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Hasi dira Kamiñazpiko obrak: 
espaloi barria, eskailerak konpondu…

Auzotarren aspaldiko
eskaria da, eta euren
parte hartzearekin
moldatu da proiektua.
> Espaloia ipiniko dute
Kamiñazpi 15etik
21era, Txomin Agirre
ikastola paretik gora.  
>> Horko eskailerak 
konpondu egingo dira,
eta Kamiñazpi 14ra
doazenak ere bai.
>>> Saneamendua 
berrituko da, 
eta LED argiak
ipiniko dira.

> 

>

>

>

K
amiñazpi auzokoek
arazo garrantzitsu bi
konpontzeko eskaera
egina zuten udalean,
eta biei konponbidea

emango zaie: batetik, espaloia
Txomin Agirre ikastolatik
(Iturribarri 13) Kamiñazpi 21era,
eta bestetik, botikako etxeetako
aurreko bidea zabaltzea.

Udalak Iturribarrin egindako
hirigintza lanei jarraipena eman
nahi zien, errepidearen alde bie-
tan. Horrela, Txomin Agirre ikas-
tolatik eta Kamiñazpi 15etik
21era, espaloi barria ipiniko du
udalak, 80 metro luzeran eta
2,20 zabaleran. Izan ere, espaloi
faltan, segurtasunik barik ibili
dira auzokoak. Aurrekaldean,
autobus geltokira doan bide
tarte hori ere zabaldu egingo da
eta 90 zentimetro irabazi: izan

ere, sarri-sarri kotxeak aurrera
egin ezinda egoten dira –autoak
ondo aparkatuta egonda ere-,
pasu estua dagoelako. 

Horrez gain, beste aktuazio
bi ere egingo dira: Kamiñazpi 15-
era ematen duten eskailerak bir-
moldatu egingo dira.
Espaloiaren albotik bidexka bat
egingo da, ez beheraino, baina
bai zati eder baten, eta, hortaz,
eskailera guztiak ez, baina
batzuk kendu egingo dira. Bide
batez, aspaldiko eskaera betez,
konpondu beharrean egon dire-
la eta, Kamiñazpi 14ko eskailerak
berritu egingo dira. 

Lan guztiak egin ahal izateko,
behegainea altzatu behar izango
da, eta, hori aprobetxaturik,
Kamiñazpiko lanak egitean,
saneamendua berritu eta euri
urak kanalizatu egingo dira.

Trafikoan eragin arina
Hiru hilabeteko lana izango da,
eta Bizkaibuseko autobusen zer-
bitzuan horrenbeste eraginik
edukiko ez badu ere, trafikoan,
eragin arina edukiko du. Espaloia
egin ahal izateko oinarria hartze-
ko, zutoinak sartu beharra egon-
go da, eta, beraz, errepidean ber-
tan egongo dira lanean.
Bestalde, Kamiñazpi 15etik 21era
bitarteko etxejabeen eskariz,
jatorrizko proiektuak aldaketa
bat eduki du. Hasiera baten, 14
aparkaleku egokitzea aurreikus-
ten zen, baina auzo batzarrean
aurkeztu zenean, etxeotakook
kontra agertu ziren, errepidea
etxeetara gehiago hurreratzerik
ez zutela nahi eta. Entzundakoa
aintzakotzat hartuta, beste
proiektu bat aurkeztu zen propio
deitutako auzo batzarrean, apar-

kaleku berririk aurreikusten ez
zuen proiektua, eta bigarren
proiektu hori ontzat jo zuten.

Led sistemadun farolak
Espaloi berriarekin batera, faro-
lak ipiniko dira, LED sistemare-
kin, eta Iturribarrin aurretik ipini-
ta daudenak ere sistema horre-
kin ipintzea da udalak epe
motzera daukan asmoa, energia
aurrezteko helburuz, orain dau-
denak asko kontsumitzen dute
eta. Beste alde batetik,
Bizkaibusaren geltokiaren ingu-
ruan seinale horizontalak jarriko
dira, gaur egun seinalerik ez
dagoelako. Bide batez,
Kamiñazpi 21era ematen duen
zebrabidearen kokapena zertxo-
bait aldatuko da, goiko aldeko
etxeetara daraman aldatsera
erraztasunak emate aldera. 

Txomin Agirre ikastolatik 
Kamiñazpi 21era

espaloia ipiniko du Udalak.

Kamiñazpi 14ko eskailerak ere konpondu egingo dira.

Kamiñazpi 16tik 20ra doan bide zatia ere
zabaldu egingo dute >

Zebrabidea ere metro batzuk mugituko dute.
Kamiñazpi 22 aurrean egongo da zebrabide barria. Kamiñazpi 15 eta 17rako eskailerak, gaur egun.  

Espaloia egitean, beste itxura bat hartuko du.



B
este behin, udalak
auzo batzarrak egin
ditu auzorik auzo dau-
den kezkak bertatik
bertara entzuteko eta

2015eko aurrekontuetan kon-
tuan hartzeko. Udalak batzar
guztietan 2015erako aurreikus-
ten diren diru sarrerak eta gas-
tuak azaldu ditu

Batzar horietan agertutako
kezka batzuk orokorrak izan dira
herri guztirako: txakur kaka
asko dagoela edo edukiontziak
zikin egoten direla, adibidez.

Alde Zaharrekoek eskailere-
tako baranda gehiago ipini eta
zahartuta daudenak konpontze-
ko eskatu dute. Gazte lokalekin
ere zer edo zer egin behar dela
esan dute, sarritan arazoak ego-
ten direlako zaratarekin. Gasa
Alde Zahar guztira zabaltzea ere
eskatu dute, eta trafikoa muga-
tzeko ipini den sistema balora-
tzeko batzar berezi bat. Nasa
kalekoek aipatu dute pintxo
potean kaleak oso zikin geratzen

direla. Gorozikakoek kezka azal-
du dute auzoko bidea apurtzen
ari delako, eta konpontzeko
eskatu dute. Errenteriakoek
ontziak birziklatzeko kontenedo-

rea behar dute, eta aspalditik
daukaten arazo baten berri eman
dute beste behin, uxoletan urak
gainez egiten duela auzoan, eta
ibaiari espazio gehiago eman

behar zaiola, dragarekin edo
erreka zabalduta. Txori
Errekakoek ere arazo historiko
bat aipatu dute, ez daukatela
zebrabiderik. Errepide hori dipu-

tazioaren esku egon barik, udala-
ren esku egotea posible den gal-
detu dute, zebrabidea egiteko.
Herritarrek Plaza Gorrian atzea
daukaten jarrilekuak ipintzeko
ere eskatu dute, eta Itsasaurre
zati baten aterpea egiteko ere
bai, euria dagoenerako.
Ibaiondoko parkean, ostera,
behegainea apurtuta dago, eta
konpondu egin behar da.

Udalak eskari batzuk
2015eko aurrekontuetan

sartuko ditu:

• Kaleetan eskatu diren baran-
dak ipini egingo dira.
•  Txakurren kaken kontra aur-
ten kanpaina berria egingo da.
•  Mojetako plazan egokitzape-
nak egingo dira.
• Auditorioa erabiltzea posible
den aztertuko da.
• Plaza gorrian bizkardun jarri-
lekuak ipiniko dira.
• Txori errekako aldatzean
asfaltoa botako da.
• San Juan txurruko espaloi
labankorraren arazoa konpon-
tzeko neurri posibleen azterketa. 

Kale eta auzoei buruz berba egin dute
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> AUZO BATZARRAK

> 100 herritar inguru batu dira 2014ko auzo batzarretan

> OGASUNA

>>> AURREKONTUAK

Aurten 9.926.715 euro
edukiko ditu udalak,

iaz baino 362.365 euro gehiago

Guzur etxeko batzarrean, zinegotziak eta alkatea, herritarrekin.

Mojetako aretoa, barrutik.

