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>>> HIRIGINTZA

>>> OGASUNA

Ipini etxe hutsa
alokairuan!

Aurten be dirulaguntzak
egongo dira tasak
ordaintzeko
2014an, gero eta hobari gehiago egongo dira
premiak dauzkatenentzat
rrian
onartu
ziren
2014rako udal tasa, zerga
eta prezio publikoak. Udal
zerga tasa eta prezio publiko
gehienak % 1, 7 igotzea erabaki
zen. Igoera ez da lineala izan:
batzuk ez dira igo; beste batzuk,
bai. Udal gobernua jakitun da
esfortzua eskatuko diela herritarrei, eta horregatik jarraituko du

U
Interes geologikoa daukaten guneak

Plan orokorreko
aurreikerketak aurrera doaz
iri Antolamendurako
Plangintza Orokorra
(HAPO)
berritzeko
lanak martxan zeudela esan
zuen Udalak azaroko zenbakian. Izan ere, irailean, udalak
hiru azterketa eskatu zituen,
ingurumen azterketa, azterketa sozioekonomikoa eta hirigintza azterketa. Azterketa
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haiek jasotzen dituzten txostenak udalaren esku daude.
Dokumentuak aztertzen ari
dira udal teknikariak, eta
ordezkariek herritarrekin partekatuko dituzte. Horrenbestez, 2014an, Hiri Antolamendurako Plangintza Orokorraren lanketa prozesua martxan edukiko du Udalak.

Uholde eta higadura arriskuak

H

2014an, 9.000.000 euro
inguruko diru sarrerak
aurreikusten dira
Aurrekontu proposamena martxoaren 18an aurkeztuko da Kofradia Zaharrean
rte hasieran aurrekontua
onartuta
edukitzea
komeni izaten da. Udal
Gobernua aurreko urtearen
amaieran hasi zen aurrekontua
lantzen, baina oraindik ez du
udal batzarrean aurrekontu proposamenik aurkeztu.
Proposamena jendaurrean
martxoaren 18an aurkeztuko
da, arratsaldeko 19:30ean
Kofradia Zaharrean. Gero, plenora eroango da. Oraingoz,
sarreren aurreikuspena aurreratzeko moduan dago Udala:
zerga tasa eta prezio publikoetatik, 3.600.000 euro inguru
jasotzea aurreikusten da, eta
Udalkutxatik (Bizkaiko Foru
Aldundiak udalentzat daukan
kutxatik), 5.162.462 euro.
Dena dela, kontuan hartu
behar da ez dela kopuru finkoa:
likidazioa egiten denean zehazten da kopurua. Ikus 2013ko adibidea. Udalkutxatik 4.859.982
euro jasotzea aurreikusten zen
urtearen hasieran, eta likidazioan, 2014ko otsailean beste
38.000 euro jaso dira. Baina
positiboa modura, negatiboa
ere izan daiteke emaitza.

U

>>>AZPIEGITURAK

Alfa, berriro
lehiaketara
Interes berezia daukaten habitat naturalak

behar handiena duten pertsona
eta familiei laguntzen. Zentzu
horretan, hobarien bidean
sakonduko da 2014an. Eta hobaririk ezarri ezin denean, diru
laguntza emanez lagunduko
dira herritarrak.
Informazio gehiago nahi
duenak udal bulegoetara jo
behar du.

errian etxe huts asko
daude, eta etxea
behar duten herritar
asko ere bai. Hori dela eta,
Alokabideren bidez etxea
alokairuan jartzen dutenentzat, Udalak hobariak dauzka
ipinita. Iaztik, %50eko hobariak dauzkate Ondasun
Higiezinen Zergan (OHZ),
hau da, kontribuzioan.
Informazio gehiago, udal
bulegoetan.

lfa eraikina kudeatu nahi
dutunek lehiaketara aurkezteko bigarren aukera
bat edukiko dute aste batzuk
barru. Bigarren ahalegin honetan, udalak alokairuko prezioa
jaitsi du, eta lo egiteko zerbitzuaz gain, jatetxea kudeatzeko
aukera ere eskainiko du.
Interesatuek udaleko web orrian
edukiko dute informazio guztia.

