
A
zken hilabeteetan
udal ordezkariak era-
gileekin eta herrita-
rrekin biltzen egon
dira, iritziak jaso eta,

haien arabera, aurrekontuak
moldatzeko. Martxoan, esate
baterako, auzo guztietan egin
ziren auzo batzarrak. 

Ateratako ondorioen artean
derrigorrak ez diren baina udalak
eskaintzen dituen hainbat zerbi-
tzu babestu nahi izan dira, eta
moldaketak egin arren inongo
murrizketarik ez da aplikatuko.
Udalak jasotakoaren arabera,
zerbitzu hauek dira lehentasu-
nezkoak herritarrentzat: Musika
Eskola, Herri Busa, Etxelila, Gazte
Lekua, Garapen Agentzia, Kultur
jarduerak eta Kiroldegia. 

Zerbitzu haiek herritarrei
zenbakietan neurtzea zaila diren
onurak eskaintzen dizkiete, kali-
tatezko bizitza bat eraikitzeko
ezinbestekoak, eta horregatik
zaindu egingo ditu udalak. 

Kamiñaldeko 2.600.000 euro-
ko inbertsioak udaleko arlo guz-
tietan moldaketak egitera derri-
gortu dute Udal Gobernua, gutxi
gorabehera %10. Hala ere, udala
pozik dago egindako lanarekin:
urgentziazko beharrak asetzea
eta oinarrizkoak mantentzea
lortu da. 

Gauzak horrela, azken hilabe-
teetan batzordeek dituzten

beharrak batu eta optimizatu
dira, zerbitzuak murriztu gabe.
Beraz, ekimen kopurua manten-
du egingo da, udaleko batzorde-
en arteko elkarlan handiagoare-
kin. 

2018ko inbertsioak: 
639.624 euro
Herriaren hobekuntzarako,
639.624 euroko inbertsioa egin-
go da. Bereziki, kaleak asfaltatu
eta konponduko dira. Lehen-
tasun osoa duten inbertsioak
hartu dira kontuan, eta horrek
hirigintzan izan du isla handiena,
herritarrek hala eskatuta. Horrela
banatu dira inbertsioak, arloka:

Kultura batzordea 15.870
Presidentzia 27.548
Hezkuntza: 34.207
Ongizate batzordea:   14.000
Kirol batzordea: 24.137
Hirigintza:              516.462

Hirigintza batzordetik eta
bereziki bide publikoaren zola-
ketari dagokionean, honakoak
dira aurreikusi diren lanak: 

• Magdalena Auzoan losak
konpondu ziren arren, datozen
hilabeteetan errepidean botata-
ko galipota berritu egingo da.
73.000 euro. 

• Nasa Kaleko lurra konpondu
eta asfaltatu egingo da. 62.179
euro. 

• Zaldupe Eskola Publikoko

patioko lur zati bat eta bidezido-
rra konpondu egingo dira.
34.207 euro patioaren konpon-
keta eta 7.000 euro bidexka
asfaltatzea.

• Txorierrekan egiten ari diren
etxebizitzen inguruneko urbani-
zazioa. Lan horiekin batera gas
hobien instalazioa egingo da
Txorierreka goraino. 168.283
euro.

• Kamiñazpin iaz parte hartze
prozesua egin zen auzoaren
urbanizazioa egiteko. Bigarren
parte hartze prozesu bat egingo
da, irisgarritasun aldetik arazo
ugari sortu baitira urteetan izan-
dako urbanizazio faltarengatik.
Prozesu horren ondorioz, bizila-
gunek erabakiko dute nolako
auzoa eraiki nahi duten. 40.000
euro. 

Mantentze lanei lotuta,
hainbat lan egingo dira herriko
bide publikoen hobekuntzarako.
Hala nola, Augustin Zubikarai
plazaren urbanizazioa eta tela
asfaltikoa jarriko da (bizilagunen
komunitateak proiektua aurkez-
ten duenean, udalak dagokion
partea egiteko konpromisoa
hartu du). Musika Plazako pareta
konpondu egingo da, dauden fil-
trazioak kentzeko (lanak irailean
hastea espero da). Azkenik,
Artibai egoitza aurreko plaza
konpondu egingo da.
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> Ekainaren 28an
onartu dira

2018rako Udal
Aurrekontuak.

>>  Udal batzordeak
elkarlanean aritu
dira optimizazioa

lortzeko.

>> Zerbitzuen 
bikoizketa saihestu

da, eta murrizketarik
ez da egin. 

ERRENKADA ETIKETAK
Administrazio orokorra
Agiritegiak
Antiguako Ama zentroa
Artibai egoitza
Aukera Berdintasuna
Bake Epaitegia
Beste Irakaskuntzak
Bidaiarien taldekako hiri-garraioa
Bide Publikoen Zolaketa
Bideak Garbitzea
Biztanleen udal errolden kudeaketa
Biztanleguneetako Sarbideak
Diruzaintza
Eguneko Zentroa
Enpresa Garapena
EPA
Estolderia
Etxelila
Euskara
Garapeneko lankidetza
Gazte Ekintzak
Gazteleku
Gobernu Organoak
Guzur Etxea
Haurreskola
Herri Jaiak
Herritarrenganako arreta
Hilerriak
Hirigintza: plangintza, kudeaketa 
eta exekuzioa
Hondakinen bilketa
Hondartzak
Informazio turistikoa eta sustapena
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Intsektuak eta arratoiak hiltzea
Kaleko Argikuntza
Kale-Merkataritza
Kirola Sustatzea bultzatzea
Komun Publikoak
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa
Kontuhartzailetza
Kreditu Orokorra
Kultura ekipamenduak
Kulturaren arloko administrazio orokorra
KZ gunea
Landa garapena
Langileria
Lea-Artibai Amankomunazgoa
Lehen mailako gizarte-laguntza
Ludoteka
Merkataritza
Ondarroako Ikastetxeak
Osasuna: animalien kontrola
Parkeak eta lorategiak
Pedro Mª Unanue musika eskola
Segurtasuna eta ordena publikoa
Txistularien Udal Banda
Txomin Agirre Udal Liburutegia
Udal Arraun Egoitza
Udal edifizioak
Udal Lantaldea
Udal Taldeak
Zaldupe Udal futbol zelaia
Zaldupe Udal Kiroldegia
Zor Publikoa

Total Orokorra

Guztira 2018
747.404,99
6.519,86
13.159,00

1.637.231,60
114.717,00
15.962,00
8.800,00
84.012,58
599.822,00
575.239,29
45.127,98
42.587,24
136.919,12
3.028,60
37.200,00
8.032,42
8.219,60
32.765,95
143.424,20
24.180,00
24.551,70
25.881,71
233.797,13
7.537,97
23.996,93
97.041,21
1.018,29
44.164,66

440.927,26
1.700,00
8.990,72
61.445,00
11.067,00
3.200,00

131.615,36
13.000,00
83.044,04
15.926,46

280,00
167.896,55
51.361,31
7.688,86

182.945,76
6.138,61
12.300,00
297.841,41
810.000,00
83.503,02
5.470,47
10.595,00
245.836,90
4.000,00
18.120,00
305.402,76
501.088,86

