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Herritarrekin zuzenean zehaztuko
dira 2012rako Udal Aurrekontuak
> Aurrekontuak Udalaren
erabakirik garrantzitsuena
dira: Herriko diruak non
eta nola gastatu.

>>Herritarren zer esanak
jasotzeko bitartekoak
eskura ipiniko ditu
Udalak.

>>>Aurrekontu parte
hartzaileen prozesua urria
eta abendua artean
burutuko da.

>>>>Kale eta auzo
batzarrek berebiziko
garrantzia edukiko dute
prozesuan.

Udaleko kideek herritarrak informatzeko batzarrak egin dituzte udan.
012rako Ondarroako
Udalak izango dituen
aurrekontuak zehazteko
prozesua urrian abiatuko da.
Aurrekontuak ondasuna banatzeko ezinbesteko tresna dira.
Aurrekontuen helburua herriaren
beharrei erantzuna emateko diru
banaketa egitea den neurrian,
bere osaketan herriak ahalik eta
era zuzenenean parte hartzea
nahitaezkoa da. Udal erabaki
guneetan herritarrak eta herriko
taldeen iritziak presente egotea
bermatuko duen funtzioneamendu eredu bat bilatzea, hain
zuzen.
Oraingoan,
aurrekontuak,
parte hartzaileak izatea nahi du
Udalak, izan ere, herriko diruak
non eta nola gastatu udal baten
erabakirik garrantzitsuena izanik,
herritarrek zer esana eduki behar
dutela uste baitu. Herritarren
aldetik izandako ekarpenak jaso
eta ekarpen horiek udal aurre-
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kontuetan izan behar duten
lekua zehazte aldera, abendura
arte zabalduko den prozesu
parte hartzailea abiatuko du.
Horretarako, herritarrek euren
ekarpenak egin ahal izateko,
hainbat bitarteko jarriko ditu
Udalak, hala nola, arloetako
batzordeak edota kale eta auzo
batzarrak. Batzar hauen helburua, herritarren ekarpenak jasotzeaz batera, udalaren finantza
egoera eta udala zein herriko
kontuetaz informazio zuzena
partekatzea izango da, honekin,
aurrekontuetarako lehentasunak
zehaztu ahal izateko.
Hamaika dira kale eta auzoetan ditugun arazoak. Arazoez
gain aukerak ere eskaintzen
dituzte leku ezberdinek.
Martxan jarri nahi den funtzionamendu parte hartzailearen
haritik, kale eta auzoetako batzarrak herritarren ekarpenak jaso
eta auzo zein herriko lehentasunak zehazteko erabili nahi dira.

KALE ETA AUZOETAKO BATZARRAK
DATA

KALEA

LEKUA

ORDUA

Urriak 10
Urriak 11

Artabide
Egidazu kaia, Itsasaurre,
Antiguako Ama, Zubiaurre Anaiak
San Ignazio, Harategi Ikastola, Artibai
Gorozika
Errenteria
Sabin Arana, Magdalena,
San Juan txurru, Txorierreka
Erribera, Nasa, Kantoipe,
Kafeatze
Iparkale, Pixape, Txomin Agirre,
Iparragirre
Kaleandi, Kamiñalde
Iturribarri, Ibaiondo, Kamiñazpi

Guzur Etxea

19:00

Guzur Etxea
Kofradia Zaharra
Gorozika
Errenteria

19:00
19:00
19:00
19:00

Kofradia Zaharra

19:00

Kofradia Zaharra

19:00

Urriak 11
Urriak 12
Urriak 12
Urriak 13
Urriak 17
Urriak 18
Urriak 19
Urriak 20

Kofradia Zaharra
19:00
Kofradia Zaharra
19:00
Alkoholiko Anonimoen lokalean19:00

Los presupuestos municipales para el 2012 se diseñarán junto con los y las ondarrutarras, mediante reuniones de barrio y comisiones sectoriales. Participar en estas reuniones es muy importante, ya que en ellas se decidirá qué rumbo tomará Ondarroa. En el recuadro superior se pueden consultar las fechas de las reuniones de
barrio, y en la página 5 las de las comisiones.
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ANDRA MARI JAIAK

Urtero lez, arrantzale eguneko ibaiko jolasak oso arrakastatsuak izan dira.
>>> JAI BATZORDEA

Andramaixak,
herritik herriarentzat
daletxean sartuaz
batera, burubelarri
jarri ginen Andramaixak antolatzeko urratsak ematen.
Pare bat hilabete eskas genituen, eta epe labur horretan,
jaietarako egitarau osoa prestatu
beharra geneukan, herritarren
parte hartzea bermatzeko mekanismoak berreginez eta aurreko
legealditik zetorren jaietako
aurrekontuaren %30aren murrizketarekin.
Azken sei urtetan zehar bildu
gabe zegoen Udaleko Jai Batzordea, eta lehen pausoa, hain
zuzen ere, Jai Batzordera deitu
eta herriko talde eta norbanakoak parte hartzera animatzea izan
da. Herritarron erantzuna ezin
hobea izan da, eta ohiko taldeez
gain, iaz arte Herrittarron Andramaixak antolatzen zituztenen
parte hartzea eta ekarpenak ere
funtsezkoak izan dira jaietako
egitarauaren mamia zehazteko
orduan.
Erabaki garrantzitsu gehienak
Jai Batzordean hartu dira. Abia-

U

puntua ere argi eduki dugu: kanpotik ekarritako ikuskizunei
barik, herriko talde eta pertsonek
antolatzen dituzten ekintzei eta
ikuskizunei ematea lehentasuna,
eurak baitira jai herrikoien oinarria... Ildo honetatik, aurrenkontuen murrizketaren ondorioz eta
eztabaida luze baten ostean, Jai
Batzordean erabaki genuen aurten karparik ez jartzea, dirulaguntzen araudia birmoldatzea
edota jaietako kartel lehiaketaren irabazlea aukeratzea.
Ekimen guztiak Jai Batzordean koordinatu dira eta planteamendu ireki horri esker, aurten
jaietan programa bakarra ateratzea lortu dugu.
Karparik ez jartzearen erabakia egokia suertatu da, batez ere,
aurrikuspen guztien aurka eta

>>>
Ekimen guztiak
Jai Batzordean
koordinatu dira

salbuespen txikiren batekin, aurtengo jaietan euririk ez duelako
egin. Itsasaurreko eszenatokiko
ikuskizunak plaza osoan zehar
barreiatu dira, eta espreski hurbildutako ikusleez gain, bertatik
igaro diren herritar eta kanpotarrek ere euretaz gozatzeko aukera izan dute.
Aurtengo jaien arrakasta azaltzeko arrazoien bila, metodologia parte hartzaileaz gain, Herrittarron Andramaixen potentzialitatea eta udal baliabideen uztarketa aipatu behar dugu.
Andramaixak herri osoan
zehar zabaltzea lortu dugu, besteak beste, Augustin Zubikarai
plazan eta Kafeatzeko txosna
gunean ganorazko eszenatokiak
eta argi indarraren hartuneak
bermatu ditugulako. Era berean,
herriko jaietan musutruk lan egiten duten herritar guztiak
zoriondu behar ditugu, eta
batzordearen egoera ekonomikoaz jabetuta, udal dirulaguntzarik gabe ekintzak antolatu dituzten taldeei eskerrak eman. Laster
arte.

