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KANILA IREKITZEAK

Historikoa izan da Legorretazahar auzora
ura eramateko eskaria, eta ez da gutxiagorako,
ura lehen mailako beharra izanik.
Azkenean, Gipuzkoako Ur Kontsortzioarekin
hitzarmen bat egitea lortu du
Legorretako Udalak, eta bukatu dira auzo
horretara ura eramateko lanak;
udalak eta kontsortzioak erdibana
ordaindu dute obra, 220.000 euro guztira.
Bizilagunak pozik daude, oso pozik,
eta haietako batzuen testigantzak bildu ditu
LUAk orrialde hauetan.

AMONDARAIN ESKISABEL
Miren
Legorretazahar Etxeberri baserria
Gustura? Zoratzen! Ezin da esplikatu diferentzia…
lehengo urak zikindu egiten zuen!

		1 Gustura zaudete?

		2 Nola moldatu izan zarete orain arte?
		3 Zer esan nahi du zuretzat etxera
			 ura ekartzeko lanak egin izanak?
		4 Lasaitasuna ekarri dizu?

Urte guztian bidoi handi batzuk izaten genituen etxe
atarian, terrazan; euria egindakoan, bete egiten ziren,
eta horrekin gauza asko garbitzen genituen. Kortinak,
adibidez, ahizparen etxera eramaten nituen, bestela kolore oso itsusia hartzen baitzuten. Ura erosi egiten genuen kozinatzeko, eta edateko ere bai. Lenteja batzuk
ezin nituen jarri ur horrekin, metala zuelako.
Askotan eskatu izan dugu, eta azkenean iritsi da. Iturritik
etortzen zen ura, eta hasieran ondo ematen
Lasaitasun handia, bai, ene! Ezin esplikatzekoa da.
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Ura Legorretazaharrera

DAKARREN LASAITASUNA

URKIZU URBEOLA
Mari Karmen

ITURRIOZ ZELAIA
Joxe Mari

Zumiztiaga baserria

Legorretazahar baserria

Bai, bai, oso gustura.

Bai, bai, gustura; segurantzia da orain.

Basoan daukagu aitonak-eta bizi zireneko manantiala. Hura etortzen zen; horrekin moldatzen ginen. Beti
begira egon behar, depositua nola zegoen. Beti kezka,
eta gaizki ibiltzen ginen, udaran batik bat. Erregadiorako errekako ura erabiltzen genuen.

Urarekin problema abuztuan izaten genuen
normalean. Depositura bueltaka ibili behar,
komeriatan.

Bentaja handi bat.
Bai, bai, ikaragarria. Orain seguru gaude ura izango
dugula, segurtasun bat daukagu. Patxada handia da.

Urteetan asko sufritu dugu, eta orain gustura gaude;
konforme gaude.
Lasaitasun handia, bai, familia osoarentzat.

@LegorretaUdala

Legorretako Udala

www.legorreta.eus

3

UGARO ESKOLAKO
JOLASTOKIA ERALDATUKO DA
Legorretako Udalak, herri eskolan berdintasuna sustatzen jarraitzeko, jolastokia eraldatzeko prozesu bat abiatu du,
Arremanitz kooperatibaren laguntzaz.
2017-2018ko ikasturtean, hezkidetza
lantzeko saio batzuk antolatu zituen
udalak, irakasle, guraso,
zaintzaile eta hezkuntza ezformaleko begiraleentzat;
2018-2019ko ikasturtean,
berriz, aurrekoan egin zenari segika, jolastokia berrantolatzea izango da erronka.

jolastokietan izaten diren genero hierarkien inguruan: non egoten dira neskak?,
non mutilak?, zerk batzen ditu?, eta zer
bereizten? Zer aukera dute patioan jolasteko?

