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Arrigorri neguan
jarriko da martxan
> Udalak Ondar Uhin turismo
elkarteari eman dio ardura

Frontoian sare berria
ipini da

>> Hamar urterako hartu dute,
beste bost luzatzeko aukerarekin

Hondatuta eta jausteko moduan zegoela eta, sare berria ipini da
frontoian. Sare berriaren maila estuagoa da, pilotak harrapatuta
gera ez daitezen. Armarria babestuta geratu da.

Arrigorri ostatu eta jatetxea, Arrigorri hondartzatik begiratuta.

ndarroako Udalak
Ondar Uhin turismo
elkarteari esleitu dio
Arrigorri ostatu eta
jatetxearen ardura.
Azaroan sinatuko da kontratua.
Horrenbestez, neguan martxan
jarriko da.
Ekaineko udalbatzan esleitu
zen Arrigorri, 162.929 eurotan,
eta, gauzak ondo, azaroan sinatuko dute kontratua. Bien bitar-

O

tean, azpiegitura prestatzen eta
hornitzen ari dira, azarotik aurrera ostatu eta jatetxe zerbitzua
emateko moduan egon dadin.
Proposamen bakarra aurkeztu
zen deialdira, eta udalak egoki
ikusi zuen. Kontratuak hamar
urteko iraupena dauka, bost
urtez luzatzeko aukerarekin.
Ondar-Uhin Elkarteak proiektuan jaso duenez, eskualdean
turismo eredu berria bultzatzea

500.000 euro aurreztu dira
azpikontratazioetan
> Orain arteko
kontratuak
puztuta egon dira
dalak azpikontratatzen dituen zerbitzuetan 500.000
euro aurreztu dira,
eduki
igarririk
gabe, ez ematen diren zerbitzuetan, ez langileen baldintzetan. Dirua azpikontratetan
aurreratuta, diru gehiago izango du udalak inbertsioetarako.

U

dauden
Azpikontratekin
kontratuak berritu ahala, baldintzak berrikusi ditu udalak.
Administrazioek azpikontratatutako enpresekin egiten dituzten kontratuak Bizkaiko hitzarmenen pean egon behar dira,
eta hitzarmen horiek aintzat

>>Ez da kalterik egon
zerbitzuen eta
langileen baldintzetan
hartuta, orain arteko kontratuak gainbaloratuta egon dira,
puztuta. Horrenbestez, kontratazio berriak Bizkaiko hitzarmenera egokitu dira, kalterik barik,
kontratatutako enpresen langileen baldintzak eta eskaintzen
dituzten zerbitzuak zeuden
modura mantendu baitira,
atzera pausorik eman gabe.
Gastu murrizketa ez da batbatekoa izan, plegu berriak
atera ahala joan baita moldatzen kontratazioa.
Horrenbestez, gaur egun,
udalak ia 500.000 euro gehiago
dauzka inbertsioetarako, azpikontratetan egin diren murrizketa hutsekin.

du helburu, elkarte eta herritarrei
proiektuaren diseinuan parte
hartzeko aukera emanez.
«Ekoizteko eta kontsumitzeko
orduan, balore etikoetan oinarritutako zerbitzuak eta produktuak eskainiko ditugu. Jatetxe
zerbitzuari dagokionez, ahal den
heinean, Ondarroa eta eskualdeko ekonomia sustatzeko, bertoko
ekoizle eta hornitzaileekin harreman zuzenak bilatuko ditugu».

Kiroldegiko teilatuan tela asfaltikoa
ipini da itoginei aurre egiteko
ndarroako kiroldegian, uda
sasoia aprobetxatuta, hainbat lan egin dira: tela asfaltikoa bota da, igerileku txikian arlanpa eta igerilekuan
sartzeko aulkia ipini dira eta kiroldegi
guztia sektorizatu da.
Derrigorrezkoa ikusi da kiroldegiko teilatua behin betiko konpontzea, itoginen arazoa dela eta. Bestalde, igerilekuari dagokionez, aldaketak egin dira
ikasturte berriari begira: igerileku txikian, arlanpa eta aulkia ipini dira instalazioak erabiltzeko erraztasunak emateko.
Horrez gain, autobabes planari lotutako
lanak egin dira, arlo horretan gabezia
garrantzitsuak eduki baititu kiroldegiak.
Besteak beste, suteen aurkako honako
instalazioak egin dira: kiroldegia sektorizatu da, eta alarma-pultsadoreak,
suteetako ur-hartune hornituak eta
detektoreak ipini.

O

Horman, ur-hartune hornituetariko bat
eta aurrean, sektorizazioko ate bat
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>>> AZPIEGITURAK

Zelakoa izango da
Iperkaleko obra?
> Iperkaleko lanak
azaroan hasiko dira;
Udalaren 2014ko
inbertsiorik
garrantzitsuena da

>> Behegainea eta
barandak konpondu,
gasa eta zuntza sartu
eta euri urak eta ur
zikinak bereiztuko dira

>>> Bi behegaine
klase ipiniko dira:
espaloia izkinatan eta
oraingo zoladuraren
antzekoa, erdian

Udaletxe zaharra.

Udaletxe zaharreko
teilatua udazkenean
konponduko da
^

Proiektua aurkezteko Iperkale eta inguruko kaleetako bizilagunekin egindako batzarra.

zaroan hasiko dira
Iperkaleko beharrak,
udalak
urtearen
barruan aurreikusitako
inbertsiorik
garrantzitsuena. Urbanizazio
lanak egingo dira Iperkalen, hau
da, behegainea eta barandak
konpondu, gasa eta zuntza sartu
eta euri urak eta ur zikinak
bereiztu. Bien bitartean, jendeaurrean egindako ekarpenak aintzat harturik, zerbitzuak leku
gehiagotara heltzeko dauden
aukerak aztertu dira.
Auzo batzarretan zein kale ibi-
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laldian ikusi zen Iperkale ez
zegoela ondo; behegainea konpondu behar zela eta zerbitzuak
sartu. Proiektuaren arabera, zerbitzu berriak Iperkaleko etxebizitzetara eta Pixapera helduko
dira, eta bi behegaine klase ipiniko dira: espaloia (losa) izkinatan
eta gaur egun dagoen antzeko
zoladura, erdian, alde zaharreko
estetika zaindu nahian eta autoak mantxoago joan daitezen.
Baina izan daiteke proiektua
moldatzea. Izan ere, irailean, jendeaurrean azaldu zen, eta han
jasotako proposamenak kontuan

harturik, udaleko teknikariak eta
proiektuaren egileak aztertzen
ari dira, batetik, zerbitzua beste
eremu batzuetara ere zabaltzeko
aukera, eta, bestetik, zoladura
erosoagoa ipintzea, bizilagunen
eskariak aintzat hartuta.

Udaletxe zaharreko teilatua
urriaren azkenetan hasiko
dira konpontzen. Garabi
handi bat beharrezkoa izango
da, eta nahikoa buruhauste
eman ditu non ipini erabakitzeak. Izan ere, ondo aztertu
da garabiak etxeetan eduki

eragina.
dezakeen
Lehenengo frontoian ipintzea
pentsatu bazen ere, azkenean
Kanttoipen jarriko da. Itogina
konpontzeko premia larria
dauka udaletxe zaharreko teilatuak. Erabat berrituko da,
itoginen arazoa konpontzeko.

DATUA

DATUA

Proiektua guztiz zehaztu eta
gero, prozedura irekian baina
negoziatuan atera da;
Iperkaleko obra Lasuenek
egingo du, 495.808,24 eurotan, BEZ barne

Lanen kostua 109.234.53 eurokoa izango da .
Bost astean egingo dira, eta hamar urteko bermearekin.

Iperkalek hartuko duen
itxura. Alboan, behegainean ipiniko den
zoladura: hegaletan,
espaloia; eta erdian,
galtzada-harria.

