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Hirutik bi euskaraz
Hizkuntzen kaleko erabilera neurtu
da Legorretan, eta 2017an baino
euskara gutxiago entzun da.

GERATZEKO ETORRIAK

Guatemalatik etorri zen 
Legorretara Silvia Lucia 
Alvarado, eta aldaketa handia 
izan zen. 
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UDALA

Martxan dago hirigintza 
plana berritzeko partaidetza 
prozesua, eta martxoaren 17an 
izango da aurkezpen saioa.
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MOTZEAN 

33.000 euroko dirulaguntza 
eman dio Foru Aldundiak 
Legorretako Udalari bizikleta 
parkeko obrak finantzatzeko. 
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Nolakoa zen zure bizitza Guatemalan?
Irakaslea naiz 19 urte nituenetik. Hizkun-
tza eta Literaturan espezializatzea lortu 
nuen, eta, gero, ingeleseko irakaskuntzan, 
bigarren hizkuntza gisa. Irakaslea izan naiz 
ia beti. Etenaldi txiki bat egin nuen, Ama 
izeneko GKE batean hasi bainintzen lanean, 
Altiplanoko emakumeek osatzen zuten 
elkarte batean. Hor atzerriko boluntarioekin 
proiektuak koordinatzeaz arduratzen nin-
tzen, Guatemalako komunitate indigenak 
ezagut zitzaten. Ni ez naiz %100 indige-
na, ez baitut jantzi tipikoa erabiltzen, ezta 
hizkuntza ere, baina nire sustraiak indigenak 
dira. Nire amona emakume indigena zen, 
eta 18 urterekin ikasi zuen gaztelaniaz hitz 
egiten.

GKE horretan lanean nenbilela ere esko-
lak ematen nituen. Irakasle izan naiz beti, 
eta ingeles hizkuntzan espezializatu naiz, 
bigarren hizkuntza gisa.

Zergatik etorri zara hona? Maitasuna-
gatik?

Hori egia da. Bai, egia esan, ez nuen uste 
nire herritik alde egingo nuenik, arrazoia 
edozein izanda ere. Oso harro egon naiz 
beti naizenaz, nire lurraz, nire kulturaz, nire 
hizkuntzaz, nire jendeaz eta guztiaz. Baina 
euskaldun bat nire kultura, nire jendea 
ezagutzeko prest agertu zen, eta handik 
denbora batera konbentzitu egin ninduen! 
[Ja, ja, ja]

Baina etortzearen arrazoia ez zen izan 
maitasuna bakarrik. Hau leku berezia da, ni 
natorren lekutik hain desberdina. Que-
tzaltenango herrialdeko bigarren hiririk 
handiena da, 150.000 pertsona baino 
gehiagorekin. Aldaketa handi samarra zen, 
bizitza askoz ere aztoratuagoa, garraioa, 
ibilgailuak, kutsadura... Hona etortzea 
lasaitasun ikaragarria da, eta hori izan zen 
Legorretara bizitzera etortzeko arrazoieta-
ko bat. 

Zer moduz Legorretan?
Oso aldaketa gogorra izan da bizi-errit-
moan; ehunetik zerora jaistea izan da Le-
gorretan bizitzea, herri txikia delako. Baina, 
zalantzarik gabe, pribilegio izugarria da. 
Beti esan dut hemen arnasten den segur-
tasuna, hemen arnasten den lasaitasuna 
oso gutxi baloratzen dela. Oinez ibiltzearen 
lasaitasuna, erasoko dizuten beldurrik izan 
gabe. Halako hiri handi batean delinkuen-
tzia handia dago, eta ez zara lasai ibiltzen, 
ez zaude lasai, askotan oso urduri zaude. 
Eta Legorreta segurua da, denek agurtzen 
zaituzte, guztiek osatzen dute komunitate 
bat. Gainera, nire ama hemen egotea gau-
zarik onenetako bat da. 75 urte eman ditu 
han, eta, aldaketa handia izan bada ere, ni 
bezala egokitu da, pribilegio bat delako be-
netan, askok baloratzen ez duten pribilegio 
bat. Batzuek esan dezakete oso lasaia dela, 
lasaiegia, baina norbera bizi izan denean 
aire garbia arnasterik ez dagoen lekuetan, 

atseden hartu ezin den lekuetan, kaleak 
zeharkatzeko adi egon behar den lekue-
tan... Hau urrea da; Legorretan bizitzea izan 
da gertatu zaidan onena.

Nolakoak dira legorretarrak?
Ui! Legorretako jendea oso berezia da; 
giza berotasun handiagoa dago, karisma 
desberdina da. Hiri handietan ez duzu 
auzokoa ezagutzen, edo ez duzu zure 
familia ingurutik edo lagunartetik kanpo 
inor ezagutzen. Ez duzu jende gehiago 
ezagutzen. Baina hemen edonorekin, kale-
ra zoaz, agurtzen duzu. Sentsazioa nahiko 
atsegina da.

Baina agian ez da zaila zirkuluan sar-
tzea? 
Segun. Zorte handia dut euskaldun baten 
eskutik sartu naizelako. Eta horrek ongi 
etorria sentiarazi ninduen erabat. Hemen 
jendeak herriko beste bat bezala hartu nin-
duen, hemen ez zegoen alderik latinoaren 
eta beste herrialde batetik etorritakoaren 
artean. Ez, ez, hemen guztiz naturala izan 
zen erabat integratzea. Elkarteetan inte-
gratzea, kafetxoa, jendearekin hitz egitea, 
euskara ikasten saiatzea. Hemen ongietorria 
nahiko ona da.

Legorretarrei ingelesa irakasten diezu. 
Zer moduz moldatzen zara klaseak 
ematen?
Hori bizitzarako saltsa pikante pixka bat 
bezalakoa da. Poz handia ematen dit, beti 
izan bainaiz irakasle, eta zerbait hobetzen 
pixka bat laguntzea oso sentsazio atsegina 
dela uste dut. Gainera, ikasi egiten dut. 
Iritzietatik, ideietatik, denetatik ikasten dut. 
Haurrekin egiten dut lan, funtsean; baina 
baditut ikasle helduak ere, adin desberdi-
netakoak. Garrantzitsuena ikasi, praktikatu 
eta zerbaitetan lagundu ahal izatea da. 

