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1956an iritsi zinen Legorretara, uda be-
te-betean... baina ez zenuen esperotako 
eguzkirik sentitu hemen. 
Ez dut sekula ahaztuko egun hura. Eguzki 
ederra utzi genuen Garesen, jaioterrian, 
eta, hona iritsi, eta zirimiria ari zuen; negua 
zirudien... Hala esan zidan Colomok: “Toki 
ederrera etorri gara!”. 

Paper fabrikara joan zineten zuzenean, 
lan eske.
Bai, Gertrudisengana jo genuen aurrena, 
eta paper fabrikara segidan. Gure anaiak 
han zebiltzan lanean, bai nirea eta bai 
Julianena ere. Gertrudisenean egon ginen, 
Julian eta biok, gure bi anaiak eta Azkarate 
ere bai. Paper fabrikan, nagusiarengana 
joateko esan ziguten. Teniente koronela 

zen... beldurra ematen zuen garai hartan! 
Egun hartan bertan hasi ginen lanean. 

Urte asko egin zenituen paper fabrikan 
lanean, ezta? Jubilatu arte bertan?
Bai, bai, 34 guztira. Hasieran, kamioi-
ra bidali ninduten. Bi urtez ibili nintzen 
kamioiarekin, eta, handik, galdarara bidali 
ninduten. Hamasei urte egin nituen han. 
Denbora hori igarota, beste bi postu 
eskaini zizkidaten: almazenean aritzea, 
edo instalazioaz arduratzea. Almazenean 
hasi nintzen, egunez lan egin ahal izateko, 
nahiz eta erantzukizuna handiagoa zen. 
Beste hamasei urte egin nituen zeregin 
horretan. Gauza batek ematen zidan aten-
tzioa: zenbat ortografia akats egiten zituen 
jendeak orduan! Nik hiztegi hau erabiltzen 

nuen [esku artean du 1963ko hiztegia, 
50 pezeta ordaindutakoa]. Jubilatzeko 
urtebete falta zitzaidala, 64 urterekin, 
fabrikan ordainketak eten zituzten; eta, 
egoera hartan, jubilatu egin nintzen. Duela 
27 urte.  

Echezarreta fabrikan lan egin, eta Etxe-
zarreta auzoan bizi.
Ni etorri nintzen garaian, auzo hau erabat 
eraikitzeko zegoen. 40 etxebizitza ziren, 
garai hartan etxeen behealdeak ere bizile-
kuak baitziren. 1961ean, ezkonduta, gaur 
egun Labaien bizi den etxean jarri ginen; gu 
behean, eta Colomo goian. Etxe honetara 
duela 45 urte etorri ginen; aurretik Luisito 
Arakistainek eduki zuen, eta hark utzi zue-
nean etorri ginen hona. 

GERATZEKO ETORRIAK

Satur Riezu Goñi

1956ko abuztuaren 7an etorri zen Satur 
Riezu Goñi Legorretara, 27 urterekin; 
ondo gogoan du egun hura, ia 64 urte 
igarota ere. Julian Colomorekin batera 
etorri zen, lanera, paper fabrikara. Gares 
jaioterria atzean utzita. Paper fabrika, 
udaletxea, eliza, odol emaileak... 
pasadizo ugari kontatu ditu Riezuk; 
91 urterekin, inbidia izateko moduko 
oroimena dauka.   
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Herrian bertan lan profesionala ez ezik 
bestelako lan asko egina zara. Udale-
txean, esaterako. Noiz sartu zinen?
1979. urtean sartu nintzen udaletxean, Antton 
Amondarainekin. Harekin egin nituen lau 
urte, eta Bixente Esnalekin beste lau. Sartu 
eta berehala uraren inguruko ikerketa egin 
genuen, hoditeria uralitazkoa baitzen. Kale 
osoa ireki genuen, eta gogoan dut 13 milioi 
pezeta kostatu zela. Diputazioaren laguntza 
izan genuen. Eta gerora kaleko argiteria jarri 
genuen. Horrez gain, Etxezarreta auzoa 
urbanizatzeko azterlan bat egin genuen; 

auzotarrek eman egin genituen parkeak 
egiteko lurrak, eta auzoko bide nagusia ere 
orduan egin genuen. Ez zen erraza izan; 
gorabehera ugari izan ziren.   

Eliz komunitateari ere urte batzuk eskai-
nia zara.
Halaxe da, bai: berrogei inguru. Don Juan 
Peñagarikano etorri zen, eta elkarrekin 
aritu ginen. Diru kontuak izan ziren nire 
ardura, 40 urtez, Migel Gerrikok erreleboa 
hartu zidan arte. Eta meza zuzentzen ere 
aritu nintzen. Fraile bat etorri zen hitzaldi 

bat ematera, eta hark 
esan zidan balio nuela 
horretarako, aldare-
rako, kantatzeko eta. 
1970eko hamarkada 
hasiera izango zen. 
Baina orduan apaizek 
gizonoi ez ziguten 
uzten aldarean lagun-
tzen, hori gerora etorri 
zen. Apaiz gazteago 
bat etorri zenean. 
Jabier Azkoitia. 85 urte 
ingururekin utzi nion 
zeregin horri. 

Udaletxea, eliza... 
eta odol emaileak. 
Zeregin horretan ere 
urteak eta urteak 
eman zenituen. 
Bai... [dokumentu 
baten bila altxatu da]. 
Txaro Goikoetxea hasi 

zen Legorretan odol-ematea bultzatzen. 
Parrokia etxera etorri zen, eta Angelitari 
esan zion talderen bat sortu behar litzate-
keela lan horretarako. Angelitak niri deitu 
zidan, eta hala hasi ginen. Lasarteko bi 
gizon etorri ziren lan hura zertan zetzan 
kontatzera, eta elkartea sortu genuen Txaro 
Goikoetxeak, Angelita Peñagarikanok, 
Manuel Urangak eta laurok. 1977an eratu 
genuen [gordea du elkartea eratu zeneko 
dokumentua]. Urte asko egin genituen, eta, 
nekatu ginenean, Axun Goikoetxeari eskatu 
genion erreleboa hartzeko. Eliza, odol 
emaileak, odol emaileak, eliza... bi horien 
artean eman dut bizitza.  

