
2016ko AURREKONTUAK

PRESIDENTZIA 2.602.262 euro

OGASUNA 565.956 euro

HEZKUNTZA BATZORDEA 629.714 euro

ONGIZATE BATZORDEA 1.672.907 euro

ANIZTASUN BATZORDEA 43.000 euro

BERDINTASUNA 194.857 euro

HIRIGINTZA BATZORDEA       4.231.033 euro

INGURUMEN BATZORDEA 138.118 euro

KIROL BATZORDEA 896.935 euro

EUSKARA BATZORDEA 166.710 euro

KULTURA BATZORDEA 488.966 euro

Total orokorra 11.630.458 euro

2
016 urteko aurrekon-
tuak onartu ditu
Ondarroako Udalak
ekainaren 30ean izan-
dako Osoko Bilkuran.

EH Bilduren aldeko bozkekin
atera dira aurrera aurtengo
aurrekontuak; EAJ abstenitu
egin da.

Hirigintza eta ongizate arloak
izango dituzte diru partida han-
dienak. Proiektu potoloak landu
gura ditu udalak aurten hirigin-
tza arloan, tartean Kale Handiko
igogailuaren proiektua martxan
jarri. Kale Nagusian egin beha-
rreko lanen inguruko proiektua
ere aurten garatuko da hurrengo
urtean martxan jarri ahal izateko.
Ongizate arloari dagokionean,
Zaharren Egoitzako leihoak kon-
ponduko ditu udalak aurtengo
aurrekontuarekin.

Aipatutako arloez gain, beste
hainbat arlotan ere proiektu
ezberdinak garatuko dira
herrian. «Etxelila eraikineko
leihoak aldatuko ditugu edota
Alleriko padura berreskuratzeko
proiektua bukatuko dugu aurten
onartu berri dugun aurrekontua-
ren laguntzarekin», azaldu du
Zunbeltz Bedialauneta Ibaiba-
rriaga alkateak. «Kirol arloan ere
berrikuntzak izango dira, izan
ere, aurten fitness gune berri bat
eraikitzeaz aparte igerilekurako
irismena hobetuko da kirolde-
giaren sektorizazioa burutzera-
koan», gaineratu du Bedialaune-
tak.

2017ko aurrekontuak
lantzeko
Aurtengo urtea berezia izan da
udal gestioan Kamiñaldeko

ezbeharrak gauza asko atzera-
tzea eta albo batera lagatzea
ekarri duelako. Hala eta guztiz
ere, irailean 2017ko aurrekon-
tuak lantzen hasteko asmoa azal-
du du Ondarroako Udalak. 

Udal gobernu taldeak herri-
tarrei batzorde ezberdinetan
parte hartu eta hurrengo urtera-
ko aurrekontuen lanketan
beraien ekarpena egiteko eska-
ria luzatu nahi die. «Urtetik urte-
ra aurrekontuetarako udal kutxa-
tik jasotzen dugun diru kopurua
baxuagoa da, aurten esaterako
400.000 euro gutxiago jaso ditu-
gu eta horrek aurrekontuak opti-
mizatu beharra dakar», azaldu
du alkateak. «Aurrekontuak opti-
mizatu eta errentagarritasuna
lortzeko ezinbestekoa da herrita-
rrek lanketan parte hartzea», dio
Bedialaunetak.
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2016ko aurrekontuak onartu ditu Udalak
Ekainaren 30ean izandako Osoko Bilkuran onartu dituzte, EH Bilduren aldeko bozkekin

O
ndarroako Udalak,
2016ko martxoan
Kamiñaldeko men-
diko lur-jausiaren
ondorioz herriak eta

herritarrek izandako kalteak
direla eta herriko ekonomia bul-
tzatzeko, “Ondarroako Bonoak”
izeneko proiektua martxan jarri
du. Ekimena Zatozte
Ondarroako Merkatari eta
Ostalari elkarteak, Leartibai
Garapen Agentziarekin batera
jarri du martxan. Guztira, 600
bono jarri dituzte herritarren
eskura, bakoitzak 10 euroko kos-
tua izango du eta eros ahalmena
berriz 15 eurokoa izango da.
«Herriaren ekonomiari bultzada
bat emateko, bonoak eskaintzen
dituzten abantailak aprobetxatu

eta herrian erostera animatu
nahi ditugu herritarrak», azaldu
du Eneritz Basurko merkataritza
zinegotziak.

Bonoak Ondarroako Kutxa-
bankeko kutxazainean eskuratu
ahal izango dira ekainaren 13tik
uztailaren 30era bitartean. Bono
bina eskuratu ahal izango da kre-
ditu txartel bakoitzeko eta
Kutxabankeko bezeroek ez dute
gainkosturik izango; gainontze-
koek, 0,60 euro ordaindu behar-
ko dute bono bakoitzeko.
«Hasieran ekainaren 30ean kan-
paina bukatutzat emateko
asmoa bagenuen ere, ahalegin
berezi bat egin eta uztailaren
30era arte luzatzea erabaki
dugu, hartara herritarrek behe-
rapenetan ere bonoak erabili

ahal izango dituzte», dio
Basurkok.

Bonoak ezin izango dira elka-
rren artean metatu eta faktura-
ren zenbatekoa 15 euro edo
gehiagokoa izan beharko da
berau erabili ahal izateko.
Horretaz gain, gogoan izan
bonoen ordez ezin izango dela
dirurik eskuratu. 

Gero eta denda gehiago
Bonoak erabiltzeko epea ere
2016ko ekainaren 13tik uztaila-
ren 30era izango da, biak barne.

Herriko establezimenduetan
erabili beharko dira aipatutako
bonoak, kanpainan parte hartu-
ko duten establezimenduek
euren erakusleihoetan kanpai-
naren kartela izango dute jarrita
herritarrek identifikatu dezaten.
Momentuz izena eman duten
dendak honako hauek dira:
Amalur harategia, Bengoe-
txea, Bixok, Campo Optika,
Domeka, Dra, Duomo, Egidi,
Eguzki, Elle, Erlaxa, Ganbara,
Gandiaga, Gili-Gili, Goe, Goiko
Torre, Ibili, Idaga, Idiakez,

Kikari, Klik klak, Korpion,
Kurike, Lavin, Lide, Loaldi,
Lorak Esther, Maite Elosua,
Marta, Olaia, Ondar,
Ondarruko Dia, Optika Vitoria,
Pastor, Sustrai, T.X.O., Tiki
taka, Txikiñe, Txikitxu, Txist,
Urrusolo, Urruzuno, Usandi-
zaga, Zaldun, Zaloa, Zaton
Carrefour eta Zurru Murru.

Informazio gehiago behar
duten dendari edo herritarrek
ikusgai dituzte bonoen kanpai-
nako oinarriak www.udalba-
rriak.eus webgunean.

600 bono jarri ditu
eskuragarri Udalak 
herriko ekonomiari
bultzada emateko

Egitasmoa uztailaren 30era arte
izango da martxan



H
ilabeteak pasatu dira
makina erraldoi
horiak gure herriko
mendiaren magale-
an agertu zirenetik.

Ordutik mendiaren gainbehera-
ren arazoa baretu bada ere orain-
dik herriko 176 familiek etxetik
kanpo jarraitzen dute.

Gehienak Alokabidek eskai-
nitako etxebizitzetan berkokatu-
ta daude eta etxera itzultzeko
epea ere esku artean daukate.
Lehenengo lerroko etxebizitzeta-
ko bizilagunak 5 hilabete behar-
ko dituzte gutxienez, beraien
etxeetara bueltatzeko eta biga-
rren lerrokoen ostera beste 2.
Beti ere, mendian egiten ari diren
lanak orain arte moduan martxa
onean jarraitzen badute.

Oraingo honetan baina, auzia
mendian barik, udaletxeko bule-
goetan dago. Izan ere, larrialdi
egoerari erantzuteko hartutako
neurriek prezio bat daukate, eta
gainera prezioa ez da bat ere
baxua. Guztira, Kamiñaldeko ara-
zoa bideratzeak eragindako gas-
tua 17 miloi eurotakoa izango
dela aurreikusten du Ondarroako
Udalak. Kopurua handia da
Ondarroako Udaleko urte osoko
aurrekontua horren erdia dela
kontuan hartzen badugu.

Gauzak horrela, Ondarroako
Udalak hasiera-hasieratik harre-
man estua mantendu du
Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta
Eusko Jaurlaritzarekin. Larrialdi
zerbitzuak eta Alokabide eskura
jarri ditu Foru Aldundiak eta
Ertzaintza ere zaintza lanak egi-
ten egon da udalerrian. 