Ingelesa da une honetan arma garrantzitsu 
eta beharrezkoenetako bat.

Zure herriaren falta sumatuko duzu.
Jo, batzuetan nahiko zaila da. Familia 
hurbila, adibidez, ez daukat. Nire gertu-
ko familiatik dudan pertsona bakarra nire 
ama da, besteak hilik daude. Eta ditudan 
gainerako familiartekoak, lehengusuak eta 
osaba-izebak, Estatu Batuetan bizi dira. 
Baina, tira, teknologiak komunikazioarekin 
laguntzen du, eta harremana mantentzen 
dugu. Guatemalatik, oro har, jendearen 
falta sumatzen dut gehien, jada errepikatu 
ezin diren otorduak, bizipenak. Egia da 
batzuetan nostalgia izaten dudala: fami-
liakoekin denbora pasatzeko izan ditudan 
esperientzia horiek ematen didate nos-
talgia. Baina hemen ere oso esperientzia 
onak izaten ditut.

Guatemalak eta Gipuzkoak ez dute antz 
handirik; aldaketa kulturala desberdina 
egin zaizu? Lehen esan duzun gauza 
batengatik, zu sustrai indigenetakoa 
zarenez, jatorri indigena europarra duen 
herri batera etorri zara, ezta? Agian 
horrek lagunduko du. 
Ba, bai, benetan bai. Jendeak bere jatorriari 
buruz hemen duen harrotasuna hain da 
garrantzitsua. Ez galtzekoa. Eta Guatema-
lan, zoritxarrez, indigenen ezaugarri horiek 
izatea, izaki beltzaranak izatea, ile beltza 
izatea, izaki baxuagoak izatea eta abar, gutxi 
baloratzen da. Jendeak nahiago du aldatuz 
joan, ez baita estimatzen indigena izatea. 
Orduan, bai, horrelako gauza asko aurkitu 
ditut, hemen jendea oso harro baitago bere 
jatorriaz. Euskaldun izatea asko baloratzen 
dute. Guatemalan, indigena izatea eta balo-
ratzea ez da hain indartsua, beldur pixka bat 
ematen baitie diskriminazioak eta pentsa-
mendu horiek.

GERATZEKO ETORRIAK GERATZEKO ETORRIAK

Silvia Lucia 
Alvarado 
(Quetzaltenango, 
Guatemala, 1979)

1979ko irailaren 24an jaio 
zen Silvia Lucia Santiso 
Alvarado, Guatemalan, 
Quetzaltenango hirian. 
Herrialde hartako bigarren 
hiria da, eta handik etorri 
zen Legorretara.



Legorreta 2030 Plan Estrategikoa 
garatzeko partaidetza prozesua amaitu 
da jada, eta prozesuan bidelagun izan 
ditugun Elhuyarreko bi kiderekin aritu 
gara hizketan: Elixabet Urzelai eta 
Joxepa Bornaetxea. 

2021eko irailean hasi eta abenduan amaitu da partaidetza pro-
zesua, eta hainbat urrats izan ditu: ardazkako mahaien bilerak 
(zaintza, herrigintza eta antolakuntza), inspirazio saioa (inguruko 
proiektu interesgarriak ezagutzeko) eta saio zabalak (herritarrekin 
bi saio ireki). 

Prozesuaren nondik norakoak ezagutzeko asmotan honako 
galdera hauek egin dizkiegu Elhuyarreko kideei:

Zuei, kanpotik etorrita, nolakoa 
iruditu zaizue gure herria? Erraza izan 
al da legorretarrekin lan egitea?

Joxepa: Parte hartzearen ikuspegitik 
oso herri interesgarria da. Gutxitan 
ikusten da 1.500 biztanleko herri 
batean 100 pertsonak baino gehiagok 
parte hartzea, eta hori esanguratsua 
da. Gainera, askotariko pertsonek 
hartu dute parte. Egon dira adinduak, 
gazteak, emakume eta gizonak, ikas-
tetxeetako irakasleak, komertzianteak… 
baita jatorri ezberdineko herritarrak 
ere; horrek lana ekarri digu hizkun-
tzaren kudeaketa aldetik, baina oso 
interesgarria izan da. 

Elixabet: Bai, eta nik aipatuko nuke 
ordezkaritza politikoa eta herriko udal 
langileen ekarpena ere zabala eta oso 
aberasgarria izan dela. Prozesuaren 
hasiera-hasieratik aritu dira lanean zen-
bait herritarrekin batera, eta konpromi-
so eta inplikazio handia erakutsi dute. 
Horrek guztiak erraztu eta aberastu 
egiten du gure lana, eta, ondorioz, 
plan estrategikoa bera. 

Prozesua ezagutzen ez duen norbaiti 
nola laburtuko zeniokete bi hitzetan 
plan estrategikoak eman duena?

Elixabet: Bi hitzetan baino hobeto 
hiru hitzetan laburtuko nuke: zaintza, 
herrigintza eta antolamendua. Hiru 
ardatz horien inguruan antolatu ditugu 
etorkizuneko erronkak. Oro har, plan 
estrategikoak garatzen direnean udal 
antolamenduan jartzen da fokoa, 
baina, kasu honetan, garrantzi berezia 
eman nahi izan zaio herritarren zain-
tzari eta herrigintzari.  

Joxepa: Ba nik zenbakitan esango 
dut: 11 lan ildo landu dira, eta 29 
erronka identifikatu dira. 

Ados, laburpen ona, eta zeintzuk dira 
plan estrategikoko gako nagusiak? 

Elixabet: Gakoetako bat herritarrak 
udal plangintzaren erdigunean 
jartzean dagoela uste dut, prozesuari 
berari eta emaitzari dagokionez. Izan 
ere, partaidetza prozesuan aurrera 
eramandako hausnarketek hasiera-
hasieratik izan dituzte oinarrian 
herritarren beharrak eta nahiak, eta 
horri begira antolatu eta diseinatu dira 
Joxepak aipatutako 11 lan ildoak eta 
29 erronkak. 