H
erri Kontuen Euskal
Epaitegiak 2012an udalak
egindako kudeaketa

aztertu zuen, eta akatsak zuzen-
tzeko eskatu, hain zuzen ere, lau
kontratazio espediente bidera-
tzean egindako akatsak.
Estatuko kontu-auzitegiak kon-
tratazio horien inguruan eginda-
ko akatsak zuzentzeko eskatu
zion Ondarroako udalari, konta-
bilitatearekin lotutako erantzuki-
zunik egon litekeen edo ez argi-
tzearren.  Akatsok zuzendu, eta

zuzenketaren berri eman dio
estatuko kontu-auzitegiari, eta
espedientea artxibatzeko eskatu. 

Aipatutako kontratazioak
gorabehera, gainontzeko kontra-
tazio guztietan, udalak zuzenta-
sun osoz bete zuen arautegia.
Eta, gainera, Euskal Epaitegiak
nabarmendu egin du udalaren
alderdi esanguratsu guztietan ez
dela akats bat bera ere egon, hau
da, Ondarroako udalak garbi
azaltzen duela 2012eko jarduera
ekonomikoa.

A
urten udalak 9.926.715
euro edukiko ditu, 2014an
baino 362.365 euro gehia-

go. Diru horretatik 1.778.901,40
euro erabiliko dira herrian inber-
tsioak egiteko.

Aurtengo inbertsio handie-
nak Iper Kaleko obra (219.760
euro), Kamiñazpiko urbanizazioa
(164.130 euro), Zaldupe eskolako
teilatua konpondu eta patio txi-
kia zarratzea (151.000), lehengo
Arriolaneko lokala ludoteka
bihurtzea (110.000 euro), Artibai
egoitzako igogailua konpontzea
(124.810) eta Alamedako udal
bulegoa barritzea (115.000 euro)
izango dira.

Obra txikiagoak ere egingo
dira: Ibaiondoko parkeko lurra
konpontzea, mojetako plaza
urbanizatzea eta Zaldubideko
kalearen urbanizazioa amaitzea.
Bestelako asfaltatze lanak ere
egingo dira herriko hainbat leku-
tan. Etxelilan, Gaztelekuan, kirol-
degian eta Guzur Etxean ere
hobekuntzak egingo dira. 

Argiteria LEDera aldatuko da
Aurten, udala herriko argiteria
LEDera aldatzen hasiko da. Ez
hori bakarrik: udal kiroldegiko
argiteria ere LED teknologiara
aldatuko da. Argi sistema horre-
kin energia asko aurrezten da,

eta luzera errentagarritasun han-
dia dauka. Horrez gain, herriko
plan orokorra barritzen jarraitze-
ko diru partida gordeko da, baita
Atxazpiko zabortegia berresku-
ratzeko proiektuarekin aurrera
jarraitzeko ere. 

Bi azterketa ere egingo dira.
Batetik, auditorioa zelan kon-
pondu aztertuko da. Gaur egun,
lokalak egitura arazo handiak
dauzka, eta arazo haiek zelan
konpondu daitezkeen aztertuko
da. Bestetik, Kale Handin gasa
sartzea posible den aztertuko da,
etorkizunean obra hori egin ahal
izateko. Kale Handin ur hodiak
konpondu beharra ere badago.

Udal zergek ez dute 
igoerarik edukiko 2015ean

2
015ean, udal zergak ez dira
igo. Azken hiru urteetan,
hau da, 2012, 2013 eta

2014. urteetan, Kontsumo Prezio
Indizearen (KPI) igoeraren aurrei-
kuspenak aintzakotzat hartuta
igo dira zergak. Baina ikusita
2014an ez dela aurreikuspenik
bete, hau da, prezioak ez direla
igo, eta 2015ean ere aurreikuspe-
nak antzekoak direla, udal zergak
lehen bestean uztea erabaki da. 

Beste alde batetik, hobari
berriak jaso dira 2015ean: Arau
Foralak jasota zeuzkanak eta
udalak ez:

Ondasu higiezinen gaineko
zergetan, batetik, %50eko hoba-
ria eguzki energia aprobetxa-
mendu termikoa edo aprobetxa-
mendu energetikorako sistemak
instalatu dituzten etxebizitzen-
tzat, hiru zergalditan. Bestetik,
%99eko hobaria hondamendi

naturalak eragindako eremuetan
dauden higiezinak, egoerak irau-
ten duen artean. 

Ibilgailuen gaineko zergari
dagokionez, %75eko hobaria
edukiko dute ibilgailuaren moto-
rra elektrikoa bada. Beste alde
batetik, eraikuntza eta obren gai-
neko zergetan, %50eko hobaria
egongo da eguzki energiaren
aprobetxamendu termiko eta
elektrikorako egindako obratan. 

Tasei dagokienez, aurreko
urte bietan modura, kiroldegian
errentaren araberako kuotak
kobratuko dira. Aurten, gainera,
zabaldu egin da hobariak jaso-
tzeko aukera: urtean, 1.935,90
eurotik 2.258,55 euro artean
kobratzen dutenek eta etxean
lau kide direnek kuotaren
%10eko hobaria jasoko dute; eta
etxean bost edo gehiago dire-
nek, %20ko hobaria.  

Udalak garbi dauzka
2012ko kontuak 

>>> TASAK

>>> KONTUAK
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> AZPIEGITURAK

^ Arrigorri ostatua martxan jarri dute
Detaile txikiak lotu ostean, Arrigorri ostatua jendearentzat zabaldu da.
Otsailaren 12an ipini zuten martxan, ekitaldi irekian, eta aurretik, herri
aurreko aurkezpena egin zuten, urtarrilaren 29an, Kofradia Zaharrean.

Alamedako Udaleko Erakusketa Aretoan hainbat egokitzapen egin
dira: paretak lisatu eta margotu dira, behegainean egurraren imitazioz-
ko sintasola ipini, argiztapen sistema berria jarri (led bonbillak ipini dira
energia kontsumoa jaisteko), lanak eskegitzekoak gehitu eta mahaia
berritu.

Udalak onartutako MOZIOAK

> Sopuertan eskola publikoa edukitzeko
eskariarekin bat egin du Ondarroako Udalak

Sopuertako Udalak egindako eskaerarekin bat egin, eta puntu
biko mozioa onartu du Ondarroako Udalak, Sopuertako La
Baluga eskolan lehen hezkuntzako eskaintza ziurtatu gabe dago-
ela eta. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzari zera eskatu dio:
Sopuertan lehen hezkuntza publikoan eskolaratzeko eskubidea
berma dezala, eta ikasturte honetan, behin-behinean, eskola
desplazaratu bat ireki dezala, eskaria egin duten ikasleentzat.
Beste alde batetik, Bizkaiko Gotzaindegiari eskatu dio errespeta
ditzala eskola publikoaren hautua egin duten familiak eta traba-
rik ez dezala jarri.

> Ondarroako Udalak bat
egin du Kataluniako
subirautza prozesuarekin

Auzitegi Konstituzionalak Katalu-
niako kontsulta behin-behinean
bertan behera uzteko hartutako
erabakiaren kontra azaldu da
Ondarroako Udala, mozio bidez.
Horrenbestez, udalak agertu du
defendatu egiten duela herriek eta
pertsonek euren etorkizuna demo-
kratikoki erabakitzeko askatasuna
dutela. Horri jarraiki, adierazi du ez
dagoela ados Espainiako Gober-
nuak aurkeztutako errekurtsoare-
kin eta Konstituzio Auzitegiak har-
tutako erabakiarekin.

Gero eta gehiago dira
mendi bizikletarekin
dabiltzan ondarruta-
rrak. Haien eskariari
erantzunez, bizikletak
garbitzeko tokia atondu
da kiroldegi alboan.
Giltza kiroldegian ber-
tan edo udaltzainetan
eskatu behar da. Udalak
ura arduraz kontsumi-
tzeko eskatu du.

I
perkalen egiten ari
diren lanei eskerrak,
Iperkalek berak eta

Pixapek ezeze,
Iparragirre kaleak ere
gas zerbitzua edukiko
du, baita Txomin Agirre
kaleko zenbaki bikoitiek
ere. Udalak Iperkalen
daukan lokal batetik egi-
ten ari dira Txomin
Agirre kaleko bikoitiei
gasa emateko lanak,
hain zuzen, Gure Txoko
urdaitegiko alboko loka-
letik.

