
ORRI
INFORMATIBOA
IGELDOKO

2022ko maiatza 79. alea   

Prest,
prest...



2

Maiatza iritsi da eta hemen gatoz
Udaberri Festarekin. Pixka bat kosta
da, baina “normaltasuna” ere iritsi
den honetan, festa kontu gehiago
ere izango ditugu datozen hilabete-
etan: Ameztiko festak eta San Pe -
droak izango dira, besteak beste. 

Horrez gain, herriko azken ger-
taerak bildu ditugu: Korrika, desapi-
yua, Txente Rekondoren hitzaldia,
Ponen tzia, Jubilatuen ekintza berri -
ak... Igeldoko Tokiko Entitate Txi kia -
 rekin lotuta, herritarren partaidetza
prozesua ere hasi da; beraz, adi!

Kaixo herrikide!!!

Herrian zer berri? Igeldo 2022

Orri Informatiboa edo bestelako
ohar eta eskuorriak etxe guztietara
banatzeko, banatzaile talde bat
dago eta egiten duten lana esker-
tuz, afari eder bat eskaini zien
Herri Kontseiluak martxoaren

25ean. Banatzaile talde horretan
12 lagun aritu dira azken urteetan
borondatezko lan hori egiten.
Afariaren aurretik, taldearen eta
tadekideen egoeraz hitz egiten
aritu ziren eta batzuk errelebo edo

laguntza beharra adierazi zuten.
Baja bat izan da, baina hiru lagun
berri lortu ditu Herri Kontseiluak
taldea sendotzeko. Kaxkoko bana-
ketarako kide gehiago lortzea da
orain asmoa.

Errezilen izango da Eskola Txikien Jaia

Banatzaileen lana eskertuz, afaria

Emakumeen
Itzulia, 
Igeldon barrena
Maiatzaren 15ean Emakumeen
Itzulia txirrindularitza proba jokatu-
ko da eta Igeldotik pasako da.
Donostian hasi eta Donostian buka-
tuko da 139,80km-ko hirugarren eta
azken etapa hau. Murgil bidetik
barrena igoko dira txirrindulariak eta
errepide nagusitik behera Buleba -
rrerako bidea hartuko dute helmu-
gara iristeko. Eguerdiko 12:50ak
aldera hasiko dira Murgil bidea igo -
tzen.

Ziurra da Igeldoko zirkulazioan
eragina izango duela eta errepide
nagusia itxiko dutela. Herri
Kontseiluak ohiko bideetatik jakina-
raziko die herritarrei honen inguruko
informazioa.

Ekainaren 12an, igandean izango da Eskola Txikien Jaia eta
Errezilen ospatuko da Eskola Txikiak Bizirik lelopean. Igeldoko esko-
lako Guraso Elkartetik gonbidapena luzatzen diete gurasoei eta
herritarrei Errezilera gerturatzeko.

Eskolako jaialdia eta Udalekuak
antolatzen ari dira Gurasoak
Eskolako jaialdia ekainaren 18an izango da eta antolaketa lanetan ari
dira Guraso Elkarteko kideak. Bestalde, Kixmi gabeko aurreneko udara
izango da eta Udalekuak antolatzeko, interesa duten gurasoek bilera
egin zuten maiatzaren 4ean. Erabakitakoaren berri zabalduko dute.



Ameztin bizi diren herritar batzuek
Ameztiko festak antolatzea erabaki
dute. Orain arte ez dira inoiz egin.
Egunari dagokionean, festa eguna
maiatzaren 28an izango da. Eguraldi
txarra egingo balu, bertan behera
geratuko litzateke eta ekainaren 4an
edo 11n egingo litzateke. Erabakia
maiatzaren 25ean hartuko dute
eguraldi iragarpenarekin.

Jaia ibiltaria
Adierazi dutenez, jaia ibiltaria izan-
go da eta Buenavistan izango du
hasiera.

Ibilbidea eguerdiko gunean
bukatuko da eta hor izango da baz-
karia, kontzertutxoa, jolasak...
Trikitixa eta panderoaren laguntza-
rekin kalejiran egingo dute ibilbidea.

Ibilbidean zehar barra bat era-

mango dute furgonetan eta geldial-
dietan pintxoak ere izango dira.
Ameztiko gune desberdinetan egingo
dituzte geldialdiak eta geldialdi horie-
tan argazki erakusketa, desafiyua,
jolasak eta sorpresak ere izango dira. 