Joxepa: Nik, alde batetik, 
azpimarratuko nituzke 
identifikatu diren zenbait arazo: 
uholdegarritasunaren afera, energia 
eskasia eta eredu jasangarriagoen 
beharra, zaintza beharrak eta 
bakardadea, elkarbizitza lantzeko 
beharra kulturartekotasuna eta 
berdintasuna kontuan hartuta, eta 
nerabe eta gazteentzako eskaintza 
falta. Plan estrategikoak arazo horiei 
guztiei erantzun nahi die. 

Ildo horretatik, zenbait ekintza 
esanguratsu aipatuko nituzke: 
nerabe eta gazteen plana diseinatzea 
beraiekin batera, bakardadeari 
buruzko herri-diagnostikoa egitea, 
herri-hezitzaile izaera duen 
programa bat eratzea, familia 
laguna izeneko programa indartzea, 
uholdegarritasunari aurre egiteko 
plana garatzea eta etxebizitzen 
beharren inguruko azterketa bat 
egitea, besteak beste. 

Elixabet: Bai, hori da, erronka askori 
erantzun behar dio Legorretak, eta 
herri txikia izanda baliabide mugatuak 
ditu, baina aipatu nahiko nuke plan 
errealista bat diseinatzeko saiakera 
berezia egin dela. Besteak beste, 
inguruko herriekin zein herriko 
norbanako eta eragileekin garatzeko 
lankidetza bideak proposatu dira, 
aipatutako erronkak garatzeko. 
Zenbaitetan, badirudi partaidetza 
prozesuetan amesten hasten garela 
eta zaila izan daitekeela hankak 
lurrean jartzea, baina, kasu honetan, 
lehentasunak definitu dira, eta helburu 
egingarriak jarri direla esango nuke. 

Eta hemendik aurrera, zer? Zein izan-
go dira aurrera begira eman beharre-
ko pausoak?

Joxepa: Hemendik aurrera udalari 
dagokio landutako plan estrategikoa 
esku artean hartu eta pausoz pauso 
garatzea. Horretarako, egutegi bat 
proposatzen da txostenean. Horrez 
gain, planaren jarraipenerako koordi-
nazio gune bat ere aurreikusi da, eta 
ebaluazioa egiteko adierazleak ere 
jaso ditu planak. 

Eta non aurki daiteke plan estrategi-
koaren txostena?

Elixabet: Partaidetza prozesua jaso-
tzen duen txostena udalaren web-
gunean dago eskuragai. Horrez gain, 
laburpen modura, herritarrentzat 
informazio orri bat eskuragarri jarri du 
udalak. Bertan, plan estrategikoaren 
nondik norako nagusien inguruan hitz 
egiten da, eta aipatutako lan ildo eta 
erronkak azaltzen dira. 
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Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
(HAPO) berritu behar du udalak, eta 
parte-hartze prozesua martxan dago. 
Martxoaren 17an izango da aurkez-
pen saioa.

Bukatu berria da Legorreta 2030 Plan Es-
trategikoa lantzeko parte-hartze prozesua, 
eta horrekin lotutako beste dinamika bat 
hasiko du Legorretako Udalak: Hiri Antola-
menduko Plan Orokorra (HAPO) berritzeko 
parte-hartze prozesua. Datozen hamar-ha-
mabost urteetarako hirigintza araudia onar-
tzea dagokio udalari, eta herritarren iritziak 
jasotzeko prozedura hasi du. Oinarritzat 
hartuko dira Legorreta 2030 Plan Estrate-
gikoan jasotako lehentasunak. Martxoaren 
17an egingo da prozesua aurkezteko lehen 
saioa.

Plan estrategikoa lantzeko prozesuan 
identifikatu dira Legorretaren lehentasunak, 
eta horiek kontuan izango dira HAPO berria 
egitean. Besteak beste, honako gai hauei 
helduko zaie:
•	 Bizikidetza	 eta	 herri	 kohesioa:	 oinezko	

mugikortasuna, auzoen egoera…
•	 Jasangarritasuna:	mugikortasuna,	 ener-

gia, herriko baliabideak…
•	 Ingurumena:	 lurzoru	 ez-urbanizagarria-

ren azterketa, herrigunearekin txertatzea…

Hasi da 
hirigintza plana 
berritzeko 
prozesua

Comienza el proceso 
de renovación del plan 
urbanístico

El Ayuntamiento va a proceder a la reno-

vación del Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU), y va a poner en marcha el 

correspondiente proceso de participación. 

El proceso se presentará el 17 de marzo, a 

las 18:30, en Herri Antzokia. El 7 de abril los 

técnicos presentarán los primeros plantea-

mientos y se hará una sesión de contraste. 

En el proceso para elaborar el PGOU se 

tendrán en cuenta las conclusiones del 

Plan Estratégico Legorreta 2030.

El ayuntamiento 
comenzará a ejecutar 
los objetivos del plan 
estratégico con los 
presupuestos del 2022

El presupuesto del Ayuntamiento de Le-

gorreta para el año 2022 presenta nu-

merosas novedades, ya que comenza-

rán a ejecutarse las prioridades definidas 

en el plan estratégico Legorreta 2030. 

En este plan se han priorizado, entre 

otras cuestiones, los cuidados, y desde 

el consistorio se pretende reforzar este 

mismo año el servicio de atención diur-

na a las personas mayores, habilitando 

para ello una vivienda propiedad del 

ayuntamiento, con un presupuesto de 

20.000 euros. También se realizará un 

diagnóstico sobre la soledad.

El Ayuntamiento cuenta este año con 

un presupuesto de 1,8 millones de eu-

ros, 80.000 euros más que en 2021.

Se pondrán en marcha diversas ini-

ciativas para desarrollar las prioridades 

señaladas en el plan estratégico: es-

tudio de inundabilidad, plan de movi-

lidad… Se harán otras dos inversiones 

significativas: se ha creado una partida 

para abordar la convivencia y se cons-

truirá un rocódromo.

