
Udalak uste du lehen-
tasuna Ibaion-
do kaleko garajeen
inpermeabilizazioak
daukala. Hain zuzen

ere, helburu nagusia etxe azpiko
garajeen hezetasun arazoak kon-
pontzea da.

Parkeari dagokionez, 2017an
egindako parte hartze prozesua-
ren emaitzekin egingo da aurre-
ra, eta genero eta jatorri anitzeta-
ko erabilera ikuspegitik irizpide
berriak gehituko zaizkio.

Itxura orokorrari lotuta, erai-
kinen zahartzeaz ohartuta, hain-
bat neurri hartzeko beharra adie-
razi dute bizilagunek eta udalak
berak. Eraikin gehienen isola-
mendua berritu behar da, eta
eraikinetan igogailuak jarri behar
dira. Udalak adierazi du etxeen
irisgarritasuna bermatzeko neurri
zehatzak hartu behar direla, eta
etxe tarteetako losak konpondu
behar direla. 

Ibaiondoko oinezko paseoari
jarraipena eman behar zaio.

Orain arte dagoen pasealekua
zubi zahar ikastolara iristen da
eta aurrera jarraitzea litzateke
proiektua. 

Parte hartze prozesuaren
bigarren zatia 2019an egingo da,
eta bertan aterako diren ondorio-
ekin onartuko da plana. 

2017an parkea eraberritzeko
parte hartze prozesuko lehenen-
go fasea egin zen. Beste gauza
askoren artean, honako hauek
adostu ziren: lurrak laua izaten
jarraitzea, eserlekuak berritu eta
lekuz aldatzea, argiztapena ego-
kitzea, berdegune gehiago ego-
tea, umeentzako ere egokiak
diren komunak jartzea, erreka
ingurua zaintzea eta pasealekua
luzatzea. Horretaz gain, auzoan
garrantzitsuak diren jai egunak
ere (hau da, Kamiñazpiko jaiak
eta San Juan sua) aintzakotzat
hartzea adostu zuten. Hori dela
eta, lurzorua aztertzerakoan sua
egiten jarraitzeko aukera man-
tentzeari garrantzia berezia
eman zitzaion.

Bizilagunekin batzarrean
aurkeztuko da proiektua
Udalak hainbat bilera antolatu
ditu bizilagunekin Kamiñazpiko
proiektuaren berri emateko eta
orokorrean datozen erronkak
jakitera emateko. Eneritz Basurko
alkateordeak adierazi duenez
udala beti saiatzen da herritarre-
kin harreman zuzena izaten.
«Baina komunikazioa bi aldeeta-
koa izatea da garrantzitsua; egi-
tera goazena aurkeztuko dugu,
eta, era berean, herritarrek esate-
ko daukatena entzungo dugu».

apirilaren 8an artabideko eta
antiguako amako bizilagunekin
egingo da bilera, antiguako
amako egoitzan. apirilaren
10ean, alde zaharreko, San Juan
Txurruko eta madalenako bizila-
gunekin izango da batzarra,
Kofradia zaharrean; eta apirilaren
11n, San Ignazioko eta
Kamiñazpiko bizilagunekin egin-
go da batzarra, alkoholiko
anonimoen lokalean. Batzar guz-
tiak 18:30ean izango dira.

Herrian azkenaldian dau-
den obra berrien ondo-
rioz, areagotu egin da

herritarren kezka aparkalekuen
gaiari dagokionez. Udalak herri-
ko aparkalekuekin egiten ari den
lana ezagutzera eman nahi die
herritarrei.

alde batetik, Udala apezpi-
kutzarekin negoziatzen ari da
Ibaiondon aparkaleku gehiago
zabaldu ahal izateko. Horrela,
Kamiñazpin arnasgune bat sor-
tzeko aukera ikusten da. Hainbat
bilera egin dira, eta epe motzean
zabaltzea aurreikusten da. 

Txorierrekako etxebizitzak
ere laster amaituko dira, eta ber-
tan 100 aparkaleku inguru egon-
go dira, orain autoa herriko beste
gune batzuetan aparkatzen ari
diren auzoko eta inguruko kalee-
tako bizilagunei begira. Beste
alde batetik, maiatzean,
Kamiñaldeko lanak amaitzean
eta bidea irekitzean, beste 70
aparkaleku inguru egongo dira
berriz ere.

Epe ertainera beste bi
proiektu lantzen ari da Udala,
herriko aparkalekuen arazoa
behin betiko konponduko luke-
tenak.

Txalet monikaren eta izotz
fabrikaren artean 700 aparkaleku
egiteko proiektua garatzen ari
da. Proiektua arau subsidiarioe-
tan lantzen ari dira, Hiri
antolamenduko Plan Oroko-
rrean. Bestetik, futbol zelaiaren
eta Ertzain Etxearen artean egin-

go diren moldaketa batzuen
ondorioz -aldagelak lekuz alda-
tuko dira-, udalak hainbat pisuta-
ko aparkaleku bertikalak egiteko
proiektua garatuko du.

Zaldupe atzeko egoera eta 
Skate Parkea
Ondarroako Udalak adierazi nahi
du Skate Parkea herritarrentzat
aspalditik datorren eskaria zela,
eta herriak denontzako tokiak
eduki behar dituela. Era berean,
Skate Parkea egitearekin batera
zaldupe atzean dauden aparka-
lekuak berrantolatu egingo dira,
eta ez da lekurik galduko.

zaldupe atzeko aparkalekua-
ren egoerari lotuta, hainbat herri-
tarrek kezka azaldu dute, lurrean
diren zuloak direla eta. Udalak
lehendik ere esanda daukan
modura, adierazi nahi du Uraren
eremua dela aparkaleku gune
hori, eta, beraz, ezin duela nahiko
lukeen berrikuntzarik egin.
Galipotaren ordez, hondarra
baino ezin daiteke bota, baina
euriarekin eta autoen joan-eto-
rriarekin, hilabete gutxitako
irtenbidea baino ez da.

Udalak egoera horri irtenbi-
dea eman nahi dio, eta behin eta
berriz batu da Bizkaia Ur
Partzuergoarekin eta Ura
agentziarekin hitzarmen batzuk
lotu nahian, uraren desbiderake-
ta hiru erakundeen esku egon
dadin. Udala proiektua presta-
tzen ari da bi erakundeei aurkez-
teko.
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>Udalak auzoa
irisgarri bihurtzeko
lanak egingo ditu,

zatika.