Ilunabarrerako bukatuko da jaia
gunean, hortik aurrera, nahi duenak
bere kabuz jarraitu beharko du
parrandan!

Herrian zer berri?Igeldo 2022
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Ameztiko festak egingo dira estreinakoz

Festak bai, baina...
Festak iragartzeko kartel lehiaketa ere martxan dago.

Maiatzaren 28an izango da. Eguraldi txarrarekin atzeratu egingo dute.

Jai Batzordearen egoera ona ez zela
ikusita bilera ireki bat egin zen mar -
txoaren 22an. Bertan, egoera azaldu
eta irtenbideak adosten saiatu ziren
bertaratutakoak. 12 lagun egon
ziren bileran eta beste bi petsona
prest azaldu ziren Jai Batzordean
sartzeko. Dena dela, hurrengo urte-
etarako jende berria sartzeko for-
mulak pentsatu behar direla uste
dute. Koadrilaka antolatu, bilera
ireki bidez… bestela ez dela errele-
boa bermatzen uste dute egungo Jai

Batzordeko kideek. 
Une honetan, aurtengo egita-

raua finkatzen ari dira. Edonork
ideia bat edo ekintzaren bat anto-
latzeko gogoa izanez gero, Jai
Batzordeko kideekin harremanetan
jartzeko eskatu dute. Edo idatzi:
ttonttorro@gmail.com.

Kartel lehiaketa martxan
Festak iragartzeko kartel lehiaketa
ere martxan dago. Maiatzaren 15a
izango da lanak aurkezteko azken

eguna. 
Lehiaketan parte hartzeko

arauak ondorengoak dira:
- Gaia: Igeldorekin zerikusia

duen argazki, marrazki, montaje
edo collage

- Lanak aurkezteko email hone-
tara bidali: ttonttorro@gmail.com.

Parte hartzeko azken eguna
maiatzaren 15a izango da. Data
hori baino lehen bidali behar dira.
Animatu eta parte hartzeko dei egin
dute Jai Batzordeko kideek.

Gazteak, espazio beharrean
OinHerriko taldea nerabeekin lanean ari da. Beraiek elkartzeko espazio bat
eskatu dute eta espazio horren erabilera zehaztuko dute orain.
OinHerriko taldeak herriko nerabee-
kin batera lanean jarraitzen du.
Beraiek kudeatuko luketen espazio
baten beharra adierazi zioten Herri
Kontseiluari eta horrelako tokirik
momentu honetan Herri Kon tseiluak

ez duenez, kultur etxeko goiko pisua
asteburutan erabiltzeko aukera
eskaini zieten. OinHerri ren bidez ari
dira lanketan egiten orain; hau da,
espazio hori nolakoa izango den,
bete beharreko baldintzak zeintzuk

izango diren, nori irekia izango
den... Hori guztia zehazteko, proze-
su bat hasiko dute herriko nerabe
eta OinHerriko kideek. Irekia izango
da eta interesa duen edonork hartu
dezake parte.
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Urte hauetan zehar adierazitako
beharrak agerian geratu dira berriz
Igeldoko Tokiko Entitate Txikia sor -
tzeko bidean, igeldotarron partaide -
tza prozesua jarri da abian. Bi asmo-
rekin jarri da abian: alde batetik,
igeldotarrak informatzea; eta beste-
tik, igeldotarren iritziak, kezkak eta
beharrak jasotzea.

Lehenengo pauso bezala, mar -
txoaren 20an bilera ireki bat egin
zen Igeldon eta bertan  85 herrita-

rrek hartu zuten parte. Igeldoko
zerbi tzuen eta lehentasunezko
arloen inguruan aritu ziren hizke-
tan. Jarrera aktiboarekin aritu ziren
igeldotarrak.

Ondoren, galdetegi bat online
betetzeko aukera ere izan da. 44
herritarrek erantzun dute galdete-
gia. Banakako elkarrizketak ere egi-
ten ari da Siadeco enpresa.