KZ gunea
lokal berrira pasatu da
^

Z gunea udal lokal batera pasatu da, Saninazio kaleko 46 zenbakira. Horrela, arrantza eskolan KZ gunea edukitzearren udalak
ordaintzen zuen alokairua aurreztuko du. Udalak 24.000 euro
ordaintzen zituen, urtero, Arrantza Eskolako lokalarengatik, ura, argia
eta garbiketa barne. Eta 50.000 euro inguruko kostua izan du udalaren
lokala egokitzeak. Beraz, bi urtean amortizatu eta gero, alokairua
aurreztuko du. KZ gunearen mantenua udalaren ardura izango da, eta
Eusko Jaurlaritzarenak dira altzariak, ordenagailuak eta irakaslea.

K
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>>> INGURUMENA

Udalak etxe aurrean jasoko
dizkie hondakin organikoak
nahi duten herritarrei
> Sistema berria
abendutik aurrera
ipiniko da martxan
bendutik aurrera, nahi
duten herritarren hondakin
organikoa jasoko du udalak,
etxe aurrean, atez ate. Astean hiru

A

>> Lortutako konposta
Larruskaingo basoan
erabiliko da, ongarri lez

goizetan atera ahalko da potoa,
eta udaleko langile batek jasoko
du. Gero, udalaren lur batean konposta egingo du langile hark, eta

konposta udala Larruskainen landatzen ari den basoan ongarri lez
erabiliko da.

AURREKARIAK
Bizkaian bi lekutan ipini dute
martxan halako atez ateko
borondatezko sistema.
Berrizen lau urte daramatzate,
eta Larrabetzun, bat.
Erabiltzaileak gustura daude,
eta udala ere bai.

Zergatik atez atekoa?
1. Sistemarik eraginkorrena delako. Konpostaren kalitatea ona izaten da;
botatzen dena kontrolatu egiten da, eta edukiontzietan, ez.
2. Edukiontzi berririk ez da ipini behar. Ez da aparkalekurik kendu behar.
3. Sistema erosoa da. Hondakinak etxe aurrean jasotzen dira.

Zergatik borondatezkoa?
Neguan prozesu parte-hartzailea
jarri zen martxan. Batzarretan
egon ziren gehienek argi esan
zuten %60 edo %70 birziklatu
beharko genukeela, eta horretarako sistemarik onena atez atekoa dela. Hala ere, jendeak pausoz pauso joateko eskatu zuen.
Borondatezko sistema berri
honekin udalak eta herritarrek

ikusi ahalko dute holako sistema
batek herrian zelan funtzionatzen duen, hurrengo pausoak
zeintzuk izan behar diren erabakitzeko.
Udalak helburua argi dauka.
2016rako %60 edo %70 birziklatzera heldu behar gara. Gaur
egun, %26 baino ez da birziklatzen.

Apuntatu zeu ere!
• Sistema abenduan jarriko da
martxan
• Izena eman behar da:
946833674 telefonoan edo
idazkaritza@ondarroako udala.net

• Astean hiru bider jasoko da
organikoa etxe aurrean
• Izena ematen dutenek formakuntza jasoko dute.

> Preso kubatarrak
kartzelatik ateratzea
eskatu zaie Amerikako
Estatu Batuei
Ondarroako Udalak Estatu
Batuetan kondenatutako bost
kubatarrei buruzko mozio proposamena onartu du. «Kubako
gobernuak hainbat pertsona
bidali zituen Miamira, bere
herritarrak eta ondasun publikoak babesteko», eta 1998an, haietatik bost antzeman egin zituen
Gobernu estatubatuarrak, bere
lurraldean nazio atzerritar baten
alde lan egitea leporatuta.
Gobernu estatubatuarrari presoak kartzelatik atera ditzan
eskatu dio udalak, eta horren
berri eman die Kubako enbaxada/kontsulatuari,
Estatu
Batuetako enbaxada/kontsulatuari eta Kanpo-arazoetarako
Ministerioari.

> Monarkiaren aurrean
erantzutea eskatu du
udalbatzak
Juan Carlos Borboikoaren
Abdikazioaren
aurrean,
Ondarroako Udalak benetako
haustura demokratiko baten
aldeko aldarrikapena egin zuen,
Euskal herritarrek herriaren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea aldarrikatuz. «Era berean,
herri honek ez dio inolako zilegitasunik onartzen Espainiako
Koroaren inongo ordezkariri.
Gure herriaren aitortza eta erabakitzeko eskubidea eskuratzeko helburuarekin lan egiteko
deialdia egin nahi diegu Euskal
Herriko alderdi politiko, sindikatu, eragile eta herritarrei», jaso
zen mozioan.

> Ondarroa-Lekeitio
autobus zerbitzua
erreklamatu da

^ Lea-Artibaiko
Amankomunazgoak
aurkeztu du
hondakinei buruzko
bigarren txostena
Neguan, Lea-Artibai Amankomunazgoak txostena argitaratu zuen,
eskualdeko hondakinak batzeko
sistema
berriak
aztertzeko.
Txosten haren arabera, eskualdeko herri guztiek atez atekoa egitea
izango litzateke aukera merkeena
eta gehien birziklatuko lukeena.
Bigarren txostenak erakutsi du
atez atekoa bakarrik Ondarroak
ipinita ere, sistemarik merkeena
izango litzatekeela.
Ondarroak atez atekoa ipini eta
eskualdean konpost planta handi
bat egitea ordainduko balu, %11,6
garestituko litzaioke sistema.
Eskualdeko herri batzuei, ostera,
%87,5 eta %45,9 garestituko
litzaieke faktura bosgarren edukiontzia ipinita bakarrik.
Bien bitartean, udalak aztertzen ari dira konpostaje planta
non eta zelan egin.
Txosten guztiak udalaren web
orrian daude ikusgai:
www.ondarroa.eu

Azken hileetan
udalak onartutako
MOZIOAK

Ondarroako Udalak honako hau
eskatu die Gipuzkoako zein

Bizkaiko foru aldundiei: bien
artean
adostea
LekeitioDonostia autobus ibilbidearen
maiztasuna handitu dezala.
Gaur egun, PESA konpainiak
Lekeitio-Donostia autobus zerbitzua eskaintzen du, eta
Ondarroan ere gelditzen da. Lau
bidaia egiten ditu Lekeitiotik
Donostiara, eta beste lau
Donostiatik Lekeitiora, eta udalak uste du bidaia kopurua handitzea komeni dela, batez ere
goiz erdian eta arratsaldean.

> Udalak ez du begi
onez ikusi `Antxustegi´
itsas museoaren
bildumatik
erretiratzeko
hartutako erabakia
Antxustegi familiak agertutako
idatziarekin
bat
eginez,
Ondarroako Udalak zera eskatu
zion Bilboko Itsasadarra Itsas
museoko
Patronatuari,
Antxustegi itsasontzia bildumatik erretiratzeko hartutako erabakia bertan behera uzteko, eta
Bizkaiko Foru Aldundiari, museoko patronatuko kide den heinean, erabakia bertan behera
uzteko beharrezkoak diren ekimenak bultzatu eta itsasontziaren etorkizuna bermatzeko
beharrezkoa zuen mantenua
berma zezala.

> Ibon Iparragirre libre
uzteko eskatu dio
Udalak Espetxeetako
Zuzendaritza Nagusiari
Udalbatzak
Espetxeetako
Zuzendaritza Nagusiari Ibon
Iparragirre presoaren osasun
egoera larria aintzat hartu eta,
indarrean dagoen legediari
jarraituz, berehala aske utz zezala eskatu dio. Era berean, ordezkaritza batek batzarra eskatu
zion Navalcarneroko kartzelako
zuzendariari, Iparragirreren osasun egoeraren inguruan dituen
kezkak agertzeko eta daukan
gaixotasunak premiazkoa duen
tratamendua bermatzeko neurriak har ditzan.