A

APIRILEAN
8 orrialdeko
UDALBARRIAK
berriro:
KEXEKIN,
TALDEEN IRITZIEKIN...
komunikazioa@ondarroakoudala.net
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>>> INGURUMENA

Ondarroako Udalak hondakinei buruz
berba egin du herriko taldeekin
> Eragileekin batu da,
eman diren
pausoak azaldu eta
proposamenak
jasotzeko

>> Azterketa zehatza
eskatu du, bere kabuz
atez atekoa egiteak
zer suposatuko lukeen
jakiteko

urten, hondakinak eta
zamarrak
batzeko
kontratua amaitzen
da.
Lea-Artibaiko
Amankomunazgoak
ikerketa agindu zuen, gaur egungo egoera zein den aztertu eta
etorkizunerako alternatibak ezagutzeko.
Txostenaren arabera, atez
ateko sistema izango litzateke
onena Ondarroarentzat, baldin
eta amankomunazgoko herri
guztiek denek atez ate aukeratuko balute. Hala eta ere, posible
da Ondarroak atez ateko sistema
aukeratzea, beste herriek zer erabakitzen duten kontuan hartu
barik.
Horrenbestez, udalak azterketa zehatza egitea eskatu du,
beste herriei begiratu gabe atez
atekoa aukeratuko balu zelako
emaitzak aterako liratekeen jakiteko. Emaitza horiek dituenean,
batzar gehiago egingo ditu herritarrekin. Bien bitartean, udala
herriko taldeekin batu da, ematen ari den pausoak azaldu eta
iritziak eta proposamenak jasotzeko. Azken batean, zamarren
arazoa denona da, eta denon
artean topatu behar diogu irtenbidea.

ETORKIZUNERAKO AUKERAK
AZTERTZEN

A

Beheko eta alboko zerrendetan, jendearen proposamenak
eta zalantzak, eta UDALAREN
ERANTZUNAK jaso dira, hau da,
irtenbide posibleak.

IDEIA OROKORRAK
JENDEAK ESANDAKOAK
• Gaur egun udal ordenantzetan birziklatzea derrigorrezkoa da, baina gero %25 birziklatzen dugu bakarrik. Zelan
bete ordenantza?
• Birziklatzen dutenak birziklatzen ez dutenen gastuak
ari dira ordaintzen (birziklatzearren dirua irabazten da,
zamarra erretzeko ordaindu
egin behar da)
• Beste herri batera bidaltzen
dugu guk nahi ez dugun
zamarra.
• Edukiontzietan zamarra
kanpoan egoten da sarritan.
• Batzarretan parte hartu
beharra dago, arazo horri
irtenbidea zelan topatu esateko.
• Erosotasunek gehiago egin
digute
• Hurrengo belaunaldiei zer
lagako diegu?
• Ahalik eta gehien birziklatu
behar da, eta zero zabor sortzea izan behar da helburua.
Horretarako,
berrerabili,
murriztu (pixaoihal berrerabilgarriak, adibidez).