También hay novedades en el ámbi-

to de las subvenciones, ya que se crean 

tres nuevas partidas: renovación de ca-

seríos, mejora de la eficiencia energéti-

ca y alquiler.

Herritarrekin egindako parte-hartze 
prozesuaren emaitzak kontuan hartu 
ditu udalak aurrekontua egitean, eta 
inbertsioetan lerro berriak ireki ditu: 
besteak beste, adinekoen eguneko 
arreta indartzeko eta uholdegarrita-
sun azterketa egiteko.

Berritasun ugari izango ditu Legorretako Uda-
laren 2022ko aurrekontuak, Legorreta 2030 
plan estrategikoan zehaztutako lehentasunak 
gauzatzen hasiko baita udala. Besteak beste, 
zaintza jarri da lehentasun gisa plan horretan, 
eta udalak asmoa du 2022an bertan adine-
koen eta gizarteratze beharrak dituzten herri-
tarren eguneko zaintza zerbitzua indartzeko, 
udaletxearen jabetzako etxebizitza bat horre-
tarako moldatuta. Aurrekontuan 20.000 eu-
roko diru saila jarri da lan horretarako. Zain-
tzarekin lotutako beste diru partida bat ere 
sortu da: bakardadeari buruzko diagnostiko 
bat egingo du udalak. Eta gazteen eta nera-
been egoerari buruzko azterketa bat ere bai.

Aurrekontu proiektua EH Bilduren bost 
botoekin atera zen aurrera udalbatzan; EAJ 
abstenitu egin zen. Denera 1,8 milioi euro-
ko aurrekontua izango du udalak, iaz baino 
80.000 euro handiagoa.

2022ko inbertsioetako zenbatekorik han-
diena HAPO hiri antolamenduko plan oroko-
rra egiteko lanetara joango da: 50.000 euro.

Herriaren antolamenduarekin lotutako 
diru partida berriak ere badira aurrekontuan, 

denak ere plan estrategikoko parte-hartze 
prozesuan proposatu zirenak: uholdegarri-
tasunari buruzko azterketa, mugikortasun 
plana eta harekin lotutako obrak, energia 
plana…

Plan estrategikotik haragoko bi inbertsio 
ere bultzatuko ditu udalak. Batetik, bizikide-
tzaren gaiari heltzeko diru partida bat sortu 
da, eta asmoa da 2022an hasi eta hurrengo 
urteetan lantzea gai hori; bestetik, urteetako 
eskaerari erantzunez, rokodromoa egiteko 
diru saila txertatu da.

Dirulaguntzetan ere badira berritasunak. 
Ohiko laguntzekin jarraituko du udalak (gi-
zarte laguntzak, herriko eragileenak, euska-
ra ikastekoak…), baina hiru deialdi berri ere 
izango dira: baserrietan obrak egitekoak, 
efizientzia energetikoa hobetzekoak eta 
alokairukoak.

Aurrekontuan egin nahi diren inbertsioak 
finantzatzeko, udala ari da beste erakunde 
batzuen dirulaguntza deialdiak aztertzen, 
eta jadanik lortu dira dirulaguntza batzuk 
—esate baterako, aldundiaren laguntza jaso 
da adinekoen eguneko zaintzarako—.

Plan estrategikoko helburuak 
gauzatzen hasiko da udala 
2022ko aurrekontuekin

UDALA

tarrei aurkeztuko zaizkie, apirilaren 7an. Or-
duan ere izango da aukera alternatiba horien 
gainean iritzia emateko. Bi saioak 18:30etik 
20:00etara egingo dira, Herri Antzokian. 
Beste saio bat ere egingo da herriko gazte-
txoekin, 2006-2010 artean jaiotakoekin: he-
rrian zehar ibilbide bat egingo dute arkitek-
toekin, zer hutsune ikusten dituzten jakiteko.

AGENDA

Martxoak 2. Nerabeekin saio bat egin-
go dute arkitektoek herrian barrena, zer 
eremutan eragin beharko litzatekeen 
jakiteko. 17:30etik 19:00etara izango da, 
plazatik abiatuta.
Martxoak 17. HAPOa egiteko parte-har-
tze prozesuaren aurkezpena. Lehen 
diagnostikoaren berri emango da. 
18:30etik 20:00etara, Herri Antzokian.
Apirilak 7. Teknikariek egindako lehen 
planteamenduen aurkezpena eta 
kontrastea. 18:30etik 20:00etara, Herri 
Antzokian.

•	 Euskara:	euskararen	egoera	geolokaliza-
tua, hizkuntza irizpideak zehaztea…

•	 Parekidetasuna	eta	inklusioa:	eremu	pu-
blikoen analisia, baztertuen egoera…

•	 Irisgarritasuna	eta	zaintza:	mugikortasu-
na, espazio eta eraikin publikoak…

•	 Ekintzailetza:	 jarduera	 ekonomiko	 be-
rriak, ereduen bateragarritasuna… 

HAPOa egiteko prozesuaren helburua zera 
izango da, beraz: Legorreta 2030 Plan Es-
trategikoan zehaztutako balioak eta erron-
kak hirigintza araudira eramatea. HAPOan 
arautuko dira, besteak beste, datozen urtee-
tarako etxebizitza planifikazioa, lurzoruaren 
erabilera eta, oro har, Legorretaren garapen 
urbanistikoa.

Talde eragile bat izango du parte-hartze 
prozesuak: herriko hainbat eragiletako ki-
deak eta norbanakoak egongo dira talde 
horretan. Herritarrak izango dira protagonis-
ta, hala ere: aukera izango dute saio irekietan 
parte hartzeko eta ekarpenak egiteko. Bes-
tela ere, aukera izango da iritziak emateko, 
udaletxean bertan, LegorretAPP bidez edo 
posta elektronikoz (hapo-legorreta@gmail.
com).

Martxoaren 17an aurkeztuko da prozesua: 
lehen diagnostikoa aurkeztuko da, eta hel-
buruak zehaztu. Teknikariek planteamendu 
batzuk landuko dituzte ondoren, eta herri-
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Hizkuntzen erabilera neurtu dute Lego-
rretan bigarren aldiz. Euskararen erabile-
ra %63koa da, aurreko neurketan baino 
txikiagoa. Gazteek egiten dute euskaraz 
gehien, eta adinekoek gutxien. Gaztela-
nia ez beste hizkuntza batzuen erabilera 
areagotu egin da, eta %7ra iritsi dira.