Emaitzen laburpena
Siadeco enpresak bildu ditu emaitza
guztiak eta laburpen bat helarazi dio
Herri Kontseiluari. Bildutako datuen
arabera, Igeldoko zerbitzuen artean
hoberen baloratzen direnak honako-
ak dira: autobus-zerbitzuaren maiz-
tasuna, Kaskoko zabor-bilketa, gar-
biketa eta zerbitzuak; Eskola eta
Guraso Elkartearen lana; Ieltxo kul-

Ukraina eta Errusiaren arteko gerraz
azalpenak eman zituen Rekondok
Apirilaren 6an, Igeldoko EH Bilduk
gonbidatuta, Txente Rekondo izan
zen kultur etxean, Ukraina eta
Errusiaren arteko gerra, nola iritsi
dira egoera honetara? izenburupe-
an hitzaldia eman zezan. 

Rekondo nazioarteko analista
da. Komunikazio Zientzietan lizen -
tziaduna, politologoa, eta komuni-
kabide desberdinetan ibilitakoa.

Errusia eta Ukraina artean sor-
tutako gatazkaren eta honen ondo-
rioez aritu zen, ordu pare batez,
bertaratu ziren 20 lagunei horren
gakoak eskainiz. Izan ere, denbora
tartea motz gelditu zen eman nahi
zuen informazio guztia azaltzeko. 

Parte hartu zutenen iritziak en -
tzunez eta egindako galdera uga-
riei erantzunez amaitu zen saioa.

Beste hainbat hitzaldi eta 
ekitaldi
Igeldoko EH Bildu taldekoek adie-
razi dute beste hainbat hitzaldi eta
ekitaldi ere izango direla aurrerago
eta azpimarratu dute antolatuko
diren hitzaldi eta ekitaldi horiek ire-
kiak izango direla. Hortaz, interesa
duen edonor gonbidatuta dago
horietan parte hartzera. 

Txente Rekondo nazioarteko analista Igeldon izan zen. 20 herritar gerturatu ziren hitzaldira.
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Herri KontseiluaIgeldo 2022

tur elkartearen ikastaroak; Herri
Kontseiluaren ekintzak; IKO
Igeldoko Kooperatiba; Ostalaritza
eskaintza.

Hobetu beharreko zerbitzuak edo
aurrera begirako lehentasunak,
berriz, honakoak dira nagusiki:
herri-lanak; hirigintza planeamen-
dua eta etxebizitza eskaintza;
garraio publikoa; gizarte zerbitzuak
eta osasungintza; kultur etxea eta
kultur eskaintza; aisialdi edo kirol
ekipamenduak; eskolaren espazioa
bertatik kudeatzea; hondakinen bir-
ziklapena eta murrizketa, energia
berriztagarriak; ingurune naturala-
ren zaintza; turismoa eta bertako
ekonomia sustatzea.

Herri Kontseiluari jakinarazi dio-
tenez, parte hartu duten herritar
guztiei bidaliko diete emaitzen
laburpena.

Baloratuenak, herritik 
sortutako ekintzak
Emaitzak aztertu ostean, Herri
Kontseiluak argi ikusi duena da
urte hauetan zehar igeldotarrek
adierazitako beharrak plazaratu
direla berriz: herri-lanen gabezia
(mantenimendu eta konponketak
edo egoera hobetzea), hirigintza
eta etxebizitza, garraio publikoa
hobetu beharra, gizarte zerbitzuak,

azpiegitura eta espazio beharra… 
Horrez gain, nabarmendu du

hoberen baloratutako zerbitzu
gehienek ez dutela udaletxearekin
zerikusirik: «herritik sortutako
ekin tzak dira: Guraso Elkartearen
jarduna, Ieltxoren ikastaroak, Herri
Kontseiluaren ekintzak, IKO
Igeldoko Kooperatiba, ostalaritza…
eta oso adierazgarria da hori».

Gazteen beharrak falta
Bilera irekiko eta galdetegiko parte
hartzaileen profilari begiratuta,
azpimarratzekoa da gazteen ekar-
pen urria. 129 herritarrek hartu
dute denera parte eta 30 urtetik
beherakoak 7 izan dira (%5,43).
Gehienak 30-65 urtekoak izan dira:
87 (%67,44). 65 urtetik gorakoak,
berriz, 35 izan dira (%27,13).