Urrian, prozesua diseinatu
zen; ondoren, eskolako klaustroari aurkeztu zitzaion,
eta, segidan, abendura bitarte, lau lan saiotan parte
hartu dute eskolako lau
irakaslek, bi gurasok, udaleko arkitektoak, udaleko
gizarte teknikariak eta alkateak. Lantalde horrek eraman du aurrera prozesua,
Arremanitz kooperatibako
Axier Baglietto adituaren
laguntzarekin.
Hasteko, gogoeta egin zen
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Behin gogoeta eginda, eskolako errealitatea zein den aztertu zen: noren beharrei erantzuten die jolastokiak? Nola
erabiltzen dute haurrek espazioa? Nolako harremanak gauzatzen dira bertan?
Zer egin da orain arte? Horren inguruan

Parkea

hausnartuta, jolastokia nola eraldatu pentsatzen
hasi zen taldea; izan ere, nabaria da jolasteko aukera mugatuak eskaintzen dituela eskolako jolastokiak, eta umeei aukera gehiago eman behar zaizkiela jolasteko, alternatibak eman behar zaizkiela,
eurek aukeratzeko.
Beste jolastoki batzuetako esperientziak ezagututa,
Ugaro eskolarako proposamen eta aukerak jarri ziren mahai gainean; hala, zelai estali gabea dagoen
eremua eraldatzea erabaki da, eta bertan ezartzea
egurrezko txabola bat, hondartegia, rokodromoa,
eskalatzeko aldapa, txirrista luze bat, hizketarako
txokoa, sukaldea eta zoruan margotutako jolasak.
Legorretako Udalak jarriko du finantzaketa nagusia, baina diru laguntzak ere lortu nahi dira bai
Hezkuntzatik eta bai inguruko kooperatibetatik.
Udaberrian egingo dira lanak, eta, horretarako,
komunitatea batzeko helburuz, lan batzuk auzolanean egitea aurreikusten da; horretarako, gurasoei
eta herritarrei, oro har, egingo zaie lanerako deia.
Egon adi, beraz!

Transformando el patio
de la escuela Ugaro
El Ayuntamiento de Legorreta, y con el objetivo de impulsar la
igualdad, ha puesto en marcha un proceso de transformación
del parque de la escuela del pueblo. Para ello, ha contado con la
ayuda de la cooperativa Arremanitz. Después de un trabajo conjunto con diferentes agentes que han tomado parte en el proceso
y de haber conocido diferentes experiencias y proyectos de otras
localidades, se ha planteado transformar la zona del patio de la
escuela que está sin cubrir. Se propone instalar una casita de madera, un rocódromo, un tobogán, diferentes txokos para el juego
simbólico…
Este proyecto se financiará mayormente con el dinero del Ayuntamiento pero también se solicitarán subvenciones tanto a Educación como de las cooperativas de la comarca.
Las obras se llevarán a cabo en primavera, y, para ello, se prevé
realizar algunos de los trabajos en común.
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Laburrak

2018an, BATEZ BESTE
%80 BILDU DIRA
HONDAKINAK GAIKA
Egindako ahaleginek eman dute fruitua. 2018ko hamabi hilabeteak kontuan izanik,
batez beste, %80 bildu da gaika. Beheko koadroan dituzue datu xeheak. Oraindik,
hala ere, badaude herritar batzuk poltsak lurrean uzten dituztenak, sailkatu gabe.
2018an, Sasietak bost isun jarri ditu guztira, eta bide horretan lan egingo du udalak,
gaikako bilketa hobetu eta herria txukun mantentzeko helburuz.

AHOAK
BIZI ETA
BELARRIAK
PREST
Azaroaren 23tik abenduaren 3ra, herritar ugarik parte hartu zuten Euskaraldia egitasmoan. Guztira, 348 herritarrek hartu zuten konpromisoa txapa
jantzi eta egun horietan euskaraz hitz
egin edo entzuteko: 294 ahobizik eta
54 belarriprestek, hain zuzen.
Euskararen Egunean, abenduaren 3an,
jende ugari batu zen amaiera festara.
Orain, beraz, egun horietan egindako
ahaleginari segida ematea da erronka.
Ez ahaztu euskarak 365 egunetan behar dituela ahobiziak eta belarriprestak!