Zenbat euskara entzuten da Legorretako ka-
leetan? Hizkuntzen erabilerari buruzko neur-
keta egin da bigarren aldiz herrian, UEMA 
Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen 
eskutik, eta hau da ondorioa: kalean dabil-
tzanen %63 aritzen dira euskaraz, %30 gaz-
telaniaz eta %7 beste hizkuntza batzuetan. 
2017an egin zen aurreko neurketa, eta badira 
aldaketa batzuk ordutik: euskararen erabilera 
jaitsi egin da, lau puntu, eta beste hizkuntza 
batzuen erabilera, hazi, bost puntu.

Kaleko neurketa iazko maiatzean egin zu-
ten Legorretan. UEMArekin batera, Elegunea 
euskara taldea eta Ugarotarrak guraso elkar-
tea aritu ziren erabilera aztertzen. Lagin oso 
zabala bildu zen, eta horrek fidagarritasun 
handia ematen dio azterketari: 1.465 elka-
rrizketa eta 4.648 solaskide.

Metodologia zehatza du kaleko erabilera-
ren neurketak, eta horri jarraitu zaio Lego-
rretan ere. Telefonoaren bidez egin da neur-
keta, propio sortutako aplikazio bat erabiliz. 
Neurtzaileak kalean ibili dira, paseoan, eta, 
jendea hizketan entzun ahala, datu hauek 
apuntatu dituzte aplikazioan: hiztunen se-
xua, adina eta zein hizkuntzatan ari ziren.

Legorretan ez ezik, beste 93 udalerritan 
ere neurtu da kaleko erabilera. Euskal Herri-
ko neurketa orokorra ere egin da, eta aurki 
argitaratuko dituzte emaitzak.

Dos de cada tres hablan 
euskera en la calle

¿Cuánto euskera se escucha en las 
calles de Legorreta? Por segunda vez 
que se ha realizado la medición del 
uso de las lenguas, de la mano de 
UEMA (Mancomunidad de Municipios 
Euskaldunes), y ha concluido que en 
la calle el 63% habla euskera, el 30% 
castellano y el 7% otras lenguas.

El uso del euskera es algo menor 
que en la medición anterior, y se ha 
incrementado sobretodo el uso de 
otras lenguas diferentes al euskera y 
al castellano. Los jóvenes son los que 
más hablan euskera (86%) y los ma-
yores los que menos (48%).

La medición se ha realizado tam-
bién en otros 93 municipios, y se ha 
seguido la metodología consolidada 
para estos estudios. En Legorreta se 
ha analizado una muestra de 1.465 
conversaciones y 4.648 hablantes.

HIRUTIK BI 
EUSKARAZ ARITZEN 
DIRA KALEAN

Adinaren araberako aldeak
Legorretan euskararen erabilera adin taldea-
ren arabera aztertuta, diferentzia nabarme-
nak ageri dira. Joera nagusia hau da Euskal 
Herrian: zenbat eta helduago, euskara gu-
txiago. Legorretan ere betetzen da hori, bai-
na ez erabat. Gazteek daukate euskararen 
erabilera handiena (%86), eta umeek on-
doren (%74). 2017arekin alderatuta, gazteen 
erabilera igo egin da, eta umeena, jaitsi.

Helduen multzoan, txikiagoa da euska-
raren erabilera, nahiz eta hizkuntza nagusia 
den. 2017an, %60ko erabilera eman zuten 
helduek. Orain, bi taldetan bereizi da mul-
tzo hori: heldu gazteak (25-39 urte) eta 
heldu nagusiak (40-64 urte). Diferentzia 
nabarmena agertu da: heldu gazteen %66k 
egiten dute euskaraz Legorretako kaleetan, 
eta heldu nagusien %52k.

Adinekoek erabiltzen dute euskara 
gutxien Legorretan: %48. 2017an baino 
erabilera handixeagoa da hori, baina, no-
lanahi ere, gaztelania gehiago erabiltzen 
dute euskara baino.

Ohituren eragina
Euskararen erabilera %63koa da, beraz, 
Legorretako kaleetan. Asko ala gutxi da 
hori? Kontuan hartu behar da zein den 
herriko egoera soziolinguistikoa. 2016ko 
azken datuen arabera, legorretarren 
%72k dakite euskaraz, %54ren lehen hiz-
kuntza da, eta etxean %49k erabiltzen 
dute euskara. Datu horiekin konparatuta, 
ez da txikia euskararen erabilera Lego-
rretako kaleetan. Txillardegiren kalkulu 
matematikoak eginda, espero daitekeen 
erabilera baino handiagoa. Hala ere, ez 

da ahaztu behar jaitsiera agertu dela, 
2017an baino euskara gutxiago entzun 
dela kalean.

Badago hobetzeko tartea. Ohikoa den 
joera bat sumatu da: umeekin euskaraz 
aritzea, eta helduekin, erdaraz. Eta errea-
litate hori ikusi egiten dute umeek: haiek 
euskaraz egiten dutela, haiei ere hala 
egiten dietela, baina heldu asko erdaraz 
aritzen direla beren artean. Hizkuntza 
ohituren gaiak zuzeneko zerikusia du 
horretan: nola ohitu garen lagunartean, 
tabernetan eta dendetan, herritarrekiko 
harremanetan. Azaroan egin zen Hau-
rren aurrean, helduok heldu ariketa, hel-
duen garrantzia nabarmentzeko. Aurten 
ere izango da aukera hizkuntza ohiturak 
aldatzen saiatzeko, hirugarren aldiz Eus-
karaldia egingo baita udazkenean.