0,00
139.638,80
5.667,01

148.441,41
167.201,28
11.750,00
25.458,39
717.388,37
689.859,44

10.129.133,08

Guztira 2017
640.519,00

6.736,00
17.905,00

1.543.611,00
126.053,00

19.726,00
15.900,00
71.519,01

497.160,00
571.992,41

44.308,26
33.037,13

131.790,81
5.414,40

43.173,43
6.760,30
9.358,07

31.032,64
157.428,16

33.250,00
24.292,92
31.199,83

222.266,86
10.465,81
23.850,27

133.587,13
0,00

42.925,77

465.431,43
600,00

78.871,38
69.251,70
19.567,00

3.200,00
145.128,55

13.000,00
91.038,26
14.913,34

1.852,00
165.960,59

93.500,00
7.761,70

174.794,70
7.147,62

35.176,89
119.521,94
838.500,00
191.060,45

5.029,13
8.589,86

292.666,19
1.600,00

16.950,65
308.450,74
507.500,45

0,00
142.145,49

6.801,38
136.397,06
157.592,82

11.750,00
28.184,52

700.758,90
187.000,00

9.454.586,45

Ondarroako 2018ko aurrekontuak onartu dira: 
optimizazioari esker, zerbitzuen murrizketarik gabe

2018ko AURREKONTUAK



Portuaren berrantolaketa, poliki,
baina martxan da
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> UDALA

> EKONOMIA

> Udalak garapen integral bat eskatuko du, portuaren eta herriaren beharrak uztartu daitezen. 
Horretarako, portu berrantolaketa mahaia sortzea eskatuko zaio Eusko Jaurlaritzari.

O
ndarroa herri inklusiboa
izateko ikasturte osoan
egindako prozesuaren

emaitzak ari dira heltzen.
Kanpaina abiarazi du Ondarroa-
ko Udalak aparkaleku irisgarrien
erabilera egokiaren inguruan.
Zunbeltz Bedialauneta alkateak
gutuna igorri du txartela duten
etxe guztietara, kanpainaren
xehetasunak gogoraraziz.

Udalak esfortzu berezia egin
nahi du udalerrian denontzako
irisgarritasuna hobetzeko eta,
horretarako, hainbat ekintza jarri
ditu martxan, adibidez, kaleeta-
ko zorua egokitu eta babestea,
aparkamendu irisgarriak sortu

eta egokitzea eta hezkuntza kan-
painak abiaraztea. Herritar guz-
tiak kontzientziatu nahi ditu uda-
lak, denok erosoago ibiltzeko
gure kaleetan. Eta arreta jarri
nahi du pertsonen dibertsitatea-
ri, ezintasun fisiko, psikiko edo
sentsorialen bat duten pertso-
nen egunerokotasuna hobetze-
ko.  Ekainaren 1etik 15era bitar-
tean, Udaltzaingoak kanpaina
berezia egin du txartelen erabile-
raren inguruan. Txartel desego-
kiak (apurtuak, irakurtezinak…)
baztertu nahi ditu, eta txartela-
ren erabilera desegokia ekidin.
Beraz, ekainaren 1etik aurrera
derrigorrezkoa da txartel berria

eskuratzea Udaleko Gizarte
Zerbitzuetako bulegoan.

Gogorarazten da 256/2000
Dekretuan xedatzen dela hona-
koa: «Ibilgailua aparkalekuan
uzteko txartela titularrak ibilgai-

lua gidatzen duenean edo ber-
tan berori garraiatzen denean
bakarrik erabili ahal izango da».

Eneritz Basurko hirigintza
zinegotziak kanpainaren ingu-
ruan berba egin du.

«Elkartasunez jokatu behar dugu
gure herrikideekin. ‘Bi minutu’
aparkatuko dugula esaten dugu,
baina behar bereziak dituzten
herritarrentzat bi minutu horiek
oso kaltegarriak izan daitezke».

Kanpaina abiarazi du
Ondarroako Udalak
aparkaleku irisgarrien

inguruan

E
usko Jaurlaritzak agen-
dan dauka Ondarroako
portuaren berrantolake-
ta. Lonja berri bat eraiki-
tzea beharrezkoa da

Europar legediak bete daitezen;
eta hainbat hilabeteren ostean,
lanak aurten dira hastekoak.
Deskargatzen den arrain guztia
bertan gordeko da banaketa
egin aurretik, eta, horrela, ez da
eguzkitan geratuko, orain arte
modura. Eusko Jaurlaritzak
berretsi egin zuen Itsasoko
Kapitaintzarekin lortutako hitzar-
mena, baina Madrilgo Estatu
Ondareak ez du berretsi, eta
horrek oztopatzen du gaur egun-
go Kofradiaren eraikuntza aurrei-
kusita zegoen obra egitea. Bi
urtean, hamar milioi euroko
inbertsioa aurreikusten da. 

Eusko Jaurlaritza ere bat dator
esatean lehentasuna obrak has-

tea dela, eta, horregatik, lehen
faserako egotzita zegoen aurre-
kontua eta lanak ere hastera
doaz lizitatzen, kontuan izanik
Kofradiako eraikuntza orain
bezala mantenduko dela
momentuz eta Kofradiako moi-
lan hasiko direla lanak. Arrantza
Sailetik ez da zehaztu lanak noiz
hasiko diren.

Izotz fabrikari dagokionez,
Eusko Jaurlaritzatik bilera bat
egitea aurreikusi da. Horrela,
fabrikaren instalakuntza portuko
eraikin berrira pasatuko litzateke.
Gaur egun Ondarroako Udalak
portuko bizilagunekin dauzkan
zailtasunei konponbidea eman-
go litzaieke, eta, bide batez,
fabrikak berak gaur egun duen
sistema arriskutsua saihestu.

Udalak hainbat eskari egin
dizkio Jaurlaritzari. Izan ere, por-
tuaren berrantolaketak herriaren

beharrei ere erantzun behar die,
eta besteak beste, gaur egun
portuak betetzen duen parking
papera birformulatu beharra
dago. Udalak garapen integral
bat eskatuko du, portuaren eta
herriaren beharrak uztartu daite-
zen. Horretarako portu berranto-
laketa mahai bat sortzea eskatu-
ko zaio Eusko Jaurlaritzari.

Martxoan egindako Ondarroa
2020 bileran lehentasunezko lau
erronka markatu ziren:
Administrazioaren babesa eta
laguntza lortu, Lonja funtzional
bat eraiki inguruan integratua,
Arrain-produktuei balioa erantsi
eta Ondarroako Portuko produk-
tuak desberdindu eta Sektorera
zuzenduriko formazioa indartu,
lan baldintzak hobetu eta arran-
tza ogibide dela eta izango dela
mezuan sakondu, belaunaldi
aldaketa ez mugatzeko.



