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Erronkak marrazten
Abiatu da Legorreta 2030 plan estrategikoa
egiteko prozesua. Irailean talde txikietan
lanean aritu eta gero, urriaren 16an izango da
herritar guztientzako aurreneko saioa. 

GERATZEKO ETORRIAK

Gustura dago Legorretan 
Chouldhray SHamraiz Iqbal, ‘Ali’. 
Familia ere etorriko da laster
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UDALA

Hirigintza aldaketak izango 
dira Ajoain auzoan, herriko 
industria jarduerak indartzeko
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MOTZEAN 

Baso erabilerako lur pribatuak 
erosiko ditu udalak, ingurunea 
babesteko asmoz
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Legorretan denboraldi bat daramazu; 
noiz etorri zinen?
2019ko urtarrilean, bi urte eta bederatzi 
hilabete daramatzat!

Eta zerk bultzatu zintuen etortzera?
Lehengusu batek esan zidan elikadura-
denda bat zegoela, eta nik negozio bat 
erosteko asmoa nuen. Baina ez nekien 
ezer Legorretaz.

Eta nondik zatoz?
Bartzelonatik. 14 urte eman nituen han, 
Fosters Hollywoodeko jatetxe kate batean. 
Baina nire lehengusuak dendakoa esan 
zidanean, etortzea erabaki nuen.

Fosters Hollywooden? Eta Legorretan 
jatetxe bat irekitzea erabakiko zenuke?

Ez, Legorretan jatetxe asko daude; ez 
dut inorekin lehiatu nahi!

Zer aurkitu nahi zenuen Legorretan?
Aurkitu duzu bilatzen zenuena?
Bai, nik supermerkatua nahi nuen, eta 
oso pozik nago supermerkatuarekin. 
Gainera, herria ere gustatzen zait, eta 
horregatik ekarriko dut nire familia laster.

Orain hobeto familiarekin.
Bai, gainera, herria gustatzen zait. Bar-
tzelona familia ekartzeko ez zitzaidan 
gustatzen.

Eta asko kostatzen da familia ekar-
tzea? Paper asko dago egiteko?
Bai, urte eta erdi edo bi urte darama-
tzat ekarri ahal izateko paperekin. Bai 
hemen, bai nire herrialdean, burokrazia 
oso motela da.

Dendan lan eginez gero, herriko 
guztiak ezagutuko zenituen.
Bai, legorretar denak ezagutzen ditudala 
uste dut, ez haien izenak, baina bistaz 
denak. Eta, gainera, denekin txantxetan 
aritzen naiz.

Eta herriak nola hartu zaitu?
Oso ondo, benetan. Ni oso pozik nago 
jendearekin, dendarekin eta jasotako 
tratuarekin.

Zer aldatu zaizu etorri zinenetik?
Ez, normala, ez da aldaketarik izan. Bis-
tan denez, Legorreta eta Bartzelona ezin 
dira konparatu. Legorreta herri txiki bat 
da, eta Bartzelona, hiria. Jakina, Bartze-
lonan zarata handiagoa dago, lehiakor-
tasun handiagoa eta baita lapurretak ere, 
hiri handia baita. Eta Legorreta herri txi-
kia da, nahiko lasaia. Lasaitasunean eta 

ongizatean irabazi dut. Bartzelonan, bi-
zitza indibidualistagoa denez, inor ez da 
kezkatzen ondokoaz. Gehienek ez zioten 
elkarri kasurik egiten kalean. Bartzelonan 
bizi izan nintzen 14 urteetan ez nuen nire 
familia eraman nahi izan, ez nuen uste 
leku egokia zenik. Eta hemen, jendea 
gehiago bizi da komunitatean, ondokoaz 
arduratzen dira eta denek esaten dute 
“egun on!”. Horregatik uste dut hemen 
geratuko naizela nire familiarekin.

Euskara ikasten ari zara edo ikasten 
saiatu zara?
Ez, pixkanaka-pixkanaka. Nire alabak 
9 urte ditu orain, eta uste dut ez duela 
zailtasunik izango ikasteko. Baina 
nire semeak 18 urte ditu, eta gehiago 
kostatuko zaio. Ea denon artean 
laguntzen diozuen!