ERABILERA OROKORRA 

HIZKUNTZEN ERABILERA LEGORRETAKO KALEETAN 

EUSKARAREN ERABILERA, ADINAREN ARABERA 

2017 2021
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Hizkuntzen erabilerari buruzko neurketa be-
reziak egin dira Ugaro herri eskolan: batetik, 
ikasleen erabilera aztertzeari begira, jolasto-
kian egin da neurketa, jakiteko zein hizkun-
tzatan aritzen diren umeak eskolan; bestetik, 
ikastetxe atariko erabilera aztertu da, umeak 
ateratzen diren garaian. Bi errealitate erabat 
desberdin dira: eskola barruan, %85etik go-
rakoa da euskararen erabilera, baina atarian, 
helduen %52 entzuten dituzte umeek eus-
karaz.

Bi fasetan egin da neurketa. Lehenik, es-
kolako jolastokiko erabilera aztertu da, ira-
kasleen laguntzarekin. Oso argazki antzekoa 
jaso da bi irakastaldietan. Haur Hezkuntzan, 
hau da erabilera orokorra: euskaraz, %87; 
gaztelaniaz, %11; beste hizkuntza batzuetan, 
%2. Lehen Hezkuntzan, hau: %85 euskaraz 
eta %15 gaztelaniaz. Gelaz gela egin da az-
terketa, eta badaude diferentziak, oso lotuta 

Dos realidades en la escuela: 
el patio y la entrada

Se han realizado mediciones especí-
ficas sobre el uso de las lenguas en la 
escuela Ugaro: por un lado, se ha reali-
zado la medición en el patio, para saber 
en qué idioma hablan los niños y niñas 
en la escuela; por otro, se ha analizado 
el uso de la entrada del colegio, en las 
horas de salida de los alumnos. Son dos 
realidades totalmente diferentes: en el 
ámbito escolar, el uso del euskera supe-
ra el 85%, pero en la entrada, los niños 
y niñas escuchan el 52% de los adultos 
en euskera. Los padres y las madres han 
recibido un folleto sobre el análisis que 
se ha realizado.

Udalak hitzarmena sinatu du Oinherri el-
kartearekin, herrian proiektu hezitzaileak 
bultzatzeko. Horrekin lotuta, 9-18 urte bi-
tarteko herritarrekin parte-hartze prozesu 
bat egingo da.

Herri hezitzaileen sareko kide egin da Le-
gorreta: Oinherri elkartearekin hitzarmena 
sinatu du udalak, eta, horren eskutik, he-
rrian proiektu hezitzaileak bultzatuko dira. 
Oinherri 2012an sortu zuten hezkuntzan 
eta umeen aisialdian aritzen diren hainbat 
elkartek, eta helburu du herri hezitzaileen fi-

losofia txertatzea. Aurretik beste 28 udalerrik 
egin bezala, sare horretan sartzea erabaki du 
Legorretako Udalak ere.

Herri hezitzaile izateak esan nahi du 
umeak eta nerabeak ere eskubide osoko 
pertsonatzat hartzea, eta, beraz, herrian 
parte hartzeko bideak zabaltzea. Horretara-
ko laguntza emango du Oinherri elkarteak; 
besteak beste, formazioa eta aholkularitza 
emango dizkie udalari eta herriko eragi-
leei. Legorreta 2030 plan estrategikoan ere 
lehentasun gisa hartu da gai hori: “Haurren 
eta nerabeen heziketaren ardura herri osoak 
hartzea”. Hori da Oinherriren planteamen-
dua, herri hezitzailea hiru zutabetan egitura-
tzea: eskola, udala eta herrigintza.

Hain justu, Legorretako umeen eta nera-
been parte-hartzea bultzatzeko asmoarekin, 
prozesu bat hasiko du udalak datozen as-
teetan, Arremanitz kooperatibaren eskutik. 
Helburua da oinarri batzuk jartzea umeen 
eta nerabeen parte-hartze egonkorra bul-
tzatzeko, bai udalean, bai herriko eragilee-
tan, eta gaur egun umeek eta gaztetxoek 
dituzten iritziak jasotzea.

Horretarako, batetik, 9-18 urteko herrita-
rren iritziak jasoko dituzte adituek: herritar 
horiek nola ikusten duten Legorreta, eta 
zer iritzi duten aisialdiaz eta parte-hartzeaz. 
Bestetik, udalarekin eta eragileekin egingo 
dute lana adituek, umeen eta gaztetxoen 
parte-hartzea bultzatzeko zer neurri hartu 
erabakitzeko.

Prozesu horren bidez, beraz, herri he-
zitzaileen kultura txertatu nahi da udalean 
eta herriko eragileen artean, eta gaur egun 
Legorretako umeek eta gaztetxoek zer pre-
mia dituzten jakin, horiei erantzun ahal iza-
teko.

Herri 
hezitzaileen 
sarera batu da 
Legorreta

Legorreta se une a la red 
de pueblos educadores

Legorreta se ha incorporado a la red de 

pueblos educadores: el Ayuntamiento 

ha firmado un convenio con la asocia-

ción Oinherri para impulsar proyectos 

educativos. Oinherri fue fundada en 

2012 por diversas asociaciones que tra-

bajan en la educación y el ocio infantil. 

Junto a Legorreta, otros 28 municipios 

componen la red de pueblos educado-

res.

Precisamente, con el objetivo de im-

pulsar la participación de los niños, niñas 

y adolescentes, el Ayuntamiento inicia-

rá en las próximas semanas un proceso 

a cargo de la cooperativa Arremanitz. 

El objetivo es sentar las bases para fo-

mentar la participación estable de niños, 

niñas y adolescentes, tanto en el ayun-

tamiento como en los agentes locales, 

y recoger las opiniones de niños y jóve-

nes. Los expertos trabajarán con lego-

rretarras de 9-18 años. 

HIZKUNTZEN ERABILERA LEGORRETAKO ESKOLAN Euskara Gaztelania Besteak

Ugarotarrak guraso elkartearekin lanki-
detzan, UEMAk prestatutako eskuorri bat 
bidali zaie eskolako guraso guztiei, egin-
dako neurketen emaitzak jakinarazteko eta 
umeen erabileran giltzarri direla gogoraraz-
teko.

