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Aurrez aurre

3

Musikan eginiko ibilbideagatik da ezaguna Iñaki Rodriguez Vierbucher ‘Vierbu’ 
(Legorreta, 1981). Guda Garaia Ordiziako taldean lehenik, Nuke Azpeitiko taldean ondoren, 
eta Ze Esatek Donostiako taldean dabil gaur egun, 2009an hasi zirenetik. Bost disko dituzte 

kaleratuak. Legorretan joko dute otsailean, Herri Antzokian. Bigarren aldiz izango 
da taldearekin bere herrian. 

- Noiz hasi zinen gitarra jotzen? Zeinek bultzatuta?
Uste dut 5 urterekin amari esaten niola talde bat egin behar 
nuela, ez dakit nondik atera nuen hori baino bueno. 12 ur-
terekin hasi nintzen gitarrarekin, eta ez nuen bultzada han-
dirik behar izan; hori egin nahi nuen, eta zortez gurasoek 
babesa eman zidaten. Ostiralero joaten nintzen Ordiziako 
Barrena jauregira, eta han hasi nintzen Metallica eta Su Ta 
Garren lehenengo abestiak ikasten.

- Guda Garaia izan zenuen lehen taldea. Noizko kontuak  
dira horiek?

Ordiziako institutuan hasi ginenean, baginen pare bat lagun 
gitarra jotzen genuenak, eta hortxe ibiltzen ginen baten ga-
rajean edo bestearen etxean beti saltsan. Klaseko mahaia 
ere guk egindako abestien hitzez beterik izaten genuen. 
Garai onak ziren; ikasteaz aparte, motibazio guztia talde bat 
sortzea zen, eta, azkenik, 18 urterekin eman genuen lehe-
nengo kontzertua, Ordiziako festetan. 

- Guda Garaian hasi zinenetik zer aldaketa sumatzen 
duzu musika munduan?

Hasi ginenetik hona industria asko aldatu da. Lehen, disko 
bat grabatzea oso-oso garestia zen. Orain, berriz, ideia pixka 
bat duen edozeinek graba ditzake bere abestiak, horiek In-
terneten jarri eta horrela kaleratu. Zuzenagoa da harrema-
na entzulearekin, diskoetxeen filtroaren horrenbesteko be-
harrik gabe. Musika kontsumitzeko era ere asko aldatu da. 

Orain, jendeak 50 disko kolpe batez deskargatzen ditu, eta 
ezinezkoa da dena entzun eta disfrutatzea. Lehen, disko bat 
erosten zen, eta horri sekulako entzunaldi pila ematen zi-
tzaizkion. Gehiago baloratzen zen disko bat. 

- Gaur egungo taldeak, Ze Esatek-ek, sona handia du Eus-
kal Herrian eta Katalunian ere. Zer sentitzen duzu zaleen 
aurrean jartzean? 

Zuzenean jotzea beti da berezia; zuk sortutako zerbait 
erakusten ari zara, eta jendearen erantzuna ona denean 
sentsazio ikaragarri ona da. Askotan hitz egiten da publiko 
eta taldearen arteko feedback horretaz; zuk dena eman eta 
publikoak dena ematen du, eta horrek taldea motibatzen 
du, eta gehiago ematen du, eta horrela etengabe. Hori bizi-
tzeko zortea izan dut. Gogoratzen dut kontzerturen batean 
besoko ileak puntan jartzen nabaritzea jotzen nuen bitar-
tean, eta pufff, hori ikaragarria da. 

- Zein duzu agertoki kutunena? 
Asko daude onak, baina bat (edo batzuk) aukeratzekotan, 
Kilometroak, Ibilaldia, Araba Euskaraz, Nafarroa Oinez.... 
horiek dira niretzat motibagarrienak. Hor biltzen da jen-
de gehien, eta, gainera, dena ematera etortzen da jendea. 
Egun argiz jotzea ere asko gustatzen zait. Sekulako mo-
mentuak bizi izan ditugu horrelakoetan. 
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Aurrez aurre

Bizitzeko herri bat:
Umerik gabe, Donostia; behin aita 
izanda, agian hobe Legorreta.

Musikari bat: 
David Gonzalez, Berri Txarrak talde-
ko baxu jolea. Izugarria da musikalki 
duen gustua, eta ze ondo egokitzen 
duen bere instrumentua abestietan. 

Disko bat:
Apocalypse dudes - Turbonegro 
taldearena.

Kantu bat: 
Entombed - Deftones taldearena.

