
2018ko aurrekontuan
hirigintzako inbertsio-
en atalean jasota dau-
den hainbat lan hasiko
ditu Ondarroako

Udalak datozen egunotan.
Udalak bizi duen egoera ekono-
miko estuari aurre egitea lortu
zen aurrekontuetan eta herria-
ren hobekuntzan nabaritu dadin
esfortzu berezia egin du Udal
Gobernuak. 

azaroaren 28tik aurrera mar-
txan da artibai Egoitza ondoko
plazaren zorua berritzeko obra.
zorua berritu egingo da asfalto
inprimatua erabiliaz; izan ere,
orain arte zeuden baldosa karra-
tuak apurtzeko errazagoak ziren.
lan horri esker, herriko irisgarri-
tasuna hobetuko dela uste du
Eneritz Basurko hirigintza zine-
gotziak.

Basurkoren arabera, hiru aste
inguru iraungo du lanak, eta
bien bitartean parkeko kulunkak
kendu beharko dira. Otsailerako
espero da jartzea parke berria.

Bestetik, musika Plaza azpiko
udal lokalen fatxada osoa erabe-
rritu egingo da, ura sartzen dela
eta. “Herria txukunago irudika-
tzeko” aprobetxatuko da lana.
Paretak berdinduko dira, eta
zuriz margotu, “fatxada gaur
egun dagoena baina garbiagoa
eta atseginagoa izan dadin”.
lanek bi hilabete inguru iraungo
dute.

nasa kaleko lurra konpondu
eta asfaltatzeko lanak ere dato-
zen asteotan abiatuko dira.
”Komertzio gune garrantzitsua
da nasa kalea, eta dendariei
beharrezko informazioa ematen
saiatzen ari gara”, adierazi du
Basurkok. 

Bestalde, Txori Erreka 8, 10
eta 12 atarietan urbanizazio
lanak egingo ditu Ondarroako
Udalak, bertan egin dituzten
etxebizitzetako lanak amaitzen
dituztenean. 

Skate parke txiki bat egitea
ere adostu du udalak, herriko
hainbat gazteren eskariz.
Besteak beste, musika Plazan ari-
tzen dira gazteak patinetean, eta
horrek arazoak eragiten ditu
oinezkoekin. leku egokia eskai-
niko zaie gazteei patinetean
aritu daitzen. 

magdalena auzoko galipota
berritzeko lanei dagokienez, pla-
noetan agertzen ez ziren lokal
batzuengatik, lanak ezin izan
dituzte egin. Kalea konpontzeko
modu berri bat asmatu beharko
du udalak. 

Kamiñaldeko lanak aurreikusi-
takoaren arabera doaz
Basurkok jakinarazi duenez
“Kamiñaldeko obrak oso ondo
doaz; denboran sartzen ari dira.
Orain lana moteldu egingo da,

ezkerraldean behin betiko habe-
ak sartuko dituztelako”.
Eskumako aldean beheko pan-
taila egin ostean lurra kentzeko
prozesuak lana zerbait moteldu
dezakeen arren, orain arteko

erritmo onari esker, hasieran
esandako zazpi hilabeteko epea
mantenduko da.

Hasieran egondako informa-
zio falta ekiditeko, Udal
Gobernuko ordezkariak bizilagu-

nekin batzarrak egiten ari dira
hilabetero. alkateak eta gainon-
tzeko zinegotziak unean uneko
informazioa partekatzen dute,
eta bizilagunen kezkak eta ekar-
penak jaso. lehen batzarretako
zalantza handienak argituta, aza-
roaren 30eko bilera oso positi-
boa izan zela adierazi du alkate-
ak. “Harreman eraikitzailea gara-
tzen ari da bizilagunekin”, esan
du udalburuak.

Plaiko zubian aurrerapausoak
ematen ari dira
Bi bider lizitatzera atera eta gero,
Bizkaiko foru aldundiak Plaiko
zubia konpontzeko zegoen
aurrekontua handitu egin du.
Beste 265.000 euro gehitu dizkio,
eta guztira 716.131 euro gorde.
aldundiak 2019 hasieran obrak
hasteko asmoa agertu du.

zubiaren konponketa egite-
ko, zubi osoa tailer espezializatu
batera eramango da, eta metodo
tradizionalekin berreraikiko da.
Plaiko zubia ondare historikoa
izatean, aurrera begirako beha-
rrezko mantenu lanak adostuko
ditu Ondarroako Udalak aldun-
diarekin. 
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> Uztailean onartu zituen Ondarroako Udalak
2018ko aurrekontuak eta ordutik lizitazioak adjudikatzeko

lanetan aritu da etengabe

>> 516.462 euroko inbertsioak egitea aurreikusi zen 
hirigintza atalean eta diru horrekin egingo dira 

datozen asteotan herriko zorua hobetzeko lanak

Herriko hobekuntza lanak martxan dira



Udalaren eta aurrera Kirol
Elkartearen arteko hitzarme-
naren bidez, eraikin publiko-
aren hobekuntza lanak nola
egin adostu nahi dute. 

athleticek Iñigo martinez fitxatu eta
berehala jarri zen aurrera K.E. Ondarroako
Udalarekin harremanetan futbol zelaiak
behar dituen hobekuntzei heltzeko.
“Etorkizuneko apustua da, eta ez gara pre-
sarekin ibiliko. Gauza hauek ondo egiteko
denbora behar da”, esan dute
aurrerakoek. Horregatik, lehentasunak
zehazteko orduan, aspaldiko erronka bati
heltzea erabaki dute: aldagelak egiteko
aprobetxatuko da. 

aldagelen egoera hobetzeko, gaur
egun dauden barrakoiak lekuz aldatzea
proposatu da. Hiri antolamenduko Plan
Orokorra aldatzen ari den honetan, plan
berezi bat egitea ikertzen ari dira udaleko
teknikariak. 

martinezengatik jasotako diruarekin
egingo da obra, eta hitzarmenean jasoko
denaren arabera, urtez urte itzuliko dio
Udalak aurrera elkarteari obraren kostua.
Eraikin Publikoa izatean, Ondarroako
Udalak gutxieneko batzuk jarriko ditu iris-
garritasun eta jasangarritasun baldintzak
bete daitezen. 420.000 euroko estimazioa-
rekin kontatzen da, eta maiatzetik aurrera
espero da lanak hasi ahal izatea.
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Hitzarmena adosten ari da Udala Aurrera Kirol
Elkartearekin futbol zelaiaren hobekuntzak egiteko

Iñigo martinez jokalariarengatik jasotako dirua inbertitzeko hitzarmena adosten ari dira udala eta aurrera.

zaTOzTE elkarteak Ondarroa-
ko merkatari txikiak biltzen
ditu, herrian ekimenak antola-
tu eta kontsumoa sustatzeko.
Herri bizi baten oinarrian dago
merkataritza txikia, eta hori
ondarrutar guztiei esker egiten
da, egunez egun. 