Jaiak herriko txoko desberdinetara zabaldu dira.
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2011ko Andramarietako gastuak
KONTRATAZIOAK
Jubilatuen luntxa
Jubilatuen dantzaldia
Irrien lagunak
Kresala Tanborrada
Abuztuaren 13ko kontzertua
Abuztuaren 14ko kontzertua
Mamuen igoera eta jaitsiera
Mamuen soinua eta argiak
Umeen parkeak (2)
Mutrikuko Musika Banda
Mutrikuko Bandaren garraioa
Esku Pilota Partidak
Psikoblok lehiaketa
Artelan Kalejirak (3)
Artelan Txarangak (2)
Abuztuaren 15eko dantzaldia
Pirotecnia Astondoa
Dantza emanaldia
Dantza emanaldi soinua eta argiak
Herri Kirolak
Abuztuaren 16ko bertsolariak
Oskorri
Atako banda eta erromeria
Abuztuaren 17ko bertsolariak
Bentazaharreko neska-mutiko alaiak
Kukaña
Antzarrak
Txalaparta fusion
Jokaldi
Los Txikis
Abuztuaren 17ko kontzertua
Kartel lehiaketa
Markina eszenatoki garraioa
Itsasaurreko argindarra
14 komunen alogera
Autore eskubideen tasa
Elektrizitate boletinak
Aulkien alogera
Gurutze Gorria
Istripuen asegurua
Publizitatea
KONTRATAZIOAK GUZTIRA

1500
700
1416
3700
2000
2000
2100
2227
5200
2103
350
1100
800
2685
1876
1200
8500
1336
1770
2500
600
8260
1360
600
1100
446
1700
2000
900
2124
2000
500
1000
250
2861
2400
3000
2500
1026
2000
1000
82690

DIRULAGUNTZAK
Jai Senegaldarra
Errugby ikastaroa
Bolei Txapelketa
Xake Txapelketa
Santa Klara eguna
Umeentzako kukaña
Umeentzako txokolatada
Tirolina
Sound Jokoak
Kilometro 0
Txomin Agirre tanborrada
Dzinga lasterketa
Zubitik saltoak
Marmitako lehiaketa
Atunaren bila bazkaria
Play Back
Parte Hartze Sareko Saria
DIRULAGUNTZAK GUZTIRA

8500
166
210
820
629
525
50
1000
200
2000
3400
200
600
1670
300
1000
500

Herriko taldeak diru-laguntzen araudia aztertzen.

Dirulaguntzen araudia
birmoldatzeko lan talde
irekia sortu da
> Moldaketaren bigarren fasea udazkenean burutuko da
ai Batzordearen lehen bileran
kultur eta kirol talde ezberdinetako ordezkariek, lehentasun bezala, dirulaguntzen araudia birmoldatzeko proposamena
egin zuten, taldeen premietara
egokitu beharrean, aurrekoak
hiri handietan ezarritako eredu
zurrunari jarraitzen ziolako.
Zeregin horretarako lan talde irekia eratu da, eta hiruzpalau bileratan dirulaguntzen araudiaren
behin-behineko
moldaketa
adostu eta kontu-hartzaileak
jakinarazitako mugen ostean,
jaietako dirulaguntzen deialdia
araudi berrituaren arabera egin

J

da. Aldaketa nagusiak hauek
dira:
- adostutako ekintza onartu
eta hilabetera antolatzaileari
aurrekontuaren %85 aurreratzea
- aurrekontu osoaren fakturak
aurkeztu beharrean, soilik jasotako dirulaguntza kopuruaren fakturak aurkeztu beharra, gainon-

>>> Taldeen
premien araberako
araudia egin
nahi dute

Udaletxeko kamarak
kendu egingo dira
> Ez dagoela hauen premiarik ikusi da

21770

DOAN egindako ekintzak
Dzinga eta Errugby Ikastaroak (Dzanga Jaixeta K.E.), Txintxirrika Eguneko dantzak (Kresala K. E.) eta Umeen Herri Kirolak (Zubi Zahar Herri
Ikastola), Gazte Eguna, Andra Mari Eguneko Ohorezko Aurreskua (L.
Etxaburu “Latxanbre”) eta Andrabanda Feministaren batukada, Koadrila Eguneko 1980ko Musika Saioa (Katetxea), Arrantzale Eguneko
Dantza Aereoa (Allarte Dantza Taldea), Plazagaineko mus txapelketa,
Kuadrila eguneko dekorazioa prestatzen Kortxeleko Mamuk kuadrilak
lagundu zuen. Txosna Batzordearen laguntza ere funtsezkoa izan da,
txosna guneetako musika saioen antolaketan eta finantziazioan.

Hondartzako kirolek arrakasta handia dute.

Udaletxean ipinita dauden
kamaren beharrik ez dagoela iritzita, udalak kamara horiek kentzea erabaki du. Horretarako,
udalak kamerez arduratzen den

enpresarekin zeukan kontratua
eten du. Ondorioz, kontratu hori
amaitu arte ordaindu behar zen
diruaren %60 aurreztuko du udalak.

tzekoa arrazoitutako kontuaren
bidez egiaztatuz.
- Zeharkako gastuen kopurua
%20tik %30era igotzea onartu
zen, beti ere, gastu horien jatorria zehaztuta.
Moldaketaren bigarren fasea
udazkenean burutuko dugu,
2012. urteari begira dirulaguntzen esleipen irizpideak zehazteko xedearekin.
Lan taldearen bilerak, aurrekoak bezala, irekiak izango dira
eta bertan adostutako proposamena Kultur Batzordera joango
da, behin betiko onarpena bideratu dezan.