5. EDUKIONTZIA, SUKALDATU GABEA (gaur egungo
edukiontziei edukiontzi bat gehitzea, organikoarentzako, giltzarekin itxita)
• Diputazioak sukaldatu
gabeko hondakin organikoak
jasotzen ditu bakarrik (okela
eta arrainik ez), haren konpostaje plantak daukalako
sukaldatu gabeak tratatzeko
teknologia
Non sartu Ondarroan
kontenedore gehiago?
• UDALAREN ERANTZUNA:
espaloietan, aparkalekuetan...
• Beste herrietan birziklatze
tasa %4 igo da bakarrik.
• Kamioiek Bilbora joan
beharko lukete organikoa
eroatera. Energia gastu handia.
5. EDUKIONTZIA SUKALDATUTA (gaur egungo edukiontziei edukiontzi bat gehitzea,
organikoa botatzeko, giltzarekin
itxita)
• UDALAREN AZALPENA:
Konpostaje planta bat beharko genuke eskualdean (organiko guztia jaso ahal izateko).
Zenbat birziklatzen du
sistema horrek?
• UDALAREN ERANTZUNA:
Zarautzen funtzionatu du
hobetoen, eta hondakin guztien %45 birziklatzera heldu
dira (2012an 45,5 kilo organiko biztanleko). Jende askok
zamarren edukiontzira botatzen du dena, eta birziklatzea
ez da gehiago igotzen.
Non sartu Ondarroan
kontenedore gehiago?
• UDALAREN ERANTZUNA:
espaloietan, aparkalekuetan...
ATEZ ATEKOA (Egun horretan
tokatzen den hondakin mota
denbora tarte batean etxe aurrean lagatzea, eta kaletik edukiontziak kentzea.) Galdera gehien
sistema horren inguruan sortu
dira.
• UDALAREN AZALPENA:
Munduan milioika pertsonek
erabiltzen duten sistema da
(Italian 17 milioi pertsonak,
Katalunian, San Frantziskon
...). Emaitza oso onak ematen
ditu (Oñatin 86 kilo organiko
pertsonako urtean, 2013an).
Mankomunita-tearen txostenak ere hori aurreikusten du.
Horrekin ere konpostaje
planta behar da.

Hondakinen bilketa datuak 2013
ELA eta LAB sindikatuen
ordezkariak sistema
horren alde daude, baina
zera diote: kontratu
berrian surrogazioak
errespetatu behar direla,
antzinakotasunak-eta
zaintzeko; eta
etorkizunean sistema
publifikatu behar dela,
azpikontratazioen ordez.
• UDALAREN ERANTZUNA:
lanpostuak sortzen dituen
sistema da, jende gehiago
behar delako potoak jasotzeko. Eta gehiago birziklatzen
denez, diru sarrera gehiago
daude lanpostu horiek
ordaintzeko.
Organiko normala etxean
pare bat egunetan
edukitzeko arazorik ez
dago, ez du-eta usainik
botatzen. Baina
arrainarekin zer?
• UDALAREN ERANTZUNA:
portura arraina sartzen den
egunetan, behintzat, organikoa jasotzea litzateke logikoena. Edukiontzi bereziak ere
ipin daitezke, giltzarekin itxita, arrainarentzat bakarrik.
Atez atekoa dagoen herrietan ekarpen guneak egoten
dira: giltzarekin itxitako edukiontziak, urgentzietan erabiltzeko (oporretara bagoaz,
elkartean bazkaria egin
badugu...)
• UDALAREN AZALPENA:
Konpresa eta pixaoihalak
egunero ateratzen dira atez
atekoa dagoen herrietan.
Kristalen edukiontzia kalean
lagatzen da beti atez atekoa
dagoen herrietan. Herri
bakoitzak aukeratzen du frakzio bakoitza zenbat aldiz eta
noiz atera.
Plastiko poltsak zintzilik
ikustea itsusia da.
• UDALAREN ERANTZUNA:
orain atez atekoa ipintzen ari
diren lekuetan, potoetan
jasotzen da dena. Potoak
ikusten dira kalean, eta ez
poltsak. Azken batean, gaur
egungo edukiontziak ere
poto handiak dira, eta egun
osoa egoten dira kalean.

Papera
318.071 kilo
246.684 kilo
Kristala
Horia
138.584 kilo
HHS (birziklatu gabeko zamarrak)
2.277.743 kilo
Telak eta arropak
36.932 kilo
Olioa
9.344 kilo
Traste zaharrak
52.370 kilo
Pilak*
847 kilo

2013an

%
2
6
birzik

Ondarroan

latu

dugu bakarrik.

Birziklatu
EZ duguna
erre eta
zabortegira!

* Pila erabiliak dendetara eta udaletxeko beheko bulegoetara eraman ahal dira.