Beste zerbait gehitu nahi duzu?
Ez, legorretarrak oso jatorrak 
dira. Errespetu handia jaso dut 
jendearengandik; beti agurtzen naute 
eta oso adeitsuak zarete, eta hori 
transmititzen duzue. Oso pozik nago 
jendearekin; esertzen zaren edozein 
lekutan jendeak hitz egiten dit, txantxak 
egiten dizkidate eta alaiak zaretela nabari 
da, haur, gazte zein heldu. Jaio nintzen 
herrian nagoela sentiarazten dit niri. Oso 
pozik nago.

GERATZEKO ETORRIAK GERATZEKO ETORRIAK

Chouldhray 
Shamraiz 
Iqbal ‘Ali’  
(Gujrat, Pakistan, 
1980)

Ali bezala ezagutzen 
badugu ere, bere benetako 
izena Chouldhray Shamraiz 
Iqbal da, baina Ali izena 
nahiago du, “erraza” delako 
eta “gehiago gustatzen” 
zaiolako. 



5
UDALAUDALA

4

HIRIGINTZA ALDAKETAK 
AJOAIN AUZOAN

Arau subsidiarioak aldatzeko pro-
zedura hasi du udalak, EH Bilduren 
eta EAJren botoekin. Horren bidez, 
Ajoain auzoko lur industrialak mol-
datuko dira, eraikigarritasun handia-
goa izan dezaten, herriko enpresen 
jarduera indartzeko. Auzoko bide 
publiko osoa berrituko da.

Herrian industria garatzeko eremu na-
gusia da Ajoain-Iztator —hala jasoa dago 
hirigintza arauetan—, eta jarduera indus-
triala indartzeko prozedura hasi du udalak. 
Arau subsidiarioak aldatu behar dira ho-
rretarako; izan ere, zaharkituta geratu dira 
—paper fabrika irekita zegoenean egin zi-
ren—, eta oztopoa dira enpresen premiei 
erantzuteko.

 (Recuperaciones Goiherri) Gaur egun Ordenazio berria

 Eraikigarritasuna (%59) 4.466 m2 (%65)  4.844 m2
 Okupazioa  (%53) 3.938 m2 (%60) 4.471 m2

4.1.3. 

 (Zuekin) Gaur egun Ordenazio berria

 Eraikigarritasuna (%59) 4.466 m2 (%65)  4.844 m2
 Okupazioa  (%53) 3.938 m2 (%60) 4.471 m2

4.1.2.

 (Ederfil-Becker) Gaur egun Ordenazio berria

Eraikigarritasuna (%54) 7.043 m2t (%65) 7.675 m2t
Okupazioa  (%43) 5.634 m2 (%60) 7.085 m2

4.1.4.

Gaur egungo antolaketa Proposatutako antolaketa



ADIF INICIA EL PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUIR 
UNA NUEVA ESTACIÓN DE TREN 

En julio, el Ayuntamiento se reunió con Adif, 
para conocer las líneas generales de la nueva 
estación de tren de Legorreta. Adif ha redactado 
los pliegos de condiciones para el proyecto, en 
base al proyecto de 2008, y lo sacará a licitación 
en octubre. La presentación de propuestas estará 
abierta hasta marzo de 2022. A continuación, se 
seleccionará al equipo redactor, y el plazo para la 
redacción del proyecto será hasta septiembre de 
2023. Las obras se licitarán en octubre de 2023, y 
se ejecutarán entre abril y diciembre de 2024.

Uztailean bildu zen udala Adifekin, Legorretako 
tren geltoki berriaren nondik norakoak ezagu-
tzeko. Irailean idatzi ditu proiekturako baldintza 
pleguak Adifek, 2008ko proiektuan oinarrituta, 
eta urrian aterako du lizitaziora. 2022ko mar-
txora arte egongo da aukera proposamenak 
aurkezteko. Horren ondoren, talde idazlea 
aukeratu eta 2023ko irailera arteko epea izan-
go du talde horrek proiektua idazteko. 2023ko 
urrian lizitatuko dira obrak, eta 2024ko apiriletik 
abendura bitarte exekutatu.