Zein da elkarte modura bul-
tzatzen duzuen ekimena?
zatozte merkatari ondarruta-
rrak batzen dituen elkartea da.
Herria bultzatzeko ekintzak
egiten ditugu orokorrean;
azken batean, herria ondo
badago, dendak ondo egongo
direlako. Eta alderantziz ere
bai: dendak ondo doazenean,
herria ere ondo doa. Bi aldeko
harreman hori onuragarria da
denontzat.

Beraz, denontzat egokia
den herriaren alde egiten dugu
lan: herri garbia, txukuna, argi-
tsua, hurbila... Ondarroako
Udalarekin lan egiten ahale-
gintzen gara, kontsumitzaile,
dendari eta udalaren artean
talde bat osatzeko. 

Zein paper betetzen dute
dendariek Ondarroarentzat?
Guk ez dugu nahi Ondarroa
lotarako herri bat izatea. Herri
bizi bat nahi dugu. Gure ustez,
eskolek, lantokiek eta komer-
tzioek ematen diote bizia herri
bati. Dendarik gabeko
Ondarroa batek esan nahi du
kaleak hutsik egongo direla,
argirik gabe, pertsonarik gabe.
Denon ardura da bizirik den
herri hau mantentzea. 

Biztanle aldetik herri txikia
izan arren, komertzio txiki asko
ditugu. Eta hori izan da orain
arte herriak erantzun duelako
eta eutsi diolako erronkari.
Orain arte, behintzat bai.
Tamalez ikusi ditugu hainbat
denda ixten, eta horren kon-
tzientzia hartu behar dugu.
Orain arte ezagutu dugun herri
bizia ez da zertan betirako
egon. Denok ez badugu eran-
tzuten, behintzat.

Eta kontsumitzailearentzat
onurarik azpimarratuko al
zenukete?
zatozte abantailak deitzen
den lana aurkeztu genuen, eta
bertan jasotzen ditugu gure
ustez garrantzitsuenak. Pro-
duktu freskoak eta kalitatezko-

ak dira Ondarroako dendetan
banatzen direnak. Hurbilta-
suna eskaintzen da: arropa
probatu eta itzultzeko aukera
ematea; bezeroaren gustuak
ezagutzea. Bestetik, gero eta
gehiago dira autoa erabiltzen
dutenak erosketak egiteko.
Badirudi denbora aurrezten
dela, baina azkenean denbora
ez aurrezteaz gain, dirutza gas-
tatzen da urte osoan gasolina
edo peajeak ordainduta. 

Bestetik, garrantzitsua da
azpimarratzea Ondarroako
merkatariok Ondarroan
ordaintzen ditugula zergak, eta
hori denon alderako dela.
Kanpoko merkataritza gunee-
tan edo Interneten erosten
diren produktuen zergak aus-
kalo nora doazen. askotan ez

dakigu. Hemen erosita badaki-
gu denontzako dirua bihurtu-
ko dela: kulturarako edo zerbi-
tzu publikoetarako, adibidez. 

Gabonetarako eskaintza
berezia osatu duzue.
Hori da, bonoak aterako dira
gertuko kontsumoa sustatze-
ko. 10 euroren truke 15 euroko
bono bi erosteko aukera egon-
go da BBK-ko kutxazainen
bidez. Gabonetako oparietan
gertutasuna egotea baino
hoberik ez da! 

Gainera, udalarekin adostu-
ta, Gabonetako argia berriak
jarri dira herri gunean. Uste
dugu horrelako ekimenek
kalea edertzen dutela, eta ber-
tan denbora gehiago igarotze-
ko aitzakia ederra direla.

«Ondarroan erostean 
herriarentzat 

zerga gehiago 
edukitzea lortzen dugu, 

eta horrela,
zerbitzuak hobetzea»

ZATOZTEElKarTEa



Ongietorria eman die
udalak bizilagun berriei
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> InGUrUmEna

> HarrEra zErBITzUa

Ondarroako Udal Gobernua eta aniztasun zinegotziak harrera egin die
aurten herrira bizitzera etorri diren bizilagun berriei.

lea-artibaiko amanko-
munazgoak hondakin bere-
ziak jasotzeko puntu mugi-

kor bat jarriko du martxan urta-
rriletik aurrera. zapatu bakoitze-
an eskualdeko bi herritan egon-
go da kamioi berezia, herri bakoi-
tzean bi orduz. Herritarrek han-
txe botako dituzte beste inora
bota ezin daitezkeen hondaki-
nak. 

Ondarroan, hileko hirugarren
zapatuan egongo da: urtarrilaren
19tik abenduaren 21era arte,
9:00etatik 11:00etara alamedan.

amankomunazgoko lehenda-
kari rakel Elu Bengoetxeak adie-
razi duenez “aurrerapauso ikara-
garria da hondakinen sailkape-
nerako Puntu mugikor honen
inplantazioa. Izan ere, orain,
amankomunazgoa etxebizitza
batean sortu daitezkeen honda-
kin guztiak kudeatzeko gai izan-
go da”. 

Hauek izango dira puntu
mugikorretan jasoko diren hon-
dakinak:

• aerosolak

• Substantzia arriskutsudu-
nen ontziak
• Pintura eta disolbatzaileen
ontziak
• autoen iragazkiak, pilak,
bateriak, fluoreszenteak,
tonerrak...
• Botikak eta erradiografiak
• CD, boligrafo, errotulagailu
eta idazteko materialak.
• motorreko olioa.
• Bonbonak.

Herriz herri urte osoan jasoko
den egutegiarekin, kartela eta
pegatinak banatu ditu
amankomunazgoak, herritarrek
jakin dezaten noiz eta non utzi
hondakinak. Edozein herritan
bota ditzakete hondakinak herri-
tarrek. 