>>Kamiñazpi da
bizilagun gehien

dituen auzoa; 4.000
lagun bizi dira.

>>>Ibaiondo
kaleko garajeen

inpermeabilizazioa,
lehentasunezkoa.

Kamiñazpi berritzeko
bigarren parte-hartze

prozesua jarriko da martxan

Aparkalekuen gaia
bideratzen ari da udala

Obra berrien ondorioz, areagotu egin da kezka



aurrekoetan baino
partida handiagoa
jarri behar izan du
Bizkaiko foru
aldundiak Plaiko

zubiko lanetarako: 664.571,63
euroko aurrekontua izango dute
lanek, hasieran aurreikusitakoa
baina ia 200.000 gehiago. 

mota horretako lanak egiten
espezializatuta dagoen Galda-
kaoko Orion enpresari esleitu diz-
kiote lanak, eta espero da hurren-
go asteetan hastea lanekin.
lanek bederatzi hilabete inguru
iraungo dituzte.

2016ko abuztuaz geroztik,
zubia itxita dago, segurtasuna
bermatzeko, eta birgaitze lanei
esker, zubiak biratzeko gaitasuna
berreskuratuko du. Horretarako,
metodo tradizionalak erabiliko
dituzte: artisau eran konponduko
dute, zubia eraikitako garaiaren
antzera.

zubia zatika desmuntatu eta
tailer berezi batean egingo dituz-
te zaharberritzeko lanak. Eta kon-

pondu ondoren, berriro jarriko
dituzte ohiko tokian. Pasabidea-
ren egitura eta behegaineko
egurra konponduko dituzte. Era
berean, barandak gorago ipiniko
dira, herritarren segurtasuna ber-
matzeko. zubiaren engranaje sis-
tema ere konponduko dute, bira-
kari bihurtzeko. mekanismo ori-
ginalak nahikoa hondatuta
daude, eta horretarako pieza
berriak eraiki beharko dituzte.

aldundiak 2018ko urrian
amaituko zirela publikatu zuen
hasiera batean, eta lanaren
dimentsioa gaizki aurreikustea-
ren ondorioz asko atzeratu dira
lanak. Bilera ugari egin behar izan
direla adierazi du zunbeltz
Bedialaunetak, eta igarotako
denbora honetan «herritarrak
izan dira kaltetu nagusiak».
Egindako lanarekin «pozik» ager-
tu da alkatea, eta hemendik
aurrera, gainontzeko erakunde-
deekin elkarlanean aritu eta akor-
dioak bilatzeko lanean jarraituko
dutela berretsi du.
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>azPIEGITUraK

Adjudikatu dira Plaiko Zubiko lanak
Hiru deialdi egin behar izan ditu Bizkaiko foru aldundiak Plaiko zubia konpontzeko lanak adjudikatzeko.

zeledonio arriola eraikina
2004an itxi zen, 75 urtean
eskola izan ostean. Egoera

txarrean zegoelako itxi behar
izan zuten, eta ordutik ez da erai-
kinera begirako proiekturik egin. 

Eraikina udalaren jabetzakoa
izanda, herriarentzat berreskura-
tu nahi da. Hainbat laginzulo
egin dira, eta lehen emaitzen ara-
bera, uste baino egoera hobean
da eraikina .Beraz, berrerabiltze-
ko proiektua aurrera doa. 

laginzulo tekniko bereziago
batzuk egin behar dira orain,

zimentazioa ondo dagoen ikus-
teko. Edozein kasutan, zunbeltz
Bedialauneta alkateak adierazi
duenez, «uste baino egoera
hobean da eraikina» eta, beraz,
udalak ikusten du aukerak dau-
dela berriro ere zabaltzeko. 

Bertan egingo diren proiek-
tuak «modu parte hartzailean»
erabakiko direla adierazi du
Bedialaunetak, herriak hainbata
behar dauzkalako. 

2018ko udal aurrekontuen
barruan sartuta daude eraikinean
laginzuloak egiteko lanak.

Zeledonion
laginzuloak

egin ostean baikor
agertu da Udala

zeledonio eraikina herriarentzat baliatu nahi
du Udalak. Egin diren lehen laginzuloen ara-

bera egoera ona dela adierazi dute.

martxa onean doaz Udal
zerbitzu orokorren erai-
kina hobetzeko lanak.

Urtarrilaren 24an hasi dira musika
Plazako obrak, eta apirilaren
erdialdean amaitzea espero da.
lan hauen bitartez, udaleko zer-
bitzu orokorren fatxada berritu
egingo da, instalazioak fatxadatik
kenduko dira eta argiteria berria
jarriko da, lED argiekin.

musika Plazatik ura sartzen
zen zerbitzu orokorretako eraiki-
nera, eta horregatik behar zuen
sakoneko konponketa. Bestetik,
aprobetxatu da Itsasaurre Plazan
modura lED argiteria jartzeko.
Horrela argiztapen hobea eta
merkeagoa edukiko du herriak,
eredu jasangarriago baten bide-
an. Beharrek 71.266,35 €ko aurre-
kontua edukiko dute. 

Herrian azken asteetan egi-
ten ari diren berritze beharrekin
lotu ditu obrak Eneritz Basurko
Hirigintza zinegotziak. «Herriak
berritu egin behar du, eta udale-
ko eraikinek, garbitasunaz gain,
txukunketa orokor bat beharrez-
koa dute. fatxada garbiagoa
edukita, herriaren itxura hobe-
tzen dugula uste dugu», adierazi
du Hirigintzako buruak. 

Udaleko zerbitzu orokorren
eraikineko fatxada berritzeko
lanak amaitzen ari dira



Txakurren kanpaina aurrera doa
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> InGUrUmEna

> zErBITzUaK

martxoaren 23an, Ondarroako Udalak eta
lea-artibai amankomunazgoak, elkarlanean, II.
Konpost Eguna antolatu zuten. Herritarrek sailkatu-
tako organikoaren bidez sortutako konposta banatu
zen alamedan; eta horrekin batera, 150 tomate lan-
dare eta 294 letxuga.
2018an sailkatutako organikoaren bidez, zazpi tona
konpost sortu dira, eta horren zati bat da II. Konpost
Egunean oparitutako landareekin eman dutena.
Konpost poltsa hori etxera eramatean, hondakinak
sailkatzearen garrantzia erakutsi nahi izan dute uda-
leko eta amankomunazgoko ordezkariek. 