Gasa Goikalera
Bihar-etzi Kale Handin
aktuazioa eginez gero,
Txomin Agirre bakoitiei
ere emango zaie gasa.
Hain zuzen ere, aurten
Kale Handin gasa sar-
tzea posible den azter-
tuko du udalak. 

^ Erakusketa aretoa berritu egin da

KIROLA

EKOLOGIA

HIRIGINTZA

>Bizikletentzako
40 aparkaleku
gehiago ipini
dira

Ondarroan, bizikletan-
tzako 40 aparkaleku
gehiago ipini dira:
hamarna hondartzan
eta Zubi Zahar ikasto-
lan, eta bosna Iperkalen
eta Zaldupe futbol
zelaian. Hondartzan eta
Iperkalen aurretik ere
bazeuden batzuk, baina
gehiago ipintzeko
beharra ikusi da.
Ikastetxeei dagokienez,
udalak Txomin Agirre
ikastolan eta Zaldupe
Eskola Publikoan ere ipi-
nita zeuzkan aurretik,
eta, beraz, Zubi Zahar
ikastolan jartzea baino
ez zen falta. 

< Mendiko 
bizikletak 
garbitzeko gunea
ipini da

TURISMOA

KULTURA

Iperkaleko lanekin
Iparragirreri ere emango

zaio gas zerbitzua
Txomin Agirre kaleko zenbaki bikoitiak ere gasa eukiko dute



TURISMOA
> Turismo bulegoan
doako wifi zerbitzua
eskaintzen da
2014ko abenduaren hasieratik,
Internet-era doan sartu ahal dira
Ondarroako turismo bulegora
informazio bila doazenek, wifi
bidez. Zerbitzu hori Euskal
Autonomi Elkarteko Turismo
bulegoen sareak eskaintzen du. 

ANIZTASUNA
> Ondarroako Udalak
Nahuatl herriaren
jatorrizko hizkuntza
berreskuratzen
lagunduko du
Ondarroako Udalak hitzamena
sinatu du Garabiderekin, Nahuatl
herriari jatorrizko hizkuntza
berreskuratzen laguntzeko.
Ondarroako Udalak diru lagun-
tzak eman ohi ditu, garapen-
bidean dauden herrietan proiek-
tuak sustatzeko, eta egoki ikusi
du lan-ildo berri bat hastea,
Garabide elkartearekin batera,
aurrerantzean hizkuntza normali-
zatzeko egitasmoak ere sustatuz.
Ondarroako Udalaren ekarpena
3.000 eurokoa izango da. Udalak
emandako diru laguntzak balioko
du Nahuatl herriaren eta Euskal
Herriaren arteko esperientzia tru-
katzeko, jatorrizko hizkuntzaren
biziberritze bidean.  Hitzarmena
uztailean sinatu zen, eta urtebe-
teko iraupena izango du. Nahuatl
hizkuntza azteka da, eta batez ere
Mexikoko nahuek berba egiten
dute. Mexikoko hizkuntzarik
garrantzitsuena izan zen, baina
garrantzia galtzen joan zen,
espainola Ameriketan nagusitzen

joan ahala. Milioi eta erdi mexika-
rrek berba egiten dute, eta tekno-
logi berrietan indarrez sartu da.

GARBITASUNA
> Paperontziak
kendu dira
Gabonetan
Udalak plastikozko paperontziak
kendu ditu 2014ko Gabonetan,
iazkoetan gertatutakoa kontuan
hartuta, iaz 50 paperontzi apurtu
ziren eta. Hemendik aurrera,
metalezko paperontziak izango
dira denak.

HIRIGINTZA
> Astillerun, baranda
ipiniko dute
Auzokoek eskatuta, baranda ipi-
niko da Astillerun, lehengo Txipli
Txapla gozo dendatik kirol por-
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U
dalak Musika Plaza azpiko
lokal bat Txirrimorraski-
rentzat egokituko du,

Arriola elektrotresnak zena, hain
zuzen. Txirrimorraskik berak
egindako eskaria aintzakotzat
hartuta egingo da leku aldaketa.
Izan ere, denbora libreko taldeak
esanda zeukan udalari leku fal-
tan zebilela, eta udaletxe zaha-
rreko lokala ez dela aproposa.
Arriolaneko lokala konpondu
egingo du udalak, eta erabilera-
rako hitzarmena sinatu
Txirrimorraskirekin. 

Lokalak 305 metro dauzka,

erdi eta erdi banatuta beheko
solairuaren eta goikoaren artean.
Goiko solairuaren zati bat bota
egingo da, beheko solairuak
altuera handiagoa eduki dezan,
eta, beraz, jolasteko aproposa-
goa izan dadin. Izan ere, beheko
solairua jolasteko egokituko da,
taldeak berak erabakitzen duen
eran, eta goikoa, batez ere, gau-
zak gordetzeko erabiliko da.
Umeek komun bi edukiko dituz-
te, eta lokala aireztatzeko siste-
ma berritu egingo da. Beste alde
batetik, lokalak berogailua edu-
kiko du. 

Baina Txirrimorraski ez da
izango lokal egokituaren erabil-
tzaile bakarra; txikienentzat ere
egongo da erabilgarri. Erabilera
egunak desberdinak izango dira,
dena dela. Astegunetan, txikie-
nek erabiliko dute, eta astebu-
ruetan, Txirrimorraskikoek.

Horrenbestez, behin egoki-
tzapen guztiak egin ostean, 0tik
16 urtera arteko gazteen aisialdi-
rako aukera ziurtuta geratuko da
Ondarroan: 0tik 12ra artekoena,
Musika Plaza azpiko lokaletan;
eta 12tik 16 urtera artekoena,
Errebalatxikiñeko gaztelekuan.

Ume txikientzako ludoteka bihurtuko da
lehenako Arriolaneko lokala

BATZORDEAK
HEZKUNTZA · AISIALDIA

ONGIZATE

Aste barruan ume txikiek erabiliko dute, eta asteburuetan, Txirrimorraskik

M
usika Plazako lokala txiki
geratu zaiola eta, elika-
gaien bankua,

Danonartin, lekuz aldatu da:
udalak Arozenaneko lehenako
lokala atondu die, Antiguako
Aman, esku-eskura eta sarbide
errazarekin, elikagaiak erraz
sartu eta ateratzeko moduan.

Elikagaien bankua oso pozik
dago 2014ko azaroaren 28an eta
29an egin zen janari bilketaren
emaitzarekin. 2013ko kanpainan
2.200 kilo batu ziren bitartean,
2014an 3.800 kilo batu dira,
aurreko urtean baino %58 gehia-
go. Hona Danonartinek eskerrak
emanaz idatzi duen gutuna:

“Danonartin elkarteak eske-
rrak eman nahi dizkizue janari
bilketa posible egin duzuen guz-
tioi: ikastetxeak (Txomin Agirre,
Zaldupe, Zubi Zahar), janaria
jasotzen, sailkatzen eta gorde-
tzen egon zareten boluntarioak,
leku desberdinetan jasotako
janaria batu eta biltegira eraman
duen Gurutze Gorria, azpiegitura
logistika posible egin duzuen
enpresak, urte guztian janari bil-
keta errazten duzuen dendak,
udala, elikagaiak gordetzeko
lokala utzi eta egokitu duela-

ko…. Eta, bereziki, elikagaiak
eman dituzuen pertsona solida-
rio guztioi, zuei esker posible
dugulako kalitatezko banaketa
luzaroan izatea”. Edozelan ere,
elikagaien bankuan dihardute-
nen lana ez da, inondik ere, egun
biko kanpainara mugatzen: urte
guztiko lana da haiena. Egiten
duten lanari esker da posible
urte guztian Ondarroako etxee-
tan elikagairik ez faltatzea.
Horretarako, herriko denden eta
herritarren inplikazioa beharrez-
koa da, eta zentzu horretan aipa-
garria da Ondarroak herri modu-
ra urte guztian erakusten duen
elkartasuna, premia daukate-
nenganako enpatia. 