Udalaren musika
ekipoa erabiltzen
ikasteko
ikastaroa
Urtean zehar, udalak berak eta
herriko taldeek hainbat ekitalditarako musika ekipo ertainak
alokatzen ditugula ikusirik, udalak ekipo bat erosi du, 800 watiokoa. Horrela, udalak ekipo alokairuan gastatzen zuen dirua
aurreztu egingo da. Ekipo hori
erabiltzeko behar beharrezkoa
izango da bere funtzionamenduaz jabetzeko pare bat orduko
ikastaroa egitea, eta soilik ikastaro hori egin dutenek ahal izango
dute erabili musika ekipoa.
Ikastaroa urriaren 17an
burutuko da Guzur Etxeko
lehen solairuan, iluntzeko
20:00etatik aurrera. Premia izanez gero, ikastaroak urriaren
24an jarraituko du, ordu berdinean. Izena emateko deitu Kultur eta Kirol Batzordeko telefonora (94 683 36 69, 08:00-14:30)
edo bidali e-posta bat jrosa
@ondarroakoudala.net helbidera.
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BARRIMOTZAK
INGURUMENA

HIRIGINTZA

> Zaldupe-Alleri
pasealekua
amaitzeko obrak
hasi dira

> Nasa Kalea itxita egongo da etxeak
konpondu bitartean
Nasa Kaleko etxeen zimendazio
obrak egiten diren bitartean,
etxebizitzen segurtasuna bermatzeko, burdinazko egitura bat
ipiniko da. Hori dela eta, kalea
itxita egongo da gutxienez
2012ko apirilera arte. Herri busa

eta ikastetxeen autobusak pasatuko dira bakarrik bertatik, eta
larrialdietarako ibilgailuak. Bestetik, udala Nasa Kaleko bizilagunekin batzartu zen, eta zeukan
informazio guztia euren esku
lagatzea berbatu zuen.

Zaldupe eta Alleri arteko pasealekuko obrak geldituta zeuden
epaileen aginduz, otsailaren
1etik. Egoera ikusirik, udal talde
berria salaketa ipini zuen Alleri
Zainddu taldeko kideekin batu
zen, akordio batera heldu nahian
Hauen eskariei kasu eginda,
proiektua aldatzea erabaki zuen.
Proiektu berria obren egungo
errealitatera egokitzen da. Izan
ere, hasierako proiektuak hodiak
eta argia pasealekuaren azpitik
sartzea aurreikusten zuen, baina
herritarren protesten ondorioz
bertan behera geratu zen
asmoa. Hala ere, udal kudeaketa
batzordeak ez zuen proiektua
aldatu eta horren ondorioz talde
ekologistak salaketa mantendu
egin zuen, ez zuelako nahi pasealeku hori Allerin aurreikusitako
etxeentzako azpiegiturak sartzeko erabiltzea. Oraingo proiektuan kendu egin dira hodi eta
argi horiek, obra horretan halakorik sartuko ez dela behin betiko ziurtatuz. Akordio eta aldaketa hauen ondorioz, Alleri Zainddu plataformak salaketa kendu
du, eta horrek obrak amaitzea
ahalbidetu du.

> Kalean etxeko
traste zaharrik
ez lagatzeko
eskaria
Askotan ikusten dira traste zaharrak kalean lagata, udaleko langileak noiz jasoko zain. Baina
udalak, traste horiek jaso behar
dituen bakoitzean, 92,31 euro

gastatzen ditu bidaia bakoitzean. Traste zaharrak etxetik bota
nahi dituenak Lea Artibaiko
Amankomunazgora deitu behar
du (946138245). Bertan eguna
eta ordua zehaztu eta trasteak
jasotzera pasako dira. Horrela,
kalean traste zaharrik ez dugu
edukiko eta udalak ez du alperriko dirutzarik gastatuko traste
horiek jasotzen.

AZPIEGITURAK
> Gasa Astillerura
ailegatuko da
Zubi Barritik hodiak pasatzeko
kontzesioa lortu ondoren, udalak lizentzia eman dio Naturgas
Energia enpresari, errekaren
alde batetik bestera lotunea
egin dezan. Obra txiki horrekin,
udalak espero du urrirako gasa
Astillerura heltzea. Gauzak
horrela, gero eta gutxiago dira
gasik gabe dauden Ondarroako
auzoak. Udalak, falta diren auzo
horietara gasa eramateko konpromezua hartu du.

> Lokalak hobeto
banatzeko
batzarrak
Herri bizia edukitzeko beharrezkoa da talde indartsuak edukitzea. Taldeen dinamika hori bermatzea udalaren helburu nagusi
bat da. Baina talde askok lokalak
behar dituzte euren ekintzak
ganoraz egiteko.
Talde hauetako batzuk lokalik
barik daudela ikusirik, Udalak
herriko lokal publikoen erabilpena hobeto antolatu nahi du.
Horretarako, talde desberdinekin batzen dabil, lokalen banaketari buruz hausanartzeko.
Batez ere lokalik gabe dauden taldeen egoerari irtenbidea bilatzea
da helburua.

BERDINTASUNA
> II. Beldurrik
Barik! lehiaketa
«Agertu nahi duzun bezala emakumeenganako indarkeria baztertzen duzula, adierazpen
forma guztiak dira baliokoak:
ekintzak, ideiak, bideoak, kontzeptuak, argazkiak, proiektuak,
proposamenak, musika, poesia,
eskultura, dantza... Informazioa
zabaldu eta parte hartu!!!»
Horrela dio II. BELDURRIK BARIK
LEHIA-KETAko oinarri nagusiak.
Honako hauek izango dira Ondarroako sariak:
1.
Kategoria
(12-17urte):
500euro 2. Kategoria (18-26
urte): 500 euro
Horrezaz gain, Ondarroako Udalak herritar guztien partaidetza
bultzatzeko asmoarekin 27 urtetik gorako partaideen artean,
aparteko sari bat ere emango
du, 250 eurokoa.
Aurkezteko epea: 2011ko azaroak 11. Informazio gehiago:
www.beldurbarik.org
eta
www.ondarroa.eu.