B
ildutako hondakinen
kalitatea neurtzeko
karakterizazio ikerketa
pasa berri du Lea-
Artibaiko Amankomu-

nazgoak Applus enpresarekin,
eta datuak oso pozgarriak direla
adierazi du Rakel Elu Bengoetxea
Lea Artibaiko Amankomunaz-
goko lehendakariak eta Onda-
rroako Udaleko ongizate zinego-
tziak. Astean 16.680 kilo organi-
ko batzen da eta horretatik
%94,87a da konpostagarria.
%5,13a da soilik errefusa eta hor,
kartoi, beira, plastikoa, metal eta
brick poteak aurkitzen dira.

Organikoaren bilketan soilik
%5-eko errefusa egotea datu
«eredugarria» dela azpimarratu
nahi izan du  Elu Bengoetxeak:
«Bizkaian gehien bereizten duen
eskualdea gara, eta ikerketa honi
esker badakigu ondo egiten ari
garela gainera».

«Herritarrak zoriontzeaz gain,
azpimarratu beharra dago orga-
nikoan topatu diren topatu diren
material ez konpostagarrien
artean badaukagula nahikoa
edukiontzi, eta epe laburrean
herritarrok ohiturak zaintzen
baditugu, errefus maila jaistea
espero dugu». Herritar batzuk,
adibidez, plastikozko poltsetan
botatzen dute organikoa, eta
gogora arazi nahi izan du horre-
tarako badirela poltsa konposta-
garriak doan ematen dituzten
makinak Ondarroan, Markina-
Xemeinen eta Lekeition, zein
herri bakoitzeko udaletxean.

Gaikako bilketa izaten ari den
emaitza onaren ondorioz astean
hirutan batuko du organikoa

amankomunazgoak. Orain arte
astean bitan jaso izan da konte-
nedore marroietan bildutakoa
baina ekainetik aurrera hiru aldiz
batuko da.

«Emaitza geroz eta hobeak iza-
ten ari dira Ondarroan ere»
Gure herriari buruz galdetuta, Elu
Bengoetxeak ere, ondarrutarrak
zoriondu nahi izan ditu. 2017an
%27,7 birziklatu zen Ondarroan

eta 2018ko lehen hiruhilekoan
%48,7, Bizkaian gehien birziklatu
duen herria izatera helduz.

Emaitzak hobetzea espero du
Eluk, izan ere, lehen hiru hilabe-
tean zabor sortzaile handien
kanpaina amaitu gabe zegoen.
Eskualdeko denda, taberna eta
bestelako komertzioekin banan-
banan harremana egin ostean,
Berriatuan hiru dira parte hartu-
ko duten sortzaile handiak,

Etxebarrian bat, Lekeition 39,
Markina-Xemeinen 16, Onda-
rroan 30 eta Ziortza-Bolibarren 2. 

Amankomunazgoak espero
du orain arte izandako gaikako
bilketa datuak asko hobetuko
direla honi esker, izan ere, 91
puntu berri hauek organiko kan-
titate handiak sortzen dituzte
egunero. 

Hala gonbidatzen ditu
Amankomunazgoko lehendakari

Rakel Elu Bengoetxeak:
«Herritarrak izugarrizko emaitzak
lortzen ari dira, eta orain batu
diren sortzaileekin emaitzak asko
hobetuko dira. Hala ere, oraindik
parte hartzera animatu ez diren
bizilagun eta dendekin harrema-
nean jarraitu behar dugu, kon-
tzientziatu eta parte hartzera
gonbidatu». 
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> INGURUMENA

Lea-Artibai da Bizkaian hondakinak
gehien sailkatzen dituen eskualdea

2018ko lehen hiruhilekoan %48,7 birziklatu zen Ondarroan, Bizkaian gehien birziklatu duen herria izatera helduz

Yolanda Burgoa eta Esti
Arriaga, nolakoa izan da
hasiera Ondarroako turismo
bulegoan?
Ondarroan turismoak badu
nahikoa garrantzia, herri turis-
tikoa izan gabe. Asteburu pasa
herrira etortzen direnentzat
eskaintza erakargarriak
badaude, eta haiek jakinarazi
eta zabaltzea da gure erronka. 

Ondarroara datozen
gehienak Bizkaitik datoz,
Portugalete, Sestao eta Bilbo,
adibidez. Herriko turismo
eskaintza beraiei bideratzeaz
gain, publiko berri batera ere
zabaltzea izango da gure
erronka. Horretarako, herriari

buruzko informazioa zabal-
tzen ari gara, historia, kultura
eta ohiturak bereziki. Baina
Ondarroa herri oso bizia da,
eta gure jaiak eta ekintzak ere
ondo zabaldu behar ditugu.

Prestatu al duzue ekimen
berezirik datozen hilabetee-
tarako?
Bizkaiko Diputazioko Kultura
sailak 2001etik antolatzen
duen ondareari buruzko jar-
dunaldi batzuetan parte hartu
dugu: ondarea zaindu, trans-
mititu eta ezagutuaraztearen
garrantziaz aritu gara. Nahi
duenak ekimenak proposatu
ditzake, eta horren bitartez

herrian bi ekimen antolatu
nahi ditugu emakumeek
ondarearen transmisioan izan
duten garrantziaren gainean. 
Ekimen berri bat ere presta-
tzen ari zarete?
Urrian egin nahi dugun eki-
menean emakumeek portuan
eduki duten parte hartzea
azpimarratu nahi dugu.
Armadoreak, saregileak, arrain
saltzaileak, erosleak eta kar-
gan eta deskargan aritzen
diren emakumeak daude. Sare
sozialei ere garrantzia berezia
eman nahi diegu.
Asteburuetan herrian ekimen
ugari antolatzen dira, eta
denak biltzea gustatuko litzai-

guke, kanpotarrei, zein herri-
tarrei informazioa ondo hela-
razteko. 
Ondartour-en aritu zelako
ezagutzen dute herritar
askok Yolanda. Nola hasi
zinen?
Egia esan, kasualitatez hasi
nintzen. Herriaren gaineko
kuriositate bat publikatu nuen
facebooken, eta bat-batean
‘atsegin dut’ ugari jaso zituen.
Beste publikazio bat egitera

animatu ninduen horrek, eta
gutxika forma hartuz joan zen.
Egunerokoan ikusten ditugun
kale, zubi, edo izkinek atzetik
duten historia deskubritzea
gustatzen zait, eta joko modu-
ko bat da ere  bada. Nik disfru-
tatu egiten nuen ikasten eta
irakasten, eta hori da jendeak
balioan jartzen duena. Egiten
dena, bihotzetik egiten bada,
orduan iristen da jendearen-
gana. 

