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AURREZ AURRE
Joxe Anjel Lasa eskulturagilea elkarrizketatu du Maitena Lasa ilobak, haren eskultura bat 

udaletxean jarri dela aitzakiatzat hartuta. Esperientzia handiko eta ibilbide luzeko eskultorea 
da Lasa. Bost urtez, Donostian egon da `The Blue Planet’ lana, eta, Legorretako Udalarekin 

hitzarmena sinatu ondoren, herrian egingo ditu datozen bost urteak. Oraingo eta garai 
bateko kontuak gogorarazi dizkio ilobak. 

Joxe
  Angel
 Lasa

Elkarrizketatua:

Nolakoa izan zen eskulturarekiko 
hasiera?

Nik txikitan ezagutu nituen eskul-
turak izan ziren amona Frantziska-
ren bi talla eta elizakoak. Txikiagoa 
nintzenean, eta Tolosan bizi gine-
nean, bazen bertan Lope izeneko 
irudigile bat Andra Mari elizaren 
inguruan. Haren tailerreko sarre-

Maitena
Lasa Ormaetxea

Elkarrizketatzailea:

rako ateak bi zati zituen, eta goikoa 
zabalduta egiten zuen lan. Han ema-
ten nituen orduak begira. Hura ere 
oso gogoan dut. Gero, Arantzazu eto-
rri zen. Amonak Arantzazu aldizkaria 
hartzen zuen, eta bertan basilikaren 
eraikuntzaren prozesu osoa (eraikina 
zein artelanak) argitaratzen ziren. Han 
deskubritu nuen eskultura ulertzeko 
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Aurrez Aurre

beste era bat. Eta, zuzenean, urte-
roko Arantzazurako peregrinazioan, 
aurrez aurre jarraitu nuen haren 
eraikuntza. Hortik aurrera, ikasketak 
zirela medio eta urteen poderioz, 
beste eskultura mota guztiak ezagu-
tu nituen..

Noiz konturatu zinen eskultorea 
zinela?

Hori beste gauza bat da. Zenbat eta 
gehiago jakin, orduan eta zailagoa 
egiten zait eskultoretzat jotzea neure 
burua.

Zergatik egurra? Beste materialik 
erabili izan duzu?

Aita arotza zen, nahiz eta lan horre-
tan ez zuen inoiz lanik egin profesio-
nalki. Baina etxe barruan arotza zen. 
Aitona Eustakio errementari zen, eta 
aitona Eujenio, hargin. Beraz, eskul-
turgintzako ohiko euskarri teknikoak 
odolean jaso nituen. Material guztiak 
ditut gogoko, nahiz eta gehienbat 
egurra eta zura erabili. Nahiago dut 
esan zuhaitza erabiltzen dudala.

Zeintzuk dira zure eskultura errefe-
renteak?

Hasieran, hurbilekoak; gero, garai eta 
leku guztietakoak. Mendiburu dut 
oso gogoko hemengoen artean, eta 
povera izenekoak hemendik kanpo.

Zer erantzungo zenioke zure obra-
ren esanahia jakin edo ulertu nahi 
duen norbaiti? 

Egun hauetan Terry Tempest Williamsen 
Refugio liburuan aurkitu dudan zer-
bait: “Yo creo que en esta vida te-
nemos que hacer las cosas por una 
buena razón: porque disfrutamos ha-
ciéndolas, sin esperar nada a cambio”.

Legorretan ipini den eskulturak zer 
adierazi nahi du zuretzat? 

Bushek, Blairrek eta Aznarrek 1991n 
Irak bonbardatu zuten biharamunean 
horrekin ikusi nuen geopolitika.

Esan zer esaten dizuten ondorengo 
herriek:

Legorreta: familia, Okutsuerreka, Sal-
txerreka, Mina, Mariano, lagunak, Mu-
juri…
Tolosa: irakurtzen ikasi nuen bertan, 
lehengusuak, lagunak, hiltegiko soi-
nuak…
Hondarribia: lagunak, ikasketak, dizipli-
na…
Bilbo: ikasketak, borrokak, lana, familia 
(emaztea, semeak), unibertsitatea…
Bermeo: familia, lana, eus-
kara berri bat, harridura…
Valentzia: lagunak, bakai-
laoa, laranjondo amaiga-
beak, artea…

Legorretatik Bilbora? Nola 
moldatu zinen? Gogora-
tzen duzu lehen bidaia? 