Multak ipintzen dira?
• UDALAREN ERANTZUNA:
behin eta berriro, eta abisuak
jaso eta gero, txarto egiten
jarraitzen dutenek baino ez.

SISTEMA MISTOAK (herri
batzuetan edukiontzi batzuk
kalean laga dituzte, eta errefusa,
organikoa edo biak, atez ate
jasotzen dituzte)

Alde Zaharrean non ipiniko
dira potoak?
• UDALAREN ERANTZUNA:
herri batzuetan, lokalak alokatu
dituzte
(Pasaian).
Sistemarekin aurrezten dena
horretan inbertitu ahal da.

Atez atekoarekin plastikoak astean bi bider ateratzen badira, etxean plastiko asko batuko da.
• UDALAREN ERANTZUNA:
posible da edukiontzi batzuk
kalean lagatzea (adibidez,
plastikoak), eta beste batzuk
atez ate jasotzea. Zamarren
edukiontzi grisa kasu guztietan kentzen da. Baina horrek
traba bat dauka: txarto egin
nahi duenak besteen lana
boikoteatzen du, eta zamar
poltsak agertzen dira paperen edukiontzian, edo organikoarenean. Birziklapenaren
kalitatea asko jaisten da.
(Itsasondon gertatu zen)

Txandaka lan egiten
dutenentzat ordu gutxi
daude hondakinak
ateratzeko.
• UDALAREN ERANTZUNA:
hori herri bakoitzak aukeratzen du. Adibidez, Lezon,
iluntzetik hurrengo goizera
arte daukate potoa ateratzeko.
• Trasteak gaur bezala aterako lirateke.
• Sistema horrekin jendea
hondakin gutxiago sortzen
ahalegintzen da... Arduratsu
jokatzen da.

Batzar guztietako aktak
udalaren Internet-eko orrian
daude ipinita.

Amankomunazgoa
konpostaje planta ipintzeko
aukera aztertzen dabil

ea-Artibaiko Amankomunazgoa eskualdean konpostaje planta ipintzeko aukera
aztertzen ari da. Bestetik, ontzi

L

arinen kudeaketa bere esku
hartu du. Izan ere, gaur arte,
Bizkaiko Foru Aldundiarena zen
ontzi arinak jasotzeko ardura,
Garbiker enpresaren bidez.
Ontziak salduta ateratako irabaziak ere berak jasotzen zituen.
Ontzi arinen kudeaketa jasotzea
garrantzitsua da bilketa sistemak
sortutako gastuak orekatzen
laguntzeko. Edozein sistema
aukeratuta ere, kontu ekonomikoak orekatzen lagunduko du.
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Udalak neurriak
hartuko ditu
Atxazpiko zabortegian
> Zabortegiko horma eutsi,
eta itsasoa kontaminatzaileengandik
babestuko da

>>2014-2015ean, ekintza plana
egingo da, eta ostean,
obrari ekingo zaio

Errenteria
ez da zabortegia
guzki talde ekologistak
salatu duenez, Ondarroako Errenteria auzoan
zabortegi bat sortu da, jendeak
traste zaharrak eta bestelako
zamarrak botatzen dituelako.
Zaborra jasotzea, zaborra bota
dutenak identifikatzea eta neurriak hartzea eskatu diote udalari. Horren aurrean, Udalak
hainbat neurri hartuko ditu:
- Hesia errepideruntz
mugitzeko ahalegina egingo
dugu (zamarrak botatzeko toki-

E

ndarroako Udalak
hainbat neurri hartuko ditu Atxazpiko
zabortegian, eragin
ditzakeen kalteei
aurre hartzeko. Zabortegiko
horma eutsi nahi da, eta egin
beharrekoak egin elementu kontaminatzaileak itsasora heldu ez
daitezen. Aurten eta datorren
urtean, ikerketa eta ekintza plana
egingo dute, eta datorren urtetik
aurrera hasiko da obra.
Nahiz eta Berriatuko lurretan
egon, Atxazpiko zabortegia
Ondarroarena da. 1960ko hamarkadatik 1998ra arte, hau da,
zarratu zuten arte, obra hondakinak eta etxeetako beste hainbat
hondakin Atxazpiko zabortegira
botatzen ziren.
2011tik 2012ra bitartean,
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
sailak eskatuta, Tecnalia enpresak martxan ez dauden EAEko
zabortegi publikoak ikertu
zituen, tartean, Ondarroakoak