Orain baina Ondarroako uda-
lera lanak ordaintzeko lehenen-
go fakturak iritsi dira, maiatzaren
bukaerarako, 3 miloi ordaindu
beharra hain zuzen be.
Ondarroako Udalak ez dauka
diru kopuru hori ordaintzeko
baliabiderik eta oraindik Eusko
Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru
Aldundiarekin izandako elkarriz-
ketek ez dute emaitza zehatzik
eman. Azkenean, lehenengo diru
zatia Ondarroako Udalak ordain-
du behar izan du makinak bere
lana gera ez dezaten.

Laguntza ekonomikoa 
lortzeko ahaleginetan
Apirilaren 28a baino arinago jarri
zuten lehenengo hitzordua bi
entitateekin biltzeko baina Eusko
Jaurlaritzako ordezkariek ezin
zutela eta atzera bota zuten
hitzordua. Hurrengo astean, eza-
rri zuten berriro zita, baina
hemen ere Eusko Jaurlaritzak
kale. Bizkaiko Foru Aldundiko
ordezkariak han izan ziren baina
oraindik ere denbora gehiago
eskatu eta aurrerago zerbait
zehatzagoa adosteko konprome-
zua hartu zuen Ibone
Bengoetxea ordezkariak. Aste
beteko epean zerbait zehatza
izango zutela agindu eta orain-
dik udala zain dago Eusko
Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren aldetik proposame-
nen bat jasotzeko. 

Harrezkero, Gasteizko ordez-
kariekin eta Bizkaiko Foru
Aldundiarekin bilerak egin ditu
udalak. Bertan, Ana Oregi,

Lurralde Ingurumen eta Politika
Sailburuak Kamiñaldeko lanak ez
dituela diruz lagunduko esan
zuen, hori ez delako bere esku-
mena. Orain arte egin moduan,
Bizkaiko Foru Aldundiarekin
harremanetan jartzeko esan zien
Oregik Ondarroako Udal taldeko
ordezkariei. Hurrengo astean
bertan, jarri zuten hitzordua
Bizkaiko Foru Aldundiko ordez-
kariekin biltzeko. Bizkaiko Foru
Aldundian izandako bileran
Ondarroako Udalak Kamiñaldeko
lanak ordaintzeko duen zorpe-
tzeko ahalmena aurkeztu zion
Aldundiari. Zenbakiak esku arte-
an dituztela, Bizkaiko Foru
Aldundiko ordezkariek datuak
aztertu behar dituztela aipatu
zuten, ondoren Ondarroako tek-
nikariekin elkarlanean proposa-
men zehatzago bat lantzeko.
Bileran Unai Rementeria Ahaldun
Nagusia, Ibone Bengoetxea Herri
Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako diputatua eta

Jesus Larragan idazkaria eta
Zunbeltz Bedialauneta Ibaiba-
rriaga Ondarroako alkatea, Loren
Arkotxa eta Ondarroako Kontu
hartzailea eta idazkari nagusia
bildu ziren.

Bitartean, Ondarroako Udala
larri dabil, kopuru handiak baitira
aipatutakoak eta urte luzez uda-
laren eragiteko ahalmena muga-
tu dezakete. Zor honi aurre egite-
ko herrian beharrezkoak diren
hainbat eta hainbat proiektu
egin barik gera daitezke. Urte
luzez Ondarroako herria itota
laga dezakete.

Udalaren egoeraren berri
jakiteko maiatzaren 27an herrita-
rrekin bilera deitu zuen udalak.
Bertan, orain arte emandako
pausoak eta egoera azaldu
zitzaizkien herritarrei. Aurrerago
ere Udalak herritarrekin biltzen
jarraitzeko asmoa agertu du,
guzti honek herrian izango
dituen ondorioak herritarrek
lehenengo eskutik jaso ditzaten.

Foru Aldundiko eta Jaurlaritzako ordezkariekin bildu da udala baina oraindik ez dute akordiorik itxi

Kamiñaldeko lanen finantzazioa lortzeko
ahaleginetan ari da Ondarroako Udala
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> SAN IGNAZIO KALEA Maskulu etxean,
kaltetuentzat

O
ndarroako Udala eta
Bizkaiko Foru
Aldundiaren artean

Maskulu Etxean Alokabide eta
Gizarte Zerbitzuez osatutako
arreta zerbitzua jarri dute mar-
txan. Kamiñaldeko mendi maga-
laren eraginez kalteak jasan
dituzten guztiei zuzendutako
arreta zerbitzua da bertakoa
beraz, diru laguntza, azpiegitura
edota Alokabideren inguruko
zalantza guztiak argitzeko bule-
gora jo behar dute herritarrek.
Horretarako aurrez hitzordua
eskatzea komeni da telefonoz
edota mezu bidez.

Alokabide eta Gizarte
Laguntzaileetaz aparte,  maia-
tzaren bukaeran psikologia zer-
bitzua ere ipini dute premia
duten kaltetuen eskura. Astean
bi egunez egongo da bertan
Foru Aldundiak ahalbidetutako
psikologoa eta berarekin egote-
ko aurrez hitzordua eskatu
beharko da.

Maskulu etxea: 
94 612 9779

S
an Ignazio kalea itxita man-
tentzeak baina, bereziki
Kamiñazpi auzoko bizilagu-

nei eragiten die. Beste gauza
askoren artean, Bizkaibus zerbi-
tzua murriztu egin dute eta
orain auzoan irisgarritasun arazo
gehiago dituzte.

Arazo honi irtenbide bat
eman guran, Ondarroako Udala
behin baino gehiagotan bildu
da Bizkaibuseko arduradunekin
eta autobusa Kamiñazpi auzotik
pasatzeko eskaria egin die.
Ahaleginek ordea, ez dute
Udalaren gustuko emaitzarik
eman eta ondorioz, egun
Kamiñazpi auzotik ez da
Bizkaibuseko autobusik pasa-
tzen. 

Hori dela-eta, Ondarroako
Udalak Herribusaren zerbitzua
indartu du eta Itsasaurreko gel-
tokia eta Kamiñazpi auzoaren
artean lotura egiten saiatu da.
Hasiera batean martxan jarrita-
ko Herribusaren ordutegiak ez
du harrera ona izan herritarren
artean. Horregatik eskari eta
kexak aintzat hartu ditu Udalak
eta ordutegi berria kaleratu du.

Kamiñazpi 
auzoari so

ASTEGUNETAN:
Ibaiondo-Antzosolo-Portua (zuzena)07:00
Ibaiondo-Antzosolo-Portua 07:20
Ibaiondo-Antzosolo-Arta (zuzena) 07:50 Arta - Ibaiondo 08:05
Ibaiondo - Arta 08:20 Arta - Ibaiondo 08:35
Ibaiondo - Arta 08:55 Arta - Ibaiondo 09:15
Ibaiondo - Portua 09:30 Portua - Ibaiondo 09:45
Ibaiondo - Arta 10:00 Arta - Ibaiondo 10:15
Ibaiondo - Portua 10:50 Portua - Ibaiondo 11:15
Ibaiondo - Portua 11:45 Portua - Ibaiondo 12:00
Ibaiondo - Arta 12:30 Arta - Ibaiondo 12:55
Ibaiondo - Arta 13:10 Arta - Ibaiondo 14:10
Ibaion - Antzosolo-Portua (zuzena)   14:25 Portua - Ibaiondo 14:35
Ibaiondo - Portua 16:00 Portua - Ibaiondo 15:50
Ibaiondo - Arta 16:40 Portua - Ibaiondo 16:15
Ibaiondo - Arta 17:55 Arta- Ibaiondo 17:00
Ibaiondo - Portua 18:30 Portua - Ibaiondo 18:15
Ibaiondo - Portua 20:00 Portua - Ibaiondo 19:00

Portua - Ibaiondo 20:30

ZAPATUTAN:
Ibaiondo - Portua 09:15
Portua - Ibaiondo 09:30
Ibaiondo - Portua 09:45
Portua - Ibaiondo 12:15
Ibaiondo - Portua 12:30
Portua - Ibaiondo 12:45
Ibaiondo - Portua 13:00
Portua - Ibaiondo 13:15

JAIEGUNETAN
EZ DAGO ZERBITZURIK

!vHerribusaren
ordutegi berria
San Inazio kalea itxita dagoen bitartean
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> ONGIZATEA

> INGURUMENA

Birziklatzeko ontziak jarri ditu 
udalak Itsasaurren eta Ibaiondon

H
erritarrekin kontsulta
egin ostean Ondarroako
Udalak Itsasaurre eta

Ibaiondoko parkeetan birzikla-
tzeko ontziak jarri ditu.
Kokalekuak ezarri aurretik herri-
tarren iritzia jaso du Ingurumen
batzordeak eta horren arabera
aukeratu ditu ontzi berrien
kokalekuak. Aurrerago herrian
ontzi gehiago jartzeko aukera
aztertzen jarraituko du
Ingurumen Batzordeak.