Ikusle bezala gogoan duzun kont-
zertu bat:

Rammstein, 2010. urteko Bilboko BBK 
Liven. Tipo horiek ikuskizuna beste 
liga batera eramaten dute. 

Musikari bezala gogoan duzun 
kontzertu bat: 

Kubako Santa Klara herriko Mejunje 
aretoa. 

Herri Antzokian ikusiko zenukeen 
talde bat:

Errealista izanda eta inguruko talde 
bat esatearren, Katamalo.

KATE MOTZEAN

- Ibilita ikasten da erortzen diskoa 
aurkeztuko duzue herrian. Esaera 
zaharrari buelta eman diozue. Eror-
tzen jakitea garrantzitsua al da mu-
sika munduan?

Esaldia Sustrai Colina bertsolariari 
kendu diogu. Disko honetako hiru 
abestiren hitzak egin dizkigu, eta 
plazera izan da berarekin lan egitea. 
Esaerari buruz... ba, bai, asko erori 
gara taldea sortu genuenetik, baina 
aurrera jarraitu dugu, eta altxatzen 
ikastea ere garrantzitsua izaten da, 
eta, berriro eroriko garenez, ba, be-
gira, preparatuta gaude; ikasi dugu 
erortzen... eta gero altxatzen.

- Legorretako Herri Antzokian 
izango zara datorren hilean, tal-
dearekin. Zuretzat berezia izan-
go al da herrian jotzea? Zer espe-
ro duzu? 

Ba, bai, oso berezia. Aurrekoan 
taldekide bati komentatu nion 
ziurrenik urduritasun handiagoa 
izango dudala Legorretan jotzen, 
beste edozein eszenatokitan bai-
no. Azken finean, zure jendearen 
aurrean aritzeak pertsonalagoa 
egiten du kontzertua, baina ilusio 
handia egiten dit orain herrian 
dugun antzoki dotore horretan 
aritzeak. Espero dut etortzen diren 
herrikoek ahalik eta gehien disfru-
tatzea kontzertuarekin.
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Birziklapena

AZAROAN BIRZIKLATZERA
JOAN DIRA HONDAKINEN %82

Hondakinen gaikako bilketari dagokio-
nez, inoizko daturik onenak lortu dira 
azaroan. Guztira, herrian sortu diren 
hondakinen %82 bidali dira birziklatze-
ra. Beheko taula horretan ikus daiteke 
aurreko urteetako hilabete berarekin 
egindako konparazioa eta izan den 
eboluzioa.

Ingurumenari mesede handia egiten 
ari gara bide honetan, eta are handia-
goa egingo diogu horrela segituz gero. 
Horrez gain, diru gehiago aurreztuko 
dugu. Izan ere, gero eta errefus kilo 
gutxiago atera, gutxiago ordaindu be-
harko dugu.

Hala ere, edukiontzi batzuen inguruan 
zaborra izaten da lurrean, eta denon 
ardura da ingurua txukun mantentzea. 
Saia gaitezen denok, beraz.

EL PORCENTAJE 
DE RECICLAJE EN 

NOVIEMBRE ES DEL %82

El pasado mes de noviembre se han 
conseguido los mejores datos en 
cuanto a la recogida selectiva de re-
siduos se refiere: Se ha conseguido 
reciclar el %82 de los residuos de la 
localidad. En la siguiente tabla se 
puede consultar la comparación y la 
evolución de los datos:

Como contrapunto a este dato debe-
mos incidir en la responsabilidad de 
todos y todas las legorretarras para 
mantener limpio nuestro entorno 
ya que se ha encontrado basura en 
torno a varios puntos de recogida de 
manera reiterada. 

2013ko azaroa 2014ko azaroa 2015ko azaroa 2016ko azaroa 2017ko azaroa

Errefusa:         6.520 kg. Errefusa:         9.060 kg. Errefusa:       11.040 kg. Errefusa:       12.820 kg. Errefusa:         7.360 kg.

Papera:            3.600 kg. Papera:            4.060 kg. Papera:            4.620 kg. Papera:            5.440 kg. Papera:            6.760 kg.

Ontziak:           3.000 kg. Ontziak:           3.420 kg. Ontziak:           2.880 kg. Ontziak:           2.840 kg. Ontziak:           6.240 kg.

Organikoa:     9.120 kg. Organikoa:   10.860 kg. Organikoa:     9.180 kg. Organikoa:     9.580 kg. Organikoa:  10.960 kg.