> Jabekuntza
eskolako 7.
edizioa martxan
Eskola, asmo handiko bi helburu
nagusitan oinarritzen da: Emakumeek duten ezberdintasun
egoeraz jabetzea eta euren
parte hartzea sustatzea. Ez du
eskola hutsa izan nahi, partehartze gunea, topaketa eta eztabaidarako
erreferentziazko
gunea baizik. Hori dela eta, ahalegin bereziak egin dira emakume elkarteak bultzatzeko eta
laguntzeko, eta horregatik, espazio bereziak eskaintzen dira
herriko emakume elkarte berriekin bat egiteko, esate baterako,
Ondarroako Andrabanda Feministarekin edota “7emakume en
movimiento” Ondarroako emakume artisten elkartearekin.
- Izena emateko argibideak:
www. ondarroa.eu
- Informazio gehiago:
Ondarroako Udal Berdintasun
Saila, Musika Plaza z/g, Tfnoa.:
946833670, emakume@ondarroakoudala.net

KULTURA

> Zaldubideko etxeak eraikitzeko obrak,
berriro martxan
Herritar talde batek sartutako
salaketaren ondoren, udal kudeaketa batzordeko lehendakari
Felix Aranbarrik Zaldubideko
etxeen obrak gelditzeko agindua
eman zuen. Salaketak zioenez,
herriko arauek onartzen dutena
baino gehiago ari ziren eraikitzen Zaldubiden.
Udal talde berria lehenengo
momentutik jarri zen arazoa konpondu ahal izateko azterketak
egiten. Behar baino gehiago eraikita zegoela baieztatu ondoren,
horren ardura zeinena zen argitu

zen: batetik, aurreko udal kudeaketa batzordeak, arauek baimentzen dutena baino gehiago eraikitzeko baimena eman zion
konstruktorari. Bestetik, konstruktorak berak udalak baimendutakoa baino gehiago eraiki
zuen. Egoera honen aurrean,
Udal berriak erabaki bat hartu
du, eta arauz kanpo eraikitako
metroak kendu egingo dira, azpiko lokaletan espazioa kenduta,
adibidez. Horrekin, obrak berriro
martxan ipini dira, baina herriko
araudia errespetatuta.

> Brokoa,
merkatal
itsasontzia
Ondarroan
egon zen
Brokoa
Uztailean,
ontziak euskal kostaldea zeharkatu zuen,
eta Ondarroan ere geldialdia egin zuen.
Sasoi bateko burdinaren merkataritzarako
erabiltzen zen itsasontzia erakutsi, eta jarduera horri buruzko
hitzaldia eskaini zuten
antolatzaileek. Udaleko ordezkariek harrera
egin zieten bertan
zihoazen bidaiariei.
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BATZORDEAK

Atal honetan udal batzordeei buruzko
informazioa eskainiko dugu: zertan dabilen talde bakoitza, noiz batuko den…
Bestetik, udalean ordezkaritza daukaten
bi talde politikoek ere (Bilduk eta EAJk)
euren tartea izango dute datorren zenbakitik aurrera.

Ongizatea
batzordea
Euskarako lan taldea.

Euskalgintzarekin
batera
Euskara Batzordearen betebehar
nagusia euskalgintzarekin batera
euskara batzordea martxan jartzea izango da. Hala ere, udalean
sartu eta berehala, batzordea
martxan jarri aurretik euskara lan
taldea, honako ildo hauen baitan
hasia da lanean. Euskararen
ahozko erabileraren kale neurketa egingo da azaroan, azkena
2006an egin zenez, beronen
bilakaera zaindu eta honen harira hartu beharko liratekeen erabakiak hartzen joateko. UEMArekin harremanak ireki dira, Udalerriaren kidetza aztertzeko. Honekin batera, euskara ordenantzen

berrikuspena egin beharra dago,
Ondarroako herriaren ezaugarri
linguistikoei egokitzeko asmotan. Beste aldetik, etorkinentzako 60 ordutan banatuko diren bi
ikastaro, zein euskara ikasteko
erraztasun eta udal bitartekoak
eskaintzeko
plangintza bat
zehaztu nahi da, gizarte zerbitzuetatik jasotzen dituzten diru
laguntzetarako baldintza gisa.
Euskara arloan ekarpenak
egin nahi duten guztiak ongi
etorriak izango dira, urriaren
19an arratsaldeko 7etan udaletxean burutuko dugun Euskara
Batzordean.

Urte bukaera bitartean lanerako
hiruzpalau ildo mahai gainean
ditugu jada. Udalak eta Mankomunitateak ongizatean eskaintzen dituzten bitarteko eta zerbitzuen sozializazio bat egin beharra premiazkoa iruditzen zaigu,
askotan herritarrek eduki ere ez
dutelako horien berri. Horretarako esku orri berezi bat kaleratuko
da, eraberritzen gabiltzan web
orriarekin batera. Zaharren egoitzako bizilagun ez diren 3. adineko ezinduentzako soinketa fisiko

zein mentala eta etxeetan kalera
irten ezinik daudenak kalera ateratzeko programazio bateratu
bat egin nahi da. Hau posible
egiteko azpiegitura egokien
beharra ezinbestekoa denez,
martxan dagoen eguneko zentruaren erabilpen eta funtzionamenduari dagokionez eragile
ezberdinen arteko eztabaida bat
abiatzea izango da lehentasuna.
Ongizate batzordea urriaren
17an arratsaldeko 19:00etan
batuko da. Ateak zabalik daude.

Hirigintza,
herrigintza
bilakatu
Filosofia horrekin ekin dio hirigintza lan taldeak agintaldi honi.
Planeamendu Orokorra horretarako tresna dela argi izanik, planeamendu orokorrerako oinarriak ezartzen hasiko da hirigintza batzordea. Oraingoz, hiru atal
nagusien azterketarekin hasiko
da. Batetik, aholku batzordearen
erabateko iraulketa proposatzen
da, bai osaketan bai funtzionamenduan. Aurreko udal gestorak
sei ordezkari politikoz eta herriko
3 eragilez osatu zuen baina lege-

ak berak ere dioenaren arabera
osotu behar da, hau da, ordezkari politiko bi eta behar beste herri
eragilez. Bestalde, herriaren
diagnostiko sozioekonomikoa
egingo da, herriaren lehentasunezko beharrak jasoko dituena.
Hirugarrenez, mugirkortasunari
buruzko azterketa egingo da,
kotxeek, bizikletek edota era
guztietako ibilgailuek sortzen
dituzten arazoak eta eskaini
dezaketen abantailak agerian
lagatzeko.

BATZARRAK
> BERDINTASUN

KONTSEILUA
Datorren urriaren 5an,
eguaztena, Berdintasun
Kontseilua batuko da,
19:00etan, udaletxean.

