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AURREZ AURRE: MIKEL LASA eta BIKA GARMENDIA LASA
Txiki-txikitatik datorkio Mikel Lasa Goikoetxeari 

futbolean jokatzeko zaletasuna. Donostia, Madril, 
Bilbo, Murtzia… 2004an jokalari izateari utzita, 

entrenatzaile lanean dabil gaur egun, non eta, Txinan. 
Bika Garmendia Lasa ilobak egin dizkio galderak

Mikel Lasa
     Goikoetxea 

Elkarrizketatua:

Etxean esaten dute txiki-txikitatik ibili izan zarela baloiaren 
atzetik. Hala al da?

Egia da denbora asko edo gehiena baloi batekin pasatzen 
nuela. Nire urtebetetzeetarako eta Eguberrietarako beti ba-
loia eskatzen nuen.

Pentsatzen dut zu futbolean hasi zinen garaian oso bestelakoa 
izango zela herria. Non ibiltzen zineten baloiari ostikoka?

Edozein lekutan ondo etortzen zitzaigun: frontoian, nire 
amaren denda ondoan, Martinaren etxean, etxe frenteko 
zelaian (gaur egungo parkea), Intxaustiko arkupean... Orain-
dik gogoratzen dut, igande gauero, frontoian nola jolasten 
genituen gure partiduak. Hori bai, lehenik Iñasitik pasatu 
behar zen argia alokatzeko. 

Realean eman zenituen lehen pausoak, harrobian lehenen-
go, eta lehen mailan gero. Zer oroitzapen duzu?

Gauza asko denbora gutxian gertatu zitzaizkidan, baina de-
nak oroipen oso politak.

Madrilera joan zinen gero. Aldaketa handia izan zen? 
Bai, noski. Legorretarekin konparatuz eta Legorretako bizi-
moduarekin konparatuz, zerikusirik ez zuen. Pentsa, Madril-
go edifizio batean Legorretan baino hiru aldiz gehiagoko 
jendeak lan egiten zuen. Kale asko, jende asko, trafiko asko 
eta, noski, Real Madril taldea.

Eta, handik, etxera berriz, baina, kasu horretan, Bilbora. 
Ba bai, Bilbora. Bi edo hiru alditan Realera etortzeko gertu 
egon nintzen, baina, azkenean, Bilbora. Futbolaren mundua 
horrelakoa da: gaur badakizu non zauden, baina bihar ez 
dakizu non egongo zaren.

Eta Murtzia izan zen zure azken taldea jokalari moduan. Zer 
moduzko bizimodua izan zenuen han?

Hiru urte egon ginen, eta lagun bikainak egin genituen. 
Egia esanda ez da hiri politena, baina primeran bizitzen 

Bika  Garmendia
    Lasa

Elkarrizketatzailea:
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Aurrez Aurre
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AURREZ AURRE: MIKEL LASA eta BIKA GARMENDIA LASA

Futbolaz aparte beste kirolen bat:
Kirol gehienak gustatzen zaizkit, baina, agian, 
txirrindularitza.

Bizitzeko toki bat:
Toki guztietan oso gustura bizi izandu naiz, eta, lehen esan 
dudan bezala, bihar ez dakit non egongo naizen.

Janari gustukoena:
Hemen lagunei gure babarrunak prestatzen 
dizkiet, Andoitzen gurasoenak zuzenki.

Legorretako txoko bat: 
Amaren etxe pareko zelaia, harrepila... baina, 
dudarik gabe, FRONTOIA.K

A
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O
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E

A
N

da. Bizimodua desberdina da. Kalean denbora asko egiten 
duzu, giro bikaina egiten duelako.

Botak janzteari utzi zenion, baina inoiz ez duzu utzi futbol 
mundua; izan ere, entrenatzaile lanetan hasi zinen joka-
tzeari utzi eta gero. 

Berehala ez nintzen hasi, baina denbora gutxi barru. Azken 
finean, futbola da nire mundua, eta horretan jarraitzen dut.

Etxetik urrutien, noski, oraintxe zaude... Non eta, Txinan! 
Kontaiguzu hango berri.