Herritarrak ontzi berrien era-
bilera egokia egiteko azalpenak
ere gogora ekarri ditu
Ondarroako Udalak. Ontzi
horian, plastikozko ontzi arinak
eta latak bota behar dira.
Urdinean, paperak eta kartoiak.
Eta marroira ostera, mota guztie-
tako janari hondakinak. Errefusa
edo birziklatu ezin diren honda-
kinak (zigarro hondakinak, par-
delak…) berriz, aurretik jarrita
zegoen zamar ontzi grisera bota
behar dira. 

«Herrian berrerabili eta birzi-
klatzeko ohitura hartu behar
dugu guztiok, txikienek eta
nagusiagoek ere, guztion artean
soilik lor genezakeelako sortzen
dugun hondakin kopurua gutxi-
tzea», azaldu du Zunbeltz
Bedialauneta Ibaibarriaga herri-
ko alkate eta Ingurumen
Batzordeko arduradunak.

Eguenero nagusiekin,
kirol ikastaroak

A
pirila eta maiatzeko egue-
netan, 10:30ean, nagu-
sientzako parkeetako soin-

keta makinak erabiltzen ikasteko
ikastaroa izan da Ondarroan.
Eguraldia lagun izan duten guz-
tietan makinak dauden parkee-
tan egin dute ikastaroa eta beste
egunetan berriz kiroldegian.

Ondarroako Udalak garran-
tzia ematen dio osasunaren zain-

tzari. Horregatik adin guztietan
kirola egin eta ohitura osasunga-
rriak sustatzeko ikastaro berria
jarri du martxan. Horretaz gain,
aurten ere martxan da ibilbide
osasungarrien egitasmoa. Kirola
egiteko adin guztiak dira onak:
Zurea ere bai! lelopean hilero
monitore baten laguntzaz
herrian paseo bat emanaz kirola
egiteko elkartzen da taldea.

Iritsi berrien Harrera Protokoloa
diseinatu eta martxan jartzeko
prozesua abiatu du Udalak

E
gungo bizimoduan ohikoa
bilakatu da pertsonen
lekualdaketa, lana, ikaske-

tak edo bestelakoak direla eta.
Ziurra da Ondarroara etortzen
den pertsona berri bakoitzak
baduela ekarpenen bat guretza-
ko, eta noski, ondarrutarrok ere
badugu zer eskainia etorri
berriak diren askotariko pertso-
nei. Hartu-eman hori sustatzeko
eta pertsonen arteko elkar eza-
gutza eta ados dauden horretan
elkarbizitza sustatzeko, herri iza-

era izango duen Harrera
Protokolo integrala sortu eta
dinamizatu nahi da Udaletik.
Horretarako, Aniztasun
Batzordeak parte hartze proze-
suan adostu bezala Harrera
Protokolo bat lantzeko apustua
egin du.

Maiatzaren 31n udal teknika-
riekin bilera egin zuen udalak,
bertan aipatutako Harrera
Protokoloa diseinatu eta defini-
tzeko prozesuaren berri eman
zaie udaleko teknikari guztiei eta

baita prozesuan zehar Udal tek-
nikariei eskatuko zaienaren berri
eman ere.

Protokoloa diseinatu eta
martxan jartzeko prozesuak hiru
lan fase izango ditu. Zehazki,
lehengo fasea gaur egun eskain-
tzen ari den harreraren diagnosia
egitea izango da. Horretarako,
teknikari bakoitzak galdetegi bat
beteko du. Lan fase hau udan
egingo da eta amaieran, egungo
harreraren diagnosiaren txoste-
na osatuko da.

> HEZKUNTZA

E
uskal Herriko hainbat herri-
tan martxan jarri duten
Oinherri egitasmoaren

bitartez burutuko da aipatutako
prozesua Ondarroan. Hezkuntza
Batzordean aspaldian landu
nahian zebiltzan gaia aurten
martxan jartzea erabaki dute.
«Xede nagusia haurren iritziak
jasotzea izango da, orain arte 40
urte inguruko gizonezkoei ego-
kitutako herria eraiki dugu, orain
umeen premia ezagutzeko
ordua dela pentsatzen dugu»
azaldu du Oier Lertxundi hez-
kuntza batzordeko kideak. 

Orain arte herriko eragileekin

bilera informatiboak eta herritar
guztiei zuzendutako aurkezpena
egin dira Ondarroan. Bertan,
ekainean haurren parte hartzea
gauzatzeko formazioa jasoko
dute interesa dutenek eta horre-
kin irailean prozesu berritzailea
martxan jarriko du Udalak.
«Nagusiei begira eraiki ditugu
orain arte gure herriak eta hori
urrats txikiak ematen hasi behar
dugula pentsatzen dugu» gaine-
ratu du Lertxundik. Gainera,
umeen nahiak herrian txertatuta
guztientzako egokia izango den
herria eraikitzeko aukera eman-
go diela aipatu du Lertxundik.  

Gaztetxoekin batera, herria
eraikitzeko lehen urratsa
Umeen artean parte hartze prozesu bat martxan jarriko
du Udala; prozesu honen bitartez, herriko gaztetxoen
behar eta nahietara egokitutako herria eraikitzeko 

urratsak eman nahi ditu udalak 



KULTURA
> Radixu Irratiak jaso
du Zilarrezko Antxoa,
eta Kresala kultur
elkartea izan da Zapato
Azuleko omendua 
Maiatzean izandako antxoa egu-
nean Radixu irratiak jaso du zila-
rrezko antxoa eta Zapato
Azulean berriz, Kresala Kultur
elkartea izan da omendua.
Herriko irrati libreak 25 urte bete
ditu aurten eta urteetako lana
saritzeko zilarrezko antxoa jaso
du irratiko lantaldeak. 50 urte
izan dira aurten Kresalak bete
dituenak eta horregatik izan da
aurtengo Zapato Azuleko omen-
dua.

> V. Erdi Aroko Jaia
irailaren 24an
izango da
Erdi Aroko Jaia antolatzeko bide-
ratutako udal partida
Kamiñaldeko kaltetuentzako
bideratzeko proposamena baz-
tertu egin du Erdi Aroko
Batzordeak. Hori dela eta, aurten
irailaren 24an Erdi Aroko Jaia
izango da Ondarroan.

Erdi Aroko jaiko dirua kalte-
tuentzat bideratzeko proposa-
mena luzatu zuten batzordeko
partaide batzuek. Eztabaida
talde osora zabaldu ostean, boz-
keta egin eta ohiko moduan Erdi
Aroko Jaiko udal partida erabilita
antolatzen jarraitzea erabaki du
antolakuntza batzordeak egin-
dako bileran. Bilera bukatutako-
an, Kamiñaldeko lubiziak kalte-

tutako herritar guztiei elkartasu-
na adierazi nahi izan die batzor-
deko elkarte eta norbanako guz-
tiek.

Aurrera begira oraindik lan
asko egin behar dela nabarmen-
du du Erdi Aroko Batzordeak.
Horrenbestez, hurrengo bilera
uztailaren 19an izango da,
19:00etan, udaletxean. Udalak
herritarrei parte hartzeko deia
luzatu die.

ANDRAMAIXAK
> Udalak Antzarren
jokoan parte 
hartzeko deia
luzatu die herritarrei
Arrantzale egunean, Antzarren
jokoa antolatu izan du Udalak
hainbat urteetan. Azken urteo-
tan baina partaidetza gutxituz
joan da, pasa den urtean esate-
rako hiru lagunek parte hartu
zuten bakarrik. 

Hori ikusita, gutxienezko par-
taidetza bat ziurtatu nahi du
Udalak antzarren jokoa antolatu
ahal izateko eta epe bat ipini du
izena emateko. Apuntatzeko
azken eguna abuztuaren 4a
izango da (Udal kultura eta kirol
sailera telefonoz deituta 94 683
36 69 edo jrosa@ondarroakou-
dala.net helbide elektronikora
idatzita). Aurten sei partaide ez
badira apuntatzen, ez da antola-
tuko antzarren jokorik. 

Horrez gain, parte-hartzaileek
batel baten edo antzerako ontzi
baten joan behar dute. Beraz,
ezin izango da igerian joan
antzarraren kokotari dzapart egi-
tera.  
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E
uskal kultura eta idazleen
lana sustatzeko asmoarekin
Ondarroako Udalak eta

Elkar argitaletxeak  Agustin
Zubikarai nobela beka martxan
jarri du beste urte batez.
Proiektuak aurkezteko epea irai-
laren 30ean bukatuko da eta
interesatuek mrey@ondarroa-
koudala.net helbidera bidali
beharko dituzte proiektuak.