Beira:                3.122 kg. Beira:                 2.519 kg. Beira:                3.041 kg. Beira:                3.147 kg. Beira:                4.825 kg.

Birziklatzera:        %75 Birziklatzera:        %71 Birziklatzera:        %65 Birziklatzera:        %63 Birziklatzera:        %82
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ARKITEKTO
BERRIA LANEAN

LANGILE
BERRIAK HIRU

HILABETERAKO

NUEVOS TRABAJADORES, 
PARA TRES MESES

Gracias a la subención de Lanbide, los legorretarras Veró-
nica Sánchez y Sidi Ahmed Moh Sidna Tatah trabajarán 
para el ayuntamiento hasta finales de marzo. 

NUEVO ARQUITECTO
Beñat Mendiburu será en adelante el nuevo arquitecto del ayun-
tamiento; trabajará tres días a la semana (lúnes, miercoles y jue-
ves) con una dedicación del %40 de la jornada. 

Hasia da arkitekto berria lanean: Beñat Mendiburu. %40ko 
lanaldiarekin arituko da, eta astean hiru egunetan etorriko 
da udletxera: astelehenetan, asteazkenetan eta ostiraletan. 

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren diru laguntza 
baten bidez, hiru hilabeterako bi langile herritar kon-
tratatu dira kaleko lanak egiteko. Veronica Sanchez 
eta Tatah dira. Martxo amaiera arte ariko dira udale-
txean lanean. 
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Kooperanteak Ontziratu zaitez

Santa AgedaKonpost makinaTalojana

Martxoak 8



Herri galdeketa

Ezkiaga

Korrika

Ugaro

Dantzari txiki



Berdintasun ikastaroa LegorretAPP

Festak



Corpus

Ardo dastaketa

San Joan

Pikuak kalera



LGTB eguna hitzaldia

Avite

Udalekuak

Hondakinak

Jubilatu bazkaria

Garagardo azoka



Santa Zezilia Gazte festak

Jainkoneko bertso saioa

Gaztainajana

Sagar festa Ibilgailuak

Irantzu Varelaren hitzaldia



 @LegorretaUdala                    Legorretako Udala                    www.legorreta.eus

Ipuin kontaketa

Elkartasun azoka

Antzerkia

Etxezarretan zer

Olentzero
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Laburrak

Eraikinen mantentzea eta egungo egoera ziurtatzen duen 
azterketa da Eraikinen Azterketa Teknikoa. 50 urtetik go-
rako eraikinek bete beharreko tramitea da.

Eusko Jaurlaritzako 2012/241 Dekretuak agintzen du erai-
kinen elementu komunitario batzuen azterketa bat egitea: 
egitura eta zimenduak, fatxadak eta teilatua alde batetik, 
eta irisgarritasuna eta energia bestetik. Azterketa hori es-
kumeneko teknikari batek egin beharko du.

Datozen asteetan bidaliko zaie gutun bat 50 urte edo ge-
hiago dituzten etxebizitzen jabeei, eta bertan emango dira 
azalpen zehatz guztiak.

Herri Antzokia, kulturaz blai

LABUR - LABUR

ITE- Obligación de realizar 
la Inspección Técnica de Edificios 

a aquellas viviendas de más de 50 años

El objetivo de la ITE es instituir un sistema de control periódico 
del estado de los edificios de viviendas cuya antigüedad sea 
superior a los 50 años, con el fin de verificar el deber que tienen 
los propietarios de conservar y rehabilitar sus inmuebles. 

Según el decreto 2012/241 del Gobierno Vasco, se revisarán: 
la estructura y los cimientos, las fachadas y el tejado, la acce-
sibilidad y la energía. Además, se concreta que la revisión la 
realizará un técnico experto competente en la materia.

Los afectados recibirán en las próximas semanas una carta 
donde se explicará con más detalle todo el proceso.

EAT
Eraikinen azterketa teknikoa
egin beharko zaie 50 urtetik

gorako etxebizitzei

El cine, repleto de cultura

Como podemos observar en el cartel anunciador, se han organi-
zado varios conciertos para los próximos meses de invierno.

Y con el comienzo de la primavera también se está preparando 
una programación intensa: conciertos, teatro, monólogos… 
Cabe comentar que aunque se esté trabajando en ello, se tendrá 
en cuenta cualquier aportación siempre y cuando se estudie su 
viabilidad económica (tanto en la comisión como mediante el co-
rreo electrónico kultura.legorreta@euskalnet.net).   