> KULTURA
Datorren urriaren 6an,
eguena, Kultur Batzordea
batuko da, 19:00etan, udaletxeko bigarren solairuan.
Herriko talde eta norbanako
guztiontzat, batzorde irekia
da.
Proposamenen bat badaukazu, ez eduki zalantza txikienik: animatu eta etor zaitez.
Gai ordena:
1- Aurreko akten onarpena.
2- 2011ko Andramari Jaien
balorazioa
3- 2011. urteko Kultur Arloko dirulaguntzen deialdia
4- 2012. urteko kultur programazioa. Lehen urratsak.:
metodologia eta kronograma.
5- Besterik.

Ongizateko lan taldea.

> INGURUMENA

Kirol batzordea

Hirigintzako lan taldea.
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Kirol batzordea bi aldiz batu da.
Batu eta berehala konturatu
ginen 2011ko diru laguntzen
deialdia oraindik egiteko zegoela, eta aurreko udal kudeaketa
batzordeak %35 murriztu zuela
aurrekontua. Gainera, talde asko
ez zeuden konforme diru laguntzen araudiarekin. Lan talde bat
osatu zen kultur batzordekoekin
batera, araudia aldatzen hasteko. Deialdia irailean egitea erabaki genuen, aurreikusten zena
baino murrizketa txikiagoarekin.
Bien bitartean, jaiak antolatzen ere ibili gara jai batzordean.
Zer egin hausnartu, erabaki eta
antolatzen.
Laster hirugarren batzarra
egingo dugu, eta hor 2012ko
diru laguntzen deialdia presta-

tzen hasi nahi dugu, deialdi hori
urtarrilean egin ahal izateko.
Izan ere, ezinbestekoa da kirol
talde bakoitzak urte hasieratik
jakitea zenbatekoa izango den
Udalak emango dien dirua, jarduerak ondo antolatzeko.
Horrez gain, kirol batzordearen laneko dinamika eta beste
hainbat gai jorratzen hasiko
gara, besteak beste, urte osoko
ikuspegiarekin egindako kirol
programazioa. Esan beharra
dago aurreneko batzordeek oso
partaidetza handia eudki dutela,
eta eskertzekoa da taldeak eta
pertsonak erakusten ari diren
konpromisoa. Aurrera begira,
denon artean landutako hainbat
inizatiba abian jartzeko asmoa
dugu.

Ingurumena
Udan, ingurumen batzordeko
lan taldea ingurumenean adituak diren herritarrekin batu da,
Ondarroak arlo honetan dauzkan arazoak eta potentzialitateak
aztertzeko. Lan horren emaitza
proposamen zerrenda luzea izan
da. Orain, gure asmoa batzordea
deitu eta zerrenda hori aztertu,

eztabaidatu eta aldatu edo osatzea da. Era berean, urritik abendura, datorren urteko plangintza
zehaztu nahi dugu, baita hurrengo lau urteetan edukiko ditugun
lehentasunak ere.
Lehen batzordea: urriak 7,
arratsaldeko zazpiretan, udaletxeko bigarren solairuan.

Datorren urriaren 7an,
barikua,
Ingurumen
batzordea batuko da,
19:00etan, udaletxeko bigarren solairuan. Herriko talde
eta norbanako guztiontzat,
batzorde irekia da.

> ONGIZATEA
Datorren urriaren 17an,
astelehena,
Ongizate
batzordea batuko da,
19:00etan, udaletxeko bigarren solairuan. Herriko talde
eta norbanako guztiontzat,
batzorde irekia da.

> EUSKARA
Datorren urriaren 19an,
eguaztena, Euskara batzordea batuko da, 19:00etan,
udaletxeko bigarren solairuan. Herriko talde eta norbanako guztiontzat, batzorde irekia da.

El Ayuntamiento de Ondarroa
ha decidido poner de nuevo en
marcha las comisiones sectoriales participativas. De este modo,
los y las ondarrutarras podrán
participar en ellas aportando sus
ideas, según sus criterios o sus
conocimientos. En el recuadro
superior se pueden consultar las
fechas de las diferentes comisiones.
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TALDEAK BERBETAN
Atal honetan taldeei eskainiko diegu tartea. Batetik,
herriko elkarteak txandatzen joango dira, eta
Udalbarriak bakoitzean euren iritzia emango digute

arlo ezberdinetan (kirolean, kulturan, ongizatean,
ekologian…) lanean dabiltzan taldeek. Bestetik, udalean ordezkaritza daukaten bi talde politikoek ere

BOGA-BOGA TALDEA
«Orain arte batzeko erabili dugun
gure lokaletik irtetzeko eskaera
jaso dugu»

oga Boga taldean ia 30 urtetan gabiltza lanean eta urte batzuetatik beste
batzuetara partaide kopurua desberdina izan den arren, urtero lanean eta etenik gabe jarraitu dugula adierazi behar
dugu lehenik eta behin. Lehenengo urteetan, “promoción de la mujer” izenpean ezagutzen zen talde hau; 1995ean, Boga Boga
izeneko talde lez eratu eta legeztatu ginen.
Urteotan, astean bi aldiz bildu izan gara
eta biltzen jarraitzen dugu, ikasketa mota
ezberdinak landuaz: psikologia, kultura,
mundu zabaleko arazoak, zine forum interesgarriak, hitzaldiak... denak “genero berdintasunaren“ ikuspegitik bideratuak.
Astelehenetako psikologia alorreko
saioak euskaraz izan dira eta horrela jarraitzea nahi dugu. Bertan landu ditugun gaietariko batzuk, ondorengo hauek izan dira:
asertibitatea, sentimenduak, kritikak,
enpatia, etab.
Ostiraletako hainbat gai gazteleraz dira,
bertoko irakaslea erdalduna baita. Baina,
aldi berean, esan beharra daukagu, hainbeste urte lanean eta ondoan izan dugun
Mª Asun Ramos koordinatzailea eta irakaslea denarekin, bazkide guztiok oso pozik
eta gustura gaudela.