> Urquijok epaiketara deitu du Ondarroako Udala
^ Bigarren konpost gunea martxan.
Artibai kalean hamabost familia hasi dira konposta egiten.
Horrenbestez, Kamiñazpiko konposta gunean daudenak eta soloan
konposta egiten dutenak gehituta, 55 familia daude Ondarroan konposta egiten.

Udalbiltza Partzuergoaren kuotaren ordainketa baimentzen duen
dekretuaren kontrako errekurtsoa jarri du Estatuko abokatuak,
Urquijok eskatuta. Apirilean izango dute bista ondarrutarrek.
Momentuz, Ondarroako udalaren kontra ezeze, Irurakoaren kontra ere
egin du, Udalbiltzako partzuergoko beste bazkideetako bat. Irurako
Udala Ondarroakoaren aurretik aurkeztu beharko da, azaroan.
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EUSKARA

BATZORDEAK

urriaren 30etik
azaroaren 2ra

Hirugarren urtez, aurten, literatura egitaraua antolatu du
Ondarroako Udalak udazken honetarako. Udal euskara
batzordeak hainbat ekimen antolatzen ditu literaturari
emanak, bada, horren guztiaren emaitza jendaurrera agertzeko parada izango dugu egun horietan.
Hainbat emanaldi prestatzen dihardugu, herritar
guztientzako eskaintza zabala eta gustukoa.

EGITARAUA:

BERDINTASUNA

Ondarroako
emakumeentzako
jabekuntzaren ikasturte
berria hastear dago
> Haurtzaindegi zerbitzua erabiltzeko aukera
egongo da, Txirrimorraskiren eskutik

Urriak 25 / 10:00etatik 12:00etara /
Txomin Agirre Udal Liburutegian.
LIBUrUEN AMUAK
[ IrAKUrLE KLUBA ]

Virginia Woolfen
Gela bat norberarena liburua.
Urriak 30 / 18:00 / Kofradia Zaharrean
Augustin Zubikarai III. Ipuin Rallyaren sari-banaketa

Mikel
Etxabururen poesiotan maitasuna eta
askatasuna dira gai
nagusiak.

Urriak 31 / 22:30 / Kofradia
Zaharrean
Nola belztu behar zuria
[MUSIKA ETA POESIA]
Joxan Artzeren liburuetako poesia
ahots eta doinuz jantzi dute Bide
Ertzean taldeak eta Metrokoadroka
kolektiboko Oier Guillan eta Asier
Sarasola deklamatzaileek.

Urriak 30 / 19:00 / Kofradia Zaharrean
Zapatak [ ANTZErKIA ]
Ainhoa Alberdi, zuzeneko musikarekin.
Emakume bat. Bonba hotsak. Eskuan zapatatxo bi. Iraganez betea dator.
Zapaten artean. Orainean zauriak sendatzera, etorkizunean libre hegan egin ahal izateko, Aurrera, beti aurrera haizearen norabidean!

Urriak 30 / Kofradia Zaharrean
AUGUSTIN ZUBIKArAI
NOBELA SArIA
Garazi Kamioren nobela,
Orube abandonatuak,
2013ko nobela bekari esker argitaratua.
Joxemari Urteagak elkarrizketatuko du egilea. 2014ko saria: nobela proiektu bekadun
berria azalduko da.

Segidan: Nanoipuin lehiaketako saribanaketa eta irakurraldia.
Urriak 31/ 17:30 / Txomin Agirre Udal
Liburutegian
Munduko ipuinak
Ipuin kontalaria: Ines Bengoa.
[ 4-8 urte bitarteko haurrentzako]

Urriak 31 / 20:30 / Kofradia zaharrean
Hodeiak zapatetan
Mikel Etxaburu eta Keu.
[SOLASALDIA ETA POESIA ErrEZITALDIA]
Preso egon denaren gogoa kartzelara itzultzen da beti; hainbat sarriago, hurbil den
epaiketa zital baten zain baldin badago

Azaroak 1 / 12:00 / Beikozini Antzokian
Garai hura gara
[BErTSOLArITZA]
xabier Lizaso pianojoleak Larrañaga,
Gamarra eta Osinaga konpositoreen
musika ekarriko du. Eta Andoni Egaña
bertsolariak, ostera, Fernando
Amezketarraren lana ekarriko du
gogora. Arte-mota eta pertsonaia
ezberdinak erralato baten bitartez
txirikordatuta.

Azaroak 1 / 18:30 / Beikozini Antzokian
Naufragoak Dantzaz konpainia.
[DANTZA]
Joseba Sarrionandiaren testuetatik abiatu
eta Mikel Laboak Jabier
Muguruzak, Ken Zazpi eta Kortatu taldeek
sortutako musikari helduta, Josu Mujikak
bizitasun handiko koreografia sortu du, oso
gra fikoa, hain gertu sentitzen ditugun naufrago hauen unibertsoari irudia, kolorea eta
dramatismoa emanez.

Azaroak 1 / 23:00 / Beikozini Antzokian
Mikel Urdangarin

rritik aurrera, jabekuntza
eskolaren ikasturte berria
zabalduko da Etxelilan,
berritasunekin. Izan ere, ikasturte honetan haurtzaindegi zerbitzua erabiltzeko aukera eskainiko da. Horretarako ezinbestekoa
da izen-emate orrian adieraztea
edo astebete aurretik jakinaraztea. Zerbitzu hori Txirrimorraski
taldearekin kudeatuko da.
Ikasturte honetan feminismoa lantzen jarraituko da, besteak beste, abortatzeko eskubidea,
gaur egungo panorama teorikoa, emakumeen osasuna, euskal literatura, rapa eta autodefentsa feminista.
Matrikulazioa: Hiru hilabeteko ikastaro bakoitzaren prezioa:
5-10€. Oinarrizko errenta jasotzen dutenek eta 20 urtetik
beherako andra gazteek, ostera,
%50eko deskontua izango dute.

U

Plaza-kopurua: talde bakoitzeko, gutxienez, 7 lagun.
Ikastaro bakoitzeko lagun-kopurua bete ahala, itxi egingo da
matrikulazioa; bestela, ikastaroa
hasi arte egin daiteke matrikula.
Izena emateko: goizetan,
Udal Diru-Bilketa bulegoan
(Kantoipe 3an) egiteko aukera
egongo da, eta arratsaldeetan,
Etxelilan (Artibai 3, 2. Pisua ).
Informazio gehiago :
www.ondarroa.eu

Pertsonaia bat gela itxi baten maniki-buruekin hizketan, obsesio bakarrarekin: «Salto
egiteak ezberdintzen nau hildakoengandik». Aktorea sumatuko dugu, tarteka, pertsonaia horrengandik sartu-urtenka. Umore
absurdua, kode eszenikoen arteko jolasa,
hunkigarritasun arraro bat. Publikoari bere
salto propioa topatzeko egindako gonbitea.

Hezkidetza egitasmoaren berri
emango duen bloga sortu da:
http://hezkidetzaondarroa.word
press.com/.
Gure txikienekin lantzen
joango diren gaiak eta beste
hainbat berri eta hausnarketa
agertzen joango dira blogean.
Izan ere, Ondarroako udalak
badaramatza hainbat urte
herriko ikastetxeetan hezkidetza lantzen. Egitasmo honekin
abiatzen diren hausnarketa eta
praktiketatik, harreman sozialen inguruko bestelako eredu
parekideago, justuago eta askatzaileagoak bultzatu nahi dira;
Ondarroa gero eta koloretsuagoa bihurtzeko xedez. Guztiok,
hezkuntza prozesu askatzaileago eta integralagoa edukitzeko
aukera eskainiko digu hezkidetzak; diskriminazio desberdinak
ulertu eta gainditzeko bidean.
Blog honek prozesu kolektibo
horren hausnarketa eta elkarrizketa gune izan nahi du: norbanako hausnarketak eta hausnarketa kolektiboak elikatzen
jarraituko dugu.
Sartu eta bota begirada bat!