Gizarte-zerbitzuekin hartu-
eman zuzenean egonik, ziurtatu-
ta dago premiadunek jasoko
dutela jatekoa, bonuen bidez,
ondo zehaztuta baitaukate zein
dagoen laguntza premian, eta,
beraz, zeinek lortu ahal duen
jateko-bonua. Bestalde, elika-
gaien bankuaren zeregina ez da
jatekoak batzera mugatzen: jate-
koarena modura, beste premia
batzuk ere badaudenez, gizarte-
akonpainamendua eskaintzeaz
ere arduratzen dira. 

Elikagaien bankuak
lokal berria dauka

Udala Turismo plana egiten ari da

O
ndarroa 2020 hausnar-
ketan, turismoa gara-
pen ekonomikorako

etorkizuneko sektore garrantzi-
tsutzat jo zen (ez bakarra),
baina horretarako, herria turis-
mora zabaldu, baliabideak
balioan jarri eta herri-dinamis-
moa indartu behar zela adostu
zen.

Hori dela eta, udalaren eki-
menez, Ondarroako Turismo
plana egitea erabaki zen.
Lehenengo eta behin,

Ondarroak dituen kultur eta
natur baliabideen eta zerbi-
tzuen zerrenda egin da, eta
indarguneak eta hobetu beha-
rrekoak edo gabeziak identifi-
katu. Emaitzen arabera, erabaki
bat edo beste hartuko da. Beste
alde batetik, Marta Amonarriz
turismo Teknikaria gonbidatu
zen bilerara, Mutrikuko turismo
kudeaketa eta proiektuen espe-
rientzia ezagutzeko. Hurrengo
bilera otsailean izango da, eta
interesatuta dauden ondarruta-

rrek parte hartu dezakete.
Hona hartu-emanetan jar-

tzeko bideak:
Email-ez:
komunikazioa@ondarroa-
koudala.net; bbasterre-
txea@leartibai.com 
Telefonoz:    94 683 34 95

94 616 90 88
Beraz, Ondarroak turismo

plana eta lan ildoak zehaztuta
edukiko ditu
2015eko udabe-
rritik aurrera.

TURISMOA

Danonartin elkarteko kideak.

Musika Plaza azpiko lokala.

Lehenako Arozenako lokala erabiliko du Danonartin elkarteak.



M
atxismoak dosi txikietan
ba al du eraginik ema-
kumeongan? gaia hartu

zuten ardatz abenduan Etxelilan
antolatu zuten mahai-inguruan.
Egunerokotasunean ikusten
diren adibideak jarri ziren, nor-
mal-normaltzat hartzen diren
egoerak, eta kritikoki begiratze-
ra gonbidatu. Adibidez, jolase-
tan gertatu ohi den “neskentza-
ko jolasen” eta “mutilentzako

jolasen” arteko bereizketa (nes-
kantzat arrosa kolorea eta prin-
tzesak, mutilentzat beste kolore-
ak eta ekintza eta abentura,…);
edo arropetako neurrien bidez
bultzatzen den edertasun eredu

oso zarratu eta askotan ez-sano
bat. Horretarako, Bilgune
Feministako kide bat eta
Zipriztin gizon taldeko beste bat
gonbidatu ziren mahai-ingurura,
eta bakoitzak bere esparrutik gai
hau zelan lantzen duen azaldu
zuen. Horrez gain, gizonezkoei
zuzendutako ikastaroa antolatu
zuten abendurako eta urtarrile-
rako, (Mikro) matxismoak gaitzat
hartuta.

UDALBARRIAK ONDARROAKO UDALA 2015eko otsaila • 13. zk  5

Agenda: www.ondarroa.eu/eu-es/Gertakariak/ 

A
zken asteotan arrakastatsu
egin da Ondarroako ber-
bak bideoa hedabide eta

sare sozialetan, ondarrutarrak
Ondarroako berben azalpenak
ematen agertzen diren bideoa.
Alde batetik, Internet bidez eduki
dituen ikustaldiak daude, 13.000.
Bestetik, euskara zerbitzuaren
gonbidapenari erantzunez herri-
ko taberna eta jatetxeetan izan
diren ikustaldiak. Horrenbestez,
kalean egon den lana da, eragin-
korra eta zeresana eman duena,
eta eduki duen erantzuna ikusirik,
jarraipena edukiko du. 

Ondarroan euskara bizi-bizi
egon arren, bistakoa da herri hiz-
kera galtzen ari dela. Aspaldiko
kezka du hori udalak. Ardura horri
erantzunez, beste urte batzuetan,
antolatu izan ditu herri hizkerari
buruzko jardunaldiak, normaliza-
zio arduradun eta adituen parte-
hartzearekin. Inoiz ikastetxeetan
grabaketak egin eta zinean eman
ere bai, Letren Jaialdiaren baitan,
gazteenek berba horiek ezagutu
eta erabiltzen dituzten jakiteko
saiakera. Ideia horretatik abiatu
dira proposamen berria lantzeko.
Euskara Egunaren harira (aben-
duak 3), euskara zerbitzuak kalera
irten du, adin guztietako kaleko
jendeari berba batzuei buruz gal-
detu, eta ematen duten definizioa
grabatu. Formula sinple horrekin,
dra egin da. Emaitza ikus-entzu-
nezko euskarri erakargarri bat da,

milaka lagunen arreta beregana-
tu duena.

Eta horren jarraipena da
Ondarroako Udaleko euskara sai-
lak esku artean daukan proiektu
berria: enpresa bat kontratatuko
du herri hizkera lantzeko proiektu
multimedia bat sor dezan.
Helburua zera da, multimediaz
osatutako aplikazio elkarreragile
bat diseinatu eta sortzea,
“Ondarroako euskararen herri hiz-
keraren erabileran eragiteko, hiz-
kera prestigiatuz, herriaren norta-
suna indartuz eta, batez ere, herri-
tarren gozamenerako”. 15etik 35
urtera arteko ondarrutarrei
zuzenduta egongo da. Elementu
ludikoen bidez eta jolasaren
bidez heldu nahi da hartzaileen-
gana, eta haiek izatea aplikazioa-
ren benetako protagonistak.

«Eskaintzarik
onena, 

euskaraz!»
kanpaina
hasi da
martxan

O
ndarroako Udalak ahalik
eta erraztasun gehien
eskaini nahi du herriko

establezimendu guztietan zerbi-

tzua euskaraz emateko. Hurreko
saltokien esku dago kalitaterik
onena eskaintzea; kalitatea, gure
herrian, euskararekin lotuta dago,
duda barik. Baina badira, oraindik
ere, elementu batzuk euskaratze-
ko. Horrexetara dator udalaren
laguntza, gauzak erraztera.
Hainbat eskaintza egiten ditu, eta
horien berri emango da laster
establezimendu guztietan.

Zer dauka Udalak
eskaintzeko?
• DIRU LAGUNTZAK

- Errotulua euskaraz ipiniz
gero, gastuaren erdiraino (200
€, gehienez)
- Softwarea euskaraz ipintzeko:
gastuaren erdiraino (300 €,
gehienez)
- Euskara ikasteko, matrikula-
ren erdia edo gehiago berres-
kuratzeko.

• ESTABLEZIMENDUENTZAKO MODUKO

ZERBITZUA

- Euskarazko testuekin ezin
moldatuta edo trabaren bat
baldin badute udaletxean
laguntza eskatzea besterik ez
dute. 

Eskaintza horri ahalik eta pro-
betxurik handiena ateratzeko,
galdetu udaletxean: 94 683 36 68
(Udal Euskara saila) edo, nahia-
go izanez gero, bialdu zure galde-
ra posta elektronikoz: mrey@
ondarroakoudala.net 

Pipilinu, famau, ziboteku,
intzirrikatun, txitxipotxin...

> Udalak prestijioa
eman nahi dio
herriko euskarari,

gehiago erabiltzeko

>> Ondarroako ber-
ben gaineko bideo bat
egin eta zabaldu du

sare sozialetan

>>> Aplikazio 
multimedia bat 
egiteko proiektua 
martxan dauka

EUSKARA

BERDINTASUNA

Hitzaldiko irudia.