Hori da aurreikusitako kronograma. Guztira, 
41 hilabete. Litekeena da epeetan moldaketak 
izatea, baina, gaur egun, horixe da aurreikus-
pena.

Adifen partetik informazioa jaso ahala 
emango ditu udalak gai honi buruzko zehaz-
tapenak. 

El Ayuntamiento quiere impulsar nue-
vas políticas de gestión de los montes 
del municipio, poniendo en marcha 
un concurso público para adquirir tie-
rras forestales.

El ayuntamiento comenzará a dar en 
las próximas semanas nuevos pasos 
para revitalizar las políticas forestales. La 
invasión del eucalipto y especies inva-
soras constituye un grave problema en 
los bosques. No existe una normativa 
propia que prohíba o limite la planta-
ción de eucalipto, y ante esa situación, 
es imprescindible adoptar medidas de 
protección del medio natural. 

La convocatoria se realizará en la 
página web del ayuntamiento, en el 
perfil de contratante (plazo: desde el 
22 de octubre hasta el 22 de diciem-
bre, ambos inclusive).

Estos terrenos deben ser de uso 
forestal y no deben incluirse en zonas 
especialmente protegidas (corredores 
ecológicos).

Se calculará un precio de 1,5 euros 
por metro cuadrado, sin perjuicio del 
informe final de tasación. 

Información para el concurso públi-
co en este enlace: www.legorreta.eus/
udala/kontratatzailearen-profila-2

Herriko mendietan egiten diren 
jarduerak kudeatzeko eta basoa 
babesteko politika berriak bultza-
tu nahi ditu udalak: lehiaketa pu-
bliko bat jarriko du martxan, baso 
lurrak erosteko.

Baso politikak eraberritzeko 
pausoak ematen hasiko da udala 
datozen asteetan, ezinbesteko 
ikusi baitu basoen kudeaketan 
aldaketak egitea. Eukaliptoaren 
eta espezie inbaditzaileen inba-
sioa arazo larria da Euskal Herriko 
basoetan. Ez dago eukaliptoa lan-
datzea debekatzen edo mugatzen 
duen araudi propiorik, eta, sortzen 
ari den egoeraren aurrean, ezin-
bestekoa da ingurunea babesteko 
neurriak hartzea. Udalak erabaki 
du bere baso ondarea handitzea, 
partikularren lur pribatuak eskura-
tuta.

Lurrak erosteko deialdia uda-
laren webgunean egingo da, 
kontratatzailearen profilean (epea: 

urriaren 22tik abenduaren 22ra, 
biak barne). Eskaera orria, jabetza 
erregistroaren ohar sinplea eta lur-
zatien katastro ziurtagiria aurkeztu 
beharko dira.

Lur horiek baso erabilera izan 
behar dute, eta ez dira sartu behar 
bereziki babestutako eremuetan 
(korridore ekologikoetan), leku 
horiek babes bereziko politikak 
dituzte eta.

Metro koadroko 1,5 euroko 
prezioa kalkulatuko da, betiere 
tasazioaren azken txostenari kal-
terik egin gabe. Lehiaketa publikoa 
egingo da lursailak eskuratzeko, 
eta bi irizpide erabiliko dira: batetik, 
eskainitako azalera handiena (uda-
lak gehienez 15.000 euro ordaindu 
ahal izango ditu, zergak barne); 
bestetik, eskuratzeko eskatzen den 
preziorik txikiena.

Lehiaketarako informazioa lotura 
honetan: www.legorreta.eus/uda-
la/kontratatzailearen-profila-2

TREN GELTOKI BERRIA EGITEKO PROZEDURA ABIATU 
DU ADIFEK

BASO ERABILERAKO LUR PRIBATUAK EROSIKO DITU UDALAK
UDALA
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2019an, udalera etorri ziren herriko bi enpresa, Recu-
peraciones Goiherri eta Ederfil-Becker. Inguru horie-
tako lurjabeak dira. Batetik, Recuperaciones Goiherrik 
handitu egin nahi ditu bere instalazioak, Europako 
zuzentarau batek eskatuta, kanpoaldean dituen insta-
lazioak estali behar baititu; bestetik, Ederfil-Beckerrek 
lantegi berri bat eraiki nahi du, baina eraikigarritasun 
handiagoa behar du proiektua antolatzeko.