> Guraso elkarteen
proiektuetarako
diru laguntzak
Irakaskuntza arautuaren eremuan irabazi asmorik gabe
diharduten ikastetxeetako guraso elkarteek egindako jarduera
eta proiektuetarako 2014 dirulaguntzak pubikatu dira. Oinarriak
www.ondarroa.eu
helbidean
ikus daitezke.

>>ONDARROA 2020

[MUSIKA]

Azaroak 2 / 18:00 / Kofradia Zaharrean
Salto [ANTZErKIA]
Metro kuadroka eta JB Pedradas.

> Ondarroako
Hezkidetza
egitasmoaren bloga
martxan dago

PROGRAMAZIOA [ETxELILA ETA BErDINTASUN KONTSEILUA]
Urriaren 2. hamabostaldia/ ErAKUSKETA: Marasmateli. Arantza Ibarra.
Antolatzailea: 7 Emakume en movimiento.
Urriak 30 / 17:30 / PELIKULA: 81 amama. Antolatzailea: Boga boga.
Azaroa / ErAKUSKETA: Emakumeak eta publizitatea.
Antolatzailea: Etxelila-Berdintasun Saila.

>Ondarroa 2020
herritarren
parte-hartzean
oinarrituriko
prozesuak aurrera
jarraitzen du

Azaroak 21 / 20:00 / Beikozinin / KONTZErTUA: Furia. Antolatzailea:
Etxelila-Berdintasun Saila.
Azaroak 25 / 18:00 / KONTZENTrAZIOA. Antolatzailea: Etxelila-Berdintasun
Saila.
Azaroak 26 / 19:00 / Bide Onera Zinean / PrOIEKZIOA.
Antolatzailea: Etxelila-Berdintasun Saila.

> Irakurleak urrian
hasiko dira batzen
Aurten ere, irakurleek hitzordua
edukiko dute Ondarroako liburutegian, Liburuen Amuak irakurle taldearen hitzorduak.
Hilean behin batuko dira, zapatuz, bi ordutan liburu baten gainean jarduteko. Lehenengo deia
urriaren 25erako egin da,
10:00etatik 12:00etara, Txomin
Agirre
Udal
Liburutegian,

Virginia Woolfen Gela bat norberarena liburua hizpide delarik. Galdetu Udal Liburutegian
(946833343) edo Udal euskara
zerbitzuan (946833668).
Hurrengo hitzorduak, azaroaren
29an, Ana Malagonen Lasai, ez
da ezer gertatzen; otsailaren
28an,
Mikel
Tabernaren
Alkasoroko benta; apirilaren
25ean, Birgit Vanderbekeren
Muskuiluak afaltzeko eta
maiatzaren 30ean,
Lander
Garroren Gerra txikia.

> Parte-hartze gunea
irakurketa eta
eztabaidarako
Jabekuntza Eskolaren barruan
espazio berri bat zabalduko da.
Hilean behin (azken barikuetan)
eta eskolako ikasleek bultzatuta,
literatura, irakurketa eta eztabaida kritikoa lantzeko saioak egin-

go dira ikuspegi feministatik.
Parte hartzera animatzen
bazara, lehen deialdia: Irailak 27,
17:00etan Ondarroako Udal
Berdintasun saila. Ordutegia:
goizez, astelehenetik barikura
Musika plaza z/g 946 833 670
emakume@ondarroakoudala.net
www.ondarroa.eu
Berdintasuna Ondarroa

Irailaren
18an, Garapen batzordea batu
zen –irudian-, hau da, Argia
IItuarte alkatea, udal teknikariak,
ordezkari politikoak, mahaietako ordezkariak eta Garapen
Agentziako teknikariak. Herriko
eragileen artean 2020ra begira
landu beharreko erronka estrategikoak lantzen dihardute.
Parte hartu nahi duenak honako
helbide hauetan jasoko du informazioa:
komunikazioa@ondarroakoudala.net
bbasterretxea@leartibai.com
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INGURUMENA

Umeentzako kirol udalekuak
arrakastatsuak izan dira

irugarren urtez jarraian, umeentzako kirol
udalekuak antolatu dira, LH1etik LH6 bitarteko umeentzat. Udal udalekuek gero eta
oihartzun handiagoa dute: 2012an 75 umek eman
bazuten izena, aurten, 125 lagunera igo da kopu-

H

rua. Ondarroako hainbat kirol talderen laguntza
ezinbestekoa izaten da, kirol ugari praktikatzeko
aukera eman eta udalekuak arrakastatsu izan daitezen. Gabonetan berriro ere eskaintza zabalduko
da.

Arrigorri hondartzan
kirol jarduerak antolatu ziren

urreko urteko
ekimenari segida
emanez,
udan, kirol jarduerak
eskaini ziren Arrigorri
hondartzan. Pilatesa,
Fit-balance eta Fittone praktikatzeko
aukera eman zen, eta
ondarrutarrek ondo
erantzun zuten, egunero, batezbeste, 23
lagunek parte hartu
baitzuten. Arrigorri
hondartzan kanpainaren
jarraipena
aurreikusten
da
hurrengo urtera begira ere, erronka berriekin: partaideen batezbesteko adina jaistea
eta
gizonezkoek
parte-hartzea.

A

Isurketen kontrako
protokoloa martxan
ipiniko da

ero eta jende gehiagok deitzen du udalera isurketaren bat
dagoenean. Horren aurrean, Ingurumen batzordeak isurketen
protokoloa landu du zelan jokatu behar den jasota gera dadin.
Isurketaren baten lekuko izanez gero, Udaltzaingora deitu behar da;
isurketa lekuaren arabera, udalak dagokion departamenduan parte
emango du, eta handik hiru ordura, udaltzainak isurketa lekura joango
dira, isurketaren aurrean neurriak hartu diren ikuskatzera. Urte amaieran, jasota egongo da zenbat isurketa egin diren, ze erantzun egon den
eta konpondu den ala ez. Udalbarriak-en bidez, isurketa kasuren baten
lekuko izanez gero, udalera deitu eta salatzera gonbidatzen zaituztegu.

G

^ Ikastetxeek udalaren diru laguntzak jasoko
dituzte Agenda 21 programarekin jarraitzeko
Txomin Agirre ikastolak, Zaldupe
eskola publikoak eta eta Zubi
Zahar ikastolak udalaren diru
laguntzak jasoko dituzte Agenda
21 programarekin jarraitu ahal
izateko. Txomin Agirre ikastolak
energia aurrezteko plangintzarekin jarraitzen duenez, argi erregularizatzaileak eta denboralizatzaileak ipiniko ditu gela eta pasilloetan, pasatu ahala piztu eta amatatzekoak. Zaldupe eskola publikoa
zero zabor eskola bihurtzera doa.
Aurreko urteetatik, konposta egiten dute eta jateko soberakina
baserritarrek eramaten dute.

^ Zerbitzuen gida eskura dago
Ondarroako Udalak zerbitzuen gida berria kaleratu du, Ondarroari
buruzko informazio interesgarriarekin. Turismo bulegoan edo udaletxeko beheko bulegoetan eskuratu daiteke, Alameda aurrean.

^ Eguneko zentroak
urtebete egingo du

^ Txomin Agirreko jolastokia asfaltatu egin da
Txomin Agirre ikastolako jolastokia asfaltatu egin da, kirola praktikatzeko eremuak markatu eta futbol-ateak ipini. Bide batez, isurbidea aldatu
da: burdinezkoaren ordez, zementuzkoa ipini da, jendeak minik ez hartzeko moduan, eta lau isurbide ere bai, urarentzat.