Horiek horrela, Herri Kontseiluak
ahalegin berezia egiteko asmoa du
gazteak prozesura gerturatu eta
beraien beharrak ezagutzeko.
Lehenengo pausu moduan, bilera bat
deitu du maiatzaren 6an 19:00etan.
Afari-merienda moduan izango da
kultur etxean, eta gazteen iritziak eta
kezkak jasotzea da helburua. 

Lantalde osoko kideak,
Igeldoko bileran
Igeldoko TET sortzeko lantalde bat

dago lau hankakoa: Igeldoko
ordezkariak, Donostiako Udaleko
alderdi politiko guztietako ordezka-
riak, Udal Partaidetza saileko tekni-
kariak eta Siadeco Ikerketa
Elkarteko teknikariak daude.
Lantaldea osatzen duten kide guz-
tiak bilera irekian egon ziren
Igeldon eta modu positiboan balo-
ratzen du hori Herri Kontseiluak.

Justifikazio txostena 
prestatzen
Igeldotarren partaidetza prozesua
aurrera doan bezala, Igeldoko TET
eratzeko pausuek ere aurrera
jarraitzen dute. Apirilaren 7an lan-
taldearen bigarren bilera izan zen
Donostiako udaletxean. Bertan,
Siadecok azaldu zuen Igeldoko TET
sortzeko justifikazio txostena eta
deszentralizazio-proiektuaren hasie-
rako proposamena prestatzen ari
direla. Maiatzerako izango da hori
prest. Horretarako, udal departa-
mentuekin aritu dira lanean eta
Donostiako Udaleko eta Gipuzkoako
hainbat udalerritako (500-1600 biz-
tanle artekoak) aurrekontuak azter-
tu dituzte.

Lantaldearen hurrengo bilera
maiatzaren 25ean izango da eta
Siadecok prestatutako txostenaren
inguruan ariko dira. 

Martxoaren 20an bilera irekia egin zen Igeldon herritarren partaidetza prozesuaren barruan. 85 herritarrek hartu zuten parte.
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Foru Araua aldatzeko eskaera
zehatzak egin ditu Igeldok

Gipuzkoako Batzar Nagusietan
ponentzia bat dago martxan otsailaz
geroztik. Gipuzkoako Udal Barrutiak
erregulatzen dituen Foru Araua
berrikusteko eta honen inguruan
eztabaidatzeko da ponentzia.
Hainbat gonbidatuk hartu dute
parte ponentzia honetan eta tarte-
an, Igeldok ere bai. 

Martxoaren 16an izan zen
Igeldoren txanda. Ponentziara Herri
Kontseiluko kideak eta kide ohiak
bertaratu ziren: Eneko Dorronsoro
egungo lehendakaria, Ainhoa
Gorostidi lehendakari ohia, Iker
Zinkunegi eta Karmele Garmendia.
Bertan, Igeldoren aurkezpen txiki
bat egin zuten, bere aldarrikapenak
gogorarazi zituzten eta urte guzti
hauetan legeekin izandako espe-
rientziaren berri eman zuten. Horiek
azalduta, eskaera zehatzak egin
zituzten 2/2003 Foru Arauari lotuta. 

Honakoak izan ziren: biztanleria
minimoa kentzea edo egokitzea

Gipuzkoako errealitatera (bai uda-
lerrien kasuan, bai TETren
kasuan); Azken erabakia hartzen
den instituzioraino iristea eskaera,
nahiz eta jatorrizko Udalak aurkako
iritzia eduki; TETaren osaketa hau-
teskunde propioekin egitea (ez
Udalari emandako bozken arabe-
ra); TETk berme gehiago eduki -
tzea, Udalean edozein aldaketa
politiko izanda ere.

«Indarrean dauden legeak alda -
tzeko eskaera egiten dugu, justua -
go  ak izan daitezen», gaineratu
zuten. 

Rajoyren legea 
bertan behera uztea
Rajoyren 27/2013 legea ere izan
zuten hizketagai eta lege hori ber-
tan behera uzteko eskaera egin
zen. «Larria da Madrilgo lege batek
gure Foru Arauaren aurka egitea.
Lege hau zuzenenan doa bai
2/2003 Foru Arauaren aurka bai

eta sortu daitezkeen beste legeen
aurka ere. Ondo legoke beraz,
Batzar Nagusi hauek Madrili eska -
tzea 27/2013 legean ezarritako
baldintzak (5.000 biztanle) bertan
behera uztea», adierazi zuten.