O

(Atxazpi, Gorozikako bidekoa eta
Errenteriakoa). Ikerketan jaso
dutenez, Atxazpin obra hondakinen osagai kutsatzaileak kostaldera jausten dira, eta oinarria
arrakalatuta dago. Azken batean,
neurri batzuk hartu beharra ikusi
dute.
Tecnaliak honakoak proposatzen ditu: hesien perimetroa
zabaltzea, landaredia zaintzea
eta euri urak bideratzeko sistema
bat ezartzea obra-hondakinak
itsasora joan ez daitezen.
Zabortegiaren horma indartzea
ere proposatu dute.
Horren aurrean, Udalak ikerketa eta ekintza plan bat egingo
du Tecnaliarekin, bi urtean.
2014an, lurrazalaren egonkortasuna aztertuko da, zabortegiaren
hormari zelan eutsi jakiteko. Izan
ere, teknikariak hasi dira zundaketak egiten.
2015ean, lixibatua zelan
kontrolatu aztertuko dute (euri
urak lurrean sartzean eta ele-

mentu kutsatzaileekin batutakoan sortzen dena) lur azpitik itsasora joaten delako. Bestalde, drenaje sarea egin behar da, urak lur
azpira joan ordez, beste leku
batera bideratu daitezen, eta
sare hori zelan egin aztertuko
dute 2015ean. Behin ekintza
plana egindakoan, obra egin
beharko da.
Obrako kostuak oraindik
aurreikusi gabe, txosten tekniko
hutsekin, udalak 37.000 euro
gastatu beharko ditu. Hori bai,
IHOBEren diru laguntza jasoko
du aurtengo plana idazteko.
Bistan denez, hondakinak
txarto kudeatzen direnean,
hurrengo belaunaldientzat dira
arazoak: arazo ekonomikoak eta
ekologikoak. Sasoi baten obra
hondakinak zabortegira bota
zirelako, orain, udalak dirutzak
gastatu behar ditu.
Lehengo okerrak gehiago
errepika ez daitezen, berziklatu
eta berrerabil dezagun.

rik egon ez dadin)
- Zamarrak garbigunera
eramango dira.
- Zamarra Errenteriara
botatzen duen bat identifikatu
dute, paper batzuk agertu diraeta haren izenarekin, eta udaltzainak hartu-emanetan jarriko
dira.
Hondakinak garbigunera
eraman behar dira, edo, bestela, traste zaharren telefonora
deitu, eta jasotzera pasatuko
dira.

Alternatiba, traste zaharrak
batzeko zerbitzua
ea-Artibaiko Amankomunazgoak traste zaharrak
batzeko doako zerbitzua
eskaintzen die etxeko traste
zaharrak atera nahi dituztenei.
94 613 82 45 telefonora deitu
behar da, eta ze traste atera nahi
den azaldu. Orduantxe esango
zaio noiz atera trasteak, eta non
utzi. Zerbitzu honetan etxeko
traste zaharrak sartzen dira, ez
besterik, eta etxeko traste zaharren artean ere bereizketa egiten
da, ze etxetresna elektriko txikiak edukiontzi zurira bota
behar dira, jolas zaharrekin batera. Eta obretako eskonbroak
zabortegi berezietara!