AGENDA
OTSAILA
• ERAKUSKETA Etxelilan:
Paperaz egindako grabatuak.
Otsailaren 28ra arte.
Martitzenetik domekara zaba-
lik: 16:30etik 20:30era.

• Otsailak 25, azken eguaztena,
Zientziaren Giltzak elkarte
zientifikoaren HITZALDIA,
19:30ean Beikozinin: Raul
Ibañez matematikoa.  

• Otsailak 27, azken barikua,
literatura zaleak elkartzen dira
Etxelilan LITERATURA EMA-
KUMEEN BEGIETATIK irakurri
eta aztertzeko.

• Otsailaren 27tik martxoaren
23ra, Alamedako Udal
Erakusketa Aretoa KORRIKA
DENDA bihurtuko da. Bertan,
19. korrikako materiala saldu
eta informazioa emango da.

• Otsailak 28, zapatua, LIBU-
RUEN AMUAK irakurle taldea-
ren hitzordua, 10:00-12:00,
Udal liburutegian: Mikel
Taberna idazlearen ALKASORO-
KO BENTA liburuari buruz berba
egingo dute.

MARTXOA

• Martxoaren 5ean, 19:00etan,
Kofradia Zaharrean,
HITZALDIA: “Legion Condor-ek
eragindako suntsipena Euskal
Herrian – 36/37ko gerran nazien
bidegabekeria, iragana eta orai-
na”. Partaideak: Ondarroako
Historiazaleak, Baskale eusko-
alemaniar elkartea, Lau
Haizetara Gogoan Plataforma.

• Martxoaren 5etik apirilaren
6ra: “Legion Condor-ek eragin-
dako suntsipena Euskal Herrian
– 36/37ko gerran nazien bidega-
bekeria, iragana eta oraina”
ERAKUSKETA Kofradia
Zaharrean.

• Martxoak 6, barikua, Radixu
Irratiak 24 urte. KONTZERTUA
Beikozinin, 22:30ean: PORCO
BRAVO + ESTRICALLA. 

• Martxoak 8, EMAKUMEEN
NAZIOARTEKO EGUNA.

• Martxoak 14, zapatua, Radixu
Irratiak 24 urte. KONTZERTUA
Portuko Ranpan, 19:30ean:
NAPOKA IRIA + MOBY DICK.  

• Martxoak 21, zapatua,
KANTU BAZKARIA Beikozinin
Korrika Kulturalaren barruan.
Txartelak aurretiaz salgai eus-
kaltegian eta Korrika dendan. 

• Martxoak 22, domeka,
KORRIKA TXIKIA Ibaiondotik
Musika Plazara. Amaieran, jola-
sak, bertsoak, kantuak... !

• Martxoak 23, astelehena, 19.
KORRIKA Ondarroara sartuko
da Kateitik gaueko 21:50ean.
Herria zeharkatu ostean,
Errenteriatik irtengo du
Korrikak Berriaturantz.

• Martxoak 25, azken eguazte-
na, Zientziaren Giltzak elkarte

zientifikoaren HITZALDIA,
19:30ean Beikozinin.

• Martxoak 27, azken barikua,
literatura zaleak elkartzen dira
Etxelilan LITERATURA EMA-
KUMEEN BEGIETATIK irakurri
eta aztertzeko.

APIRILA
• Apirilak 22 eta 28, eta maia-
tzak 5 eta 12, «Gure Herria
Eraikitzen» Etxelilan
(JABEKUNTZA ESKOLA). Izena
eman behar da.
Haurtzaindegia dago.

• Apirilak 24, azken barikua,
literatura zaleak elkartzen dira
Etxelilan LITERATURA EMA-
KUMEEN BEGIETATIK irakurri
eta aztertzeko.

• Apirilak 25, zapatua, LIBU-
RUEN AMUAK irakurle taldea-
ren hitzordua, 10:00-12:00,
Udal liburutegian: Birgit
Vanderbekeren idazlearen
MUSKUILUAK AFALTZEKO libu-
ruari buruz berba egingo dute.

• Apirilak 29, azken eguaztena,
Zientziaren Giltzak elkarte
zientifikoaren HITZALDIA,
19:30ean Beikozinin.

MAIATZA

• ERAKUSKETA Etxelilan:
Emakume sufragistak.
Martitzenetik domekara zaba-
lik: 16:30etik 20:30era.

• «SORTURAK» ERAKUSKETA.
Maiatzaren 15etik 30era
Martin Arenosa Teijeiroren
margoak egongo dira ikusteko
Alamedako Udal Erakusketa
Aretoan.

• Maiatzak 15 eta 16, «Euskal
musika larrutuz: Gorputz adie-
razpenak eta gorputz irudikatze-
ak» Etxelilan (JABEKUNTZA

ESKOLA). Izena eman behar da.
Haurtzaindegia dago.

• Maiatzak 23, zapatua,
ANTXOA EGUNA.

• Maiatzak 24, domeka,
UDAL HAUTESKUNDEAK.

• Maiatzak 27, azken eguazte-
na, Zientziaren Giltzak elkarte
zientifikoaren HITZALDIA,
19:30ean Beikozinin.

• Maiatzak 28, eguena,
HITZALDIA Etxelilan:
“Munduko gatazka armatuak,
bake prozesuak eta emakume-
ak”, Irantzu Mendia hizlari dela.

• Maiatzak 29 eta 30,
«Autodefentsa Feminista»
Etxelilan (JABEKUNTZA ESKOLA).
Izena eman behar da.
Haurtzaindegia dago.

• Maiatzak 30, zapatua, LIBU-
RUEN AMUAK irakurle taldea-
ren hitzordua, 10:00-12:00,
Udal liburutegian: Lander
Garro idazlearen GERRA TXIKIA
liburuari buruz berba egingo
dute.

Bideoa ikusi nahi izanez gero, sartu youtuben Ondarruko berbak. 

Matxismoaren eragin ia igarri
ezina aztertu dute Etxelilan
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M
aiatzean udal hauteskunde-
ak egingo dira. Konturatu
orduko, amaitu da legegin-

tzaldia. Eta orain atzera begiratu eta
egindako lana baloratu behar dugu.
Duela lau urte, herritarrekin eginda-
ko hauteskunde programa aurkeztu
genuen Ondarroarako, eta gaur arte
programa hori betetzen ahalegindu
gara. 

Politika herritarrekin batera
egingo genuela agindu genuen, eta
horretarako ipini genituen martxan
batzordeak, auzo batzarrak, buzoiak,
telefonoak, udalbarriak... 

Ondarroa euskalduna nahi
genuela ere esan genuen, eta horre-
tarako UEMAn sartu gara, etorkinen-
tzako euskara ikastaroak antolatu
ditugu eta herriko euskara bultzatze-
ko kanpainak egin ditugu.

Auzoak zaindu behar direla kon-
turatu ginen, eta horregatik eroan
dugu gasa Astillerura, konpondu
ditugu Iperkale, Iturribarri eta
Kamiñazpi, peatonalizatu dugu Alde
Zaharra, eta 100 aparkaleku berri
sortu ditugu herriko hainbat txoko-
tan. 

Ondarroa solidarioagoa izan
behar dela aldarrikatu genuen, eta
horretarako prezio eta tasa progresi-
boagoak ipini ditugu udal zerbitzu
askotan. Udaleko zergak ordaintzeko

behar gehien daukatenentzako diru-
laguntzak ere sortu ditugu. 

Ondarrutar guztiek eskubide
berak edukitzea nahi dugu, euren
jatorri, genero edo sexualitatea edo-
zein izanda ere. Eta horretarako ireki
dugu Etxelila, eta ari gara egiten aniz-
tasun diagnostikoa. 

Ondarroan lan eta bizi nahi
genuela esan genuen, eta horregatik
udaleko zerbitzuetan azpikontrata-
zioak kendu eta kalitatezko lanpostu
publikoak sortu ditugu (zaharren
egoitzan, brigadan...). Alfan ostatua
eta jatetxea zabaltzea ere lortu dugu,
eta turismo plana bultzatzen ari gara. 