> YOLANDA BURGOA ETA ESTI ARRIAGA, 
Ondarroako Turismo Bulegoko kudeatzaile berriak

«Egiten dena, bihotzetik egiten bada,
orduan iristen da jendearengana»

TURISMOBULEGOA

Argazkian, Amankomunazgoko 
arduradunak eta beharginak eta 
Lea-Artibaiko alkateak kamioi flota 
berriaren aurkezpenean.
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S
aioa bete-betean egon
zen bideratuta ideia
berriak sortzera, eta
haien grabaketa grafi-
koa egin zuen Aitor

Urkiola Brontxe komikilari onda-
rrutarrak. Demaseko lana egin
zuen eta hain emaitza ona
denen bistan ipini nahi izan
dugu: Udalak Alamedan dituen
bulegoetan dago ikusgai.

Euskal Herri osoan abiatuko
den Euskaraldia Ondarroan ere
martxan jarriko da. Batzarraren
bigarren zatian Euskaraldiaren
aurkezpena egin zen.

ZER DA EUSKARALDIA?
Euskararen erabilera suspertze-

ko ekimen bat da. Estreinako,
Euskal Herri osoan batera egingo
da. Ez da jai bat, ez eta epe
motzeko kanpaina bat, luzera
begirako ildo bat da: ariketa
sozial erraldoi bat. 11
egunez –azaroaren 23tik aben-
duaren 3ra– ahal denik eta per-
tsona gehienek euskaraz berba
egitea euskaraz ulertzen duen
edonorekin.

Euskaraz jakin arren, gaztela-
niaz egiteko joera duten pertso-
nak aktibatu eta hizkuntza-ohi-
tura aldatzeko saiakera pertso-
nala eta kolektiboa da
Euskaraldia. Eguneroko bizitzan,
inertziak aldatzea bilatzen da.

Hauetxek dira Euskaraldiaren

helburu zehatzak: hizkuntza ohi-
turei eragin eta gaztelaniaz egi-
teko inertziari aurre egitea, eus-
kaldunek euskara gehiago era-
biltzeko urratsak ematea, entita-
teek euskaraz aritzeko neurriak
har ditzaten sustatzea eta azaro-
abenduko 11 egun horietan sor-
tutako dinamikak gero ere man-
tentzea.

Horretarako, talde motor bat
sortuko da, eta lantalde horrek
urte osoan lan egingo du. Parte
hartzeko interesa baduzu, ez
galdu aukera eta eman zure
izena Ondarroako Udaleko
Euskara Sailean: mrey@onda-
rroa.eus  • 94-683 36 68.

Euskaraldia aurkeztu eta bost
urteetarako hizkuntz politiken

erronkak finkatu dituzte
> Hainbat 
ondarrutar 

bigarrenez bildu
dira  Ekintza Plana

osatzeko. 

>>Ideia nagusien
gainean jardun

dute, eta ekintzetara
eramaterakoan 

nondik jo zehaztu. 

>>> Udalak jasoko
du batzar hauek

emandako guztia. 
5 urteko plana 
diseinatuko du.

Omenaldia egin dio
Ondarroako Udalak
Antiguako Amako
Jubilatuen elkarteko
zuzendaritzei, atera dire-
nei eta sartu berri direnei.
Zunbeltz Bedialauneta
Ibaibarriaga alkateak eta
Rakel Elu Bengoetxea
Ongizateko zinegotziak
lekuko aldaketa modu
naturalean egitea esker-
tu diete, elkartearen fun-
tzionamendua oso
garrantzitsua delako
herrirako eta herritarren-
tzat.

> EUSKARA

> UDALA

H
aurrentzako Kirol Anitza
eta Ingurumeneko
Jarduera izango dira uda-

rarako prestatutako ekimen
garrantzitsuena. Udal Kirol
Sailaren proiektuaren helburue-
tako bat da kirol aniztasuna bul-
tzatzea, eta haurrek denetariko
kirolak ezagutzea. 

Eredu estereotipatuak gaindi-
tzea izango da erronka nagusi
bat, eta jarduera guztietan neska
zein mutilen parte hartzea susta-
tzea. Horrela, genero aldetik oso
markatuak dauden kirol eta joko-
etan arituko dira haur guztiak:
arrauna, eskalada, herri kirolak,
patinajea, ping-ponga, hondar-
tzako bolei edo zumba izango
dira kirolak. Jolasak ere izango
dira altxorraren bila, sentsibiliza-
zio jokoak, joko kooperatiboak
edo ur jolasak, adibidez. 

Ekimen horren bitartez, hau-

rrek oporraldi aktibo bat pasa-
tzeko aukera izango dute, kirol
monitore edota aisialdi monito-
reen laguntzarekin. Ekimenak
familia eta lanaren arteko kontzi-
liazioa erraztea bilatzen du, udan
haurren zaintza erraztu ahal iza-
teko. 

10 saioko bi txanda izango
dira: uztailaren 2tik 13ra lehena,
eta uztailaren 16tik 27ra bigarre-
na.  Astelehenetik ostiralera izan-
go da, 9:30etik 13:00etara. Izena
emateko epea maiatzaren 31
arte izango da, baina ekainaren
11tik 28ra bitartean aukera izan-
go da oraindik, plaza libreak ego-
tekotan. 

Horretaz gain, udalak sentsibi-
lizazio saioak eskainiko dizkie
parte hartzaileei, aniztasun fun-
tzionala dutenen esperientziara
hurbiltzeko. 

> KIROLA

Udarako eskaintza berezia
Zaldupe Udal Kiroldegian 

A
zken urteetan parte har-
tzea gora egiten ari da
udan Arrigorri hondartzan

antolatzen diren saioetan.
Pilates, fit Tone eta fit Balance
saioak izango dira aurten ere
uztaila eta abuztuko astelehen,
eguazten eta eguen
guztietan –jai egunak eta egun
euritsuak salbu– 9:30etik
10:30era.

Saio guztiak doakoak izango
dira, eta ez da aldez aurretik ize-
nik eman beharko. Saioen helbu-

rua da eguraldia aprobetxatuta
hondartzara joaten diren herrita-
rrei ekintza fisikoa egiteko balia-
bideak eskaintzea. Bizi ohitura
osasuntsuak egiteko modu asko
daudelako, kiroldegiaz gain.

Azken urteetan, oso emaitza
onak izan dira. Saio bakoitzean,
bataz beste, 25 parte hartzaile
inguru egoten dira. Gainera, adin
guztietako pertsonentzat apro-
posa diren ariketak egiten dira,
jarduera fisikoak adinik ez duela
azpimarratuz.

Hondartzako saioak 

I
azko udan, Zaldupe Kiroldegia
hainbat orduz ireki zen, eta
emaitza onak ikusita, aurten

ere ordu gehiago irekitzea eraba-
ki du Ondarroako Udalak. Modu
horretan, Ondarroako jaietan
izan ezik, uda osoan irekita egon-
go da, ondorengo ordutegiare-
kin: 08:00-13:00 eta 17:30-21:30.

Garai hauetan ikastaroen izen
-ematea behera doanez, Zaldupe
kiroldegiak saio birtualen eskain-
tza berria zabaldu du. Pantaila
batekin gidatutako entrenamen-

duak izango dira. 10eko bonuak
egongo dira, 20,40€an. Saioak
astelehenetik eguenera izango
dira, eta eskariaren arabera, aste-
burutan zabaltzeko aukera ere
badago.  