Bestetik, 2019ko urtarriletik
aurrera organikoa botatzeko era-
biltzen den txartela galduz gero,
bigarren bat ateratzeko aukera
egongo da herri bakoitzeko uda-
letxean bi euroren truke. Udal
bakoitzak bere prozedura auto-
nomoa izango du txartela atera-
tzeko.

Hondakin bereziak batzeko
puntu mugikorra Alamedan

egongo da hileko 
hirugarren zapatuan

2018an Ondarroara
bizitzera etorri diren
bizilagun berriei
ongietorria eman die
Ondarroako Udalak,

alkateak eta zinegotziek parte
hartu duten saioan. Herria eta
udal baliabideak hobeto ezagu-
tzeko aurkezpena egin dute, eta
ekarpen eta galderetarako tartea
ireki da. 2018an Ondarroara eto-
rri direnen ikerketaren emaitza
ere aurkeztu da. “Ondarroa ani-
tza izatea nahi badugu, elkarta-
sun osoz jokatu behar dugu ber-
tara etortzen diren bizilagun
berriekin”, esan du zunbeltz
Bedialauneta alkateak.

2018ko ondarrutar berriak
• 2018an etorri diren 5 pertso-

natik 3 gizonezkoak dira.
• Guztira etorri direnen %70ek

45 urte baino gutxiago dituzte.
Badirudi, adina kontuan hartuta,
geroz eta gazteagoa dela kanpo-
tik datozenen kopurua. 

Halaber, zenbat eta adin tarte
gazteagoa izan, gizon eta ema-
kumezkoen kopuruan alde han-
diagoa dago; adin tarte gaztee-
nean ia bikoitza izatera iritsi arte.

• Etorri berrien jaiolekuari
dagokionez, %43 Euskal Herrian
jaiotakoa da, eta horietatik erdia
baino gehiago (%22) Ondarroa
bertan.

• Gainontzeko jaioleku ohiko-

enak afrikan (%26) eta amerikan
(%21) kokatzen dira.

• Jatorriari dagokionez, hau
da, Ondarroara nondik iritsi diren
aintzat hartuta, Euskal Herritik
datoz %55, eta guztiaren herena
Bizkaitik dator. Hurrengo hiru
lurraldeak Espainiako estatua,
amerika eta afrika dira, %13,
%14 eta %13, hurrenez hurren. 

Ondorioz, esan daiteke gero
eta hurreragotik datozela
Ondarroara.

Jaiolekua eta sexua alderatu-
ta, Euskal Herrian jaiotakoen
artean parekoa da etorritakoen
sexua. Hego amerikan jaiotako-
en artean, emakumezkoak (25)
gizonezkoen (12) bikoitzak dira.
Eta afrikan jaiotakoen artean
ezberdintasuna nabarmena da:
42 gizonezko eta 4 emakumezko.

“Datuek erakusten dute
aurreiritzi askorekin jokatzen
dugula kanpotik datozenekin.
Egindako ikerketaren emaitzen
arabera, gainera, herriko ekono-
miaren parte garrantzitsu bat
osatzen dutela ondorioztatu
dugu”, gaineratu du Idurre
Ibazeta aniztasun arloko zinego-
tziak.  “arrantza lanetan eta
nagusien zaintzan lan egiten
dutenak barik, Ondarroa hilda
legoke. asko zor diegu”. 

Zer da Harrera Protokoloa?
Ondarroara iritsi berrien eta

bertako herritarren arteko elkar
harreman, ezagutza eta elkarbi-
zitza indartzeari begira urratsak
ematen jarraitzeko tresna izan
nahi du harrera protokoloak.
Helburu nagusia honakoa da:
Ondarroara iritsi berrientzat
harrera integrala eskaintzea.
Horretarako, ondorengo helburu
zehatzak izango ditugu bidai-
lagun:

• Ondarroak dituen baliabide
eta aukerak kontuan harturik,
egungo harrera prozesuen bal-
dintza eta kalitatea hobetzea,
elkarrenganako harremana eta
antolaketa egokiagoa bultzatuz. 

• Gaur egun harrera eskain-
tzen duten eragile guztiak eta
haien lana barne biltzea eta
balioan jartzea. 

• Harrera prozesuetako sub-
jektu eta eragile gehiagoren
inplikazioa bultzatzea: gaur egun
parte hartzen duten eragileez
gain, ikuspegi integralagoa edu-
kitzeari begira, eragile, sail eta
eremu gehiago biltzea protoko-
loaren baitan, baita maila pertso-
nalean harrera gaietan inplika-
tzeko prest egon daitezkeen nor-
banakoak ere. 

• Ondarroara iritsi berri diren
herritarren beharretatik abiatu-
takoa izatea, errealitate eta ikus-
pegi ezberdinen aniztasunari
erantzunak emateko gaitasuna
izango duena. 



Ekimen hau abiatu
zenetik, Ondarroan tal-
dea sortu zen udala-
ren, elkarteen eta
herritarren iniziatibaz.

Baina hasieratik egon da zalan-
tza bat: Ondarroa herri euskaldu-
na izanda, merezi al du horrelako
ekimen bat abiatzea?

“Euskaraldiko hamaika egu-
nek erakutsi digute baietz, beha-
rrezkoa dela herri euskaldunetan
ere gisa honetako euskararen
aldeko iniziatibak egotea”, adie-
razi du leire Beitia euskara zine-
gotziak. “Euskaldun modura

ahaldundu eta eremu berrietara
eraman dugu euskara”. mota
guztietako esperientziak jaso
izan dira hamaika egunetan.
Euskal Herri osoan ezaguna egin
zen Hidenao Dohin japoniarra-
ren istorioa, adibidez. Tokioko
Unibertsitatean ikasi zuen eus-
kara, eta Ondarroara etorri da
hamaika egunez ahobizi izatera.
“Pozez hartu behar ditugu horre-
lako esperientziak, eta euskara-
ren erreferente izaten jarraitu
nahi badugu, eguneroko aldake-
ta txikiekin elikatu behar dugu
gure hizkuntza”. 
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Hilabeteak daramatza
Udalak herriko garbitasu-
nean kezkatuta soluzio

integral bat bilatu nahian. Isunak
gogortzeko eskaera ez da nahi-
koa, kontzientzia piztea eta
lekuak ahalbidetzea bilatuko
duen ekimena diseinatzen egon
dira udal agintariak herritarrekin. 