Proposamena ekainerako
Orain, Diputazioko legelarien par-
tehartzea bakarrik geratzen da. Eta
ondoren, batzarkideen txanda
izango da. Gonbidatu eta eskaera
guztiak jasota, talde bakoitzak
bere proposamenak egingo ditu,
eztabaidatu eta bozkatu egingo
dute. Ekainerako proposamen bat
mahai gainean izatea aurreikusten
dute.

Ponentzian honakoek hartu
dute parte, besteak beste:
Angiozar, Bergara, Itsaso, Ezkio-
Itsaso, Itziar, Deba, Ereñotzu,
Hernani, Igeldo, Donostia, Zubieta,
Usurbil, Santuenea, Aginaga eta
Arabako kontzejuen elkartea.

Eneko Dorronsoro Herri Kontseiluko lehendakariak eta Ainhoa Gorostidi lehendakari ohiak eman zituzten azalpenak (goian, eskuinean ageri dira).

Udalerri edo TET izateko biztanleria minimoa kentzea edo egokitzea izan da
eskaera bat. Baita eskaera erabakia hartzen den instituzioraino iristea ere.
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Atzera begiraIgeldo 2022

San Isidro eguna, baserritarren eguna dugu eta
maiatzaren 15ean ospatzen da. gaur egunean,
udaberri Festaren barruan ospatzen dugu egun
hori, baina lehen eguna bera izaten zen ospaki-
zun eguna. garai batean herritar asko ziren
baserritik bizi zirenak eta baserriak garrantzi
handia zuen Igeldon. Bestalde, elizaren pre-
sentzia ere handia izaten zen herriko ospakizu-
netan eta hortik, San Isidro egunean egin ohi
ziren meza, prozesio eta bedeinkazioak. 

nahiz eta azken 50 urte hauetan
herrian elizak antolaturiko prozesiorik ezagutu
ez, urte batzuk atzerago joanez gero, San
Isidro egunean ohikoa izaten zen. goizean
aurrena, meza izaten zen eta ondorenean San
Isidro santua eskuetan hartu eta pakone atze-
ko eskaileretatik gora abiatuta, kalbarioko
mendi tontorreraino egiten zen prozesioa.

goian apaizak herriko lurrak bedeinkatzen
zituen. Herriko alde guztietara banatzen zuen
bedeinkazioa, bai iparraldeko eta baita hegoal-
deko lurrak bedeinkatuz. eta  bide batez,
bedeinkazio eta errezoekin baserritarrei uzta
ona izan zezaten opatzen zien, baita eurite eta
lehorteak uxatu ere. Bedeinkazioa amaitzean,
mendiaren ekialdeko aldetik jaisten ziren eta
bidez elizaraino jarraitzen zuen prozesioak.
ondorenean, baserritarrek euren aldetik
hamaiketako edo bazkariak egin ohi zituzten.

San Isidro egunaz aparte, lehorte handi-
ren bat izaten bazen, errogatibak egin ohi ziren.
errogatiba hauek egiteko ere, elizatik kanpora
ateratzen ziren errezoak egitera  prozesioa egi-
naz. errezo hauen bidez, santu guztiei eta  jain-
koari eskatzen zieten euria egin zezan, baserri-
tarrek ondorenean uzta jaso ahal izateko. 

SAN ISIDRO EGUNEKO PROZESIOA
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Herriko eragileak Igeldo 2022

Kooperatibako kanpo aldean
berrikuntzak egin dituzte
Kooperatibaren kanpo aldearen
erabilera, fase ezberdinetan hobe -
tzen hasteko asmoa dutela adierazi
dute Kooperatibako juntako kide-
ek. Lehen urratsa eman dute jada.
Apirila hasieran aparkalekuan egin-
dako obrei esker, Kooperatibara
iristeko irisgarritasun eta segurta-
sun arazoa konpontzea lortu dute.
Kaxkotik IKOraino doan espaloia
osatu dute eta aparkalekurako
sarrera egokitu dute kotxeentzako

koska gutxituz. Nahiz eta aparkale-
kuko lurra osorik ez den konpondu,
kotxeen sarrera hobetu da eta
baita euri-urak kanalizatu ere.
Orain, Kooperatibako kanpo aldeko
gunea nola txukundu aztertzen ari
dira. Errepidetik duen gertutasuna
dela eta, itxitura bat jartzeko pen -
tsamendua darabilte buruan eta
baita uda garaiko eguraldi onetara-
ko, kanpoan mahai batzuk jartzea
ere. Horrela, barruko kafearen txo-

koaz gain, kanpoan ere kafea har -
tzen edo eta bertan erositako
beste produkturen bat dastatzen
egoteko aukera zabalduko da. 