< Konpost eguna

Berritu egin da Ondarroako txakurren errolda; garbitasun neurrien artean,
poltsak banatuko dira txakur jabeen artean.

lea artibaiko amanko-
munazgoak 2017 eta
2018ko hondakinen
datuak kaleratu ditu.
Emaitzen arabera, es-

kualdea da Bizkaian gehien birzi-
klatzean duena: %43ko tasare-
kin. Ondarroak tasa hori gainditu
eta ia erdia bereiztera iritsi da. 

2016ean jarri zuen indarrean
lea-artibaiko amankomunaz-
goak organikoa sailkatzeko eki-
mena, eta horrekin batera,
herriak aldaketa handia egin du,
organikoa bereiztearekin batera,
gainontzeko gai guztiak ere
gehiago sailkatzen dira eta.

Datuak adierazgarriak dira,
eta hondakinen ia erdia bereiz-
ten ari gara ondarrutarrak. Udala
pozik eta harro dago ondarruta-
rrak egiten ari diren lanarekin eta
lortzen ari den emaitzengatik. 

Urrats berriak emateko prest
azpimarratzeko datua da errefu-
setan 512.305 kiloko jaitsiera
egon dela. Kontuan hartu behar
da 2018ko bigarren hiruhilabete-
koan hasi zirela sortzaile handiak
batzen, ikastetxe, taberna, jate-
txe eta janari dendak, hain
zuzen. 2018an gainera, oraindik
puntu mugikorraren ekimena ez
zegoen martxan. Beraz, emaitzak
hobetu daitezke.

Herritar ugari oraindik ez
dira batu kanpainara, baina
udala eta amankomunazgoa
lanean ari dira erraztasun gehia-
go jartzeko. Joan den martxoa-
ren 23an Konpost Egunean izen
emateko postua jarri zen
alamedan, eta 50 bat herritarrek
eman zuten izena.

San Ignazio kalean, Erribera
kalean eta nasa kalean dauden
komertzioek atez ateko bilketa
egiten hasi dira joan den martxo-
an. Errefusaren bilketa zazpi egu-
netik lau egunera jaistean,
komertzioekin batera alternatiba
eskaini die lea artibaiko
amankomunazgoak, eta deneta-
ra 37 denda, jatetxe eta tabernek
egin dute bat proiektuarekin.

rakel Elu Bengoetxea
amankomunazgoko lehendaka-
riaren arabera, aurreikuspenak
betetzen doaz. Organikoa sailka-
tzeko erraztasunak jarrita, gai-
nontzeko zaborra sailkatzea erra-
zagoa izan da herritarrentzat, eta
konpromisoa handituz doa.
«Ingurumenarenganako erres-
petuarekin kontzientziatua
dagoen eskualdea da lea-
artibai, eta bide horretan sakon-
du behar dugu orain. Erronka da
joera horrekin jarraitzea, eta
datozen datuekin emaitzak
hobetuko direla espero dugu».

%48ko birziklatze tasa lortu du Ondarroak:
eskualdean gehien birziklatzen duen herria da

Udala kanpaina bere-
zia egiten ari da
herriko txakurren
kontrola areagotze-
ko, eta urrats ezin-

bestekoa da errolda egunera-
tzea. Horretarako rEGIan dau-
den txakur jabe guztiei gutuna
bidali zaie txipa eguneratzeko
eskatuz.

Txakurra hil bada, txakur
berririk bada edo orain arte txipik
izan ez badu, izena ematera
behartuta daude txakur jabeak.
lea-artibaiko amankomunaz-
goak eta udalak erraztasunak
eman nahi dituzte, eta, horrega-
tik, martxoaren 28an postua jarri
zen albaitari batekin. Dozenaka
herritar joan ziren txipak jarri edo

berritzera. amankomunazgoari
esker, prezio berezi bat izan du
mikrotxipa jartzeak, 20 €koa, hain
zuzen.

Udaltzaingoan, poltsak ban-
tauko dira txakur jabeen artean,
garbitasuna mantentzeko.
Horretarako,  txakurrek izena
emanda eduki beharko dute udal
erregistroan, eta aitatutako txipa
jarri txakurrari. Ondarroako
Udaltzaingoak txip irakurgailu
berria duenez, errazago kontrola-
tu ahalko dira animaliak; galtzen
direnean, esate baterako.

«Kontzientzia piztean dago
gakoa, eta behar horretan herri-
tar guztiok erantzukizuna dauka-
gu», adierazi du zunbeltz
Bedialaunetak. 



antiguako amaren
zuzendaritza berritu
egin zen iazko ekaine-
an, eta ordutik hona
hainbat ekimen berri

abiarazi dituzte. Hiru hilabetean
behin txokolatada eta bingoa egin-
go dituzte, eta, horrela, lehen urte-
an bitan egiten zen ekimena bider-
katu egingo dute. Erabiltzaileen
eskaerari erantzunez handitu da eki-
men kopurua, egun berezia da-eta
batzen diren herritarrentzat, jai giro
ederra sortzen delako. Hurrengo
saioak ekainaren 13a, irailaren 12
eta abenduaren 12a izango dira,
18:30etik aurrera, eta erabiltzaile
guztientzat irekita egongo da.

Osasuna zaintzeko ekimenak
ere martxan dira. Hileko lehen bari-
kuetan, adibidez, podologo zerbi-
tzua egongo da, 10:00etatik aurrera.
aurrez izena eman behar da,
antiguako aman. martitzenero,
pilates saioa egongo da 09:30etik
10:30era; eta eguenero, memoria
ariketak, 10:30etik 12:00etara. 