Liburu bat idazteko moduan uste dut nagoela, zeren txinatarren 
bizimodua, kultura, pentsaera... gure pentsaeratik urrun daude.

Txinara joatean zein izan zen zeure beldurra? Zer da gehien 
harritu zintuena Txinako kulturaz eta bertako biztanleez?

Beldurra ezerk ez. Gehien harritzen nauena da lan edo ordu 
asko sartzen dituztela inongo produktibitaterik atera gabe. 
Baita ere, edozein tokitan jatetxe bat dagoela. Ile apainde-
giak ere edonon, eta, noski, dendak, dendak eta dendak 
edozein tipotakoak.

Gaur egun, oraindik, desoreka izugarria dago gizonezkoen eta 
emakumezkoen futbolaren artean. Oso urruti dago berdintasuna...

Ba, bai. Oraindik desoreka izugarria da gizonezkoengan-
dik. Desoreka pixka bat murriztu da, baina oraindik distan-
tzia handia dago. Gauza asko aldatu beharko lirateke, eta 
pentsatzen dut instituzioek, federazioek eta babesleek ze-
rikusi eta lana daukatela desoreka hori murrizteko.

Txikien kasuan, berriz, futbolak egoera desegoki asko 
ekartzen ditu... errespetu falta, adibidez, bai beste jokala-
riekiko eta bai arbitroekiko. Uste duzu beste balio batzuk 
transmititu behar liratekeela? Gurasoen rola ere hor dago...

Nire iritziz, haurrek ez dute errurik. Azken finean, ikusten 
dutena eta erakusten zaiena egiten dute. Eta nik usten dut 
hori esanda gurasoek zerikusi asko dutela. Askok pentsa-
tzen dute beren semea edo alaba hoberena dela eta egu-
nen batean lehen mailan ikusiko dutela. Baina dagoeneko 
haur oso gutxik lortzen dute lehen mailan jokatzea. 
Beste alde batetik, lotsagarria iruditzen zait askotan gura-
soen errespetu falta jokalariekiko, entrenatzaileekiko eta ar-
bitroekiko. Zelaiaren albo batean jartzen dira, eta entrena-

tzailearekin, arbitroarekin eta baita beste taldeko haurrekin 
eta gurasoekin sartzen dira. Gai honi buruz, nire ustez klu-
ben aldetik eta federazioen aldetik lan on bat egiten ari dira.

Etorkizunean, Txinan jarraitzeko asmoa duzu?
Beste urtebeteko kontratua daukat, baina lehen esan duda-
na erantzungo dizut: gaur hemen nago, baina bihar...

Beste ezer esan nahi diezu legorretarrei?
Legorretako festak Facebook bidez pixka bat jarraitu nitue-
la, eta, dirudienez, festa on eta polit batzuk pasatu zituztela. 
Euririk gabe ez!? Garai batean bezala, play backa, paella txa-
pelketa, barrakek ere bizi guztiko garrantziarekin jarraitzen 
dutela gazteen artean. Azken finean, oroitzapen asko. Be-
sarkada handi bat, eta nahi duena etor dadila, dagoeneko 
gida lanak egiteko moduan prest nagoelako. Zai Jian he yi 
ge Yong bao (gero arte, eta besarkada bat).
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Aldaketak udal
langileetan eta

udalbatzan

Kaleko
lanetarako

langile berria

Paper
fabrikaren
ibilbidea

Nuevo trabajador
contratado

Esteban Garmendia ha sido con-
tratado mediante la bolsa de em-
pleo vigente para llevar a cabo 
varios trabajos. La duración del 
contrato será de tres meses a partir 
del 1 de agosto.

Recorrido de la papelera

Como bien señalamos en la revista LUA de marzo, 
la empresa de arquitectura GAC junto con Goieki, 
viene realizando una propuesta de proyecto para 
la antigua papelera de Legorreta. El próximo 28 de 
septiembre se presentará este trabajo en la Diputa-
ción Foral de Guipúzcoa. Además, el 7 de octubre 
se hará una presentación pública en el cine muni-
cipal para explicar detalladamente los pormenores 
del proyecto.