Azkenik, komunikazio azkar eta
zuzenagoa bideratzeko, difusiorako
whatsapp talde bat osatu dute,
hasiera batean bazkideei zuzendu
zaie aukera hau, baina bertan kon -
tsumitzen duen beste edonork
parte izan nahiko balu, dendan
bertan informazioa eska dezake. 

Aste Santuetako oporretatik buel-
tan, proiektu berriarekin burubelarri
dabiltza berriz eskolan. Azken txan-
pa geratzen zaie ikasturtea bukatze-
ko. Baina oporren aurretik ere, lan
eta lan ibili ziren eta bigarren hiruhi-
lekoaren berri eman diote Orri
Informatiboari.

Talde guztiek hiruhileko amaie-
ran beraien proiektuaren ondorioak
aurkeztu zituzten "ExpoIgeldo"-n.
Honakoak ikusi ahal izan ziren:
gurasoen lanbideen aurkezpenak,
sortutako inbento bereziak, asmaki-
zunak, objektu zaharren erakusketa,
asmatzaileen biografien poster eta
liburuxkak, robotikan egindako
aurrerapausoak eta performance
eder bat.   

Hainbat irteera
Bigarren hiruhilekoan hainbat irtee-
ra egin zituzten ikasle eta irakasle-
ek:

1. Zikloa Tabakaleran izan zen
"Adi Gorputz Horri" tailerra egiten,
beraien proiektuarekin zuzenki erla-

zionatutakoa. 
2. Zikloa eta 3. Zikloa

Gazteszenan izan ziren Vaivén kon-
painiaren "Esencial" obra ikusten. 

3. Zikloa Lugaritzera joan zen
inguruko eskolekin batera, urteroko
Bertso Emanaldiaz gozatzera.

Horrez gain, 1. 2. eta 3. ziklokoak
eta HH 4-5 gelakoak Eureka Zientzia
Museoan izan ziren. Talde bakoitza

bere proiektuarekin erlazionatutako
tailerrean ibili zen. 

Korrika Txikia ere bai
Apirilaren 8an, Eskolako azken egu-
nean, Antiguako Korrika Txikira jaitsi
ziren 3. eta 2. Ziklokoak, goizean. 
Arratsaldean, berriz, Igeldon zehar
ibili ziren tipi-tapa ikasle, irakasle
zein guraso eta senideak. 

Azken txanpan sartuta, 
opor aurrekoari errepasoa

Talde guztiek beraien proiektuen ondorioak aurkeztu zituzten ExpoIgeldo saioan.
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Junta aldaketa egingo dute
Din Dinen batzarrean

Jubilatuen ekintza berriak: oinezko 
ibilaldiak eta eskursioak autobusez

Igeldo 2022 Herriko eragileak

Maiatzaren 8an egingo dute Din Din
elkartekoek urteroko bazkideen ba -
tzarra. Bertan, ohitura denez juntako
kide erdiak aldatuko dira. 2 urtez jun-
takide izan diren Begoña Gandarias,

Ainhoa Aramendi eta Jesus Galindo
aterako dira eta beste 3 bazkide sar-
tuko dira. Askotan aurrez hitz eginda
izaten dira sartuko diren bazkide
berrien izenak, baina oraingoan badi-

rudi ez dagoela proposamenik eta
batzarrean bertan erabakiko dituzte
bozketa  bidez. Hurrengo alean jaki-
tera emango dugu nortzuk izango
diren juntako 3 bazkide berriak.

Jubilatu Elkarteak otsailean egin-
dako galdetegiaren emaitzak jaki-
narazi ditu. Galdetegi honekin, aur-
tengo urtean zer  ikastaro eta
ekintza antolatu jakiteko informa-
zioa jaso dute eta baita elkarteko
bazkideen gustuko gaiak eta beha-
rrak zeintzuk diren ezagutzeko ere.
Ia Elkarteko bazkide guztiei zabal-
du zieten galdetegia, 102 bazkide-
tatik 98ri, hain zuzen ere,  eta
hauetatik %75en erantzuna jaso
dute.