Herriko alkate zunbeltz
Bedialauneta, hirigintza zinego-
tzi Eneritz Basurko, udaltzainak
eta hainbat txakur jabe elkarre-
kin batzen aritu dira proposame-
na lantzeko. “Txakurra edukitzea
eskubidea den bezala, hainbat
dira dagozkion betebeharrak
ere”, adierazi du Bedialaunetak. 

Proposamenean jasotzen
denaren arabera, bi gune sortu-
ko ditu udalak txakurrak solte
egoteko, behar modura seinali-
zatuta. Han, txakurrak libre uzte-
ko aukera egongo da, eta jabeak
lasai egon daitezke. Gune haie-
tan egiten diren gorotzak batu
beharko dira, zikinkeriak gaixo-
tasaunik sortu ez dezan.  

asmoa aurrera atera ahal iza-
teko, gaur egungo udal orde-
nantza aldatu beharko da, hiri-
gune osoan debekatzen baitu
txakurrak solte ibiltzea.
“Gaiarekin lotutako kontsen-
tsua” dela eta “komenigarriena”
hori dela esan du Bedialaunetak. 

Txip irakurgailua
“Denon hobebeharrez udalak
erraztasunak jarriko ditu garbita-
suna mantentzeko”,  gehitu du
Bedialaunetak. Beste neurrien
artean, txakur jabeentzat  pol-
tsak banatuko dira udaltzaingo-
an. Horretarako,  txakurrek izena
emanda eduki beharko dute
udal erregistroan eta txipa jarri
txakurrari. Udaltzaingoak txip
irakurgailu berria duenez, erraza-
go kontrolatu ahalko dira anima-
liak, galtzen direnean, adibidez. 

“Kontzientzia piztean dago
gakoa”, esan du Bedialaunetak.
“lan horretan herritar guztiok
erantzukizuna daukagu”. 

Udalak txakurrentzako guneak
ahalbidetuko ditu,

herria garbi mantentzeko 

> GarBITaSUna • UDala

Euskaraldia
arrakastatsua izan
da. Eta orain zer?

> EUSKara

Itsasaurre plazako argitasun
arazoak hobetzeko lED argiak
jarri dira bertako faroletan
Bizilagunen eskakizunari

jarraituz, Itxas aurre plazako
faroletan lED argiak jarri ditu
joan den azaroan Ondarroako
Udalak. farola hauei esker plaza
osoa argiztatu egingo da, lehen
ez bezala.

lED argiek kontsumo bajuko
bonilak erabiltzen dituzte eta
horri esker argindar gastua
murriztu egingo da. Udalak adie-
razitakoaren arabera, herrian
gune gehiagotan gisa honetako
argiztapena jartzeak izan behar
du erronka. Eredu jasangarriago
baterako aldaketa izatea nahi du. 

LED argiak jarri dira
Itsasaurre plazan

Udalak herritarrak uneoro
informatuak egon daite-
zen, pantaila bat jarri du

udal erregistroan, alamedaruntz
begira. UDalBarrIaK webgunean
eta sare sozialetan zabaltzen
diren publikazioak uneoro jarrai-
tzeko aukera egongo da,
Internetera sartzeko beharrik
eduki barik. Herritarrentzat
komunikazio bide berriak ireki-
tzeko helburuaz gain, herriko
garbitasuna eta itxura hobetzea

da helburua, kartel gutxiago
inprimatuta. Udalaren albisteak
bakarrik ez, herriko agenda, egu-
raldiaren iragarpena eta oharrak
ere egongo dira pantaila hone-
tan. Herriko eragileek agendan
ekimenak sartzeko aukera eduki-
ko dute komunikazioa@ onda-
rroa.eus helbidera bidaliz ekital-
diaren kartela jpg formatuan eta
oinarrizko informazioa: izenbu-
rua, tokia, eguna, ordua eta anto-
latzailea. 

Informazio pantaila,
Alamedako udal bulegoetan

>Euskal Herri osoan
modura, Euskaraldia 

arrakastatsua izan
da Ondarroan ere. 

>>1.500 ahobizi eta
115 belarriprest izan

gara orotara. 
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Maskulo etxean, hipertentsioa eta bihotzeko
gutxiegitasuna prebenitzeko programa

Danon Ondarru! sentsibilizazioa kanpaina arrakastatsua
> OnGIzaTEa

azaroan Ondarroako
Udaleko ongizate
batzordeak, ongiza-
teko taldeekin elkar-
lanean, sentsibiliza-

zio kanpaina egin du, Danon
Ondarru lelopean. Hitzaldi eta
formazioak izan dira bi astean,
eta bereziki arrakastatsua izan
dela azpimarratu du rakel Elu
Bengoetxea ongizate zinego-
tziak. 

“Sentsibilizazio kanpaina
hau bi urtean behin antolatzen
den arren, gero eta gusturago
gaude emaitzekin, eta orain
urtero antolatzea pentsatzen ari
gara”, adierazi du Eluk. Helburu
nagusia ongizate batzordea osa-
tzen duten taldeak herrira zabal-
tzea da, “eta beharra eta interesa
dagoela argi geratu da beste
urte batez”. 

Izan ere, bi astean egindako
ekimenak bereziki arrakasta-
tsuak izan dira aurten. Hitzaldi
gehienak goraino bete dira, adi-
bidez. 

Danon Ondarru kanpaina
barruan abiatu da pro-
grama. Bizkaian horrela-

ko bat martxan jarriko duen
lehen udalerria da Ondarroa.
Herritarrek tentsioa pultsua, oxi-
geno-asetasuna edo pisua doan
neurtzeko aukera izango dute,
baita bizi azturei buruzko osasun
galdetegi bati erantzutekoa ere.
zunbeltz Bedialauneta
Ibaibarriaga alkateak eta rakel
Elu Bengoetxea ongizate zinego-
tziak azpimarratu dute “herrita-
rrek zahartze aktiboa izan deza-
ten autonomia lortuko dela
makina horri esker”. 

ImQ Igurco-k Bizkaian aitzin-
daria den programa bat abiarazi
berri du Ondarroan, Udalaren
eta Bizkaiko foru aldundiaren
laguntzagaz, hipertentsio arte-
riala edo bihotzeko gutxiegitasu-
na izateko arriskua gutxitzeko
asmoz. Programa doakoa da, eta
herriko adinekoentzako egune-
ko zentroan (Bizkaiko foru
aldundiko gizarte-azpiegituren
barrukoa eta ImQ Igurco-k kude-
atzen duena) jarri den “Osasun
Kioskoa” izango da. 