Eta, jubilatuta ere, urte batzuk bai.
Bai, 27. Esaten didate gure eraginez Gizarte 
Segurantzak porrot egingo duela, baina nik 
ere ordaintzen dut, e! [Barrez]. 

Komunitateari eskainitako bizitza bat, 
Satur. Baduzu kontatu nahi zenukeen 
beste konturik, anekdotarik?
Ba, elizan geundela, zinea saldu genuen. 
22.000 pezeta eskatu genizkion udalari, eta 
19.000 eman zizkiguten. Daniel zen apaiza 
orduan. Ez genuen erabiltzen, eta horre-
gatik saldu genuen. Garai batean bai, asko 
erabiltzen zen. Mari Karmen Plazaolaren 
aita eta biok ibiltzen ginen, Juanito eta biok. 
Pelikulak jartzen genituen, eta gainezka 
egoten zen. Baina, urte haiek pasatuta, 
erabilerarik ez zitzaion ematen. 

Gainerakoan, osasuntsu egon naiz. Zor-
tea izan dut alde horretatik. Gainera, herri 
hau oso ona izan da. Jendea oso ona zen, 
langilea. Oso ondo hartu gintuzten. Gure 
bizitza gogorra izan da, baina inguruak asko 
lagundu digu. 

GERATZEKO ETORRIAK

Odol emaileen
elkartea osatu zuteneko
agiria.
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2021eko egutegia herritarren partaidetzarekin osatu nahi du udalak; herritarrek 
ateratako argazkiak egutegian bildu eta gero etxeetara banatzea izango da helbu-
rua. Horretarako, lehiaketa jarriko da martxan, eta bertan jasotzen diren argazkie-
tatik hamabi aukeratuko dira (hilabeteko bat). 

• Gaia: Argazkiek Legorretako herriarekin edota herritarrekin izan beharko dute 
lotura: paisaiak, eraikinak, jaiak, animaliak… 2019ko abendutik 2020ko azarora 
bitarte ateratakoak izan beharko dute, eta orain arte argitaratu gabeak.

• Argazkien formatua: 3500 x 2400 pixel (edo 297 x 210 mm.) eta 300 pixel 
pulgadako erresoluzioan. Argazkiekin batera, egilearen izena eta abizenak eta 
telefono zenbakia azaldu beharko dira.

• Aurkezteko epea: 2020ko azaroaren 6ra bitartean:
 kultura.legorreta@euskalnet.net helbidera bidalita edo USB batean udal
 liburutegian aurkeztuta. 
• Lehiakideak: Legorretan jaioa den edo bertan bizi den edozein herritarrek 

aurkeztu ahal izango ditu argazkiak. 
• Epaimahaia: lau pertsonak osatuko dute: Kultura batzordeko bi kidek eta ar-

gazkigintzarekin erlazionatutako beste bik. Saridunak azaroaren 13an ezagu-
taraziko dira.

• Sariak: Argazki saridun bakoitzari 50 euroko saria emango zaio. 
• Jasotzen diren argazkiak udalaren jabetzan geratuko dira. 

 
 

 

El ayuntamiento quiere completar el calendario de 2021 con participación ciudadana, 
con el objetivo de que las fotografías tomadas se recojan en el calendario y se distribuyan a los hogares. 

Para ello, se pondrá en marcha un concurso en el que se seleccionarán doce fotografías (una para cada mes).

• Tema: las fotografías deberán estar relacionadas con el pueblo de Legorreta o con la ciudadanía: paisajes, edificios, fiestas, animales… 

Y deberán ser inéditas. Las fotografías se sacarán entre diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020.

• Formato de las fotografías: 3500 x 2400 pixel (ó 297 x 210 mm.) y a 300 pixel pulgada de resolución. Junto a las 

fotografías deberán figurar el nombre y apellidos del autor o autora y el número de teléfono.

• Plazo de presentación: hasta el 6 de noviembre de 2020: enviándolo a kultura.legorreta@euskalnet.net o 

presentándolo en una USB en la biblioteca municipal.

• Participantes: Las fotografías podrán ser presentadas por cualquier ciudadana/ciudadano nacido o residente 

en Legorreta.

• El jurado: estará compuesto por cuatro personas: dos miembros de la comisión de cultura y 

otros dos relacionados con la fotografía. Los premiados se darán a conocer el 13 de noviem-

bre.

• Premios: a cada fotografía premiada se le concederá un premio de 50 euros.

• Las fotografías que se recojan quedarán en propiedad del ayuntamiento.

CALENDARIO 2021

2021eko egutegia



Urriko osoko bilkuran onartu zen udal tasa eta zerga nagusiak %1 igotzea, 
aho batez. Honela geratuko dira, beraz:

R Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga (IBI): %1 gaurkotuta, hauxe da 
2020ko indizea:
• Industria eta zerbitzuak: 0,5533.
• Gainerako ondasunak (etxebizitzak eta beste): 0,1742.
• Maiatzaren 15etik ekainaren 30era kobratuko da.
• Hobariak: 

- Familia ugarientzat (egoeraren arabera, %75, %80 edo %90ekoa). Eskaria 
egiteko epea: otsailak 28.

- Etxebizitza Eusko Jaurlaritzaren, aldundiaren edo udalaren programaren 
batean alokairuan duten jabeentzat (%50ekoa). Eskaria egiteko epea: 
otsailak 28. 

R Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga: %1eko igoera.
• Otsailaren 17tik martxoaren 25era bitarte kobratuko da.
• Hobariak: 

- Ibilgailu historikoek: %100. 
- Ibilgailu elektriko eta hibridoek: %50.
- Familia ugariek (kotxe bakarra badute): %100. Eskaria egiteko epea: 

urtarrilak 31.

R Jarduera ekonomikoen gaineko zerga: %1 igota, koefizientea 1,6932an 
ezarri da.
• Urriaren 1etik azaroaren 10era kobratuko da.

R Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga: karga tasa bakarra ezarri 
da: %4,75. 
• Hobari berri bat: etxebizitzetan mantentze edo berritze lanak egiteko: 

%95. 

R Hiri hondakin solidoak: %1eko igoerarekin, honela geratu da:
• Herri guneko etxebizitzak: 149,03 euro. 
• Herri guneko etxebizitzak, hondakin organikoa konpost bidez kudeatzen 

dutenak: 119,23 euro.
• Landa guneko etxebizitzak: 119,23 euro.
• Landa guneko etxebizitzak, hondakin organikoa konpost bidez kudeatzen 

dutenak: 89,42 euro.
• Lehen zatia apirilaren 14tik maiatzaren 25era kobratuko da, eta bigarrena, 

urriaren 31tik azaroaren 25era.

R Diru laguntzak: herritarrek laguntza eskatzeko aukera dute ura, zaborra eta 
hiri ondasun higiezinen gaineko zerga ordaintzeko hobaria lortzeko. Eskari 
hauek urte osoan zehar egin daitezke, eta eskatutako epeari dagokion 
ordainketa egingo da. 

www.legorreta.eus/udala/udal-arautegia loturan kontsulta daitezke tasa eta 
zergen xehetasun gehiago eta laguntzak eskatzeko bete beharreko baldintzak. 

Se adaptan al 1% las principales tasas
e impuestos municipales

En el pleno de octubre se aprobó por unanimidad una subi-
da del 1% de las principales tasas e impuestos municipales.

R Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos (IBI): 
actualizado al 1%, el índice 2020 es el siguiente:
• Industria y servicios: 0,5533.
• Resto de bienes (viviendas y otros): 0,1742.
• Se cobrará del 15 de mayo al 30 de junio.
• Bonificaciones:

- Para las familias numerosas (75%, 80% o 90%, según 
la situación). Plazo de solicitud: 28 de febrero.

- Para propietarios que tengan su vivienda en alquiler 
en algún programa del Gobierno Vasco, Diputación 
o Ayuntamiento (50%). Plazo de solicitud: 28 de 
febrero.

R Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
incremento del 1%.
• Se cobrará del 17 de febrero al 25 de marzo.
• Bonificaciones:

- Vehículos históricos: 100%.
- Vehículos eléctricos e híbridos: 50%.
- Familias numerosas (con un solo coche): 100%. Plazo 

de solicitud: 31 de enero.

R Impuesto sobre Actividades Económicas: incrementa-
do en un 1%, el coeficiente se establece en 1,6932.
• Se cobrará del 1 de octubre al 10 de noviembre.

R Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras: se establece un tipo de gravamen único del 
4,75%. 
• Nueva bonificación: Mantenimiento o renovación de 

viviendas: 95%.

R Residuos sólidos urbanos: con un incremento del 1%, 
queda de la siguiente manera:
• Viviendas del núcleo urbano: 149,03 euros.
• Viviendas del núcleo que gestionan el residuo orgánico 

mediante compost: 119,23 euros.
• Viviendas del núcleo rural: 119,23 euros.
• Viviendas rurales que gestionan el residuo orgánico 

mediante compost: 89,42 euros.
• El primer pago se realizará del 14 de abril al 25 de mayo 

y el segundo, del 31 de octubre al 25 de noviembre.

R Subvenciones: la ciudadanía puede solicitar ayuda para 
obtener bonificaciones en el pago del impuesto sobre 
el agua, la basura y los bienes inmuebles urbanos. Estas 
solicitudes se pueden realizar durante todo el año y se 
realizará el pago correspondiente al plazo solicitado.

En el enlace www.legorreta.eus/es/ayuntamiento/normati-
va-municipal se pueden consultar más detalles de las tasas 
e impuestos y los requisitos para solicitar las ayudas.
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%1 egokitu dira
udal tasa eta zerga nagusiak
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LEGORRETAKO UDALAK 
ABENDUKO OSOKO BILKURAN 
ONARTU ZUEN 2020KO 
AURREKONTUA, AHO BATEZ

Guztira, 1.860.000 euroko aurrekontua da, 
2019an baino 110.000 euro gehiagorekin. 
%6,29 handiagoa, beraz. Sarrera arruntak 
%2,3 igo dira: 1.742.000 eurotik 1.782.000 
eurora. Horietatik, 1.059.000 euro (%59,43) 
Foru Aldunditik datoz. Gastu arruntak, 
berriz, %0,98 igo dira: 1.576.000 eurotik 
1.592.000 eurora. Ondorioz, sarrera arrun-
tak gastuak baino zertxobait gehiago igo 
dira. Batez besteko bilakaera, beraz, posi-
tiboa da. 

Etorkizuneko herria irudikatzeko gogoeta 
izango da 2020ko proiektu nagusia. Herriak 
zer bilakaera izatea nahi dugun adostu, 
eta horretarako baliabideak jartzen hastea 
izango da erronka. Horretarako, parte har-
tze zabal bat jarriko da martxan, ahalik eta 
adostasun zabalenarekin erabaki ahal iza-
teko. 

Berdintasun teknikaria kontratatu du uda-
lak, eta pauso hori ere oso garrantzitsutzat 
du udal honek. %33,33ko lanaldia izango 
du, eta Zaldibia eta Segurako udaletan osa-
tuko du lanaldia. Herrian berdintasuneranz-
ko politikak sustatzeko, ezinbesteko aurre-
rapausoa.  

Inbertsioen arloan, eraginkortasun ener-
getikoa izango da erronketako bat. Kaleko 
argiteria aldatuta kutsaduran eta kontsu-
moan zer-nolako bilakaera izan den ikusita, 

udal eraikinetan aldaketak egiten hastea 
izango da hurrengo pausoa. Horrez gain, 
kanposantuan nitxo gehiago jartzeko lanak 
egingo dira (hemezortzi, guztira), bai eta 
irisgarritasuna hobetzeko lanak ere.

Udalbiltza partzuergoan sartuko gara, 
Euskal Herri burujabe bat eraikitzeko egiten 
duen lana kontuan izanik, gure herriak ere 
bertako kide izan behar lukeela sinetsita.