Ondarroa ekologikoa amestu
genuen, eta horretarako Atxazpiko
zabortegia berreskuratzen ari gara,
15 hektareako baso autoktonoa lan-
datzen ari gara, konposta egitea bul-
tzatu dugu, kaleko argietan milaka
euro aurreztu ditugu eta 80 bizikleta
aparkaleku ipini ditugu. 

Herrian sorkuntza bultzatzeko
sortu dugu Guzur Etxeko sormen
gunea, eta antolatu ditugu hainbat
ikastaro. Udaletxe Zaharreko teilatua
ere konpondu dugu, bertan batzen
direlako herriko talde asko. 

Kirola ere bultzatu dugu lau
urtean. Azpiegiturak hobetu ditugu
(bedar artifiziala futbol zelaian, teila-
tua konpondu kiroldegian, zirkuitu

bio osasungarria, frontoiko sare
berria…). Udan eta Gabonetan mul-
tikirol oporraldiak antolatu ditugu
umeentzat. Kirol agenda eta kirola-
ren historiaren beka ere sortu ditugu. 

Kontuak garbi laga ditugu.
Telesforo Urrestiren 1.500.000 euroak
prestamo bati lotuta jaso genituen
(pignoratuta), eta 800.000 euroko
prestamo bat ordaindu barik (aurre-
ko legealdia amaitu baino egun
batzuk arinago sinatutakoa, aparka-
lekuak egiteko). Lau urtean lortu
dugu Telesfororen diruak berriro libre
lagatzea (eta herriak erabaki beharko
du diru horrekin zer egin) eta presta-
moa ordaintzen goaz. Eta hau dana,
zerbitzuetan murrizketarik egin
barik. 

Gauza asko egin ditugu, baina
beste asko egiteko daude oraindik.
Gu prest gaude lanean jarraitzeko. 

Eta hurrengo lau urteetan zer?
Ondarroako EH Bildu herritarre-

kin batzen dabil, azken urteetan egin
diren ekintzak baloratzeko eta
hurrengo lau urteetarako programa
eta helburuak zeintzuk izan behar
diren erabakitzeko. Zuk ere parte
hartu ahal duzu batzarretan edo
inkestak betetzen. Denok batera,
Ondarroaren etorkizuna josiko dugu!

Ondarroa.ehbildu.eus

2
012-10-24ko osoko bilkuran ondorengo erregua
aurkeztu genuen: udal zerbitzu teknikoek aztertu
dezatela udaletxea kokatzen den eraikinak iris-

garritasun arloan dituen akatsak, eta haiek konpontze-
ko plana aurkez dezatela.

Ondarruko udaletxeko eraikinak (Musika
Enparantza z/g) irisgarritasun mailan dauden legezko
baldintzak ez ditu betetzen, eta hiritar guztiek ezin
dituzte haren sarbideak eta instalazioak erabili, batez
ere mugikortasun murriztua dutenek. Eraikinean ez
dago igogailurik, eta eskailerek ez dituzte gutxienezko
baldintzak betetzen. Gurpildun aulkian edo makulue-
kin dabilen norbaitentzat guztiz ezinezkoa da
Alkatetza dagoen solairura edo pleno aretora heltzea.
Eta hori are harrigarriagoa da, kontuan izanda udala
administrazio publikoa dela.

Gizarte osoari dagokio hiri-ingurunearen, gune
publikoen, eraikinen, garraiobideen eta abarren irisga-
rritasuna bermatzea, persona guztientzat eta, batez
ere, mugikortasun murriztua edo muga psikiko zein
sentsoriala dutenentzat.

Eskaera bera egin genuen berriro 2013ko martxo-
an argitaratu zen UDALBARRIAK aldizkariaren 7. zenba-
kian.

Gaur egun arazoak lehen bestean jarraitzen du, eta
udal gobernu taldearen aldetik ez dugu inolako eran-
tzunik jaso. Hau da, bai, bere benetako aldarte politiko-
aren erakustaldia.  

Noiz arte jarraituko dugu horrela?

Ondarroa, 2014ko abenduaren 30a

E
n la sesión plenaria del 24-10-2012, solicitamos que
los servicios técnicos municipales analizasen las
deficiencias en materia de accesibilidad que pre-

senta la casa consistorial, y presentasen un plan para
su corrección.

El edificio en el que se ubica la casa consistorial del
Ayuntamiento de Ondarroa (Musika enparantza z/g) , no
cumple los requisitos legales en materia de accesibilidad,
y sus accesos no pueden ser utilizados de forma autóno-
ma por todas las personas, especialmente aquellas que
tienen reducida su movilidad. El edificio carece de ascen-
sor, y sus escaleras no cumplen los requisitos míni-
mos.  Resulta imposible que una persona con silla de rue-
das o con muletas acceda a la planta de alcaldía, o al
salón de plenos; lo que resulta aún más chocante tratán-
dose de una administración pública.

La sociedad en su conjunto debe garantizar la accesi-
bilidad del entorno urbano, de los espacios públicos, de
los edificios, etc para su uso y disfrute de forma autóno-
ma por todas las personas y en particular por aquellas
con movilidad reducida, o cualquier otra limitación psí-
quica o sensorial.

Volvimos a reiterar nuestra petición en el número 7 de
UDALBARRIAK, publicado en marzo de 2013.

A día de hoy el problema denunciado sigue como
estaba, y  el equipo de gobierno al frente del ayuntamien-
to ni siquiera se ha dignado a respondernos. Es esta una
demostración de su verdadero talante político.

¿Hasta cuándo seguiremos así?

Ondarroa, a 30 de diciembre de 2014

BILDU
Zer egin dugu lau urtean?

EAJ

Ondarruko Udalak
erantzunik eman gabe

jarraitzen du

El Ayuntamiento de
Ondarroa sigue dando

la callada por respuesta

UDALBARRIAK ZABALIK DAGO TALDEEN IRITZIAK JASOTZEKO. 
Bidali zeure taldearen idatzia helbide honetara: komunikazioa@ondarroakoudala.net

TALDEAK BERBETAN

L
au urtean Ondarroako Udalak
bide ona hartu du gure inguru
naturala zaintzeko, baina gauza

asko daude egiteko oraindik herri
ekologiko bat lortzeko.

BATZORDEA MARTXAN. Duela
lau urte udaleko ingurumen batzor-
dea berriro martxan ipini zen.
Erabaki ona izan zen, bertan batzen
garelako ingurumenarekin arduratu-
ta gauden herritarrak, arazoei irten-
bideak topatzeko. Hurrengo lau urte-
etan ere batzordeak martxan jarrai-
tzea eskatzen dugu.

GARRAIO EKOLOGIKOAK.
Udalak bizikleta aparkalekuak ipini
ditu herriko txoko askotan, eta Alde
Zaharreko zati bat oinezkoentzat
egokitu du. Halandabe, herri barruan
bizikletan ibiltzeko arazo handiak
daude oraindik. Horregatik, udalari
eta Eusko Jaurlaritzari (Hezkuntza
Sailari) eskatu diegu erreka alboko
bidea libre lagatzeko zaharren egoi-
tzatik liburutegira, bidegorria egite-
ko. 

HONDAKINAK ETA ZAMARRAK.
Oso gutxi birziklatzen dugu ondarru-
tarrok. %30 baino gutxiago. Beste
zamar guztiak erreta eta zabortegie-
tan amaitzen du. Lau urtean udalak
pauso batzuk eman ditu egoera horri
buelta emateko (batzarrak, konpos-
ta, nahi dutenei hondakin organiko-

ak etxe aurrean jasotzea). Halandabe,
hurrengo urteetan pauso handiago-
ak eman beharko dira, beti be herri-
tarren berba kontuan hartuta.
Birziklatzea herritar denon eskubidea
eta betebeharra da. Kutsatzea ezin
da izan eskubide bat. 