Beka deialdira aurkezten
diren lanak jatorrizkoak eta eus-
karaz sortuak izan beharko dute
eta aurretik beste inon aurkeztu
gabekoak. Bekaren irabazlea Ana
Urkiza, Leire Bilbao eta Xabier
Mendigurenek osatutako epai-

mahaiak aukeratuko du irabaz-
lea urriaren 31a baino lehen.
Irabazleak, 6.000 euroko saria
eskuratuko du Ondarroako
Udalaren eskutik. Sariaren erdia
irabazlea izendatu ostean jasoko
du irabazleak, eta beste erdia,
lana aurkeztu eta epaimahaikoek
onespena eman ostean. Lana
egiteko urte beteko epea izango
du beka eskuratzen duenak.

Informazio gehiago behar
duenak edo zalantzak argitu
nahi dituenak Ondarroako
Udaleko euskara sailera (94 683
36 68) deitzeko aukera izango
du.

XVI. Agustin Zubikarai
nobela beka martxan da

Aurten ere, herriko kirol taldeek ari dira
Udal Kirol Udalekuetan parte hartzen

> EUSKARA

A
urrera Mendi taldeko
eskalada taldea,
Arantza Burgoa eta
Alain Kolunga saritu
ditu 2015eko kirolari

legez Ondarroako Udalak.
Aipamen berezia berriz, Jose
Mari Naberanek jaso zuen
Etxelilan egindako ekitaldian.
Azken honen bizitza eta kirol
arloan herrian egindako ekarpe-
na ikertuko dira aurten udalak
aurkeztutako ikerketa bekan.

Eskalada taldeko ordezkariek
taldearen sorrera ekarri zuten
gogora eta aurrerantzean ere
jarraitzeko gogotsu daudela
aipatu zuten. Arantza Burgoak
berriz gurasoak ekarri zituen
gogora, etxean txikitatik emaku-
me izanagatik ere kirolean aritze-
ra animatzeagatik. Azkenik, Alain

Kolunga arraunlariak
Ondarroako arraun taldeari egin
zion aipamena arraunean aritze-
ko aukera emateagatik.

Ekitaldiaren bukaeran Jose
Mari Naberani egin zioten aipa-
men berezia eta bere seme-ala-
bek, hunkituta jaso zuten oroiga-
rria. Senideek bera gure artean
ez badago ere, berak zuen kirola-
ren ikuspegia gure artean geratu
dela esan zuten. 

Ondarroako Udalak Kirolariak
Historian Zehar deritzon egitas-
moa aurkeztu du aurten ere eta
bertan, Jose Maria Naberan
Garciari buruzko ikerketa beka-
rako deia egitea erabaki du.
«Naberanen bizitza eta bereziki
kirol arloan izandako ibilbidea
jasoko ditu aipatutako lanak»,
azaldu du Unai Barrenetxea kirol

arloko zinegotziak.
Proiektuari dagokionez,

proiektua, azterlana eta memo-
ria euskara hutsean burutu
beharko dira eta diru zenbate-
koa 3.000 eurokoa izango da.
Bekaren iraupena, gehienez, sei
hilabetekoa izango da.
Informazio guztia www.udalba-
rriak.euswebgunean publikatu-
ta aurkituko duzue.

Ondarroako Udalak Jose Mari
Naberan Garciak herrian kirola
sustatzeko egindako ahalegina
goraipatu nahi du ikerlan honen
bitartez. «Emakume eta gazte-
txoen kirolari bere bizitzako zati
handi eskaini zion Naberanek
eta horren berri herritar guztion
oroimenean jaso behar dugu»,
gaineratu du Barrenetxeak.

2015eko kirolariak
saritu ditu Udalak

Kirol Galan
Aurtengo ikerketa beka, aipamen berezia jaso duen 
Jose Mari Naberan Garciaren ingurukoa izango da

> KIROLA

L
H-ko ikasleei zuzendutako
kirol udalekuetan herriko
kirol taldeek parte hartuko

dute aurten ere. Kirol Sailaren
helburua, Kirol Proiektuaren
barne kirol aniztasuna bultzatzea
da. Helburu horrekin Udalak,
Udal Kirol Udalekuak abian ipini
zituzten 2012ko udan. Herrian
dauden kirol ezberdinak eta kirol
taldeak ezagutzera eman eta
herriko gazteei probatzeko auke-
ra eskaini nahi zaie udaleku
hauen bitartez. Horretarako,
eskertzekoa da udalak antolatu-
tako udaleku hauetan kirol talde-
en borondatezko lana.

Umeak oporraldi aktibo bat
pasatzeko eskaintza landu du
aurten ere udalak. «Udako opo-
rraldian txirrindularitza, urpeka-
ritza, errugbia, arrauna, saskiba-
loia, triatloia, eskalada… ezagu-
tu eta praktikatzeko aukera izan-

go dute gazteek eta guzti hori
kirol taldeen borondatezko lana-
ri esker», nabarmendu du Unai
Barrenetxea kirol zinegotziak. 

Gainera, herriko instalazioak
bisitatuko dituzte eta herriko goi
mailako kirolariak ezagutu eta
hori aberasgarria dela aipatu du

Barrenetxeak. 
Aipagarria da gero eta kirol

talde gehiagok parte hartzen
dutela Udalak antolatutako Kirol
Udalekuetan; aurten hiru talde
berrik parte hartuko dute tartean
Mutrikuko taldeak ere bai.

Maiatzaren 20an izan zen Kirol Gala. Ezkerretik eskumara: Ibon Bedialauneta  eta Iñaki Arantzamendi (Aurrera
Mendi taldeko eskalada taldekoak), Alain Kolunga arraunlaria, Arantza Burgoa triatleta, Nekane, Imanol eta
Ane Naberan (Jose Mari Naberan Garciaren seme-alabak eta iloba) eta Unai Barrenetxea kirol zinegotzia.



JAIAK
> Aurtengo 
udan ere, jairik jai
Gababusarekin!
Eskualdeko jaietara modu segu-
ruan joan eta etorri egiteko aur-
ten ere Gababus zerbitzua jarri
du martxan Ondarroako Udalak
eskualdeko beste udalekin bate-
ra. 

Txartelak aurrez eskuratu
behar dira Ondarroako Turismo
bulegoan 3 euroren truke.
Ordutegi ezberdinak egongo
dira jai bakoitzetik buelta egite-
ko, beraz,  adi egon www.udal-
barriak.eus webgunera jaien
aurretik bertan argitaratuko bai-
tira jai bakoitzetik buelta egiteko
ordutegiak. 

Gogoratu ordutegi bakoitze-
an dagokion txartela eraman
beharko dela eta autobusean

ezin izango dela janari edo edari-
rik sartu.
- Uztailak 15 eta 16,

Markina-Xemeingo jaiak
- Uztailak 23, Etxebarriko jaiak
- Uztailak 24, Ispasterko jaiak
- Uztailak 30, Mendexako jaiak
- Abuztuak 6, Edurtzako 

Amaren jaiak (Iruzubieta)    
-Abuztuak 13 eta 17,

Andramaixak Ondarroan.
-Irailak 1, 3 eta 5, 

Lekeitioko jaiak
-Irailak 23, Santa Eufemiko 

kontzertuak (Aulestin)
- Irailak 30, Arretxinagako jaiak
(Markina-Xemein)
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Udalak onartutako MOZIOAK
> Azpikontratetan eman behar diren
lan baldintzen defentsan

LAB sindikatuak azpikontratatutako zerbitzuetan langileen bal-
dintza onak bermatzeko  aurkeztutako mozioa onartu du
Ondarroako Udalak. Aipatutako mozioan, zerbitzu bat azpikon-
tratatzerakoan herrialdeko hitzarmena kontuan hartuta sinatu-
ko dela onartu du udalak. Horrez gain, lana edo zerbitzuaren
esleipena jaso duen enpresak hura guztiz edo partzialki azpi-
kontratatuko balu, hark bermatu beharko du azpikontratazioa-
ren pleguetan jasotakoa betetzen dela, bestela udalaren zigorra
jasoko du.

> Ibon Iparragirre SOS
Ibon Iparragirre herriko presoaren osasun egoerak kezkatuta,
etxera ekarri bitartean, Iparragirre, Euskal herriko kartzela bate-
ra hurbiltzeko eskaria egiteko mozioa aho batez onartu da
Ondarroako Udalean. Horretaz gain, eskualdeko beste herriek
egin moduan kartzela zuzendaritzara orain arteko erabakien
berri emateko gutun bat helaraztea adostu zuten.   