Lehen bidaia gogoan dut, 
baina nahiago dut ez konta-
tu. Moldaketa neurri batean 
erraza izan zen, bost lego-
rretar elkarrekin bizitzen 
egon ginelako, eta hori al-
deko koltxoi izan zen. Gero, 
bakarkako bidea hartu nue-
nean, igeriketa soziala ikasi 
behar izan nuen. Hori dena 
hiririk onenean…

Patxikonerako bidaiak Bil-
botik motoan?

Plazer bat.

Legorretan izan zen Bilbo izena zuen 
txakur bat...

Nik nuen Kontxesi izeneko munduko 
txakurrik majoenaren semea. 

Zure ofizio afizio berezi honek anek-
dota edo bitxikeriaren bat biziarazi al 
dizu?

Egun hauetan Legorretan egon naize-
nean The Blue Planet jartzen udaletxean, 
bertako norbaitek esandakoa adibidez: 
“Hori zertarako da? Basurarako?”.

Euskal Herrian rock-and-rollak ez du 
dirurik ematen... eskulturak?

Dudarik gabe, gutxiago.
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Trafikoa

Nuevo ordenamiento de tráfico en la plaza
En agosto se procederá a reorganizar el tráfico 
en la zona de la plaza con el objetivo de garan-
tizar la seguridad de los peatones; esta zona se 
convertirá en peatonal garantizando así esta 
zona de ocio en un lugar tranquilo y seguro. 

Abuztu hasieran, plaza inguruko trafikoa be-
rrantolatuko da, oinezkoen segurtasuna ber-
matzeko helburuz, haurrena batik bat. Fron-
toi eta plaza ingurua aisialdirako toki denez, 
eremu lasai eta segurua izatea nahi du udalak. 
Horregatik, plaza ingurua mugatu egingo zaie 
ibilgailuei.

PLAZA INGURUKO
TRAFIKOAREN BERRANTOLAKETA

Ezkizu parean, pibote bat jarriko da. Horra ar-
teko aparkalekuak mantendu egingo dira, eta 
sartu eta atera toki beretik egingo da: Coviran 
paretik zuzenean sartu beharko da, eta atera 
ere, toki beretik (planoan, kolore marroia). 

Insausti aldean jarriko da beste pibotea, mu-
gikorra, eta komertzioek eta bertako bizilagu-

nek bakarrik izango dute sarbidea. Alde horre-
tan ere, sartu eta atera toki beretik egingo da 
(planoan, kolore laranja). 

Plaza ingurua, beraz, ibilgailuentzako muga-
tua geratuko da Ezkizu eta Insausti artean. 
Bertakoek bakarrik izango dute sarbidea (pla-
noan, kolore horia). 

PILONAK, SARRERA ITXITA (Udal zerbitzuak bakarrik) PILONA MUGIKORRAK, 
SARRERA GARAJE ETA KOMERTZIOAK (Mando bidez)

Concretamente se colocará un pivote al par del 
bar Ezkizu y se mantendrán las plazas de apar-
camiento que se encuentran hasta esa zona;  la 
entrada y la salida serán en la misma dirección 
(ver lo marcado en color marrón en el plano). El 

otro pivote se colocará donde el bar Insausti; 
éste será móvil, ya que el acceso se restringirá 
a los vecinos de la zona y los comercios (salida 
y entrada en color naranja del plano).

Bi norabide, plazara sarrerarik gabe
(Udal zerbitzuak bakarrik)

Oinezko zatia, sarrera debekatuta
(Bertakoak izan ezik)

Bi norabide, bertakoak bakarrik. Plazara sarrera
(Bertakoak eta komertzioak bakarrik)
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2017ko 
azaroa

2017ko 
abendua

2018ko 
urtarrila

2018ko 
otsaila

2018ko 
martxoa

2018ko 
apirila

2018ko 
maiatza

ORGANIKOA 10.960 kg.  11.780 kg. 11.760 kg. 11.300 kg. 11.980 kg. 10.760 kg. 12.740 kg.

ERREFUSA 7.360 kg. 8.200  kg. 8.160  kg. 7.880  kg. 7.460 kg. 5.800 kg. 9.540 kg.

PAPERA 6.760 kg. 8.180  kg. 7.180  kg. 5.380  kg. 6.940 kg. 5.620 kg. 6.940 kg.

PLASTIKOA 6.240 kg. 6.360  kg. 6.640  kg. 6.480  kg. 6.240 kg. 5.800 kg. 7.060 kg.

BEIRA 4.825 kg. 0 kg. 5.120  kg. 2.497   kg. 3.072 kg. 5.650 kg. 6.193 kg.