Programa horren eskutik,
hortaz, herritarrek, edozein adin
dela ere, asistentzia-zentroko
profesionalen laguntzarekin,
eguneko zentroan tentsioa, pul-
tsua, oxigeno-asetasuna edo
pisua doan neurtzeko aukera
izango dute, baita bizi-azturei
buruzko osasun-galdetegi bati
erantzutekoa ere. Datu horiek
osasun-programak aztertuko
ditu, eta arrisku ertainik edo han-
dirik aurkitzen bada, ImQ Igurco-
ko sendagile bati jakinaraziko
zaio: horrek emaitzak baloratuko
ditu, eta txosten bat egingo du,
dagokion osasun-gomendioa
adierazteko. 

“Ondarroan zahartze aktibo-
aren alde ari gara lanean. 60
urtetik gorako herritarrek kirola
eta jarduera sozial eta kulturale-
tan jarduera aktiboa izan deza-
ten. norberaren zaintzan urra-
tsak emateko eguneko zentroa
izan da inflexio puntua. makina
haiei esker datuak erraztasunez
lortzean, autonomia eta lasaita-
suna ekarriko die herritarrei”,
azpimarratu du Bedialauneta
alkateak. 

Bisit Beiro Badiola berdintasun zinego-
tziak gogorarazi duenez, herriko mugi-
mendu feministaren aldarrikapenei
erantzunez jarri zuten martxan Etxelila
duela bost urte. Orduz geroztik 100

ikastarotik gora antolatu dituzte, eta 500 emaku-
me inguruk parte hartu dute. Horrez gain,
Etxelilak eta Berdintasun Sailak elkarlanean, beste
hainbat ekintza antolatzen dituzte (hitzaldiak,
liburu aurkezpenak, zine forumak...).

Etxelilako jarduera nagusiaren protagonistak
parte hartze guneak dira: neska Gazteen Txokoa,
literatura taldea, aringaingan taldea eta
andrabanda feminista. Hainbat emakume elkar-
tek ere erabiltzen dute espazioa; hala nola, Boga-
Boga elkarteak, 7 emakume en movimientok eta
Uxu Emakumeen Taldeak.

Zorionak Etxelila!
> BErDInTaSUna

Etxelila Emakumin Topalekuk 5 urte bete ditu abenduaren 14an. Ekitaldi feministarekin ospatu dute, elkarlanean osatuta.
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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

Kirola boteretze tresna gisa
hartuta, aringaingan parte
hartze guneak emakume-

en ahalduntzea bultzatzen du
gorputzaren mugimenduaren
eta ariketa fisikoaren bitartez.
alde batetik, koordinazioa,
oreka, erresistentzia, indarra, biz-
kortasuna eta abiadura, malgu-
tasuna, norbere gorputzaren
ezaguera eta mugimendurako
gaitasuna bezalako ezaugarriak
lantzen dira. Beste alde batetik,
emakumeak kirola egitera espa-
zio pribatutik espazio publikora
ateratzera bultzatzen da, taldea
osatuko duten partaideen arte-
ko harremanak eratzea ahalbide-
tuz, erraztuz eta indartuz.

Maila beharrik ez
aringaingan taldean parte har-
tzeko ez da beharrezkoa maila
jakin bat edukitzea, helburua
nahi duten emakume guztiek
parte hartzea da eta. 

Etxelilak eskaintzen dituen
jabekuntza eskolen filosofiarekin
bat egiten du proiektuak, jakin-
tza eta gorputza landuz feminis-
motik. arrakasta ere ez da maka-
la, 40tik gora emakumek hartzen
baitute parte taldean. astean
behin entrenatzera joateaz gain,
lasterketa eta martxetan ere
parte hartzen dute, lagunartean.
Osasuna eta giro ona ziurtatuak! 

ARINGAINGAN>>> 

Esku artean dozun
Udalbarriak urteko atzana
da, momentu aproposa

urtean egindakoaren balan-
tzea egin eta urte barrian egin
beharrekoak prestatzeko. 

aipatutakoa administrazi-
no publikoan, udalean, egin
behar izaten danean, jakin
behar dogu urterako aurreiku-
sita egozan helburuak bete
diran ala ez: aurrekontuak prest
dagozan, eta Ondarroan, ez
dagoz, 2017a be zarratzeko
daukagu eta.

aurrekontuei buruz idatzi
izan dogu azken Udalbarrietan.
Izan be, aurrekontuak zelan
egin proposatu izan dogu urte-
ro: urte amaierarako prest izan
urte barriagaz batera martxan
jarteko, egin beharrekoa plani-
fikatuta izateko. zoritxarrez,
aurten be ezin izango da gure
proposamena bete.  

Etxeetan, familietan, lagu-
nekin egoteko eta konpartitze-
ko egunak dira. Batzuk oporre-
tara joaten dira, beste batzuk,
Gabonetan etxera etorten dira.
Dana dala, gehienok idazten
deutsegu gutuna Olentzero
eta mari Domingiri, edo Errege
magoei edo inori be ez. Halan
da be, hausnartzeko momen-
tua izaten da, urte zaharra
amaitu eta urte barriari hasiera
emoteko unea. 

2018an etapa batzuk amai-
tuko dira eta 2019an berriak
irekiko dira. 
azken urteetan, 2016ko mar-
txotik, Kamiñaldeko mendia
gai garrantzitsua izan da.
Badoa egoera konpontzen,

obrak amaitzen doaz eta hori
ondoen dakienak Kamiñaldeko
eta Kalandiko bizilagunak dira.
Obrekin, mendiaren arriskuak
desagertuko dira eta
Kamiñaldera joateko sarrera
irekiko da. Holan, herriko alde
zaharrera normalidadea buel-
tatuko da. Kaltetu guztiei eske-
rrak emon behar deutseguz
urteotan izandako pazientzia
eta zibismoagaitik. Eskerrik
asko benetan. 

Bestalde, Kaminaldeko
mendi jausiak Udala egoera
ekonomiko kezkagarrian laga
badau be,   Udalaren antola-
kuntzaren eta preminen argaz-
ki kezkagarria erakutsi dau. 

