Batez ere hornikuntza eta komunika-
zio taldeetarako behar dute lagun -
tza:  «Gazte eta helduei luzatzen
diegu gonbitea, gogotsu eta ilusioz
heltzeko prest dagoen orori, tarte
baterako edo proiektu-gai zehatz

baterako soilik izan daiteke».  Horni -
kuntzako lan talderako: produktuak,
hornitzaileak, elikadura eta osasune-
an... interesa dutenak izan daitezke
eta komunikazioko lan talderako
berriz: argazkilaritza, kazetaritza,
sukaldaritza, artisautza, sormena,
bidaiatzea, bertako ondarea... eta
antzeko gaietan interesa dutenak.

Azkenik, ekainaren 28an aurten-
go lehen ikastaroa egin zuten Bor -
daldeko baratzean Biolur elkarteko
teknikari batekin.  Ikastaroa ren gaia
honakoa izan zen: “Udako baratza-
ren zainketa eta izurriteak landaketa
ekologikoan”. 12 lagun elkartu ziren
giro ederrean eta oso ikastaro inte-
resagarria izan zela azaldu dute.

Maiatzaren 30ean urteko batzarra egin zuen Kooperatibak. 47 bazkide elkartu ziren. Urtearen balorazio positiboa egin zuten.

Urteko lehenengo ikastaroa egin zen Bordaldeko baratzean Biolur elkartearekin.
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Uda garaian sartzearekin batera festa usaia iza-
ten dugu herrian. Iazko urtean pena handiz
ezin izan genituen ospatu. Aurtengoan, kul-

tur-ekitaldi batzuk izan ditugu, baina faltan bota ditu-

gu plazako erromeriak eta dema plazako harri-mugi-
mendu hotsak. Atzera begirako atal honetan aspaldi-
ko argazki pare bat dakarzkigu oraingoan. Aurtengoen
faltan, aspaldikoei begira konformatu behar!

Atzera begiraIgeldo 2021

1985 urtekoa da. Herriko jaietako ohiko ekintza. Dema plaza bueltan jendea adi. Baina ezta ez idi ezta
zaldi demarik, gizon-proba baizik. Alex Baldak 16 urterekin egin zuen erakustaldiari begira dago jendea,
harri txikiarekin marka jartzeko egin zuena. 

Ez dakigu ziur noizkoa den, ezta San Pedro jaiak izango ziren ala beste jaialdiren batekoa izango den.  Orain
dela 60 edo 70 urtekoa izan daitekeela kalkulatzen dugu, 1950-60 hamarkadatakoa. Erromerian, dantza suel-
toan dabiltzala ezin ukatu, Igeldon hainbeste maite dugun fandango edo arin-arina dantza tzen, Jaaaa!
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Kulturaz blaitzen Igeldo 2021

Mugak muga, Igeldo kulturaz blai

Pandemiaren eraginez, aurtengoan ere ezin izan dira 
San Pedro festak betiko moduan antolatu, baina horrek ez
ditu Jai Batzordea, Eskeko koadrila, Gurasoak eta Kixmi
geldirik utzi. Ahal zen moduan, herritarrei bizipoza eman
eta herria girotzen saiatu dira. Eta baita lortu ere. Mugak

muga, Igeldo kulturaz blaitu dute uztailaren 1etik 4ra.
Eskerrak, bagenuen gogoa!

Argazki guztiak ikusgai daude weborrian: igeldo.eus.
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Kulturaz blaitzenIgeldo 2021
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Denborapasak Igeldo 2021
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Horizontalean
2. Oihaneko erregea
3. Lurzoruan arrastaka dabilena
5. Hegan egiten duena
6. Oso astiro ibiltzen dena
9. Hondartzetan agertzen dira
10. Ura tronparekin xurgatzen duena
11. Salto egiten duena
12. Esnea ematen duena
13. Saguen bila joaten dena

Bertikalean
1. Itsasoko animalia handiena
2. Hitzak errepikatzen dituena
3. Gazta asko gustatzen zaiona
4. Txanogorritsuren amona jan zuena
5. Pertsonen lagun mina
7. Zortzi hanka dituena
8. Txorixoa ematen duena

GURUTZEGRAMA - ANIMALIAK

HIZKI ZOPA - 6 KOLORE SUDOKUA

LABERINTOA

5 DESBERDINTASUNAK



Bota puntua - KoronabirusaIgeldo 2021

15

COVID19-ak eragina izan du gurean ere. Urte eta erdi
honetan gauza asko ikusi ditugu, ikasi ere zerbait
ikasi dugulakoan nago. Pandemiak gutxitan gerta -
tzen dira eta ulergarria izan daiteke hasierako kaosa,
ezjakintasuna handia baitzen. Geroztikakoak berriz...

Asteak pasa ahala ezagutza medikua eta zientifi-
koa zabaltzen joan zen, eta agintariek kaosetik orde-
na minimoetara iristeko kudeaketa lanetan hasi
ziren. Denetarik ikusi genuen ahalegin honetan.
Osasunarekin zerikusia ez zuten interesak lehenetsiz
erabaki okerrak hartu dira, bai, baina  herriaren
antolaketa kolektibo eredugarriak ere ikusi ditugu.

PANDEMIAREN KUDEAKETA
Akatsen artean aipatuko nituzke: irizpide zientifiko
eta epidemiologikoak alde batera utzita hartutako
zenbait erabaki, interes politiko, ekonomikoak,
alderdikoiak edo elektoralak lehenetsiz; tratamendu
informatiboa, gehiegizkoa, iluna, nahasgarria, kon-
trastatu gabekoa; konfiantzan oinarritutako eztabai-
dak eta adostasunak ez bilatzea; aurreikusi zitezkeen
kalte ekonomikoak konpentsatzeko konpromiso
ezak, egoera honek nola eragin dion alde psikologiko
eta emozionalari ez zaio apenas kasurik egin...