> AP8 –aren gaur egungo tarifen azterketa
eskatzeko mozioa

Ermua eta Usansolo artean AP 8 autopistaren prezioa %2,5 igo
da. Ondarroa eta Lea-Artibaiko bizilagun askok autopista erabili
behar dutela eta beraz beste Bizkaitar askoren aldean desaban-
tailan daudela aipatu dute prezioen berrazterketa eskatzeko
Ondarroako Udalak onartutako mozioan. Horrenbestez,
Bizkaiko Foru Aldundiari egon daitezkeen alternatibak aztertze-
ko eskaria egin dio Ondarroako Udalak, beti ere, ekonomian eta
trafikoan eragin ditzaketen ondorioak kontuan hartuta.

> 2016ko martxoak 8ko ERAKUNDE ADIERAZ-
PENA Feminismotik eraldaketa sozialera
Urtero legez Ondarroako Udalak martxoaren 8an jendarte eredu
berritu bat eraikitzeko konpromisoak hartu ditu aho batez onar-
tutako mozioan. Beste konpromiso askoren artean herriko kale
izendegia berrikusi eta emakume izenak ezartzeko edota ema-
kume mugimendua eta mugimendu feministaren lana aitortze-
ko prozesua abiarazteko konpromisoa hartu du udalak. Gainera,
biolentzia matxistaren kontrako protokoloa herriko emakume
eta talde feministekin berrikuste ere onartu du. Azkenik, abian
den HAPOren sorreran genero ikuspegia txertatuko duela ados-
tu du Ondarroako Udalak emakume egunaren atarian egindako
Osoko Bilkuran.

> Portuan izandako lan istripuaren hildako
senideei elkartasuna adierazi dio Udalak

Ondarroako Frigorifica Santa Claran izandako lan istripuaren
ondorioz hilik suertatu dira J.E. eta A.B langile ondarrutarrak.
2015. urtean, Euskal Autonomi Elkartean, lan istripuen ondorioz,
54 langile hil eta milaka zauritu ziren. Ondarroako Udalak aho
batez onartutako mozioan senideei elkartasuna adierazi eta ger-
tatutakoa argitzeko bitartekoa jartzea adostu du. Gertatutakoa
argitzeko bide horretan, bide judiziala zabalduko balitz, udalak
herri akusazio moduan aurkezteko konpromisoa ere adostu du
eta bi eguneko dolu egunak ezarri ditu herrian. Egun horietan
sindikatuek egindako mobilizazioaten parte hartzeko deia ere
egin du udalak.

Noiz hartu zenuten lehe-
nengoz Saharako ume bat
zuen etxean?
Orain dela hiru lau urte
hartu genuen lehenengoz
Saharako ume bat etxean.
Aurten laugarren urtea izan-
go da. Beti ume berdina
hartu izan dugu, komeni
izaten da gainera horrela
izatea, lehenengo aldiz
hona datozenean hizkuntza
eta beste guztia ezezaguna
izaten direlako eta orain
ezagutzen dugu elkar eta
beraiek ere lasaiago etor-
tzen dira.  
Zerk animatu zintuzten
ume bat hartzera?
Bertako errealitatearen jaki-
tun ginen eta herrira beste
ume batzuk ere etorri izan
direla jakin bagenekien bai
Saharatik eta baita
Txernobildik ere. Udan ere
denbora genuenez konpro-
miso hori hartu beharra
ikusi genuen. 
Zertan da eurentzat
lagungarria uda Euskal
Herrian pasatzea?
Azken batean bertan gabe-
ziak dituzte, kanpamendue-
tan edo lurralde okupatue-
tan bizi dira, egoera ezber-
dinetan baina biak ere
gabeziekin. Elikadura, medi-
kuen azterketak… berma-
tzen ditugu udako egonal-

dietan eta hori beraientzat
garrantzitsua da. Horretaz
gain, udako berotik alden-
tzea ere beste arrazoi bat
izaten da. Saharako udak
oso beroak dira eta handik
ihesi etortzen dira. Aukera
honi esker, beste errealitate
bat ezagutzeko aukera ere
izaten dute. Horretaz gain,
ezin dugu ahaztu Saharan
urte luzeetan bizi duten
gatazka, ume horiek hona
datozenean nik enbaxadore
gisa ikusten ditut, bertako
egoeraren berri ematen
dutelako. Bere udako lagu-
nek Sahara non dagoen
badakite, ume horiek zerga-
tik etortzen diren Ondarrura
ere ezagutzen dute, zuzene-
an edo zeharka Sahararen
berri ekartzen dute gure
herrira.
Zer nolako hartu emana
daukazue umearen fami-
liarekin?
Urte guztietan ume berdina
hartu dugu eta horrek
beraien senideei konfidan-
tza eta lasaitasun bat ema-
ten die. Guretzat ere erraza-
goa da umeak ezagutzen
gaituelako, Ondarroa eza-
gutzen duelako… Gainera
aurten Saharara joateko
aukera izan dugu eta aurrez
aurre familia ezagutu dugu.
Gurean umea familiako

beste bat gehiago da, bere
ixekoak eta lengusu lengu-
sinak ditu Ondarroan.
Aurten udala ere zuen egi-
tasmoan parte hartzen ari
da. Zertan da lagungarria
zuentzat udalaren esku
hartzea?
Herrian Sahararen aldeko
taldea sortu nahian gabil-
tza. Oraindik ez dugu talde
egonkor bat sortu.
Udalarekin harreman ona
izan dugu azken urteetan
eta aurten oraindik taldea
eratu barik geneukanez,
udaleko teknikariari lagun-
tza eskatu diogu paper
kontu guztiak txukun egin
ahal izateko. Baina gure
asmoa urteroko bi kanpai-
netatik aparteko gaia lan-
tzeko talde egonkor bat
osatzea izango da.
Zelan animatuko zenuke
orain arte umea etxean
hartzeko pausoa ematera
ausartu ez den familia
bat?
Mila arrazoia daude
Saharako ume bat etxean
hartzeko. Esperientzia oso
gomendagarria dela esango
nuke bi hilabeteko bizipena
delako eta gauza asko ikas-
ten direlako.
Baina garrantzitsuena espe-
rientzia da, beste pertsona
bat gehiago sartzen duzu
zure bizitzan, bi mundu
ezberdin dira beraiena eta
gurea baina oso aberatsa da
gertutik ezagutzea.
Saharako egoera gogortu
egin da azken aldian, nola
bizi duzue zuek?
Umeak hona etortzeko
momentuz ez dugu oztopo-
rik izan eta orain arte
moduan jarraitzen dugu.
Dena den, norberak zelan
bizi duen egoera oso ezber-
dina da. Lehen Saharako
mugetara hurbildu direna-
ren albistea entzun eta
haserretuko nintzen baina
orain ardura ezberdina da,
gerra hasten bada zertan
bukatuko den pentsatzen
jartzen naiz beste era batera
sentitzen duzu ONUk ezer
ez du egin Espainiako esta-
tuak bere erantzukizunak
dauzka… Beraiek gogor eta
lasai ikusten dituzu bertan
baina horrek ez du esan
nahi egoera ez denik larria.

> JOSEBA ZABALETA, 
Udan Saharako umeak hartzen dituen familiako kidea

«Bi mundu ezberdin dira eurena eta
gurea baina oso aberatsa da

gertutik ezagutzea»

SAHARAONDARRU

Ondarroako lau bat familia inguruk hartzen dituzte Saharako umeak
udan etxean. Horrez gain, urtean bitan janari eta arropa bilketak anto-
latzen dituzte Saharako kanpamenduetara bidaltzeko. Joseba
Zabaleta, etxean Saharako umea hartzen duen horietako bat da
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K
amiñaldeko lanen kostu
ekonomikoari, Jaurlaritza-
ren zein Bizkaiko Foru

Aldundiaren (BFA) aldetik eran-
tzuteko konpromiso zehatzen
faltan, urte hauetan Bizkaian,
diru bilketan izandako aurrei-
kuspen okerrek eraginda,
Bizkaiko Udalek BFAri dirua
bueltatu beharko diote. Horrela,
Kamiñaldeko auziaren kostu
ekonomiko izugarriari, zama
gehigarria areagotuko zaio,
Udala ziurgabetasun ekonomi-
ko larrian utziaz.