Ajoainen daude bi enpresa horien lursailak, baina hari 
atxikita dago Iztator eremua ere —paper fabrika—. Iz-
tator eremuaren etorkizuna argitzeko dago oraindik, 
eta lan sakona eskatuko du horrek, luze joko duena. 
Horregatik, Ajoainen dauden premiei lehenbailehen 
erantzuteko asmoz, udalak erabaki du eremua bitan 
banatzea, eta Ajoaingo aldaketa martxan jartzea.

Enpresen jabetzako lursailetan handitu egingo dira 
eraikigarritasuna eta okupazioa, hala aukera izan de-
zaten beren azpiegiturak handitzeko.

Bide publikoan ere izango dira aldaketak. Batetik, 
Ajoain auzoko bidearen izaera aldatuko da: aurrera-
tzean sistema lokaleko errepidea izango da, eta, be-
raz, enpresek, obrak egiten dituztenean, urbanizatuta 
entregatu beharko dute errepidea. Bestetik, Ajoain 
auzorako sarbidean moldaketak egingo dira, zirku-
lazioa antolatzeko eta bide segurtasuna handitzeko.

Urriaren 7an, aurkezpen irekia egin zuen udalak, ber-
tako bizilagunei eta herritarrei, oro har, xehetasunak 
emateko. Hasierako dokumentua aldizkari ofizialean 
argitaratu eta gero —urriaren 18an—, 45 eguneko 
epea dago alegazioak eta iradokizunak aurkezteko 
—abenduaren 22ra arte—. 

Legorreta.eus webgunean daude dokumentu guztiak 
irakurgai, baina, edozein zalantza izanez gero, lasai jo 
udalera. 

Cambios urbanísticos en el barrio de Ajoain

El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento de modificación de 

las normas subsidiarias con los votos de EH Bildu y PNV: se modi-

ficará la normativa relativa a los terrenos industriales del barrio de 

Ajoain, para potenciar la actividad de las empresas del municipio. Se 

renovará todo el camino público del barrio.

Ajoain-Iztator es la principal área de desarrollo industrial del municipio, y 

el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento para reforzar la actividad 

industrial. Se modificarán las Normas Subsidiarias, ya que están obso-

letas y son un obstáculo para atender las necesidades de las empresas.

En el año 2019, dos empresas del municipio, Recuperaciones Goihe-

rri y Ederfil-Becker, acudieron al ayuntamiento. Son propietarios de los 

terrenos industriales de Ajoain. Por un lado, Recuperaciones Goiherri 

quiere ampliar sus instalaciones, ya que una directiva europea le obliga 

a cubrir sus instalaciones en el exterior; por otro lado, Ederfil-Becker 

quiere construir una nueva planta, pero necesita una mayor edificabi-

lidad.

Sin embargo, junto a esos terrenos de Ajoain, también se encuentra la 

zona de Iztator —papelera—. El futuro de la zona de Iztator todavía está 

por dilucidar, y va a requerir una profunda labor. Por ello, con el fin de 

dar respuesta lo antes posible a las necesidades existentes en Ajoain, el 

Ayuntamiento ha decidido dividir la zona en dos y poner en marcha la 

modificación de Ajoain.

En los terrenos propiedad de las empresas se incrementará la edifica-

bilidad y la ocupación.

También habrá cambios en la vía pública. Se modifica el carácter 

del camino de Ajoain: será un camino del sistema local, por lo que las 

empresas deberán entregarla urbanizada cuando realicen las obras. Por 

otro lado, se realizarán mejoras en el acceso al barrio de Ajoain, para 

ordenar el tráfico y aumentar la seguridad vial.