Udarari begira era librean
ordutegia antolatu nahi duten
herritarrentzat aukera egokia
dela uste du udalak. Cyclingeko
hiru modalitate eta Combateko
saioak izango dira saio birtualen
edukiak.

Ordutegi berezia eta 
Saio Birtualak

Omenaldia Antiguako Amako Jubilatuen elkarteko zuzendaritzei



Ekainak 28an
onartutako 

ADIERAZPEN 
INSTITUZIONALA

49 urte igaro dira Stonewa-
lleko erreboltaz geroztik. 1969ko
ekainaren 27tik 28rako gauean
New Yorkeko polizia Stonewall
izeneko pub batean sartu zen
transexual, lesbiana, gay eta
bisexualak atxilotzeko. Euren
eskubideak defendatzeko elkar-
tzen ziren lehen aldia ez bazen
ere, data hori mugarri bihurtu
zen diskriminazio- eta ikusezin-
tasun-testuinguru batean:
LGTBI+ pertsonek euren sexuali-
tatea eta generoa modu askean
bizitzeko antolatu zuten borro-
kan katalizatzaile bat izan zen.

Orduz geroztik ekainaren
28an LGTBI+ pertsonen Sexu
Askapenerako Nazioarteko
Eguna ospatzen da: dibertsitatea
eta egindako lorpenak ospatze-
ko eguna da, baita eskubideen
eremuan aurrerantz egiteko falta
den guztia aldarrikatzeko eguna
ere.

Gaur egun oraindik ere
LGTBI+ pertsonek mota guztieta-
ko diskriminazioak jasaten dituz-
te, askotan indarkeria barne:
sexu-orientazioagatiko eta/edo
genero-identitateagatik gorroto-
delituak, heterosexualitatea arau
gisa inposatzen dela agerian
uzten duten hainbat diskrimina-

zio eta eraso, trans kolektiboaren
patologizazioa, trans diren haur
eta nerabeentzako arreta egoki-
rik eza, eta abar. Ez dugu ahaztu
behar bidegabeko errealitate
diskriminatzaile hori askoz han-
diagoa dela pertsona askoren-
tzat euren arraza, jatorria, egoera
administratiboa eta/edo sozio-
ekonomikoa eta abar direla
medio. Oraindik ere hori gerta-
tzen ari da gure jendartean, eta
gure betebeharra da LGTBI+ per-
tsonen aurkako diskriminazio
mota oro ezabatzeko lan egitea.
Araudiari eta ekintza espezifiko-
ak martxan jartzeari dagokienez
aurrerapausoak eman diren
arren, oraindik lan asko egin
behar da LGTBI+ pertsonek
euren eskubide guztiez egun
guztietan goza dezaten defenda-
tzeko eta sexualitatea eta gene-
roa bizitzeko modu eta adieraz-
pen guztien normalizaziorantz
beharrezko jendarte-aldaketa
gauzatzeko.

Egun honetan ezin dugu
ahaztu Euskal Herrian mugimen-
du LGTBI+ eta feminista osatzen
duten pertsona guztien borroka-
ren aldarrikapena, izan ere, egu-
neroko zereginean, eta diskrimi-
nazio mota oro ezabatzeko lan
eginez, jendarte benetan bidez-
koa, igualitarioa eta feminista
eraikitzeko funtsezko ekarpena
egiten baitute. Euren borrokari
laguntzeko gure konpromiso
politikoak egunerokoa izan
behar du, ez soilik adierazpenak

eginez, baizik eta eragile soziale-
kin adostutako ekintzak martxan
jartzeko giza baliabideak, balia-
bide teknikoak eta ekonomikoak
konprometituz, betiere ikuspegi
feminista eta eraikitzailearekin.

funtsezko giza eskubideez,
norberaren identitatea definitze-
ko eta identitate hori askatasu-
nez bizitzeko eskubideaz ari
gara.

Horregatik, Ondarroako uda-
lak konpromisoa hartzen du
honako hau egiteko:

1) Bere politiketan sexu-aniz-
tasuneko eta genero-identitate-
ko ikuspegia sartzea, eta zehazki:

• Diskriminazioaren pre-
bentziorako eta identitate eta
praktika sexu-afektibo ez hete-
roarautzaileak, askotarikoak
eta askatasunean egindakoak
garatzeko ekintzak barnean
hartzen dituzten baterako hez-
kuntza feministako programak
egiten jarraitzea, beharrezko
baliabideak bermatuz
Ondarroako hezkidetza
Egitasmoaren bitartez.

• Diskriminazioa jasaten
duten LGTBI+ pertsona guztiei,
eta bereziki beren sexu, arraza,
jatorri, egoera administratibo
eta abarrengatik kalteberata-
sun handiagoko egoeran dau-
den pertsonei sozialki, psikolo-
gikoki, juridikoki eta ekonomi-
koki laguntzeko beharrezko
baliabide guztiak bideratzea

• EAEn LGTBI+ pertsonen
eskubideen defentsa osoa eta

araudiaren garapen egokirako
beharrezko baliabide guztiak
bermatuko dituen araudi
espezifiko bat martxan jartze-
ko eskaera egitea dagokion
erakundearen aurrean. Aldi
berean, LGTBI+ adineko per-
tsonen arreta egokirako zerbi-
tzuak sustatzeko eskaera egi-
tea.

• Gure eskumenen espa-
rruan, beste leku batzuetatik
iristen diren eta beren sexu-
orientazioaren eta/edo gene-
ro-identitatearen ondorioz
jazarpena jasaten dutela adie-
razten duten pertsona guz-
tientzako arreta osoa eskain-
tzea.

• Mugimendu LGTBI+ eta
feministekin etengabeko
komunikazio- eta lankidetza-
kanalak mantentzea, eta eki-
men bateratuak martxan jar-
tzeko baliabideak erraztea. Era
berean, aurreko ekintza horiek
guztiak mugimendu horiekin
kontrastatuko dira.

Herritarrei dei egiten diegu,
Ondarroako Emakumeen Udal
berdintasun Kontseiluak gure
udalerrian ekainaren 28an, arra-
tsaldeko 7etan, egingo den kon-
tzentrazioan parte har dezaten.

Denontzako askea eta bidez-
koa den Euskal Herri baten alde!

Ondarroan, 
2018ko ekainaren 20an.
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Ondarroa aniztasunez blai!
> JENDARTEA

J
oan den otsailean Ekai
Lersundi ondarrutar gaz-
teak bizia kendu zuenetik,
asko izan dira herrian
astindu diren kontzien-

tziak. Une oso gogorrak bizi izan
genituen ondarrutar guztiok,
baina aurrera egiteko indarra eta
beharra erakutsi dugu behin eta
berriro. Eta gure bizilagunaren
heriotza alperrik ez dela izango
erakutsiko dugu hemendik
aurrera ere.