2015eko ekitaldiari dagokio-
nez, BFAk, egindako aurreikus-
pen okerrak medio, 363 milioi€
gutxiago jaso zituen, horrek,
Bizkaiko udalek Aldundiari  75,5
milioi bueltatu beharra ekarri
du. Ondarrukoaren kasuan
402.000€. Ezein inbertsiorako
premiazkoa den diru kopurua,
bueltatu egin beharko du
Ondarroako Udalak. Hori gutxi
balitz, 2016an ere datu guztien
arabera, BFA ez da helduko diru

bilketa aurreikuspenetara eta
beste diru kopuru handi bat
bueltatu beharra suposatuko
du.

Asaldagarria da bigarren
urtez jarraian EAJk halako hanka
sartzea egitea, EH Bilduren
ustez, hanka sartze horien atze-
an EAJren zerga-politika okerra
dago. EH Bildutik hamaika aldiz
dei egin zaio EAJri zerga-politi-
ka aldatzera, progresiboagoa
eta justuagoa den eredu baten
alde. Egungo eredua ongizate
estatua bermatzetik urrun, nor-
banako guztiek bizitza duin bat
edukitzeko oinarrizkoenak
diren baldintzak bermatzera ere
ez baita heltzen.

Bizkaiko udalerri askoren-
tzat murrizketa hauek kolpe
gogorra izan dira, zer esanik ez
Ondarroarentzat, Kamiñalde eta
San Inazion, ez Jaurlaritzak, ez
Diputazioak inolako konpromi-
sorik hartu gabe jarraitzen
duten bitartean. 

Ondarroa.ehbildu.eus

EH BILDU

Kamiñalde gutxi bada,
400.000 euro bueltatu
behar dio Udalak BFAri

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

Udalean ordezkaritza daukaten talde politiko biek ere
euren tartea daukate txoko honetan

TALDEAK BERBETAN

S
aiñazio, mendi azpixan tal-
dea luze ez irauteko asmo-
az jaio da. San Ignacio kale-

ko 40A ataritik 46B atarirainoko
bloke osoko bizilagun eta jabeok
osatu genuen, halabeharrez,
martxoaren 8an auzokoak eta
11n garaje eta lokaletakoak kale-
ratu ostean. Gure helburu nagu-
sia kaltetuok elkarri laguntzea
da, batez ere informazioa batuz
eta zabalduz. Helmuga, berriz,
auzoko eta jabe guztiak beren
etxe, garaje eta lokaletara buel-
tatzen garenean joko dugu.

Horretarako, 10-15 egunean
behin biltzen gara gestora dei-
tzen dugun talde batean 15 bat
lagun, atarietako ordezkariak eta
garajekoa, egindako lanaren
berri jaso, proposamenak ezta-
baidatu eta aurrera begirako
jarrera eta ekintzak adosteko.
Gestorari informazioa emateko
eta proposamenak egiteko lau
lantaldetan ari gara: Udalarekin
astero biltzen diren harreman-
talde bi (arlo sozialekoa eta tek-
nikoa), abokatua hartu eta hare-
kin harremanak izateko beste
bat eta komunikaziokoa.
Gestoran esandakoak eta eraba-
kitakoak atariz atari banatzen
dizkiegu gure auzokoei, ataria-
ren arabera, idatziz edo sarri-sarri
egiten ditugun atarikako bilere-

tan. Gainontzeko kaltetuoi eta
herri osoari erakutsi diguzuen
elkartasuna eskertu nahi dizue-
gu. Gainera eskatu nahi dizue-
gu parte har dezazuela antola-
tuko ditugun ekintzetan, dato-
zen egunetan nahi andramaixe-

tan, zapi gorria jantzita, zauriak
hor dirauela gogorarazteko.

Halaber, eskatu nahi dizuegu,
kaleratu guztion eta guri eusten
ari diren familietakoen sufrimen-
dua arintzen laguntzeko, ahale-
gin berezia egin dezazuela zurru-

murruak ez zabaltzen (zaindu
watsappez idazten duzuna!).

Udalari eskertu nahi diogu
beharrean eta gurekiko komuni-
kazio zuzenean egiten ari den
ahalegina, eta eskatzen diogu
horrela jarrai dezala gure auzoko

guztiak etxeratu artean. Hala ere,
eskatzen diogu, ezohiko egoera-
ren aurrean, gizarte-arlorako
ezohiko martxa indartu dezala,
lidertza hartuz gizarte-arloko
eginbeharren koordinazioan.

(2016-05-22an idatzitakoa)

SAIÑAZIO, MENDI AZPIXAN
Gure etxeetara bueltatu arte!

D
anok dakigun moduan
egoera eskasa bizi dogu
gure herrian, Kamiñaldeko

mendia dala eta, 475 herritarrek
etxetik urten beharra izan dabe-
lako, 12 denda lekuz aldatuta,
mendiaren jabeak be euren
lurrak okupatuta edo desagertu-
ta, San Inazio kalea itxita…Herri
guztia, era batera edo bestera,
kaltetuta. 

Hasiera-hasieratik, mendiaren
egoera ikusita, laguntza eskatu
eta emon euskuen erakunde
guztiak: Bizkaiko Foru Aldundiak
(Suhiltzaileak, Basalan, Dronak,
Azpiegituraren laguntza tekni-
koa, Gizarte Zerbitzuetako lagun-
tza) eta Eusko Jaurlaritzak
(Alokabide, Ertzaintza, 112
Larrialdi Zerbitzua, Gizarte
Politiken Saila, Kontsumobide),
ez dogu nahi ahaztu, Gurutze
Gorria, asko lagundu dauelako.

Dendariak eta komertzioak be
laguntza  izan dabe, Jaurlaritzako
Ekonomia eta Garapen sailetik,
eta Udaletik Bono Denda kanpai-
na martxan dago, Zatozten ezin-
besteko laguntzagaz.

Eurokin batera, danekin bate-
ra, udaleko beharginak be buru
belarri ibili dira eta dabilz egoki
erantzuteko premina guztiai,

baita Mankomunitatea eta Lea
Artibai Garapen Agentzia be.

Esan leike ze handiena pasa
dala, larrialdi egoera pasa dala,
baina orain beste zeregin garran-
tzitsuak daukaguz. Hurrengo
pausua erreka parekoak etxera
bueltatzea da, hasiera batean
Andramaixetako, eta San Inazio
kalea zabaltzea. Lehenengo fase-
koak libre gelditzen diran etxee-
tara joan daitekez, kanpoan bizi
diranak herrira etorteko. 

Kaltetuak antolatu egin dira
euran preminak zehaztu eta
laguntza eskaerak bideratzeko,
etxebizitzanak eta ahal den neu-
rrian, izandako gastuai aurre egi-
teko. Ez da erreza izango egoera
eta herritar guztiai behar daben
moduko erantzuna emotea,
baina eraikitzeko momentua da
eta horretarako, administrazino
guztien arteko lankidetza behar
dogu. 

Hala, Ondarroako Udala izan
behar da, gure ustean, herrita-
rren  administrazinorik hurrekoe-
na izanda, lidergoa hartu behar
dauena, herritarren preminak eta
nahiak entzuteko eta bideratze-
ko, helburuak lortzeko. Horretan
gu, Ondarroako EAJ-PNV, bidela-
gun izango dau.

Bien bitartean, ekainaren
30ean aurrekontuak onartu ziran
gure abstentzinoagaz,  uste
dogulako aurrekontuak helburu
argirik ez daukiela eta ez deutsie-
la ondo erantzuten herriko pre-
minei. 

Mendiaren arazoa bideratzea
ezinbestekoa da, baina
Ondarroan aurretik daukaguzan
beste hainbeste arazoei erantzu-
nak emoteko be momentua da:
herriko kaleak garbitzea, zama-
rren zerbitzua kalidadezkoa eta
ingurumena errespetaten daue-
na izatea, ekonomia berbiztea
eta enplegua sortzeko proiektu
barriak martxan jartea, merkata-
ritza indartzea, turismoa indar-
tzea, eta hori guztia gauzatzeko
ezinbestekoa da aurrekontu ego-
kiak eta estrategikoak lortzea.

Horretarako be, Ondarroako
EAJ-PNV, betiko moduan, prest
dago udal gobernuagaz berbe-
tan jarraitzeko, erantzunak ados-
teko, guk horretan sinisten dogu-
lako, alkarrizketan, koordinazino-
an eta kolaborazinoan. 

Horretan gabilz eta horretan
jarraituko dogu.

Aupa Ondarru!!