En 2018, la recogida selectiva de residuos ha sido de un 80%
El esfuerzo realizado ha dado sus frutos, como se puede ver en el cuadro de abajo. Aun así, una
pequeña parte de la ciudadanía sigue dejando bolsas en el suelo, sin clasificar. En 2018, Sasieta
ha puesto cinco multas, y el ayuntamiento seguirá trabajando para que se mejore la recogida
selectiva y se mantenga el pueblo limpio.
6

www.legorreta.eus

Legorretako Udala

@LegorretaUdala

Kooperanteak
Antzokia Udaberria

Antzokia negua
Berdinbidean

ipuinaren ordua

Legoreggae

Martxoak 8

talojana
Dantzari txiki

Euskaraldia

Karate

Zumba

Abesbatza

Festak

Eskola emanaldia

Mahaitasunez

Irrintzi Alai

Krossa
LGTB

Gure esku dago
Etxe hutsak

Errefuxiatuak
Jubilatu bazkaria

Satto

Euskaraldia

Jubilatuen ibilbidea

Kultur Astea
Bertso saioa

Eskalada

Puenting

Junkera

Xendabelarrak
Artisau garagardoa

Ibilgailu klasikoak

Aralar

Zuriñe Burgoa

Jubilatuak

Poesia errezitaldia
Euskaraldia

Azaroak 25
Uema

Pikuak kalera

Agenda

OTSAILA
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AGENDA
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APIRILA

‘Bakean dagoena bakean utzi’
		bakarrizketa
		 18:00etan / Herri Antzokian
		
Santa Ageda,
		
Elekun abesbatza kantari
		

8

Altxorraren bila umeentzat
		
Arratsaldean
		

9

Joxe Mari Allurren hitzaldia
		
17:15 / Udaletxean

12-13		 Irrintzi Alai dantza

		 taldearen emanaldia		
			
Herri Antzokian
		

13 Korrika igaroko da herritik
		
06:00etan,

		 Ikaztegietatik Itsasondorako bidean

Talo jana
		
18:30 / Frontoian
		

24 Nogen, Serrulla
		
18:30etan / Herri Antzokian		
		
25 Ipuinaren Ordua
		
18:00 / Kultur Etxean

MARTXOA
9 Inauteriak		
		
24 ‘Dantza’ filmaren proiekzioa
		 eta solasaldia sortzaileekin		

		 Herri Antzokian

		

27 Ipuinaren Ordua
		
18:00 / Kultur Etxean
		
30 LegoReggae festibala
		
Kiroldegian
@LegorretaUdala
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LEGORRETAKO UDALAREN
2019KO AURREKONTUA
Abenduko osoko bilkuran onartu zuen Legorretako Udalak
2019ko aurrekontua, 1.750.000 eurokoa, hain zuzen. Iaz baino
100.000 euro gehiago ditu aurtengo aurrekontuak.
Urtez urte, Legorretako Udala saiakera egiten ari da gizarte ongizatea hobetzeko; aurten, 94.700 euro izango ditu gizarte sailak, iaz baino 10.000 gehiago. Prebentzioa, sentsibilitatea eta
laguntzak izango dira oinarria. Berdintasun arloari dagokionez,
beste pauso bat ematea erabaki da, eta 15.000 euro jarri dira teknikaria kontratatzeko, berdintasun politika egonkorrak garatu
ahal izateko.
Inbertsioen atalean, eskolako jolastokia izango da sail garrantzitsuena. Berdintasun sailak bultzatuta, 2018ko udazkenean
gogoeta prozesu bat egin dute udal ordezkari eta teknikariek,
eskolako irakasleek eta gurasoek elkarrekin, umeek eskolako
patioan jolasteko dituzten mugez eta aukerez. Ondorioztatu da
aukerak baino gehiago mugak dituztela umeek, eta genero rolak erreproduzitzen direla bertan: mutilek errazago hartzen dute
espazioa, eta neskek joera handiagoa dute bazterretara jotzeko.
Hori eraldatzeko, jolastokia eraldatzea izango da gakoa, patioa
16
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bera elkargune izan dadin. 53.000 euro jarri dira aurrekontuan,
baina 83.000 euroko obra izango da guztira. Gainerakoa iazko
aurrekontuaren likidaziotik ordainduko da.