LABUR - LABUR

Ekainean, orain arteko idazkari Zeles Otamen-
dik erretiroa hartu zuen, eta Iñaki Elizegik hartu 
du haren tokia. 
Izaskun Zubeldiak dimisioa aurkeztuta, Ainara 
Amenabarrok hartuko du hutsik geratutako 
zinegotzi kargua. Ekainean jakinarazi zitzaion 
osoko bilkurari, eta iraileko osoko bilkuran har-
tuko du kargua Amenabarrok, hilaren 21ean, 
hain zuzen.

Lan poltsatik kontratatu da Es-
teban Garmendia, aparteko lan 
batzuk egin ahal izateko. Abuz-
tuaren 1ean hasi zen, eta hiru hi-
labetez ariko da. 

Martxoko LUAn kontatu genuen Goiekiren 
bidez proiektu bat garatzen ari dela GAC arki-
tektura enpresa, Gipuzkoako Foru Aldundiari 
aurkeztu eta paper fabrikaren ibilbidea behin 
betiko ebazteko. Hil honetan bukatuko dute 
proiektu proposamena, eta 28an aurkeztuko 
dugu diputazioan, Ekonomia Sustapeneko Sai-
lean. 
Proiektu hori zertan den azaltzeko, urriaren 7an 
aurkezpen bat egingo da Herri Antzokian, he-
rritar guztientzat. 

Cambios en la plantilla y en la 
corporación municipal

En junio se jubiló el secretario del ayuntamiento, 
Zeles Otamendi; Iñaki Elizegi ha cogido su relevo.
Además, Ainara Amenabarro ha sustituido a 
Izaskun Zubeldia como concejala, después de 
que ésta última presentará su dimisión. Será en 
el pleno del 21 de septiembre cuando ocupe este 
puesto oficialmente.



55www.legorreta.eus                    Legorretako Udala                    @LegorretaUdala  @LegorretaUdala                    Legorretako Udala                    www.legorreta.eus

Udal eraikinak

LOKAL BATEN EROSKETA
Legorretako Udalak eskaintza ezin hobe 
bat jaso du lokal bat erosteko. Kale Na-
gusian, plazan bertan, 300 metro karra-
tu. 8. zenbakia da, udaletxearen ondoan 
eraikitzeko lanetan ari direna. Behe 
eta lehen solairuak erostea da asmoa, 
120.000 euroan (+ BEZa). 

Aspaldian zebilen udala lokal premian, 
almazen moduan erabiltzeko batik bat. 
Materiala ez dago batere ondo bana-
tuta, ez dago ondo gordeta, eta hau 
aukera aparta da arazo horri irtenbidea 
emateko. 

Compra de local

El Ayuntamiento ha recibido una oferta para 
la compra de un local localizado en la calle 
Mayor 8, al lado del ayuntamiento. La oferta 
consta de bajo y primer piso con una super-
ficie total de 300 metro cuadrados. El precio 
sería de 120.000 (+IVA).

El ayuntamiento valora positivamente la ofer-
ta teniendo en cuenta la falta de locales de 
almacenamiento que tiene el ayuntamiento. 
Además, se daría una solución al problema 
urbanístico que supone dicha vivienda. Para 
llevar a cabo la compra, se solicitaría un prés-
tamo. 

Ante esta situación el ayuntamiento convo-
cará una convocatoria pública por si hubiera 
otros locales con parecidas características in-
teresados en realizar otras propuestas.

Udaletxearen goiko solairuari ezin zi-
tzaion etekinik atera, materialez gai-
nezka dagoelako, eta, lokal hau erosita, 
goiko solairua libratuko da. Horrek esan 
nahi du hor ere metro gehiago iraba-
ziko direla. Horrez gain, konponbide 
bat emango litzaioke herriko arazo ur-
banistiko bati.

Erosi ahal izateko, mailegu bat eskatuko 
du udalak. 