EAJ
Egoera gatxai aurre egiten. 
2016. urteko aurrekontuak.
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JASOTAKO MEZUAK
Kaixo,
Birziklatzeko ontziak Itsasaurreko
toki horretan jartzeko nire iritzia
aldekoa da.
Beste gai bat: larunbatean anexuko
futbol zelaira joan nintzen umee-
kin, eta buelta egin behar izan
genuen, belar luzea zegoelako,
belaunetaraino iristen zitzaien
umeei... Mesedez eskertuko nuke
belarra moztuko bazenute anexuko
futbol zelaian. Belarra oso luzea
dago ez bakarrik anexun, baita ere
bizikletak garbitzeko tokiaren
ondoan, belar luzea dago, zaindu
gabe, eta udal liburutegi ondoko
aldapan geratzen den eremuan ere
belar luzea dago.
Eskertuko nizueke belarra moztuko
bazenute eta mantendu behar den
bezala. Eskerrik asko.
ERANTZUNA: Anexuko futbol
zelaiaren mantenua Aurrera
Futbol taldearena da. Hirigintza
arlora bideratu dugu gaia eta
aste honetan ez bada, brigada-
koak lanez gainezka daudelako
San Ignazio kaleko bizilagunen
etxeetako sarrerak antolatzen,
hurrengoan moztuko dugu
belarra.

• Egunon,
Ongo egunetan, bueno lehen-
txuauatik be bai, na susmu hartzen
herrixan, desadostasune agertu
dala… baina gogor agertu, paseo
hori itxitxe dana, Ondarruko plai-
txik eta Saturraranea, hori paseo
ederroi zelanik dan itxitxe… ba

horretxen keji ikaragarrixe agertzen
da. Ta oin, azkanengo entzun neu-
tsenin bizikleteruai esaten zelanik
hurrengun bota eingo dabela atiok
ia ze ganora dan hau; itxitxen dabe
ta listo, ez zeatxik, ez ixebez. Ba hori
zergaitioi agertuko baleu udaletxik
ba, nik pentsaten dot jenti pixkat
ixiltxua eongo litzakela edo zeatxik
dan jakindakun ba, bueno, zain
eon bihir bada, ba zain, hain paseo
ederra eta honek eguraldiok on
agertu dizenin ba jenti estututa
agertzen da. Ordun, nik proposa-
men hortan edo eskabide horretan,
hobeto esanda, hiru lau lekutan
edo orritxo batzuk edo zeozer argi-
tzeko ipiniko bazendue edo…
bueno, hori zuek eingo zuen gora-
beheri de.
ERANTZUNA: Arrigorriko pasea-
lekua harriak erortzeko arris-
kua dela eta itxita egon da. Bere
garaian www.udalbarriak.eus
webgunean publikatu genuen
albistea eta udalak txoko hau
ere aprobetxatu nahi du azalpe-
na emateko. Gune horren kon-
ponketaren zati bat ez dago
udalaren esku, Kosta departa-
mentuko arduradunekin harre-
manetan jarri da udala eta esan
dutenez aztertzen ari dira
obrak. Guk ere gure aldetik
martxan jarri ditugu gureak. 

• Buenos días,
Quisiera hacer una queja acerca del
centro de salud de Ondarroa. En el
Ambulatorio de Ondarroa no se
cumple La normativa de accesibili-

dad prevista por el DB-SUA que
afecta tanto a espacios públicos
(vestuarios de gimnasio, baños de
residencias geriátricas, centros de
salud…), como a viviendas de uso
privado consideradas accesibles.
En el Ambulatorio ubicado en
Ondarroa no se cumple la accesibi-
lidad: en la entrada hay puertas
normales, donde debería haber
puertas correderas o automáticas.
Esto facilitaría mucho la calidad de
vida de personas mayores, discapa-
citados, gente con cochecitos de
niños... Actualmente es muy incó-
modo entrar al Ambulatorio. Una
persona con muletas no pueda
entrar por si sola, ni una persona en
silla de ruedas sin la ayuda de una
tercera persona. Esto no es posible
que ocurra en un centro de salud.
Por lo tanto, ruego que hagan las
obrar pertinentes para mejorar
dicha accesibilidad (no tener la
puerta abierta, porque esto no es
mejorar la accesibilidad)
No sé si es competencia del Ayunta-
miento cumplir con la normativa
de accesibilidad, pero si no lo es
agradecería al ayuntamiento que
trasladase dicha petición al orga-
nismo correspondiente para mejo-
rar la calidad de vida de muchos
ondarrutarras. Muchas gracias.
ERANTZUNA: Hemos comentado
el tema de la accesibilidad del
Ambulatorio en el Ayunta-
miento y aunque el edificio
corresponde al Gobierno Vasco,
el consistorio de Ondarroa ha
trasladado su sugerencia a la

comisión de bienestar social,
donde también participa el res-
ponsable del Ambulatorio. Se
va a tratar dicho tema y si
casualmente no se personara el
responsable del Ambulatorio
dicha petición constará en acta
y se lo haremos llegar.

• Kaixo, arratsaldeon!
Kamiñazpitxik deitzen dot
Herribusan gora beheran, gauza
batzuk ondo zaze etxen ta bale, San
Inazio kali itxitxe da, demaseko
arazu akau geuk be Kamiñazpin
baine bueno, hamen gaz. Baine on
eizuena Herribusaz, hori ordutegi-
xoi zeinentzako ra? Ze eztakar ez
hainkaik ez buroik! 
Azkanin jubilauk eskatzen ben
ordutegixak eizuez kendu, eta ipini-
zuez beste ordutegi batzuk eztai ze
autobuseaz etxen daben bat. Eta
iluntzeko 20:00etako autobuse eta
20:45ean euan autobusak eizuez
kendu! Lehen eskatzen euazen jubi-
lauk ipintxeko autobus bat handik
hona datorrena ta on dakarre

azkana herritxik Kamiñazpire arra-
tsaldeko 19:00etan, aber edo aurre-
runtz guz edo atzerutz guz urba-
nuaz, eta hamen ein bihir dana da
indarra Bizkaibuse Markiñan sar-
tzen da modun etorteko
Kamiñazpire edo bestelanik bidi
zabaldu, bale? Eskerrik asko!
ERANTZUNA: Bizkaibuseko
arduradunekin hainbat bilera
egin ostean, beraiek ez direla
Kamiñazpin sartuko eta
Ondarroan geraleku bakarra
mantenduko dutela argi laga
digute. Horrenbestez, Onda-
rroako Udalak Herribusaren
zerbitzua berrantolatzeko era-
bakia hartu du. Herritar asko-
ren kexa eta kezkak jaso ostean,
hasierako ordutegia aldatu
dugu eta uste dugu herritarren
premietara gehiago egokitzen
den ordutegia moldatu dugula.
Asko eskertzen ditugu zure
moduko ekarpenak udalean,
eta aurreratzean ere zuen iri-
tziak jasotzen jarraitu nahi
dugu. 
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24 ordutan martxan zure mezua lagateko!

TELEFONO BEREZIA
Zuen kritikak, kexak, ideiak

zein proposamenak jasotzeko,
telefono zenbaki berezia daukazue.  DEITU!

DOHAINIK!

900 314 053

posta elektronikoz be bai!
Hona hemen helbide bi zuen idatziak, argazkiak, 

kritikak, testigantzak.... bidaltzeko. ERABILI!
orokorra@ondarroakoudala.net

komunikazioa@ondarroakoudala.net

900 314 053TFNOA.+ BUZOIAK

HERRITXARREN BOZA

AGENDA

UZTAILA
• Uztailaren 18tik aurrera,
UDAKO DANTZA JARDUNAL-
DIAK Guzur Etxean: FUNKy,
HIP-HOP ETA JAZZA.
• 23tik 25era, SANTIXA JAIAK.

ABUZTUA
• 4/ 17:00etatik 20:00etara,
Etxelilan, «Jaietan ere, eraso
sexistarik ez!» IKASTAROA. Ez
dago izenik eman beharrik.
• 5/ 16:30ean, SASKI BALOIA
3x3 Alamedan. Izena ematea,
egunean bertan.
• 6/ 8:30ean, HERRIKO TXISTU-
LARIEN KALEJIRA/ 11:00etatik
aurrera, BASERRI AZOKA
Itsasaurre plazan/ 16:30ean,
ESTROPADAK badian:
Ondarroako XXXII. Bandera,
Mahala Saria (KAE1)

• 7/ 19:00etan, LUNTXA jubila-
tuentzat Antiguako Ama
Egoitzan/ 20:00etan, DAN-
TZALDIA jubilatuentzat.
• 8tik 12ra/ 19:00etan,
Kresalako DANBORRADAKO
ENTSAIOAK,  Kofradia
Zaharreko 3. pisuan. 
• 9 eta 10/ 17:30ean, BOLEI
TXAPELKETA Arrigorri hondar-
tzan. Izena eman egunean ber-
tan 16:30ean.
• 11tik 17ra/ ANDRAMAIXAK!
Eskuko aldizkaria jaietako egi-
tarauarekin kaleratuko du
Udalak Hitzarekin elkarlanean.
• 11/ Santa Klara eguna.
9:00etan, NAGUSIEN MENDI
MARTXA: Itsasaurre-
Tontorramendi- Gorozika-
Asterrika-Sta.Klara. 11:00etan,
UMEEN MENDI MARTXA:
Mazedoniaren bila, Antiutik
Santa Klara. 12:30ean, PINTXO
JANA eta EDARIAK Sta. Klaran.
13:00etan, OMENALDIA itsa-
soan hildako arrantzaleei:
AGURRA Kresalako dantzarien
eskutik. 13:00etan, BERTSO
SAIOA (Bertsutan). 14:30ean,
BAZKARI HERRIKOIA (10 euro).
17:00etan, Umeen BETIKO
JOLASAK. 17:00etan, MUS
TXAPELKETA (10 euro bikote-
ko). 19:00etan, SOKAMUTUR

MEKANIKOA. 19:30ean,
GOZOKI ZAPARRADA eta 
TXOKOLATADA. 20:00etan,
Kontzertu akustikoa: 
NOI URRIK + JAM SESSIONA. 