Aurrekontuak

Inbertsioekin segituz, kaleko argiteria efizientzia energetikoaren
irizpideetara egokitzeko, azken fasea egingo da (30.000 euro),
eta, hartara, amaiera emango zaio 2016an abiatutako bideari.
Kaleko argiteria ez ezik, frontoikoa (12.000) eta kiroldegikoa ere
(13.000) aldatuko da. Horrez gain, kaleko altzarien berrikuntzan
ere inbertituko da: banku eta zakarrontzi berriak jarriko dira
(14.000), eta ibilgailu berria erosiko da (26.000).
Herri baratzeetan ere aldaketak izango dira; Kutxa Ekogunearen
Baratze Parke Sarean sartuko dira herri baratzeak, eta obra batzuk egingo dira (8.000). Hasiak dira jada, eta martxorako dena
egokituta eduki nahi da. Eremu txukun eta eroso bat izango da,
erabiltzaileek ez ezik herritarrek ere bertako txokoez gozatu ahal
izan dezaten.
Alokairuari dagokionez, abenduan ordenantza onartuta, diru laguntzak izango dira etxejabe eta maizterrentzat, betiere bertan
ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Etxejabeen kasuan,
8.000 euroko sail bat egongo da gehienez. Maizterren kasuan,
berriz, 15.000 euroko diru sail bat izango da, eta honako kolektibo hauek eskatu ahal izango dute: 18 eta 35 urte bitarteko
gazteek, mugikortasun urriko pertsonek, bananduta dauden
pertsonek, 70 urtetik gorakoek, alargunek eta seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiek.

Aprobado el
presupuesto para el 2019
En el pleno del pasado mes de diciembre se aprobó el presupuesto para el 2019, que será de 1.750.000 euros; 10.000 más
que el año pasado.
Como en ejercicios anteriores, se hará especial hincapié en la
mejora de los servicios sociales; se destinarán 94.700 euros.
Además, se contratará una persona para trabajar en el área de
la igualdad (15.000 euros).
A continuación, el desglose de las partidas que conforman el
presupuesto:

INVERSIONES
Parque Ugaro

53.000 €
El total de la obra asciende a
83.000 €
así que el resto se liquidará
del resto del presupuesto del
ejercicio del año pasado.

Cambiar iluminación
(eficiencia energética)

30.000 €

Cambiar mobiliario urbano
(bancos y basureros)

14.000 €

Nuevo vehículo

26.000 €

Obras de acondicionamiento
en las huertas

Ugaroko jolastokirako ereduak

8.000 €

Por otro lado, en diciembre también se aprobó la ordenanza
municipal que regula el alquiler; así pues, habrá subvenciones
para propietarias y propietarios, siempre y cuando cumplan
con los requisitos. Para aquellos y aquellas que tengan una vivienda sin uso, habrá una partida de 8.000 euros. En cambio,
para quienes alquilen la vivienda, se reservarán 15.000 euros.
Esta última partida está destinada para: jóvenes de entre 18-35
años, personas con poca movilidad, personas separadas y viudas, mayores de 70 años, familias monoparentales con menores a su cargo.