Segidan, aurrekontuaren sarrerak eta gas-
tuak, puntuz puntu azalduta: 

SARRERAK:

1_Zuzeneko zergak:
 Kapitulu hau %2,4 igo da: 420.000 euro. 

Errolden eguneratzeagatik eta zergen 
tasetan onartu diren igoerengatik. 

2_Zeharkako zergak:
 Kapitulu hau bere horretan manten-

du da: 6.000 euro. Hirigintza jarduerak 
motel jarraitzen baitu.

3_Tasak eta bestelako sarrerak:
 Kapitulu hau %4,17 igo da, 240.000 eu-

rotik 250.000 eurora. Igoera handiena 
zabor bilketan  eta udaleku eta bestela-
ko jardueretan izan da. 

4_Transferentzia arruntak:
 Kapitulu hau %2,33 igo da. 25.000 euro 
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gehiago, 1.100.000 eurora iritsi arte. 
Hauek dira gorabehera nabarmenenak: 
- Foru Funtsa: 33.000 euro gehiago.
- Berdintasun teknikariaren lanpostua 

sortzeagatik, diputazioak 15.000 eu-
roko ekarpena egin du 2019an, eta 
7.750 eurokoa egingo du 2020an.  

- Parte-hartze prozesua finantzatzeko, 
8.000 euroko ekarpena lortzea es-
pero da.

5_Ondare sarrerak:
 Kapitulu hau txikitu egin da: 11.000 eu-

rotik 6.000 eurotara pasatu da. Telefono 
zerbitzurako lursail baten alokairu hi-
tzarmena bukatu denez, kapitulu hone-
tako sarrera bakarra Aldaieta tabernaren 
alokairua da. 

6_Inbertsio errealak:
 Sarrerarik ez.
7_Kapital transferentziak:
 Kapitulu honetan, 78.000 euro lortzea 

espero da. Efizientzia energetikoa lor-
tzeko bideari  segituz, udal eraikinetan 
aldaketak egingo dira. Hasteko, eskola-
ko leihoak berritu nahi dira, eta, horre-
tarako, Eusko Jaurlaritzatik diru laguntza 
lortzea espero da. 

8_Finantza aktiboak
 Sarrerarik ez.
9_Finantza pasiboak
 Sarrerarik ez.

Se trata de un presupuesto total de 1.860.000 euros, 110.000 

euros más que en 2019, lo que supone un incremento del 

6,29%. Los ingresos corrientes han subido un 2,3%: de 1.742.000 

a 1.782.000 euros. De ellos, 1.059.000 euros (59,43%) proceden 

de la Diputación Foral. Por su parte, los gastos corrientes aumen-

taron un 0,98%: de 1.576.000 euros a 1.592.000. En consecuen-

cia, los ingresos corrientes han subido algo más que los gastos. 

La evolución media, por tanto, es positiva.

El principal proyecto de 2020 se centrará en el estudio y de-

sarrollo de un proyecto donde se definirá la evolución que que-

remos que tenga el pueblo y empezar a poner los medios para 

ello. Para ello, se pondrá en marcha un proceso de participación 

que permita decidir con el mayor consenso posible. Por otro 

lado, el ayuntamiento ha contratado a la técnica de igualdad, 

paso que este ayuntamiento también considera muy importante, 

con una jornada del 33,33%.  

En materia de inversiones, la eficiencia energética será uno 

de los retos. Así pues, tras el cambio del alumbrado público, el 

siguiente paso será iniciar los cambios en los edificios municipa-

les. Además, formaremos parte en el consorcio Udalbiltza.

A continuación, los ingresos y gastos del presupuesto, desglo-

sados por puntos:

INGRESOS:

1_Impuestos directos: Se incrementan un 2,4%, hasta 420.000 

euros. Por la actualización de los padrones y por los incre-

mentos aprobados en las tasas de los impuestos.

2_Impuestos indirectos: Se mantiene este capítulo en 6.000 

euros. Porque la actividad urbanística sigue lenta.

3_Tasas y otros ingresos: Han subido un 4,17%, pasando de 

240.000 a 250.000 euros. El mayor incremento se ha produ-

cido en la recogida de basuras, las colonias de verano…

El Ayuntamiento de Legorreta aprobó 
en el pleno de diciembre, por unanimidad, 
el presupuesto para 2020



GASTUAK:

1_Langileria gastuak:
 Kapitulu hau %7,14 igo da, 40.000 euro 

gehiago, 600.000 eurora iritsi arte. 
Hauexek dira  xehetasunak:
- Legealdiaren hasieratik alkatea dedi-

kazio osoan dagoenez, soldata berria.
- Langile guztien soldatak %2 igotzea 

aurreikusten da, Eusko Jaurlaritzako 
aurrekontu egitasmoan ere horrela 
dagoelako jasoa. 

2_Ondasun arrunten eta zerbitzuen gas-
tuak

 Kapitulu hau %1,48 gutxitu da, 9.800 
euro gutxiago, 654.000 eurotara iritsi 
arte. Hauexek dira sail honi dagozkion 
azalpenak:
- Izan diren igoerak:
- Udalbiltza partzuergoko kide izateko,
 4.000 euro.
- Plan estrategikoa, Legorreta 2030:
 Legorreta hamar urte barru nolako
 herria izango den zehazteko partai-

 detza prozesua: 25.000 euro (horren
 finantzaketarako, 8.000 euroko la-
 guntza aldunditik).
- Musika Eskolako gastuei aurre egite-

ko, 70.000 euro. 
- Izan diren jaitsierak:
- Argiteria publikoa: 15.000 euro gu-

txiago jarri dira (40.000 eurotik 
25.000 eurora). Aurreko agintaldian 
kaleko argiteria aldatu da, eta, ondo-
rioz, aurrezki nabarmena izan da bai 
argindarraren kontsumoan bai man-
tentze lanetan ere. 

- Jaietarako aurrekontua: 45.000 eu-
rotik 40.000 eurora jaitsi da.

- Gizarte ongizatea: Lehendik gorde-
ta dagoen diru sail bat erabiliko da 
zerbitzuen diagnostikoa egin eta es-
kaintza osatzeko. 