BIRZIKLATZERA %82 %78  %80 %77 %78 %83 %78

Hondakinak gaika biltzeko sistema aldatu zenez geroztik, datu 
txukunak izan ditugu Legorretan. %77tik %83ra bitartean gabiltza. 
Hala ere, ondo sailkatzeaz gain, ingurua txukun mantendu behar 
da, eta, zoritxarrez, oraindik badaude batzuk zaborra edukiontzie-
tatik kanpo uzten dutenak. Aukera hau baliatu nahi dugu, beraz, 
txukuntasuna eta errespetua eskatzeko, denon onerako izango da 
eta. 

HONDAKINAK

Después de cambiar el sistema de recogida de residuos, los datos siguen sien-
do positivos, nos encontramos entre el %77- %83. Aún y todo, muchos vecinos 
siguen depositando las bolsas fuera de los contenedores; así que nos gustaría 
recalcar que no es suficiente clasificar bien los residuos, también es funda-
mental mantener limpio el entorno.

Nueva caseta en Ajoain 
y cambio de ubicación de la de Berostegi
La caseta de Berostegi se colocó un poco alejado del barrio para evitar pro-
blemas de inundabilidad; pero no era el sitio adecuado por lo que se ha pro-
cedido de colocarla al lado del parking de autocaravanas. Por otro lado, se ha 
colocado una nueva caseta en el barrio Ajoain.

Tokiz aldatu da Berostegiko etxola, 
eta berria jarri Ajoainen.

Iazko irailean jarri ziren etxolak herriko zenbait auzotan, geltokiko 
bilgunea kendu eta egoera konpontzeko asmoz. Berostegikoa, 
ordea, ez zen jarri toki aproposean, auzotik urruti xamar jarri be-
har izan zen, uholdegarritasun arazoak zirela medio. Harrezkero, 
ordea, toki egokiago bat bilatu nahian ibili da udala, eta, azkenean, 
tokiz aldatu ahal izan da, eta autokarabanen parking ondoan jarri. 
Berostegiko eta Legorretazaharreko bizilagunei ematen die zerbit-
zu etxola horrek, eta askoz ere eskuragarriago eta txukunago dago 
oraingo tokian.

Bestalde, Ajoain auzoan ere jarri da halako etxola bat, auzo horri 
zerbitzu hobe bat emateko asmoz. Gainerako lau etxolak oso ondo 
funtzionatu dute, eta azken horrek ere halaxe funtzionatzea espe-
ro da.
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ETXEBIZITZA HUTSEN ERABILERA 
SUSTATZEKO PROZESUA, ABIAN

Legorretako etxebizitza hutsen erabilera 
sustatzeko helburuz, prozesu bat abiatu 
du udalak, Siadeco ikerketa elkartearen 
laguntzaz. Udal ordenantza bat landu 
eta onartzera iristea da helburua. Horre-
tarako, parte hartze bidez, herritarren 
iritzi eta ekarpenak kontuan hartu nahi 
dira; bi bilera ireki egin dira ekainean, eta 
irailean izango da hirugarrena. Lehen bi 
bilera horietan etxejabeek nahiz etxebi-
zitza bat alokairuan hartu nahi luketenek 
parte hartu dute. Hainbat gairen ingu-
ruan eman dute iritzia:

Eskariaren ikuspegitik

Gazteen artean interes handia dago Le-
gorretan alokairuan bizitzen jartzeko. 
Inguruko udalerrietan baino eskaintza 
txikiagoa den pertzepzioa dute, eta, on-
dorioz, prezio altuagoak direla. Gazteek, 

lan egoera prekarioari loturik, ahalmen 
ekonomiko mugatua dute. Oro har, ondo 
ikusten da udalak diru laguntza zuzenak 
ematea maizterrei, baina ez edozein bal-
dintzatan. Diru sarrerak kontuan hartu 
behar lirateke. Horrez gain, zalantza dute 
alokairuaren prezioaren goiko muga ze-
hazteko aukerei buruz. Era berean, era-
bilerarik ematen ez zaien etxebizitzen 
jabeei errekargu bat aplikatzearen alde 
daude.

Eskaintzaren ikuspegitik

Etxejabeek zalantzak dituzte etxea 
alokairuan uztearen inguruan: hileko 
errenta kobratuko ote duten, etxebizitza 
kaltetua izango ote den, maizterra nor 
izango ote den...
IBIaren errekargua dela eta, ez daude 
errekargua jartzearen alde. Beste herri 

batzuetako ordenantzetan ikusi da erre-
kargua jartzen zaiela etxebizitza hutsei, 
baina, gero, egiaztatzen bada tarteka 
erabili dela edo egoera oso kaskarrean 
egonik ezin dela alokairuan jarri, ez da 
kobratzen diru hori. Beraz, ondorioztatu 
da errekargu hori jar daitekeela, baina 
salbuespen guztiak kontuan hartuta.
Berritzeko lanak egitekotan zergak 
samurtzea ere eskatu dute etxejabeek, 
eta informazioa eskura izateko beharra 
ere nabarmendu dute: zein kontratu 
mota egin, zein preziotan...