@LegorretaUdala
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ETXEBIZITZA HUTSAK
ALOKATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA
BAT JARRI DU MARTXAN UDALAK
Etxebizitza oinarrizko eskubidea den heinean, hori bermatzea izango da Legorretako Udalaren
helburua, hutsik dauden etxebizitzak eraberrituz eta alokairu soziala bultzatuz.
Horretarako, hiru bilera ireki egin dira 2018an, eta hauxe da prozesu horren emaitza:
1 - Etxejabeentzako diru-laguntzak ematea.
a) Ordenantza fiskalean %50eko hobaria
b) Efizientzia energetikoaren ziurtagiria lortzeko
diru-laguntza, gehienez 100,00 €
c) Hilean 60,00 euroko diru-laguntza, alokairu prezioaren osagarri modura, gehienez 12 hilabetez
d) ASAP edo Bizigune programetan sartu ahal izateko etxebizitza konpondu edota birgaitzeko lanak egin behar badira,
proiektu teknikoa idazteko egindako gastuaren eta birgaitze lanen gastuaren %30, 3.000 euroko mugarekin
e) Baldintzak: alokairu bidezko merkaturatzea Etxebide
erakundearen ASAP edo Bizigune programetako bitartekaritza bidez egitea.

f ) Diru-laguntza honetatik kanpo geratuko dira bi etxebizitza
baino gehiagoko ondarea edota urtean 60.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten etxebizitza jabeak.
Laguntza horretarako, urtean 8.000 euroko diru-sail bat egongo da.
2 - Etxebizitza hutsak alokairuan hartzeko, maizterrentzako 		
diru-laguntzak ematea.
a) Diru-laguntzaren onuradunak:
- 18 eta 35 urte bitarteko gazteak
- Mugikortasun urria duten pertsonak (edozein adinetakoak)
- Bananduta edo dibortziatuta dauden pertsonak
- 70 urtetik gorako pertsonak
- Alargunak
- Seme-alabak euren kargura dituzten guraso bakarreko familiak
b) Diru-laguntzaren zenbatekoa eskatzaileen diru-sarreren araberakoa izango da:

Diru-sarrerak

Laguntza

0,00 € - 15.000,00 €

Alokairuaren %50

15.000,00 € - 21.000,00 €

Alokairuaren %40

21.000,00 € - 30.000,00 €

Alokairuaren %30

30.000,00 € - 35.000,00 €

Alokairuaren %20

c) Diru-laguntza, gehienez, eskaera bakoitzeko 250,00 euro izango da hilean, eta gehienez 12 hilabeteko epealdi baterako.
d) Baldintzak: Eskatzaile edo bizikidetza unitateko kideetatik
inork ez izatea beren jabetzan etxebizitzarik. Gutxienez
bizikidetza unitateko pertsona bat Legorretan erroldatua
egon izana, gutxienez 3 urtetan eskaera aurkezteko unean.
e) Alokairu errenta ezin da izan 500,00 eurotik gorakoa. Laguntza horretarako, urtean 15.000 euroko diru-sail bat egongo da.
18
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Alokairu programa

El ayuntamiento pone en marcha
un programa para el alquiler de viviendas sin uso
Estas son las condiciones que se han acordado en las reuniones que se han realizado:

3 - Ondasun Higiezinen
Gaineko Zerga arautzen
duen ordenantza fiskalean,
gainkarguak eta hobariak

ezartzea.
Hobariak (dagoeneko ezartzen dira):
a) Programa honetara aurkezten diren etxebizitzei, baita Bizigune edo antzekoak diren beste foru edo udal programa batzuen
barruan erabilera-lagapena duten etxebizitzei ere, hobariak aplikatzea proposatzen da (%50ekoa).
Gainkarguak:
a) 12 hilabete edo denbora luzeagoan hutsik, inolako erabilerarik gabe dauden
etxebizitzei %50eko gainkargua aplikatuko zaie OHZrekiko. Etxebizitza huts
gisa joko direnak ez dira inor erroldatu gabeko etxebizitza guztiak izango.
Nahiz eta erroldaturik ez egon, gainkargurik ez da aplikatuko bigarren etxebizitza modura erabiltzen bada edo etxebizitza hutsak alokatzeko programetan
sartuak egoteko etxebizitzak bete behar
dituen baldintzak betetzen ez baditu.
4 - Informazio eta aholkularitza zerbitzua eskaintzea.
Legorretako Udalak informazio eta aholkularitza zerbitzua eskainiko die herritarrei,
bai diru-laguntza horien, bai Etxebide
erakundearen Bizigune, ASAP eta Bizilagun
programen inguruan. Herritar interesatuek
hitzordua eska dezakete udaletxean.