3_Finantza gastuak:
 Gasturik ez.
4_Transferentzia arruntak
 Kapitulu hau %6,9 gutxitu da, 22.000 

euro, hain zuzen, eta 300.000 euroan 

geratu da. Honako atal hauetan izan da 
jaitsiera:
- Sasieta mankomunitateari egin 

beharreko ekarpena: -7.800 euro.
- Edateko uraren finantzaketa: -15.000 

euro.
5_Kreditu globala:
 Gasturik ez.
6_Inbertsio errealak:
  Kapitulu hau 94.500 euro igo da, 

eta 268.000 euroan geratu da. 
Inbertsio hauek egingo ditu udalak 
2020. urtean:
- Efizientzia energetikoa:
- Eskolako leihoak aldatzea: 152.000
 euro. Betiere, Eusko Jaurlaritzaren
 diru laguntza lortzen bada. Gainera,
 litekeena da faseka egitea. 
- Kultur etxeko leihoak aldatzea:
 21.000 euro. 
- Udaletxe ondoko almazen berrirako
 hornikuntza: 10.000 euro. 
- Kanposantuan nitxo berriak eraiki-
 tzea: 55.000 euro. 
- Kanposantuan egokitzapenak egitea
 irisgarritasuna bermatzeko: 30.000
 euro.

7_Kapital transferentziak:
 Gasturik ez.
8_Finantza aktiboak:
 Indarrean dauden bi maileguen intere-

sak: 1.000 euro igo dira interesak, alma-
zen berria erosteko eskatutako maile-
guak eraginda.

9_Finantza pasiboak:
 Maileguen amortizazio kuotak: 2023an 

bukatuko den maileguari dagokiona 
(kaleko zorua berritzeko eskatutakoa), 
12.000 euro. Eta azken maileguari da-
gokiona (almazen berria erosteko eska-
tutakoa), 25.000 euro. 

Q Hauxe da aurrekontuaren laburpena
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AURREKONTU OROKORRA

 KAP SARRERAK GASTUAK 

 1 420.000 600.000
 2 6.000 654.800
 3 250.000 1.000
 4 1.100.000 300.000
 5 6.000
 6  268.000
 7 78.000
  9 37.000

 GUZTIRA 1.860.000 1.860.000



4_Transferencias corrientes: Este capítulo se incrementa en un 

2,33%. 25.000 euros más, hasta alcanzar los 1.100.000 euros. 

5_Ingresos patrimoniales: Se reducen desde 11.000 a 6.000 euros. 

Dado que ha finalizado el convenio de alquiler de una parcela des-

tinada al servicio telefónico, la única entrada en este capítulo es el 

alquiler del bar Aldaieta.

7_Transferencias de capital: Se espera alcanzar los 78.000 euros. 

Siguiendo el camino hacia la eficiencia energética, se realizarán 

modificaciones en los edificios municipales. Para empezar, se pre-

tende renovar las ventanas de la escuela, para lo que se espera 

obtener una subvención desde el Gobierno Vasco.

GASTOS:

1_Gastos de personal: Este capítulo ha subido un 7,14%, 40.000 eu-

ros más, hasta alcanzar los 600.000 euros:

- Dedicación plena de la alcaldesa.

- Incremento salarial del 2% para todo el personal, ya que así se 

recoge en el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco.

2_Gastos en bienes corrientes y servicios: Se reduce un 1,48%, 

9.800 euros menos, hasta alcanzar los 654.000 euros debido a:

- Formar parte del consorcio Udalbiltza, 4.000 euros.

- Plan estratégico Legorreta 2030: proceso participativo para de-

terminar la localidad de Legorreta dentro de diez años: 25.000 

euros (para su financiación, 8.000 euros de ayuda de la Diputa-

ción).

- Para hacer frente a los gastos de la Escuela de Música, 70.000 

euros.

Disminuyen los gastos en:

- Alumbrado público: se ha reducido en 15.000 euros (de 40.000 

a 25.000 euros). En el anterior mandato se ha modificado el 

alumbrado público, lo que ha supuesto un notable ahorro tan-

to en el consumo de electricidad como en el mantenimiento.

- Presupuesto de fiestas: baja de 45.000 a 40.000 euros.

- Bienestar Social: Se utilizará una partida de dinero existente para 

realizar el diagnóstico de los servicios y completar la oferta.

4_Transferencias corrientes: Este capítulo ha disminuido un 6,9%, 

hasta 22.000 euros, quedando en 300.000 euros, con el siguiente 

descenso:

- Aportación a la mancomunidad Sasieta: -7.800 euros.

- Financiación del agua potable: -15.000 euros.

6_Inversiones reales: Incremento de 94.500 euros, quedando en 

268.000 euros. En el año 2020 el ayuntamiento realizará las si-

guientes inversiones:

- Eficiencia energética: Cambio de ventanas escolares: 152.000 

euros. Siempre que se obtenga subvención del Gobierno Vas-

co. Además, es posible que se haga por fases.

- Cambio de ventanas de la Casa de Cultura: 21.000 euros.

- Dotación para el nuevo almacén situado junto al ayuntamiento: 

10.000 euros.

- Construcción de nuevos nichos en el cementerio: 55.000 eu-

ros.

- Adaptación del cementerio para garantizar la accesibilidad: 

30.000 euros.

8_Activos financieros: Intereses de los dos préstamos vigentes: se 

han incrementado en 1.000 euros los intereses, afectados por el 

préstamo que se pidió para la compra del nuevo almacén.

9_Pasivos financieros: Cuotas de amortización de préstamos: 

12.000 euros correspondientes al préstamo que finaliza en 2023 

(el solicitado para renovar el suelo de la calle). Y el correspondiente 

al último préstamo (el solicitado para la compra del nuevo alma-

cén), 25.000 euros.

UDALA
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2010ean, kanposantuko eremu batean, eraikin berri bat egin 
zen, 63 nitxo berrirentzako tokia egiteko. Gaur egun, ordea, 
horietako lau besterik ez dago libre, eta udalak premiazko jo-
tzen du hilerrian nitxo berriak jartzea. 