Zahartze aktiborako beste
zutabea: Artibai egoitza

Udalak apustu argia eginda
dauka artibai egoitza herriko gune
garrantzitsua izan dadin. Herria
gero  eta zaharragoa da, eta zerbi-
tzuak norabide horretan joan behar
dira. zunbeltz Bedialauneta alkate-
ak azaldu duen modura, «zahartze
aktiboaren alde egiten ari da artibai
egoitza, hari lotutako programen
bidez; 60 urtetik gorakoek kirola eta
jarduera sozial eta kulturaletan jar-
duera aktiboa izan dezaten».

artibai egoitzak herri mailako
zerbitzu handienetakoa ematen du,
eta tamainako inbertsioa egiten da.
22 dira langile  eta laguntzaile arte-
an, eta  1.650.000 euro inguru bide-
ratzen dira urtean. Osasunaren zain-
tzaren ikuspegitik ere urratsak
eman dira. Besteak beste, iaz, elika-
gai gehienak eskualdekoak izatea
lortu zen, eta, horrela, bertakoa sus-
tatzeaz gain, produktu freskoak eta
kalitatezkoak eskaintzen zaizkie
gure helduei. 
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Arrakastatsua izan da
Zaldupeko Skate Parke
berria

azken lau urteetako
datuak alderatuta,
etengabeko goranzko

joera izaten ari da zaldupeko
abonatu kopurua. 2018an 2.773
erabiltzaile izan ditu, 1.347 ema-
kume eta 1.426 gizon; 2017an
baino 129 gehiago, hain zuzen. 

Erabileraren datuak ere atera
ditu kiroldegiak. Igerilekuak
26.398 erabiltzaile eduki ditu,
10.720 emakume eta 15.678
gizonezko; guztira 2017an baino
1.972 gehiago. 

muskulazio-gelari dagokio-
nez, erabiltzaileak 18.395 izan
dira, 13.932 gizon eta 4.463 ema-
kume. 

Ordu gehiago zabalik
2017an abonatuen goranzko
joera ikustean, Ondarroako
Udalak erabaki zuen handitu
beharra zegoela inbertsioa.
aurrekontua igo zen, eta kirolde-
gian hainbat aldaketa eginda,

195 ordu gehiago egon da zaba-
lik.

Kiroldegia herriko bizitzaren
gune gero eta garrantzitsuagoa

izaten ari dela baieztatu du
zunbeltz Bedialauneta alkateak,
eta norabide horretan egiten ari
den lana txalotu egin du.

Gora doaz urterik urte 
kiroldegiko bazkidetzak

> KIrOla

Ondarroan zahartze aktiboa bermatzeko bi zutabe
> OnGIzaTEa

antiguako ama Elkartean zuzendaritza aldatu denetik ekimen berriak abiatu dira, beti ere zahartze aktiboaren norabidean.

zaldupe Udal Kiroldegiak 2018ko bazkidetza datuak kaleratu ditu;
iaz,inoizko erabiltzaile kopururik handiena edukitzera heldu zen. Otsailaren 14an udalak

zaldupeko Skate Parkea
zabaldu zuen, eta ordu-

tik hamarnaka izan dira han
batutako gazteak. Eneritz
Basurko alkateorde eta hirigintza
zinegotzia oso pozik agertu da
eduki duen harrerarekin.

Basurkoren esanetan, aspal-
diko beharrari erantzun zaio, eta
herritarren erantzuna tamaina-
koa izaten ari da. «Datozen aste-
etan inaugurazio jaialdi txiki bat
egin nahi dugu, gazteen skate
erakusketa batekin eta musika
jartzaileekin». Horretaz gain,
gerizpeak eta eserlekuak jartzen
ahaleginduko da Ondarroako
Udala, gunea ahalik eta erosoe-
na izan dadin.

40 x 4,5 metro bi arranpa eta
bi errail ditu, gazteak skatean
zein patinetan ibiltzeko.
Bidegorriaren ondoan egotean,
bertaraino heldu daiteke patine-
tan. Horrenbestez, Skate Parkea
zabalduta, eta helduentzako
kirol gunea ondoan egonda,
adin bateko eta besteko herrita-
rrek kirolerako erabiliko duten
gunea sortu da.

Joan den urteko aurrekon-
tuan exekutatu ezin izan ziren
hainbat partidetako 40.000€
Skate Parkean inbertitzea eraba-
ki zuen udalak, gazteek kirola
egiteko leku duin bat eduki
dezaten eta, aldi berean, herriko
bestelako espazio publikoak ez
oztopatzeko.
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Irakurri gozatu eta oparituprograma abiatu du Txomin
agirre Udal liburutegiak

martxoaren 18tik maiatzaren 31
bitartean. apirilaren 23an
liburuaren nazioarteko Eguna
ekimen honen baitan ospatuko
da.

Helburuen artean dago ira-
kurzaletasuna sustatzea, liburu-
tegiaren erabilera bultzatzea,
euskarako literatura ezagutaraz-
tea, euskal liburugintza indar-
tzea eta herritarren kultur kon-
tsumoan euskararen presentzia
indartzea.

Funtzionamendua
lehen urratsa: Herritarrak udal
liburutegiko mailegu zerbitzuan
euskarazko liburu bat aukeratu
eta eroango du etxera.

Bigarren urratsa: liburu-
tegian irakurle-fitxa bat eman-
go dio, nahi izanez gero bete
dezan; ondoren, euskarazko
liburu bat erosterakoak erabili
ahalko duen %35eko erosketa
txeke bat entregatuko zaio
herritarrari.

Hirugarren urratsa: Herriko
liburu denda (Idiakez eta zurru-
murru) baten erabili ahalko du
erosketa txeke hori, euskarazko
literatura erosten duenean.

Irakurri, gozatu eta oparitu
programa jarri du martxan
Txomin Agirre liburutegiak 

Udaleko langileek
martxoaren 8ko dirua 
dohaintzan eman dute

LILATOIAn eta Naberan herri lasterketan
parte hartu du Aringaingan taldeak

aurten ere ehunka
izan dira beharrak
laga eta kalera irten
diren emakumeak.
Egun osoan itxita

egon ziren komertzio gehienak
eta eguerdiko mobilizazioan
1000 lagun inguruk parte hartu
zuten.

Udalak ere bat egin zuen gre-
barekin, eta udaleko emakume
behargin gehienek greba egin
zuten. Hain zuzen, udaleko
enpresa komiteak egindako
eskerari jarraituz, dohaintzan
eman dute udaleko langileek
euren soldataren zatia.

Ondarroako Udaleko enpresa
komitearen proposamena hona-
koa izan da:

1) Udaleko emakumeek mar-

txoaren 8an greba egitea, eta
eskatzea udalari honakoa:
Ondarroan indarkeria matxistari
aurre egiten dioten emakumeen
beharrizanak babesteko diru
partida bat sortzea udal aurre-
kontuan, eta egun horretako sol-
data bertara sartzea.