Beste aldetik, ikusi da herritar eta udal askoren
ardura kolektiboa. Eskumenak zituzten instituzioen
erantzun eskasa ikusita, herritarren sareak antolatu
dira, elkartasuna eta zaurgarrienei laguntza emate-
ko; era askotako laguntzak antolatu dira auzo eta
herrietako kaltetuenak atzean ez uzteko; sektore,
eragile eta herritarrekin egon, zuzenean informatu
eta elkarrekin erabakiak hartzeko ahalegin serioak
egin dira...

Esan daiteke ezbehar bati aurre egiteko bi eredu
oso ezberdinak agerian gelditu direla.

ETA ORAIN ZER? 
Hildakoak eta gaixoak utzi ditu COVID19ak. Krisi eko-
nomiko latza ere bai. Atzera-bueltarik ez, eta aurrera
egin behar dugu. Galdera da, ikusitako guzti honeta-
tik zer ikasi dugu? eta, ikasitakoa nola aplikatu dugu
orain hartu beharreko erabakietan?

Zer ikasi dugu ba? Zerbaitetarako balio izan badu
pandemia honek izan da eraiki dugun sistema honen

hainbat eta hainbat gabezia agerian uzteko. Eta balio
izan du ere benetan zer den garrantzizkoa garbi
eduki tzeko.

- Osasuna eta zaintza oinarrizko zerbitzuak ez
ezik, eskubideak ere badirela aho batez onartu dugu.
Ba hauek bermatzeko sistema publiko indartsua
behar dugu. Pribatizaziorako bideari buelta eman
eta lehentasun guztia eskaini behar diegu.

- Gure kontsumismo suntsitzaile eta aseezinaren
mesedetan asmatu genuen globalizazioak bere alde
txarrak badituela ikusi dugu. Epe motzeko etekinak
besterik ez ditugu bilatzen: ekonomian, politikan,
garapen pertsonalean... Azkarregi bizi gara, dena
orain eta hemen nahi dugu. Bada garaia erritmoak
jaisteko.

- Eta bada garaia konturatzeko naturaren zati txiki
bat besterik ez garela (birusak bezala, beste aldetik).
Ezin dugula naturaren aurka egin, desoreka ekologi-
koak sortuz, bioaniztasuna murriztuz, habitat natu-
ralak txikituz... dena gure berehalako kontsumismo
gehiegizkoa ase nahian.

- Desorekak naturan bezala, desoreka sozialak eta
geografikoak agerian gelditu dira. Bizitzen ari garen
pandemia honen ondorioak (gaixotzea, hiltzea, krisi
ekonomikoa eta pobrezia areagotzea...) ohikoak dira
herrialde gehienetan, "txiroak" deitzen ditugun
horietan gure mendebaldeko posizio supremazista
erosotik. Guretzat gaitz arinak direnak, larriak
bihurtzen dira medikazio edo txertorik gabe. Gu abe-
ratsak, besteen pobreziaren bizkar. Eta hemen ber-
tan, berdin. Krisi honetatik ere, aberatsak aberatsa-
goak aterako direlako, eta pobreak pobreagoak.

Hauek esanda erraza dirudi egin beharrekoa: kali-
tatezko zerbitzu publikoak indartu, jarduera ekono-
miko eta pertsonalak ingurumenari errespetatuz
egin, gutxiago eta ardura jasangarriarekin kontsumi-
tu, aberastasuna banatu hemen eta mundu osoan...

Ez dakit nik bide horretatik gabiltzan. Edo betikora
bueltatzeko joera nagusitzen ari da? Zer diozue zuek?

Gutako bakoitzak badu zer esana eta zer egina,
eta herriaren indarrean dut nik itxaropena, Igeldotik
hasita. Hortxe baitago koska! 

Juan Karlos Izagirre Hortelano
2021/07/09

IKUSITAKOAK ETA IKASITAKOAK



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

OHARRA

Ikastaro berriak proposatzeko
momentua da
2021-2022 ikasturteari begira,
irailean hasiko dira guztia antola -
tzeko lanetan eta antolatzaileek
gogorarazi dute orain dela ikastaro
berriak proposatzeko momentua.
Aurreko ikasturtean bezala, hona-
ko ikastaroak egongo dira auke-
ran: yoga, zumba, euskal dantza,
marrazketa, joskintza, balleta,
gitarra, pianoa, trikitixa, pande-

roa, musika tailerra, frantsesa eta
ingelesa. Udaberrian, berriz, patin
roller.

Matrikulazioa iraila hasieran
egin beharko da (irailean egingo
da deialdi zehatza).

Proposamenak egiteko, zalan -
tzak argitzeko edo apuntatzeko,
idatzi email honetara: ieltxokultu-
relkartea@ymail.com.

Ikasturtea agurtzeko,
emanaldi ederra
Ekainaren 18an izan zen ikasturte
bukaerako emanaldia. Hainbat
ikastarotan ikasleek ikasitakoa
erakusteko aukera izan zuten.
Hain zuzen, musika tailerra, balle-
ta, trikitixa, panderoa, pianoa eta
gitarrako ikasleek eskaini zuten
emanaldia frontoian. 

Balleteko ikasleek ikasturtean zehar ikasitakoa erakutsi zuten emanaldian, besteak beste.