Sarrera nagusia igarota, bi eraikuntza txiki daude albo ba-
natan, garai batean lanabesak gordetzeko erabiltzen zirenak, 
baina, gaur egun, erabilerarik ez dutenak. Nitxo berriak sartze-
ko, beraz, bi eraikin horiek erabiliko dira. Eraikin bakoitzean, 
bederatzi nitxo sartuko dira, hiru solairutan banatuta. Guztira, 
beraz, hemezortzi nitxo sartzeko tokia egingo da, eta, hartara, 
etorkizuneko beharrak bete ahal izango dira.

Bi eraikin horiek sarreran daudenez, soluzio aproposa da 
nitxo berriak bertan kokatzea, herritarrak bertara erraz irits dai-
tezen. Era berean, esku-hartze horrekin batera, kanposantuko 
sarrera txukundu eta berrituko da. 

Nitxoek aterpe txukun bat izango dute sarreran. Horrez gain, 
lehendik dagoen nitxoen eremura iritsi ahal izateko eskailera 
batzuk egingo dira, eta gaur egun kanposantu erdian dauden 
eskailera nagusien ondoan kokatuko dira.   

Kanposantuan nitxo berriak
eraikitzeko proiektua
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En 2010, en una zona del cementerio, se 

construyó un nuevo edificio con capacidad 

para 63 nuevos nichos. En la actualidad, sin 

embargo, sólo cuatro de ellos están libres y 

el ayuntamiento considera urgente la ins-

talación de nuevos nichos. Una vez pasada 

la entrada principal, dos pequeñas cons-

trucciones flanquean las que antiguamen-

te se utilizaban para guardar los utensilios, 

pero que en la actualidad se encuentran 

en desuso. Para introducir nuevos nichos 

se utilizarán, por tanto, estos dos edificios. 

En total, se habilitará un espacio para la en-

trada de dieciocho nichos, de forma que 

se puedan cubrir las necesidades futuras. 

Asimismo, junto con esta intervención, se 

procederá al adecentamiento y renovación 

de la entrada al cementerio.

Proyecto de
construcción de
nuevos nichos
en el cementerio

Goiko irudian:
Kanposantua sarreratik begiratuta, ezkerreko nitxoak.
Beheko irudian:
Nitxoak non jarriko diren, eta berrituko diren eskailerak,
goitik begiratuta.
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Lan bizitza osoa osasun arloari eskaini 
diozue, Legorretan. Non hasi zineten 
lanean?
Jabier: Ni lanean hasi nintzenean, garai 
hartan mediku etxea zena —gaur egungo 
gaztetxea— obratan zegoen, eta udale-
txean hasi nintzen, aldi baterako. Pleno 
aretoan hasi nintzen. Boligraforik ere ez 
zegoen, pentsa! Gero mediku etxera joan 
ginen.
Maria Luisa: Ni han hasi nintzen, bai, me-
diku etxean. Toki kaxkarra zen... oso txikia 
zen. Baina garai hartan bestela lan egiten 
genuen. APD sistema esaten genion 
(Asistencia Pública Domiciliaria). Bi ordu 
kontsultan eta, gainerakoan, 24 orduz 
etxez etxe. 

Jabier: Obligazioa genuen 24 orduz aten-
ditzeko. Disponible egon behar genuen 24 
orduz. 
Maria Luisa:  Oporretako hilabetea izan 
ezik, 24 orduz libre egon behar genuen. 
Oso gogorra zen hura. 

Herri inguruan ibili beharko zenuten, 
beraz.
Jabier:Bai. Nola obligazioa genuen herrian 
egoteko, etxea udaletxeak jartzen zuen. 
Maria Luisa: Herri inguruan, eta, hasi gine-
nean, jai eta aste. Dena egin behar izaten 
genuen. Gerora hasi ginen konpontzen, 
inguruko herriekin. 
Jabier: Bai, ni Zaldibiakoarekin eta Itsason-
dokoarekin hasi nintzen. Hirutik asteburu 
batean lan egin behar nuen.
Maria Luisa: Eta gu geroago hasi ginen, 
Zaldibiakoarekin eta Itsasondokoarekin bai-
ta ere. Horrek bazuen alde txar bat, ordea: 
lan egitea tokatzen zenean hiru herrietan 
egin behar zenuen. Guk, gainera, kontsulta 
ere pasatzen genuen. 
Jabier: Egia, guk abisuak bakarrik. Etxeko 
abisuak bakarrik. 
Maria Luisa: Urteetan egon ginen horrela. 

Gaur egun gaztetxea dagoen eraikin 
horretan ez ezik, udaletxe ondoan ere 
aritu zineten, ezta?
Maria Luisa:  Bai, hor ere egon ginen, baina 
ez denbora luzez. 
Jabier:: 1980-85 urte inguruetan izango 
zen. Orduko mediku etxea berrantolatzeko. 
Maria Luisa: Hala da, eta gero berriz 
bueltatu ginen orain gaztetxea dagoen 
eraikinera. Eta azken urteak gaur egungo 
mediku etxean egin ditugu. 

Eta noiz aldatu zen zuen egoera?
Maria Luisa:  1990eko hamarkada hasiera 
izango zen. Mapa sanitarioa egin zenean. 

Maria Luisa Etxeberria 
Urkola eta Jabier Puyadena 
Korta. Erizaina bata 
—patrikanta Legorretan—, 
eta medikua bestea. 
1977ko abenduan hasi zen 
Jabier lanean, eta 1978ko 
otsailean Maria Luisa. Lan 
bizitza osoa osasun arloari 
eskaini eta gero, 2019ko 
irailean hartu zuen erretiroa 
Maria Luisak; Jabierrek bost 
urte daramatza erretiroaz 
gozatzen. 

Lan bizitza
herriari
eskainiak
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Jabier: Orduan, Legorreta zintzilik geratu 
zen, zein eskualdetan sartu behar ote 
zen. Eta herriak aukeratu zuen Tolosaldea. 
Hemen ohitura gehiago zegoelako gai 
hauen inguruan Tolosara joateko. 
Maria Luisa:  Orduan, mapa sanitario hori 
egin zenean, unitate berriak sortu ziren. 
Legorretari Alegiakoa zegokion. Hura izan 
zen gure sedea. Alegia, Amezketa, Bidania 
eta Legorreta batera. 