IRAILA
• 10/ III. TXAPEL EGUNA.
Zubi Zahar Herri Ikastola.
Egun guztiko egitaraua.
• 17/ 14:30etik 18:00etara,
ARRANTZA TXAPELKETA.
Arrigorri Itsas Arrantza Elkart.
• 24/ ERDI AROKO V. JAIA.
Erdi Aroko Batzordea. 
Egun guztiko egitaraua.
• Etxelilan, ONDARROAKO
ARTISTEN ERAKUSKETA:
ESTHER AGRASAR.
7 Emakume en Movimiento.

URRIA
• «El orgullo de la ausencia»
bularreko minbiziari buruzko
ERAKUSKETA. Berdintasun
Saila- Etxelila.
• 1/  ARGIA EGUNA Ondarroan.
Egun guztiko egitaraua.
• 15/ 22:00etan, Gure Esku
Dagoren JAIALDIA Zubi
Zaharraren eta molla bitartean.
• 28/ 19:00etan, BERTSOLA-
RIAK. Emakume etxeen zirkui-
tua. Berdintasun Saila- Etxelila.

http://www.udalbarriak.eus/ekitaldiak/



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
Antiguako Ama Jub. 94
Artibai Egoitza 94 683 32 31
EtxeLila 94 613 40 08
Guzur Etxea
HHI - EPA 94 683 27 55
Liburutegia 94 683 33 43
Kiroldegia 94 613 42 09
Maskulo Etxea 94 612 97 79
Musika Eskola 94 613 40 63
Turismo Bulegoa 94 683 19 51

UDAL
TELEFONOAK
www.ondarroa.eu

EZ PASA!-

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

TELEFONO
INTERESGARRIAK

Makila hartu eta hurrengo
egunean mendia behera
zetorrela eta 86 familia
etxetik atera behar izan
zituen udalak. Zelan bizi
izan zenuen egun eta albis-
te hura?
Bueno momentu gogorrak
izan ziren, herritarrei beraien
etxetik irten behar zutela
adieraztea ez zelako goxoa
izan. Etxebizitza da norbera-
ren aterpe eta babes leku eta
horrek laga behar dituztela
komunikatzea ez zen bat ere
erreza izan, baina mendiaren
egoera zein zen ikusita, hartu
beharreko erabaki bat izan
zen.
Egoera berezian hartu
zenuen alkate kargua,
baina udalean izan al
duzu beste ezertarako
astirik?
Bai, Kamiñaldeko
bizilagunen kezkez
aparte beste herri-
tarren ekarpen
eta kezkak ere
b i d e r a t z e n
hasiak gaude.
Horretaz gain,
h e r r i t a r re k i n
adosteko geni-
tuen bilerak egi-
ten ere hasita
gaude, apurka-
apurka udala badoa
eguneroko martxa
berreskuratzen.
Aurrekontuak ere onartu
dituzue, ezta?
Azken bi hilabete haue-

tan Kamiñaldeko gaia bidera-
tzen ibili gara eta horren
ondorioz aurrekontuak geldi-
rik izan ditugu. Baina gai
honekin ere jarri gara lanean
eta ekainaren bukaerarako
onartu ditugu, azkenean.
Udal taldea ezbehar honek
elkartu eta indar-
tu egin duela
esango zenu-
ke?
Talde guztia
batuta ibili
gara lanean
eta horri esker
ari gara herria-

ren beharrizanei udaletik
erantzuten. Bolumen izuga-
rria hartu du gaiak baina uda-
laren esku dauden gauza
guztiak bideratzen gabiltza. 
Zeintzuk dira udal taldea-
ren asmoak hurrengo lege-
gintzaldirako?

Legegintzaldia hasi genue-
nean lan ildo bat marka-

tu genuen. Bertan
erronka edo proiektu
nagusiak zehaztu
ditugu: Kale Handiko
igogailua, Zeledonio,

Auditorioa, Hiri
A nto l a m e n d u ra k o
Plan Orokorra

(HAPO), Larruskaingo
basoa, hondakin

bilketarako kon-
post planta…

P r o i e k t u
h a u e k
e r e

l e g e -
gintza ld i

honetan aztertu
eta martxan jar-
tzea da gure
helburua.
Herritarrekin
harremanak
estutu eta
z u z e n e k o
komun i k a -
zioa indar-

tzea ere bada zuen erronka.
Zer egingo duzue hori ber-
matzeko?
Beti esan dugu udala herritik
eta herriarentzat izan behar
dela eta hori bermatzeko
orain arte erabili ditugun
mekanismoak (arreta zerbi-
tzua eta kezkak jasotzeko
doako erantzungailua) mar-
txan jarraitzen dute. Hala eta
guztiz ere, herritarrak udala-
ren eguneroko jardunaren
berri izan dezaten baliabide
berriak jarri ditugu martxan.
Horien artean www.udalba-
rriak.eus bloga. Unean uneko
albisteak jasotzen dituen
bloga eta horretaz gain,

Twitter eta
Facebook sare
sozialetan ere

UdalBarriak-en
izenean perfilak sortu

ditugu, udalaren lana
eta agendaren berri

herritarrek esku-eskura
izan dezaten. Esan beharrik
ez dago, paperezko euska-
rriarekin ere lanean jarrai-
tzeko asmoa daukagula. 

Hala eta guztiz ere, udala
herritarrek osatzen dugu-
la esaten dugu beti, eta

herritarren ekarpenak eta
kezkak jasotzeko arlo ezber-
dinak kudeatzeko batzordeak
dauzkagu martxan. Hori dela
eta, herritarrak beraien ekar-
pena egiteko batzorde haue-
tan parte hartzera animatu
nahiko nituzke. 

> ZUNBELTZ BEDIALAUNETA IBAIBARRIAGA, alkatea

«Udala herritarrek osatzen dugula esaten dugu beti, 
eta herritarren ekarpenak eta kezkak jasotzeko

arlo ezberdinak kudeatzeko batzordeak dauzkagu»

SARTUURTENAK

Martxoaren 8an hartu zuen alkate kargua Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriagak;
harrezkero une gogorrak bizi izan dituzte herrian baina lanean jarraitzeko gogotsu jarraitzen du.

> Udal berrantolaketa
Martxoan izandako aldaketen ostean,
Idurre Ibazeta eta Leire Beitiak ere
zinegotzi kargua hartu dute.
Honenbestez, Ondarroako Udala
berregituratuta geratzen da eta 
honela geratuko da aurrerantzean
batzordeen banaketa:

• OGASUNA: Zunbeltz Bedialauneta 
eta Leire Beitia

• INGURUMENA: 
Zunbeltz Bedialauneta 

• HIRIGINTZA: Eneritz Basurko 
eta Loren Arkotxa

• HEZKUNTZA: Eneritz Basurko 
eta Oier Lertxundi

• EUSKARA: Eneritz Basurko
• LANARIGOA: Loren Arkotxa 
• BERDINTASUNA: Bisit Beiro
• KIROLA: Unai Barrenetxea

eta Mikel Aramaio
• KULTURA: Iñaki Lersundi
• ONGIZATEA: Rakel Elu
• ANIZTASUNA: Idurre Ibazeta
• PARTE HARTZEA: Leire Beitia

2016ko martxoaren 8a, Kofradia Zaharrean. Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriaga, Ondarroako alkate berria
izendatu dute. Ezkerretik eskumara: Loren Arkotxa, Bisit Beiro, Iñaki Lersundi, Idurre Ibazeta, Leire Beitia,

Zunbeltz Bedialauneta, Eneritz Basurko, Rakel Elu eta Unai Barrenetxea.