L

15 familia gehiago konposta egiten
dalak soloan edo ortuan
konposta egiteko potoak
banatu ditu herriko 15
familiaren artean. Urtarrilaren
15ean ikastaro bat jaso zuten,
konposta zelan egin jakiteko.
Hurrengo asteetan, teknikarien
bisita jasoko dute, prozesua
ondo doan jakiteko.
Ondarroan 37 familia daude
konposta
egiten,
batzuk
Ibaiondoko konposta egiteko
tokian, eta beste batzuk euren
soloetan. Udalaren kalkuluen
arabera, uztailean martxan hasi

U

zirenetik, Ibaiondoko konpostagailuetan 4.000 kilo hondakin
organiko konpostatu dituzte.
Lehenengo ongarria aste
batzuk barru jasoko dute.
110 familiatik gora apuntatu
dira
konposta
egiteko.
Konposta egin nahi duten herritarrek helbide honetara idatzi
behar dute: komunikazioa@
ondarroakoudala.net
edo
udaletxera deitu. Soloan konposta egin nahi dutenei potoa
eta konposta nahastatekoa
emango die udalak.

Artibai kaleko txokoa,
laster martxan
Konposta egiteko txoko berria
prest dago Artibai kalean, baina
oraindik ez da martxan ipini.
Konposta egiteko etxeko jatekoak material lehorrarekin
nahastu behar dira (hosto lehorrak, adar txikituak...) eta udala
herriko zuhaitzen adarrak mozten eta batzen dabil, txikitu eta
urte guztirako material lehorra
edukitzeko. Txikitutakoan, familia gehiago hasiko dira konposta
egiten.

KIROLA •

Egunero Kalamendira!

> Egunero ondarrutarren bat
Kalamendiko tontorrera igotzea du
helburu ekimen honek

>> Argazkiak atera eta udalera
bidaltzea eskatzen zaie
parte-hartzaileei

>>> Argazkiak www.ondarroa.eu
udalaren web gunean daude
ikusgai

UDAL

TELEFONOAK
www.ondarroa.eu

UDALETXEA
MUSIKA PLAZA z/g
1.pisuan:
Idazkaritza
94 6833674
Alkatetza
94 6833676
94 6833677
Bulego Teknikoa
Kultura eta Kirol Saila
94 6833669
Euskara Zerbitzua
94 6833668
Berdintasun Saila
94 6833670

udarik gabe, inguruetan
daukagun mendi tontorrik enblematikoenetarikoa da Kalamendi, eta seguruenik, behin bada ere, ondarrutar
gehienok joanak gara.
Aurrera Mendi Taldeak urte
asko daramatza abenduaren
31n Kalamendira egiten den
mendi irteera antolatzen, eta
herriko mendizale asko joaten

D

da. Oraingoan, erronka jarri
dugu Udaleko Kirol Batzordeak
eta Aurrera Mendi Taldeak:
Ondarrutarrak kalamendira:
egunero baietz!
Helburua da 2014 urteko
365 egunetan ondarrutarren
bat Kalamendira joatea. Urtea
luzea izanik, egon daitezke
“hutsune” batzuk egun batean
edo bestean, baina ez dugu

“porrot” bezala hartuko. Izan
ere, ziur gaude egun gehiago
izango direla Kalamendira
ondarrutar bat baino gehiago
joango dena inor joango ez
dena baino.
Ahal den neurrian argazkiak atera eta honako helbidera
bideratzea eskatzen da: kirolagenda@gmail.com. Argazkiak
jaso ahala, Udaleko web gune-

PLAZA AZPIKO BULEGOAK
Erregistro orokorra 94 6833672
94 6833673
Udaltzaingoa
Gizarte Zerbitzuak 94 6833671
Kontuhartzailetza
94 6833666
Kontsumo Bulegoa (eguenetan)
94 6830498
Bake Epaitegia
94 6833679

an argitaratzen dira, herritar
guztiek ikusi ahal izateko. Eta
facebooken bidez, sare sozialetan zabaltzen dira, beste albiste
batzuekin batera.
Hilero jasotzen diren argazkien artean zozketa egingo da.
Zortzi babesle lortu ditugu.
Erronka polita da, anima zaitez! Denon artean lortuko
dugu! ZIUR BAIETZ!