Aurten Ondarroako Udaleko
Hezkidetza Egitasmoak, maia-
tzaren 17an, LGTBIQ fobiaren
aurkako nazioarteko Egunean,
egin diren aldarrikapenak eta
lanketak klabe komunitarioan
kokatzea erabaki du; horretara-
ko, Herriko Ikastetxe guztiekin
batera (Zaldupe, Zubi Zabar
Ikastola, Txomin Agirre Ikastola
eta Institutua) ONDARROA
ANIZTASUNAZ BUSTI lemapean
Herri LIP-DUBa egin zuen.
Hezkidetza egitasmoak ikaste-
txeen espaziotik harago eroan,
eta aldi berean, data esangura-
tsuaren aitzakiarekin, aniztasun
sexualaren aldarriak Ondarroako
herriarekin bat egin du.
Arrakasta itzela izan zuen bideo-
ak, hedabide ugaritan agertze-
raino.

Ondarroako Udalbatzak
ekainaren 28an sexu askapene-
rako nazioarteko egunean adie-
razpena onartu zuen, eta elka-
rretaratzera deitu zuen (beheko
argazkian). Herritar eta elkarteek
ere bat egin eta hainbat ekimen
antolatu zituzten. 
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UDALBARRIAK ZABALIK DAGO TALDEEN IRITZIAK JASOTZEKO. 
Bidali idatzia helbide honetara: komunikazioa@ondarroa.eus

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

TALDEAKBERBETAN

P
entsioei egin dieten azken
igoera (%0,25ekoa) ez da
nahikoa pentsiodunentzat,

eta horregatik, pentsioen politi-
ka goitik behera aldatzeko eska-
tzen egon dira urte osoan.
Hainbat mobilizazioa ikusgarri
antolatu diutzte, azkenengoa
maiatzaren 26an Hego Euskal

Herriko hiriburu nagusietan.
Astelehenero aritu dira
Ondarroako pentsiodunak elka-
rretaratzea egiten Alamedan.
Guztietan azpimarratu dute ez
dutela galtzeko ezer, eta behar
denera arte jarraituko dutela
lanean. «Ez da bakarrik pentsio-
dunen borroka izan behar, gazte-

ak ere batu behar dira, eurei era-
gingo dielako etorkizunean»,
azpimarratu dute behin eta
berriro.  

Mobilizazioen eskaera nagu-
sia Europako Gutun Sozialak eza-
rritako 1.080 euroko gutxiengo
pentsioa bermatzea baldin bada
ere, horrekin batera beste bi

eskari dituzte: alde batetik,
%0,25eko «igoera ziztrinaren»
ordez pentsioak KPIaren arabera
igotzea; eta, beste alde batetik,
azkenaldiko erreformak deusez-
tatzea. Herritar guztiekin batera
lan egiteko konpromisoa azaldu
dute Ondarroako Pentsiodunek,
eta udalera mozioa aurkeztu

zuten. Udalbatzak aho batez
onartu zituen pentsiodunen
aldarrikapenak, eta kalera irtete-
ko beharrarekin bat egin zuen. 

Ekainean egin dituzte astele-
henetako azken elkarretaratze-
ak. «Baina ez da borrokaren
amaiera izango. Irailean itzuliko
gara»,  baieztatu dute. 

Ondarroako Pentsiodunak>>> 

G
ogoan izango dozue,
azken Udalbarriaken,
konpromisoa hartu gen-

duala Ondarroa eta ondarruta-
rron bizimodua hobetzeko pro-
posamenak egiteko. Hain zuzen
be, eta aurrekontuei begira,
prozesua hobetzeko barriro
proposamena egin genduan
baina aurten be ez da gauzatu. 

Aurrekontua prestatu,
danon artean landu, ekarpenak
egin eta osotzeko ekarpena ez
dabe kontuan izan eta, gainera,
aurten, sekula baino prisa
gehiago egon da tramitazino-
an. 

Aitatu dogun moduan,
aurrekontu proposamena ez da
behar dan denboragaz aurkez-
tu, proposamena osotasunean,
plenoko egunean jaso gen-
duan, ogasuneko batzordean,
eguerdiko 12:00etan eta bertan
arratsaldean izan zan plenoa,
atsaldeko 19:00etan. Ondorioz,
aurreko urteetan gertatu dan
moduan, ez dogu izan aukerarik
partida aldaketak proposatze-
ko.

Beste alde batetik, aurre-
kontuak, ekitaldiko ekintzen
planifikazino bategaz egin
behar dira. Ez dogu egokia ikus-
ten aurrekontuak udal gober-
nuak diseinatzea  azaldu barik
arlo bakotxak bultzatuko dituan
politikak. 

Plangintza batzorde bakar

batzuetan aurkeztu da, euskera
eta bardintasun batzordetan.
Gainerakoetan, aurrekontuaren
%90 kudeatzen daben batzor-
deetan, ez da aurkeztu aurre-
kontu proposamenik.

Jakin badakigu udalaren
egoera ekonomikoa ez dala
ona, horregaitik da ezinbeste-
koa planifikazinoa izatea, egoe-
ra aldatzeko eta hobetzeko.
Behar dana da planifikazinoa
eta lidergoa, eta ez dira ikusten.

2018ko aurrekontuetan,
inbertsinoetarako bakarrik
%7,20 da. Gure ustez ez da nahi-
koa, eta planteatzen diran
inbertsino gehienak ondo ikus-
ten doguz, baina ez dira nahiko-
ak, inbertsinorako, gitxienez,
aurrekontuaren %10a izan
behar dalako. 

Esate baterako, konforme
gagoz herrian egin beharreko
obrekin eta Kamiñazpi urbani-
zatzeko proiektua egitea,  baina
arduratzen gaituana da proiek-
tua idatzi eta ez gauzatzea pla-
nifikazinorik edota finantziazi-
norik ez dagoalako.
Horretarako, planifikazinoa eta
lidergoa be ezinbestekoa izan-
go da.

HERRIBUSA
Planifikazino ezaren adibide

dogu Herribusik ez izatea, kude-
aketa akats handia. 

Enpresak zerbitzua emon

dau eta ez dau kobratu.
Zergaitik? fakturak ez dira
ordaindu enpresagaz ez dagoa-
lako kontraturik, eta ez dago
kontraturik ez dalako lehiaketa
publikorik egin zerbitzua kon-
tratateko. Ezin da fakturarik
ordaindu kontraturik ez
badago.

Ondarroak Herribus zerbi-
tzua behar dau, helburua zerbi-
tzua bermatzea da, uste dogu-
lako, beharrezkoa dalako, eta
beharrezkoa da be bai zer ger-
tatu dan aztertzea , legeak
halan eskatzen dau.

Beraz, ahal danik arinen,
martxan jarri behar da barriro
Herribusa eta gure eretxiz,
aukera bi dagoz. 

1. Betikoa: Zerbitzua kon-
tratateko lehiaketa publikoa
martxan jartea, orain arte egin
izan dan moduan , azpikontrata
baten bidez.  