ATXAZPIKO ZABORTEGIA.
Legegintzaldiko berririk pozgarriena
izan da guretzat. Urte askoan eska-
tzen egon gara, eta behingoz udala
Atxazpiko zabortegia berreskuratzen
hasi da. Urteetan ardura barik bota
ditugun zamarrak Atxazpitik itsasora
jausten ari dira, eta udalak neurriak
hartuko ditu horri aurre egiteko.
Ikusten denez, zaborra ez badugu
birziklatzen, ez da desagertzen,
zabortegietan amaitzen du eta ara-
zoak ematen hasten da. 

LARRUSKAINGO BASOA.
Urteetan pinua egon den lekuan
hamabost hektareako baso autokto-
noa landatzen hasi da udala elkarla-
nean eta auzolanean. Biodibertsita-
tea zaintzeko bidea hori da. Gainera,
herrian edaten dugun ura bertatik
hartzen dugunez, denoi egingo digu
mesede basoak. Udalari eskatzen
diogu bide horretan jarraitzeko,
lurrak erosi, babestu eta bertoko
basoa landatzen joateko. 

ENERGIA AURREZTEA. Udalak
pausoak eman ditu kaleko argietan

energia aurrezteko. Farolak beran-
duago piztu eta arinago amatatzen
ditu. Erabaki egokia da, baina ener-
gia aurrezteko pauso gehiago eman
behar dira. Adibidez, monumentuen
argiak azkarrago amatatzea eta
gutxiago kontsumitzen duten LED
argiak ipintzea. Auzo batzuetan LED
argiak ipini ditu, baina guk herri
osoan ipintzea eskatzen dugu.
Energia berriztagarriak ere bultzatu
behar dira. 

ISURKETAK. Udalak isurketak
kontrolatzeko protokoloa ipini du
martxan, eta espero dugu horrekin
isurketa gutxiago egotea. Dena dela,
udalari eskatzen diogu portuan eta
Saturraranen egoten diren isurketak
salatzeko, eta Jaurlaritzari eta
Mutrikuko Udalari ardura gehiago
eskatzeko. Gainera, herrian ere ur
zikin batzuk errekara joaten dira
oraindik. Udalak saneamendua amai-
tu behar du, ur zikin guztiak araztegi-
ra bidaltzeko. 

ETXEBIZITZA. Herrian 500 etxe
daude hutsik eta udalak erabakiak
hartu behar ditu herrian alokairu
soziala bultzatzeko.

https://eguzkiondarru.
wordpress.com

eguzkileartibai@gmail.com

EGUZKI TALDE EKOLOGISTA
Udalak lau urtean egindako lanaren balorazioa



• Deitzen dot esateko Ondarruko
Udalak aukeri emon biletsakela
herriko gaztiai bertan praktikak
etxeko. Jarri ixan daben ezezkun
arrazoi EHUaz hitzarmenik ez euki-
txi re bañe hori momentun paper
bat sinatzi besteik ezta. 
Erantzuna: Ondarroako Udalean
urtero egiten dituzte ikasleek
praktikak. Udalera etorri eta
aztertuko dugu zelan bidera
daitekeen EHUrekin hitzarme-
na eta zure kasu partikularra.

•  Txori Errekatik deitzen dot. Etxin
aurrin dakau kale erdixan txapi
alkantarillauku solte ba igual hile
t'erdi, hille bi ero erungo rau. Lau
bat bidar ero ipinitxe ra aurretik
bañe danga-danga-danga-danga
kotxi pasa bakotxin. Mesedez
gomiaz bara be tapaxuen.
Erantzuna: Berriro konponduko
da.

• Zan esateko aspaldixan jente asko
dabilela txakurran gora beheran
kejaten, txakurrak solte, ez solte,
kaka, ez kaka. A ber, nik dakat keja
handi bat eta da tabernetan jentik
erre etxen dabela. Moralmente hori
da oso txarto eta aparte legik debe-
katu etxen dau. Ordun legik nahi
barou errespeta txakurran gora
beheran, guazen lege guztik erres-
petatea eta tabernak ezti erreteko
toki bat. Ezin leike tabernetan erre
eta hasi bi baga multak ipintxen
txakurrak solte dazelako, multak

ipini bihir diz tabernetan erreten
dabenai, eta tabernaixai laga ezkio
erreten jentiai, eta be bai multak
ipini bihir di kalin txixe etxen daben
jentiai, eta multak ipini bihir di
behagainea zamarrak botaten
dabenai, eurai umiai ero euran
gurasuai. Ez zatxexe bakarrik txa-
kurrakin itsotu, ze hamen gauza
asko etxen di txarto. Eskerrik asko. 

• Deitzen neban gauza bi komenta-
teko. Lehenengoku, Kamiñazpiko
parkin ikastolako parin erreka parin
hor ezta argi batik biztute gabetan.
Egixe ra diru nahi rala aurreatu eta
horrek gauza guztik, bale, ta nik
ulertzen dot diru nahi ixati aurrea-
tu, hori oso ondo ra, bañe illun-illu-
ne gelditzen da hori lekuoi
Kamiñazpin, da parkin erreka parin
ikastolako hortxe aldin eh! Hor ezta
eoten argi batik eta benetan billurre
emoten dau gabitan horra nahi
bazu urten pasiara bat emotea edo
txakurre atatea ero erozer.  Eta,
beste proposamena ra ein dan bide
gorri barrixe Zaldupetik eta
Gorozikako bidegurutzera arte, hor
ezta zamar boltsa batik da nik uste
dot interesanti ixango litxakela
zamar boltsa pare bat eoti. Eoten
da kontenedore bat toki baten
bañe bai bihir de zamar boltsa
batzuk. Bale? Eskerrik asko
Erantzuna: Aztertuko dugu
zelan ipini argi gehiago
Ibaiondoko inguru horretan.
Errenteriako paseoan paperon-

tziak ipintzea Ingurumen
Batzordean aztertu genuen, eta
ez zen oso argi ikusi. Izan be,
inguru naturaletan paperon-
tziak ipintzeak arazoak emoten
ditu. Nahiz eta paperontziak
askotan hustu, sarritan pape-
rontzietako zamarrak haizeak
eroaten ditu edo paperontziak
apurtu egiten dituzte, eta
zamarrek errekan, zelaietan
edo paduran amaitzen dute
(Saturraranen hori pasatzen da,
adibidez). Onena norbere hon-
dakinak eta zamarrak herrira
bueltan ekartzea da, Zaldupera
edo Errenteriara. 

• Gaur domeka goxi re eta bihir
neban botika bat eta jun na ikustea
zein dan guardixaku eta
Etxebarriko botiki euan. Klaro,
Ondarrutik Etxebarrire juteko infra-
estruktura bat bihir de eta nik ez
neukan. Mesedez Ondarruko udale-
txik ein leike zeozer guardixak etxe-
ko Ondarrun mesedez? Ze bestelan
edo taxise hartu bihir dozu edo zeo-
zein molesta bihir dozu. Azkanin
Mutrikure jun na. Guzurre emoten
dau Ondarruko herrixak ez eukitxi
domeka goxetan zerbizixo bat
guardixako. Grazixak Mutrikun
baeuan. Eskerrik asko.
Erantzuna: Eusko Jaurlaritzak
guardiako ordu minimo batzuk
ipintzen ditu biztanleen arabe-
ra. Farmazien esku dago, hortik
gora ordu gehiago zabaltzea.

Baina normalean kostu handia
dauka horrek farmazientzat. 

- Zan esateko atez atekoari buruz...
Gustako gatan Mutrikun bezala
erreferendun bat egitea ikusita
Mutrikun ze urten duen.
Erantzuna: Udalak martxan ipini
duen atez atekoa borondatez-
koa da, nahi duten herritarren-
tzat. Udalak batzar asko egin
ditu herritarrekin, eta ikusi du
iritzi desberdin asko daudela
hondakinei buruz. Duela pare
bat urte sistema bakarra zego-
en asko birziklatzen zuena, atez
atekoa. Baina azken hileetan
Gipuzkoan sistema berri eta
desberdinak asmatzen dabiltza

hondakinak jasotzeko, eta sis-
tema berri horiekin hondakin
asko dabiltza bidaltzen birzikla-
tzera (atez ateko mistoak, kon-
tainerrak txipagaz). Aukera
berri horiek edukita, guk ere
uste dugu onena dela ondarru-
tarrek galdeketa baten aukera-
tzea zein sistema nahi duten
Ondarroarako, beti ere ondo
funtzionatzen duen sistemen
artean aukeratuta (atez atekoa,
atez ateko mistoak edo kontai-
nerrak txipagaz). Helburua ahal
denik eta gehien birziklatzea
da. Gogoratu gaur egun %27
baino ez dugula bidaltzen birzi-
klatzera.
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O
ndarroan kultur aniztasun
aberatsa dago. Azken
hamarkadetan jende

asko etorri da herrira bizitzera,
eta horregatik lehen baino ohitu-
ra, hizkuntza eta erlijio gehiago
daude herrian. 