BESTE UDAL ZERBITZUAK
Artibai Egoitza
94 683 32 31
EtxeLila
94 613 40 08
HHI - EPA
94 683 27 55
94 683 33 43
Liburutegia
Kiroldegia
94 613 42 09
Musika Eskola
94 613 40 63
Turismo Bulegoa
94 683 19 51

TELEFONO

INTERESGARRIAK

Esaera
lehiaketa (IV)

Ondarrutarrak
berbetan!

> Herribusak
geltoki berria
edukiko du
Kamiñazpiko
goiko aldean

ldaketa txiki batzuk egin
dituzte udal arduradunek
Herribusaren ordutegian.
Herritarren eskariei erantzunez,
Ibaiondoko ohiko geltokietan ez
eze, Kamiñazpi auzoko goiko
aldean ere geldituko da
Herribusa. Eta beste ordutegi
batzuetan Artaraino luzatuko da
zerbitzua: irteera ordua 17:55
eta 19:55 orduetan duen herribusa Artaraino joango da, eta ez
da portuan geldituko.

A

ASTEGUNETAN:
Ibaiondo - Arta
07:45
Arta- Ibaiondo
08:00
Ibaiondo - Arta
08:20
Arta - Ibaiondo
08:35
Ibaiondo - Arta
08:50
Arta - Ibaiondo
09:10
Ibaiondo - Portu
09:25
Portu - Ibaiondo
09:40
Ibaiondo - Arta
09:55
Arta - Ibaiondo
10:10
Kamiñ - Ibaion - Portu 10:55
Portu - Ibaiondo
11:15
Ibaiondo - Portu
11:45
Portu - Ibaiondo
12:00

Kamiñ - Ibaion - Arta 12:30
Arta - Ibaiondo
12:55
Ibaiondo - Arta
13:10
Arta - Ibaiondo
14:10
Kamiñ - Ibaion - Portu 14:25
Portu - Ibaiondo
15:45
Ibaiondo - Portu
16:00
Portu - Ibaiondo
16:15
Ibaiondo - Arta
16:40
Arta- Ibaiondo
17:00
Kamiñ - Ibaion - Arta 17:55
Arta - Portu - Ibaion 18:15
Ibaiondo - Portu
18:30
Portu - Ibaion - Kamiñ 19:00
Kamiñ - Ibaion - Arta 19:55

ZAPATUTAN:
Ibaiondo - Portu
Portu - Ibaiondo
Ibaiondo - Portu
Portu - Ibaiondo
Ibaiondo - Portu
Portu - Ibaiondo
Ibaiondo - Portu
Portu - Ibaiondo

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

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

Kofradia
Txalupen sarrera
Enplegu Bulegoa

94 683 01 50
94 683 02 23
94 683 07 00

Butanoa
Iberdrola
Telefonika-Aberiak
Ura- Partzuergoa

94 616 62 54
94 415 14 11
1002
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
Lea Artibai Garapen Agentzia
94 683 34 95

JAIEGUNETAN
EZ DAGO ZERBITZURIK

PA
SA
!

-

Arta - Portu - Ibaion 20:15
Ibaiondo - Portu
20:30
Portu - Ibaion - Kamiñ 20:45

Bizkaibusa
Euskotrena
PESA
Taxi-Geltokia

EZ

• Erreka-haixi, andra-haixi
• Mekauenka einarren itxosuai,
itxosuk dar-dar mariñelai
• Jokua ez da errenta,
hoba da ollu erreta
• Osaba ta loba,
zein eta dan hoba
• Kalatxoixak herrian,
mariñelak etxian
• Suts te bits
• Ni, lantzoi? Baitxe zu akuli!
• Korretako pelotaxe famauena
• Ederra dakazu bikoki
• Santa Katalina noiz da,
bisigutako goiz da
• Egueldixe ederra
Asterrikan behera
• Hotzak baltzitxute
• Dakarrenak tengalo!
• Truxuk daz
• Eztala ta bai dala,
Baraikun txala falta dala!

v

GARRAIO PUBLIKOA
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EUSKARA

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