Orain, iritzi horiek oinarri hartuta, orde-
nantza zirriborro bat idatziko du Siade-
cok, iraileko bileran aurkeztu eta ekar-
penak jasotzeko. Hori lorturik, 2019ko 
aurrekontuan diru sail bat gordeko da 
arlo honetarako.
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Alokairua

7

En marcha 
el proceso para fomentar 

el uso de las viviendas vacías

El ayuntamiento, con la ayuda del grupo de in-
vestigación Siadeco, ha emprendido un proce-
so para fomentar el uso de aquellas viviendas 
que permanecen vacías. El objetivo es elaborar 
y aprobar una ordenanza municipal en torno a 
ese tema; y, para ello, se han realizado en junio 
dos reuniones con los vecinos. Estas son algunas 
de las aportaciones que se han recogido:

•	 En	torno	a	la	demanda	de	viviendas,	los	veci-
nos han mostrado su interés por el alquiler de 
las mismas, con la percepción de la falta de 
viviendas en alquiler y el alto precio respecto 
a otros municipios. Por otro lado, ven con bue-
nos ojos las subvenciones directas a los dueños 
de estas viviendas siempre y cuando cumplan 
algunas condiciones.

•	 En	cuanto	a	la	oferta,	los	dueños	han	mostra-
dos sus preocupaciones y dudas: el recargo del 
IBI, las condiciones de la vivienda después del 
alquiler, impuestos en caso de reformas en las 
viviendas…

Teniendo en cuenta las aportaciones que se han 
recogido, la empresa Siadeco presentará un bo-
rrador en la siguiente reunión que se llevará a 
cabo en septiembre. Y todo esto se reflejará en 
los presupuestos del año 2019 ya que se destina-
rá una partida para ello. 



ORDIZIAKO MUSIKA ESKOLAK
JARRAITUKO DU ZERBITZUA
EMATEN
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Musika eskola

Obrak

8

La Escuela de Música de Ordizia continuará en Legorreta

Finalizadas las obras de Urdaneta

Aurreko LUAn jakinarazi bezala, hitzarmen 
bat egin da lau herriren artean (Idiazabal, 
Zaldibia, Itsasondo eta Legorreta), musika 
eskolaren zerbitzua kontratazio bidez ema-
teko lau herriotarako; zerbitzu hori elkarre-
kin kontratatu, kudeatu eta finantzatzeko. 

Udaberrian aritu dira Urdaneta auzoko bidea berritzeko lanak egiten, eta 
bukatuak dira jada. 

BUKATU DIRA
URDANETAKO BIDEA
BERRITZEKO LANAK

En primavera se ha reformado el camino del barrio Urdaneta.

Horretarako, deialdi publiko bat 
egin da, eta Ordiziako Musika Es-
kola aurkeztu da bertara. Baldin-
tzak betetzen dituenez, hurrengo 
bi urteetan ere hark emango du 
zerbitzua Legorretan. 

Como se informó en la anterior revista LUA, se 
ha firmado un convenio entre cuatro pueblos 
(Idiazabal, Zaldibia, Itsasondo y Legorreta), 
para poder ofrecer el servicio de la escuela de 
música mediante contratación. Para ello, se 
llevó a cabo una convocatoria pública, y la 

Escuela de Música de Ordizia fue 
la única que se presentó. Al cumplir 
todos los requisitos, será esa escue-
la quien impartirá clases de música 
durante dos cursos más.  
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Euskara

EUSKARALDIA
Euskaraldia aurkeztu zenetik, Legorretan, udala eta Elegunea euskara 
elkartea buru-belarri gabiltza egitasmo hori ezagutarazteko lanean.  
Euskalgintzako Gizarte Eragileak eta erakunde publikoek sortu dute Eus-
karaldia, 11 egunez euskaraz aritzeko egitasmoa: azaroaren 23tik aben-
duaren 3ra, hain zuzen. Herritar euskaltzaleak aktibatuz hizkuntza ohiturak 
aldatzea da Euskaraldiaren helburua.