Hala ere, litekeena da ezaugarri ber-
tsuko lokalen bat egotea eskuragai, eta 
udala horretaz jabetu ez izana. Horre-
gatik, deialdi publikoa egingo du. Iraile-
ko osoko bilkuran onartuko da kreditu 
aldaketa, urriko osoko bilkuran onar-
tuko dira mailegu eskaera eta baldintza 
pleguak, eta ondoren argitaratuko dira 
aldizkari ofizialean, inork beste eskain-
tzarik egin nahiko balu, badaezpada 
ere.
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BERRITZE ETA HOBETZE LANAK

Ur Kontsortzioan sartzea 
eta Legorretazaharrera ura eramatea
Legorretako ur azpiegitura ez dagoenez oso egoera onean, 
azken urteetan maiz izaten dira ur jarioak, eta diru galera 
handiak izan dira azken urteotan. Udal aurrekontuari kalte 
handia eragin dio horrek, eta, azkenean, Ur Kontsortzioan 
sartzea erabaki du udalak. Izan ere, era horretan kontsor-
tzioak berak hartu beharko ditu konponketa lanak. Herrita-
rrei kobratu beharreko tasa ere hark jarriko du, baina udalak 
berak jarriko du orain arteko tasaren eta hark jarriko duena-
ren arteko kopurua, herritarrei honek kalterik eragin ez die-
zaien. 
Gainera, Legorretazaharrera ura eramateko obrak egingo 
dira 2018an. 240.000 euroko lanak izango dira, eta erdi bana 
ordainduko dute udalak eta Ur Kontsortzioak. Udalak 2018ko 
aurrekontutik ordainduko ditu dagozkion 120.000 euroak.  

Abuztuan zorua aldatu 
da eskolako Haur Hezkuntzako geletan
Haur Hezkuntzako geletan zorua oso hondatuta zegoen, eta 
konponketa lanak egin dira abuztuan. Zorua kendu eta berria 
jarri da gela guztietan. 15.000 euroko kostua izan dute lanek, 
eta Eusko Jaurlaritzari eskatuko zaio diru laguntza –halakoe-
tarako ateratzekoa duen laguntza lerro batean–. Irudian ikus 
daiteke lehengo egoera eta egungoa.  

Urdanetako bidea eta Bidegain atzeko uraren 
kanalizazioa berrituko da, irailean hasita 
Urdanetako bidea oso hondatuta dago aspaldian. Bartzelo-
narako bidea eta hilerriko bidea konponduta, Urdanetako 
lanak egiteko garaia iritsi da oraingoan. Irailaren 18an amai-
tuko da proiektuak aurkezteko epea, eta 20an adjudikatuko 
dira lanak. Guztira, 140.000 euroko lanak dira, eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiak 35.000 euroko laguntza eman dio udalari lan 
horiek egiteko.
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Trabajos de mejora y reformas
Entrada en el Consorcio de Aguas 
y llevar el agua a Legorretazahar
El mal estado de la infraestructura del agua en Legorreta y 
las constantes fugas de los últimos años, ha supuesto una 
pérdida importante de dinero, afectando directamente al 
presupuesto municipal. Así pues, se ha decidido entrar a 
formar parte del Consorcio de Aguas evitando así tanto los 
gastos de reparación como el impuesto que se cobra a los 
ciudadanos. 
Por otro lado, se llevarán a cabo los trabajos para llevar el 
agua a Legorretazahar; esto se hará en 2018 y tendrá un 
coste de 240.000 euros que se pagarán entre el Ayunta-
miento y el Consorcio de Aguas.

Cambio del suelo en las aulas de 
Educación Infantil en agosto
Se ha cambiado el suelo de todas las aulas de Educación In-
fantil; en estos trabajos se han gastado 15.000 euros. Para el 
pago se solicitará una subvención (que suelen destinar para 
estos casos) al Gobierno Vasco.