Urrian urtebete egingo du eguneko zentroa martxan jarri zela.
Gaur egun, hamar egoilar dauzka, eta beste lau Bizkaiko Foru
Aldundiaren erantzunaren zain
daude. Horrenbestez, hamabosteko modulua ia beteta dago.
Laster lekurik ez dela egongo
aurreikusita, alkatetzatik berriro
aldundira joateko asmoa dago,
beste hamar plazak zabaltzeko
eskatzera.

Klasean, birziklatu egiten dute,
eta tapoiak jaso. Horretarako, brigadak antolatuta dauzkate.
Eskolak aurreikusten duenez,
jolastokian paperontzi selektiboak ipintzea baino ez zaie falta zero
zabor eskola bihurtzeko. Azkenik,
Zubi Zahar ikastolak, iaztik, baratzaren proiektua martxan dauka,
eta aurten material gehiago erosiko dituzte. Horrez gain, berogailuei giltza ipiniko diete, hau da,
premiaren arabera piztuko dira
berogailuak, eta ez denak batera,
gaur egun modura. gaur egun
denak batera pizten direlako.

> Ondarroa, Europako Ondare jardunaldietan
Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako Ondarearen Europako jardunaldiak egingo dituzte urrian, aurtengoan, Bizkaia. Etxez Etxe izenburupean. Hala, Bizkaiko etxeen alderdi formalak, jatorriak, bilakaera eta aldaketaren berri emateko helburua dute jardunaldiok.
EGITArAUA
• Urriaren 1etik 31ra. Ondarroa, atzokoa eta gaurkoa argazki erakusketa Ondarroako turismo bulegoan.
• Urriak 18, 17:00. Ondarroako etxeak eta horietan bizi zirenak bisita
gidatua (gazteleraz).
• Urriak 26, 11:00. Ondarroako etxeak eta horietan bizi zirenak bisita
gidatua (euskaraz).

Agenda: www.ondarroa.eu/eu-es/Gertakariak/
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TALDEAK BERBETAN
UDALBArrIAK ZABALIK DAGO TALDEEN IrITZIAK JASOTZEKO.
Bidali zeure taldearen idatzia helbide honetara: komunikazioa@ondarroakoudala.net

UNANUE KAMARA KORALA

25 urte kantari!

eldu gara 25 urte betetzera! Ezin sinetsita gaude!

H

Atzera begira jarri gara, eta
gaur bezala, udazkena zen, ikasturte hasiera. Ostiral iluntzean
batzeko geratu ginen udaletxe
zaharreko gela batean. Herriko
hainbat korutan ibilitako neskek
sortu genuen taldea. Lehenengo
berrikuntza horixe izan zen:
neska hutsekin osatutako korua.
Oso gutxi ziren orduan tipologia
horretako abesbatzak. Kontzertua berehala eman genuen, azaroan, Santa Zezili egunean.

Harrezkero, beti saiatu izan
gara kalitatezko kontzertuak
ematen, berrikuntzak sartzen;
hala nola, kantuak era desberdinean plazaratzen, ahotsarekin
batera gorputz mugimendua
ezartzen, ahots teknika ikasten
eta hobetzen, jantzi uniforme
gabe ateratzen, edo eta karpeta
gabe kantatzen.
Erronkak jarrita funtzionatu
izan dugu. Proiektuak pentsatu,
egituratu eta plazaratu. Aipatzekoak, literatura eta musika uztartutakoak, abesbatza lehiaketako
esperientzia paregabea, opereta-

ren eszeneratzea, orkestrekin
kantatzeko aukerak, obren
enkarguak eta estreinuak, izendun zuzendariekin egindako
mintegiak…
Urte hauetan guztietan alboan izan ditugun guztiak eskertu
nahi ditugu: UNANUE KAMArA
KOrALEAN partaide izan diren
kantari finak, bidelagun izan
ditugun instrumentariak, kolaboratzaileak eta kontzertuetara
etorri diren herritar guztiak. Izan
ere, musika musikariak eta musika entzuleek osatzen dute.
Guztiok gara musikazaleak.
Lanpetuta eman diogu ongietorria 25. urteurrenari. Batetik,
urriaren 11n, Bitxore Laka zenari
egin zitzaion omenaldian parte
hartuaz; eta, bestetik, urriaren
19an elizan Damen kantak izenarekin antolatu genuen kontzertuarekin.
Kantatzen ez duenak ez du
zorionik dio kantu ezagunak.
Guk, UKK-ko kantariok kantatzen
jarraituko dugu eta zoriontsu izaten!

BILDU
Herritarrekin batera,
Ondarroa hobetzen ari gara!
auteskunde kanpainan
esan genuen udaleko
ateak zabaldu egingo
genituela, eta herritarrekin batera egingo genuela politika.
Horregatik, azken hiru urteetan
herritarrek udaleko erabakietan
parte hartzeko aukera eduki
dute.
100 batzordetik gora egin dira,
20 auzo batzar baino gehiago
egin dira, baita kale ibiladiak eta
parte hartzeko prozesuak ere
(hondakinena, euskara planarena, OND2020...)
Batzar horietan herritarrek eta
herriko taldeek ikuspegia eta iritzia eman dute, eta udalak iritzi
horien arabera landu ditu politika publiko asko. Gauza txikietatik hasita (espaloiak konpondu
eta barandak ipini), proiektu
handietara (Zaldupen bedar
artifiziala ipini, gasa Astillerura
eroan, Guzur Etxea sorkuntzarako espazio bihurtu, Etxelila
zabaldu...). Jaiak ere, batzorde
baten bidez antolatzen ditugu.
Hurrengo hileetan ere herritarrek eta herriko taldeek eskatutako hainbat proiektu egingo
dira:
Iparkale
konpondu,

H

Udaletxe Zaharrean teilatu
berria ipini... Beste proiektu
batzuk herritarren iritzia kontutan hartuta ipiniko dira martxan.
Adibidez, hondakinak batzeko
sistema berria. Eta parte hartzeko prozesu berria ere egingo da,
herriko plan orokorra barritzen
hasteko.
Hurrengo urteetan ere bide hori
landu nahi dugu. Ondarroako
Udalak ateak zabalik edukitzea
nahi dugu, politika herritarrekin
batera egitea. Gu horretarako
prest gaude!
Zoritxarrez, Ondarroan oso
gutxi birziklatzen dugu!
EAJ-PNVk idatzi bat argitaratu
zuen aurreko udalbarrietan,
zamarrei buruz. Bertan esandako gauza asko gezurrak dira.
Ondarroan hondakinen %25
inguru bidaltzen dugu bakarrik
birziklatzera. Beste %75 zamartzara
botatzen
dugu.
Nahastutako zamar horretatik
birziklatzeko materiala berreskuratzea zaila izaten da, ia ezinezkoa. Horregatik, zamartzara
botatzen dugun gehiengoak
zabortegietan amaitzen du, edo

erreta eta errauts toxiko bihurtuta. Bizkaian gutxi birziklatzen
denez (%36), Bizkaia zabortegiz
beteta daukagu!
Ez dakigu EAJ-PNVk ze interes
daukan zamarrei buruz guzurrak
esateko, eta datu okerrak emoteko. Eurek jakingo dute.
Guk argi daukaguna da jendeari
benetako datuak eman behar
zaizkiola. Herritarrei esan behar
zaie gutxi birziklatzen dugula,
horrek kostu ekonomiko eta
ekologiko handia daukala. Eta
herritarrei esan behar zaie gure
ohiturak aldatu behar ditugula,
zamar gutxiago sortu behar
dugula, hondakinak berrerabili
egin behar ditugula, eta askoz
gehiago birziklatu behar dugula. Horrela bakarrik lortuko dugu
geure seme-alabei mundu
hobea lagatzea.
Amaitzeko, birziklatzen duten
ondarrutarrak zoriondu nahi
ditugu. Egunero-egunero geure
herriaren eta naturaren alde egiten duten lan handiagatik!
Eskerrik asko bene-benetan!
Interneten:
ondarroa.ehbildu.eus