Udalbarria guztietan idatzi
dogun moduan,  gure propo-
samena beti izan da  antolaketa
eta planifikazinoa hobetzea eta
oraingoan be hori egingo
dogu, egoera gatxetan beha-
rrezkoa dalako  koordinatzea
eta kolaboratzea, alkarrekin lan
egitea,  alderdi ezberdinekin,
herritarrekin, taldeekin, elkarte-
ekin eta gainontzeko beste
administrazinoekin. 

Era berean, oraindik be
konpondu bako arazo ugari
dogu, esaterako, aparkatzeko
arazoekin jarraitzen dogu.
Jakin badakigu ez dana erraza,
orografia errazik be ez dogula-
ko. Baina honako pausuak
emotea proposatu nahi dogu:
Txomin agirreko parkinga ireki
daiteke, amaituta dago eta,
nahiz eta arazo judizialakaitik
itxita egon. Ibilbide judizialak
amaitu dira eta Udal
Gobernuari proposatu nahi
deutsagu negoziatzen hasteko

eta parkinga irekitzeko, berta-
ko aparkalekuak oso ondo eto-
rriko diralako. 

Gainera, herri garbia eta
zaindutakoa nahi dugu, danok
gustura biziteko modukoa.
Horretarako, beharrezkoa da
garbiketa sistema planifikatzea
eta hobetzea, txakurren kakak
eta hobeto jasotea.
Kontzientziazino kanpainekin
be jarraitu beharko dogu, udal
ordenantza zelan ezarri azter-
tzeagaz batera. 

Esan dogun moduan,
Udalbarria honek Gabonetan
urtengo dau eta aprobetxatu
nahi dogu herritarrei proposa-
men bat egiteko: Gabon buel-
tako opariak eta erosketak
herrian egin daiguzan, herriko
ekonomiari laguntzeko. Horri
lotuta, garrantzitsua da herriko
garbitasuna, estetika eta argiak
zaintzea. 

Ondarroa danon herria
dalako eta danon artean
badaukagulako zer egin bako-
txaren ardurak kontuan izanda.

Eta amaitzeko, ospakizun
bategaz amaitu nahi dugu.
Izan be, abenduan, Etxelilak
bost urte bete dituala ospatu-
ko dogu. Etxelila Ondarroako
emakumeon topaleku da,
parte hartze soziala eta politi-
koa bultzatzeko espazio femi-
nista, gainerako Emakumeen
Etxeekin batera. 

Beraz, zoixonak Etxelila eta
zoixonak Ondarroako emaku-
me guztiei. Urte askotako!

Ondarrutar guztioi,
ondo pasa Gabonak
eta Urte Barri On! 

EaJ

Urte barria hasteko prest! 

aurten izaera sozial eta
herritarra duten mobiliza-
zio handiak ikusi ditugu

Euskal Herriko kaleetan. Olatu
sozial horren baitan, martxoaren
8koa dago, zeinetan gizon eta
emakumeen arteko soldata arra-
kala aldarrikapen nagusietakoa
izan zen, eta pentsiodunena, zei-
netan begi bistan utzi duten
milaka pentsiodun daudela
miseriazko pentsioekin.

EH Bildurentzat kalean dau-
den aldarrikapenak instituzioeta-
ra eramatea da lan instituziona-
laren oinarria da. Horregatik,
eskaera herritar eta sozial horiek
EaEko aurrekontuetan lekua izan
behar dutenez, EH Bildu prest
agertu da, bi abstentzioren bitar-
tez, EaEko aurrekontuei bide
ematera, pentsio baxuenak
hobetu eta kalitatezko enple-
guaren sorrera sustatzeko behar
besteko neurriak jasoz gero. 

EH Bilduren proposamena
hiru neurri zehatzetara mugatu
genuen: 858€ko pentsio mini-
moa (858€ bere garaian Patxi
lopezek ezarritako murrizketa
eta urtez urte Urkulluk manten-
du duena gainditzea da, ez kapri-
txo bat, indarrean dagoen legea
betetzea), Gobernuaren enplegu
planetan diru publikoz lagundu-
tako kontratazioetan 1.200€ko
gutxieneko soldata eta pentsio
osagarrira sarbidea duten per-
tsona kopurua zabaltzeko bal-
dintzen modifikazioa (sarritan
entzun dugu, Jaurlaritzak pen-
tsio baxuenak rGIaren bitartez
osotzen dituela. Esan beharra
dago, araba, Bizkaia eta
Gipuzkoan 190.000 pentsiodun
daudela lanbide arteko soldata

behetik eta rGIaren bidez soilik
15.000 inguru osotzen direla,
gehiengo handi bat eskubide
horretatik kanpo utziz).

arduraz aritu da EH Bildu,
behar handiena duten pertsone-
kiko konpromisoz. akordioa
ahalbidetzeko osoko zuzenketa-
rik ez genuen aurkeztu eta bi
abstentzioren bidez gainerako
oposizioko taldeen osoko zuzen-
ketak saihestu genituen. EH
Bilduren eskaintza 420 milioi
€koa zen hasiera batean, 237
milioi €ra malgutu zena eta azke-
nik bere proposamena hiru neu-
rri zehatzetara mugatu.
Jaurlaritzak EH Bilduri zuzendu-
tako azken eskaintzak, pentsioe-
tarako soilik 6 milioi euro jaso-
tzen zituen, aurrekontuaren
%0,019a. Ez da onargarria. EH
Bilduk Jaurlaritzari egindako
eskaintzak, pentsio baxu guztiek
aukera berbera izatea bilatzen
zuen. 

aurrekontuen eztabaida
honetan, babes eta behar han-
dienak dituzten pertsonak koka-
tu ditugu erdigunean. Pertsona
horien bizi baldintzak hobetu eta
etorkizunerako aukera berriak
sortzea izan da aurrekontu ezta-
baidaren erdian kokatu dena.
lortu da, pentsiodunen inguru-
ko debateak aurrekontuak era-
bat baldintzatzea, milaka eta
milaka pentsiodun astero kalera
atera ez baziren lortuko ez zena.

EH Bilduk ezin du ulertu
Gobernuak, aukera izanda, inoiz-
ko aurrekonturik handiena izan-
da, pentsiodunen arazo larriari
erantzunik eman nahi ez izatea.