Umeekin lotutako beste azterketa bat ere 
prestatzen ari da UEMA: ikus-entzunezkoen 
kontsumoari buruzko inkesta egin dute, Le-
gorretan ere bai, eta aurki emango dituzte 
emaitzak.

daudenak ikasleen hizkuntza ezaugarriekin 
(ohitura, erraztasuna…).

Bigarrenik, eskola atarian egin da azterke-
ta, kaleko neurketa aprobetxatuz. Eskolako 
patioarekin konparatuta, nabarmen gutxiago 
egiten da euskaraz atarian. Umeen kasuan, 
%72koa da euskararen erabilera, hau da, pa-
tioan baino hamabost bat puntu txikiagoa; 
eskola atarian egoten diren helduen artean, 
berriz, %52 aritzen dira euskaraz. Areago, 
umeak aurrean ez daudenean, gehiago jais-
ten da helduen erabilera, eta gehienak erda-
raz aritzen dira.

Bi errealitate ikusten dituzte umeek, beraz: 
eskola barruan euskara dute hizkuntza na-
gusia, baina atarian, ikusten dute heldu asko 
aritzen direla erdaraz, are gehiago elkarren 
artean.

Bi errealitate eskolan: 
jolastokia eta ataria
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2021eko urrian onartu zituen udal-
batzak aurtengo tasa eta zergak, eta 
herritarrek jada eska ditzakete hoba-
riak eta salbuespen fiskalak, baldintza 
jakin batzuk betez gero. Hona hemen, 
zerrendatuta:

Ondasun higiezinen gaineko zerga:

•	Familia	ugariak:	%90era	arteko	hobaria	
eskuratzeko aukera dute familia uga-
riek (epea: martxoaren 15a).

•	Alokairua:	%50era	arteko	hobaria	es-
kuratzeko aukera dute alokairuan ja-
rritako etxebizitzek, Eusko Jaurlaritzak, 
Aldundiak edo Udalak berak sustatuko 
programen babesean ematen badira.

•	Energia	berriztagarriak:	%50era	arteko	
hobaria eskuratu ahal izango dute 
eguzkitik edo beste energia berrizta-
garri batzuetatik datorren energiaren 
aprobetxamendu termiko edo elek-

trikorako sistemak instalatu dituzten 
ondasun higiezinek. 

•	Errekargua	etxebizitza	hutsei:	
%50eko errekargua aplikatuko zaie 
hutsik dauden etxebizitzei. Kasu 
batzuetan salbuespenak egingo dira, 
eta etxejabeak berak egin beharko 
du horretarako eskaria (epea: mar-
txoaren 31).

Eraikuntza, instalazio eta obren gai-
neko zerga:

•	Energia	berriztagarriak:	%95eko	
hobaria izango da eguzki energiaren 
aprobetxamendu termikoko edo elek-
trikoko sistemak instalatzeagatik eta 
energia aprobetxamenduko birgaitze 
integralak egiteagatik.

•	Irisgarritasuna:	%90eko	hobaria	izan-
go da irisgarritasuna errazten duten 
obretarako. 

Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga:

•	Ibilgailu	historikoak:	%100.

•	Erregai	gisa	gasa	erabiltzen	duten	
ibilgailuak: %50.

•	Ibilgailu	hibridoak:	%50.

•	Elbarritasunen	bat	duten	pertsonen	
ibilgailuak: %100.

•	Nekazaritzako	ibilgailuak:	%100.

•	Ibilgailu	bakarra	duten	familia	ugariak:	
%100.

Hondakinen tasa:

•	Autokonposta	edo	auzokonposta	egi-
teagatik: 49,50 euroko diru itzulketa 
egingo da urte amaieran. 

Gizarte zerbitzuetako laguntzak:

•	Ura,	zaborra	eta	ondasun	higiezinen	
gaineko zerga: hiru tasa eta zerga ho-
riek ordaintzeko eska daiteke lagun-
tza, urte osoan zehar. 

2022ko tasa eta
zergetan hobariak
eta salbuespen
fiskalak eska ditzakete
herritarrek

El pleno municipal aprobó en oc-
tubre de 2021 las tasas e impuestos 
para este año, y los y las legorretarras 
ya pueden solicitar bonificaciones 
y exenciones fiscales si se cumplen 
determinados requisitos. Se enume-
ran a continuación:

Impuesto sobre bienes inmue-
bles:

•	Familias	numerosas:	hasta	el	90%	
(plazo: 15 de marzo).

•	Alquiler:	hasta	un	50%.

•	Energías	renovables:	hasta	el	50%.

•	Recargo	a	las	viviendas	vacías:	50%.

Impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras:

•	 Energías	renovables:	95%.

•	 Accesibilidad:	90%.

Impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica:

•	 Vehículos	históricos:	100%.

•	 Vehículos	que	utilizan	gas	como	com-
bustible: 50%.

•	 Vehículos	híbridos:	50%.

•	 Vehículos	de	personas	con	discapacidad:	
100%.

•	 Vehículos	agrícolas:	100%.

•	 Familias	numerosas	con	un	solo	vehícu-
lo: 100%.

Tasa de residuos:

•	 Autocompost	o	compost	comunitario:	
reembolso de 49,50.

Ayudas de los servicios sociales:

•	 Agua,	residuos	e	impuesto	sobre	bienes	
inmuebles.

Se pueden solicitar
bonificaciones y

exenciones
fiscales en las
tasas e impuestos
de 2022

ZERGAK



Konposta egiteko, bi aukera daude gaur 
egun: autokonposta, nork bere etxean egin 
dezakeena (lursail txiki bat duten herritarren-
tzat), eta auzokonposta, horretarako etxolak 
erabilita (etxean egin ezin duten herritarren-
tzat). 

Konposta egiteak bi helburu ditu: batetik, 
ahalik eta kalte ekologiko txikiena egitea, eta, 
bestetik, organikoa herrian kudeatuta gastua 
txikitzea.