El pasado 7 de octubre, el Ayuntamiento realizó una presentación 

abierta, para dar detalles a vecinos y vecinas y a la ciudadanía en gene-

ral. Después de publicar el documento inicial en el boletín oficial —el 18 

de octubre—, hay un plazo de 45 días para alegaciones y sugerencias 

—hasta el 22 de diciembre—.

Todos los documentos están disponibles en la web Legorreta.eus, pero 

cualquier duda puede consultarse en el ayuntamiento.

MOTZEAN

EL AYUNTAMIENTO COMPRARÁ TERRENOS DE USO FORESTAL



Legorreta 2030 plan estrategikoa 
garatzeko partaidetza prozesua 
abian da jada, eta lehen fase honetan 
lanean ari diren zenbait herritarrekin 
hitz egin dugu, hurrenez hurren: 
Zelai Amenabarro (alkatea), Xabier 
Perez (herritarra), Aitziber Meabe 
(zinegotzia) eta Joxe Mari Etxeberria 
(herritarra). 

Elhuyarrek gidatuta, beste zenbait herritar, hautetsi eta udal langilere-
kin batera ari dira lanean. Orain arte bi lan saio egin dituzte, eta, bertan, 
Legorretaren argiuneak eta hobetzekoak identifikatu, aurre-diagnostiko 
bat osatu, eta etorkizunera begira ikus daitezkeen erronkak irudikatzen 
hasi dira. 

Urriaren 16an (larunbata), partaidetza saio zabala egingo da parte har-
tu nahi duten herritar eta eragileekin, eta, azaroaren 3an, inspirazio saio 
bat, beste herri batzuetan garatu diren esperientziak ezagutu eta propo-
samen ezberdinak entzun, ideiak hartu eta begirada irekitzeko. 

Prozesuaren nondik norakoak ezagutzeko asmotan, honako galdera 
hauek egin dizkiegu:

Nondik sortu da plan estrategikoa 
egiteko beharra? Zergatik ikusten du-
zue izango dela interesgarria prozesu 
hau?

Zelai. Gure herria aldatzen ari da, he-
rritarren beharrak aldatzen ari dira, eta 
behar-beharrezkoa da egunerokotik 
atera eta epe ertain-luzera begira jar-
tzea. Premia horiei erantzuteko udalak 
tresna bat behar du; plan estrategikoa, 
hain zuzen. Eta plan hori herritarrekin 

osatzea izango da interesgarria, gakoa 
kasu honetan; modu horretan lortuko 
baitugu askotariko ikuspegia izatea: 
gure herriaren etorkizuneko erron-
kak identifikatu eta horiei erantzuteko 
proiektuak martxan jartzea.

Xabier. Plan estrategiko bat izatea beti 
da ezinbestekoa edozein eragileren-
tzat, hortik bere garrantzia. Eta herri 
baten plan estrategikoa, herritarrek 
definiturikoa eta adostutakoa bada, are 
eta garrantzitsuagoa da. Prozesu hone-
tan herritar ezberdinek hartuko dugu 
parte. Esango nuke oso interesgarria 
dela denon ideiak eta kezkak mahai 
gainean jartzea, eta denen artean 
eztabaidatzea, horrek sekulako balioa 
eta sinesgarritasuna ematen baitio 
prozesuari.

Aitziber. Gure alderdiak, EAJ-PNVk, 
bere hauteskunde programan jasotzen 
zuen plan estrategikoaren beharra, 
epe ertainerako ikuspegia izateko eta, 
honenbestez, datozen urteetan, plan 
estrategikoan jasotakoaren araberako 
tresnak (aurrekontuak, hirigintza arauak, 
azpiegiturak...) eta erabakiak hartzeko.

Joxe Mari. Herri guztiek dituzte hainbat 
behar, aldatzen doazenak, eta aurrera 
begira jarriz gero horiek zuzentzeko 
beharra sortzen da. Esango nuke hortik 
datorrela plan estrategiko bat sortzea-
ren beharra. Gainera, prozesua ondo 
joanez gero, herria batuko duen ekin-
tza bat izan daitekeela uste dut, jende 
askok parte hartuko du eta. 

Edukiei dagokienez, zer espero duzue 
prozesuak ematea? Zeintzuk izango 
dira, zuen iritziz, Legorretak izango 

dituen erronka nagusiak 2030ari 
begira?