1. Ofrecer subvenciones a propietarios y
propietarias:
• Bonificación del %50 en la ordenanza
fiscal.
• Ayudas para conseguir el certificado de
eficiencia energética; máximo 100 euros.
• Subvención de 60 euros mensuales,
como complemento al precio de alquiler; máximo 12 meses.
• Se sufragará hasta el 30% de gastos de
rehabilitación y redacción del proyecto
técnico necesario para reformar o rehabilitar la vivienda con el objetivo de formar parte en los programas Bizigune o
ASAP. Límite de 3.000 euros.
• Condición indispensable: Comercializar el
alquiler mediante los programas ASAP o
Bizigune, impulsados por Etxebide.
• Quedarán exentos aquellos y aquellas propietarias que tengan en propiedad más de
dos viviendas o que tengan ingresos superiores a los 60.000 euros anuales.
Se destinará una partida de 8.000 euros
para esta subvención.
2. - Los y las beneficiarias de esta ayuda serán:
• Jóvenes de entre 18-35
• Personas que tengan más de 70 años.
• Personas con movilidad reducida.
• Personas separadas o divorciadas.
• Viudas, viudos.
• Familias monoparentales que tengan
menores a su cargo.
- La subvención dependerá de los ingresos de los interesados, interesadas
(ver tabla).
- Es imprescindible que las personas de

las unidades familiares que soliciten
esta ayuda no tengan en pertenencia ninguna vivienda y que alguna de
ellas esté empadronada en Legorreta 3
años antes de presentar la solicitud.
- Cada solicitante recibirá 250,00 euros
al mes, con un máximo de 12 meses.
• La vivienda que se alquile no puede superar los 500 euros.
Se destinarán 15.000 euros para todo ello.

3- Se recogerán recargos y bonificaciones
en la ordenanza fiscal en el Impuesto de
Bienes Inmuebles.
Los recargos son los que se vienen aplicando hasta el día de hoy. Se les aplicará un
recargo del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles a aquellos y aquellas que
mantengan sin uso una vivienda por más
de 12 meses. Se exceptúan aquellas viviendas que se utilicen como segunda vivienda
o aquellas que no cumplan los requisitos
para entrar en los programas de alquiler.
4- Servicio de información y asesoramiento. El Ayuntamiento de Legorreta ofrecerá
este servicio para informar sobre esta subvención pidiendo cita de antemano.
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Argazkia

SEGURU SENTITZEKO, BATU

Udaleko berdintasun sailak, Emagin elkartearekin lankidetzan, emakumeentzat herrian seguruak
ez diren
eremuen inguruko lan bat egin du 2018ko udazkenean, herriko hainbat emakumerekin batera.
Adin eta jatorri ezberdineko emakumeak elkartu, eta gogoeta egin dute herriko zenbait espaziota
n sentitzen duten
segurtasun faltaren inguruan. Saio horietan ikusi ahal izan da hirigintzak eta generoak ere lotura
handia dutela.
Ondorioz, esku hartzeak egin nahi dira espazio horiek pixkanaka seguru bilakatzeko. Bide horretan,
azaroaren 25ean
jarri zuten herriko emakumeek lehen harria: margolaritzako ikasleen laguntzarekin, mural bat
margotu zuten
tren geltokirako bidean, batuta eta seguru sentitzeko.
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