B

Arestian esan bezala, gure ibilbidea
luzea da, urte askotakoa eta partaidetza
esanguratsua izan duena.
Hala ere, aurten, orain arte gure elkartaratzeak izan ditugun lokaletik irtetzeko
eskaera jaso dugu, “Casa del Mar” ISM eraikinetik alegia, Eusko Jaurlaritzaren eskumenera pasatzen baita. Uztailaren 7an
irten beharraren eskaera jaso bezain azkar,
idatzizko eskaera luzatu genion udalari.
Irailean udal talde berriarekin izan
dugun lehengo batzorde bileran ere galera
honen berri isladatu eta gure premia azaldu genuen. Gure eskabidea, astean bi aldiz
gure ikasketak burutzen jarraitu ahal izateko lokal bat edukitzea da. Momentuz, lokal
berriaren gaia konpondu bitartean, gauden lekuan hasiko dugu aurtengo ibilbidea.
Baina laster kanporatzeko daukagun
arriskuaren aurrean, Boga Boga taldekook
egiten dugun eskaerari premiak eskatzen
duen prestutasunarekin erantzungo zaion
itxaropena daukagu.
Bukatzeko, gure taldea zabala dela esan
nahi dugu, eta parte hartu nahi duenari
deia egiten diogu. Gure agurrik beroena
helarazi nahi diogu Ondarroako herriari.

(Bilduk eta EAJk) euren tartea izango dute datorren
zenbakitik aurrera.

KOAXI TRIATLOI TALDEA
«Urteetan dirulaguntzak
jasotzerakoan izan ditugun trabak
gainditu egin behar dira»

adira jada 6 urte KOAXI TRIATLOI
TALDEA sortu zena. 2005eko urrian,
hain zuzen ere. Parrandan irudikatutako taldea egi bihurtu zen eta askotan
izena aukeratzea zaila izaten den arren,
gure kasuan, errekamaran gordeta zuten
batzuk KOAXI izena, taldea jaiotzen zenerako.
Ordutik, taldekideen kopurua igotzeaz
gain, taldeko aurkezpen argazkiak ikustea
baino ez daukagu, hainbat txapelketetan,
lekutan, herrialdetan zehar zabaldu dugu
KOAXI eta Ondarroaren izena (Mimizan,
Roth, Niza eta Euskal Herriko hiri eta
herrietan).
Ondarrutarrei kirola praktikatzeko
beste aukera bat ere badutela erakutsi
nahi diegu, eta zabalik gaude, triatloia
praktikatzera gonbidatzen zaitugu eta
froga bat amaitu ondorengo sentsazio
zirraragarria esperimentatzeko luzatzen
dizuegu eskua.
Baina, udalari ere gurekiko konpromisoa eskatzen diogu, batez ere, urteetan
dirulaguntzak jasotzerakoan izan ditugun
trabak gaindituz, bideak erraztuz eta nolabaiteko babesa bermatuz. Gu ez gara profesionalak eta ezinezkoa egiten zaigu
urteak joan urteak etorri hainbat denbora,
eta behin eta berriro dirulaguntzen inguruan aritzea. Beti egon gara prest eta urtero antolatu izan ditugu hiru ekintza, ondarrutarrei zein erbestekoei zuzendutako
kirol ekintzak partaidetza bikaina lortuz
(Triatloi Olinpikoa, Triatloi Herrikoia eta
Akutloia). Hainbat eta hainbat izan dira
jarduera horietan parte hartzera etorri
direnak Ondarroara. Familiakoekin, lagunekin… eguna pasatuz, kirola praktikatu
eta gero gerokoak. Horren lekuko dira
kirolari batzuen web-ak (Ana Casares adibidez). Horretaz gain, baditugu beste
oztopo batzuk ere, kirola praktikatzeko
egiturekin lotuta dauden oztopoak, hain
zuzen ere, eta urtero errepikatzen diren

B

arazoak gainera. Igerilekua behar dugula
talde modura entrenatzeko, ba beti arazoren bat ordutegia dela, kaleak direla, ikastaroak direla.. tarte egokirik ezin aurkituta
beti, ez da izango bada, malgutasun eza?
Kiroldegiko Gihartze gelaren egoera
ere, ez da egokiena, bertara joan baino ez
daukagu hori ikusteko horrela dela.
Korrika saioetan aritzerakoan ere paraje
aparta dugu, errekondotik Kamiñazpira,
Kamiñazpitik hondartzara. Hala ere, hor
oinez dabilen jendetzak, txakurren kakak,
txakurrak solte… beti dira traba. Badakigu
konpartitu beharra dagoela baina, egia
esan, ez da lekurik aproposena kirola
seriotasunez praktikatu nahi bada. Ezin da
espazioren bat egokitu, korrikaldiak, serieak, multijauziak egiteko aproposa den
espazioa?
Gure bileretarako, Triatloia antolatzeko,
gure “trasteak” gordetzeko lokal baten
premia ere nabaritu izan dugu, eskerrak
Txirrindu Taldeak txoko txikitxoa utzi
digun gauzak gordetzeko. Baina, hori ez
da irtenbidea.
Gure ikuspuntutik, behintzat, garrantzitsua izango litzateke udaletxeak dituen
kirolguneen kudeaketa orokorra bultzatuko balitz. Jarduera fisikoa praktikatu nahi
duenak zein kirolean aritu nahi duenak
aukerak izan ditzala udal instalazioetan
jarduteko era arautu batean, noski.
Gainera, kirol federatua, txapelketetan
parte hartzea nahi duten klubei erraztu
egin behar zaie kirola praktikatzeko bideak. Urtean zehar izaten dituzten gastuak
ez dira gutxi (federatzea, txapelketa bakoitzean parte hartzeagatik ordaindu beharra, materiala, janari aproposa…) orduan,
zergatik ez udaletxeak bere instalazioen
erabileren prezioa murriztu kirolari hauei,
federatuei?
Badakigu denon gustuko irtenbideak
aurkitzea ez dela lan erraza baina, horretan aritu beharko dugu, ezta?
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HERRITXARREN BOZA
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900 314 053 TFNOA. + ALAMEDAKOBUZOIA
Kejak, ideiak eta proposamenak jasotzeko
erabiliko dira udal zerbitzu bi horiek
Orain dela 8-11 urte jasotako esperientzia positibotzat jo ostean, biak berriro martxan jartzea erabaki da
Telefonoan lagatakoak zein buzoitik jasotako
mezuak orrialde honetan kaleratuko ditugu.
Eskertzekoak izango dira dei eta mezu guztiak,
askotan ez delako erreza izaten kontu guztien gai-