Zelai. Herri txikia izanik ere, zerbitzu 
eta eskaintza ugariko herria da, baina 
gogoeta egin eta daukaguna hobetzea 
izango da helburua. Zahartzarorako 
baliabideak jartzea, nerabe eta gazteen 
arazoei erantzutea, denontzako herri 
inklusibo bat lortzea, irisgarria izango 
dena… Energia arloan ere urrats han-
diak daude egiteko horrez gain, herria-
ren garapena nola bideratuko dugun, 
uholdegarritasuna kontuan izanik… 
Prozesu honek erronka ugari jarriko 
dizkigu mahai gainean, eta lehentasu-
nak markatu beharko ditugu.

Xabier. Legorretan bizi kalitate ona 
dagoela iruditzen zait. Esango nuke 
herri lasaia dela, jasoa eta zerbitzu onak 
dituena. Horrek ez du esan nahi hobetu 
ezin litekeenik. 2030era begira herriak 
erakargarria izaten jarraitu behar du. 
Horretarako, gakoa da zerbitzuak izaten 
jarraitzea. Zerbitzu horiek era ezber-
dinetakoak izan daitezke: merkatariak, 
kirolarekin zerikusia dutenak, mugikor-
tasuna, trantsizio energetikoaren lerroan 
urratsak egin zaintza, dagoen uholde-
garritasun arazoari irtenbide bat eman, 
eta abar. 

Aitziber. Ez goaz aurreiritziekin prozesu 
honetara, herritarren artean landu eta 
adostu beharreko zerbait baita. Gure 
ustean, erronka nagusia da arlo guztie-
tan herri orekatua izatea, eta, horre-
tarako, erronka latzak ditugu popula-
zioaren batez besteko adinari begiratuz 
gero, alde batetik, eta, horrekin lotuta, 
herriko gazteak bertan geratzeko eta 
berriak erakartzeko, etxebizitzak eta jar-
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duera ekonomikorako aukerak eskain-
tzea lirateke erronka aipagarrienak.

Joxe Mari. Etorkizuneko Legorreta hori 
lagunkoi eta gustagarri moduan irudi-
katzen dut, horrek dakartzan ezaugarri 
guztiak barne hartuta: harremanak, 
inklusioa, etxebizitza eskuratzeko auke-
ra… Herritarrak gustura egoteko aukera 
ematen duen herri bat. Hori lortzeko, 
erronka asko izango ditugu: etxebizitza 
beharra, eguneko zentro baten beha-
rra, nerabeen gaiari heltzea... Baina 
gai horien guztien gainetik pertsonak 
daude. Oinarrian errespetua eta inklu-
sioa izan behar ditugu, ideia guztiek bat 
egiten ez badute ere. 

Prozesu honek zuei zer emango 
dizuela uste duzue? (maila pertsona-
lean)? Eta herritarrei zer eman die-
zaiekeela uste duzue?

Zelai. Halako prozesuek ariketa interes-
garria egitea eskatzen dute: herritarrak 
elkartzea, albokoari entzutea, ikuspun-
tu ezberdinak kontuan izatea… Uste 
dut oso aberasgarria izango dela bai 
norberarentzat, bai komunitatearen-
tzat. Herritarrei hitza emateak partaide 
izatea dakar, komunitate bateko kide 
izatea, sentitzea… Horri lotuta, ezinbes-
tekoa izango da prozesuan jasotakoari 
gero udalak erantzun bat ematea, ahal 
duen neurrian, herritarrek egindako 
ahaleginak emaitza bat izan dezan. 

Xabier. Maila pertsonalean, beste par-
te-hartzaileek 2030ean zein Legorreta 
irudikatzen duten ikustea emango dit, 
zein kezka dituzten, zer lehenesten 
duten, eta abar. Hau ariketa polita dela 
iruditzen zait, guztiok Legorreta hobea 
nahi baitugu.