Bazkideen iritziak oso baikorrak
izan direla ondorioztatu dute eta
ekintza ezberdinetan interesa azal-
du duten guztiek errealitatean
ezingo dutela parte hartu ere jaki-
tun dira. Beraz,  aurtengo urteari
dagokionean,  jadanik martxan
dituzten ikastaroez aparte, ekintza
arrakastatsuenak  burutuko dituz-
tela azaldu dute: oinezko ibilaldiak
eta eskursioak autobusez. 

Oinezko ibilaldiak hilean behin
Hileko lehen asteazkenetan izango
da. Goizeko 10tan herriko plazan
elkartu eta  Igeldoko bideak hobe-
to ezagutu eta elkarren arteko
harremanak indartuko dituzte
oinezko ibilaldian. Apirilaren 6an

egin zuten lehen irteera, guztira 19
lagun elkartu ziren eta ordu beteko
ibilaldia egin zuten.

Lehenengo eskursioa 
maiatzean
Maiatzaren 30ean egingo dute aur-
tengo lehengo eskursioa herriko
jubilatuentzat. Goizeko 8:30tan
herriko plazatik irtengo da autobu-
sa. Lehendabizi Gernikan gelditze-
ko asmoa dute. Bertan, Junta
Etxea, astelehenetako azoka eta
herria ezagutzeko aukera izango
dute eta ondorenean, Durangoko
Anboto jatetxera joango dira baz-
kaltzera.  Bazkalondoan, nahi dute-
nak, herria ikusteko aukera izango
dute edo eta lagun arteko giroan
kantuan jardutekoa ere.

Uda ostean, 
bizitza eta sukaldaritza
Uda osterako bizitza eta sukaldari -
tza osasungarriari buruz hitzaldiak
eta praktikak  antolatzeko asmoa
dute.

Mobilaren  ikastaroa berriz, jada
bukatu dute, martxoan zehar izan
baita. Azken honetan 11 pertsonek
parte hartu dute, astean 2 egune-
tan 3 asteetan zehar.

GALDEKETA: ZER NAHI
DUZU IKASI EDO EGIN?
Jarritako aukera desberdinetan
eman diren erantzunak hauek
izan dira:
Pilates eta pilates aulkian:
24 lagunek nahi dutela adierazi
dute. 
Yoga: 4 lagunek.
Memoria tailerra: 16 lagunek. 
Mobilaren ikastaroa: 20 
lagunek. 
Ordenagailu ikastaroa: 6
lagunek.
Sukaldaritza tailerra: 21 
lagunek. 
Hitzaldiak: 16 lagunek.
Oinezko ibilaldiak: 31 
lagunek.
Eskursioak autobusez: 46
lagunek.
Musika-kantua: 6 lagunek. 
Margotu eta eskulanak: 3
lagunek.
Dantza desberdinak: 5 
lagunek.

Garraio laguntzaren beharra:
ekintza hauetan parte hartzeko,
garraio laguntzaren beharra 8
pertsonak eskatu dute.



Morez jantzi zuten herria
Urtero bezala, aurten ere Mar -
txoaren 8aren bueltan, herriko
emakumeek zenbait ekintza anto-
latu zituzten. Bezperarako, herria
apaintzeko deialdia egin zuten eta
pankarta batzuk egiteaz aparte,
herriko aparkalekuko barandan
zinta moreak jarri zituzten, baita
Eskola Zaharreko balkoian trapu
morea ere. Emakumeen egunean,
Donostiako manifestaziora jaitsi
ziren, Igeldotik oinez 6 bat lagun
eta beste horrenbeste elkartu ziren
bertan. Hurrengo egunerako, pin -
txo-tertulia antolatu zuten eta 14
emakume elkartu ziren asteazken
iluntzean pintxo batzuk janaz tertulia egitera. Hizketa
gai ezberdinak izan zituzten. Batetik, emakumeek
gorputzaren inguruan izaten duten presio mediatiko,
sozial eta kulturalaz aritu ziren (Emakunderen kan-
painako gaiaren arira) eta bestetik, Maialen
Lujanbioren “Beti bezperako koplak” (Santa Ageda