2) martxoaren 8ko greban
lagundu nahi duten udaleko
behargin gizonezkoei gonbida-
pen hau egitea: eskatzea udalari
Ondarroan indarkeria matxistari
aurre egiten dioten emakumeen
beharrizanak babesteko diru
partida bat sortzea udal aurre-
kontuan eta egun horretako sol-
data oso edo erdia (aukeran) ber-
tara sartzea.

3) Udalak Ondarroan indar-
keria matxistari aurre egiten dio-

ten emakumeen beharrizanak
babesteko diru partida horreta-
ra, gutxienez, langileek ipiniko
dutenaren besteko diru kopuru-
ra ipintzea.

Greba egin zuten emakume
guztien soldataren zatia funts
horretara bideratu da. Gizonezko
langileen dohaintzari dagokio-
nez, soilik bik parte hartu dute,
tartean zunbeltz Bedialauneta
alkateak. «Gizonoi ere badagoki-
gu ekimen feministetan parte
hartzea, baina ez protagonista
modura, baita ezkutuko lana egi-
naz ere. Emakumeak izugarrizko
aurrerapausoak ematen ari dira,
baina zoritxarrez gizonengan
kontzientzia piztea falta da
oraindik».

azken bi urteetan egindako greba feministarekin bat egin dute
ehunka ondarrutarrek

Donostiako 30.
lilatoiean 81 onda-
rrutarrek hartu dute
parte. Urterik urte
gero eta gehiago dira

Ondarroatik animatzen diren herri-
tarrak, Etxelilako aringaingan
proiektuari esker. naberan laster-
ketan ere dozenaka izan dira
aringainganeko korrikalariak. 

Kirola boteretze tresna gisa
hartuta, aringaingan parte hartze
guneak emakumeen ahalduntzea
bultzatzen du gorputzaren mugi-
menduaren eta ariketa fisikoaren
bitartez. Emakumeak kirola egitera
espazio pribatutik espazio publiko-
ra ateratzea bultzatzen da, taldea
osatuko duten partaideen arteko
harremanak eratzea ahalbidetuz,
erraztuz eta indartuz.

> BErDInTaSUna

> KUlTUra



Seguruena hau izango da
legealdiko paperezko
azken UDalBarrIaK eta
horregatik izango da
hausnarketarako eta

gogoetarako UDalBarrIaK.
legegintzaldia amaitzear gaude,
eta hausnarketarako garaia da;
duela lau urte baino hobeto, txar-
toago edo berdin gauden jakiteko,
eta behar dugun herria, behar
ditugun zerbitzuetatik hurbilago
gauden ala ez jakiteko.

legegintzaldia ez da erraza
izan; hasi eta handik gutxira, 9 hila-
betera, alkateak eta zinegotzi

batek karguak uztea erabaki zuten,
eta alkatea eta zinegotzia aldatu
ziren. Hala, martxoaren 7an,
berrantolaketa etorri zen, eta bere-
hala, martxoaren 8an Kamiñaldeko
mendi magalaren krisia etorri zen,
eta izotz fabrikako istripua, pertso-
na bil hil ziren istripua.

Kamiñaldeko mendia, udal
jabetzako magala da eta horrek
udalerri moduan egoera zailean
jarri gintuen: mendia kolapsatu eta
goitik behera jausteko arriskua
zela eta, 179 familia etxetik atera
behar izateak denok batera arrau-
nean egiteko unea zela erakutsi

zigun. Ondarroan ez geneukan
esperientzia handirik denok batera
arraun egiteko, baina apurka-apur-
ka, zailtasunei aurre eginez, egoera
hori atzean uzten ari gara. Obrak
amaitzen daude; udalak aurreikus-
ten du maiatzaren 24an amaituko
direla obrak, eta orduan kalea
zabalduko da. Kamiñalde,
Kaleandi, Kalekutz eta alde zaha-
rreko bizilagunek merezitako lasai-
tasuna berreskuratuko dute,
kotxeen harutz-honutza amaituko
da, eta orain denbora izan beharko
da bizi lagunekin egoteko eta jaki-
teko ze eragin izan duen, hiru urte
luze izan direlako. Eskertzekoa da
euren zibismoa eta pazientzia.

Udal gestioaren inguruan EaJk
duen diagnostikoa ez da ezuste-
koa ondarrutarrentzat. Udal
Gobernuari esan zaio eta
UDalBarrIaK-en bitartez jakinarazi
dugu askotan, Kamiñaldeko krisiak
ez duela lagundu egoera hobe-
tzen, baina agerian laga du aurre-
tik ere, arazo larriak zeudela eta
nabarmenena planifikazio falta. 

aipatzekoa da herriko elkarte-
ek oraindik ez dituztela diru-lagun-
tzak jaso, ez 2018koak, ezta 2016
eta 2017koak kultura arloari dago-
kionez. Sekulako kaltea elkarteen-
tzat, ez dutelako baliabiderik
euren ekintzak egiteko. Hori ere
planifikazio faltaren adibidea.

azken hileetan, azken
momentuko obrak dabiltza mar-
txan, eta hori ondo dago, baina
adibide bat ipintzeko, udaletxe
bueltako obrek, beharrezkoak
direnak, urte bi baino gehiago
behar izan dute hasteko. Berriro
ere planifikazio falta. 

Skate parkeari dagokionez,
gazteak pozik daude, baina lekurik
aproposenean dago? Ezin da doto-
reago izan? Ematen duelako amai-
tu barik dagoela. 

Erantzunak eman behar zaie
honako arazoei: 

• Herria ordenatu behar dugu:
aparkalekuak, garbitasuna, pare-
ten garbitasuna, txakurren kakak.

• Premiei lehentasuna eman
behar diegu, zerbitzuak hobetze-

ko:  kiroldegia, liburutegia, Gizarte
zerbitzuak, eskolak, hondakinak,
lana...