EAJ
Gure garraiosarea hobetu
behar dugu.
ArrErA: Lea Artibai eskualdean mugikortasun arazoa
dugu. Biztanleriaren %60a
gutxi gorabehera, bere bizilekua
den herritik kanpo lan egiten
du.
Baina aipatu arazoa eskualde
barruan ere ematen da, eta are
larriagoa dela esan dezakegu,
eskualdeko biztanleek egiten
dituzten bidai guztietatik %85a
eskualdean bertan egiten direlako.
Autobusa da garraio publikoaren alorretik daukagun bitarteko bakarra, eta beronen optimizazioa bilatu beharko genuke,
garraio publikoaren erabilera
sustatu nahi badugu behintzat.
Ildo horretatik , OndarroaLekeitio loturari dagokionez,
zera esan dezakegu:
1) Gaur egun, Lekeitio eta
Ondarroa arteko lotura zuzenik
ez dago.
2) PESA konpainiak LekeitioDonostia autobus zerbitzua
eskaintzen du, Ondarrutik pasatzen dena. Orain lau bidai egiten
ditu Lekeitiotik Donostiara, eta
beste lau Donostiatik Lekeitiora.
PESAko autobus ibilbidearen
maiztasuna ez da nahikoa, batez
ere goiz erdialdean eta arratsaldean. Gure ustez , gutxienez
beste bi bidai egin beharko
lituzke. Ibilbide berdina aprobetxatuz , baina maiztasuna handituz, bi helburu lortuko genituzke: Lekeitio-Ondarroa lotura
indartzea,
eta
Lekeitiotik
Donostiara sarriago joateko
aukera izatea.
3) PESA konpainiak eskaintzen
duen
zerbitzua,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren
menpe dago, emakida berari
dagokiolako.
Ikusita Gipuzkoako Foru
Aldundia
Lekeitio-Donostia
autobus zerbitzuaren lizitazioa
egiten ari zela, EAJ-PNVk
Ondarruko Osoko Bilkuran
mozioa aurkeztu du, non
Gipuzkoako Foru Aldundiari
aipatu ibilbidearen maiztasuna
handitzea eskatzen dion, aurrerago azaldutakoaren arabera.
Aipatu ekimena , ondo bukatuz gero, ondarrutarron bizitza
kalitatea hobetuko du.
Bestalde, eta ildo honetatik,
pozez betetzen gaitu Bizkaibus
zerbitzuaren berrantolaketak.
Orain bi autobus “express” izango ditugu, (07:10ean eta
08:10ean) Ondarroa-DurangoBilbao ibilbidea zuzenean egingo dutenak. Azken finean, geltoki gutxiago eta denbora
gutxiago bidaia burutzeko.

S

Necesitamos
mejorar
nuestra red
de transporte.
NTRODUCCION: La comarca de
Artibai padece de problemas de
movilidad. Aproximadamente
el 60% de la población, trabaja
fuera de su localidad de residencia.
Pero dicho problema no solo
afecta al exterior, sino también al
interior de la comarca , incluso
cabe decir que se agudiza en la
misma, ya que el 85% de los desplazamientos que realizan sus
habitantes tienen lugar dentro de
Lea Artibai.
El autobus es el único medio de
transporte público de que disponemos, y debemos promover su
optimización y potenciar su uso.
En este sentido, y en lo que a la
línea Ondarroa-Lekeitio se refiere ,
tenemos que:
1) En la actualidad no existe
conexión directa entre Lekeitio y
Ondarroa.
2) La compañía PESA ofrece el
servicio de autobús LekeitioDonostia, con parada en
Ondarroa. Actualmente realiza
cuatro viajes de Lekeitio a
Donostia, y otros cuatro de
Donostia a Lekeitio.
La frecuencia de la línea que
ofrece PESA es insuficiente, sobretodo a media mañana y a la
tarde. Necesitamos al menos dos
viajes más. . Aprovechando el
mismo recorrido y ampliando la
frecuencia, conseguiríamos dos
objetivos: reforzar la conexión
Lekeitio-Ondarroa, e incrementar
la posibilidad de desplazarnos de
Lekeitio a Donostia.
3) El servicio que ofrece PESA es
competencia de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, a la que corresponde su concesión.
Dado que la Diputación Foral
de Gipuzkoa estaba preparando
la licitación del servicio de autobus Lekeitio-Donostia, EAJ-PNV
ha presentado una moción en el
Pleno del Ayuntamiento de
Ondarroa, por la que se pide a la
Diputación Foral de Gipuzkoa que
incremente la frecuencia de dicha
línea, tal y como hemos expuesto
anteriormente.
Actuaciones como las anteriores, de llegar a buen término,
incrementarán la calidad de vida
de los ondarreses y las ondarresas.
En éste sentido , y en otro
orden de cosas, no podemos sino
felicitarnos por la reciente reorganización de Bizkaibus , con la que
hemos conseguido dos autobuses
directos (07:10 y 08:10) para
cubrir la linea OndarroaDurango-Bilbao, con la consiguiente reducción tanto del
número de paradas, como del
tiempo de viaje.

I
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900 314 053 TFNOA. + BUZOIAK
2014ko uztailetik irailera
UZTAILEAN JASOAK

«Kaixo denoi
Ziurtasun gorabeheran. Berdura
plazan Kanttoipetik etorrita, Porto
edo Elvira arraindegia dago.
Bertan, alboan, erreka pasabide
bat dago edozein ume txiki pasatzeko bezalakoa. 2 edo 3 urteko
umeentzat arrisku handikoa,
zeren adin horretan ez dakite zer
dan arriskua. Nahikoa izango
litzateke amak edo aitak arreta
galtzea momentu baten (ordaintzen edo erosten zaudela) ume bat
pasatu eta uretara jausteko. Ezer
txarrik gertatu aurretik uste dut
oztoporen bat ipintzeak arazoa
konponduko lukeela. Eskerrik
asko, jarraitu lanean orain arte
bezala Herritar bat.»
UDALArEN ErANTZUNA: zure
arduraren barri Hirigintzan
eman eta aztertzea eskatuko
dugu.

«Arratsalde on
Nahi dut jakin ze ordutegi daukaten tabernek. Asteburuan zabaltzen badute 08:00etan, bale, baina
astegunean ez dago eskubiderik
09:30ak baino lehen terrazak ipinita egotea; eta beste batzuk lan egiteko ezin pasatu aurrera. Eurek
lana egin egin dezakete 14
orduz,eta besteok zer, 11:00ak
baino arinago, pibotea bajatuta.
Gaur goizekoa lotsagarria izan da:
kotxe batzuk betiko lez aparkatuta. Beteta zegoen Itsasaurre pasealekua; udaletxeko kotxea pasatzera zihoan, eta tabernako bat,
aulkia eta mahaia ateratzen zegoen. Udaletxeko kotxea ezin pasatu.
Ezin zuen 10 segundo zain egon.
Badakit ze arazo daukan gure
herriak
aparkamenduarekin,
baina pixka bat zentzua eduki
behar dugu denok, bai haiek eta
bai guk. Denok ordaintzen ditugu
zergak eta kalea denontzako da.»
UDALArEN
ErANTZUNA:
Taber-nek kategorien arabera
dute ordutegia. Terrazen
kasuan Ondarroako udalak
terrazen erabilera arautzen
duen ordenantza du eta bertan ordutegia zehazten da.
09:00etan ipin daitezke terrazak eta astegunetan 23:00etan
kendu. Jai bezperetan gaueko
hamabiak arte; eta jaietan,
goizaldeko ordu biak arte.
Ordenantza udaleko web
orrian dago eskegita zehaztasun gehiago nahi izanez gero.
Itsasaurren kotxeak zamaketa
lanak egiteko sar daitezke
11:30ak arte.