Se reformará el camino a Urdaneta y la canalización 
de agua de Bidegain,  a partir de septiembre
El camino a Urdaneta está muy deteriorado; el plazo para 
la presentación de los proyectos terminará el 18 de septiem-
bre y el 20 se realizará la adjudicación. En total, se gastarán 
140.000 euros; el ayuntamiento cuenta con la ayuda de la 
Diputación Foral de Guipúzcoa (exactamente 35.000 eu-
ros). 

En octubre, se renovará el tejado del frontón
El tejado del frontón está muy deteriorado por lo que se lle-
varán los trabajos pertinentes para solucionarlo; esto será 
a finales de septiembre. La reforma costará 38.500 euros; la 
Diputación Foral de Guipúzcoa ayudará con 15.000 euros.

Segunda fase del cambio en el alumbrado
Después de cambiar el alumbrado en varias zonas del pue-
blo (se cambiaron 109 farolas, en total) se procederá a la 
ejecución de la segunda fase: Calle Mayor, Zubiaurre, Carre-
tera Nacional y el paseo. El costo será de 72.500 euros y se 
ha solicitado una subvención al Ente de Energía Vasco (EVE) 
y todavía no se ha recibido notificación al respecto. 

Obrak

Frontoiko sabaia konponduko da urrian
Itogin handiak izaten dira frontoian; izan ere, sabaia oso 
egoera txarrean dago, dena zulatuta –irudian ikus daite-
keenez–. Irail amaieran hasi eta urrian amaituko dira lanak. 
38.500 euroko kostua dute lanek, eta Gipuzkoako Foru Al-
dundiak 15.000 euro eman dizkio udalari lan horietarako. 

Kaleko argiteria aldatzeko bigarren fasea
Iaz, kaleko argiteria aldatzeko lehen fasea egin zen: Harri-
pilan, Ajoainen, parkean, Patxikoenean, Aldapa Handin, 
Bidarten, trenbiderako bidean eta Guadalupen, guztira 
109 farola aldatu ziren –batzuetan osorik, besteetan argia 
bakarrik–. Bigarren fase honetan, 135 argi puntutan egin-
go dira aldaketak: Kale Nagusian, Zubiaurren, Errepide Na-
zionalean eta paseoan. 72.500 euroko kostua izango dute 
lanek; EVE Energiaren Euskal Erakundeari eskatua zaio diru 
laguntza, baina ebazpena emateko dago.



Martxoaren 12an galdeketa eginda eta 
apirileko osoko bilkuran emaitza onar-
tuta, uda aurretik prestaketa lanetan 
ibili gara Sasieta Mankomunitatearekin 
elkarlanean, eta iritsi da sistema alda-
tzeko garaia. 

Irailaren 5-6an jarri zen martxan auzoe-
tako sistema berria, eta irailaren 25eko 
astean izango da herrigunearen txan-
da. 

Auzoei dagokienez, 
Berostegi, Legorreta-
zahar, Koate, Esnaola, 
San Migel eta Olako 
hondakinak etxola ba-
tzuetan bilduko dira. 
Lau etxola jarri dira 
guztira: Berostegin   
—Legorretazaharre-
koentzat ere hortxe—, 
Koaten, Esnaolan eta 
San Migelen   —Olako-
entzat ere hortxe—. 
Etxola horien barnean 
egongo dira edukion-
tziak papera, ontzi ari-
nak, beira, organikoa 
eta errefusa jasotze-
ko. Itxita egongo dira, 
nork bere giltza izango 

HONDAKIN SISTEMAREN ALDAKETA
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du —24 orduz astean zazpi egunetan 
irekitzeko moduan—, eta bizilagun ho-
rientzat bakarrik izango dira. 

Geltokiko aparkalekuan orain arte 
egon den birziklagunea kendu egingo 
da, eta aparkalekuak jarriko dira ber-
tan; ea horrela lortzen dugun ingurua 
txukun mantentzea. 