2018ko negurako lau 
kontzertu antolatu 
dira Herri Antzoki-
rako, bat urtarrilean, bi          
otsailean, eta beste bi 
martxoan. Hauxe da 
egitaraua:

Udaberrirako beste 
egitarau bat antola-
tuko da, eta beste bat 
udazkenerako, bai 
kontzertuekin eta bai 
bestelako jarduerekin 
(antzerkia, bakarriz-
ketak…). Kultur ba-
tzordean hasiak dira 
hurrengo egitarau 
horiek lantzen, baina 
edonork izango du 
proposamenak egi-
teko aukera, bai batzordean, bai kultura.legorreta@euskalnet.net 
helbidera idatzita. Ekintza bat onartzeko, kontuan hartzen da fi-
nantzabidea bideragarria den.  
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Berdintasun sailak bi formazio antolatu ditu udaberrirako
Iazko udazkenean irakasleekin eta gu-
raso eta aitona-amonekin egin bezala, 
aurten ere beste bi formazio izango 
dira berdintasunari dagokionez. He-
rriko eragileekin egingo da bat, eta 
hezkuntza ez-formaleko hezitzaileekin 
bestea (dantza irakasle, kirol begirale, 
aisialdiko begirale eta abarrekin). Le-
gorretako Udala Berdinbidean progra-
man parte hartzen ari da, Gipuzkoako 
Aldundiak 10.000 biztanle baino gu-
txiagoko herrientzat eratua duen pro-
grama batean, eta programa horren 
laguntzarekin antolatuko dira saiook. 
Nork bere egitekoan genero ikuspegia 
kontuan hartzea da helburua, gizarte 
parekideago bat lortzeko bidean. 

Isuna gaizki aparkatutako ibilgailuei
Azaroko LUAn jakinarazi genuen gaizki 
aparkatutako ibilgailuei oharrak jartzen 
hasiko zela udala. Lan horretan aritu zen 
aste batzuez, baina, zoritxarrez, ez zuen 
eragin handirik izan. Jendeak berdin-
berdin segitzen du gaizki aparkatzen. 
Oinezkoentzako kalte handia dakar 
horrek, ibiltzeko zailtasunak dituzte-
nentzat batik bat, eta uste dugu herritar 
guztien eskubideak errespetatu behar 
direla. Hori dela medio, beharrezkoa 
ikusten dugu isunak jartzea. Otsaileko 
osoko bilkuran onartuko da neurria, 
hilaren 22an, eta ondoren hasiko gara 
isunak jartzen. Balio dezala ohitura ego-
kiak hartzeko eta herrikideak errespe-
tuz tratatzeko. Otsaileko osoko bilkuran 
onartuko da neurria, eta ondoren ekin-

Dos sesiones formativas de la mano 
del Departamento de Igualdad 

El Ayuntamiento de Legorreta, mediante el programa Berdinbidean, ha organizado dos 
sesiones formativas cara a la próxima primavera. Una de ellas se realizará con las diferen-
tes entidades locales, y la otra con aquellos educadores y educadoras no formales (profe-
sores y profesoras de dantza, monitores y monitoras deportivas…). 

Multa a aquellos 
vehículos mal aparcados

 

En la anterior edición de la revista LUA (en 
noviembre) se anunció del procedimiento 
a seguir del Ayuntamiento en cuanto a los 
vehículos mal estacionados. Como bien 
se anunció, se procedió al aviso del mal 
aparcamiento; iniciativa que no ha teni-
do efecto ya que algunos legorretarras 
siguen aparcando de manera incorrecta. 
Así pues, y después de que el pleno aprue-
be la medida en febrero, se procederá a 
multar a aquellos vehículos que estén mal 
estacionados. 

go zaio isunak jartzeari. Balio dezala 
ohitura egokiak hartzeko eta herriki-
deak errespetuz tratatzeko.
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2017ko maiatzean aurkeztu genuen Le-
gorretAPP aplikazioa, eta oso emaitza 
onak ari da izaten. Besteak beste, albis-
teak mezu bidez jasotzen dituzte aplika-
zioa deskargatua dutenek, eta oso ha-
rrera ona izan du. Tartean, bada atal bat 
emaitza onak ematen ari dena: Idatzi 
Udalari. Horren bidez, herritarrak auke-
ra dauka udalari edozein proposamen, 
hobekuntza, kexa adierazteko, testu edo 
irudi bidez. 