2 0 11 -0 9- 18
1.
Keja
bat.
“Egunon!
Osakidetzak telefono bi jarri
dauz martxan, txandak hartzeko: 944 20 30 20 eta 902 20 30 20.
Bixetan mezu bardine da, bixetan erderaz: zer nahizun galdetzeko, zein saileaz, ze hizkuntzatan...
Guk udal morun keji bideratu
dou mezu gaztelaniaz bakarrik
dalako. Ta bera sistemi be nahiko eskasa da, batez be adineko
jentintzat: lentu, luzi eta gainetik
kobra etxen dabe. Dana dala,
herritxarrak nahi douz anima
zerbitzu hori euskeraz eskatzea.
Behin telefono batetik eskaeri
eindde hurrengun automatikoki
detektaten dau euskerako aukeri
hartu dozule eta euskeraz hasten da mezu».
2 0 11 -0 9- 20
2. Beste keja bat, butanoaren
kontuak direla eta. «Butano
banaketa eza dela eta, ondo
egongo litzateke, Ondarroako
Udalak bitartekaritza lana egitea, herritarrek zerbitzu hori bermatuta izateko».
2 0 11 -0 9- 21
3. HerriBusa aldatzeko eskatzen. “Gurasuk sarri-sarri juten
diz Anbulatoixure: bateko bakuni, besteko zintrona, hurrengun
analisisak... Bixak be ondo dabiz,
bañe Karl Lewis be ez diz, eta

nean egotea. Keja eta ideia guztiak kontuan hartuko dira: batzuk berehala konponduko dira, beste
batzuk beranduago, beste batzuk ez daude gure
esku, baina gure eskutan ez egon arren be, ahale-

ginduko gara dagokionagaz berba egiten... Eta segi
deitzen eta idazten, mesedez, danon onerako izango da eta. Eskerrik asko.
Oharra: Irainik eta mehatxudun deirik ez da kaleratuko.

burun dakauen aparkalekun
falti konpontzeko asmoik?»
2 0 11 -0 9- 22
6. “Behegainean dagoen bizikleta marka ez dut uste nahikoa
denik, hori bidegorria dela esateko... Zentzu honetan badago
egitasmo konkreturik, bizikletentzako benetako bideak egokitzeko?»

Urbano ibiltxen dabe. Bañe,
batez be atxak, arazuk daukez
berta altzateko.... lau eskilara
diz, bañe Everesta altzati beste
berantzat. Berak diño lehenako
Urbanu zaharraua ixan arren,
nahaxa banela, eta mesedez
ostabe ipintxeko: eskilari lozin
parin eukan eta eskilara bakarra, eta ume kotxik eta mandatutako karritu altzateko ezeuala
problemaik... bañe onguk, uffaa!
Silladerrue-dasdun bat be bertan juti, inposibli!
Gañea, jun, jun etxen diz, bañe
bueltako Kamiñazpitxik Barra
eztakarre ordubete edo ordu t’erdi
beranduaua
arte-edo
Urbanoik. Ezin leike sarrixaua
ipiñi? Orduerdiro edo, bañe egun

guztin? Ordutegixe batzutan
ezin igarritxe... Edo eskatzen
hasitxe, zeatxik ez txiki bi harutzhonutzin? Holaik jentik eleuke
hartuko hainbeste kotxeik
Kamiñazpitxik etorteko... horrek
takarren problema guztikin: trafiku, keie, aparkati... Gure etxeko
eskaeri kontutan hartuko zuelakun, eskerrik asko. Gure nausixak
merezi dabe-ta”.
4. Pixapeko igogailua dela eta.
“Pixapeko igogailu bilinguik
nahiku rau euskera hutsin eindde be, danok ulertzen dou-te”.
5. Aparkalekuak eskatzen.
“Ondo-ondo ra losak zabaltzi,
oinezkuk gustoraua ibili gatxezan, bañe aparkateko arazuk
kontun hartute, Udalak baauke

2 0 11 -0 9- 23
7.
“Ze eskumen dauke
Ondarruko Udalak Arrigorriko
hondartzan? On, udako sasoi
amatxu gasku bañe, ezin leike
eskatu altabozetako hizkuntzi
euskera hutsin ixati?”.
8. Galdera bat Kultura arlokoentzat. “2002xan Erdi Aroko
Jaixe ei zan estreinako,
Ondarruko Hiribildun sorrerin
675.urteurrena ospatzeko; bigarrena eta hirugarrena 2004an
eta 2008xan ei zin... Datorren
urtin 2012xan tokako da ezta?
Gañea 685. urteurrena ixango
da...»
9. Hirigintzakoentzat. “Horrek
pibota txikixok mesedez, diru
danin, ezin leikez aldatu handixauak edo ikusten dizenakatxik??? Beste baten batek ostabe
belaune edo mokorra hausi
baño lehen...»
9. Hau ere hirigintzakoentzat.
“Kaminazpin errepidi goitxik
behera asfaltateko premiña ede-

rra da. Uda aurrin frontoi inguru
partxea ein ben halako baten,
bañe barriro hasitxe daz zuluk
agertzen. Gañea, partxea benin
baten batei ahaztu ein gakon
etxe artin dan zebrabide bat pintxati eta on gune hori oinezkuntzat bixkat arriskutsu ahal da
ixan. Pintxa, mesedez.»
20 11 -0 9 -24
10. «Zaharretxeko aurrekaldin
banko batzuk daz, eta gure
zaharrak hantxe eoten diz senidikin berbetan eta eonin, euzki
apurrak urten orduko. Honeik
bankuok plataformatxo baten
gaiñin daz, eta honek plataformionek badauke arlanpa txiki
bat errixo partea, silladerruedasaz koxkaik altza biharrik ez
eukitteko. Behin baiño sarrixa
eskatu ei dotse lehengo udal
arduradunai halakoxe beste bat
edo pare bat eitteko barruko
partea, baiñe arlanpaik bez ta
jamonik bez. Ia Bildukuk bada
be, jente nausixan eskakizune
aintzat hartze'ttuezen.
Antiguako Ama Zaharran
Egoitzan gixonan eta emakumin
komunak daz, baiñe han be ez
da silladerruedasaz sartzeko
aukeraik, estuei dizelako.
Udalan eraikin bat danez, azpiegitura maillan irisgarritasune
eta abar bermatzi be udalan
erantzukizune ixan bihi'litxake
uste'ot. Mertzi.»

DOHAINIK!
TELEFONO BEREZIA
Zuen kritikak, kexak, ideiak
zein proposamenak jasotzeko,
telefono zenbaki berezia daukazue. DEITU!

900 314 053

24 ordutan martxan zure mezua lagateko!
24 horas disponible para recibir tus quejas, tus opiniones o tus propuestas.