• Eta aipatutako guztia gauza-
tzeko, planifikatu beharra dago,
proiektuak, ekintzak, diru-lagun-
tzak, aurrekontuak, epe barruan
egiteko.

amaitu aurretik, martxoaren
8an izandako indar metatzea aipa-
tu nahi dugu, emakumeen eskubi-
deen alde. Bizitzak erdigunean
jarriz, hainbat emakume kalera
atera ginen elkarturik, albo batera
lagata zerk desberdintzen gaituen
eta bat eginez feminismoarekin,
berdintasunaren aldeko eta
matxismoaren kontrako mugi-
menduarekin. Herrigintza-rako
adibide aproposa. 

asko daukagu Ondarroan egi-
teko, eta bat denen gainetik: ilu-
sioa berreskuratu behar dugu,
pesimismotik atera eta herri
moduan indartu behar dugu
Ondarroa, denon artean, elkarrekin
adostuta, bizi, disfrutatu eta lan
egiteko herria izan dadin.
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maiatzaren 26an,
udal eta foru
hauteskundeez
gain, Europako
Parlamenturako

hauteskundeak ere egingo dira.
Hasieratik argi eduki dugu
Europako jokalekua ezin dela
estatuko subiranistak elkarrekin
lehiatzekoa izan, eta guztiok
batera agertu behar ginela
Europan estatu espainolaren

urritasun demokratikoa agerian
uzteko. «Errepublikak» izenez,
ErC, BnG eta estatuko ezkerreko
beste zenbait indarrekin agertu-
ko gara. Hauteskunde espainolak
apirilaren 28ra aurreratuta,
madrilen ere Europarako eratuta-
ko formula bera erabiltzea izan
da EH Bilduren asmoa. Katalan
eta galegoekin zein estatuko
beste ezkerreko indarrekin,
Espainiako Kongresuan erabaki-

garria izan daitekeen talde sobe-
ranista indartsua eratzea.

azken garaian maiz errepika-
tzen ari gara inboluzio
(anti)demokratiko eta zentraliza-
tzaile baten aurrean gaudela.
areago, Europa eta mundu
osoan zehar zabaltzen ari den
olatu faxistaz ere mintzo gara,
eta tokian tokiko erantzunak
eman beharraz. Uste dugu hau-
teskunde europar eta espainolak
aukera paregabea direla horreta-
rako. arazoa ez baita Vox, edota
PP edo C’s, arazoa 78ko
Erregimena da, estatua bera eta
Sanchezen PSOE ere ez da gai
Euskal Herriarentzat edo
Kataluniaren-tzat inolako aukera
demokratizatzailerik eskaintze-
ko. Helburua eskubide sozial eta
nazionalak ezabatzea da, 155. eta
135. artikuluen garapenaren
bidez. Beraz, hauteskunde hauek
testuinguru berezian egingo
dira. Krisi sakonean murgilduta
dago Espainiako estatua. Estatua

eta bere egiturak zartatzen ari
dira, krisi ekonomikoak eta
Kataluniako mugimendu subira-
nistaren ekinaren eta determina-
zioaren ondorioz. Estatuko bote-
re faktikoek hartu dute krisi horri
aurre egiteko erabakia, eta nola
egin ere bai: inboluzio antidemo-
kratikoa martxan jarri, eskubide
politikoak eta sozialak murriztu,
birzentralizazioa abiatu eta
dugun autogobernu apurraren
aurka egin, emakumeek irabazi-
tako eskubideekin amaitu, langi-
le eskubideak ezerezean utzi eta
sindikatuen lana desaktibatu,
euskara bazterrean utzi, gure
hezkuntza sistemaren aurka
egin... Gure herriak 40 urte atzera
egitea nahi dute. Euskal herrita-
rrok auzolanean hamarkadetan
eraiki dugun hori suntsitu nahi
dute. Gure herriaren izaerarekin
eta garen horrekin amaitu nahi
dute, Espainiako estatua salba-
tzeko. 

Haiek badute plan bat. Baina
guk ere badugu gurea. madril eta
Europako jokalekuak elkartuta
aritzeko baliatuko ditugu.
Eskuinak alde batetik eta PSOEk
bestetik eratuko dituzten bi
bloke nagusien artean, erabaki-
garria izan daitekeen hirugarren
bloke bat sortzea; bloke demo-
kratiko-soberanista bat, erabaki
garrantzitsu guztiak bere esku
izan ditzazkeena. EH Bilduk eta
ErCk adostutako gutxieneko
akordioan lau dira ardatz nagu-
siak: autodeterminazio eskubide-
aren aldarrikapena, preso politi-
korik gabeko bidea egitea,
murrizketa sozioekonomiko eta
politika neoliberalekin amaitzea
eta emakumeen eskubideen aur-
kako erasoak gelditzea.

Soilik indarrak batuta lortuko
dugulako erabakigarriak izatea
eta aurrera egitea. Elkarlanean
arituko gara, gure herrien eta
euskal herritarren eta katalanen
gehiengoaren defentsan.

EH bildu
Euskaldunak, 
katalanak, 
galiziarrak… 
bat eginda!

EAJ 
Legealdiko 
azken 

UDALBARRIAK

Ondarroako Yaalah elkartea duela bi urte sortu zen, herrian
Sahararekin elkartasuna lantzeko. makina bat ekimen anto-
latzen ditu, eta gero eta ikusgarritasun handiagoa lortzen

ari da. Saharar kanpamentuetara bidaltzeko janari bilketa abiatu
zuten otsailean, eta 3.000 kilo janari jaso zituzten.
Orain, Udara Bakean ekimenerako izen ematea amaitu berri dute;
udan Ondarroako familiek ume sahararrak jasotzeko ekimen ederra.
Ekimen gehiago ere antolatzen dituzte. 2018ko abenduan Saharara
joan zen herriko talde bat BIr GanDUz ekimenaren baitan.
Bakoitzak 30 kilo elkartasun zeramatzala: arropa, eskolako materiala
eta abar. Kanpamentuetan duten bizitza gogorra ezagutu ahal izan
zuten, baina baita euren duintasuna ere. 
lan politikoaren beharra azpimarratzen dute, eta horretan ere saia-
tzen dira Ondarroako Udalarekin batera. Saharar Errepublika
arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 43.urteurrena dela, uda-
letxeko mastan Saharar bandera  jarri zen otsailaren 27an. 