2. Gure ustez, aztertu
beharrezkoa. Herribusa zuze-
nean Udalak kudeatzea,
Udaleko langileekin. Aukerak
dagoz holan egiteko, beste
herri batzuetan be egiten dabe.
Ezin bada autobusik erosi, alo-
katu egin leike, irisgarritasuna
eta jasangarritasuna bermatuz
(autobus elektrikoa edo gasdu-
na). 

Ondarroa eta 
ondarrutarren alde!!!

EAJ

Halako baten aurrekontuak onartu dira 
eta Herribusa ez dago martxan 

E
kainaren 14an, Ondarroako
emakume batek sexu era-
soa jasatea salatu zuen.

Egun hartatik, eremu instituzio-
nalean, Udalean guztion artean
(alderdi eta Berdintasun kontsei-
luko kideak) adostutako proto-
koloa martxan jarri genuen.
Emakumeari laguntasuna eta
babesa ematea helburu duen
protokoloa.

Udal Gobernuan egonda,
horretan gabiltza.

Emakumeak salaketa publiko
egiteko erabakia hartu zuenean,
kontseilua batu eta hortik atera
zen martitzeneko kontzentrazio-
rako deialdia. Indarkeria eta
eraso matxistak ezin dira gertae-
ra isolatu gisa ulertu, sistema
patriarkalaren adierazpen dira,
sistemaren ernamuinean,
patriarkatuaren DNAn dagoen
indarkeria mota da, egiturazkoa
eta sistemak funtzionatzeko
ezinbesteko  tresna. Indarkeria
matxista egiturazkoa dela diogu
indarkeria mota honen oinarrian
ordena soziala bera dagoelako,
indarkeria mota hau sostengatu,
sustatu, babestu eta ahalbide-
tzen duen sistema oso bat.

Indarkeria matxistaren kon-
trako ardura soziala eta politikoa
gure gain hartzeko konpromisoa
hartzen dugu. Emakume eta
gizonen arteko aukera berdinta-
sunean oinarritutako jendarte

eredu berri baterantz bide egite-
ko, emakumeen aurkako indar-
keriari amaiera emateko bide
bakarra hori dela uste baitugu.

Azkenik, indarkeria matxistari
aurre egiteko politika integralak
burutzen/sustatzen jarraituko
dugu eta herritarrei berdintasu-
naren aldeko konpromiso kolek-
tibo eta pertsonalak hartzea
eskatzen diegu; edozein indarke-
ria sexistaren aurrean, jarrera edo
diskriminazioaren aurrean sala-
keta egitera animatuz.

Jendarte eredua irauli beharra
dugu, emakumeon bizitza duina,
askea, burujabea eta parekidea
lortzeko dugun konpromiso
irmoa adierazi nahi dugu
Ondarruko EHBildutik. Eredu
berriak eraikitzeko konpromisoa,
emakume eta mugimendu femi-
nistarekin batera elkarlanean
jarraituko dugu, eta herritarrei
jarrera aktiboa izan dezaten
eskatu, eredu aldaketa hori gau-
zatzeko garaian. 

Bide honetan, ematen diren
eraso matxisten aurrean, emaku-
meari babes eta laguntza osoa
eskainiz.

Ez dugu eraso matxistarik
onartuko, ez Ondarrun, ez inon!

Guztion artean, Ondarru pare-
kide bat eraiki dezakegu; aske
maitez, aske biziz.

Ondarroako EH Bildu

EHBILDU

Ez dugu eraso matxistarik 
onartuko, ez Ondarrun, 

ez inon!

«Irailean itzuliko gara protestetara»
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posta elektronikoz:
orokorra@ondarroa.eus

komunikazioa@ondarroa.eus

HERRITXARREN BOZA

O
ndarroako Udalak
berriz ere lortu du mar-
txan jartzea herrita-

rrentzako autobus zerbitzu
urbanoa. Aurrekontuak behin
onartuta eta arazo administra-
tiboak gaindituta, herriaren-
tzat horren garrantzitsua den
zerbitzua berrezarri egin da.
Izan ere, aurrekontuen zirribo-
rroan, lehentasun gisa ikusten
zen herri bus zerbitzua.

Uztailaren 16an jarri da
martxan zerbitzua, eta iraila-
ren 30era bitarte irungo du
udako ordutegiarekin: astegu-
netan eta 15:00ak arte baka-
rrik egongo da. Zerbitzua
Bustindui enpresak emango
du. Urritik aurrera goiz eta
arratsaldeko ordutegia izango
du berriz ere. 

Ondarroako herri busa
berriz ere martxan da

900 314 053TFNOA.+
BUZOIAK
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Apirilak 22, Udalbarriak:
Tximist: Kiroldegiko urteko kuoti
ezta bape merki (115€) gehixen
bat be kukaratxakin konpartiuten
douenin aldagelak... atzo atsal-
dinnn bertan… Iguingarrixe ra…
ta lotsagarrixe… Azkanengo be
hillitan eon giñan ur hotzaz
dutxaten... ta zeuei mail bat bixal-
du arte ez zan soluziona… Halan
da guzti be, egixe esateko, soko-
rristi euki neban tenperaturi har-
tzen neure bistan (zeuei emaile
bixaldu te gero, klaro)…
Ordurarte ignora ein nitxuen….
Erantzuna: Egunon, mila esker
zure mezuagatik. Orain arte ez
da inolako kexarik egon labezo-
morroei dagokionean; lehenbai-
lehen bideratuko da zure kexa.
Jakinarazten dizugu, bide batez,
arratoigabetze eta plagen kon-
trako enpresa bat kontratatua
izan dela eta martxan jarriko
dela datozen asteetan. Mila
esker Udalarekin harremanetan
jartzeagatik; herritarrentzat zer-
bitzu hobea eskaintzen lagun-
tzen dute horrelako mezuek.

Apirilak 23, telefonoz:
Anonimoa: Arratsaldeon, nahi
neban jakin ea udalak ahal
daben makina batzuk jarri hor
Zaldupeko kiroldegixan. Ze hor
zonan ez da ezer ure edateko ez
ezer eta ixa jarri ahal daben aha-
lik eta ariñen ze denbora doia
estropeata. 
Erantzuna: Zaldupe kiroldegian
edari makina ostera ere jartzeko
tramite administratiboak mar-
txan dira. Orain arte bezala,
kiroldegiko elkarte batek kudea-
tzeko eskumena hartuko du, eta
bere gain egongo da makinen
ardura. Ordea, oraindik ezin
dugu data finko bat eman.
Eskerrik asko eskariarengatik. 

Apirilak 24, telefono bidez:
Anonimoa: Nahi neban esan
hamen Zaldupeko anexun
dakauen aparkamentu ez tala
kondiziñoitxan ez aparketako ez
ixetako. Ze futbolea jun edo pizi-
na jun, gero kotxi ezin atata, eta a
ber ze einbizun. Ta daz zulo

batzuk demasak. Hala, gero arte. 