ALAMEDAKOBUZOIA

Zuen kritikak, kexak, ideiak...
zabalagoan kontatu nahi badiguzue,
IDATZI GUTUNA eta bota BUZOI URDINEAN!
Deja tus mensajes en el buzón de la alameda.

!

vHERRIBUSA

ALKATE AR EN AGU RRA •

-ren ordutegia

AS TEGUNETAN:
Kamiñazpi - Arta
Arta- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Arta
Arta- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Arta
Arta- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Arta
Arta- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Arta
Arta- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Arta
Arta- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Arta
Arta- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu - Kamiñazpi

07:45
08:00
08:20
08:35
08:50
09:10
09:25
09:40
09:55
10:10
11:00
11:15
11:45
12:00
12:35
12:55
13:10
14:10
14:30
15:45
16:00
16:15
16:40
17:00
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:15
20:30
20:45

Z APATUTAN:
Kamiñazpi - Portu
Portu- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu- Kamiñazpi
Kamiñazpi - Portu
Portu- Kamiñazpi

09:15
09:30
09:45
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15

D OM E KE TAN E Z DAGO
Z E RB I T Z U R I K .
(Ebaki Herri Busaren ordutegia
eta ibili patrikaran)

!

Kontuan
hartzeko
datak:

UDAL

TELEFONOAK
www.ondarroa.eu

U D A L ET XE A
M USI KA P L AZ A z/ g
1 .pis uan:
94 6833674
Idazkaritza
Alkatetza
94 6833676
Bulego Teknikoa 94 6833677
Kultura eta Kirol Saila
94 6833669
Euskara Zerbitzua94 6833668
Berdintasun Saila94 6833670
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> ARGIA ITUARTE ARKOTXA, Alkatea

«Udalaren barri eman eta parte hartzea
bultzatu nahi ditugu UdalBarriak-egaz»
Kaixo, ondarrutarrok!
Eskuartean daukazue jada
udaleko aldizkari berria. Sasoi
bateko Udalbarriak hartu eta
berritu egin dugu, gaur egungo beharretara egokituta. Irakurri ahala konturatuko zineten bi helburu nagusi dituela
Udalbarriak aldizkariak: bata,
udalaren berri ematea, udalak egindako lanak kaleratzea; bestea, eztabaida eta
parte hartzea bultzatzea
herritarren artean. Horretarako, herritarrei eta herriko
elkarte eta alderdiei euren iritziak eta proposamenak azaltzeko bitartekoak eta orrialdeak eskaini dizkiegu: telefonoa, buzoiak... Laster, udalaren interneteko orrian ere
eztabaidarako gune bat ipiniko dugu.
Baina Udalbarriak ez da

izango parte hartzeko egongo den aukera bakarra. Hiru
eztabaida eta erabakigune
nagusi zabaldu nahi ditugu:
aldizkaria, batzordeak eta
auzo batzarrak. Batzordeei
dagokienez, lan taldeak uda
osoan ibili dira arlo bakoitzeko egoera aztertu eta informazioa jasotzen, batzordeak
martxan ipini ahal izateko.
Batzorde asko martxan ere
hasi dira dagoeneko, andramaixak antolatzen ibili den jai
batzordea, adibidez. Eta,
egun batzuk barru, batzorde
guztiak ipiniko dira martxan.
Espero dugu ehunka herritarrek parte hartuko duzuela
batzorde horietan, gure
herria norantz joan behar
den eztabaidatu eta erabakitzeko. Denon aportazioak
dira beharrezkoak, inor ez
dago eta soberan Ondarroan.

Hirugarren eztabaidaguneak auzo batzarrak izango
dira. Garrantzia handia daukate batzar hauek, herritarron eguneroko bizitzan eragiten duten gauza txikienak
aztertzeko aukera emango
dutelako. Ondarroa herritarron neurrira ekartzen lagunduko digute.
Ez hori bakarrik, auzotarren eta auzoen arteko elkarlana eta elkartasuna ere bultzatu nahi ditugu, denon
onerako diren irtenbideak
bilatzeko. Aspalditik dakigu
euskaldunok
auzolanean
gauzak hobeto funtzionatzen
dutela!
Beraz, hemendik aurrera
batzordeetan eta batzarretan
ikusiko gara! Lan handia daukagu egiteko, baina ilusiorik,
indarrik eta ahalmenik ez
zaigu falta!

AZAROAREN
22an,
SANTA ZEZILI,
MUSIKEROEN
EGUNA.
AZAROAREN
25ean,
Emakumeek jasaten
duten indarkeriaren
kontrako nazioarteko
eguna.
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ABENDUAREN 1ean,
HIESaren aurkako
nazioarteko
eguna.

Ondarroako ekitaldien agenda:
http://www.ondarroa.eu/eu-es/Gertakariak/

-

TELEFONO

INTERESGARRIAK
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
945 13 26 13
Emakunde
Bizkaibusa
Euskotrena
PESA
Taxi-Geltokia

902 222 265
902 543 210
902 101 210
94 683 26 86

94 683 19 51
Kofradia
Txalupen sarrera 94 683 02 23
Enplegu Bulegoa 94 683 07 00
Butanoa
94 616 62 54
94 415 14 11
Iberdrola
Telefonika-Aberiak 1002
Ura- Partzuergoa 94 487 31 87
Postetxea
Parrokia
Notaritza

94 683 15 01
94 683 01 98
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

Gogoratu!
PA
SA
!

ABENDUAREN 3an,
EUSKARAREN eguna.
Eta 3tik 8ra
Euskal Kulturaren
AZOKA DURANGON!!!

EZ

Gure artean ez daudenen
omenez eta gaitza pairatzen
dutenei elkartasuna adierazteko, jarri ezazu leihoan edo
balkoian, izara zuria lazo
gorriarekin. Eta ez ahaztu
prebentzinoa.

Con este Udalbarriak el Ayuntamiento de Ondarroa pretende informar a los ciudadanos del trabajo que
está realizando. Pero no solo eso, también deseamos que sea un medio para que los y las ondarrutarras
puedan dar su opinión. De hecho, Udalbarriak es uno de los tres espacios participativos que el
Ayuntamiento impulsará en los próximos años. Muchas comisiones sectoriales ya están en marcha, y otras
tantas empezarán a trabajar en las siguientes semanas. También se celebrarán reuniones de barrio durante los próximos días. Con todo esto, queremos dar un nuevo rumbo al Ayuntamiento de Ondarroa, una
nueva forma de trabajar en la que la implicación de los y las ondarrutarras sea fundamental. ¡Nos vemos
en las comisiones y en las reuniones!

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