Ondarroako EH Bildu

EHBIlDU

EAEko aurrekontuak
eta pentsionistak

Emakumeon ahalduntzea abiadura bizian
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HErrITxarrEn BOZA

Abendua
• 20, eguena, Beikozinan/ 18:30
eta 20:30/ Jazz DanTza
EmanalDIa. Jazz Dantza taldea.

• 21, barikua, Kalerik kale/ 9:30/
GaBOn KanTaK aBESTEn
KalEz KalE. zaldupe Eskola.

• 21, barikua,  Kamiñazpiko
Elizan/ 11:30 / GaBOnETaKO
JaIalDIa. Txomin agirre
Ikastola.

• 22, zapatua,  Alde Zaharrean/
11:00-15:00 / SanTO TOmaS
JaIa. zubi zahar Herri Ikastola.

• 22, zapatua,  Kalerik kale/
19:15 / KanTaIzE KalEJIra.
(Unanue musika eskolako ikasle,
trikitilari eta akordeoi taldea eta
bandaren eskutik)

• 22, zapatua,  Andra Mari
Elizan/ 20:00 / KanTaIzE
GaBOn KOnTzErTUa. 

• 24, astelehena,  Kalerik kale,
Ibaiondotik Plazamusikara
arte/ 12:00 / OlEnTzErO Ta
marIDOmInGIn HEmEn
DaUDE! zubi zahar Herri
Ikastola.

• 24, astelehena,  Zaharren
Egoitzan, eta ostean alde zaha-
rrean zehar / 18:30 / UnanUE
Kamara KOralarEn
KanTalDIa ETa KanTUJIra.
Unanue Kamara Korala.

• 24, astelehena,  Zubi Barritik
Alamedara / 18:30 / KalEra
KalEra! BaDaTOr OlEnTzErO!
Etxerat.

• 26, 27 eta 28, Kanttoipeko
Ludotekan / 10:00-13:00 /
UmEEnTzaKO JOlaS TxOKOa
(3tik 7 urtera artekoentzat).
Udala eta Txirrimorraski.

• 26, 27 eta 28, Kiroldegian /
16:00-20:30 / GaBOnETaKO
JOlaS ParKEa. Udala.

• 29, zapatua,  Berriatua-
Ondarroa/ 12:00 / EGIa
IrIOnDO mEmOrIala.
Ondarroako Udala.

• 29, zapatua,  Kalerik kale/
19:00 / TrIKIPanDErO PaSaKa-
llI ETa GaBOn DanTzaK.
Kresala Kultur Elkartea. 

• 30, domeka,  Kalerik kale/
13:00 / mUSIKa BanDa. Kresala
Kultur Elkartea. 

• 30, domeka,  Kofradia
Zaharrean/ 17:00 / nEGUKO
zInE EmanalDIa. zubi zahar
Herri ikastola. 

• 31, astelehena, Alamedatik /
9:00-13:00 / KalamEnDIra
IrTEEra, UrTE amaIEra Txan-
PanarEKIn ETa TUrrOIarEKIn
OSPaTzEKO. aurrera mendi T.

• 31, astelehena, Alamedatik /
9:00-13:00 / KaKaTzan BTT
mEnDI marTxa.

• 31, astelehena, Alamedan /
13:00 / Giza Eskubideak –
Konponbidea – Bakea... EUSKal
PrESOaK EUSKal HErrIra!
ElKarrETaraTzEa. Ondarroako
Udala. 

• 31, astelehena, Alamedan /
13:30 / BrInDISE! Etxerat.

Urtarrila
• 2, 3 eta 4, Kanttoipeko
Ludotekan / 10:00-13:00 /
UmEEnTzaKO JOlaS TxOKOa
(3tik 7 urtera artekoentzat).
Udala eta Txirrimorraski.

• 4, barikua,  Kiroldegian/ 18:00
/ PIrrITx, POrrOTx ETa marI
mOTOSEn “BOrOBIlEan”.
Ondarroako Udala.

• 5, zapatua,  Kamiñazpitik
Latxanbre enparantzara/
18:00/ ErrEGE KaBalGaTa.
Txomin agirre Ikastola.

• 6, domeka,  Beikozinan/ 12:30
/ ErrEGE EGUnEKO BErTSO
SaIOa: andoni Egaña, miren
artetxe, aitor mendiluze eta
maddalen arzallus. Gai jartzailea,
Bikain Urkiri. Ondarroako Udala.

• 19 eta 26, zapatuak,  Etxelilan/
10:00etatik aurrera / KlOwna
fEmInISmOTIK TaIlErra
(Jabekuntza Eskola). Ondarroako
Udala- Berdintasun Saila.

• 28, astelehena,  Beikozinan /
18:30 / “El ecosistema marino
persiguiendo el cambio climáti-
co” HITzalDIa Guillem Chust
biologoaren eskutik. zientziaren
Giltzak Elkartea.

900 314 053TFNOA.+
BUZOIAK+ SARESOZIALAK

http://www.udalbarriak.eus/ekitaldiak/
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Urriak 6 (tlfnoz.)
(Anonimoa) Gabon! Goixeko 3rak
diz eta Artabide 50etik na deitzen.
Hamen daz txakurrak zaunkaraka
zarati etxen, eta kriston kontziertu
dakau... ezin lorik ein. A ver orde-
nanzas municipalesek zer diñuen.
Hor daz bañe ez diz beteten. 
Erantzuna: Gauean isiltasuna
mantendu behar dela diote
ordenantzek, baina salaketarik
ezean udalak ezin du bitartekari-
tza lanik egin. Saiatu bizilagune-
kin adosten gizalegezko neurri
batzuk edo ostantzean Udal-
tzaingoarenera jo. Eskerrik asko. 