Guztira, 28 mezu jaso dira. Farola bat         
itzalita dagoela eta konpontzeko eskaria, 
gaizki aparkatutako ibilgailuen irudiak, 
belardiren bat mozteko eskaria, parkeko 
jolastokiak konpontzeko, kiroldegiko sas-
kiak aldatzeko, plazako iturria garbitzeko, 
iturri bat urik gabe dagoelako abisua, za-
borrak tokiz kanpo agertu direlako kexa, 
Etxezarreta auzoan parkingak egiteko 
eskaria… 

Aukera hau erabiltzen segitzeko edo ho-
rretan hasteko deia egiten dizuegu herri-
tarroi, denon artean herri hobe bat izatea 
lor dezagun. Milesker!

LegorretAPP aplikazioko Idatzi Udalari atala,
oso baliagarria

La utilidad de la sección 
Escribe al Ayuntamiento de
la aplicación LegorretAPP 

La aplicación LegorretAPP se presentó en 
mayo del 2017 y está teniendo una muy 
buena acogida entre los legorretarras. En 
esta ocasión, queremos destacar la sec-
ción Escribe al Ayuntamiento mediante la 
cual los ciudadanos y ciudadanas pueden 
realizar cualquier aportación, queja, me-
jora… mediante texto o imagen. 

En total, se han recibido 28 aportaciones: 
imágenes de vehículos mal estacionados, 
petición para cortar algunos céspedes o 
reparar alguna farola, cambiar las canas-
tas del polideportivo…

¡Desde el Ayuntamiento animamos a los 
legorretarras para que sigan utilizando 
esta aplicación!

Laburrak
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ERREZETA
Izaskun Olano, Bartzelona jatetxea

MASARENTZAKO OSAGAIAK

-  250 gr ogi-irin

-  150 gr gurin

-  150 gr azukre

-  Gatza

-  Arrautza bat

-  Arrautza gorringo bat

KREMA PASTELERARENTZAKO 
OSAGAIAK

-  1,5 litro esne

-  Kanela txotxa

-  Laranja azala

-  220 gr azukre

-  110 gr maizena

-  Hamar arrautza

PRESTAKETA:

Krema egiteko, esnea irakin kanela txotxa eta laranja azalarekin. Irakindakoan, 
zapore pixka bat hartzen utzi bost minutuz. Ontzi batean, azukrea eta maizena 
nahastu. Horri arrautzak gehitu. Irakindako esnea nahasketa horri gehitu kolado-
re batetik pasatuz. Sutan jarri, eta barila baten laguntzaz nahastu krema loditu 
arte. Ondo loditutakoan, ontzi batera atera eta hozten utzi.

Beste aldetik, pastel masa baten laguntzaz zabaldu eta molde borobil batean ja-
rri. Molde hori gurin eta irin pixka batekin igurtzi pastel masa itsatsi ez dadin. Ber-
tan, hoztutako krema pastelera jarri. Gainetik, berriz, geratu zaigun pastel masa 
rodiloarekin zabaldu eta jarri. 

Labera sartu baino lehen, arrautzaren gorringoarekin igurtzi sukaldeko brotxa 
baten laguntzaz. Labean 30 minutuz eduki 180 gradutan. Hozten denean, prest 
dago dastatzeko, nahi izanez gero txokolate beroarekin.

On egin!

Euskal
pastela
12 lagunentzat

Errezeta
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Agenda

AGENDA

 4 Santa Ageda: 
  Elekun abesbatza herrian kantari. 
   

 16 Kontzertua: Septimo A eta Ze Esatek 
  22:30 / Herri Antzokian

   

 17 Inauteriak  

   

 28 Ipuin kontaketa haurrentzat
  18:00 / Liburutegian

OTSAILA

MARTXOA
 2 Kontzertua: Bullet Proof Lovers  
  22:30 / Herri Antzokian

 3 Talo jana, 
  guraso elkartearen eskutik.

 10 LegoReggae  
 

 21 Ipuin kontaketa haurrentzat
  18:00 / Liburutegian

 23 Kontzertua: Liher   
  22:30 / Herri Antzokian

 23-24  Irrintzi Alai dantza taldearen 
  emanaldia   
  19:00 - 23an  18:00 - 24an  / Herri Antzokian
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Argazki zaharra

Supazter musika
taldeko kideak ageri 

dira argazkian. 
Ezagutzen al 

dituzue? 
1993. urtekoa da; 

beraz, duela 
25 urtekoa… 

Garikoitz Zubeldia, 
Mikel Ander Garcia, 

Iker Lasa, 
Iker Martinez… 

ausartuko zinateke 
Herri Antzokian 

kontzertu bat 
ematen? 