Yaalah elkarteak 3.000 kg elikagai jaso ditu

TALDEAKBERBETAN
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posta elektronikoz:
orokorra@ondarroa.eus

komunikazioa@ondarroa.eus

HErrITXarrEn BOZA

900 314 053TFNOA.+
BUZOIAK+ SARESOZIALAK

http://www.udalbarriak.eus/ekitaldiak/
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Otsailak 19 (post.elektronikoz)
Kaixo, noiz kolokatu behar duzue
zaharren egoitzako umeen par-
kea? Errenteriko bidean dago
botata, parkea berritzerik bai?
Pintadez beteta zegoen parkeko
etxetxoa, eta lekuari dagokionez,
ondoko berdegunean jarri daite-
ke?
Beste gauza bat: saskibaloian ibil-
tzeko saskirik ez dago herrian;
saski txiki batzuk jarri ahal ditu-
zue? Adibidez, plaza gorrian, ane-
sun... beste kirol batzuk bultzatu
behar dira, baina horretarako
aukerak eman behar ditugu.
Ta azken gauza: Zaldupeko eskola
ondoko bidea asfaltatzea idea
bikaina. Bidearen ondoko berde-
gune horretan merenderoetako
mahaiak jarri ahal dituzue?
Zaldupe eskola barruko patioan
daudenak bezalakoak. Horrela,
umeek meriendatzeko gune polita
sortu daiteke...
Erantzuna: Haurren parkeak
konpontzea lehentasuna da, eta
apirilean udal aurrekontuak
onartzean bertan sartuko da
konponketarako partida; lehena-
go ezinezkoa da. 
Saskibaloia eta merenderoen
bitartez kirol gune osatuagoa
sortzea ideia bikainak dira.
Udalaren asmoa da ahal den
neurrian kirolgune osasuntsuak
edukitzea herri osoan zehar, eta
gisa hauetako proposamenekin
osatu daiteke. Kirol batzordean
eztabaidatuko da zer jarri behar-
ko litzatekeen eta non. Eskerrik
asko proposamenagatik. 

Martxoak 12 (telefonoz)
Arratsaldeon. Pare bat gauza
komentatzeko deitzen dot. Lehen
Kiroldegitxik urten dotenin
ikusi´ot ordutegixe eta ikusi’ot
uztailan ta abuztun bakarrik dala
zabalik 08:00etatik 13:00etara.
Pentsaten dot txarto dala hori, ze
ez dot nahi pentsa uda osun baka-
rrik goixetan ahal dala jun. Batzuk
hile biko oporrak dauke, baina ira-
kaslik ez gazenok ez dot pentsaten
hile bi egon bihir gazenik kiroldeire
jun baik. 
Ta beste asuntu re, aparkamentu-
kin dan arazu. Askotan ezin dou
aparka biharretik bueltan. Horrei
lotute, askok pentsaten dou

Kamiñazpitik anesure eingo
balitx pasarela bat eta hor gali-
pota, soluziona litxakela. 
Erantzuna: Ordutegi hori ez da
zuzena. Uda osoan goiz eta arra-
tsaldez egongo da zabalik kirol-
degia, iaz bezala, jaietan izan
ezik. aparkalekuei dagokionean,
irtenbideak bilatzen saiatzen ari
da udala, aldizkari honetako
bigarren orrian azaldu bezalaxe.

Martxoak 11 (post.elektronik)
Egunon! Skate parki beti jendez
gainezka da ta hori ona da herriko
gaztintzat, idea ona ixanda...
baine bixkat estu geatu re.
Proposamen bat: ahal ixango zan
zementu bota skate-eko parkin
ondutik Errentexako bideko hesi-
xak arte? Justo harrizko bankuk
jarri´zuen azpixan; ze estu danez
skateko pisti entsegide urtete´za
pistatik...
Zaldupeko anesu kirolgune morun
mundiala ixango zan, anesuko
kanpo futbolin kantxa bat jun
bihiko zan: saskibaloi, tenis, futbo-
la... ero hori ur agentzixine da ta
ezin de ikutu?
Erantzuna: mila esker proposa-
menagatik. aldizkari honetako
bigarren orrian azaldu bezala,
ura berbideratu arte ezin da gali-
potarik bota anesuan. Udalak
hasi ditu tramiteak Urarekin eta
lanean ari da desbideraketa hori
gauzatu ahal izateko. 

Martxoak 19 (post.elektronik)
Buenos dias. En el polideportivo
sigue sin haber maquina de agua,
kas, café... ¿que pasa con este
tema? Más de dos años así, ¿qué
problema hay? ¿no se van a
poner?
Erantzuna: Udalak prozedura
abiatu zuen, erabiltzaile ugari
baitira makina jartzeko eskatu
dutenak. zoritxarrez, lizitazioekin

arazo bat dago, eta momentuz
ezingo da makina hori instalatu.
Udala ahalegintzen jarraituko da.
mila esker eskaeragatik.

Martxoak 24 (post.elektronik)
En el suelo del parque de niños de
Itsasaurre las grietas son cada vez
más grandes, el suelo de goma se
está rompiendo cada vez más y
por más sitios, y además está lleno
de mierda. Cuanto antes se arregle
mejor. Yo ya dí aviso de ésto al
ayuntamiento y quería saber si se
va a hacer algo al respecto.
Gracias.
Erantzuna: mila esker zure ekar-
penagatik. Gaia ikertuko da eta
aurrekontuetan sartzen saiatuko
gara. 

Martxoak 19 (post.elektronik)
Gabon! Residentzixa aurreko parki
udalbarriaken ipintxen ban otsai-
lin ipiniko bela atzea be; martxu
baru, te ondion parke baik... ta
Itsasaurrea jun, de zuloz beteta,
parkeko behangañe guzti zulukin,
te zulutan dana zamarra... honen
abisu emon zan udalai zuluk txiki-
xauak zinin... on zulo gexa, kon-
ponketa gehixa en bihir... ederra
gestinoi! Kaminazpiko parki bai
bileri te holaku asko, baine gure
umik parke barririk bai. Gero esan
diroik eztala, baine Gaztetxekuai
karpi ipintxeko bara? Alkati jan
eranin ederto, zeñek pagata?
Lotsagarrixe.
Erantzuna: Bai erresidentzia
aurreko parkean eta baita
Kamiñazpiko parkean egin behar
diren lanak apirilean onartuko
diren aurrekontuetan egongo
dira. Eskerrik asko. bizirik man-
tentzeko onuragarriak direla uste
dugu.

agenda

24 ordutan martxan zure mezua lagateko!

TELEFONO BEREZIA
zuen kritikak, kexak, ideiak

zein proposamenak jasotzeko,
telefono zenbaki berezia daukazue.  DEITU!

900 314 053

DOHAINIK!

Apirila
• 10, eguaztena, Kofradia
Zaharrean/ 17:00etan/
TrOnPETa ETa TrOnBOIa
EnTzUnalDI DIDaKTIKOa.
Unanue Udal musika Eskola. 

• 12, barikua, Azkartzatik
Kategire/ goizeko 5:06etan/
KOrrIKa 21. aEK.