Herriguneari dagokionez, irailaren 

25eko astean jarriko da martxan sis-
tema berria. Hasiera batean lur azpiko 
edukiontziak berriz martxan jartzea 
pentsatu genuen arren, azkenean ez 
ditugu jarriko, oso garestia izateaz gain 
arazo tekniko handiak ematen baitituz-
te, eta inguruko herrietan ere kentzeko 
joera izan dute: Tolosa, Ordizia, Ataun… 

Organikoaren poltsak jasotzeko etxean 
duzuen txartel horrekin berarekin ireki 
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El pasado 5-6 de septiembre se puso en marcha el nuevo sistema de recogida en 
algunos barrios de la localidad: Berostegi, Legorretazahar, Koate, Esnaola, San 
Miguel y Ola. Se han colocado diferentes casetas con varios contenedores (para 
el papel, envases, cristal, orgánico y el resto). Estas casetas estarán cerradas y se 
abrirán con llave las 24 horas todos los días de la semana; además, solo serán 
para los habitantes de las citadas zonas.

Se eliminará la zona de reciclaje de la estación y se procederá a la adecuación de 
una zona de aparcamiento. 

En el núcleo urbano, la puesta en marcha se llevará a cabo a partir del 25 de 
septiembre. El contenedor de lo orgánico se abrirá todos los días, con la misma 
tarjeta que se viene utilizando en los expendedores de bolsas. Con la misma tar-
jeta se podrá utilizar el contenedor del resto pero sólo una vez a la semana. Para 
los pañales se colocarán unos contenedores especiales y para poder utilizarlos 
habrá que activar la tarjeta en el ayuntamiento. 

Los establecimientos, bares y comercios tendrán un servicio especial, como has-
ta ahora.

En breve, se procederá al envío de folletos informativos con información deta-
llada del nuevo sistema.

Cambio del sistema de recogida de residuos
ahal izango dituzue organikoaren edukion-
tzia (egunero) eta errefusaren edukiontzia 
(astean behin). Pixoihalak edukiontzi bereizi 
batean bilduko dira, eta hori erabili nahi due-
nak txartela udaletxera eraman beharko du, 
aktibatu ahal izateko. 

Taberna, denda eta enpresei dagokienez, 
orain arte bezala zerbitzu bereizia eskainiko 
zaie. Dena dela, eskuorri batean jasoko du-
zue, etxeko buzoian, horren guztiaren ingu-
ruko informazio zehatza. 

Gaur egun, %64 inguru biltzen dugu gaika 
Legorretan. Goierrin, 22 herritatik 17. tokian 
gaude bilketa datuetan. Begi bistakoa da, 
beraz, hobetzeko tarte handia dagoela, eta 
guztion esku dago hori lortzea eta herria 
txukun eta garbi edukitzea.

Edukiontziak non jarriko diren



TALIDOMIDA
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Zer da talidomida? 
Grünenthal GmbH enpresa farmazeu-
tikoak garaturiko sendagaia, haurdu-
naldiko lehen hiru hilabeteetako la-
saigarri eta goragale saihesle modura 
saldua 1957 eta 1963 urteen artean (Es-
painian merkatutik ez zen erabat erreti-
ratu 1985 urtera arte). 

Eraginak: 
Malformazio atzeraezin eta larriak sor-
tzen zizkien fetoei bi modu ezberdine-
tara:
- Amak lasaigarri eta goragale sai-

hesle modura hartuta, zuzenean 
fetoari eraginez.

-  Aitak sendagai modura hartuta, ho-
rrek espermari eraginez.

Zer da Avite?
Talidomidak Kalte Egindako Espai-
niako Biktimen Elkartea: 2004an sortu 

zen, mundu zibilizatuko gainontzeko 
herrialdeetako kaltetuen kalte-ordain 
berdinak izateko asmoz.

Lortutakoak: 
 ‘Ayuda Solidaria’ izeneko laguntza lor-
tu da %45eko elbarritasuna duten eta 
azken 15 urte kotizaturik dituzten 24 
pertsonarentzat, 1006/2.010 errege de-
kretuan oinarrituz; horiek 56 urterekin 
aurrejubilazioa lortu dute.

Lortzekoak: 
Milaka kalteturi buruzko egoera sala-
tzea. Gaur egun indarrean dauden me-
dikamentuekiko zein beste produktu 
batzuekiko lege eta kontrolak Talido-
midaren hondamendiari esker daude. 
Hori dela eta, azken 60 urteetako gizar-
teak uste baino zor handiagoa du elkar-
te xume honekiko.