Sistema aldatuta, zerbitzua kontsultan 
ematen hasi zineten?
Maria Luisa:  Bai, orduan, ordutegi batekin 
hasi ginen. 08:00etatik 15:00etara herriko 
kontsultan egoten ginen, eta 15:00etan 
Alegiara joaten ginen, 17:00ak arte.  
Jabier: Orduan Alegian sortu zen Equipo 
de Atención Primaria esaten zitzaiona, 
Lehen Mailako Arreta Taldea, eta talde 
horretan geunden Legorreta, Bidania, 
Amezketa eta Alegia. 
Maria Luisa:  Medikuak, erizainak... eta 
administraria ere jarri zuten. Eta pediatra 
bat ere bai. Eta gero emagina. Talde bat 
ginen. 
Jabier: Gure artean guardiak egiten hasi 
ginen, 15:00etatik 17:00etara. Bost medi-
ku ginen, eta erizainak ere, bost. Orduan, 
egunero bat gelditzen zen, abisuetarako. 
Maria Luisa:  Guardiarik izan ezean, beraz, 
15:00etatik aurrera libre egoten ginen. 

Mapa sanitario horren ondorioz, be-
raz, aldaketa handia izan zenuten.
Maria Luisa:  Bai, bai, aldaketa handia. 
Hala ere, larunbatetan eta igandetan lan 
egin behar izaten genuen. Lan hori Ale-
gian eta Tolosan egiten genuen. Alegian 
17:00ak arte, eta Tolosan 23:00k arte. 
Jabier: Bai, guk gauak egiten genituen 
guardia Tolosan tokatzen zenean.  
Maria Luisa: Gu lotara etxera etortzen 

ginen. Eta han bagenuen gauza bat oso 
ona: taxista. Abisuetara taxian joaten ginen. 
Jabier: Herriko etxeak ezagutzen ge-
nituen, baina gainerako herrietakoak... 
Alegian tokatzen zitzaigunean, norbere 
kotxean joan behar izaten genuen. Beiza-
mara ere bai... Galdu ere egin izan gara... 
Amezketan behin, gauez. Errekari segika 
bilatu nuen bidea.

Hurrengo aldaketa handia informatikak 
eta teknologia berriek ekarriko zuten.
Maria Luisa:  Bai, ikaragarria. Hasieran ez 
zitzaigun askorik gustatu. Makinan idazten 
ere ez genekien... 
Jabier: Baina, tira, ikastaroak eginez...
Maria Luisa:  Guk ikastarorik ez genuen 
izan...
Jabier:Guk, bai. Donostian egin genituen, 
pixka bat ikasteko. Programak ere bai...
Maria Luisa: Gerora formaziorako aukera 
izan genuen, hori bai. Asko aldatu zen. 
Lehen esan dugun mapa sanitario horre-
kin, 1992 inguruan... inportante bihurtu 
ginen. Kontuan hartzen gintuzten. 
Jabier: Formaziorako baimenak ematen 
zizkiguten, bai. Zumarragan ibili nintzen, 
Donostian ere bai: kardiologian, traumato-
logian, urgentzietan...
Maria Luisa:Nik ere egin nuen Donostian. 
Emergentzietan, etxez etxe... Etxez etxeko 
ospitalizazioa zer zen ikasten ibili ginen. 
Ospitaleko tratamendua etxean emateko. 
Donostian hasi zen hori, eta gerora jarri 
zen herrietan. Gaur egun badago, Tolosan. 
Ondorioz, Legorretan ere ematen da 
halako zerbitzua. 

Etxez etxe, hala ere, asko ibili zarete 
zuek. 
Jabier: Ene, bai, bai. Baserriz baserri asko. 
Makina bat kilometro egin ditugu. 
Maria Luisa:  Hasieran batik bat. Gerora 

ere bai, baina hasierako funtzionamendua 
halakoa zenez...  Guk dena hobetzera 
ikusi dugu. Zerbitzua hobetzen joan da, 
eta baldintzak ere bai. 

Bost eguneko lan astea jarri zizueten 
arte.
Maria Luisa:  Hala da. 35 orduko lan astea 
jarri zenean izan zen hori. Eta urgentziak 
egiteko beste zerbitzu bat jarri zuten. Ha-
mar-hamabost urte izango dira... Eta krisi 
ondoren berriz 37,5 orduko lan astea jarri 
ziguten, eta hor egin behar izan ditugu 
larunbat batzuk. Ordu batzuk sartu edo 
larunbat batzuk egin. 
Jabier: Pare bat aldiz uste dut gertatu zai-
dala: larunbat goizean guardian sartu, goi-
zeko zortzietan, San Estebaneko horretan, 
arratsaldeko bostak arte. Bostetan atera, 
eta beste anbulatoriora, gauekoa egitera. 
Gauekoa eta igandekoa. 48 ordu. 

Eta nola aurre egin horri?
Jabier: Tira, orduan bi mediku eta bi 
erizain egoten ginen. Beste medikuak 
Tolosa herria egiten zuen, eta inguruko 
herriak guk egiten genituen. 
Maria Luisa: Bai, asteburu bat motza eta 
bestea luzea egiten genuen. 
Jabier:Eguberrietan ere tokatzen zen. 
Maria Luisa: Eguberrietan, Urtezaha-
rrean... 