«Egunon
Nahi dot jakin txakur batek, hainke engo baleu, denuntzixi zenei
ipini, jaubiai edo udaletxiai, ze
danak dabiz bozalik baik, eta
horren kulpi nik ikusten dot udaletxine dala.»
UDALArEN ErANTZUNA: Txakur
jabeak dira txakurren arduradunak eta udalak ordenantzak
betearazteko ardura du.
Udalak ordenantza dauka txakurrak herrian zelan ibili jasotzen duena. Txakurrak herrian
lotuta
eta txakur arraza

batzuk lotuta eta bozalarekin
ibili behar dute. Ondarroako
udalak azkeneko bi urteetan
txakur jabeak beraien arduraz
jabe daitezen kanpaina egin
du ( Udalbarriaken oharra, txakur jabeen etxeetara idatzia,
udaltzainen zaintza eta informazioa ematea ). Irailean Ondarroako Udala ordenantza
aplikatzen hasi da eta espedienteak zabaldu dira.

«Bueno, naz ondarrutar bat irakurten dotena Udalbarriak, eta ez dai
zentzuntzako dan, herri guztintzako ala euskeraz dakiauentzako
bakarrik. Hoxe dudi dakat, ze pentsateot Ondarruko herrixe eztala
bakarrik euskeraz dakiauenetzako, ze asko daz herrixan eztabenak
ulertzen, eta zuek esangozue ikasti
dakarre bañe hori ezta kontu, ze
danok pagaten dou euskeraz edo
erderaz ayuntamientoko inpuestuk eta natxe euskeraz jakin euskera batun eztakiauenak. Naz persona nausi bat euskeraz etxearren
osti asko hartutaku Eskola frankistakin ordun mesedez gustako leztake gure alkati eta horko aintzailik kontsiderati honek gauzok, ze
aintzaile asko kalin entzuten naz
eudak erderaz berbetan eudan
artin da horrek eztotxuaz ulertzen.
On beste konto batzuk, hamen
Kamiñaldeko goraberi, hau
Kamiñaldi barriztu zanetik autopisti emoten dau motorrak eta
kotxik ebiltxen daben salidiaz.
Eztosta balixo esateik geu kontzientzia bi gazela belozidadi
errespetaten. Bañe bai, badaz erremexuk: beangañin ipini badenak
belozidadi bajateko. Pertsona bat
hil zan motorraz kali ein zanin eta
persona nausi asko eta umik ibiltxen diz. Diru eztou bihir ayuntamientuk gordeteko eta gero kontateko superabit euki rouela. Diru
de herrixana eta herriko mejorak
etxeko. Beste konto bat, hamen
errekan ipini zenduen aparkamentuk eta hori kasi beti beteta da normala dan modure, bañe ez dot
normaltzat topaten errekan berutz
mendi partin ipini franja horixe ez
aparkateko ta batzuai emon
hasieran multak eta bestiaia ixe
bez, eta on libre. Aurrera sue eon
zan Kamiñaldin eta bonberuk ezin
pasata eon zin, ia mesedez horrek
gauzok zuzentzen zuen neu hil
baino ariña eta ia kontestate zuen
neuk irakurteko.
Gauza bat ahaztu gazta,
Kamiñaldin daz nahi dan beste
disko garajetan txinutan erositxako plakak prohibido aparcar ipintxen dabenak, eta batzuk negoxixaten dabe eta eztabe pagaten
inpuestoik ayuntamientun txapiatxik, guk bost minutun mandatuk
lagateko etxin ezin geinke laga eta
eurak sartu te urten ibiltxen diz
eurak nahi daben modure garajin.
Homologaziñoirik, ixelakoik be
eztakarre eta inpuestoik be eztabe
pagaten, ia horrek gauzok zeñek
zuzendu bihir daben, jenti bazaze
eta pentsaten dot gogu be barakazuela.»
UDALArEN ErANTZUNA:
Datu ofizialen arabera, 10
ondarrutarretik 8ik euskaraz
dakite, eta gehienek ulertzen
dute. Horregatik, udalbarriak

euskaraz argitaratzen dugu
bakarrik, euskara normalizatu eta jendea euskaraz irakurtzera animatzeko. Egia da
batzuentzat euskara batuan
irakurtzea ez dela erreza,
horregatik ahalegintzen gara
geure herriko euskararen
antzeko euskara batua idazten. Ondarrutar guztiok animatzen zaituztegu euskaraz
irakurtzeko ahalegina egitera.
Kamiñaldeko kontuetan esaten dituzunak zuzenak dira.
Marra horia dagoen lekuan
ezin da aparkatu, gerta daitekeelako bidetik derrigorrak
diren zerbitzuak (anbulantzia, suhiltzaileak, … ) ez
pasatzea. Udaltza-inek zaintzen jarraituko dute toki hori.
Badena ipintzea ez dugu
beharrezkoa
ikusten.
Abiadura mugatuta dago
herriko
kaleetan
eta
Kamiñaldean badaude oinezkoak ibiltzeko losak. Losak
batzuetan kotxez okupatuta
egoten dira. Horregatik,
oinezkoak kale erditik ibili
behar izaten dira, horrek daukan arriskuarekin.
Herritarren ardura da ondo
aparkatzea eta losen erabilera okerrik ez egitea; eta udalarena, horrelakorik ez gertatzeko zaintza egitea. Danok
daukagu zertan hobetu.
Gure herrian daukagun aparkaleku gabeziarekin, gerta
daitezke plakekin zuk aipatzen dituzunak. Horregatik
udalak egoera aztertuko du
erantzunik egokiena eman
ahal izateko.

ABUZTUAN JASOAK
«Sra Alcaldesa; Somos una cuadrilla de personas mayores, que después de leer el programa de fiestas
hemos llegado a la conclusión de
que no se han acordado de nosotros.
Y creemos que todavía estamos a
tiempo y por favor, a ver si hacen
algo para alegrarnos un poco, por
ejemplo Los Chimberos o los Cinco
Bilbaínos o algunos mejicanos o
una zarzuela o algo para que nos
alegren un poco. Le pido perdón
por escribirle en castellano porque
aunque se hablar euskera no sé
escribir. Gracias
Somos una cuadrilla y a ver por
favor si pueden hacer un esfuerzo»
ALKATEArEN
ErANTZUNA:
Jaietako
programa
Jai
Batzordeak prestatzen du.
Batzordeetan herriko elkarteek eta banakoek parte hartzen
dute, eta guztiek egindako
ahaleginagatik, 2014ean ere
jai ederrak izan ditugu, adin
guztietarako jarduerak egon
dira eta guztiek eduki dute
arrakasta handia. Gonbidatu
nahi zaituztet hurrengo urtean
Jai batzordean parte har dezazuen era horretan zuen ekarpenak egin eta denon artean
urtez urte gero eta jai ederragoak izan ditzagun.
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24 ordutan martxan zure mezua lagateko!

e-mailez be bai!

Hona hemen helbide bi zuen idatziak, argazkiak,
kritikak, testigantzak.... bidaltzeko. ErABILI!

orokorra@ondarroakoudala.net
komunikazioa@ondarroakoudala.net

IRAILEAN JASOAK

«Kaxo! Nire kezka agertu nahi dut
Arbideko pasealeku zoragarriari
buruz. Herriak daukanik tokirik
ikusgarriena bihurtu da. Baina
pertsona zikin batzuengatik, geldika-geldika, txarri korta bihurtzen hasi da.
1) Kanaberakin arrantzan dabiltzan inguruan, dena zikinez beteta
dago,
eta
arrain
usaina
dago.Herriko eta kanpoko hainbat
lagun dabil paseatzen. Baina
hainbat pertsonak agertzen dute
haserrea, kanaberakin arrantzan
dabiltzanengatik. Zikina eta
arrain usaina besterik ez dute
lagatzen. Arrantzan nahi badute
ibili, joatea daukate barran zehar,
eta han ere lagatzea daukate
eurek zikindutako ingurua garbituta. Barrako jarrileko batzuetan
sarritan ezin izaten da jarri zikin
eta arrain usainagatik. Ondo letorke Arbiden plaka batzuk jartzea
arrantzan egitea galazoten.
2) Kezka! Sarritan ikusten dira txakurran kakak eta txakurrak lotu
barik. Ondarrutar bat
UDALArEN ErANTZUNA:
Harbide pasealekua konponduta gero, zoragarri geratu da,
paseatzeko, lasai egoteko edo
arrantzan egiteko, eta denon
ardura da, herritarrona eta
bisitan kanpotik datozenena,
leku eder hori behar den
moduan zaintzea.
Txakurrek herrian lotuta ibili
behar dute, eta txakur jabeen
ardura da kaka jasotzea.