Pikuk kirol taldeak, lasterketa bat antolatzeko 
asmotan zela, pentsatu zuen aukera ona zela horren harira 
talidomidak kalte egindako pertsonei babesa adierazteko. 

Eta hala antolatu dute, udalarekin elkarlanean eta beste era-
gile askoren laguntzaz, talidomidak kalte 

egindakoen aldeko asteburua. 

 @LegorretaUdala                    Legorretako Udala                    www.legorreta.eus
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Barazki festa
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La talidomida es un medicamento desarrollado por la compañía farmacéutica alema-
na Grünenthal GmbH, es un fármaco que fue comercializado entre los años 1957 y 1963 
(en España no se retiro definitivamente hasta el año 1985) como sedante y como cal-
mante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo (hiperémesis gra-
vídica).

Afectaba a los fetos con severas malformaciones irreversibles de dos maneras: 
-  Que la madre tomara el medicamento directamente como sedante o calmante de náu-

seas.
-  Que fuera el padre quien lo tomase, ya que la talidomida afectaba al esperma transmi-

tiendo los efectos nocivos desde el momento de la concepción.

AVITE
Asociación de Víctimas de Talidomida de España, creada en 2004, con el ánimo de in-
tentar equiparar a las víctimas de la talidomida a las del resto de países del Mundo ci-
vilizado.

Se ha conseguido una “Ayuda Solidaria” para 24 personas con el Real Decreto 1006/2.010 
y una jubilación anticipada a los 56 años para aquellas víctimas que tengan un mínimo 
del 45% de discapacidad en los últimos 15 años cotizados, y que estén “oficialmente” 
reconocidas.

El objetivo es seguir denunciando esta situación injusta de miles de afectados. Toda la 
legislación y control que existe sobre los medicamentos, y productos de consumo hu-
mano, es gracias a la catástrofe de la Talidomida, por lo que la sociedad de los últimos 
60 años debe mucho más de lo que imagina a este humilde colectivo.

El 9 de septiembre, después de la ca-
rrera a favor de las víctimas de la tali-
domida, se llevará a cabo la fiesta de 
verduras. Se repartirán pinchos reali-
zados con verduras de las huertas mu-
nicipales.

Irailaren 9an, talidomidaren bikti-
men aldeko lasterketa amaitu-
takoan, barazki festa izango da he-
rrian. Herri baratzeetan herritarrek 
landutakoa ikusgai jarriko dute, eta 
pintxoak ere banatuko dituzte. 

Fiesta de verduras

Talidomida

 @LegorretaUdala                    Legorretako Udala                    www.legorreta.eus
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Ikastaroak

IKASTAROAK
- Irailak 25 - Ekainak 20
- 09:00-10:00 eta 18:30-19:30, 
   astelehen eta asteazkenetan
- 35 € hileko

 
- Urriak 2 - Ekainak 18
- 18:15-19:45, astelehenetan
- 30 € hileko

 
- Apuntatzeko epea zehazteko
- Maila ezberdinak
- Doan (asistentzia %80koa bada) 

 
- Irailak 12 - Ekainak 19
- 18:30-20:30, astearteetan
 

- Irailak 19 - Ekainak 19
- 09:20-10:20
- 18:20-19:20, astearte eta ostegunetan
- 25 € hileko
 

- Irailak 12-Ekainak 19
- 21:15-23:00
- 10 € hileko

- 12 saio (45 minutu )
- 90 € denera

Pilates

Yoga

Euskara

Pintura

Zumba

Saloiko dantzak

Hipopresiboak
* Informazio gehiago kultur etxean. 
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JUBILATUEN
ASTEA

GARAGARDO 
AZOKA

Irailak 12: 
 18:00: Bingoa elkartean.
 19:30: Tortilla patata dastaketa.