eskeko koplen bertsio ezberdin bat) aditu zituzten
eta kopla hauek planteatzen dituzten egoera ezber-
dinen inguruan hausnarketa egin zuten, sortutako
gorputz tenple ezerosotik. Hala ere, tertuliak berez-
koa duen modu informalak, beste hainbat gai plante-
atzeko aukera ere eman zien.
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Igeldo ere, euskararen alde!
Korrika 22 apirilaren 10ean bukatu zen Donostian eta
Igeldon ere hainbat ekimen izan ziren apirilaren 8an,
Korrikarekin bat eginez. Hasteko, Eskolak eta Guraso
Elkarteak antolatuta, Korrika Txikia egin zuten eskolako
ikasle, irakasle, guraso, senide eta lagunek. Kaxkoan
barrena ibili ziren. Ondoren, umeek merienda txiki bat
izan zuten indarrak hartzeko.
Iluntzean, berriz, afaria eta Korrika egin ziren Kultur

Mahaiak antolatuta. 50 bat lagun elkartu ziren heldu eta
umeak kontuan hartuta eta giro ederrean ibili ziren.
Iganderako beroketa moduan lagundu zien kaxkoan
zehar egindako Korrikak. 

MARTXOAK 8

KORRIKA 22
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Presoen aldeko topaketa
Urte askoren ostean, Añorga-Antiguo-Igeldo topaketa egin zen
apirilaren 23an Añorgan. Euskal Presoak etxeratzeko aldarria
zabaltzeko baliatu zen eguna. Giro ezin hobean manifestazioa,
herri bazkaria, herri  kirolak  eta kontzertuak egin ziren.
Bazkarian 180 lagun elkartu ziren. Desafioan, berriz, lehia bizia
izan zen eta azkenean añorgatarrak izan ziren nagusi.
Igeldoarrak azken postuan geratu ziren, antiguotarren atzetik.

Igeldoko kilometroa Antiguan
Apirilaren 10ean, 08:14etan, Antiguako tu ne lean zeukaten igeldotarrek hitzordua Igeldotik erositako kilo-
metroan parte hartzeko. Herritar asko izan ziren hitzorduari hu tsik egin gabe azaldu zirenak. Eta elka-
rrekin egin zuten euskararen alde korrika!

DESAPIYUA

Ohiturari eutsiz
Pandemia tarteko, azken bi urteetan ez da
Igeldotik Erniorako mendi irteera egin, baina
aurten bai. Gauza bat eta beste, talderik ez
zen osatu, baina bi herritarrek behintzat eutsi
diote ohiturari. Apirilaren 30ean Igeldotik goi-
zean goiz abiatuta egin zuten Erniorako bidea.
Bejondeizuela Iker eta Anjel!

IGELDO-ERNIO



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

OHARRA

Badator Udaberri Festa
Aurten bai izango da Udaberri Festarekin gotzatze-
ko aukera. Horretarako, hainbat ekintza antolatu
dira maiatzaren 13, 14 eta 15erako. Ostiralean,
barrikotea izango da. Larunbatean, euskal dantza
emanaldia, Baseball saioa eta poltsikoko antzerkia.
Igandean, San Isidro egunean, lore eta landare
azoka eta bazkaria egingo dira. Aurtengo Udaberri
Festa Udaberri Batzordeak, Kultur Mahaiak eta
Kooperatibak antolatu dute.

Informazio zehatza, aparteko orrian
Orri Informatiboa bukatzean, oraindik ondo zehaztu
gabe zeuden hainbat ekintza. Beraz, informazio
zehatza aparteko orri batean zabalduko da.

EGITARAUA
Maiatzak 13 ostirala
20:30 Barrikotea.
Maiatzak 14 larunbata
12:00 Euskal dantza emanaldia frontoian.
17:00 Baseball saio irekia nahi duenarentzat.
19:30 Poltsikoko antzerkia eskolan.
Maiatzak 15 igandea, San Isidro Eguna
Goizean, Lore eta landare azoka.
Oharra: Barra egongo da.
Bazkaria Alkorta anai-arrebekin.

Iaz, euskal dantza saioa eskaini zuten herriko dantzariek udaberria girotzeko eta aurten ere emanaldia eskainiko dute.