Maiatzak 09, telefono bidez:
Hola egunon! Zaldupe eskola
publikoko sukaldaria naiz, eta da
kejatxu bat hemen Zaldupeko
parkinari buruz. Geroz eta zulo
handiagoak daoz; ezin pasata
egoten gara beharrera etorteko.
Ya kotxiak be behiakin jotzen
daoz. Ezer ahal badozue ein
eskertuko neuke. Mila esker, agur. 
Erantzuna: Udal aurrekontue-
tan partidarik ez dagoen arren,
irailean espero du udalak kon-
pondu ahal izatea Zaldupeko
aparkalekua. Errekaren kanaliza-
zioa egin arte, anexoan ezin da
asfaltorik ez kalipotik bota, eta
beraz, hartxirriarekin konpon-
tzeko asmoa du udalak. Mila
esker mezuarengatik. 

Maitzak 29 Facebook bidez
Adina Carril: [herri busaren hari-
ra] Buru belarri ibiliko da baina
enpresari ez omen dio ordaindu
emandako zerbitzua uztailetik...
ta pasadan urtean arazoa diru
kontua dela ta... Zerbitzua eskain-
tzen bada...; denok dakigu etxebi-
zitzen kontuarekin udaleko diru
gehiena bertora joan dala
baina...
Erantzuna: Garraio zerbitzua
berez ez da udalaren konpeten-
tzia eta horren ondorioz ple-
guen kudeaketa luzatu egin da
bi oztoporengatik: Gastu
Arauaren arabera arazoak sortu
dira, udalaren aurrekontuak uki-
tzen dituelako derrigorrezko
zerbitzua ez izatean. Bestetik,
Bizkaibusek zerbitzua eskain-
tzen duenez, konpetentzien
bikoizketa bat ematen da eta
horrek zaildu egiten du.
Herritarrek eskatu zutelako jarri
zuen martxan berriz ere
Ondarroako Udalak herri bus
zerbitzua. Herritarren beharreta-
ra egokitzeak aurrekontu oroko-
rretan ez onartzea ekarri zuen,
aipatu arazoekin. Udalak senti-
tzen du puntu honetara iristea,
baina guztiok jakin badakigu,
Kamiñaldeko hondamendiaz
geroztik edozein gastu txiki

erronka handia bihurtzen dela
udal ordezkari eta teknikarien-
tzat. Kontuak eman ditu
Ondarroako Udal Gobernuak,
eta hala egiten jarraituko du
bertaratu nahi duen herritar
orori.

Uztailak 04, telefono bidez:
Anonimoa: Kaixo, egunon,
Kamiñazpitik deitzeot. Ez dakit
nora zuzendu bioten, hirigintzai
ero. Markesina ondun dazen kon-
tenedorak, ba klaro, lehen beste
toki baten euazen eta susto bat
eon zan, eta txarto euazela-ta
mobidu ein zian beste kalera.
Baina oin guk kotxiaz urteteko
bisibilidadeik ez dakau. Atzin
aparketan dabe gañea kotxik,
azera gañin eta hori mesedez
lehen txarto baeuazen oain ondik
eta txartuo. Eta lehen eon bazen
susto bat, oin beste bat eon leike. 
Erantzuna: Mila esker abisua-
rengatik. Kontenedore sistema
berria jarri zenetik, bikoiztu egin
dira herrian dauden edukiontzi
kopurua. Herrian leku apropose-
nak bilatzen ari da Udala, herri-
tarrek birziklatzeko erraztasu-
nak eduki ditzaten, eta horrega-
tik aldaketa. Lea-Artibaiko
Amankomunazgoa eta Hirigin-
tza sailaren artean gaia ikertu
eta erabakia hartuko dute. Mila
esker mezuarengatik.

Uztailak 05, telefono bidez:
Anonimoa: Kaixo arratsalde on,
hamen kamiñazpitik. Hamen
dabiz obran, eta atsalde guztin
taladruaz dabiz tratratratratra
zeoze apurtzen. Atzo atsalde guz-
tin, ta gaur atsalde guztin. Jentik
noiz ein bir dau siesti, e, jente
nagusixak? Hoixe  esatearren!
Erantzuna: Ordenantzaren ara-
bera, gaueko iluntze arte egin
daitezke etxeko konponketa
lanak, dagokion soinu mugen
barruan. Saiatu bizilagunarekin
adosten ordutegi bat lana eta
deskantsua uztartzeko, edo
eskatu udaltzaingoari soinu
neurketa bat egiteko. Eskerrik
asko mezuarengatik. 

> ZERBITZUAK

ASTEGUNETAN:
07:50 Ibaiondo - Arta 
08:05 Arta - Ibaiondo 
08:20 Ibaiondo - Arta
08:35 Arta - Ibaiondo 
08:55 Ibaiondo - Arta
09:15 Arta - Ibaiondo 
09:30 Ibaiondo - Itsasaurre
09:45 Itsasaurre - Ibaiondo 
10:00 Ibaiondo - Arta
10:15 Arta - Ibaiondo 
10:50        Kamiñazp-Ibaion-Itsasaurre
11:15 Itsasaurre - Ibaiondo 
11:45 Ibaiondo - Arta
12:00 Arta - Ibaiondo
12:30 Ibaiondo - Arta
12:50 Arta - Ibaiondo  
14:35        Itsasaur-Kamiñazp-Ibaiondo
15:00 Ibaiondo - Itsasaurre

ASTEBUKAERETAN 
ETA JAIEGUNETAN 

EZ DAGO ZERBITZURIK

Udako ordutegia

!

!
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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
Traste Zaharren Bilketa

900 10 48 78
Lea Artibai Garapen Agentzia

94 683 34 95

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. 
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.eus

EZ PASA!-

TELEfONO
INTERESGARRIAK

> KULTURA • ANTXOA EGUNA’2018

Antxoa Eguna, bereziki arrakastatsua

B
igarren urtez udalak
antolatutako Antxoa
Eguna bereziki arra-
kastatsua izan da.
Parte hartzea eta

giroa azken urteetan bezain
ona izan zen. Ondarroako
Historia Zaleak elkarteak jaso
zuen urrezko antxoa, eta
Beikozinik irabazi zuen antxoa
pintxo lehiaketa. Herriarentzat
horren garrantzitsua den egu-
nean parte hartu zuten guz-
tiei, eskerrak, udalaren partez. 

> UDA SASOIA

Bainatzeko laguntza zerbitzua izango da
Arrigorrin mugikortasun urria dutenentzat

A
urten bigarren bider,
aniztasun funtziona-
la duten pertsonen-
tzako lagundutako
bainuaren zerbitzua

egongo da Ondarroako
Arrigorri hondartzan. Zerbitzua
uztailaren 1ean jarri da martxan,
eta abuztuaren 31n
bukatuko da.
Egunero 11:00etatik
19:00etara izango da
erabilgarria behar
duenarentzat.

Karenka elkartea-
ren eta Cikautxo
enpresari esker, gai-
nera, itsasoraino iritsi-
ko dira gurpildun aul-
kiak, jarri duten arlan-
pa erabilita. Udalak
bereziki eskertzen du
bi erakundeen jarrera eta eki-
mena.