Herritarrei, berriz, partaidetzan oi-
narritutako prozesu batek eskaintzen 
dizkien alde positibo guztiak eskainiko 
dizkiela uste dut. Zure herriko etorki-
zuneko lan lerroak herritarren artean 
erabakitzea oso aberasgarria da, guz-
tien artean egiten badugu etorkizun 
oparoago bat izango dugulako.

Aitziber. Pertsonalki, herriaren ikuspe-
gi integrala eta osatua emango didala 
espero dut. Herritarrei, berriz, beren 
herriaren egungo eta etorkizuneko 
ildoak finkatzeko aukera eskaintzen 
zaie, eta hori ez da egunero eskain-
tzen zaigun aukera izaten.

Joxe Mari. Pertsonalki poza ematen 
dit prozesu hau aurrera eramateak, 
besteentzat lana egiteak bete egiten 
du pertsona. Herriari eta herritarrei 
begira, prozesu honek ekar lezake 
elkartasuna eta errespetua sustatzea, 
ongi bideratutako prozesua bada 
behintzat. 

Animatu herritarrak parte hartzera: 
zer esango zenieke parte har deza-
ten?

Zelai. Zalantzarik gabe, zenbat eta 
herritar gehiagok parte hartu, aberatsa-
goa, oparoagoa, emankorragoa izango 
da emaitza. Herri bizia da Legorreta, eta 
bizitasun hori baliatu nahi dugu proze-
su honetan. Denok daukagu zeresana, 
eta denon ahotsak jaso nahi ditugu 
herriaren etorkizuna marrazteko. Beraz, 
etorri saioetara, eta parte hartu, denon 
artean egin dezagun etorkizuneko 
Legorreta.

Xabier. Legorreta hobea izateko, ho-
rrelako egitasmoetan parte hartzeko 
aukera aprobetxatzeko esango nieke. 
Denon artean kezkak eta beharrak par-
tekatu eta horiei soluzioak emateko lan 
lerroak definituko dira. Denon artean 
eraikitzen badugu, proiektua sendoa-
goa izango baita. 

Aitziber. Herritarrok gure etorkizuna-
ren lerro nagusiak marrazteko aukera 
dugu, eta horretaz baliatu beharko 
genuke, jarrera proaktiboarekin eta 
norberaren interes partikularretatik 
haragoko begiradarekin.

Joxe Mari. Denok dakigu zerbait, eta ez 
dago guztia dakien inor. Beraz, uste dut 
gomendagarria dela herritar guztiek par-
te hartzea. Pentsa dezakegu ez dugula 
esateko ezer, baina norberak izan de-
zakeen ideia txiki batetik abiatuta gauza 
handiak lor ditzakegu. Denon beharra 
dugu prozesu hau aurrera eramateko. 

UDALA GERTUTIK

Konfinamendua emankorra izan zen, 
zure kasuan…
Konfinamenduan inspiratuta ikusi nuen 
neure burua, eta lan asko egiteko aukera 
izan nuen (ilustratzaileak ezagutzeko, tes-
tuak idazteko, harremanak egiteko…).

Zehazki, zein da zure proiektua?
Nik haurrentzako liburuak idatzi ditut, eta 
nire argitaletxe zigilua sortu dut: Ames-

gile du izena. Liburuak hiru hizkuntzatan 
argitaratzen ditut, eta saiatzen naiz balioak 
lantzeko baliagarriak diren edukiak lantzen 
(natura, familia, maitasuna…). Idazle eta 
ekoizle izateaz gain, saltzaile ere banaiz; 
nire webaren bitartez saltzeaz gain, liburu 
dendetara, udaletxeetara, liburutegietara 
gerturatzen naiz nire lanen berri emateko. 
Eta, liburuak lantzeko, ipuin-kontaketa 
saioak ere eskaintzen ditut. Abenduan 
herrian eskainiko dut ipuin kontaketa, eta 
liburuak ere jarriko ditut salgai. 

Ilustrazioak garrantzi handia dauka zure 
lanetan…
Nire lanak mimoz egitea gustatzen zait, 
eta hainbat ilustratzailerekin lan egin dut. 
Elkarlanean lan egiten dut beraiekin, asko 
konpartitzen dugu. Ilustrazioak asko lagun-
tzen dute testua.