Atzera begiratuta, zer balorazio egiten 
duzue?
Maria Luisa: Dena kontatuta, hasiera go-
gorra izanagatik ere, oso esperientzia ona 
izan da. Ona izan da, denak hobetzera 
egin duelako. 
Jabier: Hasieran, 28 urterekin, ez zitzaigun 
inporta batera eta bestera ibiltzea... gus-
tura ateratzen ginen. Baina gerora eskertu 
dugu funtzionamendua aldatu izana. 
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Urtarrilaren 5ean izan zen liburuaren aurkez-
pena, Herri Antzokian, elkarrizketatzaileak 
eta elkarrizketatuak bertan zirela. Legorre-
tako Udalak argitaratu du liburua, eta talde 
lana du oinarrian. Izan ere, zazpi pertsonako 
talde bat aritu da liburua osatzeko lanean, 
herriko adineko zenbait pertsonari elkarriz-
ketak eginez. Zelai Amenabarro alkateak 
adierazi zuenez, garai bateko bizimodua 
zer-nolakoa zen eta herritarrek naturarekiko 
zer lotura zuten jasotzea izan da helburua: 
“Ondare immateriala jarri nahi izan dugu er-
digunean, gure herritarren jakintza hain zu-
zen; hitzez hitz jaso, eta idatzia gera dadin, 
gerora, belaunaldiz belaunaldi transmititze-
ko modua izan dezagun. Gure herriarentzat 
eta herritarrentzat, beraz, garrantzi handiko 
lana da”. 

Maria Josefa Lasa izan da zazpi pertsona-
ko talde horren zutabea, eta harekin batera 
aritu dira Axun Goikoetxea, Iñigo Etxeberria, 
Añarbe Kalonje, Joxe Lasa, Ana Arakistain eta 
Amenabarro bera. Adineko herritarrekin elka-
rrizketak egin, transkribatu, argazkiak atera… 
Eta, lan hori guztia josteko, Zura taldea izan 
dute lagun: Gari Otamendik eman dio for-
ma mamiari, eta Julen Larruskainek egin ditu 
diseinatze, maketatze eta kudeatze lanak. 
Sendabelarren inguruko gida bat ere badu 
liburuak, eta Bidatz Sasiainek sortu du gida 
horretarako informazioa. 

Maria Josefa Lasak 2011n hasi zuen lan ba-
ten ondorioz sortutako liburua da. Arantzadi 
elkartean Dani Perez irakaslearekin egindako 
ikastaro baten ondoren, Legorretako adine-
koei elkarrizketak egiten hasi zen Lasa, trans-
misioaren garrantziaz jabetuta. 

Etnobotanika hartu zuen gaitzat Lasak, Le-
gorretako herritarrek bertako landarediare-
kin zer harreman zuten ikertzeko helburuz. 

Informazio hori eskuan, udalarekin jarri zen 
harremanetan, eta, zenbait ikastaro eta tailer 
egin ondoren, 2018an zazpi pertsonako tal-
de hori elkartu zen, elkarrizketa gehiago egin 
eta liburu bat osatzeko helburuz. 

Lan horren guztiaren emaitza da ‘Ez zela 
kajoi batean gordetzekoa’ liburua, beraz. Aur-
kezpenean, Lasak garrantzi handia eman zion 
ezagutza partekatzeari: “Izan ere, ezagutzarik 
gabe ez dago baloratzerik. Ezagutza hori lor-
tzeko, inguruko adinekoekin hitzaspertuak 
izatera animatzen zaituztet. Aitona-amone-
kin, gurasoekin… hitz egin ingurukoekin”. 

Ekitaldia amaitzeko, plazara atera eta so-
ka-dantza egin zuten elkarrizketatzaileek, el-
karrizketatuek eta haien senideek elkarrekin: 
eskuz esku osatu zuten katea, eta eskuekin 
egindako zubiekin irudikatu zuten komuni-
tatea lotzen duen lokarria. Eta, soka-dantza 
borobiltzeko, Ane Rostrok dantzatu zuen au-
rreskua, eta Jasone Aranburuk jo zuen txis-
tua. Eskerrik asko denei! 

Kalean da ‘Ez zela kajoi
batean gordetzekoa’ liburua,

herritarren eskura
*Interesa duenak
liburua eskuragarri du
udaletxean. 
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festak-dantza emanaldia

Neguko egitaraua Satto taldea
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‘Bakean dagoena…’ ikusten ‘Bakean dagoena bakean utzi’  Nogen

Talo festa Jai parekideen gogoeta Martxoak 8

Herri baratzeak, berritutaLegoReggae LegoReggae

Korrika txikia Txitxaren omenaldiaDantzari txikien eguna



2019. urtea argazkitan

Udalbatza berriaFestak: ehorzketa Ugaro

Festak: mozorro eguna Festak: mozorro eguna Festak: Esne Beltza

Festak: puzgarriakFestak: kontzertua Festak: toka

Festak: danborradaFestak: txupinazoa Festak: dantza emanaldia
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Sagardo eguna

Pikuak Kalera Xendapedalak

LGTBI eguna San Joan

Talidomidak kalte egindakoen aldeko krosa Jubilatuen eguna

Pikuak Kalera

Corpus krosa

Txirrindulari proba

Jubilatu omenduak
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Kultur astea: brodatu tailerraIpuinaren Ordua Garagardo azoka

Kultur astea: robotika tailerraKultur astea: Fernando Plazaolaren hitzaldia Kultur astea: Ainhoa Garmendiaren kontzertua

 Azaroak 25 Euskararen Eguna

Olentzero ‘Ez dok hiru’ antzezlana San Silvestre 

Gabonetako kontzertua
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www.legorreta.eus

Legorretako Udala@LegorretaUdala 943 08 40 00

Skakeitan taldearen kontzertua.
23:00etan, Herri Antzokian.

Mendi irteera Pikuk taldearekin. 
Aizkorri (18 km).
08:00etan, plazan. 

Bakarrizketa: Ñako.
19:00etan, Herri Antzokian.

Ipuin kontalaria.
18:00etan, kultur etxean.

LegoReggae jaialdia. 
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22

25

28

MARTXOA
Santa Ageda bezpera: kantu-jira Elekun 
abesbatzarekin.
19:30etan.

Talo jana:
18:30etan, plazan.

Sua eta Rodeo taldeen kontzertua.
23:00etan, Herri Antzokian.

Mendi irteera Pikuk taldearekin. Legorreta 
inguruetan (10 km).
09:30etan, plazan.

Ipuin kontalaria.
18:00etan, kultur etxean.

 
Inauteriak. 
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