Gaur egun konposta egiten duten herrita-
rren erregistroa berritzeko eta herritar berriei 
aukera emateko, beste deialdi bat zabaldu-
ko da. Eskaria egin nahi duten herritarrek 
martxoaren 15era arteko epea izango dute: 

udaletxean bertan, 08:00etatik 13:00era, 
edo egoitza elektronikoan, udalaren web-
gunean, lotura honetan: 

https://uzt.gipuzkoa.eus/

PortalV/7.00/SolicitudDetalle.

aspx?ID=ESKA&idioma=eu-ES

 

Herritarrei zerbitzuaren zenbateko osoa 
kobratuko zaie seihileko bakoitzean, eta 
konposta egiten dutenei urte bukaeran itzuli 
egingo zaie horri dagokion parte propor-
tzionala: 49,50 euro, hain zuzen. Horretara-
ko, urtean gehienez ere 24 aldiz erabili ahal 
izango da organikoaren edukiontzia.

Auzokonposta egiteko zerbitzua egokia 
izan dadin, etxoletan hobekuntzak egingo 
dira; besteak beste, txartel bidez irekiko dira. 
Horretarako, txartel zaharra entregatu egin 
beharko da, eta berriak banatuko dira.

Izena emateko epea bukatzen denean, 
udala harremanetan jarriko da erabiltzaile 
guztiekin, konposta egiten hasteko argibi-
deak emateko.

Konposta egin 
nahi duten 
herritarrei beste 
aukera bat 
eskainiko die 
udalak

El ayuntamiento ofrecerá 
una alternativa a las 
personas que quieran 
hacer compost 

La elaboración del compost tiene dos 

objetivos: por un lado, minimizar el daño 

ecológico y, por otro, reducir el gasto 

con la gestión del orgánico en la loca-

lidad.

Para renovar el registro de las perso-

nas que actualmente realizan compost y 

dar oportunidad a más legorretarras, se 

abrirá una nueva convocatoria. Las per-

sonas interesadas podrán realizar la soli-

citud antes del 15 de marzo: en el propio 

Ayuntamiento, de 08:00 a 13:00 horas, o 

en la sede electrónica, en la web muni-

cipal, en el siguiente enlace:

https://uzt.gipuzkoa.eus/

PortalV/7.00/SolicitudDe-

talle.aspx?ID=ESKA&idio-

ma=es-ES

A aquellas personas que realicen 

compost y utilicen el contenedor del 

orgánico como máximo 24 veces al 

año, se les devolverá la parte proporcio-

nal correspondiente, que será de 49,50 

euros.
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NUEVA CARPA EN EL PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL 

Se trata de una carpa adaptada a las características del 
patio. Ha costado 33.000 euros y el ayuntamiento ha 
recibido	una	subvención	del	90%	del	Gobierno	Vasco.	
Es una mejora significativa para la escuela infantil de la 
localidad. 

Patioko ezaugarrietara egokitutako karpa bat da, 
toldoa biltzeko aukera ematen duena, eguzki 
garaian argitasuna eta berotasuna aprobetxatu ahal 
izateko. 33.000 euroko kostua izan du, eta udalak 
%90eko dirulaguntza jaso du Eusko Jaurlaritza-
ko Hezkuntza Sailaren Udalaguntza programatik. 
Hobekuntza esanguratsua da herriko haur eskola-
rentzat. 

KARPA BERRIA JARRI DU UDALAK HAUR 
ESKOLAKO PATIOAN

Abenduan, Foru Aldundiaren Kirol Saileko dirulaguntza 
deialdi batera aurkeztu zen udala; kirol instalazioetan 
egindako obrak laguntzea zen deialdi horren helburua, eta 
Legorretako Udalak 33.291 euroko dirulaguntza lortu du 
Bizikleta Parkeko lanak finantzatzeko. 

Parkea bera egitea, garbilekua hornitzea eta urak kanaliza-
tzeko obrak kontuan hartuta, guztira 51.692 euroko kostua 
izan zuten lanek. Laguntza honen ondorioz, beraz, udalari 
18.400 euro kostatu zaio Bizikleta Parkea. 

Foru Aldundiak oso begi onez ikusi du Legorretako 
parkea, eta etorkizunean aukera egongo da hobekuntzak 
egiteko laguntzak jasotzeko. 

LA DIPUTACIÓN CONCEDE AL AYUNTAMIENTO UNA SUBVENCIÓN DE 

33.291 EUROS PARA SUFRAGAR LA OBRA DEL PARQUE DE BICICLETAS 

El Ayuntamiento de Legorreta ha obtenido una subvención de 
33.291 euros para la financiación de las obras del Parque de 
Bicicletas.

La ejecución del propio parque, el suministro del lavadero y 
las obras de canalización de aguas supusieron un coste total de 
51.692 euros. Como consecuencia de esta ayuda, el Parque de 
Bicicletas ha costado al Ayuntamiento 18.400 euros.

33.291 EUROKO DIRULAGUNTZA EMAN DIO ALDUNDIAK 
UDALARI BIZIKLETA PARKEKO OBRA ORDAINTZEKO



Euskararen kalitate ziurtagiria lortu du 
Legorretako Udalak

Bikain ziurtagiria lortu du Legorretako Udalak. Eusko 
Jaurlaritzak ematen du ziurtagiria, eta esan nahi du udalean 
normalizatuta dagoela euskararen erabilera eta hizkuntza 
kudeaketa egokia egiten dela. Hiru maila dauzka Bikainek, 
eta maila gorenekoa eskuratu du Legorretako Udalak.

Ziurtagiria lortzeko, ebaluazio prozesu bat gainditu 
behar da: udalaren funtzionamenduari eta kudeaketari 
buruzko diagnostikoa prestatu, eta adituen ebaluazioa 
gainditu. UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak 

landu du Legorretako Udalak Bikain ziurtagiria lortzeko 
prozedura osoa. Udalean urteetan egindako lanaren 
seinale da ziurtagiria, eta azken urteetan, udala UEMAn 
sartuta, sistematizatu egin da hizkuntzaren kudeaketa 
egokia.

Bikain ziurtagiria abenduaren 14an jaso zuen Legorretako 
Udalak Iñigo Urkullu lehendakariaren eskutik, Gasteizen 
egindako ekitaldi batean. Argazkian, udaleko langileak eta 
hautetsiak, udalak lortutako ziurtagiriarekin.