Irailak 14
 17:30:  Japoniako rakugoa euskaraz, udal aretoan. 
   Rakugoa Japonian ipuinak kontatzeko duten 
   modalitate bat da (herritar guztientzat).

Irailak 15
 18:00: Ibilaldi neurtua elkartetik abiatuta. 

Irailak 17 Jubilatuen Eguna
 12:00 Meza hildako guztiak gogoratuz. 
   Ondoren, hamaiketakoa elkarteek antolatuta.
 14:00 Sari banaketa.
 14:15 Omenduei eskaintza. 
 14:30 Bazkaria.
 Ondoren, dantzaldia.

Aurten, 10. urteurrena beteko du garagardo azokak. Hori 
dela eta, aldaketa batzuk iragarri ditu Aldapa Haundi 
elkarteak: bazkaria izango da aurten, eta bazkalostean 
Andoni Oilokiegi bakarlariaren eta Otsein musika taldea-
ren emanaldia izango da. 

Herriko dinamika
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Agenda

AGENDA

 8 - 9 Talidomidaren inguruko asteburua    

 8 Avite elkarteko presidentearekin 
  eta presidenteordearekin solasaldia  
  18:30 - 19:30 / Herri Antzokian

 9 ‘El acuerdo secreto: la negra historia del 
  escándalo de la Talidomida’ 
  dokumentalaren emanaldia    
  12:30 - 13:15 / Herri Antzokian

  Buruhandiak haurrentzat
  13:30 

  Talidomida krosa
  18:30

  Lasterketa bukatutakoan, barazki festa

 11-17 Jubilatu astea   
  

 16 Garagardo azoka
  

 17 Jubilatuen eguna   
  

 27 Ipuinaren Ordua. Ipuin kontaketa 
  Liburutegian  

IRAILA

URRIA
 

 7 Paper fabrikaren inguruko proiektu
  proposamenaren aurkezpena   
  

 21 Hip Hip Urri: mendi ibilaldia 
  familientzat   
 

 22 Bertso saioa Jainko-enean: 
  Maialen Lujanbio eta Andoni Egaña
  

 22-29 Kultur astea
  

 25 Ipuinaren Ordua: 
  ipuin kontaketa liburutegian
  

 29 Ibilgailu klasikoen topaketa
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ERREZETA
Insausti jatetxea: Rosa Mari Amondarain Insausti  

OSAGAIAK

- 500 mg nata

- 500 mg esne

- 5 goilara azukre

- 2 sobre “cuajada Royal”

- 2 goilara esne hauts

- 2 arrautza

- Karameloa

PRESTAKETA:

Molde bat prestatu basean karameloa jarriz.

Nata, azukrea eta esnearen 3/4 nahastu, eta sutan jarri kazo batean. 

Beste alde batetik, soberan daukagun esnea, Royal sobrearekin eta 
esne hautsarekin nahastu. Horri bi arrautzak gehitu, eta batidoran 
dena ondo nahastu.

Esnea beroa dagoenean, egin dugun nahasketa bota eta nahastuz 
joan irakiten hasi arte. Nahasten jarraituko dugu pixka bat loditu arte, 
eta sutatik kenduko dugu.

Sutatik kendu eta gero moldea botako dugu. Ordubetez kanpoan hoz-
ten utziko dugu, eta gero hozkailura sartuko dugu 3 orduz, eta listo!

On egin!

Mami
tarta
Tarta de cuajada

Errezeta
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Argazki zaharra

Irail honetan ere askotan 
ikusiko dugu frontoia 

horrela, bete-betea: barazki 
festa, garagardo azoka, 

jubilatuen bazkaria… 
Irudian ikus daitekeenez, 

ez da gaur egungo kontua 
frontoia halako 

ospakizunetarako 
erabiltzea. 

Baina zer ari ote dira 
ospatzen?

Joxe Migel Amenabarrok 
udalaren esku utzitako 

argazkia duzue honako hau. 
Zuek ere halako altxorrik 

baldin baduzue etxean, 
gustura hartuko genituzke, 

eskaneatu eta gero txoko 
honetan ikusgai jarri ahal 

izateko. 