Zan esatearren ba bueno herritxarrok be ez gaz ixango garbixak edo ez dakit ba, baine beitxantzen gazta honek zamarrontzixak... ba kanpun bentzat zikinak eoten di eta barru ba eztaitx,
eztot ikusten da. Horixak, plastikuk dakarrenak daz herri guztin
ni pasaten nazen lekutik hasi
Iñaki
Deuna
kaletik
ta
Ortizenekuk eta Kantxopekuk
eta batez be Bekozineko parekuk
indezentik, zikinak. Ez takit udalai tokaten bagako edo diputaziñoiai tokaten bagako. Eta botilleruk, botillak botaten dizenak,
Bekozineko aurrin dazenak, larrixe emoten dau bertan paretik
pasati, ze dakarre ardau garratz
usaine, ba txarra. Eta pentzaten
dot baten batek ba garbitxu edo
barrixak ipini edo ba eztakitx ze
ixango litxaken ein bir dana.
Zeñei tokaten gakon ba eztai.
Diruk diputaziñoik hartzen barau
igual diputaziñoiai tokako gako.
Botillan kristalana eztai zeiñei
tokaten bagako, bardin. Ta bixkat
itxuri ez nu esatea danok be
herritxarrok ona emoten douenik
garbitxasunin, ze errez botaten
dou behangainea zikinak eta
paperak eta abar, eta pintadakin
ba hori ondiño be beste konto
bat ze bixkat zaindu biko gendukezen gauzak dizela behitxantzen gazta. Bueno parkatukoztazue bañe hori de nire keji esango
neukena. Bueno. Agur
UDALArEN
ErANTZUNA:
Kontenedore
horiak
Diputazioaren enpresa batek

kudeatzen edo gestionatzen
ditu. Lehen hile eta erdian
behin garbitzen zituzten; aurten, hiru hiletik behin garbitzen hasi dira. Jakin araziko
diogu Diputazioari zure kezka,
edukiontziak gehiagotan garbitu ahal diren eskatzeko.
Beirazko botilentzako edukiontzi edo kontenedoreak
aste eta erdian behin hustu
egiten ditu Ecovidrio izeneko
enpresa batek. Botilak aste eta
erdian egoten dira bertan, eta
horregatik edukitzen dute
usain
txarra.
Besteik,
Beikozineko pareko kontenedore kanpoan baten batek
zamar boltsak lagatzen ditu,
nahiz eta bertan ezin diren
laga. Zamar boltsa horiek ezin
dira kalean horrela laga, eta
udala zaintzen dabil, hori egiten duena zein den jakiteko.

Artatik proposamen bat etxeko,
egokitze premiña bat da ta. Hau
egokitziau zein de? Dongre.
Dongrenin eraikinin udalak erabiltxen daben tokixatxik de.
Kontenedor zikiñak garbitzen diz
kalin eta klaro han eoten da ba
zikiñe. Botaten dabe ure kalin
berutz, pozuk formaten diz eta
behangañi be altza etxen da.
Gero bota ra zemento bat bañe
pozu gelditxu re, etabar, etabar.
Ordun ba proposamena edo
nahixe ra udalak ia zeozer egokitzen daben hoixe tokixoi, barrun
garbitzeko edo desagui zeuek
ipini. Edozein moduta hau zeuek
ikusikozue. Eta ez ahaztu kalin
garbitzi bai tresnak eta kotxik
galazota akauela.
UDALArEN
ErANTZUNA:
Dronge gauza askotarako erabiltzen du udalak, nahiz eta
eraikina oso ondo egokituta ez
dagoen. Ahaleginduko gara
bertan egiten ditugun jarduerak hobetzen, herritarrei kalte
gutxiago egiteko.

DOHAINIK!
TELEFONO
BEREZIA
Zuen kritikak, kexak,
ideiak, proposamenak
jasotzeko... DEITU!

900 314 053
24 ordutan martxan!

>>> ONGIZATEA

Elkarrekin ikasten, elkar zaintzeko

UDAL

Ongizate Batzordeak sare sozio sanitario-komunitarioa osatu nahi du, hau da, denok elkar zaintzeko sarea

TELEFONOAK
www.ondarroa.eu

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

Neure zaintza izenburupean, hitzaldia eman zuten Etxelilan.

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

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
Emakunde
945 13 26 13

Urriaren 1ean, iktusaren gaineko hitzaldia egon zen Antiguako Aman.

G

v

Busti zaitez ekimena, Alamedan, esklerosi anitza daukatenen alde.

Herribusaren ordutegia

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
Postetxea
Parrokia
Notaritza

94 616 62 54
94 415 14 11
1002
94 487 31 87
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
!
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Arta - Portu - Ibaion 20:15
Ibaiondo - Portu
20:30
Portu - Ibaion - Kamiñ 20:45

Bizkaibusa
Euskotrena
PESA
Taxi-Geltokia

EZ

Prebenitu beharraz
Baina prozedura berriak zabaldu
beharra ikusi dute herriko kasu
guztietara ailegatu ahal izateko
eta dauden behar sozialak
detektatzeko. Prebentzio lanari
arreta berezia jarri nahi diote, eta
sare sozio sanitario-komunitarioa indartu; «hau da, komunita-

te bat osatzen dugun heinean,
denok elkar zaintzea da helburua. Argi daukagu herriko eragileok elkarrekin lan eginez, denok
elkarri lagundu ahal diogula eta
elkar hobeto zainduko dugula».
Hori dela eta, osasunaren
alde egiteko zein gaixotasunen
prebentzioa helburutzat hartuta,
ADEMBI taldearen eskutik Busti
zaitez ekimena izan da udan; eta
Nagusien Nazioarteko egunean,
urriaren 1ean, Antiguako Ama
Elkarteak antolatuta, Iktusa eta
adinarekin lotutako osasun egoera arriskutsuei buruzko hitzaldi
arrakastatsua, Eladino Gonzalez
medikuaren
laguntzarekin.
Beste arlo bat izanagatik,
Berdintasun sailaren eskutik
Etxelilan Neure zaintza izenburupean antolatutako hitzaldia ere
ildo horretan kokatzen da.
Datozen hileetan, bide beretsuko ekimenak eta ekitaldiak
bideratuko dituzte, eta parte
hartzera gonbidatzen dituzte
ondarrutarrak.

!

izarte Ongizate alorrean
lanean
dabiltzanak,
batzordean
elkartzen
direnean, herrian dauden premiak aztertzen dituzte, eta irtenbide egokienak bilatzen saiatzen
dira.
Alde batetik, modu naturalean agertzen diren egoerekin aurkitzen dira: zahartzaroa, gaixotasunak... Bestetik, krisi ekonomiko
latz honen ondorioz aspalditik
gertatzen ari diren egoera larriak
begi bistan ditugu egunero.
Gizarte zerbitzuekin eskuz
esku dihardute, eurok baitira
egunerokotasunean eta batbateko gertaerei irtenbidea bilatzeko lanean ari direnak.
Martxan ipini nahi duten
Nagusien Programa berriaren
bitartez, herriko nagusienengana hurreratuko dira, euren egoera zehatza ezagutu ahal izateko
eta eskura daukaten informazio
guztia eskaini ahal izateko.