• 19, barikua, Kanttoipe
Errebueltan/ 11:00etatik
20:00etara/ I
V zaHar BErrI azOKa:
Trikitilariak, Taloak, arropak,
Garardo artisaua, musika....
Ondar-Uhin Turismo Elkartea 
eta Ondarroako Udala.

• 20, zapatua, Alamedan/
09:00etatik 11:00etara/
HOnDaKIn BErEzIaK 
JaSOTzEKO PUnTU 
mUGIKOrra. 
lea-artibai amankomunazgoa.

• 21, domeka, aBErrI EGUna.

• 28, domeka, Zubi Zahar Herri
Ikastolatik/ 07:00etan ibilbide
lUzEa (54 km.), 08:30ean
mOTza (24 km.) eta 10:30ean
TXIKIa (11 km.) /OnDarrOa-
OnDarrOa BOGa! mEnDI mar-
TXa. Izen-ematea boga.aurre-
ramt.org-en edo martxa bakoi-
tza hasi baino ordu bete lehena-
go. aurrera mendi taldea eta
zubi zahar Herri Ikastola.

• 29, astelehena, Kofradia
Zaharrean/ 17:00etan/
IPUIn mUSIKala EnTzUnalDI
DIDaKTIKOa. 
Unanue Udal musika Eskola.

• 29, astelehena,  Beikozinan /
18:30 / «las gaviotas de
Ondarroa, ¡mucho más que sim-
ples pájaros!” HITzalDIa Juan
arizaga martinez ornitologoaren
eskutik. zientziaren Giltzak
Elkartea.

Maiatza
• 6, astelehena, Kofradia
Zaharrean/ 17:00etan/
GITarra ElEKTrIKOa, BaXU
ElEKTrIKO ETa PErKUSIOa
EnTzUnalDI DIDaKTIKOa.
Unanue Udal musika Eskola.

• 7tik ekainaren 4ra, Etxelilan /
GUrE BIzI-EnErGIa HOBETzEn:
CHI-KUnG HaSTaPEnEan 
TaIlErra. Jabekuntza eskola.

• 18, zapatua / Egun osoan/
ANTXOA EGUNA
ant.: Ondarroako Udala.

• 19tik 26ra / 
fOTCIEnCIa EraKUSKETa.
zientziaren Giltzak Elkartea.

• 20, astelehena, Beikozinan/
Joxemari Urteaga Garmendiak
aurkeztuta/ 19:00etan/ Pint of
Science HITzalDIa: HISTOrIa
alDaTU zUTEn maTErIalaK.
maia Garcia Vergnioryren eskutik.
/ 20:00etan/ Pint of Science
HITzalDIa: Un PaSEO POr laS
DIfICUlTaDES Y lOGrOS DE la
EXPlOraCIón ESPaCIal DE
marTE. Iñaki Ordoñez
Etxeberriaren eskutik. 
zientziaren Giltzak Elkartea.

• 21, martitzena, Kirrixki 
tabernan/ fede Badiola Santisok
aurkeztuta/ 19:00etan/ Pint of
Science HITzalDIa: IBIlGaIlU
HIBrIDOaK ETa EmISIOEn
ETOrKIzUna aUTOmOzIOan.
Jon Casais alkortaren eskutik./
20:00etan/ maTErIal POlImE-
rIKO KOnPOSaTUEn aPlIKa-
zIOaK aUTOmOBIlGInTzarEn
ErrOnKa BErrIETan.
aizeti Burgoa Beitiaren eskutik.
zientziaren Giltzak Elkartea.

• 22, eguaztena, Idoia tabernan/
ana Elordi aristondok aurkeztu-
ta/ 19:00etan/ Pint of Science
HITzalDIa: PrOCESOS DE
EnVEJECImIEnTO DEl VInO.
Enologo baten eskutik./
20:00etan/ Pint of Science
HITzalDIa: zIEnTzIa ETa
SEXUa. Josu lezametaren esku-
tik. Pint of Science HITzalDIa:
aDanEn zEIn HEzUr EraBIlI
zUEn JaInKOaK EVa EGITEKO?
ETa JaInKOa Ez BazEn Izan,
OrDUan zEIn Izan zEn? Jesus
mari Txurruka biologoaren esku-
tik. zientziaren Giltzak Elkartea.

• 23, eguena, Beikozinan/
18:30ean/ HITzalDIa:
WOman´S POWEr. zientziaren
Giltzak Elkartea.

• 24 eta 25, barikua eta zapatua,
Etxelilan/ HITzalDIa:
PaTrIarKaTUa EUSKal
HErrIan ETa ETOrKIzUnEraKO
alTErnaTIBaK. Jule
Goikoetxearen eskutik.
Jabekuntza Eskola. 

• 25, zapatua,  Zaldupeko 
patioan/ 14:30ean/ 
HErrI BazKarIa
TXIrrImOrraSKIK 30 UrTE!
Txartelak salgai anaitan, Kuriken,
lagun artean eta zurrumurrun.
10 euro menu osoa eta 7 euro
menu erdia. Txirrimorraski ODlT.

Ekaina
• 14 eta 15, barikua eta zapatua,
Etxelilan/ aUTODEfEnTSa
fEmInISTa (14-20 urte).
Jabekuntza Eskola. 



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

> ETXElIlaKO WEBGUnI

Batxilerreko ikasleek saria irabazi
dute Etxelilaren web orria egiteagatik

Ondarroako Institutuko Batxilerreko bigarren mailako neska talde
batek saria irabazi du Kaixomundua.eus lehiaketan Etxelilaren
web orria egiteagatik. 54 proiektu aurkeztu dituzte Ondarroako

institutuko, lekeitioko, Gasteizko Egibideko eta azpeitiko arizmendiko
ikasleek, eta ondarrutarrek egindakoa izan da irabazlea .eus fundazioa-
ren arabera.

> InaUTErIaK

Aspaldiko partez, giro 
ederrean joan zen 

inauterietako haurren kalejira 

Eguraldia lagun, giro
ederrean ospatu zen
herriko hiru ikastetxee-
tako haur, irakasle eta
gurasoen inauterietako

kalejira. 2014tik ez da egin hau-
rren kalejirarik, eta udala oso
pozik agertu da berriz ere egin
ahal izan delako. “Herriarentzat
garrantzitsua da herriko ospaki-
zunekin denok kalera elkarrekin
ateratzea”,  esan du zunbeltz
Bedialauneta alkateak.