Helduentzako nobela bat ere kaleratu 
duzu, ezta?
Bai, lagun batek idatzitako liburua da, eta 
nik zuzenketa eta edizioa egin ditut. Maisha 

da titulua, eta alzheimerraren inguruan 
hitz egiten du. Adin desberdinei heltzea 
da helburua, baina poliki-poliki eta gauzak 
maitasunez eta goxotasunez eginez.

Emakume ekintzailea, benetan…
Ideia argi ikusten badut, gustuko dudan 
hori egiten saiatzen naiz. Egian esan, tipula 
bezala, kapaz betetako emakumea naiz. 
Nire leloa honako hau da: haurrek liburue-
kin amestu, ikasi eta ondo pasatzea. Hortik 
abiatuta, proiektu asko ditut aurrera begira 
ere; ikuspegi zabala izan nahi dut, eta bide 
hau emankorra izatea nahiko nuke.

“Tipula bezala, kapaz

betetako emakumea naiz”

Irudimen handiko emakumea 
da Betzaida Urtaza Elizburu 
(Legorreta, 1988). Hainbat 
arlotako ikasketak ditu eginak: 
Haur Hezkuntzako ikasketak, 
Antzerki ikasketak (TAE), 
Turismoa, Argazkigintza, eta 
Sukaldaritza eta gozogintza 
txefa. Eta, horrez gain, bost 
hizkuntza ere hitz egiten ditu: 
euskara, gaztelera, ingelesa, 
frantsesa eta portugesa. Eta, 
orain, ikasitako guztia bere 
“bizitzako proiektua” den 
honetan borobiltzea lortu du. 

Idatzitako liburuak (www.amesgile.com): 

‘Amalia eta espaziorako bidaia’. 

Irudimena lantzen da.

‘Burrunba txoria’. Natura eta maitasuna.

‘Gaua’. Beldurrak.

‘Maria eta Amlaren mundu harrigarria’. 

Desberdintasuna balio baikor gisara lantzen 

du. Erabat Euskal Herrian egina. Km0.
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GOIATZ ETA XABIER CREHUET-en 
kontzertua. 19:00etan, Herri Antzokian.

Energia Argitu programako tailerra: 
ERAGINKORTASUN ALTUKO BIRGAITZEA: 
ZURE ETXERAKO BALIAGARRIA, DIRUA 
AURREZTEKO ETA OSASUNA IRABAZTEKO. 
18:00-19:30, udaletxean.

NIAREN BIDAIA haurrentzako antzerkia, 
Patata Tropikala taldearekin. 
18:00etan, Herri Antzokian. 

Musika eskolaren eta Elekun abesbatzaren 
emanaldia. 19:00etan, Herri Antzokian. 

UNA JOVEN PROMETEDORA filma. 
18:00etan, Herri Antzokian. 

Energia Argitu programako tailerra: ENERGIA 
BERRIZGATARRIAK ZURE ETXEAN… POSIBLE 
DA! 18:00-19:30, udaletxean. 

BORTIZARANAKO ALUZINESKAK ipuin 
kontaketa, Maite Frankorekin. 18:00etan, Herri 
Antzokian.

Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko 
Eguna.

Goierriko eta Urola Garaiko jubilatuen 
txapelketa gastronomikoa. Goizean, frontoian.

EL PADRE filma. 18:00etan, Herri Antzokian.
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28

AZAROA

PLAN ESTRATEGIKOko mahai zabala. 
10:00-13:00, Herri Antzokian. 

NORA filma.
18:00etan, Herri Antzokian.

HERIOTZA ETA DOLUA hitzaldia.
17:30-19:30, udaletxean.

BIKOTE BILA ZENBAT KOMERI bakarrizketa, 
Alazne Etxebarriarekin.
18:00etan, Herri Antzokian. 

LEGORRETATIK SESTREMENEKO 
KOBAZULOETARA ipuin kontaketa, Mikel 
Susperregirekin. 18:00etan, Herri Antzokian. 

NOMADLAND filma.
18:00etan, Herri Antzokian. 

16

17

22

24 

27

31

URRIA