Legorretan, hitzalditxo bat antolatu genuen herriko egoera eta ekimena-
ren nondik norakoak ezagutzera eman eta  dugun plangintza azaltzeko. 
Azintzioetan graffiti bat egin eta bertan argazki herrikoia atera genuen. 
San Joan bezperan, berriz, Legorretako hamaikakoaren argazkia atera ge-
nuen, eta, ekainaren 28an, udaleko osoko bilkuran onartu zen erakunde 
adierazpena, udalkideek ere modu aktiboan parte har dezaten Euskaraldia 
sustatzeko lanean.

Irailean segituko dugu lanean. Herritarroi deia egingo dizuegu 11 egun 
horietan nola parte har dezakezuen azaltzeko, ahobizi eta belarriprest ro-
lak azaldu eta aukeratzeko, eta, hala, pixkanaka-pixkanaka ahalik eta parte 
hartzaile gehien lortzeko.
Egon adi, beraz!

www.legorreta.eus                    Legorretako Udala                    @LegorretaUdala
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Kirolak
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Euskal Herriko txapeldun
gimnasia erritmikoan

Irune Suarez legorretarra Ordiziako gim-
nasia erritmikoko klubeko kidea da; 6 urte 
zituela hasi zen gimnasia erritmikoan, eta, 
beraz, zazpi urte daramatza kirol horretan.  
Maiatzaren 13an, Azpeitian, Gipuzkoako 
Txapelketako irabazlea izan zen bere 
taldeko beste lau kiderekin batera; eta, 

hena, Bergaran, eta bigarrena, Azpeitian. 
Bigarren egin zuten bi horietan. Eta hiru-
garrena Azpeitian, Gipuzkoako Txapelketa; 
irabazle suertatu ziren horretan. Esan beza-
la, hortik igaro ziren Euskal Herriko Txape-
lketara, eta hura ere irabazi!

Astean bi orduko bi entrenamendu izaten 
ditu, nahiz eta batzuetan asteburuetan ere 
entrenatu behar izaten duten. Denboral-
diko garaiaren arabera, ezberdinak izaten 
dira entrenamenduak. Hasieran, fisikoa 
gehiago lantzen dute, baina, txapelketak 
gerturatu ahala, dantzari denbora gehiago 
eskaintzen diote.

Zorionak, Irune, lortutakoarengatik, baina, 
batik bat, jarraitu kirolaz gozatzen!

IRUNE SUAREZ

maiatzaren 26an, berriz, Euskal Herriko txa-
peldunak izan ziren Arrasaten jokatu zen 
finalean.

Horra heltzeko, gogor entrenatu dira Sua-
rez eta haren kideak, ordu asko sartuz, eta 
hiru fase gainditu behar izan dituzte: le-
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Agenda

AGENDA

 7-8 Talidomida jardunaldiak

 10-16 Jubilatu astea

 15 Garagardo azoka

 16 Jubilatuen bazkaria

 26 Ipuinaren Ordua

IRAILA

URRIA
 21 Bertso saioa Jainkoenean

 
22-28  Kultur astea

  

 

 1-4 Gazte festak 

 23 Euskaraldiaren hasiera

 25 Indarkeria Matxistaren
  Kontrako Eguna 

 28 Ipuinaren Ordua 

AZAROA
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Hilberria

Ekainaren 28an hil zen Patxi Ezkiaga Lasa idazle eta 
Legorretako seme kutuna, 74 urterekin. 

Bizitzan zehar han eta hemen ibili arren, 
sustraiei lotua bizi izan da, bere herriari, 

Legorretari lotua. Halaxe esan zuen 
2017ko martxoaren 19an, 

Urrutiko lur hauek liburuaren aurkezpenean: 
“[Urrutiko lur hauek] Legorretari eskainia da; 

izan ere, nire mundua Legorretan sortua da, 
Legorretan hazia, eta Legorretan 

datza momentu honetan bertan”.
 

Egun hartan, omenaldi xume bezain 
hunkigarria eskaini zion herriak, 

eta hitzokin eskertu zuen Ezkiagak ekitaldi hura: 
“Ez dakizue ze ilusio egin didan; 

urduritasun ikaragarria sortu du nigan 
ekintza honek; hau diferentea da. 

Ohituta nago irratian eta telebistan, baina hau, 
hau diferentea da. Honek barrura jo dit, 

eta sentitzen dut harro nagoela legorretarra izateaz, 
eta herriari zor diodala eman diodana 

baino askoz gehiago. Eta, bueno, 
hor gelditzen gara. Hor gelditzen gara”. 

Legorretarrongan iltzatuta geratuko dira zure hitzok, 
Patxi. 

Gugan bego.