Hori ikusita, udalak  migrazio-
ari buruzko azterketa egingo du,
kanpotik etorri eta Ondarroa
bizitoki aukeratu dutenen errea-
litatea ezagutzeko balioko duen
lana. Batetik, etorkinak nondik
datozen eta zenbat diren jakingo
da; bestetik, elkarbizitzarako ze
pauso eman diren eta eman
behar diren aztertuko da. 

Aztikerrek egingo du lana.
Azterketa bikoitza izango da,
kualitatiboa eta kuantitatiboa.
Urrian hasi  ziren azterketa kuan-
titatiboa egiten. Hau da, herrian
zenbat etorkin bizi diren neur-
tzen. Ondarroan jaio ez arren

bertan erroldatuta daudenen
argazkia osatzen lagunduko
duten datuak dira. Nondik etorri
diren eta baita nora joan diren
jakingo da. 

Elkarbizitzarako pausoak
Hurrengo hiruhilabeteetan,
azterketa kualitatiboak egingo
dira. Metodo horren bidez, errea-
litateen esangurak eta kausa
aztertu nahi dira, elkarrizketen
bidez. Etorkinak Ondarroan zelan
bizi diren jakingo da, euren espe-
rientziatik, baina ez hori bakarrik.
Ondarroan jaiotakoekin ere egin-
go dira elkarrizketak. Horrela,
elkarbizitzarako interesik bada-
goen ikusiko da, ze pauso eman
behar diren eta ze ikuspunture-
kin. 

Azterketarekin batera, udalak
harrera protokolo bat zehazteko
asmoa dauka, kanpotik etortzen

direnei ezagutzera emateko nora
etorri diren eta zeintzuk diren
eskura dauzkaten baliabideak.
“Azken batean, jabetu behar gara
Ondarroan bizi garen guztiok
komunitate bakarra osatzen
dugula, berton jaiotakoen eta ez
jaiotakoen artean bereizketarik
egin gabe. Ulertu behar dugu
Ondarroa jatorri anitzez osatuta-
ko herritarrek osatzen dutela.

Denok gara ondarrutarrak, ez
bakarrik berton jaio direnak. Eta
sare desberdinak osatuaz lortuko
dugu komunitate izaera hori,
ekarbizitza, azken baten”, adiera-
zi du Leire Beitia Aniztasun
batzordeburuak. Legealdi hone-
tan udalak Aniztasun Batzordea
martxan ipini du. Batzar asko
egin ditu, herritik kanpora jaiota-
koekin eta etorkinen elkarteekin.

Sindika-tuak, emakume taldeak
eta kultur eta euskalgintza talde-
ak elkartu dira, eta ikusi da beha-
rrezkoa dela diagnosia egitea,
jakiteko benetan Ondarroako
errealitatea zein den, beharbada
errealitate horren inguruko ideia
okerra daukagulako. Azterketa
horren gainean berbetan eta
eztabaidatzen jarraitu beharko
da hurrengo urteetan. 

Elkarbizitza bultzatzeko,
diagnostikoa egingo du
udalak etorkinekin batera
> Herrian bizi diren etorkinak zenbat diren eta nongoak neurtuko da
>> Etorkinekin berba eginda, elkarbizitzarako pausoak zehaztuko dira

>>> ANIZTASUNA

Senegaldar arrantzaleak, beharrean.



UDALETXEA
MUSIKA PLAZA z/g
1.pisuan:
Idazkaritza 94 6833674
Alkatetza 94 6833676
Bulego Teknikoa 94 6833677
Kultura eta Kirol Saila

94 6833669
Euskara Zerbitzua       94 6833668
Berdintasun Saila 94 6833670

PLAZA AZPIKO BULEGOAK
Erregistro orokorra     94 6833672
Udaltzaingoa 94 6833673
Gizarte Zerbitzuak      94 6833671
Kontuhartzailetza       94 6833666
Kontsumo Bulegoa (eguenetan)

94 6830498
Bake Epaitegia 94 6833679

BESTE UDAL ZERBITZUAK
Artibai Egoitza 94 683 32 31
EtxeLila 94 613 40 08
HHI - EPA 94 683 27 55
Liburutegia 94 683 33 43
Kiroldegia 94 613 42 09
Musika Eskola 94 613 40 63
Turismo Bulegoa 94 683 19 51

Osasun Etxea 94 603 79 99
Gurutze Gorria 94 683 19 29
SOS Larrialdiak 112
Suhiltzaileak 94 616 89 92
Itsas Sanitatea 94 683 10 00
Alkoholiko Anonimoak Elkartea

94 683 20 86
Emakunde 945 13 26 13

Bizkaibusa 902 222 265
Euskotrena 902 543 210
PESA 902 101 210
Taxi-Geltokia 94 683 26 86

Kofradia  94 683 01 50
Txalupen sarrera 94 683 02 23 
Enplegu Bulegoa 94 683 07 00

Butanoa 94 616 62 54
Iberdrola 94 415 14 11
Telefonika-Aberiak  1002
Ura- Partzuergoa 94 487 31 87

Postetxea 94 683 15 01
Parrokia 94 683 01 98
Notaritza 94 683 00 83

Arraun Egoitza 94 683 33 35
Zaldupe Zelaia 94 683 10 53
KZgunea   94 683 33 45
Lea-Artibai Amankomunazgoa

94 616 90 68
Lea Artibai Garapen Agentzia

94 683 34 95

UDAL
TELEFONOAK

TELEFONO
INTERESGARRIAK

www.ondarroa.eu

EZ PASA!-

2
014. urtearekin amaitu zen
ONDARRUTARRAK KALA-
MENDIRA: EGUNERO

BAIETZ! kanpaina. Udaleko Kirol
Batzordeak eta Aurrera Mendi
Taldeak oso balorazio positiboa
egin dute, egindako erronka
“herri erronka” bihurtu delako.

Helburua 2014. urtean, egu-
nero, hau da, urteko 365 egune-
tan, ondarrutarren bat KALA-
MENDIRA joatea izan da, eta
urtea luzea izan bada ere, ez da
hutsunerik egon: egunero igo
dira ondarrutarrak Kalamendira.

Jakina da inguruetako
mendi tontorrik enblematikoe-
netakoa dela KALAMENDI, eta
seguruenik, ondarrutar gehie-
nak joanak dira lehendik, behin
bada ere. Dena dela, hainbat
dira kanpaina honi esker estrei-
nako joan direnak. 

Partaidetzari dagokionez,
alboko laukian dauzkazue datu
guztiak.

Hilero jasotako argazkien
artean, zozketak egin dira, herri-
ko babesleei esker. Bestalde,
kanpin-denda bi zozketatu dira:
bata lehenengo seihilekoan, eta
bestea bigarrenean. 

Udala hurbileko jarraipena
egiten ahalegindu da, egunero
jasotako argazkiak eta mezuak
sare sozialetatik zabalduz.
Martitzenero eta eguenero argi-
taratzen den kirol agendan ere
tarte berezia eduki du
Kalamendiko kanpainak, eta bai
kirol agendak bai Kalamendiko
kanpainak nahikoa jarraitzaile
eduki ditu. Eskerrik asko kan-
painan parte hartu duzuen
guztioi!

365 egun Kalamendin
Udalak eta Aurrerak botatako erronka bete da: egunero igo da ondarrutar bat gutxienez Kalamendira

>>> KIROLA