Urriak 10 (tlfnoz.)
(Anonimoa) Kaixo egunon!
Deitzeot Bizkaibus-eaz berba ein
dotelako. Keji edo solizitudi dakat
eitxeko eta eingot, baiñe udalai
bebai esan bitsat, mesedez linea
direktuk euki douz Bilboa, kendu
eiskuz, atzeratu eiskuz 15 minutu
lekitxarrai ondo etorteatxik. Ixe
ezta ein herrixan. Gure gaztik uni-
bersidadera juteko goixeko ordu-
tan altza bir diz, eztakauelako zer-
bizixo publiko bat direkto dune
Leioa arte, pasaten dana Ermun ta
Eibarren. Da guk eztakau ixer gure
gaztintzako. Ondo ra Herrixan
Herribuse, baaaale! baina hain-
beste diro gastati hor?! Eta esateot:
gure gaztiai eskola juteko goixeko
ordutan unibersidadera, ez dou
ixan bir? Danak dakarre pisu
Bilbon hartute hau arazuau
dakauelako?  Mesedez nahiko
neuke udalak hori aztertzi. Ze ikus-
teot beste gauza asko eitxen
dabiela, baina hori ez tot sekule
entzun. Batzar bat ipiñtxen bazue
neu be etorriko na. On enu esatea
zein nazen baiñe asko gaz. Aztertzi
be bai lekatxarrek zeatxik daka-
rren horrenbeste onura ta guk
bapez. Ta herribusa gora, herribu-
sa bera eta gure gaztik zer?
Erantzuna: mila esker zure ekar-
penagatik. ahalegina egingo
dugu foru aldundiarekin eta
Bizkaibusekin edukiko ditugun
hurrengo bileretan, bereak baiti-
ra konpetentziak. zoritxarrez dis-
tantzia, ibilbidea eta biztanle
kopurua arazo bat izan ohi dira

lineak definitzerako orduan, eta
udalak ezin du askorik egin. 

Urriak 26 (tlfnoz.)
(Anonimoa) Gabon, zan esateko
Kamiñazpin, busan paradatik
gora ez daguela argirik eta nor-
malean juteala. Eztala eun bateko
gauza ia astero gauza berakin
gauzela. Benga, besterik gabe
agur. 
Erantzuna: Eskerrik asko ekarpe-
nagatik. Brigadari pasa zaio infor-
mazioa, eta lehen bailehen kon-
pontzea espero dugu. 

Azaroak 14 (twter)
(Ondarroa hobetuz) Lotsagarrixe
herrixe zelan dan zaindute: pinta-
dak, zamar potuk apurtute, zama-
rrak eronun, losak apurtute, lorak
ipintxeko jardinerak ganora baik
zaindute, herri guztiko bankuk
pintxura baik, zeoze esateko dakar
udalak? Beste 4 urtin herrixe holan
eukitxi espero dau???
Erantzuna: Herria txukuntzen ari
da udala. Urtea bukatu orduko
Itsasaurre argituko da led argiak
jarriz, astilleru ingurua konpon-
duko da udalak Jaurlaritzari eska-
era egin diolako. Udaleko fatxada
berrituko da, nasa kalea eta
artibai egoitzako plaza konpon-
duko dira.

Garbitasun batzordeak
aurrerapausoak emango ditu
datozen asteetan txakur kakei
eta zabor bilketari dagokionean,
kanpaina bat martxan jarriz.

Udala ahaleginak egiten ari da,
baina herritar guztion ardura da
eguneroko urratsen bidez hobe-
tzea herria. Eskerrik asko eman-
dako informazioagatik, herriaren
egoera hobetzen laguntzen dute
horrelakoek.

Azaroak 14 (fcbook)
(Iraitz) Aupa atsalde on!
Kamiñaldeko obretatik Kamiñaz-
piko rotonda dazen kañun kana-
lak zementuaz ta kakaz beteten di.
Aurreko asteburun kriston pistini
euan ta kañuk makila bateaz
desataska ein bir ixan neban.
Mesedez lantzin bistazo bat ero
iluntzin obrak amaitzen dabenin,
kanalak librati eskatzen dot.
Eskerrik asko
Erantzuna: Barkatu ezbeharrak.
mezua berehala bideratuko
dugu, eta erantzun bat ematen
saiatuko gara. Beste komunika-
zio bide zuzenagoa, telefono
arreta zerbitzua da, nahi izanez
gero. Eskerrik asko.

Abenduak 4 (fcbook)
(Haritzaren Semea) Iñor ofendiu
baik bañe, nox kenduko ri gabone-
tako argixak? Alperriko gastu re
eta kristiñaun jai bat. On dala den-
pori Udalbarriak-en idatzi ban
batek Aste Santutan udaletxeko
kotxi lagaten zala Atxeternun pro-
zeziñoirako (gauza publiko bat
ekitaldi pribau erlijioso bateako)
eta ya ezta laaten. Ia noxko ken-
tzetxuzen udalak gabonetako
argixak  eta hori diruoi gauza
inportantiauatan inbertiu. Konsu-
mo hutse, konsumu argixana eta
konsumu gabonetan sistema
kapitalistik bultzatzen dabena.
Alperrikuk bixak.
Erantzuna: mila esker zure haus-
narketagatik. Gabonak ospatzea
herriaren kulturaren parte den
neurrian, herritarren nahiei eran-
tzuten jarraituko du udalak.
Gabonetako argiak zatozte mer-
katari elkartearekin batera abia-
tutako ekimena da, bertako kon-
tsumo kontziente eta arduratsua
sustatzeko. neurri hauek herria
bizirik mantentzeko onuraga-
rriak direla uste dugu.

24 ordutan martxan!

TELEFONO
BEREZIA

zuen kritikak, kexak,
ideiak, proposamenak

jasotzeko...  DEITU!

DOHAINIK!

900 314 053

agenda



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

> OmEnalDIa
Gero arte, Ekai!

Urriaren 13an, Ekai
lersundi martinezen
urtebetetze egunean,
hainbat herritarrek
omenaldia egin zioten

gazteari eta euren senitartekoei.
Itsasaurre plazan margotuta dau-
den “aniztasunaren bi bankuen”
ondoan oroigarria jarri zen. 

familiaren ekimenez eta udala-
ren babesarekin aurrera ateratako
ekimen horren bitartez, gazte tran-
sexualen egoera eguneroko herria-
ren bizitzaren parte izatea nahi
dugu, ahanzturan geratu ez dadin. 

> San anDrES EGUna

Bazkaria eta dantzak, Antiguako Aman

Gure jubilatuek badakite ondo
pasatzen! azaroaren 30ean, 47
lagunek parte hartu zuten
antiguako ama Elkartean urtero
antolatzen den bazkari eta dan-

tzaldian. Bertako tabernariek antolatu zuten
bazkaria, eta zirkin DJ ondarrutarra arduratu
zen arratsaldeko musika eta dantza saioagaz.

argazkietan ondo ikusten den legez, oso
giro onean ospatu zuten San andres eguna! 


